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Φανταστείτε μία τράπεζα που
σας υποδέχεται με ιδιαίτερη φροντίδα
Ειδικά σχεδιασμένο για τους εργαζόμενους 
στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας

Μία καλύτερη τράπεζα για μία καλύτερη ζωή

GENIKI Κονσέρτο
Πακέτο προϊόντων με προνομιακούς όρους.

G E N IK I
“ I Bank

infoline 801 11 600 300 
www.geniki.gr

Όταν φαντάζεστε μία καλύτερη 
ζωή, συχνά αναζητάτε πράγματα 
που εξοικονομούν χρόνο και χρήμα 
έτσι ώστε να αφιερωθείτε στους 
αγαπημένους σας. Γιατί να μην 
ικανοποιείτε τις καθημερινές σας 
ανάγκες εύκολα, με μία μόνο 
κίνηση; Επωφεληθείτε από το 
πακέτο προνομίων GENIKI Κονσέρτο 
που σχεδιάστηκε ειδικά για εσάς. 
Με ένα λογαριασμό μισθοδοσίας 
και μία πιστωτική κάρτα GENIKI 
MasterCard θεωρείστε κάτοχος 
πακέτου και μπορείτε να απο
λαύσετε περισσότερα προνόμια 
και οφέλη.

Απολαύστε τα μοναδικά προνόμια 
του GENIKI Κονσέρτο:
- Λογαριασμός μισθοδοσίας με προ

νομιακό επιτόκιο 3% έως €3.000
- Πιστωτική κάρτα GENIKI 

MasterCard με δωρεάν συνδρομή 
για τον πρώτο χρόνο

- Καταναλωτικά και Στεγαστικά προ
γράμματα με προνομιακούς όρους

- GENIKI Άνετα για ασφάλεια στις 
συναλλαγές σας

- Μεταφορά χρημάτων με σημα
ντικά οφέλη

Επικοινωνήστε μαζί μας και ανακα
λύψτε πώς η GENIKI Bank μπορεί 
να κάνει τη ζωή σας καλύτερη.
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I  Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α  S

α π ό  τ ο ν  ε κ δ ό τ η

m p m  λ λ ο ς  έ ν α ς  δ η μ ιο υ ρ γ ικ ό ς  χ ρ ό ν ο ς  π έ ρ α σ ε  γ ια  χ η ν  Ε λ λ η ν ι -

*  κ ή  Α σ τ υ ν ο μ ία .  Ο  σ χ ε δ ια σ μ ό ς  κ α ι  η  ε φ α ρ μ ο γ ή  τ η ς  α ν τ ε -

γ κ λ η μ α τ ι κ ή ς  π ο λ ι τ ικ ή ς ,  η  α ν α β ά θ μ ισ η  τ η ς  α σ τ υ ν ό μ ε υ -  

σ η ς , η  α ν α δ ιά ρ θ ρ ω σ η  τ ω ν  Α σ τ υ ν ο μ ικ ώ ν  Υ π η ρ ε σ ιώ ν ,  ο ι ε- 

π ι τ υ χ ί ε ς  σ τ η ν  κ α τ α π ο λ έ μ η σ η  τ ο υ  η λ ε κ τ ρ ο ν ικ ο ύ  ε γ κ λ ή 

μ α τ ο ς  κ α ι  τ ω ν  ν α ρ κ ω τ ικ ώ ν ,  η  ε ξ ά ρ θ ρ ω σ η  σ υ μ μ ο ρ ιώ ν  π α ιδ ικ ή ς  π ο ρ ν ο γ ρ α 

φ ία ς ,  κ λ ε π τ ώ ν  κ α ι  ε κ β ια σ τ ώ ν ,  τ ο  κ α λ ύ τ ε ρ ο  ε π ίπ ε δ ο  ο δ ικ ή ς  α σ φ ά λ ε ια ς ,  η  ε 

ξ α γ ω γ ή  τ η ς  τ ε χ ν ο γ ν ω σ ία ς  κ α ι  ε μ π ε ιρ ία ς  π ο υ  α π ο κ τ ή θ η κ ε  α π ό  τ η  δ ιο ρ γ ά 

ν ω σ η  τ ω ν  Ο λ υ μ π ια κ ώ ν  Α γ ώ ν ω ν ,  ε ίν α ι  ο ρ ισ μ έ ν α  α π ό  τ α  ε π ι τ ε ύ γ μ α τ α  τ ω ν  

Α σ τ υ ν ο μ ικ ώ ν  Υ π η ρ ε σ ιώ ν  γ ια  τ ο  έ τ ο ς  2 0 0 5 .

Γ ια  τ ο  λ ό γ ο  α υ τ ό ,  σ τ η ν  π α ν η γ υ ρ ι κ ή  τ ε λ ε τ ή  τ ο υ  ε ο ρ τ α σ μ ο ύ  τ η ς  η μ έ ρ α ς  τ η ς  

Α σ τ υ ν ο μ ία ς  κ α ι  τ ο υ  π ρ ο σ τ ά τ η  τ η ς  Α γ ίο υ  Α ρ τ ε μ ίο υ ,  σ τ ο  Μ έ γ α ρ ο  Μ ο υ σ ι

κ ή ς  Α θ η ν ώ ν ,  β ρ α β ε ύ τ η κ α ν  γ ια  τ η ν  ε ξ α ιρ ε τ ικ ή  δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ α  π ο υ  ε π έ -  

δ ε ιξ α ν , τ ο  Τ μ ή μ α  Δ ίω ξ η ς  Η λ ε κ τ ρ ο ν ικ ο ύ  Ε γ κ λ ή μ α τ ο ς  τ η ς  Δ /ν σ η ς  Α σ φ ά 

λ ε ια ς  Α τ τ ικ ή ς ,  η  Υ π η ρ ε σ ία  Ε λ έ γ χ ο υ  Δ ια β α τ η ρ ίω ν  τ ο υ  Λ ιμ έ ν α  Ρ ό δ ο υ  κ α ι  

τ ο  Β ’ Τ μ ή μ α  Τ ρ ο χ α ία ς  Α υ τ ο κ ιν η τ ο δ ρ ό μ ω ν  Φ θ ιώ τ ιδ α ς .  Ε π ιπ λ έ ο ν  β ρ α β ε ύ 

τ η κ α ν  ε ν ν έ α  (9 ) Α σ τ υ ν ο μ ικ ο ί  δ ια φ ό ρ ω ν  Υ π η ρ ε σ ιώ ν  γ ια  δ ια κ ε κ ρ ιμ έ ν ε ς  υ 

π η ρ ε σ ίε ς  π ο υ  π ρ ο σ έ φ ε ρ α ν  σ τ η ν  κ ο ιν ω ν ία .

Ξ ε χ ω ρ ισ τ ό  σ η μ ε ίο  σ τ η ν  ε κ δ ή λ ω σ η  α π ο τ έ λ ε σ ε  η  β ρ ά β ε υ σ η  τ ο υ  Μ ίκ η  Θ εο - 

δ ω ρ ά κ η  α π ό  τ ο ν  Υ π ο υ ρ γ ό  Δ η μ ό σ ια ς  Τ ά 

ξ η ς  κ . Γ ιώ ρ γ ο  Β ο υ λ γ α ρ ά κ η ,  γ ια  τ η ν  π ο 

λ υ ε τ ή  κ α ι  π ο λ ύ τ ιμ η  π ρ ο σ φ ο ρ ά  τ ο υ  

σ τ η ν  π ο λ ι τ ισ μ ικ ή  κ α ι  π ν ε υ μ α τ ικ ή  ζ ω ή  

τ η ς  χ ώ ρ α ς ,  α λ λ ά  κ α ι  γ ι α  τ η ν  ε ν  γ έ ν ε ι  

π ρ ο σ φ ο ρ ά  τ ο υ  σ τ ο ν  τ ό π ο , ω ς  ε ξ έ χ ο υ σ α  

π ρ ο σ ω π ικ ό τ η τ α  ε θ ν ικ ή ς  κ α ι  δ ιε θ ν ο ύ ς  

ε μ β έ λ ε ια ς .

Κ λ ε ίν ο ν τ α ς  κ α ι  ε π ’ ε υ κ α ιρ ία  τ ω ν  ε ο ρ τ ώ ν  

τ ω ν  Χ ρ ισ τ ο υ γ έ ν ν ω ν  κ α ι  τ η ς  Π ρ ω τ ο χ ρ ο 

ν ιά ς  ε υ χ ό μ α σ τ ε  σ ε  ό λ ο υ ς  υ γ ε ία ,  π ρ ό ο δ ο , 

ε υ η μ ε ρ ία  κ α ι  ε υ τ υ χ έ ς  τ ο  ν έ ο  έ το ς . ]
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Μόνιμες στήλες
Περιοδικό "ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ"
"POLICE REVIEW'
Διμηνιαία έκδοοη χου Αρχηγείου της Ελληνικής

Bimonthly magazine of the Hellenic Police Headquarters

Σύμφω να μα την 901 Oil 116-y από 5/1101 απόφαση 

του κ. ΥπουργούΔημ. Τάξης, όπως τροποποιήθηκε 

μ ετη νυπ . αριθμ.9010/1117-α α π ό 1 8 .9 2 0 0 2 (φεκ,Β  ’-1244) 

το περιοδικό εποπτεύεται από Δ ιοικούσα Ε πιτροπή  

και εκδίδεται υπό την επ ιμέλεια  του 3ου Τμήματος Ιστορίας- 

Εκδόοεων της Δ /νοης Δημοσίω ν Σχήοεων/ΑΕΑ

Ε κδότης-Δ ιευθυντής
Α/Υ Ιω άννης Α  Αθανασάκος 
Α ρχισυντάκτης
Υ/Α Α ρετή Κ  Λιασή
Β οη θός Α ρχισυντάκτη- Υ πεύθ. Δ ιαφ ήμισης
Α νθ/μος Κων. Γ. Κ ούρος 
C reative A rt D irector  
Λ ιάναΙω αννίδου 
D esk top  P u b lish in g
Α στυφ. Θ ω μάςΜ πούργος

Σ υντάκτες
Α ρχ/κας Σοφία Ζυγούρα
Α ρχ/κας Θεόδωρος Δ ημοσχάκης
Α ρχ/κας Κων. Τ σινάλης
Π.Υ. Γεωργιος Χ ονδροματίδης
Π.Υ. Α φροδίτη Κ οκκίνου
Π.Υ. Ζωή Κωσταβάρα, Π.Υ. Αναστασία Π ετράκη

Υ πηρεσιακές φω τογραφίες
Φ ωτογρ. Συνεργείο Δ /νσηςΔ ημ. Σχέσεων/ΑΕΑ 
Δ ιαχείριση - Δ ιανομή  
Α ρχ/κας Δ ημήτριος Θ άνος 
Ε κτύπω ση
'Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ ΙΚ Π Ά Ε .
Λ εύκης 134,14565, Κρυονέρι, τ η λ  210/8161301 
Ε τήσιες Σ υνδρομές
Υ παλλήλω ν Ε λλ η νικ ή ς Α στυνομίας σε ενέργεια 
και αποστρατεία 7 ευρώ. Ιδιω τώ ν 10 ευρώ. 
Ο ργανισ μοί Ο .Τ Α ,  Ε ταιρίες 20 ευρώ. 
Συνδρομητές εξωτερικού 30 ευρώ.

Δ ιεύθυνση: Λεαχρ. Κ ηφισίας 23, Μ αρούσι, 15123 
τηλ. 210/6854609
23 Kifisias Ave. M arousi, 15123, Hellas 
tel.: 210/6854609, fax: 210/6849352 
e-mail: astana@ in.gr 
Κωδ. Γεν. Γραμ. Ενημέροοσης: 1061

Τα κείμενα καν συντακτών και συνεργατών, απηχούν τις δικές 
τους α π ά ρεκ  και όχι απαγχιίτητα εκείνες του Α ρχηγείου  
της Ε λληνικής Αστυνομίας.
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Η  φωτογραφία του εξώφυλλου είναι από πίνακα του Σ π. Β ικά ιουμε τίτλο  
“Χ ριστουγεννιάτικο δένδρο ” (Συλλογή της Εθνικής Π ινακοθήκης)
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Ημέρα της Αστυνομίας 
20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005

Η Ελληνική Αστυνομία με ιδιαίτερη λαμπρότητα 
γιόρτασε και φέτος την "Ημερα της Αστυνομίας" 
και τη μνήμη του προστάτη Αγίου της, 
Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου, με εκδηλώσεις 
που πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις 
αστυνομικές Υπηρεσίες της χώρας.

ε τη ν  ευκαιρία του  εορτασμού τη ς Η μ έρ α ς τη ς  Αστυνομίας" και του  Π ροστάτη του  Σώ ματος Με

γαλομάρτυρα Α γίου Αρτεμίου, η  Ε λληνική Α υτονομία προγραμμάτισε τριήμερο εορταστικών εκδηλώσεων 

από 18 έω ς20.10.2005.
Το πρόγραμμα τω ν εορταστικών εκδηλώσεων περιλάμβανε:

> Τ η  διοργάνωση τη ς  4η ς Π ανελλήνιας Έ κ θ εσ η ς  εικαστικώ ν τεχνώ ν προσω πικού τη ς  Ε λλ η ν ικ ή ς 

Α στυνομ ία ς
>Δ ιήμερη πανελλαδική εθελοντική αιμοδοσίατουπροσω πικούτηςΕλληνικήςΑ στυνομίαςγιατηνΤράπεζα 

αίματος του Σώματος
>Τ ελετή ανοματοδοσίας τη ς αίθουσας συσκέψεων του  7ου ορόφου του  Υ πουργείου Δημόσιας Τ άξης σε αί

θουσα 'Π αύλος Μ π α κ ογιά ννη ς 'ω ς απόδοση τιμής στο μοναδικό μέλος του  ελληνικού Κοινοβουλίου που  υ- 
ι ιήρίρ θύμα δολοφονικής επίθεσης από τη ν τρομοκρατική οργάνωση"17Ν".

>  Επισκέψεις μαθητώ ν σε αστυνομικές Υπηρεσίες τη ς Α ττικής και τη ς  Θ εσσαλονίκης προκειμένου ν α  ενη

μερωθούν σχετικά με το ρόλο και τη ν  αποστολή τη ςΕ λλη νική ς Α στυνομίας

>Μ έγας Αρχιερατικός Εσπερινός (19.10.2005), στον Ιερό Ναό Π αμμεγίστων Ταξιαρχών (Μεσογείων 96) και 

λιτάνευση τη ς Ιερήςεικόνας του Αγίου Αρτεμίου.

>Θ ειά Αειτουργίακαι Δοξολογίά (20.10.2005), στον ΙερόΝαό Π αμμεγίστων Ταξιαρχών.

>  Κ εντρική εκδήλωση και δεξίωση για  τον εορτασμό, στο Μέγαρο Μ ουσικής παρουσία του  Προέδρου τη ς
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Δημοκρατίας, κ. Κάρολου Παπούλια, εκπροσώπων τη ςπ ο λ τπ κ ή ς 
πνευματικής και κοινω νικής ζωής του  τόπου, καθώς και τη ς  ηγε

σίας τω ν Ενόπλω ν Δ υνάμεων και τω ν  Σωμάτω ν Ασφαλείας.

Σ τ ις  εορταστικες εκ δη λώ σ εις  γ ια  π ρ ώ τη  φορά, π ροσκλή θη 
κ α ν  κ α ι συμ μ ετείχα ν οι Α ρ χη γ ο ί τω ν  Α σ τυνομ ιώ ν τω ν  Βαλ

κ α ν ικ ώ ν  χω ρ ώ ν  (Αλβανίας, Τ ουρ κ ία ς Π .Γ.Δ.Μ ., Ρουμανίας, 

Β ο υ λ γα ρ ία ς  Σερβίας-Μ αυροβουνίου, Κ ρ ο α τ ία ς Βοσνίας- 

Ε ρζεγοβίνης) κ α ι τ η ς  Κ ύπρου .
Τ ην εκδήλωση στο Μέγαρο Μ ουσικής χαιρέτησε ο Υπουργός Δ η
μόσιας Τ άξης κ. Γεώργιος Β ουλγαράκης ενώ κεντρικόςομιλητής 

ήτανοΑ ρχηγόςτηςΕ λληνικήςΑ στυνομίαςΑ ντιστράτηγοςκ.Γ ε- 

ώργιοςΑ γγελάκος
Στο χαιρετισμό του ο  κ. Υ πουργός τόνισε:
' Ή σημερινήμέρα , είνα ι για  όλους εμάς ιδια ίτερα  σημαντική. Κ αι είνα ι 
σημαντική γ ια τί μ α ς δίνει τη δυνατότητα να κοιτάξουμε το μέλλον, κά- 
νσνταςτιρώ ταένανδημ ιουργικόαπολσγιομότηςχρσνιάςπου πέρασε 

Η  περσινή γιορτή  μονοπω λήθηκε όπω ς φ α ν  εύλογο α πό  εικόνες,

λό για  κα ι σκέψ εις τιου είχα ν  να  κάνουν μ ι: τη  μ εγά λη  επ ιτυχ ία  τω ν 

Ο λυμπιακώ ν Α γώ νω ν. Η  Ε λλη νικ ή  Α στυνομ ία , εξά λλου, β ρέθη
κ ε για  πρώ τη φορά μπροστά  σε μ ια  σειρά  α π ό  προκλήσεις που Ερ- 
περνοόσαν τις  δεδομένες α ντιλήψ εις για  το ρόλο κ α ι τη  δράση της. 

Κ α ι τα  κατάφ ερε. Δ ιοργάντοσε τους καλύτερους κα ι ασφαλέστε
ρους αγώ νες που έγινα ν ποτέ. Α υτή  τηνβα ριά  κληρονομιά  δεσμευ
τήκα μ ε να αξιοποιήσουμε.
Α υτή  όμω ς η κληρονομιά, σε συνδυασμόμε το ιδια ίτερα  δυσμενές διε
θνές κλίμα , επ ιβά λλει τον διαρκήοργανοπικόκαιλεττουργικόεκσυγ
χρονισμό της Ε λληνικήςΑ στννομίας, οχπε να προοαρμόέμται. στη νέα  

εσω τερική κα ι διεθνή  πραγματικότητα.
Α υτός ο αναγκα ίος εκσυγχρονισμός κα ι η αξιοποίηση του ανθρώ 
π ινου παράγοντα στα Σ ώ ματα Α σφ αλείας απστέλεσε, α πό  τη ν  

πρώ τη σ τιγμ ή  τη ς ανάληψ ης τω ν καθηκόντω ν μ α ς, β α σ ικό  άξονα 
τη ς π ο λιτικ ή ς μ α ς.
Ε ίνα ι αλήθεια, άτι ο ι δείκτες εγκληματικότητας τη ς χώ ρας μ α ς είνα ι 
από τσυςχρμ/βά τερσυς τη ς Ε υρώ πης κ α ισ α η  Ελλάδα, α ποτελείμ ία
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α πό  τις  αοφ αλέοτφ εςχώ ρες του κάψ ου.
Το γεγονός αυτό φ υσ ικά  δεν μ α ς καθησυχάζει. Ά λλω στε, το ' 'στοίχημα ' 
της αποτελεσματικής αντιμετώ πισης της εγκληματικότητας κα ι τη ς α- 

οφ άλειας τω ν παλπώ ν είνα ι διαχρονικό.
Τηνδια[)κήαυτή πρόκληση ω σπαέρμαστεαικΑότω ς κα ι κα τα βά λου

μ ε  κάθε δυνατή προσπάθεια n fη χη μ ένο υ να ανταποκριθούμε μ ε  επ ι
τυχία  στο δύσκολο αυτό έργο.
Τ ό σ η  η  ασφάλεια τω νπα λπώ ναπ οτελεί’'αγαθόεκ τω νουκά νευ' συ-
μπληρώ νετα ικα ια πότογεγονόςσηα πστελά τα υτσχρσνα προϋπόθε-

αη κα ι παράγοντα οικονομικής ανάποδης-
Ε ίνα ι άλλω στε δεδομένο on  η έννοια της ασφάλειας δεν περιορίζεται
μόνο στην πα ρα δοσιακήτηςανάλυση.Σ ήμφ αοόροςαοφ άλεταάνα ι
αρκετά ευρύτερος κα ι συμπεριλαμβάνει θέματα οικονομικής ανάπτυ

ξές, τεχνολογίας, ανθρω πίνω ν δικαιω μάτω ν, προστασίας του π ερ ι
βάλλοντος κα ι γενικά  κάθεαίξαπου ιη σ ά γει την ανθρώ πινη ευημερία. 

Σ υνεπώ ς, είνα ι απολύτω ς εξηγήσιμο το γ ια τί η φ ιλοσοφ ία  μ α ς είνα ι 
να αυξήσουμε αποτελεσματικά  το  αίσθημα ασφάλειας κα ν παλαιόν, 
ώ στε να πετύχουμε τη  ουάςυξη τη ς ασφάλειας μ ε  τη ν οικονομική α
νά π ο δη  της χο ίρος. Ε ίνα ι δηλα δή τδηγήτπμο το γ ια τί ο ακρογω νιαί

ος λίθ ο ς τη ς δράσης μ α ς α ποτελά τα ι α πό  το τρ ίπζυχρ  δημοκρατία , 
ασφάλεια , ανάπτυξη.
Ο σημερινόςκατατγιομόςτω νεέρλίΓρω νσεόλαταεπίπεδα,απαττάμια  
Α στυνομία που θα προηγείτα ι τω ν γεγονότω ν. Γ ι’αυτό, μ ε  μ ια σ ειρ ά  

μ ά ρ ισ νκ σ ι σύγχρονω ν υποδομιάν, στοχεύουμε στην αλλαγητατν ανα

λήψ εω ν κα ι τω ν νοοτροπιώ ν σε ό ,η  αφορά τον ρόλο κα ι το έργο τω ν 
Σω μάτω ν Α σφαλείας. Σ ταθερήμας αίμα κα ι δόγμ α ά να ι μ ια  Α στυνο

μ ία  που να υπ ηρετά τσ ν πολίτη , να στηρβρι τη ν καθημερινάτητά του 

κα ινα βελτιώ νειτηνποιστητα τηςζςοήςτου.
Μ ε άλλα λόγια , θέλουμε τον Α στυνομικό ενταγμένο στον κοινω νικό ι
στό της περιφ έρειας την οποία υπηρετά , ένα Α στυνομικό συμμέτοχο  

στα κοινω νικά δρώ μενα
Ο ραματιζόμαστε μ ια  νέα σχέση που ναβασάρται στην αμοιβαία εμ π ι
στοσύνη, για  ένα αύριο μ ε  λιγάτερη β ία , λιγστεγχ) έγκ λη μ α  Τοόραμα  

αυτό α ποτελεί πο λιτική μ α ς δέσμευση κα ι μ ια  κοινω νικήσυμφω νίαμε 

τουςπολττες.Μ ίααυμφ ω νίαόμω ς,πουθαχςψ ακτηρίίρτα ιαπόμίαθε- 
μελιώ δη ρ ή τρ α  την αδιαπραγμάτευτη α ρχή  της προστασίας τω ν αν- 
θρω πίνω νκαιατομικώ νδτκαιω μάτω ν. Μ εά λλα λόγια την εγγύηση ό-

64 Ηοημερινημέρα, είναι

σημαντική γιαχίμαςδινει
τη δυνατότητα να κοιτάξουμε το μέλλον,

κάνοντας πρωία έναν 
δημιουργικό

απολογισμό
της χρσνιάςπουπφασε. ”

η ό σ α μ ά ρα κ α ια νλη φ θ ο ύνγια τη να ο φ ά λεια τω νπ α λπ ώ ν,θ α λα μ - 
βάτνσνται οε ένα πλα ίσιο σεβασμού τω ν δικαιω μάτω ν που αποτελούν α
κρογω νιαίο Χάλι της Δ ημοκρατίας κα ι είνα ι αδιαπραγμάτευτα.
Σ την εποχή  τοτν μ εγά λα ν ανακατατάξεω ν που Ιρύμε ά να ι θέμα ιπ π ι
κής ανάγκης να επαναχαράξαυμε την εθ νικήμ α ς στρατηγική.
Η  ανάγκη για  την προσαρμογή τη ς Ε λλάδας σ τις απα ιτήσεις το ν  κα ι

ρώ ν, θα ισχυροποιείτα ι διαρκώ ς στα επόμενα χρόνια  κάτω  από την  
πίεση αλλαγώ ν που ά να ι μ η  αναστρέψ ιμες. Κ αι η  ανάγκη της προ
σαρμογής μ α ς στα νέα δεδομένα υπερβαίνει τις  πολιτικές κα ι κομμα
τικ ές ιδεολογίες κα ι διαφορέςμας.
Ιδια ίτερα  σε o n  αφορά τον ρόλο  κα ι τη ν αποστολή τω ν Σ ω μάτω ν 

Α σφ αλείας ο κομματισμός ά να ι άνευ σημασίας. Γ ιεε αυτό  κα ι θέλω  

να  τονίσω , ό η  ο ι αλλα γές κα ι ο ιμ ετα ρρυθμ ίσεις που επ ιχειρο ύμ ε δεν 

γίνοντα ι για το υςλίγο υς. Υπαγορεύονται απότασυμφ έροντα του κοι

νω νικού συνόλου. Υ ποδεικνύοντα ι α πό  τη ν πραγματικότητα  γύρω  
μ α ς κα ι την κ ο ινή  λο γικ ή . Α υτός είνα ι ο  λόγος που επ ιμένουμε. Δ εν  

υπ ά ρχει άλλος τρόπος, προκετμένου να π ά με μ π ρ ο σ τά  Π ροχω ρού- 
μ εμ εμ ετρ ιο π ά θεια  κα ι κοινω νική ευαισθησία , αλλά  μ ε  τόλμη κα ι α- 
ποφ ασισηκότητα.
Ο ι αλλαγές κα ι ο ι μεταρρυθμ ίσεις που επιδιώ κουμε δεν αποτελούν α
πόρροια δογμάτω ν κα ι ιδεοληψ ιώ ν, αλλά σύγκρουση μ ε τά  χρόνια  

προβλήματα κα ι την ανάγκη προσαρμογής σ κ ι νέα δεδομένα Κ αι ά - 
μ α ι αισιόδοξος όη  θα τα  καταφ έρουμε
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Ε ίνα ι αλήθεια , on  τις  υποθέσεις του Υπουργείου Δ ημόσιας Τάξης τα  
τελευταία  χγά νη χρ γιίσ τη κ α ν ικα νο ί π ο λιτικο ί Ο μολσγουμένω ς, πα- 

ραλάβαμεσημανττκόκα ιαξόλσγοέργο.Π αραλάβαμετησκυτάληκα ι 
πρσσπαθήραμενατρέξμυμε όσο ηφ ύσητω ν πραγμάτω ν επέτρεπε. Μ ε 

σύνεαησυνέπεια ,μετρω πάθεω καιαπστελεσματτκστητακα ιθέλω να  
τπστεάω όα καιαφ έρεψ εναανταποκριθσύμεστιςμεγάλες προκλήσεις 

αλλά κα ιστιςέκτα κτεςκρίσιμεςκα τα στά οειςπουυπήρξρν.
Π ετάχαρε στη μεγά λη  πρόκληση τη ς ασφαλούς διοργάνω σης τω ν 

Ο λυμπιακώ ν Αγώ νω ν.
' Ε τσι, αστό που σήμερα σνομάίρυμε Ο λυμπιακό Κ εκτημένο δη μ ισψ - 
γ ε ί νέες συνθήκες κα ι προοπτικές για  τη χώ ρα μα ς.
Π ρος την κατεύθυνση α υτή  συστήοαρζ το Κ έντρο Μ ελετώ νΑ αράλειας, 
μ ε  στόχο τψ  αξιοποίηση σε εσω τερικό κα ι διεθνές επίπεδο  της τεχνο
γνω σίας που αποκτήθηκε α πό  τους Ο λυμπιακούς Α γώ νες. 

Π αράλληλα, θεσμοθετούμε τ ψ  ίδρυση Δ ιαβαλκανικού κα ι Μ εσογει
ακού Κ έντρου Μ ελετώ ν Α σφάλειας κα ι Ε κπαίδευσης, όπου θα μ π ο 
ρούν να  εκπαιδεύονται κα ι να εξώ ικεύσντα ι στελέχη αρμόδιω ν υπη- 
ρεσιώ ν ασφάλειας τω ν κρατώ ν τη ς ευρύτερης περιοχής.

Ε νισχύουμε κα ι ενδυναμώ νουμε τις  διεθνείς κα ι διμερείς συνεργα- 
αίες. Μ ε τ ψ  διπλω ματία  τη ς Α τχράλειας συμβάλουμε σ τις γεω παλαι- 
κές εττιδκ ίξρ ς της χώ ρας.
Σ εεθντκόεπίπεδοαναπτύσσουμεαπστύεσμαπκέςκα ιευέλικτεςδρά-
αειςπουαπαντούνστοαπηματω νπχιλπώ ινγιαπεριασότερηααφάλεια

σ τψ κα θημ ερινήτουςζω ή
Έ χουμε πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα  στην αντιμετώ πιση  

του οργανω μένου εγκλήματος, τη ς λαθρομετανάστευσης, τη ς εμπο
ρ ία ς ανθρώ πω ν, το οικονομικό κα ι το ηλεκτρονικό έγκλημα  κα ι έ
χουμε δώ σει ιδια ίτερη σημασία στην εξρδικευμένη εκπαίδευση του 

προσω τακούτω ν Υπηρεσιώ ν αυτώ ν.
Γ ητοευα ίαθητοθέματω νναρκω πκώ ναναπτύσσουμεδράσειςμεε- 
πτκεντρω μένες προσπάθειες στην καταπολέμηση τω ν οργανω μένω ν 

κυκλω μάτω ν διακίνησης, στη διασυνοριακή τους δράση κα ι της νομι
μοποίησης τω ν εσόδω ν τους καθώ ς κα ι στην αντιμετώ πιση της δια κί

νησης ναρκω τικώ ν μέσω  του Δ ιαδικτύου.
Γ ια  τη ν αναβάθμιση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας στη χώ ρα  

μ α ς, σχεδιάστηκε μ ετα ξύ τω ν άλλω ν κα ι υλοποιήθηκε άμεσα η Υ πη
ρεσ ία  Τροχαίας Α υτοκινητόδρομω ν.
Δ ίνουμε ιδια ίτερη έμιραση στην ασφαλήμετακίνηση τω ν μαθητώτν 

Α ποδίδουμε ιδια ίτερη σημασία κα ι στη διαχείριση τη ς κυκλοφορίας 

στην π ερ ιοχή  τη ς Α ττικής κα ι ενεργοποιήσαμε το Θ άλαμο Ε π ιχειρή 
σεω ν Π αρακολούθτρης κα ι Ε λέγχου Κ υκλοφορίας.
Γ ια τη ν  αντιμετώ πιση του μεγάλου προβλήματος της β ία ς στα γήπεδα, 
αναπτύξαμε στενή συνεργασίαμε άλονς τους αυναρμόδισυς φ ορείς κα ι 
εφαρμόύρυμε νέα α θλημ κή νομοθεσία.

Π ροχω ρούμε στη συγκρότηση νέω ν δομώ ν κα ι σ τψ  αναδιάρθρω ση 

τουσώ μα τοςμενά ςδιευθύνσειςκα ιτμήμα τα .
Μ ας απασχόλησε ιδια ίτερα  η επ ίλυση χρόνιω ν ζητημάτω ν στελεχια- 
κού δυναμικού κα ι της ηγεσίας τω ν Σω μάτω ν Α σφαλείας, όπω ς για  
παράδειγματο ειδικό  επίδομα  επτκινδυνότηταςτου προσω πικού τω ν 
Σω μάτω ν Α χρα λεία ς κα ι την επέκταση της μ ά χιμ η ς πενταετίας σεό- 

λο το  προσω πικό.
ΙδρύσαμετοΓραφείοΕ πτκοτνω νίαςΑ ποστράτω ιν, τκανοποιώ νταςένα

πάγιο  κα ι χρόνιο α ίτημα  τω ν ενδιαφερομένω ν.
Π ροω θήσαμε μ ια  σειρά νομοθετικώ ν ρυθμίσεω ν για  θέματα βαθμο
λογία ς, κρίσεω ν καιμεταθέοεω ντω νΑ ξμύματικώ ν. 
Κ αταρτίοαμετσνΚ ώ δικαΔ εοντολσγίαςτω ν Α στυνομικώ ν. 
Π εριορίσαμε τη  γρατρειοκραάα, απλαυανεύσννας τις  διαδικασίες στην 

κατάθεση δτκαιαλσγητικώ νστις αστυνομικές Α ρχές. 

Γ ια τψ ενίσ χνσ η τη ςδ ια φ ά νεια ς ενισχύσαμενομοθετικάτηΔ ιεύθυν
ση Εσω τερικώ ν Υποθέσεω ν τη ς Ε λληνικής Α στυνομίας κα ι θεσμοθε- 
τήσαμετο "πόθενέσχες".
Π α ρά λληλα μετψ έκδοσητω ν νέω ν ασφαλώ ν διαβατηρίω ν, που από  
τ ψ 1.1.2006θα αποτελούν αποκλειστικήαρμο& ότητα της Ε λλιμ ική ς  

Α στυνομίας, προχω ρούμε σ τψ  υλοποτησητου προγράμματος για ά - 
μεση έκδοση κα ι επίδοσητω ν Δ ελτίω ν Ταυτότητας στους πολίτες.

Ύ οέργοκαιηαποστολήμαςδεν σταματάει,ασφαλώ ς,εδώ . Θ έλω όμω ς 

ναδιαβεβαιώ σω όλους, σηόσαμάρακαιανληφ θούνθαστοχεύουνστη  
δημιουργία  μ ια ς Α στυνομίας που καθημερινά θα αποδετκνύα το κοι
νω νικό της πρόσω πο κα ι τ ψ  κοινω νική της ευαισθησία, 
Ο ραματιΥρμαστεμια "ανθρώ πινη ασφάλεια!' πα υσε κάθεδημοκρατι- 
κ ή  κοινω νία ιηχιγμα τοποιείτα ι μ ά χ ι από τψ  προστασία και. τψ  π ρ ο  

ώ θησητω νανθρω πτνω νδικαιω μάταιν, του κράτους δικα ίου κα ι τη  δη
μοκρα τική  διακυβέρνηση.
Α υτή τψ Ε λλά δα θέλουμε Τ ψ  Ε λλάδα, πούμε θεματοφύλακα ταΣώ - 
ματαΑ αραλείας, χ τ ίίς ι μ ια  κοινω νία συνοχής, συμμετοχής κα ι δικα ι
οσύνης. Π ου δημ ιουργεί μ ια  κοινω νία αλληλεγγύης κα ι ανθρω πιάς 

μέαασεέναπεριβάλλσνεφ ηντκόκα ιααφ αλές.
Τ α  όποια  β ήμα τα  έγινα ν στο παρελθόν, ήρθε η ώ ρα να γίνουν γορ

γός βημα τισμός. Δ ια τηρούμε τα  θεα κά  κα ι διορθώ νουμε τα  α ρνημ- 
κά  του χθ ες.
Σ ε κάθε περίπτω ση, η φ ιλοδοξία  μ α ς για  το σήμερα κα ι το  αύριο ε ί

να ι να  δημιουργήσουμε μ ια  κοινω νία π ιο  "συνανθρώ πινη”, κα ι αυτό 

για  μ α ς α π ο τελεί έναν π ο λιτισ μ ικό  πειρασμό κα ι ένα στοίχημα  που 

π ρέπ ει να κερδηθεί'.

Σ τη  συνεχεία το λόγο έλαβε ο  Α ρχη γός του Σώ ματος, παρα

τηρώντας:



{  Ε Π Ε Τ Ε Ι Ο Σ

"Η  σημερινή γιο ρτή  δεν έχ μ  τυπικόχαρακτήρα. Δ εν περιορίζετα ι στα  

στενά όρια επετειακώ ν εκδηλώ σεω ν. Δ εν πραγματοποιείτα ι για  λό
γους προβολής ή  εντυπω σιασμού. Η  γιορτή  αυτή, αποκτά ένα βαθύτε
ρο  νόημα κα ι μ ία  ̂ χω ρ ισ τή  σημασία, γ ια τί αντανακλά τη σ χέσ η τη ς 

Ε λληνικής Α στυνομίας, μ ε  την Π ολιτεία , τη ν κοινω νία κα ι τους πολί
τες. Σ ήμερα η Π όλττεία τιμ ά  την Ε λλη νική  Α στυνομία για  την προ- 
σφ οράτης στην πατρίδα κα ι την κοινω νία Σ ήμερα η κοινω νία κα ι οι 
πολίτες επιβεβαιώ νουν την αναγνώ ριση κα ι τηνεμπτστοσύνητουςσε 

μ α ς. Σ ήμερα εμείς, ο ι Ε λληνες Α στυνομικοί, επικυρώ νουμε για  άλλη, 
μ ια  φορά τη π ίστη  στον όρκο που δώ σαμε. Σ τις α ίγες κα ι τα  ιδανικά  που 
υπηρετούμε. Α υτή  είνα ι η σημαντική αξία  της 'Η μέρας της Α στυνο
μ ία ς''. Τ ης ημέρας πουμα ς επ ιβά λλει να απστιμήσουμετο παρελθόν, 
να αξκλογήσουμετο  παρόν κα ι να προδιαγράψ ουμετομέλλον. Ε ίνα ι 
γεγονός ό τι τα  τελευταία  χρόνια  η  χώ ρα μ α ς βρέθηκε μπροστά  σε μ ε
γάλες, ιστορικές θα έλεγα  προκλήσεις. Η  Ε λλάδα κλήθηκε να δια χει
ρ ισ τεί γεγονότα τεράστιας σημασίας για  την πορεία  κα ι την προοπτική  
τη ς στη σύγχρονη εποχή.

Σ τα  γεγονότα αυτά η"αοφάλεια"αναδείχθηκε ω ς η κυρίαρχη παρά
μετρος για  την επ ιτυχή  αντιμετώ πισή τους.
Η  σ υμ β ο λή  κ α ι η α ντα π ό κ ρ ισ η  τη ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς  Α σ τυ νο μ ία ς  

υπ ή ρ ξε κ α θ ο ρ ισ τικ ή .
Μ ε αφ ετηρία  την εξρρθρω ση τω ν τρομοκρατικώ ν οργανώ σεω ν "17 

Ν οέμβρή 'κα ι 'Έ Λ Α 'κα ια ποκορύφ ω μ α τηντφ ά σ τια επ ττυχία τηςα - 
σφαλούς διεξαγω γής τω ν Ο λυμπιακώ ν Αγώ νω ν, διαμορφώ σαμε το 

νέοπεριβάλλοναοφάλειαςστηχώ ραμας. Το περιβάλλον am ύ,οεσυν- 
δυασμό μ ε  τα  χα μ ηλά  ποσοστά εγκληματικότητας, ανέδειξρν την 

Ε λλάδαω ςμίααπάτιςασφ αλέστερεςχώ ρεςστονκόσμο.
Η  κατάχτηση α υτή αποκτά ιδια ίτερη αξία, αν αναλογιατούμε σπ  το  

σύγχρονο διεθνές περιβάλλον, μ ε  τις[χτγδα ίες ε ίρ λ ίίρ ς  στα γεω πολτα- 

κά  κα ι γεω οικονομικά δεδομένα, χαρακτηρΰβτα ι α πό  κρίσ ιμες α πει
λές, κινδύνους κα ι προκλήσεις.

Τ α κρά τηκα λούντα ισήμερα να α ντιμετω πίοα υνένα είριρετικά ευα ί-

Την‘ΉμφαχηςΑστυνομιας”

η Πολιτεία τιμά την Ελληνική

Αστυνομία για ιη ν προσφορά τηςστην 

πατρίδα και την κοινωνία K Q 101

πολίτες επιβφαίίόίνουν
την αναγνώριση κω 
υην εμπιστοσύνη

τουςαεμας”
τβητο  συνδυασμό συμβατικώ ν, αλλά κα ι νέω ν απειλώ ν, που δ ιευρ ύ  
νουν την έννοια της ασιράλειας πέρα  από την παραδοσιακήτης θεώ ρη

ση. Η  διεθνοποίηση της τρομοκρατίας, το  παράλογο τσυ φονταμεντα- 
λια μού κα ι οι ασύμμετρες πρακτικές, αποτελούνμία  ισχυρή  α π α λή  για  

την ανθρω πότητα κα ιτον πολιτισμό ,με δυνατότητες να παράγουν πα- 
γκάομΜ απστελέσματαμετοπτκάγεγσνστα.
Ο κίνδυνος δεν έχ μ  π ια  σαφές σημείο ' 'προέλευσης' κ α ι' προορισμού' '. 

Η  11η Σ επτεμβρίου2001, τα  χτυπήμα τα  στη Μ όσχα, το Μ ιταλί, την  

Κ ω νσταντινούπολη, τηΜ αδρττη το Λ ονδίνο κα ι αλλού, αποτυπώ νουν 

μ ια  ζχ ρ φ ή  εικόνα.
Π αράλληλα , το  διεθνικά  οργανω μένο έγκλη μα , το  παγκόσμιο  ε

μ π ό ρ ιο  τω ν ναρκω τικώ ν, το  λαθρεμπόριο  τω ν όπλω ν, η εμπ ορία  

τω ν ανθρώ πω ν, ο ι εξελιγμ ένες μο ρφ ές ηλεκτρονικού κα ι ο ικονομ ι
κού εγκλήμα τος, διευρύνουν το πεδίο  τω ν κινδύνω ν κα ι αυξάνουν 
τη ν ανασφάλεια  τω ν πολττώ ν. Ο ι α π ειλές αυτές, ο διαφ α ινόμενος 

πολλές φ ορές συσχετισμός τους, αλλά  κυρίω ς η  αλληλεπ ίδρα σή  
τους, έχουν αναδείξει τη ν  ασφ άλεια  ω ς ένα  θέμα , που σήμερα  μ α ς α
φορά όλους. Τ η δ ιεθ νή  κοινότητα , τα  κράτη, τις  κυβερνήσεις, τις  

κοινω νίες κα ι τους π ολίτες. Ο ι σύγχρονες α π ειλές έχουν δια φ ορετι
κές π ρα κτικές κα ι τα κ τικ ές, δια φ ορετικές προσεγγίσεις κα ι α ιτιά 
σεις, αλλά  κοινό  πεδίο  διακινδύνευσης βασικώ ν έννομω ν αγαθώ ν 

κα ι δικαιω μάτω ν, καθώ ς επ ιχειρούν:

> ναυπονομεύσουνιη συγκρότησητω ν κρατικώ ν δομώ ν κ ο ίτη ν  κοι- 
νω ντκήαυναχή.

>να αποσταθεροποιήσουν τη ν οικονομία κα ι τη ν αναπτυξιακή διαδι
κασία
> να πλήξτυντηζω τικστητα τω ν κρατώ ν κα ιτηψ υχρλογία τω ν πολι
τώ ν.

> ναεπηρεάσσυντηβσύλησηκυβερνήαεχονκαιθεσμτκώ νΟ ργάν(ον. 
Τα δεδομένα αυτά δεν επ ιτρέπουν εφησυχασμό ή  ολιγω ρία. Α πα ιτούν 

ετοιμότητα, επαγρύπνηση ανταπόκριση κα ι πάνω  α π  ? άλα στρατηγι- 
κήασφ άλειας.

Δ ια μ ορφ ώ σα με λο ιπ ό ν  τη  "σ τρ α τη γικ ή  α σφ ά λεια ς" μ ε  κ εν τρ ι
κ ή  φ ιλο σ ο φ ία  τη ν  ίδ ια  τη ν  έννο ια  τη ς α σ φ ά λεια ς. Γ ια τ ί σ τις  μ έ 

ρ ες  μ α ς  η έννο ια  α υ τή  είν α ι κ υρ ία ρ χη  προϋπ όθεση  γ ια  σταθερό
τη τα . Κ α ι η σ τα θερότητα  είν α ι ο υσ ια σ τικ ό ς π α ρά γοντα ς γ ια  α-
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νά τττυξη , πρόοδο, ευη μ ερ ία  κ α ι κ ο ινω νικ ή  συνοχή .
Η  στρα τηγική α ιπ ή  δ ίνει τη δυνατότητα στη χώ ρα μ ις  να προω θήσει 
τουςστόχρυςτηςστηγευρύτερηπεριοχήνα α να βα θμ ίσειτσνρόλοτης 
σ επφ ιφ ερεια κόεπ ίπ εδοκα ινα ενια χύσειτηθέσητηςστοδιεθνήκα τα - 

μερισμό  επιρροής κα ι ισχύος.
Α υτή  είνα ι κα ι η, συμβολή της Ε λληνικής Α στυνομίας στο παρόν κα ι 
στο μ ύ λ ο ν  της πατρίδας μ α ς.
Κ εντρικός ά ίρνας της στρατηγικής μ α ς είνα ι η διαχείριση τη ς αοφά- 
λα α ς μ ε  ένα τρόπο αποτελεσματικό αλλά ταυιόχμτνα  κα ι α\θρω ποκε- 

ντρικό, έτσ ι ώ στε
> νακατοχυρώ οουμεκαιναενισχύσουμετοααφ αλέςπεριβάλλονστη

χώ ραμας
>να διαφαλάξονμε το δικα ίω μα τω ν πολιτώ ν να έρυν στο περιβάλλον 

α υτόμε απόλυτη προστασία τω ν ατομικώ ν τους δικακύμάεω ν κα ι πα

ράλληλα ,
> να προασπίσουμε την ανάγκη για  πρόοδο, ανάπτυξη κα ι ευημερία  

στο εσω τερικοί, αλλά και. στην ευρύτερη περιοχή.
Η παρουσία  στη σημερινήεκδήλω ση τω νΑ ρχηγώ ν τω ν Α στυνομιώ ν 
τχενΒαλκαντκώ νΧ ω ρώ ν κα ι της Κ ύπρον επήίεβαιώ νει εμπρώ ααχ; ό
τι ο προσανατολισμός αυτός είνα ι κοινός.
Η  Ε λλη νική  Α στυνομία για  να πετύχει τους (πάχους της, μ εβ ά σ η τη  

στρατηγική που έχει α να πτύίει, διαγρχίφει μ ια  νέα πορεία  
Π έρυσι, στην ίδια  εκδήλω ση, λ ίγο  μ ετά  τους Ο λυμπιακούς Α γώ νες ά - 
χα  υπογραμμίσει ό τι η  μεγά λη  αυτή  επ ιτυχία  δεν σ ημ α τοά πείγια  μ α ς 

τη σ α γμ ή  του θριάμβου. Α ντίθετα  σηματοδοτεί ευθύνη κα ι δέσμευση. 
Φ έτος, α πό  το βήμα  αυτό, θέλω  να τονίσω  ότι ανταποκρινόμαστε στην 
ευθύνη αυτή. Κ άνουμε καθημερινά τη δέσμευση ττράΕη. 
Ε φαρμόύρυμε ένα ολοκληρω μένο σχεδίασμά που περιλαμβάνει δρά
σεις σε άλα τα  επ ίπεδα  κα ι όλους τους τομείς.
Α ίμ π σ ιο ύμ ε μ ε  τον καλύτερο δυνατό τρόπο ι ο Ο λυμπιακό κεκτημένο  

μεταφ έρανταςεμπεφ ίακαιτεχνσγνω σίασεχώ ρεςπουδιοργανώ ινουν 

μεγάλεςαθλητικέςεκδηλώ οετς.
Συνεργαζόμαστε μ ε  την Κ ίνα, τη  Γ φ μ α νία , την Α υστρία, τον Κ αναδά, 

τη Β ρ α ίή ία , το Κ ατάρ, τη νΑ λγφ ία ,τη Ν .Α φ ρ ική κ α ιά λλεςχώ ρες, "ε

ξάγοντας" ουσιαστικά το Ο λυ
μ π ια κ ό  κεκτημένο προς όφελος 

της διεθνούς κοινότητας.
Ά λλω στεηΕ λλά δα είνα ιημονα - 
δτκήχώ ραστονκόσμσπουδιαθέ- 
τει σήμερα ενσω ματω μένο στο 

μοντέλο Ο λυμπιακής ασφάλει
ας, το  σύνολο τη ς διεθνούς εμπ ει- 

ρίαςκα ιτεχνογνω σίας.
Ε ναρμονίσαμε κα ι προσαρμόσα- 
μ ε  το μοντέλο αυτό στα μετααλυ- 
μπτα κά  δεδομένα κα ι σ τις απα ι
τήσεις του στρατηγικού μ α ς οχε- 
διασμού. Η  διαχείριση ιδιαίτερα  
κρίσιμω ν καταστάσεω ν, όπω ς το  

περιστατικό  της λεω φορειοπει- 
ρα τεία ς το Δ εκέμβριο του 2004 

στην Α ττικ ή  που εγκυμονούσε α-

πρόβλεπιες εξελίξεις κα ι κίνδυνο για  ανθρώ πινες βοές, υποδεικνύει 
την ετοιμότητα  τη γ ανταπόκριση κα ι κυρίω ςτηναπσιελισματικστητα  

τη ς Ε λληνικής Α στυνομίας.
Η  στρατηγική ασφάλειας που έχουμε χα ρά ίβ . κα ι το μοντέλο που ε- 
φαρμόζρυμε είνα ι ένας συνδυασμός που α ποτελεί σήμερα για  την 
Ε λλη νική  Α στυνομία το συγκριτικό  της πλεονέκτημα  

Ε ίνα ι ο συνδυασμός που προω θούμε ω ς φ ιλοσοφ ία μέσα  από την α
στυνομική συνεργασία κα ι την διπλω ματία  της ασφάλειας. Ε ίνα ι ο 
συνδυασμός που μ π ο ρ εί να απο[Μ ιδιαττερτιχρή(πμος οε διεθνείς προ

σπάθειες σταθεροποίησης "θερμώ έ'ή"ευαίχβητυτέ'περιοχώ ν. 
Β έβα ιαοι δυνατότητες τη ς Ε λληνικής Α στυνομίας δεν εξαντλούνται 
στουςτομείςαυτιιύς. Η  Ε λλη νική  Α π υνο μ ία  εφαρμόύβ μ ια  σύγχρονη 

α ντεγκληματική πσλττικήμεεπ ιμέρους σχεδίασμά ανά τομέα δράσης, 
οε στρατηγικό κα ιτα κτικό  επίπεδο.
Σ ε τπρχιτηγικό επ ίπεδο  ο οχε& ααμός μ α ς βααίόηται στη συνεχήχαρπο- 
γράφηση τω ν εγκληματσγάνω ν περιοχώ ν κα ιτα ιν α ιτιώ ν που γεννούν, 

ευνοούν ή  υποθάλπουν τη ν εγκληματικότητα . Τα στοιχεία  αυτά απο
τελούν "ποιοτικό δ είκ τή ' γιατίαπακσνΧ ριυν την κοινω νικήπραγματι- 
κότηια  της εγκλημαακότηιος. Σ ε τακτικό  στίπ εδο  εφαριμόζονμε μ ια  

σειρά από ευέλικτες κα ι στοχευμένες επ ιχειρησιακές δρόσος πρχχχιρο- 
μοσμένες σ τις κοινατνικές ιδια ιτερότητες κα ι ο τιςειδ ικές συλλήκες που 

επικρατούν σε κάθε περιοχή.
Ε νισχύουμε την παρουσία μ α ς σ τις γειτονιές μ ε  (κόχο να μειώ σουμε 

δραστικά τις  ευκα ιρίες διάπραξης αδικημάτω ν.
Ε φαρμόύρυμε σύγχρονες μορφ ές αστυνομικής παρουσίας κα ι συλλο- 
γικ ή ς δράσης για  την αντιμετώ πιση τω ν τφοβλημάτω ν από κοινούμε 
τους πολίτες κα ι ιις  ιο π ικές κοινω νίες, όπω ς για  παράδειγμα μ ε  το νέο 

θεσμό του Κ οινοτικού Α στυνόμου που ξ κ ιν ά  την π ιλο τική  εφ αρμογή  

του απά την Θ εσσαλονίκη.
Υλοποιττύμεεπίσηςεναλλακττκέςμορφέςσυνδυασμένηςαατυνομικής 

δράσης, πουεντάσοονταιστοσχέδιο’Π Ο Λ ΙΣ ', τοοποίοεφαρμόύεταια- 

πότψ α ρχήτουέτουςσεόλητηγΕ λλά δα μεα ημα νττκά α πστελέα μα τα  

στον τομέα τη ς πρόληψ ης κα ι τη ς καταστολής τη ς εγκληματικότητας. 
Γ ια  την αντιμετώ πιση σύνθετον μορφ ώ ν εγκλήματος όπω ς η διακί-

νηση τω ν ναρκω τικώ ν, το οργα
νω μένο έγκλημα , ηεμ πορία α ν- 
θρώ πω ν, η  διασυνοριακή ε
γκληματικότητα , το οικονομικό  
κα ιηλεκτρονικύέγκλημα εφ α ρ- 
μόζρυμε ε ιδ ικ ευ μ έν ες  φ ά σ εις  
μειδιετττεραθεττκάαπστελέομα- 

τα κ α ιμ εμ εγά λεςεπ ττυχίεςσ εε- 
θντκό, περιφ ερειακό κα ι διεθνές 

επίπεδο.
Α ξίζει να  σ η μ ειω θ εί ά τι Υ π η 

ρ εσ ίες τη ς Ε λλη ν ικ ή ς Α σ τυ
νο μ ία ς, που α σχολούντα ι μ ε  

τα  θέμα τα  α υτά , έχο υν σημα 
ν τικ ή  αναγνώ ριση κ α ι αποδο
χ ή  α πό  α ντίσ το ιχες Υ π η ρε
σ ίες άλλω ν χω ρώ ν κ α ι έχουν  
α ποσπά σει τιμ η τικ ές  δ ια κ ρ ί-

‘ ‘ το ‘ ‘συμβόλαιο τιμής’ ’ πκ
ΕλΑηνικηςΑστΛτνομιαςμε την πολιτεία,

χηνκοινοινιακαι
ΧΟΠζΠΟλίΤ^ναπαρορΊνειηΕλλαδα 

μαααποτις α σ φ α λ έ σ τ ε ρ ε ς
χώρεςστονκοσμο
επηατρωνουμε καθημερινά,

όχι με κατάθεση υπογραφηςαλλά

με καιάθεοη ψ υχή ς ”
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[  Ε Π Ε Τ Ε Ι Ο Σ

σ εις α π ό  δ ιεθ νείς  οργα νισμ ούς.

Α ξοττοιούμε τη  τεχνολογία , τη  τεχνσγνω σία, τα  επιστημονικά  επ ι
τεύγματα  κα ι τα  υπερσύγχρονα εργαστήρια της Ε λληνικής Α στυνο
μ ία ς, μ ε  αξιοσημείω τα αποτελέσματα στο τομέα της εξχνία ο η ς τω ν ε
γκλημάτω ν.

Σ τον τομέα της τροχαίας εφ αρμόφ υμε ολοκληρω μένα συστήματα α
στυνόμευσης του οδικού δικτύου, μ ε (λαϊκά αποτελέσματα οτη μείω ση  

τω ν τροχαίω ν ατυχημάτω ν κα ι στην αναβάθμιση του επιπέδου της ο
δικής ασφάλειας στη χά ρ η  μ α ς. Ό λα  (ίσα ενδεικτικά  προανάρερα έ
χουν α π τά  μετρήσιμα  αποτελέσματα.
Π έρυσι απότο ίδ ιοβήμ α είχμ  τονίσει ότι η νέαμεγάλη πρόκληση, το νέο 

μεγά λο  στοίχημα, είνα ι η συλλογική ασφ άλεια  Η  ασφάλεια τη ς κοι
νω νίας κα ι τω ν πολιτώ ν. Φ έτος μπορώ  να πω  μ ε  σνγουριάάπ κερδί

ζουμε καθημερινά το στοίχημα αυτό. Τα  ποσοστά εγκληματικότητας 
στη χο ρ α μ α ς κινούντα ι ο εχα μ ι/λά  επίπεδα , σε σχέση μ ε  τις  λο ιπ ές χύ τ
ρ ες της Ε υρώ πης, αλλά κα ι διεθνώ ς.

Η  Ε λλάδα είνα ι σήμερα μ ία  ασφαλής χώ ρα  Θ εχορείται από τους α
σφαλέστερους προορισμούς. Ο ι πολίτες στην καθημερινή τους ζω ή 

βιώ νουν συνθήκες, που τους εππρέπουν να αναπτύξουν παραγω γικά  

τις  δραστηριότητες το υς. Ω ς Α ρχηγός της Ε λληνικήςΑ στυνομίας σας 

διαβεβαιώ όητααπστελέσματααντάοφείλονταικυρίω ςσνσνακρογω - 
νιαίολόθο του Σέλματος που είνα ι το ανθρώ πινο δυναμικότου. Ε ίνα ιό- 
λο  το προσω πικέ] της Ε λληνικής Α στυνομίας.

Θ έλω  να εκφράσω  δημόσια τα  συγχαρητήρια  μου στο προσο ιπ ικ ά  για 
τ ί μ ε  α ίιβ η μ α  ευθύνης κα ι καθήκοντος προσφέρει καθημερινά τις  υ
πηρεσίες του στο κοινω νικό σύνολο.

Θ έλω  παράλληλα να ευχαριστήσω  κα ι τους απόστραταυς αστυνομι- 
κούς για τίμ ετη  συνεισφορά τουςεπιβεβακάνουνσπ αποτελούν ενεργά  

μ έλη  τη ς μ εγά λης αστυνομικής οικογένειας· Η  καθιέρω ση προς τιμ ή  
τους από το Α ρχηγείο  τη ς Ε λληνικήςΑ στυνομίας "Η μέρας Α ποστρά- 
τω λ' κα ι η  πρόσφατη ίδρυση κα ι λειτουργία  ειδικού Τμήματος Ε τα- 
κοινοινίας κα ι Ε ξυπηρέτησης Α ω οτπράτω νιιπτιδεικνύει τσνισχυρόδε- 
σμό του Σ τόματος μ α ζ ί τους.

Θ έλω  επ ίσης να ευχαριστήσω  τη ν Π ολιτεία  για  την αμέριστη συμπα- 
[ΐάατααή τη ς κα ι τους πολίτες που αναγνοφ ίέρυν κα ι εμπιστεύοντα ι την  

Α στυνομίατους. Ό λοιμαζίοικοδομούμε τη  σημφ τνήΑ στυνομία  Μ ια  

Α στυνομ ίασύγχρσνηαπστελεσματτκήκα ικσντάστσνπαλίτη .Σ τσχρς 
μ α ς είνα ι το τρύιχυχρ  αστό να παραμείνει διαχρονικό. Η  Ε λλη νική  
Α στυνομία οφ είλει να  ανταποκριθείόχι μόνο σ τις ανάγκες του σήμερα  

αλλά κα ι στις απα ιτήσεις κα ι τις  προκλήσεις του αύριο. Σ την κατεύ- 

θυνσηαντήκττταρτίοαμεέναολοκληρω μένοπλαίσιομεταρρυθμίσεω ν 
που εκφράέμ, την αυριανήμας τφιοοττπκή.

Σ χεδιάσαμε κα ι υλοποιούμε τη γ αναδιάρθρω ση τω ν Υπηρεσιώ ν του 
Στόματος. Μ ια διαδικασία  που βρίσκετα ι σε πλήρη ε ξ λ ιίη  σε όλη την 

χώ ρα  Θεωρώ) το εγχείρημα  αυτό ιδια ίτερα  σημανιικό  για  τψ  μελλο
ντικ ή  μ α ς διαδγχιμή.
Σ το πλα ίσιο της ανα& άρθρω σης λειτουργούν ήδη:

> Η  Γ εν ικ ή  Δ ιεύθυνση Α σφ ά λεια ς Ε πισήμω ν για  τη νεξειδ ίκευσ η  

κ α ι τον καλύτερο συντονισμό τω ν Υ πηρεσιώ ν που εμπ λέκοντα ι 
στον τομέα  αυτό.
> 0 ι Δ ιευθύνσεις Α λλοδαπώ ν Α πτικής κα ι Θ εσσαλονίκης γ ια τη ν  

ολοκληρω μένη κα ι συντονισμένη δ ια χείρ ισ η  τω ν θεμάτω ν που

σ χετίζοντα ι μ ε  τους αλλοδαπούς.

>Ο ι Υ ποδιειβύνσεμΑ στυνομ ίας σ τη νΑ ττικήγια  τηνεποπτεία  κα ι τον 
συντονισμότοΆΐ Α στυνομικώ ν Τμημάτω ν.

Π ροχω ρήσαμε στη συνολική αναδιάρθρω ση τω ν Υπηρεσιώ ν της 
Γ Α Λ  Θ εσσαλονίκης που ττεριλαμήίάνα μετα ξύ τω ν άλλοτν τη γ ίδρ α  

ση δύο νέω ν Υποδιευθύνσεω ν, δώ δεκα Α στυνομικώ ν Τμημάτω ν, δώ 

δεκα νάσν Τμημάτω ν Α σφαλείας, κα θώ ςκα ιτη  λεττουργία  βάσης ε
λικοπτέρω ν. Π ροω θούμε επ ίσης, την ίδρυση σ τοΑ ρχηγείο τηςΕ λλη- 
νική ς Α στυνομίας ειδική ς Δ ιεύθυνσης Χ ειρισμού Κ ρίσεω ν για τη ν  υ
ποστήριξη το ν  Υπηρεαιω νμας στο πλαίσια  του νέουμεταολυμπιακού 

Συστήματος Χ ειρισμού Κ ρίσιμω ν Π εριστατικώ ν, που βρίσκετα ι στο 
στάδιο της τελικής επεξεργασίας.

Ε πιπλέον, επίκεττατ η λεττουργία  τηςΔ ιεύθυνσης Ε ιδικώ ν Δ υνάμεω ν 

που ιδρύεται για τη ν  αναβάθμισητης ετοιμότητας κα ι απστελεοματι- 
κάτηταςτω ν Υπηρεσιώ ν αυτώ ν.

ΙδρύοαμετηνΥ πηρεσίαΤ ροχαίάςΑ υτοκινηαιδρόμω νπουπροβλέπει 
τη  λειτουργία  δώ δεκα νέω ν Τμημάτω ν Τροχαίας, μ ε  στόχο τη  μ εγι- 
στοπο ίησητηςοδικήςα σφ ά λεια ςστηχώ ρα μα ς.Ή δηλεττουργούνμε 

δια ίπρα θεηκά α πσιελέσμα τα τέσσερα α πότα Τ μήμ α τα α υτά οεευα ί- 
αθητα σημεία  του εθνικού οδικού δικτύου: στο Μ αλιακύ), τα  Τ έμπη, την  
Κ ορινθία κα ι τη ν Α χαιό.

Π αράλληλα δίνουμε έμφαση κα ι σε άλλους τομείς.

Ενδυναμώ νουμε κα ι διευρύνουμετις περιφ ερειακές κα ι διεθνείς συ
νεργασίες μ α ς μ ε  στόχο τη ν αξιοποίηση, εφ αρμογή κα ι ενσω μάτω ση 

κοινώ ν στρατηγικώ ν σε θέματα ασφάλειας.
Ε νισχύουμε επ ίσης τη γ παρουσίαμας σε διεθνείς αστυνομικούς ογτγα- 
νιομούςκα ιεφ ηνευτικέςα ποστα λές
Ε π ιπλέον αναβαθμίζουμε το σύστημα εκπαίδευσης κα ι μετεκπα ίδευ

σης του προσω πικούμας. Ε ισάγουμε νέα, σύγχρονα κα ι επικα ιροποι- 
ημένα εκπα ιδευτικά  προγράμματα που καλύπτουν ά λοτοφ ά σμα της 
αστυνομικής επα γγελμα τικής εττιμόρφακτης. Α ποδίδουμε ιδια ίτερη  

σημασία στον τομέα αστό κα ι στην καθιέρω σητης δια  β ίο υ  εκπα ίδευ
σης τω ν Α στυνομικώ ν.

Ε κσυγχρσνίφ υμεκα ια να μορφ ώ νουμεπςοργα νω πικέςδομέςκα ιτο  
θεσμικό πλα ίσιο της Ε λληνικής Α στυνομίας για  να βελτιώ σουμε τη  
λεττουργία  του Σώ ματος ω ς Ο ργανισμού.

Κ αταρτίσαμε κα ι εφοδιάσαμε όλο το  αστυνομικά προσω πικά μ ε  τον 
"Κ ώ δικα Δ εσνταλογίαςτου Α στυνομικού' κα ι εξλ ιγμ ένα  επαγγελμα 
τικά  εγχειρ ίδ ια , όπω ς το εγχρ ρ ίδ ιο  για  τη ν αντιμετώ πιση τη ς ενδοοι- 

κογενεια κήςβ ία ςκα ιτοεγχεφ ίδισγια τιςπ ροσα γω γό;, τημετα χεφ ιση  
κα ι τα  δικαιώ ματα τω ν κρατουμένω ν.

Ταεγχρρίδιααιπάαπατελούνττλόίαω αρχώ νκαικανσνω Ν καικώ δι- 
κα  αυτοδέαμαχτης για  τους Έ λλη νες Α στυνομικούς, στην κατεύθυνση 

του απόλυτου σεβασμού τω ν ανθρω πίνω ν δικαιω μάτω ν. 

Σ τοντομέατηςεξυπηρέτησηςτω ντταλπώ νπροω θούμεμιαοειράνο- 
μοθετικώ νρυθμίσεω ν για τα νπεριορισμότηςγρα φ εω κρα τία ςκα ιτην  
παροχή π ιο  ποιοτικώ ν υπηρεσιώ ν. Σ ε λ ίγες  μέρες, α πό  αρχές Ν οεμ

βρίου, ο ι αστυνομικές τα στά τη ιεςθα εκδίδοντα ικα ιθα πα ρα δίδοντα ι 
στουςπαλτπςαυθημερόν.

Ε πίσης, α π ότιςα ρχέςτου2006ηΕ λλη νιι< ήΑ στυνομ ίά μετσνυηερ- 
σύγχρονο εξρπλιομό ττου προμηθεύτηκε θα εκδίδει σε όλη την Ε λλάδα  

τα  νέα διαβατήρια που θεω ρούνται α πό  τα  πλέον ασφαλή διεθνώ ς. 0
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κατάλογος ά νΜ μ ττκρύς.Δ ενυτχυρίέρμ Μ β έβ ε^ό η έρνα νιΆ ιτ Γ ίνο

ντα ι όμω ς πολλά  κα ι σημαντικά σε πολλούς τομείς. Σ υνεχίάρυμεμε 
σπιθερά βήματατηνπορείαπενέχρυμεχαράλμ .Κ αταβάλλουμεκάθε 

δυνατή προσπάθεια για  να βελτιώ σουμε ακόμα περισσότερο τις  συν- 
θήκεςα σφ ά λεια ςστηχώ ρα μαςΓ ϊα να α ντα ποκρίθουμεκα ιπά λιστις 

τμτοσδοκίες άώ>ν σας. Α π ο τελεί για  μ α ς "σταθερή, aE jd' να παραμείνει 
ηΕ λλάδαμίάαπόττςαοφ αλάπερεςχώ ρεςστσν κύαμο. Κ α ιηα ίήααυ- 
τή  είνα ι' ίο  συμβόλαιο ττμήβ ' τη ς Ε λληνικής Α στυνομίας μ ε  τψ  Π ολι

τεία , την κοινοινία κα ι τους πολίτες. Ε ίνα ι "το συμβόλαιο ττμτήή' που ε
πικυρώ νουμε καθημερινά, ό χ ιμ ε κατάθεση υπογραφής, α λλά μ ε κα- 

τάθεσηψ υχής".
Μ εχά to  πέρας τω ν  ομιλιών βραβεύτηκαν, από τον Υπουργό Δη

μόσιας Τ άξης Υπηρεσίες τη ς Ε λληνικής Α στυνομίας γ ια  τη ν  ε

ξαίρετη δραστηριότητα που επέδειξαν, καθώ ς επίσης και αστυνο
μ ικο ί που προσέφεραν διακεκριμένες υπηρεσίες στην κοινω νία  

Οι τιμητικές διακρίσεις απονεμήθηκαν στις έξης Υπηρε
σίες:
Σ τη ν Υπηρεσία Ελέγχου Διαβατηρίων τουΛιμεναΡόδου τηςΥπο- 

διεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, γ ια τ ί τον Απρίλιο του  2005, κατά 
τη ν  αξιολόγηση τη ς από τη ν  αρμόδια Επιτροπή τη ς Ευρω παϊκής 

Έ ν ω σ η ς  κρίθηκε ότι εφαρμόζει το κεκτημένο Schengen με εξαι

ρετικό τρόπο. Τ η ν  τιμ ητική  πλακάτα και το δίπλωμα παρέλαβε ο 

Δ ιο ικητής Α νθυπαστυνόμος κ. Β αοίλειοςΈ ξαρχος 
Στο Β ’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φ θιώ τιδας γιατίαπό  
τη ν  έναρξη τη ς λειτουργίας του (Μ άρτιος2005) επέδειξε εξαιρετι

κ ή  δραστηριότητα στην περιοχή ευθύνης του, συμβάλλοντας ου

σιαστικά στην αναβάθμιση τη ς οδικής ασφάλειας στη χώρα μ α ς  

Τ η ν  τιμ ητική  πλακέτα και το δίπλωμα παρέλαβε ο Δ ιοικητής του 

Τ μήματος Α στυνόμος Α’ κ  Δημοσθένης Κ αλαμπαλίκης 
Στο Τμήμα Δίωξης Η λεκτρονικού Εγκλήματος τη ς  Δ ιεύθυνσης
Α οφάλειαςΑττικήςγιατίεπεδειξρεξωρετηδρασεηριότητακαι ση

μείωσε σημαντικές επιτυχίες στην καταπολέμηση του ηλεκτρονι

κού εγκλήματος τόσο στη χώρα μ α ς  όσο και διεθνώ ς Τ η ν  τιμητι
κ ή  πλακέτα και τοδίπλωμαπαρέλαβεοΠροϊστάμενος τουΤμήμα- 

τος Α στυνόμος Α’ κ. Εμμανουήλ Σφακιανάκης 
Οι Α στυνομικοί που τιμήθηκαν για  εξαίρετες πράξρις θάρρους και 

αυτοθυσίας είναι οι ακόλουθοι:
Α ρχιφ ύλακας Χαράλαμπος Κ ατνσταντινιδης Α στυφ ύλακας Ιω

ά ννη ς Χ ρήστου, Α στυφ ύλακας Γεώ ργιος Μ πελέσης Α στυφ ύ

λακας Σω τήριος Κ ριαράς Α στυφ ύλακας Η λίας Γ ο ύ λα ς Αστυ- 
φ ύλακαςΜ ιλτιάδης Α νω γ ιά τη ς  οι οποίοι υπ η ρ ετούν  στη  Δ ιεύ

θυνσ η  Ασφάλειας Α ττ ικ ή ς  γ ια τ ί τη ν  14.11.2004 στο Καλαμάκι 
Α ττ ικ ή ς  συμμετέχοντας σε Ομάδα Π ρόληψ ης και Κ αταστολής 

τη ς  Ε γκ λημ α τικ ότη τα ς (Ο.Π.Κ.Ε.), επέδειξαν ομαδικό πνεύμα  

και υ ψ η λ ό  επαγγελματισμό και κατάφερανμετάαπό  καταδίωξη 

κα ι ανταλλαγή  πυροβολισμών ν α  συλλάβουν δύο επ ικ ίνδυνους 

ένοπλους κακοπο ιούς
Α νθυπαστυνόμος Βασίλειος Καρταλάκης που υπηρετεί στο Τμή

μα  Τροχαίας Κ ομοτηνής γ ια τ ί τη ν  5.6.2004 στην Κομοτηνή, συ- 
νέλαβεμετάαπόσυμπλοκή, στην οποία τραυματίσθηκε σοβαρά,ε- 

η ικίνδυνο ένοπλο κακοποιό.
Α στυφύλακας Δ ημήτριος Τολιδης που υπηρετεί στην Αστυνομι

κ ή  Δ ιεύθυνση Ηρακλείου, γ ια τ ίτη ν 20.8.2004στο Ηράκλειο Κρή

τη ς  και ενώ  βρισκόταν εκτός υπηρεσίας συνέλαβε μετά από συ

μπλοκή επικίνδυνο ένοπλο άτομο που  κρατούσε όμηρο ιδιώτη. 
Α στυφύλακαςΘ εοφάνηςΑ ναγνώστουπουυπηρετείστηνΥ πηρε- 

σία Φ υσικής Α γω γής και Αθλητισμού, γ ια τ ί τη ν 13.4.2005 στην 

Α θήνακαι ενώ βρισκόταν εκτόςυπηρεσιάς κατάφερε νασυλλάβει 

μετά από συμπλοκή επικίνδυνο ένοπλο κακοποιό.

■ # Ν · *  · ,

ν  I

■**· f y o  ’

«
«  · * *

; -  ΑΛ»

I  ίI

« Γ
Μ-Ανχτψισιώ  

θερμότατα τον Αρχηγό 
ιης Ελληνικής 
Αστυνομίας, που στο 
πρόσωπό μου 
βράβευσε τον Ομιλο 
"Φίλοι Αστυνομίας 
Αθηνών",
αναγνωρίζοντας την 
προσφοράμαςκαιτην 
αγάπη μας για το 
αστυνομικό Σώμα,
Φέτος συμπληρώνονται 60 χρόνια συμπαράστασης. 
Θέλουμε να κάνουμε ότι είναι δυνατόν για τον Αστυνομικό 
μας, που κάθε μέρα αντιμετωπίζει τόσους κινδύνους, για 
να μπορούμε εμείςνα είμαστε ήσυχρι και ασφαλείς.

Η  Π ρόεδρος του Ο μίλου "Φ ίλοι Α στυνομίας Αθηνότν", κ. Κ οίτη. Ψ ημένου.

[  13 ]  Α/Α



[  Ε Π Ε Τ Ε Ι Ο Σ

Επίσης, ο^χη γόςτη ςΕ λλη νικήςΑ σ τυνομ ία ςΑ ντιστρά τη γος, κ. 
ΓεώργιοςΑ γγελάκοςαπένεμε τιμητικά  διπλώματα:
Στον Ό μ ιλ ο  Φ ίλω ν Α στυνομίας Α θηνώ ν γ ια  χην πολυετή και πο

λύτιμ η  προσφορά χου σχην Ε λληνική  Α σχυνομία  Το χιμηχικό δί

πλω μα παρέλαβε η  πρόεδρος χου Ο μίλου κ α  Κ αίχη Ψ ημμένου. 

Σ χον Υ πασχυνόμο ε .α  Κ ω νσχανχίνο  Βαφειάδη γ ια  χ η  δωρεά 

χου  σχις Υ γειονομικές Υ πηρεσίες χου Σώματος. Ξ εχωρισχό ση

μείο σ χη ν εορχασχική εκδήλω σή αποχέλεσε η  βράβευση χου 

Μ ίκη  Θεοδωράκη από χον Υ πουργό Δ ημόσιας Τ άξης κ. Βουλ- 

γαράκη , γ ια  χ η ν  πολυεχή  κ α ι π ο λύ τιμ η  προσφορά χου  σχην 

π ο λ ιτ ισ τ ικ ή  κα ι π νευ μ α τικ ή  ζω ή χη ς  χώ ρας, αλλά κα ι γ ια  χη ν  

εν  γένε ι προσφορά χου  σχον χόπο, ω ς εξεχουσα προσω πικόχη- 

χα  εθ ν ικ ή ς  κα ι δ ιεθνούς εμβέλειας. Ο κ. Θ εοδω ράκης σχο σύ
ντομ ο  χα ιρετισ μό  χου  είπε:

"Ασφαλώ ς π ο λλο ί θα διεροπηθούν πώ ς είνα ι δυνατόν η Α στυνομία  
να μ ε  βρα βεύει κ ι ακόμα π φ ιο ο ό α ρ ο  εγώ  να αποδέχομα ι ένα  τέτοιο  

βραβείο; Ε δώ  θα π ρ έπ ει να  υπενθυμίσω  τους στενούς μ ο υ  δεσμούς 

μ ε  τη ν  Ε λλη νικ ή  Α στυνομ ία  κα ι τη ν  Χ ω ροφυλακή, καθώ ς κα ι την  
α γοσττί συνεργασία  μ α ς, που κράτησε 2 7  ολόκληρα χρόνια . Δ ηλα 
δή  α πό  τα  1943 που φ ιλοξενήθηκα  σ τις σουίτες τη ς Χ ω ροφυλακής 
Τ ριπολεω ς έω ς τα  1970, όταν α πό  τη ν  φ ιλοξενία  τη ς ορεινής Ζά- 
τουνας πέρασα σ τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις του Ω ρω πού συ- 
νεργαζόμενος πάντοτε στενά  μ ε  τους εκπροσώ πους τη ς Ε λλη νική ς 

Α στυνομίας κα ι Χ ω ροφυλακής. Λ ίγο  π ιο  π ρ ιν , στα 1967, είχα  το  

προνόμιο να  φ ιλοξενηθώ  στα υπέροχα  διαμερίσματα  τη ς Γ ενική ς 

Α σφ άλειας Α θηνώ ν, όπου πέρα ν τη ς δω ρεάν δια τροφ ής κα ι διανυ- 
κτέρευσης έτυχα  κα ι ειδικώ ν περιποιήσεω ν μ εμ α ίχ 'ιζ  απόμααέρ ε ι
δικευμένους σε Α νώ τατες Σ χολές τω ν Η νω μένω ν τη ς Α μερ ι- 

κ ή ς.Έ τσ ι μπορώ  να πω  ό τι στα  2 7 χρό νια  που κράτησε α υτή  η αγα
σ τή  συνεργασία  μ α ς, το  ένα  τρ ίτο  το  έζησα δω ρεάν χά ρη  στην Ε λλη 
ν ικ ή  Α στυνομία , δηλα δή δω ρεάν στέγη , τροφ ή  κα ι πουρμπουάρ. 
Κ αι πώ ς να αγνοήσω  τις  τόσο συχνές κα ι ενδιαφέρουσες μ ετα κ ινή 
σ εις μ ο υ , πάντοτε δω ρεάν; Π ώ ς α λλιώ ς θα είχα  τη ν  ευκα ιρ ία  να  
γνω ρίσω  τόσα τουριστικά  μ έρ η , όπω ς τα  βουνά  τη ς Α ρκαδίας και, τη  

θάλασσα του Ε υβοϊκού; Α λλά  κα ι μέσα  στην Α θήνα  τόσα ξεχω ριστά  

α ρχιτεκτονικά  μ νη μ εία  όπω ς τα  Α στυνομ ικά  Τ μήματα  τη ς Ν έας

Σ μύρνης, τη ς Κ αλλιθέας του Α η-Γ ιάννη του Ρ έντη, 
τη ς Σ χολήςΑ α τυνομία ς κα ι φ υσ ικά  το υπέροχο Μ έ- 
γαρο τη ς οδούΜ πουμπουλίνας;

Σ α ν επ ιστέγα σμα  όλω ν αστώ ν ήρθαν κα ι ο ι κρουα
ζιέρες στο Α ιγα ίο , μ ε  κ α μ π ίνες πάντστεςλουξ, πά τε 

στα  ύφ αλα  του πλο ίου κα ι πότε στην κουβέρτα, ώ στε 

να χα ιρόμα στε τον άνεμο κα ι τα  κύματα  του Α ιγα ί
ου. Μ ήπω ς όμω ς υπ ήρχε ο κίνδυνος να  μ α ς παρα
σύρει η  ά γρ ια  θάλασσα;

Α σ φ α λώ ςό χι,δ ιό τιυ π ή ρ χεη  σ υγκ ινη μ κ ή μ έρ ιμ να  

να είμα στε δεμένο ι μ ε  ασφάλεια , ώ στε ανενόχλητοι 
να απολαμβάνουμε τις  ομορφ ιές τη ς κρουαζιέ- 
ρ α ς.Κ α ι ξαφ νικά  μ ετά  το  1974 η Α στυνομ ία  έπ α φ ε 

να λειτο υ ρ γεί ω ς ξενοδοχειακά ίδρυμα  κα ι εστιατό
ρ ιο  για  όσους είχα ν  α ντίθετες ιδέες μ ε  τις  δ ικ ές τη ς.
Σ ταμάτησαν κα ι ο ι φ ιλοξενίες κ α ι ο ι κρουαζιέρες.

Τ ι συνέβη;

Σ υνέβη ό τι ήρθε η Δ ημοκρα τία ! Η  Δ ημοκρατία  που αναγέννησε 
τους πά ντες κα ι τα  πάντα . Κ α ι ανάμεσα σ ’ όλα κα ι τη ν  Ε λλη νικ ή  

Α στυνομ ία , που έκτστε π ισ τή  στην Δ ημοκρα τία  αχροσκόθηκε στον 

κύριο  κ α ι μονα δικό  τη ς ρόλο: τη ν  προστασία  κ α ι τη ν  ασφ άλεια  του 

πολίτη . Έ γιν ε υπηρέτης τη ς Δ ημοκρα τία ς, υπηρέτης του Ε λλη νι
κού Λ αού, όπω ς ακριβώ ς είνα ι κα ι τα  π ο λιτικά  κόμματα , η  Β ουλή, 
η Κ υβέρνηση, η Α ντιπ ολίτευση , ο ι Δ ήμ ο ι κα ι τα  Σ υνδικά τα .Γ ια  τον 

λόγο  αυτόν λο ιπόνβ ρίσκομα ι σήμερα  κ ι εγώ  εδώ . Γ ια τίείμ α ι π ια  έ
νας α πό  τους λίγο υς που έζησαν στο απόλυτο σκοτάδι τω ν πέτρινω ν 

χρόνω ν κα ι που σήμερα για  31 χρόνια  χα ίρο μ α ι το φ ω ς τη ς Δ ημο
κρα τία ς κα ι έτσ ι μπορώ  να εκτιμήσω  τη ν  μ εγά λη  διαφορά.Κ αι ή ρ  

θα ακόμα θεω ρώ ντας ό τι η σημ ερινή  εκδήλω ση συμβόλΈ ςχ α κρ ι
βώ ς α υτή  τη ν αλλαγή.
Ε ξ άλλου είμ α ι ένα ς εξ εκείνω ν που πά λεψ α  σκληρά  γ ι ’ α υτή  τη  
Δ ημ οκρα τία , ώ στε να  μπορώ  να εκ τιμ ώ  σω στά τ ι σ η μ α ίνει α υτή  η 

κα τά κτηση . Κ ατάκτηση όλου του λα ο ύ  μ ε  εξα ίρεση  μόνο  αυτούς 
που τη ν  φ ίμω σα ν γ ια  7χρ ό νια . Κ α ι γ ι ’ α υτό  εκ είνο  που τελ ικ ά  π έ- 
τυχα ν είνα ι η ταπείντοση κ α ι η περιφ ρόνηση που θα τους συνο
δεύει γ ια  πά ντα .

Α νά μεσα  σ τις  κ α τα κ τή σ εις τη ς Δ η μ ο κρ α τία ς είνα ι κ α ι η  Ε λλη ν ι
κ ή  Α σ τυνο μ ία , που θα  π ρ έπ ει π α ντο ύ  κ α ι πά ντα  να  δ ίν ει το  π α 
ρ ά δ ειγμ α  του δη μ ο κ ρ α τικ ο ύ ήθους κ α ι τη ς  δ ίχω ς ό ρ ια  αφ οσίω 
σ ής τη ς σ τη ν προστα σία  του Σ υντά γμ α το ς κ α ι του ελλη ν ικ ο ύ  λα 
ού. Π ου νομίζω  ό τι σε μ εγά λο  β α θ μ ό  το  έχ ε ι π ετύ χ ε ιΑ ς  μ ο υ  επ ι- 

τρ α π είλο ιπ ό ν  να  συγχα ρώ  τόσο τη ν  π ο λ ιτικ ή  όσο κ α ι τη ν  φ υσ ι
κ ή  η γεσ ία  τη ς  κ α ι να  το υς ευχα ριστήσω  για  τη ν  τιμ ή  κ α ι τη ν  χ α 
ρ ά  που μ ο υ  προσέφεραν".

Η  συνέχεια  χη ς εκδήλω σης Α κολούθησε περιλάμβανε μουσικό 

πρόγραμμα από χη ν  Ο ρχήστρα Σ ύγχρ ονη ς Μ ουσικής χη ς 

Ε .Ρ.Τ., υπ ό  χη  διεύθυνση χου Α νδρέα Π υλαρινοΰ  κα ι χη  χορω 

δία χη ς Ε .Ρ.Τ., υ π ό  χη  διεύθυνση  χου  Α ντώ νη  Κ οντογεωργίου, 

οι οποίοι ερμήνευσαν χο "Π νευματικό Εμβατήριο" κα ι αποσπά

σματα από χο "Αξιόν Ε σχί', μ ε  Σολίστ χη ν  Ιω άννα  Φ όρτη, χον 
Ανδρέα Κ ουλουμπή και χον Δ η μ ή τρη  Μπάση.
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Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της  Σερβίας -Μαυροβουνίου  
Σ β έ τ ο ζ α ρ  Μ ά ρ ο β ι τ ς

0 Πρόεδρος της Σερβίας - Μαυροβούνιου
μιλάει στην Αστυνομική
Ανασκόπηση

αχαδεκτικός, πρόσχαρος και χαμογελαστός ο Π ρόεδρος τη ς Δημοκρατίας της Σερβίας και 

του Μ αυροβούνιου κύριος Σβέτοζαρ Μ άροβιτς μας δέχθηκε κατά τη διάρκεια της 

πρόσφατης επίσκεψης του στην Α θή να  Πρόκειται για  κορυφαία πολιτική προσω πικότητα  

της χώ ρας του, γνω στός για  τον ήπιο χαρακτήρα του και τη διάθεση να  εξομαλύνει τις 

αντιθέσεις, στοιχεία που  του αναγνω ρίζουν φίλοι και αντίπαλοι, γι’ αυτό άλλωστε ήταν ο 

μοναδικός υποψ ήφ ιος για το προεδρικό αξίω μα
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Κύριε Πρόεδρε, τα τελευταία χρόνια η χώρα σας διηλθε μιας φοβε
ρής πολεμικής δοκιμασίας, με αντανάκλαση αε όλο τον βαλκανικό 
χώρο. Οι πληγές αυτές της δοκιμασίας, όλοι γνωρίζουν, ότι ακόμα 
ταλαιπωρούν την πατρίδα σας. Θα είχατε την καλοσύνη να μας σχο
λιάσετε τα θλιβερά αυτά γεγονότα, αε συσχετισμό με το γεγονός ότι ο 
ελληνορθόδοξος λαός αισθάνθηκε και συνέχιζα να  αισθάνεται πολύ 
κοντά στο λαό σας;

Κατά τη δεκαετία του ’90, ηΣερβία, τοΜ αυροβσύνιοκπιοι υπάλοιπεςχώ ρεςτης 
πρώ ψ  Γιουγκοσλαβίας βίω σανμια δύσκολη και δραματ τκή περίοδο συγκρού
σεων, δυσπιστίας και πόνου. Χ ιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζω ή τους, εκατο
ντάδες χιλιάδες έμειναν ώ πεγοι, πολλά εγκλήματα διαπράχθηκαν...
Μ ετά το τέλος των συγκρούσεων, και κυρίως ρετά  τις δημοκρατικές αλλαγές 
που επήλθαν στηΣεγβίααλλά καιοεάλλεςχώ ρες της πρώ ην Γιουγκοσλαβίας, 
άνοιξαν οι πόρτες της σταθεροποίησης αμοιβαίων, φιλικώ ν σχέσεων, επανε- 
γκαθίδρυσης της εμπιστοσύνης κοίτης συνεργασίας.
Μ έσα αεμία σύντομη σχετικά χρονική περίοδο -από ιστορική άποψη- καταφέ
ραμε, άΐοί εμείς από τα Δυτικά Βαλκάνια να αναπτύέρυμε φ ιλικές σχέσεις, να 
βελτιώ σουμεσυνσλτκάτοεπίπεδοτηςαυνεργααίαςμαςκαιόλοιμαέίναειαέλ- 
θουμε σε μ ια  δύσκολη αλλά αναπόφευκτη διαδικασία αντιμετώ πισης του πα
ρελθόντος και δημιουργίας φιλοδοξίας για  μ ια  κοινή ευρω παϊκή τηιοοπτική. 
Κατά τη διάγικεια των τελευταίω ν δύσκολων ετών, η Ελλάδα και οι πολίτες της 
εττέδειξρν στο μέγιστο βαθμό την αυθεντικσττμά τους και την πίστη τους στο ρη
τό, "ο φίλος στην ανάγκη φαίνεται".
Τεράστια ποσά ανθρω πιστικής βοήθειας από την Ελλάδα προς τη Σερβία και 
το Μ αυροβούνιο, αναρίθμητες προσπάθειες για  την συγκέντρωση κεφαλαίων 
για  την ανοικοδόμηση της χώ ρας μας, φιλοξενίες παιδιώ ν μας, κυρίω ς προ
σφύγων, για  μικρό ή  και για  μεγάλα χρονικό διάστημα από ελληνικές οικσγέ- 
νειες, είναι μ ιμ ικές μόνο από τιςχεψχτνομίες αληθινής φ ιλίας και αλληλεγγύης 
που ποτέ δεν θα ίρχάσουμε. Ακόμη και σήμερα η Ελλάδα, σαν αληθινός φίλος, 
αντιλαμβάνεται στο έπακρο τους στόχους κ α ιτις προτεραιότητες μας και μας 
βοηθά να τους κατακτήσουμε
Η  Ελλάδα, δεν σταμάτησε ποτέ να υποστηρίζρ τις φ ιλόδοξες μας, για  μ ια  ευ
ρω παϊκή προοπτική γεγονός που απατέλά άλλωστε την θεμελιώδη και ειλι
κρινή δέσμευσήμας. Ω ς μέλος της Ευρω παϊκής Ένω σης, του ΝΑΤΟ  και κα
τέχοντας μ ια  περίοπτη θέση στην περιοχή, η Ελλάδα αποτελεί για  την Σ ερβα  
καιτοΜ αυροβούντοένανσυνεργάτη - κλειδίστοδρόμοπουχαράσσουμεγιαμια 
ευρω παϊκή ολοκλήρωση.

Σε τι στάδιο βρίσκονται οι προσπάθειες για ανασυγκρότηση του 
κράτους σας και από ποιες διαδικασίες διηλθε το σύγχρονο όνομα 
"Σερβίακαι Μαυροβούνιο

Η  παρούσα θεσμοθετημένη σχέση μεταξύ Σερβίας και Μ αυροβούνιου είναι 
το πρώ το δημοκρατικό και ίσως θα έπρεπε να πω  και ευρω παϊκό ττεριβάλ- 
λσν που η Σερβία και το Μ αυγχιβούνα) - ως παλαιά ευρω παϊκά κράτη - είχαν 
ποτέ, από τις απαγιχές της ιστορίας τους. Π αγή το γεγονός άτι η ουσία της σχέ
σης είνα ι ειδική , αποκλείει μ η  δημοκρατικές βλέψ εις καθώ ς και οποιαδή- 
ποτε προσπάθεια του ενός κράτους να επ ιβληθεί στο άλλο.
Η  Σερβία και το Μ αυροβούνιο άγουν κοινό ενδιαφέρον, εγκαθίδρυσης ενός 
ενω μένου κράτους και σε συμφω νία μ ε την Ε υρω παϊκή Έ νω ση, να εργα
στούν και να επιτύχουν κοινούς στόχους και μ ια  εσπευσμένη προσχώρηση 
στους ευρω παϊκούς θεσμούς. Το επίσημο όνοματου ενω μένου κράτους μας 
- Σερβία και Μ αυροβούνιο - αντικατοπτρίζβ μ ε τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
την ουσία αυτής της προοπτικής. Π ρος την ίδια  κατεύθυνση λειτουργεί η 
πρακτική που ακολουθούμε, και οι δημοκρατικές συμφω νίες που συνά
πτουμε, μ ε απώ τερο σκοπό, όπως σας τόνισα, να γίνουμε το συντομότερο δυ
νατό μέλη της ευρω παϊκής οικογένειας.

Ο Μαυροβούνιος δικηγόρος Σβέτοζαρ Μάροβιχς εξελέ- 
γη πρώτος πρόεδρος της ένωσης Σερβίας-Μαυροβου- 

νίου στις 7 Μαρτίου του 2003, λιγότερο από ένα μήνα μετά 
την κατάργηση της πρώην Ομοσπονδίας της Γιουγκοσλα
βίας.
Ο κ. Μάροβιτς γεννήθηκε το1955 στην πόλη Κοτόρ και είναι 
απόφοιτος της Νομικης Σχολής της Ποντγκόριτσα Είναι 
συνιδρυτής και Αντιπρόεδρος του μαυροβούνιου Δημοκρα
τικού Κόμματος των Σοσιαλιστών (DPS) το οποίο τάσσεται 
υπέρ της ανεξαρτησίας. Ο κ. Μάροβιτς ήταν το πρώτο εκλεγ
μένο μέλος του Κοινοβουλίου του Μαυροβούνιου το 1990. 
Εξελέγη πρόεδρός του τρεις φορές την περίοδο μεταξύ 1994 
και 2001 και διετέλεσε επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής 
ΕππροπήςΕξωτφικών Υποθέσεων. Διετέλεσε Γενικός 
Γραμματέας και Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας και του 
Μαυροβούνιου με το DPS.
Στην εναρκτήρια ομιλία του ως προέδρου στις 7 Μαρτίου 
του 2003 ο κ. Μάροβιτς χαρακτήρισε τη συμφωνία που οδή
γησε στη δημιουργία της νέας χαλαρής' Ενωσης ως "την 
πρώτη ως τώρα δημοκρατική συμφωνία μεταξύ Σερβίας και 
Μαυροβούνιου." Ο κ. Πρόεδρος είπε ότι κύριο επίκεντρο του 
έργου του τα τρία χρόνια πριν μπορέσουν οι δύο Δημοκρα
τίες να επιλέξουν την έξοδο από την 'Ενωση, θα είναι η βελ
τίωση του βιοτικού επιπέδου του λαού της Σερβίας - Μαυρο
βούνιου. Ο Μάροβιτς υποσχέθηκε επίσης συνεργασία με το 
δικαστήριο εγκλημάτων πολφού του ΟΗΕ στη Χάγη. 
Εκτός από το γεγονός ότι είναι ένας ενεργός πολιτικός ο Πρόε
δρος της Σερβίας-Μαυροβούνιου έχει αρθρογραφήσει σε πολ
λές καθημερινές, εβδομαδιαίες εφημερίδες και περιοδικά και υ
πήρξε εμπνευστήςποικίλων πολιτιστικών εκδηλώσεων στην 
πόληΜπούντβα
Ο κ. Σβέκφρ Μάροβιχςείναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά
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Ποιος είναι ο ρόλος που διαδραμάτιαε η Σέρβική Αστυνομία κατά 
τη διάρκεια too πολφού και ποιος σήμερα;

Καιάτη& άρκειαιωνσυγιφούοεωνστηνπρώηνΙΥιυγκοαλαβίακωστοΚόοφ, 
τηδεκaετίaτoυW ,κάπoιaτμήμam ^ω v αστυνομικών δυνάμεωνχρηριμοποιή 
θηκανμελάθοςτρόποαπότιςιστεμηδημοκραπκές 
δομέςνουκαθΒσπότοςΜ ιλάοφαςσωΒελχχίδι. 
ΤοΔιέθνβΔικαστήριοτηςΚ άγηςαλλάκαιεθνικά 
δικαστήρια δτκάήσνμέχρι και (ήμερα αυτές τις κα- 
ταχρήοειςκΜ ταεγκλίμαηπουδιαπράχθηκανα- 
πόμέλητωνδυνάμεωνασφαλείαςστηδεκαεήατου 
^.Σεκάθεπερσττω σηβέβαια,σποιαδήποιεευθύ 
νηγιαπαραβασηνψ ω νκαιδιεθνούςδκαίου,θα  
πρέπεινααπομονώ νετω ^αυτόβέβαιαισχύαιαιι 
γω πυςΑ πΜ ίμικας.Α πόςάναιομΆ αδικτίςτμ)- 
ποςπουέχουμεγιανααντιμετωπίσουμεαηαλύτως 
κω μελα φ ίνπ α  το ιγχίαραω  παρελθόν.
Σήμερα, οι αατυνψικέςδσνάμειςτόσοστηΣερβία 
όσο κμ  στο Μαυροβούνιο βρίσκσντω υπό πλήρες 
δημοκρατικόκω δημόστοέλεγχριαηοιμειαρριβ- 
μίοεις που πραγματοποιούνε σ’αστόν τσν τομέα 
κω αεολόκληροω σύστημααοφαλείας,βνοντω υπόω πρίσμασχετικώ νδιε- 
θνών παραγόντων.
Η αστυνομίάα7ΐα(η(Ό \είτω αποκλειοτικάμτηνπροστασίαττενπολπώ ν,της 
δημόσιας τάΐης και ασφάλειας, αποτελείδηλαδή Υπηρεσία προστασίας όλων 
τοησύγχρσνύηδημιιψαπκώ σεπτιευγμάτοινιαιιιαπαίπαλήςΐΰίΒεμγιφήςε- 
γκλήματος Ο ιαστυνομικέςΥπηρεσίεςτόσοοτηΣερβίαόσοιω ιστοΜ αυρο- 
βούνω έχουν αναπτύξρ ένα εέρίρετο επίπεδο συνεργασίας μ ε συναρμόδιεςυ- 
πηρεσίεςτηςπιριοχής,γεγσνόςπουείνω είμιρετικάσημαντικό.Λαμβάνσνιπς

υπόψη άα η περιοχή mrv Baham a jv, οην3πύώ ™ ιμκιδ[άμοΜ ^χΐ(πφΜ 
άη και στην Ανατολή απαιτούνται κοινές προσπάθεια; για την πρόληιρη (όλων 
τωνμορφώντου διεθνώς οργανωμένου εγκλήματος

στηχώ ραμας

Το Βαλκανικό Σύμφωνο Φιλίας που υπεγράφη το 1934, έθετε τις 
βάτχις οονεργαοίας μεταξύ των Βαλκανικών χωρών. Παρά ίο  γε
γονός ότι αυτό το Σύμφωνο είχε περιορισμένη διάρκεια, θα μπο- 
ροϋοαμε να πούμε ότι αποτελεί παράδειγμα και υπόδειγμα γκχ τις 
οχάκις συνεργαοίαςκιη φιλίας που θα άιρεπε να οικοδομηθούνα- 
νάμεοασος Βαλκανικός χώρες;

Στο διάβα της ιστορίας, τα Βαλκάνια υπήρξαν μ ια  ασταθής περιοχή και 
για  πιλόγο αυτό έχουν γίνει κατά καιρούς πολλές προσπάθειες για  να δια
σφαλιστεί ένα περιβάλλον μόνιμης εφ ήνης m i σταθερότητας, μ ε τη βοή- 
θειαποικίλω ν Συμφώ νων. Π αράλααυτά, αυτύταΣύμφω να παρέβλεπαν 
συχνά το γεγονός άτι δεν μπορεί να υπάρξβ εφ ικτή  λύση τκιράμτνο αν α 
ντιμετω πίσουμε την περιοχή των Βαλκανίω ν σαν ενιαία σύνολο.
Τώρα έχουμε μ ια  ιστορική ευκαιρία να διασφαλίσουμε σταθερότητα, α
σφάλεια και ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής, διαμέσου ενός ευρω παϊ
κού πλαισίου και της ευρω παϊκής ενοποίησης. Ό λοι σ ’αυτή την περιοχή  
έχουμε αναγνω ρίσει αυτή τη μοναδική ευκαιρία και είμα ι πεπεισμένος ό
τι δεν θα τηνχάαουμ:.
Η  Ευρω παϊκή'Ενω ση αποτελείτο απόλυτο πλαίσιο που είροφ αλίίρι τη 
δημοκρατική λύση όλων τω ν προβλημάτω ν, λαμβάνσντας υπόψη την 
πραγμαπκστητα αλλά και τις βασικές ευρω παϊκές αξίες. Ό σοπιοπολλά  
ευρω παϊκάιδεώ δη, κανόνες κα ι αξίες ενστερνιστούμε στα Βαλκάνια, τόσο 
μικρότερος θα είναι και ο κίνδυνος "Βαλκανιοποίησης" της περιοχής. Και 
μ  τον όρο αυτό, εννοώ συγκρούσεις, παρερμηνείες κα ι απομόνωση!

Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας!
Εγώ , σας ευχαριστώ  και εύχομαι το περιοδικό οα ςνα έχμ τη  μεγαλύτερη  
δυνατή, αναγνω σιμότητα. Κ αλή συνέχεια!

Ποιο είναι το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των χωρίάν μας

44 Η Ελλάδα
αποτελεί για την 

Σερβία και 
το Μαυροβούνιο

εναν συνεργάτη - 
κλειδί ”

Οι ισχυρές ιστορικές και φιλικά; σχέσειςμεταξύ 
τηςΣερβίας-Μ αυροβαυνίουκω ττ^Ελλάδαςεί- 
vm τα πιο σημαντικά προαπαττσύμενα στοιχεία 
γιατηβελιίτύσηκάθεμορφήςσυνεργασίας,οτσυς 
τομείς της πολιτικής οικονομίας, κουλτούρας, α- 
θλημκώ νκαιεκπαίδευσης....Ε μείςστηΣερβία- 
Μασροβσύνω είμαστε ευτυχείςπσυηΕ λλάδαεί- 
νω οδεύτεροςμεγαλιπεροςεπενδυτήςστσντομέα 
των επιχειρήσεων στη χώρα μ α ς Αυτό αποδα- 
κνύειττερέτρανατογεγσνόςστιοι'Ε λληνεςεπεν- 
δυτές αντιλαμβάνονται όα η Σερβία και το Μαυ
ροβούνιο παρέχουν καλό επίπεδο εργασίας κα- 
θώς κω  υψηλά επενδυτικό περιβάλλον. Αυω  α
ποτελεί το καλύτερο μήνυμα προς όλεςτις άλλες 
αναπτυγμένες χώ ρες Km τις επιχειρήσεις που ε

δρεύουνσ’αυτές, σπδηλαδήθαπρέπει να επενδύσουν στουςανάλογουςτομείς

Συνέντευξη: Υπαστυνομος Α ’ Αρετή Κ. Λιαση
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η T a r g e t  E r o u p
θέλοντας να σας ευχαριστήσει που με την 
εμπιστοσύνη σας την φέρατε στις πρώτες θέσεις 
των προτιμήσεων σας, θα συνεχίσει και το 2006 
να σας προμηθεύει οπλισμό και εξοπλισμό υψηλής 
τεχνολογικής στάθμης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές 
της εγχώριας αγοράς. Διανύοντας τον τελευταίο μήνα 
του έτους, λίγο πριν τις γιορτές, σας ευχόμαστε 
Χρόνια Πολλά και Ασφαλή και σας προσφέρουμε 

Ένα Όπλο Της Επιλογής Σας

Κατόπιν Κληρώσεως

Ισχύει για όλα τα όπλα που θα παραγγελθούν από την εταιρία μας 
από 0 1 . 1 2 . 0 5  έως 2 0 . 0 1 . 0 6 ,  ανεξαρτήτου κόστους, εργοστασίου 
κατασκευής& διαμετρήματος. Το όνομα του τυχερού που θα προμηθευτεί 
τον ατομικό του οπλισμό χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση θα 
δημοσιευθεί στο επόμενο τεύχος - Φεβρουάριου - της Αστυνομικής

Ανασκόπησης.

Π Κ Θ Σ Θ Χ Η

Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΣΧΥΕΙ 
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.

ΑΣΤ/ΚΟΥΣ - Ε /Φ  - Σ /Φ

και
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Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

T a r g e t  E r a u p  L t d r ,
Εμπόριο Όπλω ν & ΓΊυρομαχικών
Μιχαλακοπούλου 121, Αθήνα 115 27 
Τηλ.: 210 77.18.890, Fax: 210 77.18.897 
e-mail: targetgr@acci.gr

ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ
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I  Δ Ι Ε Θ Ν Ε Ι Σ  Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ

Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, πραγματοποιήθηκε ανήμερα του Αγίου Αρτεμίου 
σύσκεψη των Αρχηγών των Αστυνομιών των Βαλκανικών χωρών και της Κύπρου, 
υπό την προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου κ.
Γεώργιου Αγγελάκου, στο πλαίσιο ενίσχυσης της αστυνομικής συνεργασίας των 
χωρών της περιοχής.

Σύσκεψη Αρχηγών Αστυνομιών
των Βαλκανικών χωρών

και της Κ ύ π ρ ο υ

Σ
τη σύσκεψη συμμετείχαν οι Αρχηγοί των Αστυνομιών της Αλβανίας, κ.
Bajrani Ibraj, της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, κ. Sredoje Novic, της 
Βουλγαρίας, κ. Valentin Petrov, της Κροατίας, κ. Ivica Franic, της 
Κύπρου, κ. Τάσος Παναγιώτου, της Ρουμανίας, κ. Dan Valentin Fatu- 
lotu, της Σερβίας ■ Μαυροβούνιου, κ. Miroslav Milosevic και της 
Τουρκίας, κ. Gokhan Aydiner.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, όλοι οι Αρχηγοί εξέφραοαν την επιθυμία για 
ακόμα στενότερη συνεργασία μεταξύ των Αστυνομιών, κυρίως στον τομέα της 
αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος, τονίζοντας ότι το θέμα αυτό απαιτεί 
στενή συνεργασία ιδιαίτερα οε περιφερειακό επίπεδο.
Οι Αρχηγοί συνεχάρησαν για μία ακόμα φορά τον Αρχηγό της Ελληνικής 
Αστυνομίας για την ασφαλή διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων, ενώ ο ' Ελληνας 
Αρχηγός τους ευχαρίστησε για την πολύ καλή αστυνομική συνεργασία που 
αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής τους, αναπτύσσοντας το γενικό 
πλαίσιο επί του οποίου δύναχαι να δομηθεί η περαιτέρω συνεργασία:

“k j t . Αρχηγοί,

Σας καλωσορίζω στη χώρα μας και σας ευχαριστώ θερμά για την 
αποδοχή της πρόσκλησής μας, να παραστείτε στον εορτασμό της 
"Ημέρας της Αστυνομίας". Μιας ξεχωριστής γιορτής που καθιε
ρώθηκε πριν τρία χρόνια, με νόμο του κράτους, ως ένα ορόσημο 
αναγνώρισης και τιμής για όλους εκείνους τους αστυνομικούς 
που εκτελούν απρόσκοπτα και ευσυνείδητα τα καθήκοντα που 
τους έχει αναθέσει η πολιτεία, αλλά και μνήμης για όσους έπεσαν 
στην εκτέλεση του καθήκοντος. Στο ασταθές και περίπλοκο διε
θνές περιβάλλον ασφάλειας που όλοι ζούμε, καλούμαστε να αντι
μετωπίσουμε μια σειρά από νέες προκλήσεις κινδύνους και απει
λές Η διεθνής τρομοκρατία, η λαθρομετανάστευση, τα ναρκωτι
κά, το trafficking, η παράνομη διακίνηση όπλων, εκρηκτικών και 
Χ.Β.Ρ.Π. υλικών, η παραχάραξη και η πλαστογραφία, καθώς και 
οι άλλες μορφές του οργανωμένου εγκλήματος απαιτούν όχι μό
νο ιδιαίτερη προσοχή, αλλά και ενίσχυση της συνεργασίας μας σε 
περιφερειακό επίπεδο.
Έχοντας πλήρως αντιληφθεί την αναγκαιότητα αυτή, κατά 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας προχωρήσαμε στο σχε
δίασμά και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου και πρωτοπόρου 
προτύπου περιφερειακής συνεργασίας σε ζητήματα ασφάλειας 
πολιτ ικής προστασίας και χειρισμού κρίσεων. Και στο σημείο αυ
τό, θα ήθελα για μια ακόμα φορά να σας εκφράσω τις ειλικρινείς

μου ευχαριστίες για εκείνη τη συλλογική προσπάθεια όλων μας 
με τα γνωστά επιτυχή αποτελέσματα. Η Ελλάδα αποτελεί την 
πρώτη χώρα - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κλήθηκε να 
διοργανώσει Ολυμπιακούς Αγώνες μετά τα γεγονότα της 11ης 
Σεπτεμβρίου, αλλά και την εφαρμογή του κεκτημένου 
Schengen. Και τα κατάφερε με ιδιαίτερη επιτυχία, αποδεικνύο- 
ντας πως η εγγύηση της εσωτερικής ασφάλειας μιας χώρας δεν 
είναι ζήτημα μεγέθους αλλά ζήτημα πολιτικής δέσμευσης ορ
γάνωσης και ποιότητας Ο σχεδιασμός Ολυμπιακής ασφάλειας 
κατόρθωσε να ενσωματώσει όλη τη διαθέσιμη διεθνή εμπειρία 
και τεχνογνωσία, και να την προσαρμόσει κατάλληλα Σήμερα 
αυτός ο σχεδιασμός αποτελεί πρότυπο για τη διοργάνωση μεγά
λης έκτασης διεθνών εκδηλώσεων, και ένα εργαλείο ικανό να 
συνδράμει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των σύγχρονων 
ζητημάτων ασφάλειας Το πρότυπο αυτό παραμένει, επίκαιρο με 
δυνατότητα να προσαρμόζεται σε ιδιαίτερες απαιτήσεις και ιδιαι
τερότητες αντίστοιχων σχεδιασμών. Από την Ελληνική Αστυνο
μία, στο χρόνο που πέρασε, αναπτύχθηκαν συγκεκριμένες δρά
σεις αξιοποίησης του Ολυμπιακού αυτού κεκτημένου, όπως:
> Ίδρυση του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας
(ΚΕ.ΜΕ.Α)/Υ.Δ.Τ. που αποτελεί και το σημείο αναφοράς για 
συνεργασίες στο τομέα μεταφοράς Ολυμπιακής τεχνογνωσίας
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και εμπειρίας, προς ενδιαφερόμενες Χώρες και Οργανισμούς.
> Προετοιμασία ενός Διαβαλκανικού και Μεσογειακού Κέντρου Μελε
τών Ασφάλειας και Εκπαίδευσης.
>Αναδιάρθρωση νευραλγικών Υπηρεσιών μας.
>Σύσταση μίας νέα Δ/νσης Χειρισμού Κρίσεων/Α.Ε Α , όπου εντάσσεται 
και η τεχνογνωσία των Ασκήσεων.
>Υλοποίηση μίαςνέας ΑντεγκληματικήςΠολιτικής με θετικά αποτελέ
σματα μέχρι τώρα, βασική παράμετρος της οποίας αποτελεί η βελτίωση 
και ενδυνάμωση των διεθνών συνεργασιών με ιδιαίτερη έμφαση στη πε
ριφερειακή συνεργασία μας. Μια περιφερειακή συνεργασία η οποία, κατά 
την άποψη μου, στηρίζεται σε πέντε βασικούς άξονες:
1. Στη διεθνική μορφή, στο διασυνοριακό χαρακτήρα του εγκλήματος
2. Στη διεθνή συνεργασία και συνδρομή.
3. Στην πρόληψη, με έμφαση στην ανταλλαγή πληροφοριών, στην εκ
παίδευση και στην ετοιμότητα σε σχεδία, πόρους και τεχνολογία
4. Στο συντονισμό πολλών εμπλεκόμενων Φορέων (Ασφάλειας Πολιτι
κής Προστασίας Υγείας Δικαιοσύνης κ,ά.), δεδομένου ότι τα κοινά προ

βλήματα ασφάλειας της περιοχής δεν είναι μόνο αστυνομικό ζήτημα
5. Στις Αρχές του σεβασμού της εθνικής κυριαρχίας της επικουρικότη- 
τας και της συμπληρωματικότητας Αρχές που ισχύουν άλλωστε και για 
όλα τα κράτη - μέλη της Ε.Ε.

Α ναγνω ρίζεται ότι σ’ αυτό ακριβώς το υγιές πλαίσιο αρχών και παρα
δοχών, οικοδομείται σήμερα η μεταξύ μας συνεργασία, είτε σε διμερές 
πλαίσιο μέσα από συμφωνίες αστυνομικής συνεργασίας και επανεισδο- 
χή ς  είτε μέσα από τους Οργανισμούς 
και τις πρωτοβουλίες που οι χώρες μας ί  ί
συμμετέχουν. Πιο συγκεκριμένα:
>Του Οργανισμού Οικονομικής Συ
νεργασίας Εύξεινου Πόντου (ΟΣΕΠ)
(Black Sea Economic Cooperation - 
BSEC).
>Της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας Νο
τιοανατολικής Ευρώπης (Southeast 
European Cooperation Initiative - 
SECI)
>Της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιο
ανατολικής Ευρώπης (South Eastern 
European Cooperation Process - 
SEECP) και
>Της Πρωτοβουλίας Αδριατικής και 
Ισνίου (Adriatic - Ionian Initiative)

Η αρμονική και εποικοδομητική μέχρι σήμερα συνεργασία μας βασισμέ
νη στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, στον αλληλοσεβασμό και αλληλούπο- 
στήριξη, αναμφίβολα έχει όλες τις προϋποθέσεις και την προοπτική να 
ενδυναμωθεί περαιτέρω, να γίνει mo επιχειρησιακή, mo συντονισμένη 
και αποτελεσματική. Ακριβώς ανταποκρινόμενοι σ’ αυτή τη νέα απαίτη
ση εξειδικεύτηκαν και πρακτικοποιήθηκαν οι συνεργασίες μας με την 
Αλβανία, Βουλγαρία και Ρουμανία, στο πλαίσιο των εκεί τελευταίων επι
σκέψεων κατά το τρέχον έτος του κ. Υπουργού Δημόσιας Τάξης Km εμού 
του ίδιου, οι οποίες περιλαμβάνουν:
>Τακτικές εναλλάξ, συναντήσεις εργασίας μεταξύ των όμορων Αστυνο
μικών Διευθύνσεων.
> Τακτικές συναντήσεις μεταξύ ανώτατων αξιωματούχων Km επικεφα
λής Ειδικών Υπηρεσιών.
>Ανταλλαγή πληροφοριών.
>Παροχή εκπαιδεύσεων.

ύληση Km πρότασή μας είναι ότι, ανάλογες συνεργασίες θα πρέπει να 
συμφωνηθούν Km καθιερωθούν Km με τις Αστυνομίες των υπόλοιπων 
Βαλκανικών χωρών. Είναι ουτοπία να πιστεύουμε σήμερα, ότι μπο
ρούμε να αντιμετωπίσουμε μόνοι μας - Km οποιαδήποτε άλλη χώρα μό
νη της - το θέμα της ασφάλειας Απαιτούνται ολοκληρωμένες Km συ- 
γκλίνουσες δράσεις Η Ελλάδα ως χώρα - μέλος της Ευρωπαϊκής'  Ενω
σης Km της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας συμμετέχει ενεργά Km συν- 
διαμορφώνει τις αποφάσεις για τη δημιουργία αυτού του ενιαίου χώρου 
ασφάλειας Θεωρούμε ότι οι Διεθνείς Συνεργασίες είναι αναγκαίες, 
γιατί η κάθε χώρα, η κάθε Αστυνομία, μεταφέρει την εμπειρία τη ς τη 
γνώση τη ς την τεχνολογία της. Μόνο έτσι μπορούμε να οδηγηθούμε 
στο κοινό μας στόχο, που δεν είναι άλλος από την ειρήνη, την σταθερό
τητα Km την ασφάλεια στην περιοχή μας Αξιοποιώντας το Ολυμπιακό 
μας κεκτημένο, έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε τεχνογνωσία 
Km εμπειρία (εκπαίδευση) σε συγκεκριμένους τομείς όπως:
>Στο σχεδίασμά χειρισμού διασυνοριακών κρίσεων Km προστασίας 

κρίσιμων υποδομών.
>Στο σχεδίασμά αντιμετώπισης Χ.Β.Ρ.Π. απειλών 
>Στη σχεδίαση Km διεξαγωγή Ασκήσεων ετοιμότητας.
>Στην ανταλλαγή εμπειριών Km εκπαιδεύσεων στα θέματα μετανάστευ
σης διασυνοριακών ελέγχων Km trafficking. 
κ.κ. Αρχηγοί
Η παρουσία σας εδώ σήμερα - πέραν του εθιμοτυπικού της χαρακτήρα 
στο πλαίσιο του εορτασμού της Ελληνικής Αστυνομίας - σηματοδοτεί 

την έμπρακτη επιβεβαίωση του ενδια
φέροντος σας για μια ουσιαστική Km ε
νεργή περιφερειακή συνεργασία ανάμε
σα στις χώρες μας στην κατεύθυνση ε
πίτευξης κοινών στόχων, βασιζόμενοι 
πάντα σε αμοιβαία συμφέροντα, αξίες 
Km αρχές. Συνάμα η συνάντησή μας αυ
τή στέλνει το πιο δυνατό μήνυμα σε ορ
γανωμένες εγκληματικές ομάδες ότι εί
μαστε ενωμένοι Km αποφασισμένοι για 
να αντιμετωπίσουμε τις κοινές προκλή
σεις Km τους κοινούς κινδύνους στην 
ευρύτερη περιοχής μας Η παρουσία σας 
στην γιορτή της Ελληνικής Αστυνο
μίας αποτελεί για εμάς εξαιρετική τιμή. 
Σας ευχαριστώ και πάλι για τη συμμετο
χή σας".
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Οταν ξαναγυρίζουμε
στα θρανία γινόμαστε πάλι ΠΟίδίΟ

Π λέον η  Ε λλη νικ ή  Α σ τυνομ ία  έχει ένα  Κ έντρο Μ ετεκπαίδευσης και 
Ε π ιμ όρφ ω ση ς, εφ άμιλλο άλλω ν ευρω παϊκώ ν Α στυνομ ιώ ν.
Γ ια  τέτοια  θ ρ α νία  μ π ορού μ ε να  είμαστε π ερ ή φ α νοι...

Γ
ια τη ν  αναβάθμιση και βελτίωση του  επιπέδου τω ν 
γνώ σεω ν του προσωπικού τη ς  Ε λληνικής Α στυνο
μίας λειτουργεί η  Σχολή Μ ετεκπαίδευσης και Em - 
μόρφωσης. Σκοπός τη ς Σχολής είναι η  μετεκπαί
δευση, η  επηιόρφωση και η  εξριδίκευση του  αστυ

νομικού προσωπικού, τόσα σε θέματα καθημερινού αστυνομι
κού ενδιαφέροντος, όσο και σε νέες τεχνικές - μεθόδους η  εκμε
τάλλευση τω ν οποίων, συμβάλλει σημαντικά στην καταπολέ
μηση τη ς  εγκληματικότητας.

Η  Σχολή ιδρύθηκε το 1996 και λειτουργεί σύμφωνα με τ ις  δια
τάξεις του Π.Δ. 190/1996 "Οργανισμός 
Σχολής Μ ετεκπαίδευσης και Επηιόρ- 
φω σης Ε λλη νικής Α στυνομίας και συ
να φ ή  θέματα" όπω ς αυτό τροποποιήθη
κε με τα  ΠΔ: 69/97,385/98 και 45/2000.
Η  Σχολή Μ ετεκπαίδευσης και Επιμόρ
φω σης τη ς  Ε λλη νικής Α στυνομίας ε
δρεύει στο Νομό Α ττ ικ ή ς  λειτουργεί σε 
επίπεδο Α στυνομικής Δ ιεύθυνσης και 
υπάγετα ι στην Α στυνομική Ακαδημία.
Ε π ίσ η ς  στο νομό Θεσσαλονίκης λει-

τουργείΠ αράρτημα τη ςΣ χο λ ή ς  σε επίπεδο Α στυνομικήςέποδι- 
εύθυνση ςμ ε δ ιο ικητική  υπ α γω γή  σ’ αυτή.

Α ποστολή τη ς Σ χολής ε ίνα ι:
1) Η  επαγγελματική επηιάρφωση-μετεκπαίδευση του  αστυνο
μικού προσωπικού, με τη  λειτουργία  διαφόρων σχολείων και σε
μιναρίων.
2 ) Η  διενέργεια τω ν προαγω γικώ ν εξετάσεων (για τουςβαθμούς 
του  Α ρχιφύλακα και Α νθυπαστυνόμου).
3) Η  διενέργεια εισαγωγικών εξετάσεων γ ια  τα  Σχολεία 
Ε παγγελματικήςΜ ετεκπαίδευσηςΑ νθ/μω ν (ΤΕΜΑ) και Ξένων

Γλωσσών.
4) Η  εκπαίδευση και μετεκπαίδευση ι
διω τώ ν που προσλαμβάνονται γ ια  τ ις  α
νά γκες ασφαλείας ή  φρούρησης ε
γκαταστάσεων ή  χώ ρω ν Ν .Π.Δ.Δ., 
Ο ργανισμώ ν Κ οινής Ωφέλειας και 
Επιχειρήσεων, καθώ ς και συνοδείας 
χρηματαποστολών.
5) Η  εκπαίδευση στελεχών τω ν Ενό
πλω ν Δυνάμεων-Λ ιμενικού Σώ ματος 
σε θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος
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6) Τέλος με τη ν  8038/13/44-α από 17-8-2005 ΚέΑ τη ς  ανατέθη
κε η  εκπαίδευση του  ειδ ικού  ένστολου προσω πικού  τη ς  Δ ημο
τ ικ ή ς  Α στυνομίας.
Το εκπαιδευτικά προσωπικό τη ς Σχολής, αποτελείται από τακτι
κούς καθηγητές, αναπληρω τέςκαθηγητές επίκουρους καθηγη
τές και Λέκτορες Π ανεπ ισ τη μ ίω ν. Ε π ίσ η ς  διδάσκουν και Αξιω
μ α τικ ο ί του  Σ ώ μ α τος με εμπειρία και εξειδικευμένες γνώ σ εις  
Η  Σ χολ ή  σ υ γκ ρ ο τε ίτα ι από το Ε π ιτελείο  κ α ι τα  Ε κ π α ιδ ευ τ ι
κ ά  Τ μήματα .
Το Επιτελείο, διαρθρώνεται από τα  Τμήματα:
>  Εσω τερικώ ν Λ ειτουργιώ ν
>  Σπουδών-Δημοσίων Σχέσεων και
>  Διαχείρισης Χ ρηματικού -Υλικού.

Τα Εκπαιδευτικά Τμήματα είναι τα ακόλουθα:
1) Τ μήμα Ε παγγελμα τική ς Μ ετεκπαίδευσης Επιτελών-Στελε- 
χ ώ ν  (ΤΕΜ ΕΣ) Στο Τ μήμα αυτό μετεκπαιδεύονται υποχρεω τι
κ ά  αξιω ματικοί που  έχουν το βαθμό του  Α στυνόμου Β ’, προέρ
χοντα ι από τη ν  παραγω γική  Σχολή 
τω ν  Α ξιωματικών και πρόκειται να  
προαχθούν στο βαθμό του  Α στυνόμου 
Α ’. Η  φοίτηση στο Τμήμα διαρκεί από 
3 έ ώ ς 6 μ ή ν ε ς
2) Τμήμα Ε παγγελματικής Μ ετεκπαί
δευσης Α νθυπαστυνόμω ν (ΤΕΜΑ)
Στο Τμήμα α υ τό , εισάγονται γ ια  φοί
τηση  Ανθ/μοι, ύστερα από εισιτήριες ε
ξετάσεις π ο υ  διενεργούνται με μέριμνα 
και ευθύνη  τη ς  Σ χολ ή ς 
Η  φοίτηση διαρκεί 7 έως 9 μ ήνες και οι 
αποφοιτούντες προάγονται στο βαθμό 
του  έπαστυνόμου Β’.
Ο αριθμός τω ν  εισαγομένων, καθορί
ζεται κάθε φορά με απόφαση το υ  κ. Α ρχηγού τη ς  Ε λλ η νικ ή ς 
Αστυνομίας.
3) Τμήμα Ξένω ν Γλωσσών
Στο Τ μήμα αυτό λειτουργούν ανεξάρτητα τμήματα  Ξένων 
Γλωσσών (κυρίως Α γγλικής Γλώσσας). Η  διάρκεια τη ς  εκπαί
δευσης διαρκείαπό 6 έω ς9 μήνεςκα ι περιλαμβάνει διάφορεςβαθ- 
μ ίδες  Λ ειτουργούν τμήματα  Α ξιωματικών και υπαλλήλω ν κλά

δου Π Ε-ΤΕ καθώ ς και Α νθ/μων -Α ρχιφυλάκων-Α στυφυλάκων 
και υπαλλήλω ν κλάδου ΔΕ.
4) Τμήμα Μ ετεκπαίδευσης Αξιωματικών.
Το Τμήμα αυτό  είναι υπεύθυνο  γ ια  τη ν  μετεκπαίδευση, επιμόρ
φωση και εξειδΐκευση τω ν αξιωματικών τη ς Ε λληνικής Α στυ
νομίας και του  πολιτικού προσωπικού κλάδου Π.Ε. και Τ.Ε.
Οι σπουδαστές κατά τη  διάρκεια τη ς  φοίτησης το υ ς  εκπαιδεύο
ντα ι σε θέματα

Τ ροχαίας Δημόσιας Α σφάλειας Κ ρατικής Α σφάλειας Αλλοδα
πών, ναρκω τικώ ν, καθώς και σε άλλα αντικείμενα αστυ
νομικού ενδιαφέροντος
Ο χρόνος εκπαίδευσης και ο αριθμός τω ν εκπαιδευομένων, κα
θορίζεται με διαταγή τη ς Δ/νσης Εκπαίδευσης του Α ρχηγείου 
Ε λληνικής Αστυνομίας.
5) Τμήμα Μ ετεκπαίδευσης Κ ατωτέρων
Το Τμήμα αυτό είναι υπεύθυνο  γ ια  τη ν  μετεκπαίδευση, επιμόρ
φωση και εξειδΐκευση τω ν  Α νθυπαστυνόμω ν, Α ρχιφυλάκω ν 
και Α στυφυλάκω ν και του πολιτικού προσωπικού κλάδου Δ.Ε.

τη ς  Ε λληνικής Α στυνομίας 
Οι σπουδαστές κατά  τη  διάρκεια τη ς 
φοίτησης τους εκπαιδεύονται, όπως 
και στο τμήμα μετεκπαίδευσης Αξιω
ματικώ ν, σε διάφορα θέματα αστυνομι
κού ενδιαφέροντος 
Ο χρόνος εκπαίδευσης αλλά και ο αριθ
μός τω ν  εκπαιδευόμενων καθορίζεται 
επ ίσ η ς με διαταγή τη ς  Δ/νσης Ε κπαί
δευσης του  Α ρχηγείου Ε λληνικής 
Α στυνομίας
6) Τμήμα Ε ιδικής Α στυνομικής 
Ε κπαίδευσης (Ο πλοτεχνικής - Α υτοά
μυνας- Αυτοπροστασίας)
Το Τμήμα αυτό είναι υπεύθυνο  γ ια  την 

ειδική εκπαίδευση του αστυνομικού προσωπικού σε θέματα αυ- 
τοάμυνας-αυτοπροστασίας χειρισμού-χρήσης τω ν όπλω ν και 
σκοποβολής
Έ χ ε ι  τ η ν  έδρα το υ  στο Λ αγονήσι Α ττ ικ ή ς  κα ι στεγάζετα ι σε 
σ ύγχρ ονες κ τ ιρ ια κ ές  εγκ α τα σ τά σ ε ις  Α υ τές περ ιλαμβάνουν, 
α ίθουσα τζούντο-καράτε, α ίθουσα εξομοιω τή  στη  χρ ή σ η  κο- 
ν τό κ α νω ν  π υροβόλω ν όπλω ν, κ α θ ώ ς κ α ι λ ο ιπού ς εκπαιδευ-

66 Οι εγκαταστάσεις
της Σχολής 

περιλαμβάνουν 
σύγχρονες υποδομές

και τεχνικό 
εξοπλισμό”
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τ ικ ο ύ ς  κ α ι β ο η θ η τ ικ ο ύ ς  χώ ρους.
7) Τμήμα Ε κπαίδευσης και Μ ετεκπαίδευσης εκπαιδευτών-συνοδών σκύλω ν και ανιχνευτώ ν - ε- 
ξουδετερωτών εκρηκτικώ ν μηχανισμών.
Το Τ μήμα αυτό έχει ω ς σκοπό τη ν  εκπαίδευση και εξειδίκευση του  προσωπικού ω ς εκπαιδευτώ ν 
και συνοδώ ν αστυνομικώ ν σκύλων, καθώ ς και τη ν  εκπαίδευση και εξριδίκευση του  στην ανί
χνευση  και εξουδετέρωση εκρηκτικώ ν μηχανισμών

ΠΑΡΑΡΤΗΜ Α ΣΧΟΛΗΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠ ΙΜ ΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μ ε το Π.Δ.385/98, ιδρύθηκε και λειτουργεί από 5-3-1999, το Π αράρτημα τη ς  Σχολής στη Θεσσα
λονίκη, με τα  ακόλουθα Τμήματα: 
α. Τμήμα Μ ετεκπαίδευσης Ε πιτελώ ν-Στελεχώ ν (ΤΕΜ ΕΣ) 
β. Τ μήμα Ε παγγελματικής Μ ετεκπαίδευσης Α νθυπαστυνόμω ν (ΤΕΜΑ) 
γ. Τ μήμα Ξένω ν Γλωσσών 
δ. Τμήμα Μ ετεκπαίδευσης Α ξιωματικών 
ε. Τμήμα Μ ετεκπαίδευσης Ανθ/μων-Αρχ/κων-Αστυφ/κων
Στα  Τμήματα του  Π αραρτήματος Θεσσαλονίκης πραγματοποιούνται εκπαιδεύσεις π ου  καλύ
π τουν  τ ις  εκπαιδευτικές ανάγκες τω ν  έπηρεσιών τη ς  Βόρειας Ελλάδος.

ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Στο τεύχος Ιουνίου - Α υγούστου 2005 είχαμε αναφερθεί συνοπτικά  γ ια  τη  μεταστέγαση τη ς  Σχο
λής από τη  Ν έα Φιλαδέλφειας Α ττ ικ ή ς  στις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις τ η ς  στη Α  Θρακομακε- 
δόνων 101 στις Α χαρνές
Οι εγκαταστάσεις τη ς  Σ χο λ ή ς περιλαμβάνουν σύγχρονεςυποδομέςκαι τεχνικό  εξοπλισμό, γ ια  τη ν  
παροχή αρτιότερης και πληρέστερης εκπαίδευσης Ειδικότερα, διαθέτει:
>  Τρεις (3) αίθουσες πληροφορικής
>  σύγχρονο ανοιχτό σκοπευτήριο με κ ινούμενους και σταθερούς στόχους
>  ξενοδοχειακή υποδομή, γ ια  τη ν  διαμονή τω ν εκπαιδευομένων που επιθυμούν.
Διαθέτει καινούργια  και σύγχρονα δωμάτια (μονόκλινα -δίκλινα-τετράκλινα) με πλήρη  επί
πλωση, κλιματισμό, θέρμανση, τηλεόραση και ψυγείο.
Επιπλέον, όσοι από τους εκπαιδευόμενους επιθυμούν, μπορούν να  σιτίζονται στο εστιατόριο τη ς 
ΣχολήςΑ ξιωματικών.
Στο πλαίσιο τη ς  εκπαιδευτικής δραστηριότητας τη ς  Σ χο λ ή ς κατά  τη ν  τελευταία 3ετία, στις εκ
παιδεύσεις και μετεκπαιδεύσεις συμμετείχαν σπουδαστές ω ς ακολούθως:

Ο  αυξημένος αριθμός εκπαιδευθέντων κατά  τα  δύο αυτά  έτη, προέκυψ ε λόγω  τω ν αυξημένω ν α
να γκ ώ ν στα πλαίσια του  σχεδιασμού τω ν  μέτρω ν τη ς  Ο λυμπιακής Α σφάλειας

Επιμέλεια: Α ρ χ/κα ς  Σοφ ία  Ζυγούρα
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; ποιότητας, του ελάχιστου βάρους και της άκληρης δοκιμασίας Κατασκευάζονται 

με υπερσύγχρονη τεχνολογία INJECT (USA) για να εξασφαλίζουν φυσική κίνηση 
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Γενικές Αρχές
Στο πλαίσιο ληφθείσας απόφασης να  εξεταστούν τρόποι για  
τη  συνεργασία μεταξύ Ε λληνικής Α στυνομίας και Δ ημοτικής 
Α στυνομίας του Δήμου Πειραιά, πραγματοποιήθηκαν συνα
ντήσεις εργασίας μεταξύ τω ν δύο φορέων, όπου συμφωνήθη- 
καν αρχικά οι γεν ικ ές αρχές που θα διέπουν αυτή.

Ειδικότερα:
Έ γ ιν ε  αναντίρρητα παραδεκτό απ’ όλους ότι τα προβλήματα 
που σχετίζονται με τη ν  εγκληματικότητα  και τη ν  εμφάνιση 
τη ς πόλης, είναι πολυποίκιλα και πολυσχιδή και η οποιαδή-
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ποτέ παρέμβαση γ ια  τη ν  αντιμετώ πιση  κάθε μορφής παρα- 
βατικότητας απαιτεί σήμερα πολυεπίπεδη και συντονισμένη 
δραστηριότητα από περισσότερους του  ενός φορέα.
Η καθημερινότητα  του πολίτη  εξαρτά τη  βελτίωση τη ς από 
τη  συντονισμένη  δράση τω ν Φορέων -  Υπηρεσιών, διότι στις 
περισσότερες περ ιπτώ σ εις, ακόμη και εάν δεν υ π ά ρ χε ι 
συναρμοδιότητα, υπάρχει αναμφίβολα κοινός στόχος. Στη 
βάση τω ν δραστηριοτήτω ν τη ς  Ε λλη νικ ής Α στυνομίας και 
τη ς Δ ημοτικής Α στυνομίας κοινός σκοπός είναι η  εμπέδωση 
του αισθήματος ασφαλείας στους δημότες, η  διατήρηση της 
ευταξίας, η αντιμετώ πιση  τω ν προβλημάτω ν που σκιάζουν 
αφενός τη ν  εικόνα τη ς  πόλης και επηρεάζουν άμεσα ή έμμε
σα τη ν ποιότητα  ζωής τω ν πολιτώ ν και αφετέρου τη ν  α ντ ί
ληψ η  ότι μη αντιμετω πιζόμενα  έγκαιρα και αποτελεσματικά

{  Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Η  ί

Μνημόνιο Συνεργασίας
μεταξύ Ελληνικής Αστυνομίας

και Δημοτικής Αστυνομίας ™ Πειραιά



σε ποικιλία χρωμάτων & σχεδίων, αδιάβροχα, αντιανεμικά, 

διαιρούμενα με επένδυση fleece.

Γιατην D C G O , πρωταρχικός 
στόχος είστε εσείς. Οι δικές σας 
ανάγκες και επιθυμίες για ρούχα 

και αξεσουάρ που συνδυάζουν 
άνεση, υψηλή ποιότητα και 

χρηστικότητα. Στοχεύουμε και 
επιτυγχάνουμε πάντα αυτό που 

σας αξίζει, το καλύτερο!

θερμοεσώρουχα POLARTEC 

με τη νέα τεχνολογία ODOR RESISTANT.

Μπαλακλάβες
ισοθερμικές & αντιανεμικές.

Μπουφάν fleece με μεγάλη αντίσταση στο νερό & τον αέρα

Μπανάνες όπλου
κατάλληλες για δεξιόχειρες 

& αριστερόχειρες με ειδικές θήκες 

για τη φύλαξη του όπλου, 

γεμιστήρων & προσωπικών ειδών.

Φακοί
led 1,5 και 3 watt 

για μεγαλύτερη απόδοση 

& διάρκεια μπαταρίας.

Παντελόνια
αντιανεμικά, 

αδιάβροχα, 

ισοθερμικά, 

για προστασία 

από τον άνεμο 

& τη βροχή.

Κάλτσες μάλλινες
με ειδικές ίνες keylar 

στα σημεία τριβής 

για μεγαλύτερη αντοχή.

Σακ βουαγιάζ
με ενισχυμένο σκληρό πάτο και ρόδες 

σε δύο χρώματα, μπλέ και κόκκινο. Πολυεργαλεία σε μεγάλη ποικιλία.

ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 62, Π. ΦΑΛΗΡΟ, ΤΗΛ: 210 - 9428200 
w w w . p o l o . g r , in f o @ p o lo . g r

http://www.polo.gr
mailto:info@polo.gr
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αυτά, χρονίζουν, πολλαπλασιάζονται και τελικά  δημιουρ
γούν το φαινόμενο τη ς  «σπασμένης βιτρίνας», καθιστάμενα 
έτσι εγκληματογόνα.

Επισημάνθηκε ότι γ ια  το σκοπό αυτό, μεταξύ τω ν δύο Υπηρε
σιών,

απαιτείται:
α) Επικοινωνία - αμφίπλευρη πληροφόρηση για  τα προβλήματα, 
β) Αναζήτηση από κοινού του αποτελεσματικότερου τρόπου 
επίλυσης τους.
γ) Προγραμματισμός - συντονισμός τω ν δράσεων, 
δ) Συμπληρω ματική - εν ισχυτική  δραστηριότητα στο πλαίσιο 
ενός γενικότερου σχεδιασμού.
ε) Αρωγή της Ε λληνικής Α στυνομίας στη Δ ημοτική Α στυνο
μία προς τη ν  κατεύθυνση αναβάθμισης του ρόλου τη ς και 
μεταφοράς τεχνογνω σίας και εμπειριών, σε θέματα νέω ν 
αρμοδιοτήτων της

Κ αθορίστηκε ότι γ ια  τη ν  επίτευξη του επιδιω κομένου αποτε
λέσματος θα πρέπει:

α) Να οριστούν δύο υπηρεσιακοί σύν
δεσμοι μεταξύ Ε λλη νικής Αστυνομίας 
(σε επίπεδο Δ ιεύθυνσης Αστυνομίας 
Πειραιά) και Δ ημοτικής Αστυνομίας 
με σκοπό την αλληλοενημέρωση και 
τη ν δρομολόγηση λύσεων επ ί τω ν 
πάσης φύσεως προβλημάτων κοινού 
ενδιαφέροντος.

β) Να χαρτογραφηθούν οι περιοχές 
που παρουσιάζουν τα  προβλήματα και 
να  γ ίνε ι γεω γραφική κατανομή της 
εγκ λη μ α τ ικ ό τη τα ς. καθώς και διερεύ- 
νηση τω ν α ιτίω ν που τα  προκαλούν.

γ) Να υπ ά ρ χει άμεση και -ε ιλ ικρ ινή  
σ υνερ γα σ ία  τω ν  επ ιχε ιρ η σ ια κ ώ ν  
κ έντρ ω ν Δ η μ οτική ς Α στυνομίας,
Α στυνομ ικής Δ ιεύθυνσης Π ειραιά 
και επ ιμέρους Υ πηρεσιών τους, υπό  
τη ν  έννο ια  τη ς  η θ ικ ή ς στήριξης - 
παροχής συνδρομής, δεδομένου ότι 
οι Δ η μ οτικο ί Α στυνομ ικο ί δεν οπλοφορούν ούτε έχουν 
δ ικα ίω μα σύλληψ ης. Για το λόγο αυτό θα πρέπει οι Δ ιο ι
κ η τές τω ν Α στυν. Τ μημάτω ν να  ενημερώ νοντα ι έγκαιρα, 
π ρ ο κ ειμ ένο υ  να  υ π ά ρ χε ι δ υ ν α τό τη τα  σχεδ ιασμού και 
παράλληλης δράσης τους.

δ) Να υπάρξει κοινός προγραμματισμός στόχων - δράσεων - 
διάθεσης πόρων -χρονικής διάρκειας.

ε) Να υπάρχει κοινή  δράση σε θέματα όπως:

- Μ εγάλες θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
- Α στυνόμευση προβληματικώ ν περιοχών.
- Α ντιμετώπιση παραεμπορίου γενικά  αλλά και ειδικότερα σε 
χώ ρους λαϊκών αγορών, καταλήψεω ν κοινόχρηστω ν χώρων, 
υπα ιθρίου εμπορίου ως και του καθιερωμένου " Κ υριακάτι
κου Π αζα ρ ιού".
- Α στυνόμευση Σταθμών ΗΣΑΠ (Πειραιά - Ν. Φάληρο).
- Α ντιμετώπιση μ ικροεγκληματικότητας - επαιτείας κ.λπ. 
στ) Να υπάρχει συνεργασία - κοινή  δράση στις γειτον ιές από 
τον Α στυνομικό τη ς Γειτονιάς και τους Δ ημοτικούς Α στυνο
μ ικούς τω ν οικείων Διαμερισμάτων.

ζ) Να πραγματοποιηθεί συμπληρω ματική εκπαίδευση τω ν 
Δ ημοτικώ ν Α στυνομικών (για θέματα νέω ν αρμοδιοτήτων 
τους, αυτοπροστασίας κ.λπ.) από κατάλληλους εκπαιδευτές 
με μέριμνα τη ς Δ/νσης Εκπαίδευσης/ΑΕΑ καθώς και πρακτι
κή εκπαίδευση τους από αξιω ματικούς τη ς Δ ιεύθυνσης Α στυ
νομίας Πειραιά, σε π ιλοτικό πρόγραμμα.

Εξειδίκευση ενεργειώ ν για  την υλοποίηση της συνεργα
σίας:

Για την υλοποίηση των ανωτέρω:
Ως υπηρεσιακοί σύνδεσμοι ορίστηκαν η Τ μηματάρχης του 
Τμήματος Γ ενικής Α στυνόμευσης τη ς Δ ιεύθυνσης Α στυνο
μίας Πειραιά, Υπαστυνόμος Α ’ Κ λεονίκη Χ ατηπαντελή και ο 
Α ντιδήμαρχος Π ειραιά Γεώργιος Δαβάκης, εκ μέρους της 
Δ ημοτικής Α στυνομίας. Οι ανωτέρω μέσα από καθημερινή 
επαφή - συνεργασία θα αλληλοενημερώνονται επ ί τω ν προ
βλημάτων, θα τα εξετάζουν σε πρώτο επίπεδο και θα εισηγού- 
ντα ι - προωθούν δράσεις γ ια  την επίλυση τους. Στη  βάση 
αυτή  κάθε Υπηρεσία από
την πλευρά της, σε επίπεδο Α στυνομικού Τμήματος, Τμήμα
τος Τροχαίας ή άλλης Υπηρεσίας, επ ικ αλυπ τικ ή ς δράσης θα 

ενημερώνει το Τμήμα Γ ενικής Α στυ
νόμευσης τη ς Δ ιεύθυνσης Α στυνομίας 
Πειραιά το οποίο ακολούθως θα ενημε
ρώ νει τη ν  Κ εντρ ική  Υπηρεσία της 
Δ ημοτικής Α στυνομίας γ ια  τα προβλή
ματα που έχουν δημ ιουργηθεί και θα 
δρομολογούνται λύσεις.
Α ποφασίστηκε εντός μηνός από της 
υπογραφής του παρόντος μνημονίου, 
οι αρμόδιες κατά τόπο Υπηρεσίες της 
Δ ιεύθυνσης Α στυνομίας Πειραιά και η 
Δ ημοτική  Α στυνομία να χαρτογρα
φήσουν τα προβλήματα κοινού 
ενδιαφέροντος, που απασχολούν 
τον Δήμο του Π ειραιά και να  κατα
γράφουν τα α ίτια  που τα δημιουρ
γούν, συντάσσοντας σχετικό υπόμνη
μα, γ ια  περαιτέρω εξέταση - ιεράρχηση 
- αντιμετώπιση.
Στο πλαίσιο τη ς ανωτέρω χαρτογρά
φησης να επακολουθήσει, εντός του 
Β’ Ιδνθημέρεου του μηνός Μ αρτίου 

2006, συζήτηση για  το σχεδίασμά κοινώ ν δράσεων, διάθεσης 
τω ν αναγκαίω ν πόρων για  τη ν  επ ίτευξη του επιδιωκομένου 
αποτελέσματος καθώς και τον προσδιορισμό τη ς χρονικής 
διάρκειας που θα απαιτηθεί για  τον σκοπό αυτό.

4) Π ρος τη ν  κατεύθυνση  τη ς συνεργασίας τω ν αρμοδίων 
Υπηρεσιών τη ς Γ ενικής Α στυνομικής Δ ιεύθυνσης Α ττικής, 
τη ς Δ ιεύθυνσης Α στυνομίας Π ειραιά και τη ς  Δ ημοτικής 
Α στυνομίας να  διαβιβαστεί άμεσα διαταγή στη Δ ιεύθυνση 
Α στυνομίας Πειραιά, στη Δ ιεύθυνση  Ασφαλείας Α ττικής, 
στη Δ ιεύθυνση Άμεσης Δράσης Α ττικ ή ς καν στη Δ ιεύθυνση 
Τροχαίας Α ττικής, προκειμένου δοθούν οι αναγκαίες εντολές 
/ οδηγίες γ ια  τον σκοπό αυτό και να  δη μ ιουργηθεί το απα
ρα ίτητο υπόβαθρο (καλλιέργεια ανάλογου κλίματος, προσαρ
μογή στα νέα δεδομένα, ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας 
και αμοιβαιότητας κ .λπ.) στο Α στυνομικό Προσωπικό. Α νά
λογες οδηγίες να  δοθούν στα επιμέρους κλιμάκια  τη ς  Δημο
τ ικ ή ς  Α στυνομίας και κ α τ’ επέκταση στο προσωπικό τους, 
από τη ν ηγεσία της.

5) Για να  υπάρχει άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες συνδρο
μής τω ν Δ ημοτικώ ν Α στυνομικών, οι επιμέρους Δ ιοικητές

ί ί  Τ  Τη  αντιμετώπιση 
κάθε μορφής 

παραβαχικότηχας 
απαιτεί πολυεππκδη 

και συντονισμένη
δραστηριότητα

απο περισσοτέρους 
του ενός φορέα
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POLICE ESSENTIALS
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The best just got better!

STEALTH

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΣΟΛΑ

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ 
ΣΚΑΛΑΣ/ΣΧΟΙΝΙΟΥ

ΒΑΘΥΤΕΡΕΣ 
ΕΣΟΧΕΣ ΣΟΛΑΣ

ΣΟΥΕΤ ΚΟΛΑΡΟ 
ME CAMBRELLE

Λ/ο 7

ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΑΠΟ ΙΜΑΝΤΑ 
ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΥ

1150 ΝΤΕΝΙΕ NYLON

ΔΕΡΜΑ

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΦΤΕΡΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑ

3D2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ 
ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΣ ΠΑΤΟΣ

STEALTH LEATHER

Δέρμα 
Δερμάτινο κολάρο 

Αντιολισθητική σόλα 
3D αποσπώμενος πάτος 

750gr

STEALTH WATERPROOF

Δέρμα 
1150 Ντενιέ Nylon 

Σουέτ κολάρο 
Μεμβράνη TEC-Proof 
Αντιολισθητική σόλα 

3D αποσπώμενος πάτος 
695gr

CLASSIC

Δέρμα
1150 Ντενιέ Nylon 
Σουέτ κολάρο 
Αντιολισθητική σόλα 
Αποσπώμενος πάτος 
650gr

CLASSIC LEATHER

Δέρμα
Σουέτ κολάρο 
Αντιολισθητική σόλα 
Αποσπώμενος πάτος 
730gr

Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος & Διάθεση: ΚΟΣΜΑΚ Α.Ε., Κοντογιαννη 5, 14123 Λυκόβρυση 
Τ 210 2836934-7, F: 210 2836933, e-mail: cosmacsa@otenet.gr, www.magnumboots.com

mailto:cosmacsa@otenet.gr
http://www.magnumboots.com
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τω ν Υπηρεσιών μας με'σα από τη ν  επαφή, αλληλοενημέρωση 
και συνεργασία με τους επικεφαλής τω ν κλιμακίω ν τη ς Δημο
τ ικ ή ς  Α στυνομίας να  λαμβάνουν γνώση τη ς ανάπτυξης τω ν 
Δ ημοτικώ ν Α στυνομικών στην περιφέρεια ευθύνης τους, 
προκειμένου να  σχεδιάζουν τη ν  δράση τους σε σχέση και με 
τη ν ανάγκη στήριξης αυτών.

6) Η  συνεργασία μεταξύ τω ν Δ ιοικη
τώ ν τω ν  Α σ τυνομ ικώ ν Τ μημάτω ν,
Τμημάτων Ασφαλείας και τω ν Υπηρε
σιών Τροχαίας με τους Π ροϊσταμένους 
κλιμακίω ν Δ ημοτικής Α στυνομίας κατά 
Δ ημοτικό  Δ ιαμέρισμα εξαρτάται από 
τη ν  επαφή, αλληλοενημέρωση, κατα
νόηση τη ς θέσης καθενός και τη ν ανά
πτυξη  κοινώ ν προβληματισμών. Γ ια την 
επ ίτευξη  τη ς  συνεργασ ίας α υτή ς θα 
πραγματοποιηθεί, ως πρώτο βήμα, στη 
Γ.Α.Δ.Α. σύσκεψ η - συνάντηση  τω ν 
Δ ιευθυντώ ν Δ ιευθύνσεων Αστυνομίας 
Π ειραιά και Άμεσης Δράσης Α ττικής,
Δ ιευθ υντή  Υ ποδιεύθυνσης Ασφαλείας 
Πειραιά, Δ ιο ικητώ ν Τμημάτω ν Τάξης,
Τ μημάτω ν Α σφαλείας κα ι Τ μήματος 
Τροχαίας Πειραιά καθώς επίσης και τω ν 
Π ροϊστάμενων Κ λιμακίων Δ ημοτικής 
Α στυνομίας στα Δ ημοτικά Διαμερίσμα
τα. Σ τη ν παραπάνω συνάντηση θα γ ίνε ι και μ ία πρώ τη ανά
λυση της συνεργασίας τω ν δύο Υπηρεσιών και θα δοθούν οι 
κατευθύνσεις, γ ια  τη ν επίτευξη της.

7) Η  κοινή  δράση Ε λληνικής Α στυνομίας και Δ ημοτικής 
Α στυνομίας του Δήμου Πειραιά
έχει ήδη επιτευχθεί:

Με από κοινού ενέργεια γ ια  τη ν  αστυνόμευση τω ν λαϊκών 
και παραλιακών αγορών. Με την παροχή συνδρομής, όποτε 
τούτο ζητήθηκε.
Σε όλες τ ις  περιπτώ σεις υπήρξαν άριστα αποτελέσματα που 
αποτελούν τη βάση γ ια  περαιτέρω συνεργασία. Οι δράσεις 
αυτές θα συνεχιστούν και στο μέλλον και ειδικότερα στους 
παρακάτω τομείς:

- Λήψη ειδικότερων μέτρω ν κατά τη  διάρκεια μεγά
λων πολιτιστικώ ν και θρησκευτικώ ν εκδηλώσεων, ύστερα 
από σύσκεψη που θα πραγματοποιείται μεταξύ τη ς Δ ιεύθυν
σης Α στυνομίας Π ειραιά και Δ ημοτικής Αστυνομίας, κατά 
τη ν οποία θα καθορίζονται οι ρόλοι, οι δράσεις και οι πόροι 
που θα διατεθούν.

- Π ραγματοποίηση από κοινού ή συμπληρωματικά, περιπο
λ ιώ ν ή άλλων οργανωμένω ν δράσεων σε προβληματικές 
περιοχές.

- Από κο ινού  συνδυασμένη  δράση γ ια  τη ν  τήρηση τω ν  δια
τάξεων π ερ ί υπ α ιθρ ίου  εμπορίου σε χώ ρους λα ϊκώ ν αγορών. 
Κ υριακάτικου  παζαριού κ .λπ . στον Π ειραιά, προκειμένου 
α ν τ ιμ ετ ω π ισ θ ε ί α π ο τελ εσ μ α τικ ό τερ α  το πρόβλημ α  του  
παραεμπορίου.

Αυξημένη επιτήρηση - αστυνόμευση τω ν Σταθμών ΗΣΑΠ και 
ΤΡΑΜ, με τη ν  έκδοση ειδικότερων εντολών - οδηγιών στις 
περιπολίες και τω ν δύο Υπηρεσιών ή και για  κοινή δράση, 
εφόσον αυτό απαιτηθεί.
Α ποτελεσματικότερη αντιμετώ πιση  τη ς μ ικροεγκληματικό- 
τητας (επαιτεία, μ ικροκλοπές κ .λπ.), που ως έργο αφορά 
ειδικότερα τη ν  Ε λληνική  Α στυνομία, π λη ν όμως ως πραγμα

τικ ότη τα  επηρεάζει άμεσα τη ν  εικόνα τη ς πόλης και τη ν  ποι
ότητα  ζωής τω ν πολιτώ ν. Στο συγκεκριμένο τομέα οι Δημο
τ ικ ο ί υπάλληλοι θα συμβάλλουν ουσιαστικά με τη ν  εν 
γένει προλη πτική  παρουσία τους και τη ν  παρατήρηση - 
καταγραφή - ενημέρωση τη ς Ε λλη νικ ής Αστυνομίας. Προ

κειμένου επ ιτευ χθε ί ο σκοπός αυτός, 
από το Τμήμα Γ ενικής Α στυνόμευσης 
τη ς Δ ιεύθυνσης Α στυνομίας Π ειραιά 
θα δοθούν στη Δ ημοτική  Α στυνομία 
οι ειδικότεροι προσανατολισμοί που 
πρέπει να  έχει ένας Α στυνομικός που 
περιπολεί, προς χρήση από τους υπα λ
λήλους της.
Άμεση ανταπόκριση  τη ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς  
Α στυνομίας στις κλήσεις γ ια  συνδρομή 
της Δ ημοτικής Αστυνομίας. Έ χ ε ι ήδη 
ξεκινήσει η διαδικασία και θα υλοποιη
θ ε ί η τοποθέτηση ενός τετραψ ήφ ιου 
τηλεφω νικού αριθμού στο Κέντρο της 
Αμέσου Δράσεως, στο οποίο θα καλεί 
αποκλειστικά το Κ έντρο τη ς Δ ημοτικής 
Αστυνομίας.
Ανάλογος αριθμός, έχει ήδη τοποθετη
θ ε ί 1561) γ ια  άμεση ενημέρωση και επ ι
κοινω νία  με το Κέντρο Επιχειρήσεων 
τη ς Δ ημοτικής Α στυνομίας Πειραιά. 
Συνεργασία τω ν Α στυνομικών τη ς Γει

τονιάς, σε όσες περιοχές λειτουργεί ο θεσμός, με τους Δημο
τικ ούς Α στυνομικούς τω ν οικείω ν Διαμερισμάτων, στην 
κατεύθυνση:
- Γνωριμίας.

-Αλληλοενημέρωσης.
-Κοινής παρουσίας - δράσης σε χώρους, πλατείες, στέκια ναρ
κομανών, εκδηλώσεις θρησκευτικού και πολιτιστικού χαρα
κτήρα, επισκέψεις σε σχολεία, Συλλόγους κ.λπ.
- Κοινών περιπολιώ ν,
με στόχο να  γ ίνε ι κατανοητός ο ρόλος τους από τη ν τοπική 
κοινω νία  και μέσω αυτού να υπάρξει η γενικότερη  αποδοχή 
του έργου τους.
Εκπαίδευση μετεκπαίδευση τω ν Δ ημοτικώ ν Α στυνομικών σε 
θέματα Τροχαίας - Τάξης, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρα
κτικό  επίπεδο. Από πλευράς Δ ημοτικής Α στυνομίας θα υπο
βληθεί σχετικό αίτημα στη Δ ιεύθυνση  Ε κπαίδευσης του 
Α ρχηγείου Ε λλη νικής Αστυνομίας, γ ια  τη  λήψ η  τη ς σχετικής 
απόφασης και τον 
καταρτισμό προγράμματος.

Απολογισμός και αξιολόγηση δράσης -  βελτιω τική  επανεξέτα
ση τη ς συνεργασίας
Για τον απολογισμό και αξιολόγηση τη ς συνεργασίας μεταξύ 
Ε λληνικής Α στυνομίας και Δ ημοτικής Α στυνομίας, μία φορά 
το μήνα θα πραγματοποιείται συνάντηση στην Δ ιεύθυνση 
Α στυνομίας Π ειραιά μεταξύ των:
- Ανωτέρω ορισθέντων υπηρεσιακώ ν συνδέσμων.
- Εκπροσώπου του Δήμου Πειραιά.
- Εκπροσώπου της Γ.Α.Δ.Α.
- Εκπροσώπου τη ς Δ ιεύθυνσης Α στυνομίας Πειραιά.
- Εκπροσώπου της Δ ημοτικής Αστυνομίας, 
με σκοπό:
Ανάλυση τω ν προβλημάτων. Ε κτίμηση  τη ς συνεργασίας. 
Ε κτίμηση τη ς δραστηριότητας τω ν Υπηρεσιών με βάση τις 
ειδικότερες αρμοδιότητες τους. Υποβολή προτάσεων. Αναθεώ
ρηση στόχων και δράσεων.
Η παραπάνω συνάντηση, όταν απαιτείται, θα πραγματοποιεί
ται στη Γ ενική  Α στυνομική Δ ιεύθυνση Α ττικής, ή  στο Α ρχη
γείο Ε λληνικής Α στυνομίας με τη  συμμετοχή και υπηρεσια
κών παραγόντων του.

“ Άμεση 
ανταπόκριση

της Ελληνικής 
Αστυνομίας 

σας κλήσεις για 
συνδρομή ΐ η ς
Δημοτικής 

Αστυνομίας ”
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ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦ Α  
ΑΠΟ ΚΛΕΙΣΤΙΚΗ  

ΑΝΤΙΠΡΟ ΣΩ ΠΕΙΑ:
SMITH & WESSON 

ΔΙΑΘΕΣΗ: IMI/JERICHO, 
SPRINGFIELD/HS, 

STEYR, GLOCK, CZ, 
BERETTA, HK, 

SIG-SAUER, WALTHER

Α Λ Ε Ξ ΙΣ Φ Α ΙΡ Α  Γ ΙΛ ΙΚ Α  
NIJ IMA K A Y S E R ·

(ΕΠΙΣΗΜΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ)

ΤΣΑΝΤΑΚΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ , 
& ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

(TACTICAL. VEGA, ULTIMATUM. MAROM DOLPHIN)

ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΡΑΒΔΟΙ ΣΤΑΘΕΡΕΣ & ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ-ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΩΝ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ:

CCI/BLAZER-SPEER/LAWMAN-GOLDDOT- 
FEDERAL/AMERICAN EAGLE, HYDRASHOCK, 

(ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΩΝ & ΤΥΠΩΝ ΒΛΗΜΑΤΩΝ)

CASCO, ESP, TAIWAN 
ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ ΑΡΜΟΥ-ΑΛΥΣΙΔΑΣ:

SMITH & WESSON, ALCYON, TAIWAN
ΦΑΚΟΙ: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΙ (MAGLITE), ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ (XEN0NLIGH1 

ΛΑΒΕΣ ΟΠΛΩΝ: HOGUE, PACHMAYR, UNCLEMIKE’S

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 
OUTERS USA

ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ ΣΕ ΛΑΔΙΑ-SPRAYS, 
ΟΒΕΛΟΥΣ, ΨΗΚΤΡΕΣ 

ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΕΤ

ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ-ΘΗΚΕΣ:
UNCLEMIKE'S, SIDEKICK, 

GUNMATE, VEGA, TACTICAL 
GOULD & GOODRICH

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ, ΓΥΑΛΙΑ: HOPPE'S, PELTOR, SILENTA, S&W
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Ο νομός Ημαθίας
Ο Ν ομ ός Η μαθίας, είνα ι τμήμα τη ς Κ εντρικής Μ ακεδονίας, με έκταση 1.701 τ .χ ., και έχει 

πρω τεύουσα τη  Β έρ ο ια  Διαθέτει ση μ α ντικ ούς α ρχα ιολογικ ούς χώ ρ ους, α ξιόλογου ς του ρ ισ τικ ούς  

και φ υ σ ικ ού ς π ό ρ ο υ ς και πλούσια  πολιτιστική  παράδοση. Ο νο μ ό ς  είνα ι κατά το η μισυ π εδ ινός. Το 

ορεινό  του  τμήμα αποτελείται από τα  όρ η  Β έρμιο και Π ιερία π ο υ  τα  διασχίζει ο  ποτα μ ός  

Α λιάκμονας. Ά λλα μεγάλα ποτάμια  είνα ι ο  Τ ριπόταμος και η  Α ράπιτσα, π ο υ  δ ια σ χίζου ν αντίστοιχα  

τις  π όλεις Β έροια  και Ν άουσα.

Βέροια

Η
 Βέροια, πρωτεύουσα του νομού Ημαθίας σύμφωνα με το μύθο ι

δρύθηκε από τη Βέροια, κόρη του βασιλιά Βέρητα και αδελφή 
της Μίεζας και του Ολγάνου. Οι Μακεδόνες εγκαταστάθηκαν 
στην περιοχή γύρω στο 700 π.Χ.

Στη Βέροια υπήρχαν ιερά του Ηρακλέους του θεού της ιατρι
κής και της υγείας Ασκληπιού, του Διάς και του Διονύσου. Η λατρεία του Διό
νυσου ήταν ριζωμένη στη Βέροια και είχε πιστούς από όλα τα κοινωνικά στρώ
ματα. Με τη λατρεία του Διόνυσου συνδέεται και η  λατρεία της Υδροσκοπίας 
(μια ιδιαιτερότητα της Μακεδονίας). Μαρτυρείται η λατρεία του Καβείρου, αλ
λά και της θεάς Ευνομίας όπως διαπιστώνεται από επιγραφή, ενσωματωμένη 
στο μιναρέ του Τεμένους της Βέροιας
Η Ελληνιστική και ιδιαίτερα η Ρωμαϊκή εποχή χαρακτηρίζονται ως οι πλέον 
ένδοξες της μακραίωνης ιστορίας της πόλης άλλωστε από τη Βέροια καταγόταν 
η τελευταία βασιλική οικογένεια των Αντιγονιδων.
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Ο πρώτος μεταχριστιανικός αιώνας σφραγίσθηκε από τις επισκέψεις 
του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος κυνηγημένος από τη Θεσσαλονίκη 
κατέφυγε στη Βέροια.
Κατά την άφιξη του στην πόλη -σύμφωνα με τη συνήθειά του- πή
γε στην Ιουδαϊκή συναγωγή. Οι Βεροιείς ανταποκρίθηκαν στο μή
νυμα που μετέφερε ο Απόστολος με αποτέλεσμα να πιστέψουν πολ
λοί Ιουδαίοι αλλά και αρκετοί Έ λληνες προσήλυτοι στον Ιουδαϊ
σμό, της ανώτερης κοινωνικής τάξης. Οι Θεσσαλονικείς μαθαίνο
ντας για την καταφυγή του Αποστόλου στη Βέροια έστειλαν αν
θρώπους να  ξεσηκώσουν το λαό. Έ τσ ι ο Απόστολος αναγκάστηκε 
να φύγει με πλοίο για την Αθήνα.
Το μέρος στο οποίο ο Απόστολος Παύλος κήρυττε στους Βεροιείς και 
συζητούσε μαζί τους, εκτός από τη Συναγωγή, ήταν πιθανώς το γνω
στό βήμα, το οποίο σύμφωνα με την παράδοση ήταν ένας ανοιχτός τό
πος που σήμερα είναι διαμορφωμένος σε ένα εκκλησιαστικό μνημείο. 
Κύρια αξιοθέατα της πόλης είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο, οι Βυζα
ντινές Εκκλησίες, οι παραδοσιακές συνοικίες της Κυριώτισσας και 
της Μπαρμπούτας, που αποτελούν οικιστικά σύνολα της χαρακτη
ριστικής μακεδονικής αρχιτεκτονικής, το Βήμα του Αποστόλου 
Παύλου κ.α.

Τα Ημαθ ιώτικα

Η  Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας διοργανώνει κάθε χρόνο τα 
"Ημαθιώτικα", την Εικαστική Έκθεση νέων δημιουργών, καρναβα- 
λικές εκδηλώσεις - όπου υπάρχει αυθεντική παράδοση - συνέδρια, σε
μινάρια, ημερίδες, συναυλίες, ανταλλαγές χορευτών, μουσικών, θεα
τρικών ομάδων και οχημάτων. Υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης ε
νηλίκων (αναλφαβητισμού, ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς ηλε
κτρονικών υπολογιστών, κατασκευής κοσμημάτων, ψηφιδωτών, 
διαφόρων εικαστικών κατασκευών κ.α).
Τα 'Ημαθιώτικα” διοργανώνονται από 15 Αυγούστου 
έως 15 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο. Συμμετέχουν σχεδόν 
όλοι οι πολιτιστικοί φορείς του νομού αλλά και μεμο
νωμένα άτομα και ομάδες. Παρέχεται η  δυνατότητα σε 
όλους να παρουσιάσουν τη δουλειά όλου του χρόνου.
Είτε αυτό είναι θέατρο, μουσική, τραγούδι, χορός ει
καστικά κα . Στην Εικαστική Έκθεση που γίνεται τέ
λη Αυγούστου μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου συμμετέχουν 
Ημαθιώτες καλλιτέχνες με έργα ζωγραφικής γλυπτι
κ ή ς  φωτογραφίας χαρακτικής κ,α

Παράδοση στις αποκριάτικες γιορτές έχουν η Νάουσα με τους γνω
στούς Γενίτσαρους και Μπούλες, και η Μελίκη.

Νάουσα
Ι λ π ο μ ε ν η  στους πρόποδες του ανατολικού Βερμίου, η πόλη διοσώ- 
ζει σύνολα λαϊκής αρχιτεκτονικής στις συνοικίες Αλώνια και Μετα
μόρφωση. Η ίδρυση της Νάουσας χρονολογείται στο πρώτο μισό του 
15ου αιώνα, όταν οι Τούρκοι, αμέσως μετά την κατάληψη της περιο
χ ή ς  παραχωρώντας ιδιαίτερα προνόμια, προσπάθησαν να συγκε
ντρώσουν στη θέση που βρίσκεται η σημερινή πόλη τους κατοίκους 
των γύρω χωριών. Γ ί  αυτό το λόγο τους απάλλαξαν από τους φόρους 
απαγορεύθηκε η εγκατάσταση Οθωμανών, εκτός από το στρατιωτικό 
διοικητή και το δικαστή, ενώ παράλληλα επιτράπηκε στουςΝαουσαί- 
ους να  εκλέγουν μόνοι τους άρχοντές τους Αποτέλεσμα της ευνοϊκής 
μεταχείρισηςήτανηραγδαίαανάπτυξητηςΝάουσαςκατάτον 18ο αι
ώνα, ιδιαίτερα στους τομείς της παραγωγής κρασιού, των υφαντών 
και στο εμπόριο.

Η  σχολή του Αριστοτέλη σκι Ισβόρια Νάουσας
Κοντά στη Νάουσα, βρίσκεται η αρχαία μακεδονική πόλη Μίεζα, με το 
ιερό των Νυμφών, όπου δίδαξε ο Αριστοτέλης τον Αλέξανδρο. Εκεί 
σώζονται, το σπήλαιο και τα ερείπια των στοών. Ανάμεσα σε δύο φυ
σικά σπήλαια λαξεύτηκε κάθετα ο βράχος προστέθηκε μία ιωνική κιο- 
νοστοιχία και δημιουργήθηκε μία στεγασμένη στοά σε σχήμα Γ. Αν 
και οι ανασκαφές δεν έχουν ολοκληρωθεί, ο αρχαιολογικός χώρος εί
ναι επισκέψιμος από το κοινό.

Το ολοκαύτωμα της Νάουσας από τους Τούρκους το 1822
Η ακμή της Νάουσας τράβηξε την προσοχή του Αλή πασά, ο οποίος το 

1804 την κατέλαβε και τη λεηλάτησε. Το Φεβρουά
ριο του 1822 οι Ναουσαίοι μαζί με τους οπλαρχη
γούς Καρατάσο, Γάτσο και τον πρόκριτο Ζαφειρά- 
κη, αιχμαλώτισαν την τουρκική φρουρά της Νάου
σας και κήρυξαν την επανάσταση κατά των Τούρ
κων. Οι επαναστάτες νίκησαν το στρατό του Κεχα
γιά Μπέη προκαλώντας την οργή του πασά της Θεσ
σαλονίκης που θέλησε να εκδικηθεί τη μεγάλη ήτ
τα. Οι μάχες γύρω από τη Νάουσα ήταν συγκλονι
στικές ώσπου η πόλη έπεσε στις 10 Απριλίου 1822
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και οι Τούρκοι την κατέστρεψαν ολοκληρωτικά Οι τελευταίοι υπε
ρασπιστές σκοτώθηκαν στον Πύργο του Ζαφειράκη και τα γυναικό
παιδα προτίμησαν να πέσουν από τον καταρράχτη της Αράπιτσας στο 
σημερινό χώρο θυσίας παρά να πέσουν στα χέρια των Τούρκων.
Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα η πόλη ξαναγνώρισε οικονομική α
νάπτυξη, με τη δημιουργία εργοστασίων κλωστοϋφαντουργίας και 
νηματουργίας Η ανάπτυξη όμως δεν στάθηκε εμπόδιο στην προ
σπάθεια για εθνική αποκατάσταση. Στη διάρκεια του Μακεδονικού 
Αγώνα αρκετοί Ναουσαίοι οργανώθηκαν στο "Κέντρο Αμύνης Να- 
ούσης". Παράλληλα, ελληνικά αντάρτικά σώματα δρούσαν στην πε
ριοχή της Νάουσας και του βάλτου των Γιαννιτσών ενάντια στη 
βουλγαρική προπαγάνδα.
Η  Νάουσα ελευθερώθηκε από τον ελληνικό στρατό στις 17 Οκτωβρί
ου 1912 κατά τη διάρκεια του Α’ Βαλκανικού Πολέμου ακολουθώντας 
την ίδια μοίρα με τις υπόλοιπες περιοχές του ελληνικού κράτους. Με 
την ανταλλαγή των πληθυσμών του 1924 η περιοχή της Νάουσας δέ
χθηκε χιλιάδες πρόσφυγες οι οποίοι εγκαταστάθηκαν τόσο στα γύρω 
χωριά, όσο και στην ίδια την πόλη.
Το 1998 συνενώθηκε με τις κοινότητες Αρκοχωρίου, Γιαννακοχω- 
ρίου, Ροδοχωρίου και Στενημάχου και αποτελούν το διευρυμένο 
Δήμο Νάουσας.

Α λ εξ άνδρε ι α
Η J i'vrn η μοναδική πόλη στην Ελλάδα που έχει το όνομα του Μεγά

λου Αλεξάνδρου. Υπάρχουν πολλές αγροτικές βιομηχανίες και πλού
σια πολιτιστική παράδοση, με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ενδυμασίας 
το κάλυμμα του κεφαλιού στην παραδοσιακή φορεσιά "κατσούλι", που 
μοιάζει με περικεφαλαία αρχαίου Έ λληνα πολεμιστή.
Η Αλεξάνδρεια ανήκει σε μια ευρύτερη περιοχή που είναι γνωστή με 
το όνομα Ρουμλούκι που σημαίνει ελληνότοπος. Ρουμλούκι ονομάζε
ται το τμήμα του κάμπου της Ημαθίας που διασχίζει ο ποταμός Αλιάκ
μονας και απλώνεται από τα υψώματα της Βέροιας μέχρι το Λουδία 
και το Θερμαϊκό. Στα μέσα του 18ου αιώνα αναπτύχθηκε το Γιδά, ένα 
κεφαλοχώρι που εξελίχθηκε στη σημερινή Αλεξάνδρεια 
Ο Γίδας συμμετείχε στην επανάσταση του 1821 με τον οπλαρχηγό Ζή
ση Γηδιώτη. Κατά τον Μακεδονικό Αγώνα 1903-1908 οι κάτοικοι του 
Γιδά πήραν ενεργό μέρος στην καταδίωξη των κομιτατζήδων και δια- 
κρίθηκαν σαν πολεμιστή; και τροφοδότες του αγώνα Στην περιοχή

του Ρουμλουκιού έδρασε κατά το 1904 το ολιγάριθμο σώμα του κοπε
τόν Θεοχάρη Κούγκα ή  Γιδιώτη. Η  απελευθέρωση της πόλης έγινε α
πό τον Ελληνικό Στρατό στις 18 Οκτωβρίου του 1912.
Το 1941 αποσπάσθηκε από την επαρχία Θεσσαλονίκης και υπάχθηκε 
στην επαρχία Ημαθίας Το 1953 μετονομάσθηκε σε Αλεξάνδρεια. Σή
μερα ο Δήμος Αλεξάνδρειας περιλαμβάνει τους συνοικισμούς Νησέλι 
και Σχοινά και έχει πληθυσμό 20.000 κατοίκων. Τα σπουδαιότερα αρ
χιτεκτονικά σύνολα της πόλης είναι ο Σιδηροδρομικός Σταθμός και το 
κονάκι του Μεχμέτ Σεφίκ Πασά.

Το Σέλι
Τ ο  Σέλι είναι χτισμένο 
στο όρος Βέρμιο, σε υψόμε
τρο 1.400 - 1.540 μέτρων.
Ιδρύθηκε μεταξύ των ετών 
1826 - 1835 από Βλάχους 
κτηνοτρόφους της Πίνδου.
Σήμερα το Σέλι είναι πόλος 
έλξης επισκεπτών, όλη την 
διάρκεια του χρόνου. Νότια 
της περιοχής "Ντουκάτα" υ
πάρχει η λεγάμενη "τρύπα 
του Μιχάλη". Ο θρύλος θέ
λει ένα βοσκό που τον έλε
γαν Μιχάλη να έπεσε μέσα 
στην τρύπα μαζί με τα πρό
βατά του. Ο θρύλος αυτός έ
γινε αιτία για πολλές προ
σπάθειες επίδοξων ερευνη
τών να εξετάσουν το περιεχόμενό τ η ς  αλλά όλες απέτυχαν. Μόνο το 
1997 μία ομάδα Γάλλων σπηλαιολόγων κατάφερε να κατέβει σε βά
θος 195 μέτρων, αλλά δεν βρήκε ούτε ίχνος από τον βοσκό ή  τα πρό
βατά του. (Λέγεται ότι η τρύπα αυτή συνδέεται υπόγεια με την πε
ριοχή της Βέροιας).
Τις ημέρες του εορτασμού της Παναγίας οι βλάχοι συνήθιζαν να κά
νουν εκδρομή στο δάσος της Ντουκάτας (διονυσιακό τοπίο) όπου έ
στηναν γλέντι με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια. Σήμερα το έ
θιμο αυτό βρίσκεται στο στάδιο της αναβίωσής του.
Σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από το χωριό του Σελίου βρίσκονται τα 
δύο χιονοδρομικά του κέντρα. Το χιονοδρομικό κέντρο Σελίου και το 
'Χρυσό ελάφι".

Χιονοδρομικό κέντρο
3-5 Πηγάδια ΤX  ο Χιονοδρομικό Κέντρο 3-5 Πηγάδια, ανήκει στον Δήμο Νάου
σας και βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Βερμίου, σε υψόμετρο 
1.430 - 2.005 μ. Διαθέτει πίστες για τουριστική και αθλητική χιονο
δρομία, πίστες δρόμων αντοχής, μονοπάτια πορείας και ορειβασίας 
Υπάρχουν πίστες για αρχάριους, αλλά και μεγάλης δυσκολίας, κα-
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μίας Βεργίνας και τα Τμήματα Συ
νοριακής Φύλαξης Γεωργιανών 
και Νάουσας.
Οι Υπηρεσίες της Αστυνομικής Δι
εύθυνσης έχουν εστιάσει την προ
σοχή τους:
Α) Στημείωσητηςεγκληματικότη- 
τας Εδώ θα πρέπει να τσνισθείότιο 
τρόπος με τον οποίο αναπτύσσεται 
η εγκληματικότητα στην περιοχή 
δεν πληροί τα χαρακτηριστικά ε
κείνα που ορίζουν το οργανωμένο 
έγκλημα και κυρίως στερείται της βασικής δομής που θα της επέτρεπε να 
υπάρχει διάρκεια Ειδικότερα για τις παραβάσεις του νόμου "Περίναρκω- 
τικών" οι εξιχνιάσειςβρίσκσνται σε πολύ καλό επίπεδο. Εντείνεται όμως η 
προσπάθεια στον τομέα της πρόληψης και στην ευαισθητοποΐηση των 
πολιτών και των τοπικών Φορέων και Αρχών. Αναφορικά με τηνμικροε- 
γκληματικότητα έχουν επέλθει ικανοποιητικά αποτελέσματα από τη 
συνδυασμένη δράση των πεζών και εποχούμενων περιπολιών. Σε επίπε
δο Δημόσιας Ασφάλειας γένι κότερα οι δυσχέρειες προέρχονται κυρίως α
πό τον μεγάλο πληθυσμό των λαθρομεταναστών που ενδημεί στο νομό 
Ημαθίας
Β) Στην οδική ασφάλεια Επιτεύχθηκαν όλοι οι τεθέντες στόχοι στον το
μέα των ελέγχων - παραβάσεων, ενώ οι στατιστικά; αναλύσεις καταδει
κνύουν την κάθετη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.
Γ) Στη περιφρούρηση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Αντιμετω- 
πίσθηκαν σε πολύ καλό επίπεδο τα θέματα Δημόσιας Τάξης και Αγο
ρανομίας.
Δ) Στην αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες

Βεργ ίνα -Α ιγα ί
Η  αρχαία πόλη που βρίσκεται στις βόρειες υπώρειες των Πιερίων 
ταυτίζεται με βεβαιότητα με τις Α ιγές την αρχαία πρωτεύουσα του 
βασιλείου της κάτω Μακεδονίας Ο χώρος κατοικείτο, σύμφωνα με τις 
ενδείξεις από την Εποχή της πρώιμης Χαλκοκρατίας (3η χιλιετία 
π.Χ.), ενώ ήδη κατά την πρώιμη Εποχή του Σιδήρου (11ος- 8ος αιώνας 
π.Χ) ήταν ένα σημαντικό κέντρο. Άκμασε τα αρχαϊκά (7ος - 6ος αιώ
νας π.Χ) και τα κλασικά χρόνια (5ος και 4ος αιώνας π.Χ), οπότε απο
τελούσε την έδρα των Μακεδόνων βασιλέων.
Οι ανασκαφές στην περιοχή άρχισαν το 19ο αιώνα και συνεχίστη

καν μετά την απελευθέρωση της Μακεδονίας. 
Μετά από το τέλος του Β’Π.Π., κατά τη δεκαε
τία του ‘50 και ‘60 ο Μ. Ανδρόνικος ανάσκαψε 
το νεκροταφείο των τύμβων. Το 1977 η σκαπά
νη του Μ. Ανδρόνικου έφερε στο φως τους βα
σιλικούς τάφους της Μεγάλης Τούμπας ανά
μεσα στους οποίους σημαντικότερος ήταν ε
κείνος του Φιλίππου Β’, μία ανακάλυψη που 
θεωρήθηκε από τα σημαντικότερα αρχαιολογι
κά γεγονότα του αιώνα μας. Από τότε η  ανα- 
σκαφή συνεχίζεται και έχει αποκαλύψει σειρά 
σημαντικών μνημείων.

Λευκάδ ι α
Η  περιοχή παρουσιάζει μεγάλο αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Εδώ, ί
σως να ήταν χτισμένη η Μίεζα. Στις αρχές του αιώνα η περιοχή υπήρ
ξε θέατρο σκληρών συγκρούσεων του Μακεδονικού Αγώνα, σε μια α
πό τις οποίες σκοτώθηκε ο Μακεδονομάχος Τέλλος Άγρας. Αξιοθέατα 
του χωριού αποτελούν οι Μακεδονικοί Τάφοι. "Ο τάφος της Κρίσης", 
ένας από τους μεγαλύτερους (μήκος 9 μ., πλάτος 9 μ.) γνωστούς μακε
δονικούς τάφους. "Ο τάφος των ανθεμίων", "ο τάφος του Κινχ" (από το 
όνομα του αρχαιολόγου που τον ανάσκαψε), "Ο τάφος του Λύσωνος 
και του Καλλικλέους".

τή ς τη ς  Α.Δ. Η μαθίας Τ αξίαρχος κ. Γ κουβ εντάρ η ς Π ανα γιώ τη ς
θώς και δρόμοι αντοχής.
Λειτουργούν 5 αναβατήρες, εναέρια διπλή καρέκλα, 2 συρόμενοι ανα
βατήρες και 2 baby lifts, από 1η Δεκεμβρίου μέχρι αρχές Απριλίου. Λει
τουργεί σχολή σκι και κατάστημα ενοικίασης εξοπλισμού σκι. Το χιο
νοδρομικό καταφύγιο έχει τη  δυνατότητα φιλοξενίας 80 ατόμων ενώ 
στη διάθεση των επισκεπτών υπάρχουν εστιατόρια, μπαρ και ένα πα
νέμορφο chalet.

Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας
Η περιοχή ευθύνης της ΑΔ. Ημαθίας καλύπτει 
τους Δήμους Αλεξανδρείας Ανθεμίων, Αντιγσνι- 
δών, Αποστόλου Παύλου, Βεργίνας Βέροιας Δο- 
βρά, Ειρηνούπολης Μακεδονιδος Μελικής Νάου
σας και Πλατέος
Ο πληθυσμός που αστυνομεύεται ανέρχεται στις 
144.172 κατοίκους οοποίος προσαυξάνεται κατά τις 
περιόδους της συγκομιδής των γεωργικών προϊό
ντων από αρκετές χιλιάδες αλλοδαπούς
Η ΑΔ. Ημαθίας συγκροτείται από την Υποδ/νση Νάουσας τα AT. Βέ
ροιας Αλεξάνδρειας Νάουσας και Πλατέος και τα Τ Α  Βέροιας Αλεξάν
δρειας και Νάουσας το Τ.Τ. Βέροιας το Σταθμό Τουριστικής Αστυνο-
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
Οι Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης συστάθηκαν για χην αντιμετώπι
ση του φαινομένου της λαθρομετανάστευσης και την καταπολέμηση 
του διασυνοριακού εγκλήματος (Ν.2622/98).
Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης (aae Ζώνης) λειτουργούν στους νο- 
μούςΘεσπρωτίας, Καστοριάς Ιωαννίνων, Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς 
Σερρών, Δράμας Ξάνθης Ροδόπης Έ βρου και Κέρκυρας 
Επίσης λειτουργούν Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης σε περιοχές 
που δέχονται μεγάλο αριθμό λαθρομεταναστών (β’ και γ ’ Ζώνης). Συ
γκεκριμένα, λειτουργούν στους νομούς Πρέβεζας Άρτας Τρικάλων, 
Γρεβενών, Κοζάνης Ημαθίας Θεσσαλονίκης, Καβάλας Χαλκιδικής 
Πιερίας Λάρισας και Καρδίτσας
Τέλος έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν τρία Τμήματα Δίωξης Λαθρο
μετανάστευσης στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Στην Α.Δ. Ημαθίας ιδρύθηκαν και λειτουργούν δύο Τμήματα Συνο
ριακής Φύλαξης που εδρεύουν το ένα στους Γεωργιανούς και το άλλο 
στη Νάουσα.
Οι γεωργικές καλλιέργειες της Ημαθίας (ροδακινοπαραγωγή) ευνο
ούν την εγκατάσταση αλλοδαπών λόγω προσφοράς εργασίας στον α
γροτικό τομέα. Κατά τους θερινούς μήνες υπολογίζεται ότι εργάζο

νται στο Νομό περισσότεροι από 13.000 αλλοδαποί. Οι εντατικοί έ
λεγχοι των αλλοδαπών που ζουν και εργάζονται είτε εποχιακά είτε 
μόνιμα στην Ημαθία, έχουν συμβάλλει αισθητά στη μείωση της ε
γκληματικότητας σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της 
Α.Δ. Ημαθίας.
Στα καθήκοντα των εν λόγω Τμημάτων είναι οι έλεγχοι προσώπων 
και οχημάτων επί του εθνικού και επαρχιακού δικτύου για διακίνηση 
όπλων, ναρκωτικών και λαθρομεταναστών, δραστηριότητες επί των 
οποίων σημείωσαν σημαντικές επιτυχίες Επιπλέον, οι συνοριοφόλα- 
κες στο πλαίσιο της πρόληψης της εγκληματικότητας πραγματοποι
ούν περιπολίες σε απομακρυσμένα χωρία του Νομού προάγοντας το 
αίσθημα ασφάλειας στους κατοίκους της υπαίθρου.

Τ.Σ.Φ. Γεωργιανών
Το Τμήμα Σ.Φ. Γεωργιανών έχει υπάρχουσα δύναμη 74 Συνοριακών 
Φυλάκων με επ ί κεφαλής τον Αστυνόμο Α’ Εμμανουήλ Μιχαλάκη. 
Έ χει αρμοδιότητα στους Δήμους Βέροιας Αποστόλου Παύλου, Μα- 
κεδονίδος Βεργίνας Μ ελικής Πλατέως Αλεξανδρείας και Αντιγονι- 
δών. Δραστηριοποιείται πλέον, εκτός από το εθνικό και επαρχιακό ο
δικό δίκτυο και στο σιδηροδρομικό. Αυτό συμβαίνει διότι ο Σιδηρο
δρομικός Σταθμός Πλατέος στην Ημαθία, αποτελεί βασικό κόμβο που 
ενώνει το δίκτυο Θεσσαλονίκης - Αθηνών αλλά και Φλώρινας Πλατέ
ο ς  γ ι’ αυτό και ο έλεγχος κρίνεται απαραίτητος. Από το Φεβρουάριο 
του 2001, έτος ιδρύσεώς μέχρι σήμερα έχει προβείστη σύλληψη 6.918 
λαθρομεταναστών, η  πλειονότητα των οποίων διήλθε πεζή από τον ο
ρεινό όγκο του Βερμίου. Από τους συλληφθέντες ένα μεγάλο ποσοστό 
συνελήφθη στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Πλατέως.

Τ.Σ.Φ. Νάουσας
Το Τμήμα Σ.Φ. Νάουσας έχει υπάρχουσα δύναμη 46 Συνοριακών 
Φυλάκων με επ ί κεφαλής τον Υπαστυνόμο Β’ Σπυρίδωνα Ιωαννίδη. 
Έ χε ι αρμοδιότητα στους Δήμους Νάουσας Ανθεμίων, Δοβρά και Ει- 
ρηνούπολης. Από το Φεβρουάριο του 2001, έτος ιδρύσεώς μέχρι σή
μερα έχει προβεί στη σύλληψη 4.355 λαθρομεταναστών, η πλειονό
τητα των οποίων διήλθε πεζή από τον ορεινό όγκο των Πιερίων ορέ- 
ων και του Βερμίου.

Επιμέλεια : Α ν θ /μ ο ς  Κ ω ν /ν ο ς  Γ . Κ ο ύρ ο ς
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Έπειτα από επισταμένη έρευνα που έγινε στην Ασφαλιστική αγορά σχετικά με την προσφορά τιμολογίου 
(κλάδος Αυτοκινήτου) για την ΕΛ.ΑΣ, καταφέραμε να πετύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή έκπτωση στο 
τιμολόγιο μέσω της ανωτέρω πολυεθνικής εταιρείας.
Τα βασικά κριτήρια της έρευνας μας είναι αφενός μεν η αξιοπιστία τους, αφετέρου δε η ισορροπημένη 
σχέση μεταξύ υπηρεσιών και κόστους.
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Συμπληρώ νονται φέτος 

δεκατέσσερα χρόνια  από 
την οσιακη κοίμηση του
Γέροντος
Ιακώβου
Τσαλικη.
Η A. Α. ευλαβικά  

αφιερώνει στη μνήμη  
του τις λίγες γραμμές 
π ου  ακολουθούν.

γέροντας γεννήθηκε στη Μ. Ασία στις 5 Νοεμβρίου 1920 από 
ευσεβείς γονείς Την Θεοδώρα από τοΛιβίσι τηςΜικράςΑίπαςκαι τον Σταύ
ρο από την Ρόδο. Μετά την καταστροφή του 1922 η οικογένεια του εγκατα
στάθηκε στο χωριό Φαράκλα της Εύβοιας Η αγάπη του για την εκκλησία 
ήταν έκδηλη. Πολύ τον βοήθησε ο κανόνας της νηστείαςπου υπήρχε στην 
οικογένεια Προσπάθησε να αγαπήσει τον Χριστό συνειδητά, προσφέρο- 
ντας τις περισσότερες τάρες της ημέρας και της νύχτας στην προσευχή. 
Όταν η  οικογένειά του έπεφτε για ύπνο εκείνος στη μικρή αυτοσχέδια εκ
κλησία που άρπαξε στο δωμάπό του αφιερωνόταν Σ’ ΑΥΤΟΝ που σταυ- 
ρτοθηκε για το ανθρώπινο γένος Μετά την απόλυσή τσυ από το στρατό, σε 
ηλικία 32 ετών ο Ιάκωβος γίνεται μοναχός και στις 19 Δεκεμβρίου 1952 ο 
Μητροπολίτης Γρηγόριος τον χειροτόνησε ιερέα 
Πνευματικός πατέρας
Ως πνευματικός πατέρας διέπρεψε. Κανένας δεν έφευγε από το πετραχήλι 
του χωρίς να είναι αναπαυμένος και ευχαριστημένος Με την πολλή του α
γάπη θυσιαζόταν για όλους και παρόλο πού, ιδίως τα τελευταία χρόνια, υ
πέφερε από πολλές αρρώστιες σε κανόναν δεν είπε: "δεν μπορώ να οε δω, να 
ακούσω το πρόβλημά σου". 'Ό  κόσμος!', έλεγε στους πατέρες της Μονής

"ούτε να φάει ζητά, ούτε να πιει, ζητά την αγάπη μας Αν μπορούμε αυτό να 
το κάνουμε θα επιτύχουμε στη ζωή μας ωςμαναχοί. Σ’ όλσυςήταν ευγενής 
και ευπροσήγορος όλους προσπαθούσε να τους οικοδομήσει, να τους εν
θαρρύνει. Έκλαιγεσανμικρόπαιδίμε τα προβλήματα του κόσμου καιήταν 
τόσο συγκλονιστικό να τον βλέπεις γοερά να παρακαλεί τον Θεό και τα δά
κρυα τουναυγραίνουν το ευλογημένο του πρόοωπο.Οπ,Ιάκωβοςήταν άν
θρωπος που δεν άτονε παρατηρήσεις ούτε σε λαϊκούς ούτε σε κληρικούς 
Ό τι έλεγε το έλεγε με πολύ σεβασμό προσπαθώντας να μην πληγώσει την 
προσωπικότητα του συνομιλητή του προτάσσοντας πάντοτε τις λέξρις "με 
συγχωρείτε", ώστε ο κόίψοςπολλές φορές χαριεντιζόμενος να τον αποκαλεί 
"ο πατήρ Ιάκωβος ο μεσυγχωρείτε". Η  αγάπη του προς τον συνάνθρωπο ή
ταν όπως του Σταυρωμένου Ιησού Χριστού. Δεν είναι λίγοι αυτοί που έλε
γαν: "ότι εάν η αγάπη είχε όνομα Ιάκωβος Τσαλίκης θα ονομαζόταν". Γί αυ
τό στη Μονή προσέρχονταν για να τον δουν εκατοντάδες απλοί άνθρωποι 
του λαού, αλλά και πατριάρχες και αρχιερείς κληρικοί κάθεβαθμού και μο
ναχοί, άρχοντες και ανώτατοι δικαστές καθηγητέςΠανεπιστημίου και επι
στήμονες Όλοι φεύγοντας από τη Μονή κι έχοντας δει το Γ έρσντα Ιάκωβο 
αισθάνονταν ότι έφευγαν απόέναείδοςΠαραδείσου. Ό  καθένας εύρισκε κο-
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“Η αγάπη έχ ει όνομα”
ντά στο Γφσντα τη βοήθεια πού χρειαζόταν. Οι πσνεμένοι εύριοκαν με τους 
παραμυθητικούς του λόγους την παρηγοριά και την ανακούφιση, οι δαιμονι
σμένοι εύριοκαν με τις ευχές του την απελευθέρωση, οι ασθενείς εύρισκαν με 
την παρρησία της προσευχής του την ιύση και την υγεία, οι ταλαιπωρημένοι 
από τα διάφορα βιοτικά προβλήματα τους εύρισκαν με την ευλογία του την 
ψυχική τους ισορροπία, την ενδυνάμωση, τη λύση των προβλημάτων τους 
Οι φτωχοί εύρισκαν με τη συνεχή και αγόγγυστη ελεημοσύνη του τη λύ
τρωση από τη θλίψη της φτώχειας και την απελευθέρωση από τα βάρη των 
χρεών τους Πολλά άτεκνα ζευγάρια με την ευλογία του αποκτούσαν παιδιά 
’Αλλά και για όσους είχαν τα κατάλληλα μάτια να δουν, ή παρουσία και μόνο 
του Γέροντα, αποτελούσε ευλογιά θεού, φανέρωση 
των θείων ενεργειών, παρουσία του θεού στη γη. Σε 
επιστολή του προς την Ιερά Μονή του 'Οσιου Δαυίδ 
ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος ανα
φέρει: "..Δια τον μακαριστόν Γφσντα Ιάκωβον με τψ  
φωτεινήν μορφήν ισχύει εκείνο το οποίον έγραφεν ο ιε
ρός Χρυσόστομος δια τον άγιον Μελέτιον Αντιόχειας:
"Ου yap διδάσκων μόνον, ουδέ φθεγγόμενος, αλλά και 
(γκόμενος απλώς, ικανός άπαοαν αρετής διδασκαλίαν 
ειςτηντωντρώνττονψυχήνεισαγαγείνί'.
Θαύματα
Έτσι συνέχισε τη ζωή του ο ασκητής Ιάκωβος εξα
ντλητική φγασίά στο μοναστήρι, και τιςνύχτεςπρο- 
σευχή στο ασκητήριο του Οσίου Δαυίδ. Γι’ αυτό και 
ο θεός τον χαρίτωνε με σπάνια πνευματικά χαρίσμα
τα, όπως της διοράσεως και προοράσεως της διακρί- 
σεωςτηςπαραμυθίας τηςθεραπείαςτωνασθενειών.
' Ηλθε μια κυρία με τον σύζυγο της από την περιοχή τ ης 
Λαμίας (δάσκαλοι στο επάγγελμα) που δεν είχαν παιδιά 
και παρακαλούααν τον Γέροντα Ιάκωβο. "Πήγαμε 
στουςγιατρούςπάτερ, με τον σύζυγό μουκαιμαςείπαν 
πως όσο ο σύζυγος σας θα τρυπήσει την κολώνα της 
ΔΕΗ με το δάκτυλό του άλλο τόσο θα γεννήσετε παιδί.
Ο Γφονταςτουςκοίταξε με πόνο λέγοντας τους "οι για
τροί παιδί μου πολλές φοράς πληγώνουν με τα λόγια 
τους μη στενοχωρείσαι, όπου Θεός βούλεται νικάται 
φύσεως τάξις", και συνέχισε "του χρόνου την ίδια μέρα 
σαν σήμερα θα έχετε γεννήσει υιό’, την επόμενη χρονιά 
με ακρίβεια επαληθεύτηκαν τα λόγια του Γφσντα 
Συγκλονιστική επίσης η περίπτωση του Λευτφη Μ. από την Χαλκίδα που 
έπασχε από λευχαιμία σε προχωρημένο στάδιο. Οι γιατροί υπέδειξαν σαν τε
λευταία ελπίδα την μεταμόσχευση μυελού σε ειδικό κέντρο στο Παρίσι. 
Πριν φύγει μετά το Πάσχα του 1990, επισκέφτηκε τον Γφσντα Ιάκωβο στο 
μοναστήρι του Οσίου Δαυίδ τον οποίο και παρακάλεσε να τον βοηθήσει. Ο 
Γφσντας -συμπάσχσντας- έπεσε στα γόνατα και προσευχήθηκε πολύ ώρα 
μπροστά στον Εσταυρωμένο. Κάποια στιγμή σηκώθηκε ανακουφισμένος 
και είπε σταθερά" Παιδί μου Λευτφη, δε θα γίνει μεταμόσχευση". Και το ε
πανέλαβε αυτό τρεις φορές Ο Λευτφης όμως εξήγησε ότι όλα είναι έτοιμα 
και ο δότης περιμένει... 'Ό χ ι παιδί μου. Θα σου έλεγα να μην πας καθόλου 
στο Παρίσι. Να παςόμοχ; γιατί και οι γιατροίείναι άνθρωποι του Θεού. Αλλά 
να θυμάσαι μεταμόσχευση δεν θα γίνει. Σίτο Παρίσι που πήγε οι γιατροί διέ- 
γνωσαν πως είναι υ γ ιή ς" Αδίκως υποβληθήκατε στον κόπο να έρθετε έως ε
δώ, είστε υγιής" του είπαν.
Συμβουλές του Γέροντα
' Ελεγε ο Γέροντας Ιάκωβος Να παρακαλούμε το Χριστό να μαςπροσθέσει πί
στη και να μας την αυξήσει γιατί φχσνται δύσκολες μ φ ες Του είπα κάποια 
φορά Γφσντα, γιατί, ενώ ζητώ κάτι με πίστη δεν το δίνει ο Θεός "Πιστεύεις, 
παιδί μου, ζητάς, αλλά, ανδενέχειςταπείνωοη ήέχρς προδιάθεση υπερηφάνειας, 
δεν δίνει ο Θεός. Μ πορά να έχει κανείς πίστη όχι μόνο ένα' 'κόκκον σινάπεωή ’ αΐ- 
λάένακιλόσινύπι.Βάνόμωςδενέΐ(μκαΐ(τνάλσγηταπείνωοη,δενενεργείοΘεός,

γιατίδεν θατον ωφελήσει. 'Οταν υπάρχει υπερηφάνεια, δεν ενεργεί η πιστή'.
' Η οσιακή κοίμηση του
Αντάξια της θαυμασφςζωήςτουήτανκαιηοσιακή κοίμηση τουΓέρσνταΙα- 
κώβου, την οποία προγνώριζε. Το απόγευμα της 2 Ιης Νοεμβρίου 1991 την ώ
ρα που εξομολογούσε, στις 4.17’, η αναπνοή του βάρυνε, ο σφυγμός του εξα
σθένησε και από τα χείλη του βγήκε ένα μικρό φύσημα Ό  μακαριστός Γέρο- 
ντας άφησε το φθαρτό αυτό κόομο του πόνου κι έφυγε για την αιώνια ανά
παυση στο Θεό. Την επόμενη μφα χιλιάδες κόσμου κατέκλυααν το μονα
στήρι από όλη την Ελλάδα, ήλθαν να δώσουν τον τελευταίο ασπασμό. Το λεί
ψανο του ήταν λαμπερό, εύκαμπτο, ζεστό, οσιακό. Καθώς το σκήνος του Γέ- 

ρσντος Ιακώβου ετοιμαζόταν να το δεχθεί η γη  
μια ιαχή έβγαινε από τα χείλη χιλιάδων ανθρώ
πων "άγιος άγιος άγιος", αποτελούσε μία ομόφω
νη μαρτυρία της συνείδησης των πιστών για τον 
μακαριστό πλέον Γέροντα Ιάκωβο.
Μετά την κοίμησή ίου 
Αλλ’ ο Γέροντας Ιάκωβος συνεχίζει να ευεργετεί 
και μετά την οσιακή κοίμηση του. Στη Μονή του 
Όσιου Δαυίδ υπάρχουν τουλάχιστον τετρακό
σιες μαρτυρίεςπιστών, πού ο ΓφονταςΙάκωβος 
τους βοήθησε σε σοβαρά προβλήματα υγείας 
που είχαν. Οι μαρτυρίες αυτές πού περιέχονται 
οε επιστολές των ίδιων των ευεργετηθέντων, ή 
καταγράφθηκαν μετά από προφορικές διηγή
σεις τους και έχουν σχέση με θεραπείες ευεργε
τικές επεμβάσεις ή μεταθανάτιες εμφανίσεις 
του Γφσντα.

Ο τάφος του Γφοντος Ιακώβου έγινε τόπος προσκυνή
ματος και προσευχής! Αμέτρητοι οι προσκυνητές που 
καταφθάνουν απ’ όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό (ο
μογενείς από Καναδή Αυστραλία, Αγγλία, Γαλλία, αλλά 
καιΡώσοι, Σφβοι και Ρουμάνοι), για να "προσκομίσουν" 
τον πόνο και τα προβλήματά τους και να τον ευχαριστή
σουν για την καθημερινή βοήθειά του στη ζωή τους και 
τα αναρίθμητα θαύματά του.
Τα τελευταία τον λόγια
“Άγιέ μου Δαυίδ, τώρα που θα φύγω, σε παρακαλώ να 
πας στο Χριστό και να του πεις θέλω αυτόν τον Ιάκωβο 
τον αμαρτωλό να τον συγχωρήσεις διότι σαράντα χρό

νια στο μοναστήρι σου ως άνθρωπος και εγώ μπορείνα έχω αμαρτήσει. Θέλω 
να παρακαλέσεις τον Δίκαιο Κριτή να με ελεήσει την ημφα εκείνη της κρι- 
σεωςστο θρόνο του Θεού.”
Επίλογος
Ο δρόμος για το μοναστήρι σου Άγιε Γφσντα έγινε γνωστός σε πολλούς αν
θρώπους που δεν σε γνώρισαν, ακούγσντας για τα θαύματα και την αγιασμέ
νη σου ζωή, για μας όμως που ο Θεός ευλόγησε να σε γνωρίσουμε φχονται 
στιγμές που σε ψάχνουμε που σε αναφτούμε, γιατί με την παρουσία σου εδώ 
στη γη εδραίωσες την πίστη μας στο Θεό αλλά και γιατί κοντά σου μάθαμε τι 
σημαίνει αγάπη. Τώρα εκεί που βρίσκεσαι στον γλυκύτατο παράδεισο όπως 
τον αποκαλούσες μη μας ξεχνάς Τοέχουμε ανάγκη.

Π ηγές
1) .Έ ναςάγιοςΓφονταςομακαριοτόςπ. Ιάκωβος ΕκδόοεμττανΠαπραντης Ιερός Μο
νής Οσίου Δαυίδ, Εύβοια 1995.
2) . Ομακαριστόςίάκωβος Τσαλίκης. (ΗγούμενοςτηςΙ.Μ . ΟΣ. Δαυίδ του ΓέρσντοςΙ, Σ π ιΙ  
Γ. Παπαδοπούλα), καθηγητού πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα1995.
3) Περιαδικό "Πεμπτουσία", τεύχος 8  Απρίλιος - Ιούλιος2002.
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“  Ο  κόομος
ούτε να φάει 
ζητά ούτε να 

πιει, ζη τά  την 
αγάπη μας ”
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“  Χριστούγεννα
στη σπηλιά »

του Φώτη Κ όνχογλου

ριστούγεννα παραμονές. Χριστούγεν
να  και χιονιάς πάντα πάνε μαζί. Μα εκείνη τη  χρονιά οι 
καιροί ήτανε φουρτουνιασμένοι παρά φύση. Χιόνι δεν έ
ριχνε. Μοναχά που η  ατμόσφαιρα ήτανε θυμωμένη, και 
φυσούσανε σκληροί βοριάδες με χιονόνερο και μ ’ α
στραπές. Καμιά βδομάδα ο καιρός καλοσύνεψε και φ υ
σούσε μια τραμουντάνα που αρμενιζότανε. Μα τη ν πα
ραμονή τα κατσούφιασε. Την παραμονή από το πρω ί ο 
ουρανός ήτανε μαύρος σαν μολύβι κ ι έπιασε κ ι έριχνε 
βελονιαστό χιονόνερο.
Σε μια τοποθεσία που τη  λέγανε Σκρόφα, βρισκότανε ένα 
μαντρί με γιδοπρόβατα, απάνω σε μια πλαγιά του βουνού 
που κοίταζε κατά το πέλαγο. Το μέρος αυτό ήτανε άγριο κι 
έρημο, γεμάτο αγριόπρινα, σκίνους και κουμαριές, που ή
τανε κατακόκκινες από τα κούμαρα Το μαντρί ήτανε τρι- 
γυρισμένο με ξεροτρόχαλο
Οι τσομπάνηδες καθόντανε μέσα σε μια σπηλιά που βρι
σκότανε παραμέσα και mo ψηλά από τη  μάντρα και που 
κοίταζε κατά τη  νοτιά. Μεγάλη σπηλιά, με τρία -τέσσερα 
χωρίσματα, κ ι αψηλή ως τρία μπόγια  Τα ζωντανά στα
λιάζανε κάτω από τις χαμηλές σάγιες, που έσκυβες για να 
μπεις μέσα Σωροί από κοπριά στεκόντανε εδώ κι εκεί και 
βγάζανε μια σπιρτόζα μυρουδιά. Χάμω, το χύ μ α  ήτανε 
σκουπισμένο και καθαρό, γ ιατί οι τσομπάνηδες ήτανε με- 
ρακλήδες και βάζανε τα  παιδιά και σκουπίζανε ταχτικά με 
κάτι σκούπες καμωμένες από αστοιβιές.
Αρχιτσέλιγκας ήτανε ο Γιάννης ο Μ παρμπάκος ένας άν
θρωπος μισάγριος, γεννημένος ανάμεσα στα γίδια και τα 
πρόβατα Ήτανεμαύροςμαλλιαρός, με γένιαμαύρακόρα- 
κ α ς  σγουρά και σφιχτά σαν του κριαριού. Φορούσε σαλ
βάρια κοντά ως το γόνατο, σελάχι στη μέση του, ζουνάρι 
πλατύ, βαριά τζεσμέδια στα ποδάρια του. Το κεφάλι του το 
είχε τυλιγμένο μ ’έναμεγάλομαντίλι σαν σαρίκι, κι οιμαρ- 
χαμάδες κρεμόντανε στο πρόσωπό του. Αρχαίος άνθρω
πος! Είχε δυο παραγιούς τον Αλέξη και τον Δυσσέα, δυο 
παλικαρόπουλα ως είκοσι χρονιάν. Είχε και τρία παιδιά,
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που τους βοηθούσανε στ’ άρμεγμα και κοιτάζανε το μαντρί να  Vai 
καθαρά. Αυτές οι έξι ψυχές εζούσανε σε κείνο το μέρος, κρυφά από το 
Θεά. Ανάρια βλέπανε άνθρωπο.
Η  σπηλιά ήτανε καπνισμένη κι ο βράχος είχε μαυρίσει ως απάνω απά 
την καπνιά που έβγαινε από το στόμα της σπηλιάς. Ε κεί μέσα είχανε 
τα γιατάκια του ς σαν μεντέρια, στρωμένα με προβιές Στους τοίχους 
της σπηλιάς είχανε μπήξει παλούκια μέσα στις σκισμάδες του βρά
χου, και κρεμάντανε καρδάρες τυροβόλια, μάγιες τουφέκια και μα
χαίρια, λες κι ήτανε λημέρι τω ν ληστών. Απ’ έξω φυλάγανε οι σκύλοι, 
όλοι άγριοι σαν λύκοι.
Η  ακροθαλασσιά βρισκότανε ως ένα τσιγάρο απόσταση από τη μά
ντρ α  Ή τανε έρημη, κ ι άλλο δεν ακουγότανε εκεί πέρα παρά μοναχά 
ο αγκομαχητός του πελάγου, μέρα - νύ χτα  Με το βοριά απάγκιαζε, 
και καμιά φορά πόδιζε, κανένα καΐκι. Αλλιώς δεν έβλεπες βάρκα που
θενά. Από το μαντρί αγνάντευε κανένας το πέλαγο ανάμεσα στα δέ
ντρα, και το μάτι ξεχώριζε καθαρά τα βουνά της Μ υτιλήνης 
Την παραμονή τα Χριστούγεννα, είπαμε πω ς ο καιρός χάλασε κι άρ
χισε να  πέφτει χιονόνερο. Οι τσομπάνηδες είχανε μαζευτεί στη σπη
λιά κι ανάψανε μια μεγάλη φωτιά και κουβεντιάζανε. Τα παιδιά είχα
νε σφάξει δυο αρνιά και τα γδφνανε. Ο Αλέξης έβαλε απάνω σ’ ένα 
ράφι μυτζήθρες και τυ ρ ί ανάλατο μέσα στα τυροβόλια, αγίζι και για
ούρτι. Ο Δυσσέας είχε μια παλιά Σύνοψη, κι επειδή γνώριζε λίγο από 
ψαλτικά κι ήξερε και πέντε γράμματα, διάβαζε τις Κυριακάδες κι ό- 
ποτε ήτανε γιορτή κανένα τροπάρι και λιγοστά από τον Εξάψαλμο. 
Εκείνη την ώρα φυλλομετρούσε τη  Σύνοψη, για να  δει τ ι γράμματα 
ήτανε να  πει.

Θα ‘τανε ώρα σπερινού. Κείνη την ώρα ακούσανε κάτι τουφεκιές 
Καταλάβανε πως θα ‘τανε τίποτα κυνηγοί. Το ένα παιδί, που είχε 
πάγει να  φέρει ξύλα με το γάιδαρο, είπε πως το πρω ί είχε ακούσει 
τουφεκιές κατά την από μέσα θάλασσα, κατά την Αγια - Παρα
σκευή. Οχ σκύλοι πιάσανε και γαβγίζανε όλοι μαζί και πεταχτήκα- 
νε  όξω από τη μάντρα
Σε λίγο φανερωθήκανε από πάνω από τη  σπηλιά δυο ανθρώποι με 
τουφέκια και φωνάζανε τους τσομπάνηδες να  μαζέψουνε τα σκυλιά, 
που χιμήξανε απάνω τους Ο Σκούρης άφησε τους ανθρώπους ία άρ
παξε ένα από τα ζαγάρια που ‘χάνε οι κυνηγοί καχ το ξετίναζε να  το 
πνίξεχ. Ο κυνηγός έριξε απάνου του, καχ τα οκάγχα τον πονέσανε καχ 
γύρισε πίσω μαζί με τ ’ άλλα μαντρόσκυλα, που πηγαίνανε πχσώδρο- 
μα όσο κατεβαίνανε οχ κυνηγοί. Τέλος πάντων, εβγήκε ο Μπαρμπά- 
κος με τους άλλους καχ ιπάσανε το Σκοόρη καχ τον δέσανε, διώξανε 
καχτ’άλλασκυλχά.
«Ώρα καλή, βρε παχδχά!» φώναξε ο Παναγής ο Καρδαμίτσας ζωσμέ
νος με τα φυσεγκλίκια, με το ταγάρι γεμάτο πουλιά.
Ο άλλος που ήτανε μαζί του, ήτανε ο γιος του ο Δημητρός 
«Πολλά τα έτη!» αποκρχθήκανε ο Μπαρμπάκος κι η  συντροφχά του. 
«Καλώς ορίσατε!».
Τους πήγανε στη σπηλχά.
«Μωρέ, τ ’ είν’ εδώ; Παλάτι! Παλάτχ με βασιλοπούλες!» είπε ο μπαρ- 
μπα-Παναγής δείχνοντας τις μυτζήθρες που αχνίζανε. 
Τουςβάλανενακαθήσουνε, τουςκάνανεκαφέ. Οχκυνηγοίείχανεκο- 
νιάκι. Κεραστήκανε.
«Βρε αδερφέ», έλεγε ομπαρμπα-Παναγής «ποιος να  το ‘λεγε, χρονιά-
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ρα μέρα, πως θα κάνουμε Χριστούγεννα στο σπηλαίο που εγεννήθη ο 
Χριστός! Εχτές περάσαμε στην Αγια - Παρασκευή, να  κυνηγήσουμε 
λίγο. Ε, δικόςμαςείναι ο ηγούμενος, κοιμηθήκαμε στο μοναστήρι και 
σήμερα την αυγή βγήκαμε στο κυνήγι. Βλέποντας πως φουρτούνια
σε ο καιρός είπαμε πως δε θα μπορέσουμε να  περάσουμε το μπουγάζι 
με τη  σαπιόβαρκα του μπαρμπα-Μανώλη του Βασιλέ. Κι επειδή ξέ
ραμε απ’ άλλη φορά το μαντρί, και με το κυνήγι πέσαμε σε τούτα τα 
σύνορα, είπαμε να ‘ρθουμε στ’ αρχοντικό σας.. Μωρέ, τι σκύλο έχε
τε; Αυτό είναι θηρίο, ασλάνι και καπλάνι! Μπρε, μπρε, μπρε! Το ζα- 
γάρι το πετσόκοψε! Για κοίταξε τι χάλια το ‘κάνε!»
Και γύρισε σε μια γωνιά της σπηλιάς που κλαψούριζε το σκυλί κι έ
τρεμε σαν θερμιαομένο.
«Έλα δω, Φλοξ! Φλοξ!»
Μα η Φλοξ από την τρομάρα της τρύπωνε mo βαθιά.
Άμαήπιανεδυο - τρία κονιάκια, ομπάρμπα-Παναγήςάρχισε να  μασά 
τα μουστάκια του, και στο τέλος έπιασε να  τραγουδά:
Καλήν εσπέραν, άρχοντες αν είναι ορισμός σας 
Χριστού την θείαν γέννησιν να  πω  στ’ αρχοντικό σας 
Ύ στερα ο Δυσσέας έψαλε το «Χριστός γεννάται, δοξάσατε». Εκείνη 
την ώρα ακούσανε πάλι τα σκυλιά να  γαβγίζουνε. Στείλανε τα παιδιά 
να  δούνε τι είναι. Ο αγέρας είχε μπουρινιάσει κ ι έριχνε παγωμένο νε
ρό. Κρύο τάντανο!
Σε λίγο πάψανε τα σκυλιά και γυρίσανε πίσω τα παιδιά. Από πίσω 
τουςμπήκανε στη σπηλιά τρειςάντρες που φαινότανε πως ήτανε θα
λασσινοί, και δυο καλόγεροι, βρεμένοι όλοι και ξυλιασμένοι απ’ το 
κρύο. Τους καλωσορίσανε, τους βάλανε και καθήσανε.
Μόλις πήγε κοντά στη φωτιά ο πρώ τος ο καπετάνιος τον γνώρισε ο 
Μπαρμπάκος κ ι έβγαλε μια χαρούμενη φωνή. Ή τα νε  ο καπετάν - 
Κωνσταντής ο Μ πιλικτσής που ταξίδευε στην Πόλη. Είχε περάσει 
κ ι άλλη φορά από τη  Σκρόφα, κι είχανε δέσει φιλία με τον Μπαρμπά- 
κο, που δεν ήξερε τι περιποίηση να τους κάνει. Οι άλλοι δυο ήτανε γε
μιτζήδες κι αυτοί, άνθρωποι του καϊκιού του.
Ο ένας από τους καλόγερους ένας οωματώδηςμε μαύρα γένια, ομορ
φάνθρωπος ήτανε ο πάτερ Σίλβεστρος Κουκουτός καλογερόπαπας 
Ο άλλος ήτανε λ ιγνός με λίγες ανάριες τρίχες στο πηγούνι, σαν τον 
Άγιο Γιάννη τον Καλυβίτη. Τον λέγανε Αρσένιο Σγουρή.
Ο καπετάν - Κωσταντής ερχότανε από την Πόλη και πήρε στο καΐκι 
τον πάτερ Σίλβεστρο, που είχε πάγει στην Πόλη από τ ’ Άγιον Ό ρος 
για ελέη, κι ήθελε να  κάνει Χριστούγεννα στην πατρίδα του. Ο πάτερ 
Αρσένιος είχε ταξιδέψει μαζί του από τη  Μονή του Παντοκράτορος 
στο Ό ρ ο ς  κι ήτανε από τη Θεσσαλία
Ταξιδέψανε καλά. Μα σαν καβατζάρανε τον Κάβο Μπαμπά, ο αγέρας 
μπουρίνιασε, κ ι όλη τη  μέρα αρμενίζανε με μουδαρισμένα πανιά και 
με τον στάντζο, ώσπου φτάξανε κατά το βράδυ απ’ όξω από το Ταλιά- 
νι. Ο καιρός σκύλιαξε κ ιο  καπετάνιος δεν μπόρεσε να  μπει στο μπου
γάζι, να  κάνουνε Χριστούγεννα στην πατρίδα Αποφάσισε λοιπόν να 
ποδίσει και πήγε και φουντάρισε στ’ απάγκιο, πίσω από έναν μικρόν 
κάβο, αποκάτω από το μαντρί. Κι επειδή θυμήθηκε τον φίλο του τον 
Μπαρμπάκο, πήρε τους γέροντες και τους δυο άλλους νοματαίους 
και τραβήξανε για το αγίλι. Στο τσερνύα είχανε αφήσει τον μπαρμπ’ 
- Απόστολο με τσν μούτσο.
Σαν είδανε πως στην σπηλιά βρισκότανε κι ο κυρ-Παναγής με τσν 
κυρ Δημητρό, γίνηκε μεγάλη χαρά και φασαρία. «Μωρέ, να  δεις», έ
λεγε ο κυρ-Παναγής «τώρα ψέλναμε το τροπάρι, κι απάνω που λέ
γαμε εν αυτή γαρ οι τους άστροις λατρεύσντες υπό αστέρος εδιδά- 
σκοντο...», φτάξατεκι εσείς οι μάγοι με τα δώρα! Γίατίβλέπω μια ντα-

μιζάνα κρασί, βλέπω λακέρδα, βλέπω χαβιάρια, βλέπω παξιμάδια, 
μπακλαβάδες σμύρναν, χρυσόν και λιβανσν!«Χα! Χα! Χα! - γελούσε 
δυνατά ο κυρ - Π αναγής μισομεθυσμένος και ψευδίζοντας και χάι- 
δευε την κοιλιά του, γ ια τί ήτανε καλοφαγάς 
Στο μεταξύοπάτερΑρσένιοςοΣγουρήςζωντάνεψεοκαημένος κι εί
πε σιγανά χαμογελώντας και τρίβοντας τα  χέρια του. «Δόξα σοιοΘε-
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ό ς Κύριε ημώνΙησοόΧριστέ, που μας ελύτρωσες εκ του κλόδωνος!» 
κι έκανε τον σταυρό του. Ο πάτερ Σίλβεστρος είπε να  σηκωθούνε όρ
θιοι κ ι είπε λίγες ευχές το «Χριστός γεννάται», κ ι ύστερα με τη  βρο
ντερή φωνή του έψαλε:
«Μεγάλυνον, ψ υχή  μου, την τηιιωτέραν και ενδοξοτέραν τω ν άνω 
στρατευμάτων.
Μυστήριον ξένον ορώ και παράδοξον_ ουρανόν το σπήλαιον, θρόνον 
χερουβικόν την Παρθένον, την φάτνην χωρίον, εν ω  ανεκλίθη ο α- 
χώρηστοςΧριστόςο Θ εός ον ανυμνούντεςμεγαλύνομεν.»
Ύ στερα καθήσανε στο τραπέζι. Τέτοιο τραπέζι βλογημένο και χα
ρούμενο δεν έγινε σε κανένα παλάτι. Τρώγανε και ψέλνανε. Km του 
πουλιού το γάλα είχε απάνου, από ταμοσκοβολημένα τ ’ αρνιά, τα τυ
ριά, τα μανούρια, τις μυτζήθρες τις μπεκάτσες και τ ’ άλλα πουλιά 
του κυνηγιού, ως τη  λακέρδα και τ ’ άλλα τα πολίτικα που φέρνανε οι 
θαλασσινοί, καθώς και κρασί μπρούσικο.
Ό ξω  φυσομανούσε ο χιονιάς Km βογγοϋσανε τα δέντρα κι η θάλασσα 
από μακριά. Ανάμεσα στα βουίσματα ακουγόντανε και τα κουδούνια 
από τα ζωντανά που αναχαράζανε. Μέσα από τη σπηλιά έβγαινε η 
κόκκινη αντιφεγγιά της φωτιάς μαζί με τις ψαλμωδίες και με τις χα- 
ρούμενεςφωνές Κι ο κυρ-Παναγής έκλεβε κάπου κάπου λίγον ύπνο, 
ρουχάλιζε λιγάκι κ ι ύστερα ξυπνούσε κι έψελνε μαζί με τη  συνοδία 
Αληθινά, από τη  Γέννηση του Χριστού δεν έλειπε τίποτα  Ό λα  υ
πήρχανε: το σπήλαιο, οι ποιμένες οι μάγοι με τα δώρα, κι ο ίδιοςο Χρι
στός ήτανε παρών με τους δύο μαθητές του, που ευλογούσανε «την 
βρώσιν Km την πόσιν».
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{  Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Η

Το  στόλισμα το υ  χρ ισ τουγεννιά 
τικ ου  δέντρου  είνα ι η  ουσ ία  τω ν Χ ρι
στουγέννω ν. Τ ο έθιμο σ τη ν Ε λλάδα έχει 
ξενικ ή  προέλευση  και το εισήγαγαν ο ι 
Β αυαροί. Γ ια  πρώ τη φ ορ ά  στολίστηκε 
δέντρο στα ανάκτορα  του  Ό θ ω να  το 
1 8 3 3 .Α π ό το Β ’ παγκόσμ ιο πόλεμο και 
μετά το δέντρο με τ ις  π ολύχρω μ ες  
μ π άλες μ π ή κε σε όλα  τα  ελληνικά- 
σιύτια.

Χριστουγεννιάτικο δέντρο
Π ρόδρομός του, χο χρισχόξυλο, 
π ο υ  α ντικαχασχάθηκε από χοχρ ι- 
σχουγεννιάχικο  δέντρο, χο οποίο 
από χη  Γ ερμανία  εξαπλώ θηκε 
κα ι ρίζωσε και σ τ ις  άλλες ευρ ω 
π α ϊκές χώρες, γ ια  ν α  ταξιδέψει 
στη  συνέχεια  σ τη ν  ά λλη  π λευ 
ρ ά  το υ  Α τλαντικού .
Ωστόσο, ο κ α θ η γη τή ςτη ςΧ ρ ι- 
σ τ ια ν ικ ή ς Α ρχαιολογίας Κ ώ
στας Κ αλογύρης υποστήριξε ότι 
το  έθιμο το υ  δέντρου  δεν έχει γερ 
μ α ν ικ ή  προέλευση  αλλά ανατολίτικη . Τ η ν  
ά π οψ η  το υ  στηρίζει σε ένα  Σ υριακό  κείμενο π ο υ  υ 
πάρχει σε χειρόγραφ ο στο Β ρετανικό Μ ουσείο. Το 
κείμενο αναφέρεται σε ένα ν  να ό  π ο υ  έχτισε το  1512 ο Α ναστά- 
σιοςο Α ’ σ τα β ό ρ ε ια τη ςΣ υ ρ ία ςκ α ι στον οποίο υ π ή ρ χ α ν  δύο  μ ε
γά λα  ορειχάλκινα  δ έντρ α  Σ ύ μ φ ω να  μ ε  μ ια  παράδοση, χο στό
λισμα  το υ  δέντρου  καθ ιερώ θηκε από  το ν  Μ αρτίνο  Λ ούθηρο, ο 
ο π ο ίο ς περ π α τώ ντα ς τη  ν ύ χ τ α  στα  δάση 
κ α ι βλέποντας τα χ ε ιμ ω ν ιά τ ικ α α σ τφ ια  να  
λ ά μ π ουν  μέσα στα κλαδιά, συνέλαβε τ η ν  ι
δέα τ η ς  τοποθέτησης ενός φ ω τεινού  δέ
ν τ ρ ο υ  στο σ π ίτ ι του , π ο υ  θα  απεικόνιζε τον  
έναστρο ουρανό α π ’ όπου  ο Χ ριστός ήρθε 
στον κόσμο.

Χριστόψωμα
Ε κ τό ς  από το  χρ ισ του γενν ιά τικ ο  δέντρο, 
οι νο ικ οκ υρ ές φ ροντίζουν κ α ι γ ια  τ η ν  π α 
ρ α σ κευή  τω ν  χρ ιστόψ ω μ ω ν. Το έθιμο δια
τη ρ είτα ι σε ελάχιστα  μέρη  τη ς  Ε λλ ά δα ς

“ Για πρώτη 
φ ο ρ ά  στολίστηκε 

δέντρο στα ανάκτορα
του Όθωνα 

το 1833 ”

κ υ ρ ίω ς σε ορεινές π ερ ιο χές  α φ ού  τα  τσουρέκια  
βασ ιλεύουν σε π ω λ ή σ εις  Τ α  χρ ιστόψ ω μ α , σύμ
φ ω να  μ ε  τον  κ α θ η γη τή  Δ η μή τρ ιο  Λ ουκάτο, απο

τελ ούν  το  βασικό ψ ω μ ί τω ν  Χ ρισ τουγέννω ν 
κα ι το  ευλογημένο, α φ ού α υ τό  θα στηρίξει τη  

ζω ή το υ  νο ικ ο κ ύ ρ η  κ α ι τη ς  ο ικογένειάς του.

Γαλοπούλα
Κ ύριο  π ιά το  τ η ν  ημέρα  τω ν  Χ ριστου
γ ένν ω ν  είναι η  γαλοπούλα, π ο υ  έφ τα
σε σ τη ν  Ε υ ρ ώ π η  από το  Μ εξικό το 
1824 μ Χ . Ωστόσο, οε αρκετές περιο
χ έ ς  τ η ς  χώ ρ α ς μ α ς δ ιατηρείτα ι το  έθι

μο τη ς  κ ο τό σ ο υ π α ς κ α ι ιδιαίτερα 
σ τη  Θ εσσαλία  Π αλαιόχερα η  
κοτόσουπα  αποτελούσε το  κ υ 
ρ ίω ς π ιάτο  π ο υ  έτρ ω γα ν  οι 
Έ λ λ η ν ε ς  ό τα ν  επέστρεφαν α
π ό  τη ν  εκκλησία. Σ ήμερα  η  
βρώ ση τη ς  γαλοπούλας έγινε 
σύμβολο καλοπέρασης

Βασιλόπιτα
Τ ο κόψ ιμ ο  τη ς  βασ ιλόπ ιτας είναι από τα  ελάχιστα  αρ- 
χέγσ ν α έθ ιμ α π ο υ  επ ιβ ιώ νουν. Σ ύ μ φ ω να  μ ε  το ν  κ αθη 

γ η τ ή  Δ η μ ή τρ η  Λ ουκάτο α π οτελεί εξέλιξη το υ  γ ν ω 
στού  κ α ι λ α ϊκ ού  εθ ίμου  τη ς  π ρ ω τοχρ ονιά τικη ς π ίτ α ς  

Σ τη ν  α ρ χα ιότη τα  υ π ή ρ χε  το  έθιμο το υ  εορταστικού άρ
του , το ν  οποίο σε μ εγάλες αγροτικές γ ιορ τές οι α ρ χα ίο ι'  Ε λλ η 
νε ς  πρόσφεραν σ τους θ εο ύ ς  Τ έτοιες γ ιορ τές ή τα ν  τα  Θ αλύσια  
κ α ι το  Θεσμοφόρια. Χ αρακτηριστικό  στοιχείο τη ς  βασιλόπιτας 

είναι ότι ο  άνθρω ποςδοκιμάζει τ η ν  τύ χ η  
το υ  με το  κέρμα  τ η ς  προσπαθώ ντας να  
μ α ντέψ ει π ώ ς  θα  το υ  έρθουν τα  πράγμ α
τα  σ τη  νέα  χρονιά . Σ ε όποιον πέσει το 
φλουρί, α υτό ς θα  είνα ι ο τυ χερός κ α ι ευ 
νοούμενος το υ  νέου  έτους!
Μ ία  παράδοση τη ς  Κ ω νσ τα ντινούπ ο
λ η ς  λέει τα  εξ ή ς  Ό τ α ν  ο Ά γιος Βασίλει
ο ς ή τα ν  Ε π ίσ κοπ ος σ τη ν  Καισάρεια, ο 
Έ π α ρ χ ο ς  τ η ς  Κ αππαδοκίας π ή γ ε  με 
σκληρές διαθέσεις ν α  εισπράξει φ ό ρ ο υ ς 
Ο ι κ άτο ικο ι φοβισμένοι ζήτησαν τη ν  
προστασία  το υ  πο ιμ ενά ρχη  τ ο υ ς  "Σας
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ζητάω  αμέσως, το υ ς  είπε εκείνος, ν α  μ ο υ  φέ
ρει ο κ αθέναςό ,τι π ολύτιμ ο  αντικείμ ενο  έχει".
Μ άζεψ αν πολλά  δώ ρα κ α ι β γ ή κ α ν  μ α ζ ί μ ε  το 
Δ εσπότη  το υ ς  οι κάτο ικο ι τ η ς  Κ αισαρείας ν α  
προϋπ αντή σ ουν  το ν  Έ π α ρ χ ο . Ή τ α ν  όμω ς 
τέτο ια  η  εμφάνιση  κα ι η  πε ιθώ  το υ  Μ εγάλου 
Βασιλείου, π ο υ  ο Έ π α ρ χ ο ς  κατα πρ α ϋνθη κ ε 
χ ω ρ ίς  ν α  θελήσει ν α  πάρει τα  δ ώ ρ α  Γ ύρισαν 
π ίσω  χαρούμενοι κ ι ο Ά γιος Βασίλειος π ή ρ ε 
ν α  το υ ς  ξαναδώοεχ τα  π ο λύ τιμ α  αντικείμ ενά  
τ ο υ ς  Ο  χω ρισμ ός όμω ς ή τα ν  δύσκολος γ ια τ ί  
ε ίχα ν  προσφέρει πολλά  όμοιααντικείμενα , δηλαδή  δαχτυλίδια , 
νομ ίσ μ α τα κ .λ .π .Ο Ά γιοςΒ α σ ίλειος τότε σκέφ θη κε ένα  θαυμα

του ργό  τρόπο. Δ ιέταξε ν α  κατασκευασθούν το  απόγευμ α  του  
Σαββάτου μ ικ ρ ές π ίτες  κα ι μέσα οε καθεμιά  τοποθέτησε από έ
ν α  αντικείμενο. Τ η ν  επόμενη  μέρα  έδωσε α πό  μ ία  σε κάθε Χ ρι
στιανό. Κ αι τό τε  έγ ινε  το  θαύμα! Μ έσα σ τη ν  π ίτα  το υ  βρ ή κ ε ο 
κ αθένας ό ,τι είχε προσφέρει! Α πό τότε, λέει η  παράδοση, κάθε 
χρόνο, σ τη  γ ιο ρ τή  το υ  Α γίου  Βασιλείου, κάνουμ ε κ ι εμ ε ίςπ ίιε ς  
κα ι βάζουμε μέσα νο μ ίσ μ α τα

Τράπουλα
Τ η ν  Π ρω τοχρονιά  σ υνηθ ίζουμ ε ν α  πα ίζουμε χα ρ τιά  είτε  στα 
καζίνα  είτε στα  σ π ίτια  μ α ς  Η  λέξη "τράπουλα" προέρχετα ι από 
τ η ν  ιτα λ ικ ή  tra ro la , π ο υ  σημα ίνει παγίδα, δόλο. Τ α  μεσαιω νι
κ ά  χρ ό ν ια  μ ε  τ η  λέξη α υ τή  ονόμαζαν τ η  δέσμη μ ε  τ α  π α ιγν ιό 
χ α ρ τ α  Τ α  χα ρ τ ιά  τα  γνώ ρ ισ ε η  Ε υ ρ ώ π η  από το υ ς  ανατολ ι
κ ο ύ ς  λ α ο ύ ς  Τ α  έφ εραν οι Ά ραβες μ ε  τ ις  κ α τα κτή σ ε ις  το υ ς  
σ τη ν  Ισ π α ν ία  Σ τη ν  Α να τολή  δ ιεκδ ικού ν  τη ν  
π α τρ ό τη τα  οι Β ραχμάνοι, οι Κ ινέζοι κ α ι οι Α ι
γύ π τιο ι. Ο ι Ιτα λ ο ί ά ρ χ ο ν τε ς  ό μ ω ς  ή τα ν  εκεί
νο ι π ο υ  τα  α γάπ η σ α ν  ιδ ια ίτερ α  Τ ο π α ιχν ίδ ι γ ί 
νετα ι ε ίτε  μ ε  μ α ν τ ικ ή  είτε  μ ε  μ α γ ικ ή  διάθεση.
Γ ί  α υτό  ο κάθε π α ίχ τη ς  προσι ια θείνα  κερδίσει 
όλο το ν  χρόνο.

Ξέφωτα
Η  γ ιο ρ τή  τω ν  Θ εοφανιώ ν είναι μ ία  από τ ις  λα
μπρότερες το υ  έτου ς κ α ι γ ιορτάζετα ι σ τη ν  αρ
χ ή  τ η ς  νό α ςχρ ο ν ιά ς  Τ η  μέρα  α υ τή  ολοκληρώ 
νετα ι το  Δωδεκαήμερο. Τ η ν  π ρ ώ τη  μ αρτυρ ία  
γ ι ’ α υ τή ν  τη ν  γ ιο ρ τή  μ α ς τη  δίνει ο Κ λή μ ης ο 
Α λεξανδρεύς σ τ ις  αρχές τω ν  μεταχριστιαντ- 
κ ώ ν  χρόνω ν. Σ τη ν  αρχα ία  Ε λλάδα  γ ιορτά ζονταν τα  "Θεοφά- 
νεια" σ τη ν  α ρ χή  τη ς  άνοιξης σ τους Δ ελ φ ο ύ ς 
Ο  λαός ονομάζει τα  Θ εοφάνεια κα ι "φώτα ολόφωτα", "ξέφωτα", 
κα ι "φωτόγεννα", επειδή τότε  φω τίζετα ι ο κόσμος κα ι αγιάζο
ν τα ι τα  νερά. Σ τ ις  εκκλησίες ψ ά λλετα ι το  Έ ν  Ιορδάνη βαπτι- 
ζομένου Σου...". Κ ατόπιν  οι π ισ το ί παρακολουθούν τ η  ρ ίψ η  
το υ  σταυρού σ τη  θάλασσα, στον ποταμό ή  σε δεξαμενή, όταν 
δεν βρίσκοντα ι κοντά  σε παραθαλάσσιο ή  παραποτάμιο  μ έρ ος 
Έ π ε ιτ α  οι κ ολυμ β ητές π έφ το υ ν  στα νερά  γ ια  ν α  π ιάσουν το 
σταυρό, το ν  οποίο παλαιότεραπεριάφεραν στα  σ π ίτ ια

Α υτός τ ις  ημέρες σ τη  Δ ράμα οι π ισ το ί μεταμ 
φ ιέζονται κ α ι φορούν μάσκες μ ε  τρ ομ α κτική  
όψ η . Φ έρουν κ ουδούνια  κ α ι περιφέροντα ι 
στα  χω ρ ιά  κάνοντα ς εκ κ ω φ α ντ ικ ο ύς θορύ
β ο υ ς  Ε ίνα ι τα  περ ίφ ημ α  ροκατζάρια, ένα έθι
μ ο  π ο υ  συμβολίζει το ν  καθαρμό κ α ι τ η ν  εκ 
δίω ξη τω ν  δα ιμ ονικώ ν ό ντω ν  κα ι τω ν  κακο
πο ιώ ν  στο ιχείω ν το υ  δωδεκαήμερου.

Καλικάντζαροι
Π ρόκειται γ ια  δα ιμονικές μορφές π ο υ  ζουν 

στα  έγκ ατα  τη ς  Γ η ς  κ α ι κ α τά  τ η  διάρκεια  τη ς  χρ ον ιά ς πρ ιονί
ζουν το  δέντρο τη ς  Γ η ς  γ ια  ν α  γκρεμ ίσουν το ν  κόσμο. Τ ο Δ ω 
δεκαήμερο ανεβα ίνουν π ά νω  γ ια  ν α  πειράξουν κα ι ν α  ενοχλή 
σουν το υ ς  α νθ ρ ώ π ο υ ς  Η  ονομασία το υ ς  προέρχεται από το  ε
π ίθετο  "καλός" κα ι από το  "κάνθαρος". Ο  λαϊκός άνθρω πος φ α
νταζότα ν το υ ς  καλ ικά ντζα ρους τρ ιχω το ύ ς με μ ορφή τρ ά γου  
π ο υ  σύχνα ζα ν στα  τρίστρατα. Τ ο υς εξευμένιζαν κα ίγο ντα ς α
λ ά τ ι ή  κρεμ ώ ντα ς π ίσω  από τ η ν  πόρ τα  κατω σάγονο ή  πανοχιά
γονο  χοίρου. Ο ι καλικάντζαροι εξαφανίζονταν τα  Φ ώ τα  με τον 
αγιασμό τω ν  υδάτω ν.

Τα κάλαντα
Κ αι πο ιος δεν έχει τραγουδήσει τα  κάλα ντα  όταν ή τα ν  παιδί! 
Κ άλαντα, "αι διαβατήριαι επωδοί" κ α τά  το υ ς  λαογρ ά φ ους Τ α  
φ ιλοδω ρήματα  που  δίνουμε είναι ένα  είδος εξαγοράς τω ν  ευ 
χ ώ ν  π ο υ  μ α ς λένε τα  παιδιά. Τ α  κάλα ντα  είναι μ ια  πράξη τελε
του ργικ ή , η  οποία  - σ ύμ φ ω να  μ ε  τ η  λ α ϊκ ή  α ν τ ίλ η ψ η  - έχει απο

τέλεσμα τ η ν  ευ η μ ερ ία

Κάρτες
Ο ι χρ ισ του γενν ιά τικ ες κ α ι π ρω τοχρονιάτι
κ ες  κ ά ρ τ ες  οι οποίες λ ε ιτουργούν ω ς  επι- 
κο ινω ν ια κο ί αγγελιοφόροι χρ ισ τουγεννιά 
τ ικ ω ν  κα ι π ρ ω τοχρονιά τικω ν μ η νυμ ά τω ν , 
α ποτελούν αναπόσπαστο συμ πλήρω μ α  τω ν 
εορτών. Η  χρ ισ το υ γενν ιά τ ικ η  κάρ τα  θεω 
ρείτα ι ό τ ι είναι α γ γλ ικ ή  επινόηση. Τ η ν  πα- 
τρ ό τη τά  τ η ς  διεκδ ικε ί α ρχικά  ο Γ ουίλιαμ  
Έ ν τ λ ε ϊ, ο οποίος φέρεται ω ς ο σχεδιαστής 
τ η ς  π ρ ώ τη ς κάρτας το  1842, π ο υ  είναι σήμε
ρ α  έκθεμα το υ  Β ρετανικού  Μ ουσείου. Μ ερι- 
κ ά χρ ό ν ια α ρ γό τερ α η μ ό δα τη ςκ ά ρ τα ςέφ τα - 

σε σ τη ν  Α μερική, σ τη ν  Α υστραλία, σ τη  Ν έα Ζ η λ α νδ ία  Η  Δ ανία  
θεω ρείται ότι είνα ι η  m o φ η μ ισμ ένη  χώ ρ α  σ τις  πω λήσ εις τω ν  
καρτώ ν. Δ ια κ ιν ε ί κάθε χ ρ ό νο 50.000.000κ ά ρ τ ες  Σ τη ν  Ελλάδα 
οι κ άρ τες παρουσιάστηκαν σ τις  αρχές το υ  20ού α ιώ να  από 
'  Ε λλ η νες μετανάστες σ τ ις  Η νω μ ένες Π ολιτε ίες Α μερικής κα ι 
σ τη ν  Α υσ τρα λ ία

Επιμέλεια: Π .Υ . Α ν α σ τα σ ία  Π ε τ ρ ά κ η
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ολλά  α π ό τα  έθιμ α  το υ  π α ρ ελ θ ό ντο ς έ χ ο υ ν  χ α θ εί κ α ι άλλα  έ χ ο υ ν  

π ρ οσ α ρ μ οσ τεί σ τ ις επ ιτα γές τη ς  σ ύ γ χ ρ ο ν η ς  ζω ή ς, αλλά  δ εν  

π α ύ ο υ ν  ν α  χ α ρ α κ τη ρ ίζο υ ν  το  Δ ω δεκαη μερο π ο υ  μ εσ ολα βεί από  
τη ν  π α ρ α μ ονή  τω ν Χ ρ ισ το υ γέννω ν μ έχρ ι τα  Φ ώ τα.

Το  σ π ά σ ι μ ο  τ ο υ  ρ ο δ ι ο ύ

Τ ρ ε ις  θεές ίου  αρχαίου κόσμου, η Ή ρα, η Αφροδίτη και η Δήμητρα 
συνδέονται με το Ρόδι. Η μητέρα των θεών όμως έχει το μεγαλύτερο 
μερίδιο στο μύθο ως προστάτιδα του γάμου και της γονιμότητας. Το 
δένδρο αυτό φύτεψε στον ιερό της κήπο στην Πάφο της Κύπρου, και 
η θεά της ομορφιάς και του έρωτα η θαλασσογέννητη Αφροδίτη. 
Αποτελούσε λοιπόν ισχυρό σύμβολο του πάθους, της γονιμότητας, 
της ζωής και της ευκαρπίας, ενώ η συνήθεια να σπάνε οι νεόνυμφοι 
ένα ρόδι στο κατώφλι του σπιτιού τους φαίνεται ότι κρατάει μέχρι 
σήμερα από τα ομηρικά χρόνιαΛκόμη και στον μύθο της Περσεφό- 
νης που της έδωσε ο Άδης να φάει έναν σπόρο ροδιού και καταδικά
στηκε έτσι να ξαναγυρίζει κάθε χρόνο στα Τάρταρα κρύβονται η χα
ρά της αναγέννησης και η  πίστη ότι από τη γη προέρχεται κάθε 
πλούτος. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι συνήθιζαν να θάβουν τους νεκρούς 
με ρόδια. Η σκέψη πίσω από το έθιμο αυτό ήταν πως, με τις ευεργε
τικές για τη  γονιμότητα και τις αφροδισιακές ιδιότητες του, το ρόδι 
θα βοηθούσε τον ενταφιασμένο Αιγύπτιο να  ξαναγεννηθεί. Αιώνες 
αργότερα, ο Προφήτης Μωάμεθ καλούσε τους πιστούς του να τρώνε 
τον καρπό αυτό για να γιατρευτούν από τα αρνητικά συναισθήματα

του μίσους και του φθόνου. Έ να  φυσικό εξάρτημα του ροδιού πάλι, 
το "στέμμα" της κορυφής του, ερέθισε τη φαντασία πολλών ηγεμό
νω ν και έτσι σε πολλά οικόσημα απεικονίζεται ο καρπός της ροδιάς, 
στρουμπουλός βέβαια πάντοτε και πορφυρόχρωμος.
Την Πρωτοχρονιά σπάνε το ρόδι και αφήνουν τα σπυριά του να χυ 
θούν στο πάτωμα "για φθονία". Στην Αράχοβα το ξαστρίζουν απο
βραδίς. Τ ο σπάει αυτός που θα γυρίσει πρώτος από τη βρύση το πρωί, 
λέγοντας "Σαν το λιθάρι γεροί, σαν το ρόδι γιομάτοι". Σύμφωνα με 
άλλο έθιμο, το πρωινό της Πρωτοχρονιάς η οικογένεια πήγαινε στην 
εκκλησία, ενώ ο νοικοκύρης του σπιτιού κρατούσε στην τσέπη του 
ένα ρόδι για να το λειτουργήσει. Με την επιστροφή στο σπίτι, χ τυ 
πούσε την εξώπορτα για να του ανοίξει αυτός που είχε παραμείνει ε
κεί (δεν έπρεπε να  ανοίξει ο ίδιος με το κλειδί του). Έ τσ ι, ήταν ο πρώ
τος που έμπαινε στο σπίτι για να κάνει το καλό ποδαρικό με το ρόδι 
στο χέρι.. Μπαίνοντας μέσα με το δεξί, έσπαζε το ρόδι πίσω από την ε
ξώπορτα για να πεταχτούν οι ρώγες του παντού, και ταυτόχρονα έ
λεγε "με υγεία, ευτυχία και χαρά το νέο έτος και όσες ρώγες έχει το 
ρόδι, τόσες λίρες να έχει η τσέπη μας όλη τη  χρονιά". Σημειωτέον ότι 
όσο γερές και όμορφες ήταν οι ρώγες, τόσο χαρούμενες και ευλογη
μένες θα ήταν οι μέρες που θα έφερνε μαζί του ο καινούργιος χρόνος.
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Α γ ρ ι ο κ ρ ε μ μ ύ δ α
Π ο λ λ ο ί  νοικοκυραίοι κρεμάνε μια αγριοκρεμμύδα στην πάρχα 
ιούς. Συμβολίζει την αθανασία, γ ια τί βλασταίνει και μέσα στην 
καρδιά του χειμώνα. Γιατί, κατά την παράδοση ο Μέγας Αλέξαν
δρος έριξε πίσω του το αθάνατο νερό, που πήγε κι έπεσε πάνω σε 
μια αγριοκρεμμυδιά, που από τότε την έκανε αθάνατη Η ρίζα της, 
επίσης, πιστεύεται ότι φέρνει και γούρι. Στη Δ υτική Πελοπόννη
σο, κρεμάνε το μποτσίκι. Έ ν α  φυτό με στρογγυλή ρίζα που την 
τυλίγουν σε αλουμινόφυλλο και φύλλα σαν του φοίνικα. Αν όλα 
πάνε καλά στο σπίτι, το μποτσίκι θα κρατήσει, λένε, άλον τον χρό
νο. Αλλιώς θα μαραθεί ή θα σαπίσει μόλις στο σπίτι αρχίζει να  πέ
φτει κάποιο κακά.

Το  π ο δ α ρ ι κ ό
Γ ν ω σ τ ό  και ευρύτατα διαδεδομένο είναι το έθιμο του ποδαρικού το 
οποίο κάνει όποιος μπει πρώτος στο σπίτι μετά την αλλαγή του χρό
νου και, σύμφωνα με τη  λαϊκή αντίληψη, αν ο χρόνος πάει καλά, αυ
τό οφείλεται στο καλό ποδαρικό. Το ίδιο συμβαίνει όμως, και όταν 
δεν πάει καλά, γι αυτό και συνηθίζεται ποδαρικό να κάνει συνήθως 
κάποιο μέλος της οικογένειας. Όποιος κάνει το ποδαρικό μπαίνει με 
το δεξί, κάνει δύο βήματα και λέει: "Μέσα καλό, έξω κακό" και σπάει 
ένα ρόδι. Σε κάποια μέρη αυτός που κάνει το ποδαρικό κρατάει και 
μια πέτρα στο χέρι, για  να είναι όλα τα μέλη της οικογένειας γερά σαν 
την πέτρα. Άλλοι, πάλι, ανοίγουν μια βρύση και λένε: 'Ό π ω ς τρέχει 
το νερό έτσι να τρέχει και η  δουλειά του νοικοκύρη".
Στα Δίκαια του Έ βρου την 1η Ιανουάριου κάνουν τις Καμήλες. Τα 
φύλλα και τα κλαδιά του στολισμένου δένδρου τα ρίχνουν στη φω
τιά του τζακιού.
Ο κρότος τους συμβολίζει την υγεία των ενοίκων του σπιτιού: όσο 
mo πολύς τόσο mo καλά. Φτιάχνουν γλυκά (κυρίως μελομακάρονα 
Km κουραμπιέδες), γ ιατί πρακτικά ήταν τα μόνα που μπορούσαν να 
φτιάξουν τον παλιό καιρό όλοι οι άνθρωποι, αφού η  ζάχαρη ήταν εί
δος πολυτελείας Km είχαν μόνο πετμέζι Km αλεύρι.

Τ α  “ 0 X 1 ” τ η ς  Π ρ ω τ ο χ ρ ο ν ι ά ς

Η πρωτοχρονιά όμως έχει και κάποια αντι-έθιμα, κάποια δηλαδή, 
"απαγορεύεται". Τη συγκεκριμένη μέρα σύμφωνα με την παράδο
ση, δεν πρέπει να  κάνουμε κάποια πράγματα, για το λόγο ότι φέρ
νουν κακοτυχία:
> Να μην καίμε, κάτι δίχως λόγο.
>Να μη φτιάχνουμε καφέ, γιατί συμβολίζει την πίκρα.
> Να μη δανείζουμε τίποτα σε κανέναν.
> Να μη βγάζουμε φωτιά έξω από το σπίτι.
> Να προσέχουμε να μη χάσουμε τίποτα.

Έ λ κ η θ ρ ο  α π ό  π ο ί η μ α ,  
κ α ι  σ τ ο λ ή  α π ό  α ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο

Ο  Δωροκουβαλητής άγιος, αγαπημένος μικρών Km μεγάλων, που 
πετάει πάνω απ’ όλο τον κόσμο με έλκηθρο, το οποίο σέρνουν τάραν
δοι, από τη χώρα του κρύου Km των χιονιών Km μοιράζει καμινάδα - 
καμινάδα δώρα στα παιδιά όλου του κόσμου. Τα παιδιά που πιστεύ
ουν στον Άγιο Βασίλη, βλέπουν τους γονείς τους να  αφήνουν ένα 
πιατάκι με ένα κουραμπιέ ή  μελομακάρονο, ένα ποτήρι γάλα (ή πο
τηράκι με κονιάκ στις πιο βόρειες χώρες, για το κρύο) κι ένα καρότο 
(για τον τάρανδο του) στο τραπέζι της κουζίνας. Είναι για τον άγιο, 
που θα έρθει κουρασμένος και κρυωμένος από το ταξίδι του για να 
φέρει τα δώρα. Έ τσ ι το πρωί όταν ξυπνήσουν, τρέχουν με λαχτάρα 
να δουν αν ο συμπαθής χοντρούλης των ονείρων τους τίμησε το σπι
τικό τους. Km μόλις δουν πως έμεινε μόνο η άχνη από τον κουραμπιέ 
Km άδειο το ποτηράκι του κονιάκ, πείθονται πως ο άγιος τους επι- 
σκέφθηκε, Km άρα τους έφερε Km δώρα, τα οποία Km αναζητούν κά
τω από το δένδρο. Τη ροδομάγουλη μορφή του ο Αϊ-Βασίλης την πή
ρε μόλις τον 19ο αιώνα από τις ΗΠΑ, από τον σκηνογράφο Τόμας Να- 
στ. Το έλκηθρο με τους τάρανδους προσέθεσε με ένα του ποίήμα ο 
Κλεμέντ Μπουρ. Την κόκκινη στολή του την πήρε από το χρώμα 
της στολής του αρχιεπισκόπου.

Επιμέλεια: Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου
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Χριστούγεννα
στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο Αϊ-Βασίλης είναι ένας και κ οινός για  όλους 

ιο ύ ς  χριστιανούς είτε ονομάζετε P ere N oel 

(Γαλλία), είτε Sainte-N ikolas (Βέλγιο), είτε Svaty  

M ika!as (Τσεχία). Δ εν συμβαίνει το ίδιο όμω ς με 

τα έθιμα του, όπου τοπικές προλήψ εις και 

δοξασίες εισχω ρούν στις παραδόσεις και τους 

εορτασμούς κάθε λαού.

Σ  τΓΙν  Κ ύπρο {Βάζουν ένα καλάθι σιτάρι στον ήλιο και 
το καταβρέχουν συχνά με ζεστά νερά. Αυτό γίνεται για να βλαστήσει 
σοδειά τους και να βγάλει ρίζες. Την παραμονή του Αϊ Βασιλιού βρά
ζουν αυτό το σιτάρι μαζί με αμύγδαλα, σουσάμι, σταφίδα, ρόδια, 
ροδόσταμο, κανέλλα και ζάχαρη και κάνουν τα Βαστλούθκια. Το 
βράδυ της παραμονής, κάθονται γύρω από το τζάκι και ρίχνουν 
φύλλα ελιάς στη φωτιά παρατηρώντας τον τρόπο που καίγονται. Αν 
τα φύλλα σηκωθούν και πεταχτούν ψηλά σημαίνει μεγάλη αγάπη. 
Μετά τρώνε τα Βαστλούθκια, ενώ μέρος από αυτά στέλνουν στην 
εκκλησία και σε συγγενείς. Πάνω στον ίδιο δίσκο τοποθετείται η 
βασιλόπιτα. Το βράδυ της γιορτής βάζουν το πρώτο πιάτο του 
φαγητού μαζί με κρασί και ένα πουγγί χρήματα στην κοφινιώ για να 
τα βρει ο Άγιος που θάρθει με τα δώρα να φάει και να ευλογήσει τα 
χρήματα του νοικοκύρη.

Στη Σ ουη δ ία  τα Χριστούγεννα αρχίζουν στις 13 Δεκεμβρίου με 
την ημέρα της "Lucia", που σύμφωνα με έναν θρύλο είναι η μεγα
λύτερη νύχτα του χρόνου και συμβολίζει τη "Βασίλισσα του 
Φωτός". Σε κάθε οικογένεια η μεγαλύτερη κόρη μεταμφιέζεται σε 
"Lucia" φορώντας ένα μακρύ άσπρο φόρεμα και ένα στέμμα με 
κεριά. Ο ρόλος της είναι να ξυπνήσει τους γονείς της τραγουδώντας 
παλιά κάλαντα με το σκοπό του λαϊκού ναπολιτάνικου τραγουδιού 
"Σάντα Λουτσία" και να  τους ετοιμάσει το "glogg", το χριστουγεν
νιάτικο ζεστό κρασί με μπαχαρικά.

Οι Φ ινλανδοί πιστεύουν πως ο Άγιος των Χριστουγέννων ζει στη 
βόρεια περιοχή της Φινλανδίας που λέγεται Κορβατουντούρι (πεσμέ
νο αφτί). Το πρωί της παραμονής των Χριστουγέννων τρώνε χυλό 
ρυζιού με κανέλλα, ζάχαρη και κρύο γάλα και να κρύβουν σε αυτόν 
όπως και οι Δανοί, ένα αμύγδαλο για να το βρει ο mo τυχερός.

Στη Βρετανία σε κάποιες περιοχές αναβιώνουν παραλλαγές ειδωλο- 
λατρικών τελετών: Μόλις σκοτεινιάσει στήνονται γλέντια σε περιβό
λια με μηλιές. Οι αγρότες πίνουν μπίρα και τραγουδούν τα κάλαντα, 
ενώ πυροβολούν τα δένδρα για να διώξουν τα πνεύματα

Στην Π ολωνία την παραμονή των Χριστουγέννων οι λεύτερες κοπέ
λες αλέθουν σπόρους παπαρούνας για να τις βοηθήσουν να αποκα
τασταθούν. Μετά το βραδινό φαγητό, βγαίνουν στο δρόμο και έχουν 
τα αφτιά τους ανοιχτά. Από την κατεύθυνση από την οποία θα ακου
στεί το πρώτο γάβγισμα σκύλου, από κει θάρθει και ο μέλλων 
γαμπρός Άλλες στήνουν αφτί στην πόρτα γειτονικού σπιτιού κι αν 
ακούσουν πρώτη τη λέξη "πήγαινε" σημαίνει ότι θα πάνε για γάμο, αν 
ακούσουν όμως τη λέξη "κάτσε" σημαίνει ότι θα κάτσουν στο ράφι.....

Στη Γερμανία οι γιορτές αρχίζουν από τις 6 Δεκεμβρίου, μέρα του 
Αγίου Νικολάου, για τον οποίον πιστεύουν ότι πηγαίνει από σπίτι σε 
σπίτι έχοντας μαζί του το βιβλίο με τις αμαρτίες και κρίνει από τις 
πράξεις των παιδιών τι δώρο θα τους δώσει.
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Ο εορτασμός των Χριστουγέννων στην Ιταλία συνδυάζει χριστια
νικές παραδόσεις με παγανιστικές επιβιώσεις της Ρωμαϊκής εποχής. 
Η γιορτή για το χειμερινό ηλιοστάσιο, τα "Saturnalia" συμπίπτουν 
με τη  νηστεία των Χριστουγέννων, και έτσι οι λιτανείες που γίνο
νται τιμούν τη  Γέννηση του Χριστού αλλά και τη γέννηση του 
"Απόρθητου Ήλιου".

Στην Ισπανία υπάρχει η παράδοση των "Ογκουέρας", που θυμίζει 
το δικό μας Αϊ-Γιάννη τον Κλείδωνα: Για να  γιορτάσουν οι Ισπανοί 
το χειμερινό ηλιοστάσιο, ανάβουν υπαίθριες φωτιές και πηδούν 
πάνω από αυτές. Το έθιμο συναντά κανείς στις πόλεις Γρανάδα και 
Χαέν. Στην Ισπανία άλλωστε, τα δώρα δεν τα φέρνει ο Άγιος Βασί
λης αλλά οι Τρεις Μάγοι που επισκέπτονται τα παιδιά την παραμο
νή  των Επιφανειών. Προφανώς, τις προηγούμενες μέρες οι Τρεις 
Μάγοι είναι πολύ απασχολημένοι καθώς ο θρύλος τους θέλει να δια
σχίζουν τη  χώρα απ’ άκρη σ’ άκρη επισκεπτόμενοι νοσοκομεία, και 
ορφανοτροφεία.

Προλήψεις υπάρχουν και στην Τσεχία: Στο δείπνο της παραμονής 
των Χριστουγέννων, ο αριθμός των ατόμων στο τραπέζι πρέπει να 
είναι ζυγός Ό λα  τα χρειαζούμενα πρέπει να βρίσκονται στο τραπέζι, 
ώστε να μην αναγκαστεί κανείς να σηκωθεί πριν από τη λήξη του δεί
πνου. Διότι, μια παλιά πρόληψη λέει πως ο...βιαστικός δεν θα χαρεί 
άλλο χρόνο ζωής. Στο ίδιο πνεύμα, τα κεράκια που κοσμούν το γιορ
τινό τραπέζι πρέπει να παραμείνουν αναμμένα Αν κάποιο σβήσει 
εκλαμβάνεται ως σημάδι θανάτου.

Στην Αυστρία, τη χώρα που γέννησε τον Μότσαρτ, τον Στράους τον 
Σούμπερτ, η μουσική κυριαρχεί κατά τον εορτασμό των Χριστου
γέννων. Λύνονται συναυλίες σε κάθε χώρο, από κάστρα και οχυρά 
μέχρι κρουαζιερόπλοια και παρεκκλήσια.

Στην Ουγγαρία επιζεί έθιμο-απομεινάρι του κυνηγιού των μαγισ- 
σών! Λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα, οι χωρικοί κατασκευά
ζουν μια καρέκλα από επτά διαφορετικά είδη ξύλου επειδή, σύμφωνα 
με μια παλιά πρόληψη, όποιος καθίσει σ’ αυτήν κατά τη λειτουργία

της παραμονής των Χριστουγέννων μπορεί να  εντοπίσει 
τις...μάγισσες που υπάρχουν γύρω του.

Χαρακτηριστικό των εορτασμών στη Δανία είναι οι κόκκινες και 
άσπρες καρδιές που στολίζουν τα παράθυρα των σπιτιών αλλά και 
η συνήθεια να ανάβουν πολλά κεριά για να ξορκίζουν την καταχνιά 
του χειμώνα. Οι Δανοί πιστεύουν πως αν ένας επισκέπτης φύγει 
χωρίς να φάει τίποτα, τότε μπορεί να διώξει το πνεύμα των Χρι
στουγέννων. Το πρώτο πιάτο του δείπνου είναι η παραδοσιακή 
πουτίγκα ρυζιού με ένα άσπρο αμύγδαλο κρυμμένο μέσα της 
Αυτός που θα το βρει θα πρέπει να περιμένει ώσπου να φαγωθεί 
ολόκληρη για να ανακοινώσει τον θρίαμβο του και να ζητήσει την 
επιβράβευση του.

Για τους Ολλανδούς ο Άγιος Βασίλης λέγεται Sinterklaas και 
φθάνει κάθε φορά στη χώρα με καράβι, έχοντας ξεκινήσει από την 
Ισπανία στις 6 Δεκεμβρίου. Δουλειά του είναι να μεταφέρει τα 
δώρα των παιδιών και αυτά με τη σειρά τους του δείχνουν την 
ευγνωμοσύνη τους αφήνοντας στα παπούτσια τους σανό και 
κύβους ζάχαρη για το άλογό του.

Φάτνες βρίσκουμε σε όλα τα χριστιανικά κράτη. Μια πόλη όμως 
στη Γαλλία, η Ομπάν, έχει αποκτήσει διεθνή φήμη για τις φάτνες 

τη ς  Οι τεχνίτες της κατασκευάζουν μικροσκοπικές φιγούρες από 
πηλό που δεν έχει ψηθεί. Πρόκειται για μια παράδοση που ξεκίνησε 
το 1803 όταν ο Ζ Α  Λανιέλ οργάνωσε την πρώτη έκθεση με μικρό-

κ κ π ι ο α η  ς τ Α  ς ο μ α ι λ  α ς ψ α λ ι  ι λ .
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σκοιηκές φιγούρες για τη φάτνη. Ο Λανιέλ, 
εκτός από την Παναγία, το Θείο Βρέφος, 
τον Ιωσήφ, τους Μάγους και τους 
βοσκούς είχε φτιάξει ένα χωροφύλακα, 
ένα μυλωνά, μια γυναίκα μουσικό, ένα 
λαθροκυνηγό και τον τρελό του χωριού.
Στην Ιρλανδία τα χριστουγεννιάτικα δέν
δρα είναι ελάχιστα καθώς προτιμώνται οι φάτνες 
Κεράκια διακοσμημένα με πρασινάδα τοποθετού
νται στα παράθυρα των σπιτιών την παραμονή 
ώστε να φωτίζουν το δρόμο της Αγίας Οικογέ
νειας. Κατά τη διάρκεια της βρετανικής κατο
χ ή ς  τα ιρλανδικά σπίτια τοποθετούσαν 
τρία κεριά στα παράθυρα, που συμβόλιζαν 
τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα.
Με την πράξη αυτή δήλωναν ότι το 
σπίτι ήταν καθολικό.

Στο Βέλγιο οι γιορτές ξεκινούν στις 6 
Δεκεμβρίου. Ο Άγιος Νικόλαος είναι ο 
άγιος των παιδιών και έρχεται επάνω 
στο άλογο, συνοδευόμενος από τον 
μαύρο υπηρέτη του. Τα παιδιά τοπο
θετούν από την παραμονή τα παπού
τσια τους μπροστά στο τζάκι με ένα 
καρότο για το άλογο του και ο Άγιος 
Νικόλαος περνάει από τις καμινάδες 
των σπιτιών και αφήνει γλυκά και δώρα 
Μεταξύ του Νέου Έ τους και των Φώτων τρία 
παιδιά ντυμένα μάγοι γυρίζουν τα σπίτια τραγουδώντας το τραγούδι 
των μάγων και ο κόσμος τους δίνει νομίσματα.

Τα παιδιά του Λουξεμβούργου πριν πέσουν για ύπνο την παραμο
νή του "Neklostag" βάζουν στην πόρτα τα καλτσάκια τους ώστε ο 
Άγιος να μάθει που να τοποθετήσει τα δώρα που τόσο επιθυμούν. Με 
τον ίδιο τρόπο βάζουν στο τραπέζι του 
σαλονιού ή της κουζίνας μια πιατέλα, που 
ελπίζουν την άλλη μέρα να τη βρουν γεμά
τη με ζαχαρωτά, μανταρίνια, καρύδια ή 
ένα "Boxemannchen" (μπριός σε μορφή 
μικρού χιονάνθρωπου) κι ένα 
"Liewskuchskleesen" (ψωμάκια με τη 
μορφή του Αγ. Νικολάου).

Στη Μάλτα δεν θα βιώσει κανείς "Αευκά 
Χριστούγεννα" διότι οι καιρικές συνθήκες 
μοιάζουν μ’ αυτές της Βηθλεέμ. Σύμφωνα 
με μια παλιά παράδοση στη Μάλτα σπέρ
νουν σιτάρι και άλλους σπόρους και τα 
τυλίγουν μέσα σε κομμάτια βαμβάκι τέσ
σερις εβδομάδες πριν από τα Χριστούγεννα Οι σπόροι μεγαλώνουν 
και τοποθετούνται στη φάτνη δίπλα στο Χριστό. Σε κάθε πόλη και 
χωριό της Μάλτας τα παιδιά τριγυρνούν στους δρόμους και τραγου

δούν χριστουγεννιάτικα κάλαντα, ενώ στις 
εκκλησίες κατά τη νυχτερινή Θεία Αειτουργία 
ένα παιδί αναπαριστά τη γέννηση του Ιησού. 
Οι Πορτογάλοι την παραμονή της Πρωτο

χρονιάς λίγο πριν τα μεσάνυχτα ανοίγουν τα 
παράθυρα για να μπει ο καινούργιος χρόνος. Σε 

πολλά μέρη συνηθίζουν να πετούν από το παρά
θυρο ό,τι παλιό υπάρχει στο σπίτι (πιάτα, ποτήρια 

κ.λπ.). Στις 12:00®, αφού έχουν φτιάξει για τον καθέ
να, ένα ρολόι από 12 σταφίδες τις τρώνε μια-μια 

κάνοντας κάθε φορά και μια ευχή.

Στη Σλοβακία υπάρχει η παράδοση ότι τα δώρα στα 
παιδιά τα φέρνει και τα βάζει κάτω από το δένδρο ο 
Χριστούλης Τα παιδιά γράφουν γράμματα στον Χρι- 
στούλη για τα δώρα που επιθυμούν, και τα τοποθε
τούν στα παράθυρα.

Οι περισσότερες περιοχές της Σλοβενίας, έχουν 
το έθιμο να κρεμούν ένα μικρό αστόλιστο έλατο 

στο κέντρο της κατοικημένης περιοχής σε 
έναν φράχτη ή  κάπου αλλού, κατά τη 

διάρκεια της εορταστικής περιόδου. 
Συνήθως κρεμόταν ανάποδα από το 
ταβάνι. Σε άλλες περιοχές στολίζουν 
αυτό το μικρό έλατο με κορδέλες και 

μήλα, καρύδια ή μικρά ζυμαρικά. Σήμε
ρα το έλατο αυτό διακοσμείται και τοποθε

τείται στο κέντρο του σαλονιού.

Στη Λ ιθουανία η παραμονή των Χριστουγέννων "Kudos" είναι η 
πλέον σημαντική μέρα, σπουδαιότερη και από τα Χριστούγεννα. Πρό
κειται για μια νυχτερινή εορτή αφού οι εκδηλώσεις ξεκινούν αργά το 
βράδυ. Το δείπνο της παραμονής των Χριστουγέννων περιλαμβάνει 
δώδεκα διαφορετικά πιάτα, όσα και οι μαθητές του Χριστού. Μετά το 

δείπνο, κάθε μέλος της οικογένειας τραβά
ει ένα κομμάτι άχυρο κάτω από το τραπε
ζομάντιλο, για να δει ποιος θα ζήσει περισ
σότερο και πόσα παιδιά θα κάνει

Τα Χριστούγεννα για τους Λετονούς είναι 
η γιορτή της ελπίδας γιατί είναι η εποχή 
που το σκοτάδι γίνεται φω ς Αυτή είναι η 
φυσική ροή των πραγμάτων που καθορίζε
ται από το χειμερινό ηλιοστάσιο, το οποίο 
για τους Λετονούς γεωργούς ήταν πολύ 
σημαντικό. Ακόμη και σήμερα παραμένει η 
παλιά ονομασία "Γιορτή του Χειμώνα", που 
χρησιμοποιείται αντί της λέξης 'Χριστού
γεννά', η οποία δεν υπάρχει στα Λετονικά

Επιμέλεια: Π .Υ . Α φ ρ ο δ ίτη  Κ ο κ κ ίν ο υ
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Τ ο  Α σ τ έ ρ ι  τ ω ν  Χ ρ ι σ τ ο υ γ έ ν ν ω ν  
( α λ ε ξ α ν δ ρ ι ν ό )

^ ^ ίν ε ι  τη ν  αίσθηση του  εφήμερου, του  ψ εΰτικου , του 
γιορτασ τικού  κα ι του  περαστικού. Α νθίζει τον Δεκέμβριο 
κα ι τον Ιανουάριο  κα ι σε όλη τη ν  Ε υρώ πη, στην Α μερική 
όμω ς αποτελεί το απαραίτητο συμπλήρω μα τη ς 
χρ ισ τουγεννιά τικ η ς ατμόσφαιρας. Ε ίνα ι η  ποϊνσετια  
περισσότερο γνω στή ω ς αλεξανδρινό ή  γλώσσα του  
διαβόλου, όπω ς τη ν  αποκαλοάν στην Κ άπρο. Σε πολλές 
ευρω παϊκές χώ ρες πάντω ς αποκαλείτα ι ω ς "το αστέρι τω ν 
Χ ριστουγέννων".

Τ οΓκ υ  και  η ιστορία του

Τ Γ ο  Γ κυ  αν και χρησιμοποιείται ως χρ ιστουγεννιάτικο  δια- 
κοσμητικό εδώ και χιλ ιάδες χρόνια, έχει συνδεθεί με πολλές 
ειδωλολατρικές ιεροτελεστίες. Λέγεται ότι οι Χ ριστουγεννιά
τικες διακοσμήσεις προέρχονται από ένα έθιμο τω ν Ρωμαίων, 
οι οποίοι συνήθιζαν να  στέλνουν κλαδιά δένδρων μαζί με άλ
λα δώρα στους φ ίλους τους, κατά τη  διάρκεια του εορτασμού 

της Saturnalia . Το έθιμο αυτό το υιοθέτησαν και οι 
πρώτοι Χριστιανοί. Η  άποψη αυτή  επιβεβαιώνε

ται και από ένα διάταγμα τη ς εκκλησίας της 
B racara που εκδόθηκε αργότερα και απαγόρευσε στους 

Χ ριστιανούς να  διακοσμούν τα σπίτια  τους με κλαδιά δένδρων 
την ίδια εποχή με τους ειδωλολάτρες, καθώς η S a tu rna lia  ξεκινούσε 

περίπου μία εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα. Σε πολλά εκκλησια
στικά ημερολόγια, βρίσκουμε τη ν παραμονή τω ν Χ ριστουγέννων να α- 
ναφέρεται ως η ημέρα που οι εκκλησίες είναι δαφνοστόλιστες και το έθ ι
μο είναι ριζωμένο το ίδιο βαθιά στην σύγχρονη εποχή όπως και στους ει- 
δωλολάτρες ή  τους πρώ τους Χριστιανούς. Έ ν α ς  μύθος λέει ότι το γκ υ  
φύτρωσε για  πρώτη φορά στις πατημασιές του Χριστού, όταν βάδιζε στη 
γη  και τα αγκαθωτά φύλα του αλλά και οι κόκκινοι καρποί του, συμβο
λίζουν τα  μαρτύρια του Σωτήρα, λόγος γ ια  τον οποίον το γκ υ  λέγεται 
και το "αγκάθι του Χριστού" σε πολλές γλώσσες τη ς Βόρειας Ευρώπης. 
Π ιθανότατα η σχέση με αυτούς τους μύθους ήταν ο λόγος που το γκυ  ο
νομάστηκε το "Άγιο Δένδρο", όπως αναφέρεται γενικότερα από τους πα- 
λιότερους συγγραφείς
Για τους Σκανδιναβούς το γ κ υ  ήταν το αγαπημένο φ υτό  τη ς θεάς τους 
Frigga, προστάτιδας της αγάπης. Ίσ ω ς  αυτό το ρομαντικό στοιχείο 
που προέκυψ ε από τη  λατρεία  α υτή ς τη ς θεάς να  πέρασε και σ τ ις  υπ ό 
λοιπες χώ ρες με το έθιμο του φ ιλ ιού  τω ν Χ ριστουγέννω ν κάτω  από τα 
κλαδιά του γκυ .
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Σοκολάτα
Η ανεπανάληπτη βασίλισσα
της γαστρονομίας

Συνώνυμο της γαστριμαργικής αμαρτίας... η σοκολάτα παραμένει γρίφος για πολλούς. 
Κανείς μέχρι τώρα δεν μπόρεσε να βρει τι είναι αυτό που την κάνει μοναδική, λαχταριστή, 
ακόμη κι όταν στο περιτύλιγμα γράφει "πικρή".

βανίλια και μοοχρκάρυδο, εθεωρείτ» πολύτιμο. Γι αυτό και μάναν ο Αυτοκράτο- 
(χις Μοντεζούμα μπορούοε να πίνει περισσότερα ίου ενός φλιτζάνια την ημφα 
(λέγεται ότι ξεπερνούσε τα....50).
Οι πρώτοι Ευρωπαίοι εξερευνητές του 16ου αιώνα γνώρισαν, χάρη στους 
Αζτέκους τους σπόρους του κακάο,. Το 17ο αιώνα, η ζεστή σοκολάτα είχε ε£μ- 
πλωθεί σ’ ολόκληρη την Ευρώπη και ήταν το αγαιιημενο ρόφημα όλων των α
ριστοκρατών και αυλικών της εποχής οι οποίοι την κατανάλωναν κακός α
φροδισιακό' Πφαοαν αρκετά χρόνια και μόλις τον Ιθοαιώνα, τοκακάοάρχισε 
να χρησιμοποιείται και ωςυλικά στη ζαχαροπλαστική.' Ετσι οι καρποί του κα- 
καόδενδρου,όπωςκαιταάλλαπροϊάντα του ΝάαυΚάομου,μεταφφονται στην 
Ευρώπη, και μαζί τους ίρκινά μια νάτ γαστρονομική επανάσταση για τους Ευ
ρωπαίους
Το ταξίδι στην Ευρώπη.
>Τομαύρο πικρό ρόφημα της σοκολάτας μπαίνει καταρχήν στη ζωή των Ισπα
νών, οι οποίοι προσαρμόζουν τη γεύση τηςσταδικά τους γούστα, ιιροοθέτοντας 
ζάχαρη και βανίλια και διαλύσντάς τη σε ζεστά νερά μαζί με μοοχοκάρυδο. Με 
την πάροδο τουςχρσνου η σοκολάτα γίνεται μόδα στην Ισπανία και οαν κατατ 
ναλωτική μανίαμπαίνει πιακαι σιαμεγάλαοαλάνια τηςαρκ κοκρατιάς Οι Ισπα
νοί κατάφεραν να κρατήσουν για εκατό χρόνια περύ ίου, μυστική την καλλιφ-

υ
■ ^ ^ Β  ^ ^ ^ β  ιστορία της σοκολάτας χάνεται στην περιοχή του μύ-

θου. Ενός μύθου που μιλά για μια πριγκύ ποσά που υτιερααπίστηκε μέχρι θανά
του το θησαυρό που τηςείχεεμπιστευτείοπαλεμιστήςσύζυγόςτης Απότοαίμα 
της γεννήθηκαν οι οπόροι του κακάο: κόκκινοι σαν το αίμα, πικροί σαν τον πο- 
νο και δυνατοί σαν την αρετή.'  Εναςάλλοςμύθοςθελα τον Quetaknat θεό ίου α
έρα, τηςφωτιάς και της ζωής να κλέβει το φυτόαι ιό τη χοίρα των Γιων του' Ηλι
ου και να τοδίνει στουςανθρώπους προοφφσνταςτουςέτσι χαρεςάγνωστεςμέ- 
χρι εκείνη τη στιγμή. Είναι η πρώτη γνωριμία με την υπέροχη και μοναδική, α
θώα και συνάμα αισθησιακή σοκολάτα.
Σύμφωναμεταγεγονσταπιακιάχιτουςθρύλουςηιστορκιτηςοοκαλάταςξρκι- 
νά στ»600πΧ  στην Κεντρική Αμερική από τη φυλή των Μάγτας όπου τη θεω- 
ροόν 'ίροφή των Θεών”. Οι Μάγιαςφτάνονταςστη Νότιο Αμερική έχουν πάρει 
μαζί τους τα πολύτιμα γι’ αυτούς κακαόδενδρα κι έτσι η καλλιέργεια είμπλώνε- 
ταικαι περνάστσυςΑζτεκσυς Οι Αζτέκοι εξακολουθούν να θεοποιούν το κακα- 
άδενδροκαιδενδιστάζτυνναμετατράμουντουςπολύττμουςκαρπσύςτουοεμε- 
σονγιαεμπορικέςσυναλλαγες
Εκατόσπφουςκακάο,στοιχιζεμιασκλάβακαι 12έναλαγάςενώτορόφημαπου 
έφτιαχναν, ατροιί προηγουμένου, καβούρντιζαν και πολτοί ιοιούσαν ανάμεσα οε 
ζεστός πείρες τους οπόρους του κακάο και τουςανακάτευαν με ζάχαρη, πιπέρι,
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γεια του κακαόδενδρου και τηνπαρασκευή τουροφήματος Ότανόμως το 1615 
η Άννα, κόρη του Φιλίππου του 3ου της Ισπανίας παντρεύεται τον Λουδοβίκο 
13ο της Γαλλίας ολόκληρη η βασιλική αυλή γνωρίζει ma τη σοκολάτα, το μυ
στικό πάθος της νεαρής Άννας Γία πολλά χρόνια η σοκολά τα παραμένει προνό
μιο των ολίγων. Τα χρόνια τηςβασιλείας του Λουδοβίκου ταυ 14ου, η σοκολάτα 
καθιερώνεται ma ως η επίσημη λιχουδιά του παλατιού.
>Στην Ιταλία η σοκολάτα φτάνει το 1594 με το Φραντζόσκο Καρλέτι. Ο Πάπας 
Πιός ο 5ος δοκιμάζοντας την, τη βρίσκει πικρή και ερεθιστική, ο δε καρδινάλιος 
ΦρανσουάΜπρανάκιο την "αφμίζεί και απαγορεύει τουςπιστούςνα πίνουν το 
ποτό που φφνει αϋπνία Μερικά χρόνια αργότερα η εκκλησία της Ρώμης ανα
γκάζεται να δώσει' ύφεση αμαρτ ιών" και νομιμοι ιοιεί τη κατανάλωση της 
>ΣτηΓφμανιάησοκολάταχρησιμοποιείταιαπότο 
1679σαν δυναμωτικό φάρμακο. Θαπεράσσυνπσλ- 
λά χρόνια για να γπτι ευρύτερα γνωστή στο κοινό, 
κι αυτό γιατί ο φόρος που επιβλήθηκε στη σοκολά
τα ήταν τόοο βαρύς που μόνο οι πλούσιοι μπορσύ- 
σαν να γευτούν αυτή τη μοναδική λιχουδιά 
>Στην Ολλανδία η σοκολάτα κατάφερε να γίνει 
γνωστήμετάαπόένααστείόεπεισόδιοκατάτηδιάρ- 
καα του ιοπανοολλανδικού πολφού, όταν το πλή- 
ρωμαενόςολλανδικού πλοίου, αφού κυρίευσε έναι- 
σπανικό πουμετέψερε κακάο, θεώρηαεαωστό ναπε- 
τάξει στη θάλαοοααυτό το'άχρηστο φορτίο".
>Η Αγγλία μπορεί να "ανακάλυψε", λόγω των α- 
ντι-ισπανικών αισθημάτων τηςπου προερχόταν α
πό εμπορικούς και πολιτικούς λόγους κάπως κα
θυστερημένα τη σοκολάτα το 1657, αλλά αυτό δεν 
την εμπόδισε να την αγαπήσει και να αποκτήσει δι- 
κφτηςφυτεώς στη μακρινή Τζαμαϊκανή αποικία της Το 1746ανοίγει το περί
φημο κλαμπ "Οοα»Τι^'',πουσύντομαγίνε^ γνωστό σ'ολόκληρο τσνκόσμο. 
Και το 1847κατασκευάζεται στην Αγγλία η πρώτη πλάκα σοκολάτας από τους 
Fry and Sons.
>Η Ελβετία ανακάλυψε τη σοκολάτα το 1667όταν ο δήμαρχος τηςΖυρίχηςετπ- 
σκέπτεταιτιςΒρυίρλεςμαγεύεται απάτη γεύση τηςκαικατάτηνεπιστροφή του 
παίρνει μαζί του τα πολύτιμα φακελάκια Το πάθος των Ελβετών γεννιέται και 
το 1819 ιδρύουν στο Βεβε την πρώτη σοκαλατοπούατηςΕυρώιιης 
>Παρ’ όλη την εξμπλωση και τη χρήση τηςτομεγάλο βπαμ" στη σοκολάτα γί
νεται απότουςίταλούςπουαρχιζουννατηναπολαμβάνουν στα πρώτα καφέτης 
Φλωρεντιαςζίϊπημεγάλακαι μπισκότα, κίνηση πουγρήγοραυιοθετείταικαια- 
πό τους γείτσνεςΓάλλους Ελβετούς και Γερμανούς Το πρώτο εργοστάσιο σο
κολάτας εμφανίξΕπω στην Αμφίκή το 1763 για να ακολουθήσει αυτό της Βαρ
κελώνης το 1780.
> Η Ελλάδα γνώριζα τη σοκολάτασχεδσν τελευταία στην Ευρώπη όταν το 1841 
ο επιχειρηματίας Σπυρίδων Παυλίδης στήνει στη γωνία των οδών Αιόλου και 
Βίσοηςένα μικρό ’γλυκιοματοποιείό" άιουμαζίμε τα "μπισκότα εξαμυγδάλου", 
και τα "βομβόνια" φτιάχνει και την πρώτη ελληνκή σοκολάτα υγείας 
Τα νέα για τη σοκολάτα εφπλώνσνται γρήγορα, με αποτέλεσμα να φυτρώνουν 
καθημερινά σαν μανιτάρια σ’ ολόκληρη την Ευρώπη τα μαγαζιά με σοκαλάτες 
καισοκαλατάκιααπόοίκσυςδιεθνσύςφήμης Σε πολλά σούπερ μάρκετ του εζ.ν

χερικού υπάρχει ειδική γωνιά για τους μανώδεις της σοκολάτας με όλα τα είδη 
και τιςπαραλλαγφαπότιςπιογνωστεςβιομηχανίβςΜεπρωτότυπη και κομψή 
πάντα, διακόσμηση -όπως ταιριάζει στη σοκολάτα, που κάποτε ήταν πρσνφιο 
μόνον των λίγων- άλα αυτά μοιάζουν περισσότερο με πολυτελή μπουτίκ, παρά 
με τα γνωστά μας μέχρι σήμερα, ζαχαροπλαστεία 
Πολυαγαπημένη γιατουςπεμιοσότερους αλλάκαι εχθρός γιαλίγους η οοκολά- 
τα έχει καταφέρει κάτι μοναδικό: να μην Ίιερνά αι ιαρατήρητη". Στην πρώτη θέ
ση προτίμησης κρατάα γερά τα σκήπτρα Ξέρει καλά ότι τίποτα και κανείς δεν 
πρόκειται να' ’αι ιειλήαει", τα πρωτεία της ούτε καν αυτό το κίνημα περί υγιεινής 
διατροφής οι εφγγελιφ γιαστιςδιατροφικόςμαςσυνήθείφπου κατάκόρσνδη
μοσιεύονται παντού τον τελευταίο καιρό, δεν φαίνεται να έχουν "αγγίζα" τη σο

κολάτα. Εκείνη παραμένει ι ιεισματικά πρώτη. Ενώ οι 
μανιώδεις οοκαλατοφάγοι απορούν γιατί η αγαπημέ- 
νη τοτ;ςλιχουδιάδεν...αιμπεριλαμβάνεται στον κατά
λογο των υγιεινών τροφών, αφού είναι οε όλους γνω
στή η υψηλή περιεκτικότητα της σοκολάτας σε σίδη
ρο, και...τόσα άλλα 0p*miK0 συστατικά

.... .για επιβράβευση επιτυ
χίας σοκολάτα, πάλι, σε στιγμές συναισθηματικής 
ευφορίας αλλάκαι σεδύοκαλεςστιγμέςΗηδσνή πα
ραμένει η βία, είτε πρόκειται για απλή πλάκα σοκο
λάτα είτε για ένα σικ σοκολατάκι με υπογραφή διε- 
θνσύςφήμηςσοκαλατοποιίαςΓίαυτόκαιμετάαπόέ- 
ναυπέρσχο γεύμα δεν θα ακουστείποτέκανείςναλέ- 
ει: "Ναείχαμεττόρακιέναλέμονπάι". 'Ομωςένακομ- 
μάτι τούρτα οοκολάταήμιαμους-σοκολά πολλοίθά- 
θελαν να είχαν για την ολοκλήρωση της γαστριμαρ- 
γικήςτους ευφορίας

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
1847Οι Fry & and Sons φτιάχνουν την πρώτη σοκολάτα από βούτυρο κακάο,
κακάο με λικφ και ζάχαρη.
1853Η πρώτη πλάκα σοκολάτα κυκλοφορεί από TOuqRy&Sons.
1866"Fry’s Chocolate Cream BaE λέγεται η πρώτη πλάκα σοκολάτα με κρφα 
1876Ηπρώτη σοκολάτα γάλακτοςστην Ελβετία
1902Οι F r/s  -ο γνωστός μας πια οίκος σοκολάτας- φτιάχνουν και στην Αγγλία
την πρώτη σοκολάτα γάλακτος
1905"Gadbuty’s Dairy Milk" λέγεται και γίνεται ανάρπαστη.
1910'BoumviLe Plain Chocolate".
1921"Ρπώ;8ΓκΙΝυί"λέγεταικαιείναιηιψώτηπλάκαοοκολάταμεφρούταήξη- 
ρούςκαρπσύς Ησοκολάτα γίνεται ακόμη mo λαχταριστή.
ΔΕΚΑΕΤΙΑ TOY ’SO: Είναι η εποχή τηςδόξρς για τις σοκολάτα; 
1932H"Mars" γίνεται αμέσωςηαγαπημένη σοκολάτα των νέων. 
1937'ΚάντεέναδιάλειμμαμεΚιτ-Κατ"λέγεταικαιηπρώτηδιαφήμκητηςγνα> 
στήςσοκολάτας
1961Η Nestle κάνει την Εμφάνιση της στην αγορά με τις πρώτες διαφημίσεις 

στην τηλεόραση.

Επιμέλεια: Π .Υ . Α φ ρ ο δ ίτη  Κ ο κ κ ίν ο υ

ί < ΛΟι άποροι ίου
κακάο: κόκκινοι σαν

,  ^  Σοκολάτα, γευόμαστε.
το αίμα, πικροί σαν 

τον πόνο και 
δυνατοί σαν Τ3 ] ν
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Οι τέχνες αποτελούν τα μέοα για την αισθητική αγωγή τω ν λαών. 
Καλλιεργούν το γούστο, ψυχαγω γούν και τέρπουν, πλουτίζουν και 

ικλεπτύνουν τον ψ υχικό κόσμο. Συμπληρώ νουν την ανθρώ πινη ύπαρξη  
και κ ινούν σύμμετρα όλες τις ψ υχικές δυνάμεις.

Ε ξαιρετική επ ιτυχία  σημείωσε η  4η Π ανελλήνια  Έ κ θ εσ η  
Ε ικαστικώ ν Τ εχνώ ν του  προσω πικού τη ς  Ε λλ η ν ικ ή ς Α στυ
νομ ίας π ου  διοργάνωσε γ ια  μ ια  ακόμη φορά η  "Α στυνομική 
Ανασκόπηση" στους εκθεσιακούς χώ ρους του  Π νευματικού  
Κ έντρου του  Δ ήμου Α θηναίω ν από 18 έως 23 Ο κτω βρίου 
2005. Τ η ν  Έ κ θ εσ η  εγκαινίασε ο Υ πουργός Δημόσιας Τάξης 
κ. Γεώ ργιος Βουλγαράκης. Σ τη ν  τελετή  εγκαιν ίω ν παρέστη
σαν ο Γ ενικός Γραμματέας του  Υ πουργείου Δημόσιας Τάξης 
κ. Λεωνίδας Ε υαγγελίδης, ο Α ρχηγός τη ς  Ε λλη νικ ής Α στυνο
μίας Α ντιστράτηγος κ. Γεώ ργιος Α γγελάκος, ανώτεροι και α
νώ τα το ι αξιω ματικοί τη ς  Ε λλ η νικ ή ς Α στυνομίας, η  Α ντιδή- 
μαρχος του  Δ ήμου Α θηναίω ν κα. Ν ίτσα  Λουλέ, εκπρόσωποι 
του  Δ ήμου Α θηναίων, τω ν  Ε νόπλω ν Δ υνάμεω ν, του  Π υρο
σβεστικού και Λ ιμενικού Σώματος, τη ς  π ολ ιτ ική ς ζω ής του 
τόπου, τω ν συνδικαλιστικώ ν φορέω ν τη ς  Ε λλ η ν ικ ή ς Α στυνο
μ ίας κα ι τω ν  Ο μίλω ν Φ ίλω ν Α στυνομίας, καθώ ς και εκπρόσω
ποι του  Π νευμ α τικού  Κ έντρου του  Δ ήμου Α θηναίων. 
Σ ύντομ η  προσφώ νηση έκανε η  Α ντιδήμαρχος του  Δ ήμου 

Α θηναίω ν κ α  Ν ίτσα  Λουλέ.
Σ τη  συνέχεια  έλαβε το λόγο ο Α ρχηγός του  Σώ ματος ο οποίος
είπε:
Η  σημ ερινή  εκδήλω ση πραγματοποιείτα ι στα πλα ίσ ια  του εορτα
σμού της "Η μέρας τη ς Αστυνομίας" κα ι του Π ροστάτη του Σ ώ μα
τος Μ εγαλομάρτυρα Α γίο υ Α ρτεμίου.
Η  Έ κθεση  αυτή, που φ ιλοξενεί κα λλιτεχνικές δημιουργίες συνα
δέλφω ν μ α ς, α π ο τελεί πλέον μ ία  τα κ τικ ή  κοινω νική κα ι π ο λιτι
σ τική  δραστηριότητα τη ς Ε λληνικής Α στυνομίας.
Μ ια δραστηριότητα που αναδεικνύει μ ία  άλλη π τυ χή  
του Έ λλη να  Α στυνομικού. Μ ία π τυ χή  που χα ρα 
κτηρίζετα ι α πό ψ υ χ ικ ή  καλλιέργεια , δημ ιουργική  
δύναμη κα ι α ισθητικές αναζητήσεις.
Η  Έ κθεση  Ε ικαστικώ ν Τεχνώ ν, ω ς πολιτισ τικό  γε
γονός, εκτός α πό τη ν αυτονόητη κ α λλιτεχνικ ή  της α
ξία, εμπ εριέχει κα ι μ ία  ακόμη διάσταση. Α υτή  της ε
πικοινω νίας μ ε  τους συναδέλφους δημιουργούς τω ν 
έργω ν, που πέρα α πό  τις  επ α γγελμα τικές τους δρα
στηριότητες, προσπαθούν μέσα  από τα  έργα  τους να  
μ α ς  μετα φ έρουν π ς  ευαισθησίες τους.
Ε ίνα ι αναμφ ίβολα θείο δώρο να μ π ο ρείς να μ ο ρ

φοποιήσεις την άμορφη ύλη. Ν α  μ π ο ρ είς να παρασύρεις τον άλ
λο  μ ε  το δημιούργημά  σου. Α υ τή  την ικανότητα έχουν οι άνθρω 
πο ι που ασχολούνται μ ε  την τέχνη. Μ πορούν να προσφέρουν α ι
σθητική  απόλαυση, δη μ ιο υργική  έμπνευση κα ι υψ ηλές αναζητή
σεις.
Η  τέχνη  άλλω στε είνα ι κοινω νικό φαινόμενο που έχει μ εγά λη  α
ξία  στη ζω ήμας. Ε ιδ ικά  στη δύσκολη κα ι αβέβαιη επ ο χή  που ζού- 
μ ε. Α εν είνα ι πολυτέλεια , είνα ι ανάγκη τω ν ανθρώ πω ν. Π έρα από  
το ότι προβάλει τα β ιώ ματα  του καλλιτέχνη, είνα ι έκφραση του 
πνεύματος της εποχής.
Ο ι τέχνες νουθετούν, διδάσκουν και αναδεικνύσνται παράγοντες 
διαμόρφω σης κα ι εξέλιξης του πολιτισμού.
Ε ίμ α ι ιδια ίτερα ευτυχής ω ς Α ρχηγός του Σώ ματος που κα ι στον 
τομέα αυτό η Ε λλη νικ ή  Α στυνομία  δίνει το δ ικό  της "παρών".
Το προσω πικό της Α στυνομίας, μ ε  τη ν ψ υχική  κα λλιέργεια  και 

το δημιουργικό  του πνεύμα, συμβάλλει στα πολιτιστικά  δρώ μενα  
της εποχής.
Ε ίμ α ι υπερήφανος, γ ια τίμ έλη  της αστυνομικής οικογένειας συμ

μετέχουν σε όλους σχεδόν τους τομείς της τέχνης, της ευρύτατης 
αυτής έκτασης της ανθρώ πινης δραστηριότητας.
Γ ια τί έχουν τη ν ικανότητα να κάνουν αισθητές, ιδέες κα ι αξίες 
της ζω ής, όπτος η αγάπη, η ειρήνη, η ελευθερία.
Γ ια τί επ ιλέγο υν τον ω ραιότερο ίσω ς τρόπο κα ι μέσο  διαφ υγής α
π ό  τη  συνήθεια κα ι την καθημερινότητα.
Γ ια τί παρά το δύσκολο, κοπιαστικό  κα ι επικίνδυνο έργο μα ς, έ

χο υν τη διάθεση τη ς κα λλιτεχνικής δημιουργίας, εκφράζοντας 
συνολικότερα τις  ευαισθησίες τω ν Α στυνομικώ ν στα 

κοινω νικά προβλήματα, τα οποία βιώ νουν καθημε
ρ ινά .
Η  δη μ ιο υργική  τους έκφραση βοηθά στην ευρύτε

ρ η  αποδοχή του έργου μ α ς, στην κοινω νική συναί
νεση κα ι στην βελτίω ση τω ν σχέσεω ν Α στυνομίας 

και πολιτώ ν.
Θ έλω  να συγχαρώ  τους 35  συναδέλφους μ α ς  για  την  
ποιότητα τω ν έργω ν που εκθέτουν στους τομείς της 

ζω γραφικής, της αγιογραφ ίας, της γλυπ τική ς και της 
κεραμικής. Τους ευχαριστώ , γ ια τ ί όλοι τους, ω ς 

προσω πικό της Ε λλη νικής Α στυνομίας ανταποκρί
ν ο μ α ι καθημερινά στην απαίτηση κα ι το δικαίω -
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μα των πολιτών να ζονν με ασφάλεια και ω ς καλλι
τέχνες συμβάλλουν στο χώρο της τέχνες και της δη
μιουργίας.
Ευχαριστώ επίσης τον Δήμο Αθηναίων που μας πα

ραχώρησε το χώρο αυτό, την εμπορική τράπεζα για 
την ευγενική της χορηγία και όλους εσάς που τιμάτε 

με την παρουσία σας την Έκθεση Εικαστικών Τε
χνών του προσωπικού της 
Ελληνικής Αστυνομίας.
Κύριε έπουργέ σας παρα
καλώ να εγκαινιάσετε την 
Έκθεση. Ευχαριστώ”.
Π αίρνοντας το λόγο ο κ.
Υ πουργός τόνισε:
"Η Αστυνομία μοιάζει με 
μια μικρή κοινωνία. Νο
μίζω ότι έργο της πολιτι
κής ηγεσίας κάθε φορά, εί
ναι να προσπαθεί να ανα- 
δεικνύει τις πιο καλές πτυ
χές της Ελληνικής Αστυ
νομίας, διότι είναι σαν να 
αναδεικνύει τις πιο καλές πτυχές της ελληνικής κοι
νωνίας. Πρέπει να σας πω ότι στον τομέα αυτό δε δυ
σκολεύομαι καθόλου. Πολλές φορές έχω κι εγώ ο ί
διος εκπλαγεί από την ευσυνειδησία, το καθήκον, τη 
σοβαρότητα, την ευαισθησία, τη συνέπεια, αλλά και 
την αυθεντική προσέγγιση που συναντώ στους ανθρώ
πους με τους οποίους συνεργάζομαι καθημερινά σε ό
λα τα επίπεδα. Και επίσης, θέλω να σας πω ότι όλη 
αυτή η διαδικασία αναδεικνύει ένα διαφορετικό πολι
τισμό από αυτό που μέχρι τώρα, μέχρι πρότινος εν 
πάσει περιτττώσει, είχε συνηθίσει κανείς να βλέπει. 
Έχω πει κι άλλη φορά, το λέω και τώρα, θεωρώ τον 
εαυτό μου εξαιρετικά υπερήφανο που είχα την τιμή να 
έρθω σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, τον ψυχι
σμό των οποίων σήμερα θα δείτε στις αίθουσες αυτές. 
Την έκφραση και την αντίληψη για το πώς είναι η 
ζωή, το πώς απεικονίζεται θα δείτε σήμερα εδώ, στην 
άλλη αίθουσα που ο Δήμος είχε την ευγενική καλοσύ
νη να μας παραχωρήσει. Δεν εντάξαμε τυχαία την έκ
θεση αυτή στις μεγάλες εορταστικές εκδηλώσεις της 
Ελληνικής Αστυνομίας. Ή ταν σκόπιμο, γιατί θέλαμε 
κι εμείς να διαπιστώσουν και οι υπόλοιποι συμπολί
τες μας αυτό που τουλάχιστον κάποιοι από εμάς, με 
έκπληξη άλλοι, μ ε πολλή μεγάλη προσδοκία κάποιοι, 
βλέπουν καθημερινά. Αυτό είναι μ ια  πτυχή που όλοι 
αγαπάμε. Κυρίες και κύριοι θέλω να σας πω ότι το έρ
γο που επιτελείτε είναι εξαιρετικά σημαντικό και ένα 
τόσο εξαιρετικά σημαντικό έργο δε θα μπορούσε να ε- 
πιτελεστεί από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ευαι

σθησία και υπευθυνότητα. Σήμερα, εδώ, θα δείτε ένα 
μικρό κομμάτι από την καρδιά τους, σας τη χαρίζουν 
και θέλουν και αυτοί τη δική σας. Θέλουμε δηλαδή να 
έρθετε πιο κοντά στην Ελληνική Αστυνομία, να την α
γαπήσετε όπως και η ίδια σας αγαπάει. Με αυτές τις 
λέξεις επιτρέψτε μου να εγκαινιάσω αυτή την έκθεση 
και να ευχηθώ κάθε χρόνο και καλύτερα".

Σ τη ν  Έ κ θ εσ η  φιλοξενή
θηκα ν τα  έργα 35 συνα
δέλφων. Σ υγκεκριμένα , 
στην Έ κ θ εσ η  φιλοξε
νο ύ ντα ι τα  έργα τω ν πα
ρακάτω  καλλιτεχνώ ν:

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 
Α^υφύλακπςΛιωνίδας 
ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ,ΑαιυνομοςΒ’ 
ΔημήιριοςΑΜΏΝΟΙ ΙΟΥΛΟΣ, 
Αστυνόμος Α’ Ρωμόλιος 
ΒΑΡΒΕΡΗΣ,Αρχιφύλπκας 
Χρυσάνθη ΒΕΊΣΗ,Αοτυν.

Xνιής Ναπολέων ΒΛΑΣΣΗΣ, ΑσιπφύλπκηςΜαρκιΔΕΛΓΑ 
Υπαοτυνόμος&α ΚωνυιαντιναΚΟΡΦΟΞΥΛΚΙΤΗ,Ασιικρύλα- 
κι̂ ΓαόργιοςΚΟΙΣΙΚΩΝΑΣΑνθιπΜσιυνόμοςΑνασιάσιος 
ΛΑΜΠΡΟΙ ΙΟΥΛΟΣ,
ΠαλπικήΥπίλληλος Ελένη ΛΟΥΡΙΔΑ,ΑμχιφύλακαςΒασίλαος 
ΜΑΚΡ¥ΠΑΝΝΗΣΑσιυνσμοςΑ’ΣιάρανοςΜΑΝΔΑΛΟΣΠοΑι- 
υιαίΥΐΗλληλοςΡοζπλκιΜ]ΧΑΛΑΤΌΥ,Υι»σπηόμοςΒ’Κων- 
ιπανιίνοςΜΙΧΟΣ ΑσιυφύλαιαιςΑποαταλίαΜΙ 1ΕΝΕΚΗ, 
ΑΜυν.ΔνιήςΔημήφίοςΙ^ΙΑΪΩΑΝΝΟΥ Αστυφύλακας Ερι- 
φύλληΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ,Αρχιφύλίΐκπς Βασίλειος 
ΣΙ ΙΥΡΙΔΑΚΗΣΑστυνόμοςΒ’ΜαρίνοςΣΓΑΓΑΚΗΣ Σύνορά 
κόςΦύλακπςΠολυζωηςΤΤΠ’ΖΗΣΙΙολιιικήΥπάλληλοςΦραΒ^ 

ρίκη ΤΣΙΡΟΥ.

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ
Συνοριακή ΦύλακαςΛτιμπρινή ΒΟΥΔΟΥΡΑΓΚΑΚΗ, Αρχιφΰ- 
λαχαςΑργύριοςΒΟΥΡΒΑΣΑμχιφύλακηςΧρήσιοςΔΕΛΛΑΣ, 
ΑνθυικισιυνύμοςΑικαΐφίνηΔΡΟΥΤΣΑ-ΜΠΡΑΝΙΤΓΣΑ,Ααιυ- 
νόμοςΒ'ΧπράλαμποςΚΑΛΤΣΗΣ Συνοριακός ΦύλακαςΔημή- 
φιοςΜΙΑΛΑΡΗΣ,ΑρχιφύλίΐκαςΓεώρνιοςΣΙΈΦΑΝΙΔΗΣ. 
ΣυνοριακόςΦυλακή ΠολυφηςΤΕΡΖΗΣ,ΑοιυνόμοςΑ'Σάβ- 
βαςΧΑΤΖΗΜΟΣΧΟΥ,Ασιυν. ΔντήςΔημήτριος 
ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ.

ΓΛΥΠΤΙΚΗ

Ανθυτκ^υνόμος Ευθύμιος ΖΙΑΝΟΣ ΑσιυνομοςΑ’ Δημήτριος 
ΘΩΜΑΚΟΣ,
ΑνθυιχτστυνόμοςΙωάννηςΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣΑμχιφύλακαςΒα- 
οίλαοςΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ, ΙΙολιιικόςΥπάλληλοςΕρωχόκρυος 
ΤΖΓΙ'ΖΙΦΑΣ,
Ταξίαρχος ΘεόδωροςΤΡΥΦΕΡΗΣ

“  Θέλουμε να έρθετε 
πιο κοντά  στην 

Ελληνική Αστυνομία, 
να την αγαπήσετε 
όπως και η ίδια σας

αγαπάει ”
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M i l l e n n i u m
F A S H I O N  G R O U P

κοσ τούμ ι α π ό  99€

ΑΤΟΚΕΣμρ Ολες
ΔΟΣΕΙΣ

I lead oilier: Λ. 1 κτοΐου 23 (έναντι PRAKTIKER). Μεταμόρφωση. Αθήνα. 
Γηλ.: 210 28 53 886. fax: 210 28 53 889 
e-mail: milletaotenct.gr

Μεταμορηωση: V Γατοΐου 23 (έναλτι PRAKTIKER), Αθήνα.
\/ιιρναί: I Ιάρνηθος 2 (έναντι Κεντρικής Πλατείας Μενιδίοιι), Αθήνα. 
ΙΙλιοιστολη: Λ. Ειρήνης 37 (Πλατπ'α Εθν. Αντίστασης), Αθήνα.
/c>/iHi<(ov: Λ. Παπάγου55, Αθήνα.
Περιστέρι: Εθνικής Αντιστάσεως 24 (Πεζοδρόμος). Αθήνα.
Αθήνα: /Λ Πειραιοίς 37 & Σοφοκλέους (πλησίον Πλατείας ΚσυμουνδΟΐίρου). 
Λάρισα: Ελ. Βενιζέλου 140 (έμπροσθεν Αγίου Αχιλλίου).
Βόλος: Λ. Δημητριάδος 229 (έναντι Επιμελητηρίου Βόλου).
BiicurcSni Unirca Shopping Centcr/Pta. Unirii.

City Mall/St. Oltcnitci Nr 2 sector 4 
Regina Eiisabeta Nr 37 sector 5 

Timisoara: Julius Mall/St. Demctriaile Nr I



πολιτισμός
Ε Κ Θ Ε Σ Ε Ι Σ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
ΜΕΤΟΦΑΚΟΣΓΡΑΜΜΕΝΟΣΠΣΚΥΚΛΑΔΕΣ
Ο πολιτισμός και χο τοπίο ίων Κυκλάδων μάχι από τις φωτογραφίες 20 Σύγ
χρονων Ελλήνων Δημιουργούν 
Μέγαρο Σταθάτσυ (Ban. Σοφίας και Ηροδότου 1) 
Μετηνευκαφίατ£ΰν20χρΰνωναΓΚ>τηνίδρυσητσυΜουσασυΚυκλαδικήςΤέ- 
χνης(Ιανουΰριος1986) πραγματοποιείται η πρώτη εκδήλωση γιαταν εορτασμό 
της επετείου. Πρόκειται γκχ την πολυπρόσωπη θψατική άτθεση "Με χο φακό 
στραμμένο<πτςΚιικλάδ0ζ,,μέοααπότιςφωτογραφίές2Οσύγχρσνα:ΜΕ\λήνων 
δημιουργών. ΕίκοσισύγχρονοΓ Ελληνεςκαλλιτέχνες ζωγράφοςγλύπτεςφω- 
τσγρΰφοι, καταξιωμένοι και νεώτεροι, καθένας με τη προοωιιικιί του εμπειρία, 
στρέφουν το φακό τους στο ανεξάντλητο θέμα του κυκλαδικού πνεύματος α
ποκαλύπτοντας τη δίκη τους ευαισθησία και αισθητική προσέγγιση. '
Στην έκθεαη συμμετέχουν οι: Κώστας Ταάκλης Μαρίνα Καρέλλα, Μιχάλης

Μακρουλάκης Πλάτων Ριβέλλης Γιάν
νης Ψυχρπαίδης Σωκράτης Μαυρομμά- 
της ΓκηργοςΛάππας ΓιάννηςΑδαμάκος 
Χρήστος Μποκόρος Μαρία Παπαδημη- 
τρίσυ, Παναγιώτης Τανιμανίδης Μαρία 
Λοϊζ&υ, ΝίκοςΝαυρ&γ; Ν ίκοςΑλεξκιυ, 
ΔημήτρηςΚόζαρης ΠάριςΠετρίδης Κα
τερίνα Καλούδη, Νίκος Χαραλαμπίδης 
ΣωκράτηςΣτικράτους και Μαρίνα Βερνί- 
κσυ. Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης 
στην επιθυμία τσυνα συναντηθεί το ευρύ 
κοινά, κάνα ένα βήμα προς αυτά, προοφέ- 
ρσντας την εμπειρία στον επισκέπτη του, 
συναντώνταςταυτόχρσνατοβλφματου 
απλού περαστικού.

ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΙΌΥΤΠΛΝΙΚΟΥΣΤΟ ΖΛΙIIΙΕΙΟ
Η καμπάνα του πλοίου Ίϊτανικόςακούστηκε στις 12:00’ της ΙΟηςΑπριλιδυ του 
1912 στο λιμάνι του Σαουθάμι ιον. Δυο μέρες μετά, ένα ι ιαγόβαυνο βύθισε το υ
περωκεάνιο που ιιραγματοποισύσε τοπαρθενικό του ταξίδι, παφνονταςστο βυ
θό πάνω αι ιό 1.500ανθρώπσυς
Από πς8 Οκωιβριόυ έωςτις 15 Ιανουαρίου στον εκθεσιακόχώρο του Ζαππειόυ 
Μεγάρουθαεκτίθενχαι πόνο) από300αυθεντικά αντικείμενα τα οποία βρέθη
καν στ» ναυάγιο του Τιτανικού. Ανάμεσα σκι εκθέματα είναι και το μοναδικό 
μέρος της ατράκτου ι ίου έχα ανασυρθεί από τον Ατλαντικό.
Με την συνεργασία ταυ Ναυτικού Μουσείου δημιουργήθηκεστο χοίρο τηςέκ- 
θεοηςειδικάςχώρος αφιερωμένος στο ναυάγιο της φρεγάτας'Ελλη που σημά
δεψε την πολεμική ιστορίατηςΕλλάδαςόταν στις 15 Αυγούστουτου1940βυ-
θιστηκε έπει τα από επίθεση που δέχτηκε από ιταλικό υι ιοβρύχιο έξω από το λι
μάνι της Τήνου.
Στην έκθεση γίνεται αναφορά και στο ναυάγιο του 'Βρετανικού’, τουμεγαλύ- 
ιεροιι υιιερωκεάνιου, που βυθίστηκε την 21 Νοεμβρίου του 1916 έξω από το λι
μάνι της Κέας Επίσης μνημονεύεται και το ναυάγιο του1 Χειμάρρά11 ίου έγινε

στον Ευβοϊκό κόλπο σπς 20 Ιανουάριου 
του 1947.
Η'Εκθεση Κειμηλίων Τιτανικός αποτε
λεί την πολυτελέστερη και καταοκευα- 
σπκάδαπανηρότερη έκθεση ευρημάτων 
στον κόομο. Διεθνώς το σύνολο των επι
σκεπτών της έκθεσης υπερβαίνει τα 
16.000.000. Στην Αθήνα αναμένεται να 
τηνεπισκεφτούν 750.000άνθρωποι.

ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 
-ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΓΕΩΡΓΊΟΥ ΙΑΚΩΒ ΙΔΗ
Περισσότερα από 200 έργα του ζωγράφου 
Γεωργίου Ιακωβίδη συνθέτουν την αναδρο
μική έκθεση που εγκαινιάστηκε στις 14 Νο
εμβρίου στην Εθνική Πινακοθήκη και θα 
διαρκέσει μέχρι και τις 30 Ιανουαρίου του 
2006. Οιπιοδημοφιλείςπίνακέςτουίακωβί- 
δη τονίζουν τη σχέση του καλλιτέχνη με 
την πρώτη αλλά και με την τρίτη ηλικία 
Ζωγράφισε παιδιάκαιγέροντεςμε απλότητα 
και αμεσότητα, διειοδύοντας στην ψυχολο
γία των χαρακτήρων.
Αν και εκπρόσωπος της Σχολής του Μονά
χου δεν περιορίστηκε σεις χαρακτηριστικές 
σκηνογραφημένες παραστάσεις αλλά εκ
φράστηκε στα έργα του με ρεαλιστική διάθε
ση δημιουργώντας μορφές γεμάτες φυσικό
τητα και ένταση.
Μεγάλο μέρος της έκθεσης αφιερώνεται στα έργα που δημιούργησε με
τά την επιστροφή του στην Ελλάδα από το Μόναχο. Εκείνη την εποχή 
φιλοτέχνησε πολλά πορτραίτα των μελών της αθηναϊκής αστικής κοι
νωνίας. Παρουσιάζονται επίσης σχέδια, εικονογραφήσεις, γλυπτά με
τάλλια, νομίσματα, αλλά και έργα Γερμανών καλλιτεχνών που επηρέα
σαν το έργο του καθώς και έργα καλλιτεχνών οι οποίοι άντλησαν την έ
μπνευσή τους από τα έργα του ζωγράφου.

Θ Ε Α Τ Ρ Ο

ΝΟΜΠΕΛ ΣΤΟΝ ΧΑΡΟΛΝΤ ΠΙΝΤΕΡ
Τρεις μέρες μετά τα 75α γενέθλια του ο διεθνώς αναγνωρισμένος Βρε
τανός θεατρικός συγγραφέας Χάρολντ Πιντερ τιμήθηκε από την Σουη
δική Ακαδημία με το Νόμπελ Λογοτεχνίας 
Ο Χάρολντ Πίντερ είναι από τους διασημότερους θεατρικούς συγγρα
φείς της Βρετανίας Με τα διάσημα έργα του το Ήάρτι γενεθλίων" και 
"Ο επιστάτης" καθιερώθηκε και ο όρος "πιντερικός", επινοήθηκε για να 
δηλωθεί το γεμάτο σιωπές λιτό ύφος
Η Σουηδική Ακαδημία τον χαρακτηρίζει ως τον mo προβεβλημένο εκ
πρόσωπο της αγγλικήςδραματουργίας του 20ου αιώνα και αναφέρει χα- 
ρακτηριστικά ότι ο Πίντερ "αποκατέ
στησε το θέατρο στα βασικά του στοι
χεία: ένα περίκλειστο χώρο και έναν 
αναπάντεχο διάλογο, όπου οι άνθρω
ποι είναι ο ένας στο έλεος του άλλου 
και η υποκρισία καταρρέει".
Ο Πίντερ έκτος από το λογοτεχνικό 
του έργο είναι γνωστός για τον αγώνα 
του υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμά
των. Πολλά έργα του έχουν μεταφερ
θεί στην τηλεόραση και στον κινημα
τογράφο.
Το Νόμπελ Λογοτεχνίας συνοδεύε
ται από το χρηματικό ποσό των 10 εκατομμυρίων κορωνών (1,1 εκατ. 
ευρώ).
Η "ΠΡΟΔΟΣΙΑ" του Χάρολντ Πίντερ στο Θέατρο Σημείο, Καλλιθέα, 
τη λ  210 9229579
"Ο Πίντερ αποκαλύπτει την άβυσσο που κρύβεται κάτω από την καθη-

Α/Α I  U U  I  Ν0ΕΜΒΡΙ0Σ-ΔΕΚΕΜΒΡΙ0Σ 2005



μερινή φλυαρία και μας ωθεί να δούμε πίσω α
πό τιςκλειστές θύρες τηςκαταπίεσης". "Η Προ
δοσία" παρουσιάζει την αντίστροφη πορεία 
μιας εφτάχρονηςσχέσηςανάμεσα σε μια γυναί
κα και τον καλύτερο φίλο του άντρα τη ς Το 
έργο ξεκινά από τη στιγμή που οι δυο εραστές 
διακόπτουν τη σχέση τους και επιχειρείται 
μια αναδρομή στο παρελθόν.
Το έργο αναγνωρίστηκε ως αριστούργημα 
του Πίντερ και είναι το mo προσιτά από τα 
έργα του.
Η μετάφραση του έργου ανήκει στην ΕύαΓε- 
ωργουσοπούλου, η σκηνοθεσία και σκηνική 
επιμέλεια στον Νίκο Διαμαντή. Παίζουν: Ιω
άννα Μακρή, Γεράσιμος Δεστούνης Αυγου
στίνος Ρεμούνδος

Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Σ
ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ
Τομεγάλοκλασσικόμυθιστόρηματου 
Καρόλου Ντίκενς μεταφρεται στη με
γάλη οθόνη. Πρόκειται γιατην συναρ
παστική ιστορία ενόςφτωχού αγοριού 
που προσπαθεί να επιβιώσει στο σκο
τεινό Λονδίνο του 19ου αιώνα, οε μια 
κοινωνία που βρισκόταν στις αρχές 
τηςβισμηχανικής επανάστασης Σκια- 
γραφαται μέσα από το έργο μια άκαρ- 
δη και βάναυση πραγματικότητα, ταε- 
γκαταλειμμένα παιδιά, τα απάνθρωπα 
ιδρύματααλλάσυγχρόνωςτο ιδιότυπο 
χιούμορ του Ντίκενς που δημιούργη
σε μέσα από το έργο αυτό, ένα χαρακτήρα που επικράτησε σαν αδιαμφισβή
τητος ήρωας της κλασσικής παιδικής λογοτεχνίας 
Πρόκειται γι μια μεγάλη συμπαραγωγή της Βρετανίας Τσεχίας Γαλλίας 
και Ιταλίας Η σκηνοθεσία είναι τοι ι Ρόμαν Πολάνσκι και πρωταγωνιστούν 
οι Μπεν Κίνγκσλεϊ, Μπάρνεϊ Κλαρκ, Λιν Ρόου, Μαρκ Στρονγκ, Ιαν Μακ 
Νις

ΤΑ ΕΠΑΓΓΈΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ
Πρόκειται για ένα οδοιπορικό γνωριμίαςμε τον κόσμο των γονιών και των 
παππούδων μας Μια αναδρομή στην Ελλάδα που χάθηκε και που αλλάζει 
καθημερινά. Στην έκθεση υπάρχουν φωτογραφίέςαπό τη Συλλογή του Νί
κου Πολίτη με τον τίτλο Ή  Ελλάδα του μόχθου 1900-1960". 
Πρωταγωνιστές της συλλογής είναι μεροκαματιάρηδες τεχνίτες έμποροι 
καιπολλοίάλλοι εργαζόμενοι που φιλοτεχνήθηκαν από ζωγράφους και χα
ράκτες έπάρχει και η ενότητα που περιλαμβάνει μακέτες σκηνικών από κι
νηματογραφικές ταινίες στις οποίες παρουσιάζονταν διάφορα επαγγέλμα
τα Εκτίθενται επίσης διάφορα αντικείμενα ως εργαλεία που συνδέονται με 
διάφορα επαγγέλματα, όπως παλιές γραφομηχανές φωτογραφικές και τα- 
μειακέςμηχανές μηχανήματα τυπογραφείου,έναςπάγκοςτσαγκάρημεερ- 
γαλεία, ένα χειροκίνητο πλυντήριο και άλλα

ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ
Ο γόης του ελληνικού σινεμά δεν είναι ma μαζί μας.. Στις 8 Νοεμβρίου ο 
δημοφιλής ηθοποιός έχαοε τη μάχη με τον καρκίνο. Είχε παραμείνει στο 
νοσοκομείο από τις αρχές του περασμένου Οκτωβρίου, όπου είχε εισαχθεί 
με λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος Γράφτηκε στον τύπο ότι α
ναχώρησε για τη 'Συνοικία το Όνειρο", όπως ήταν ο τίτλος της ομώνυμης 
ταινίας του 1961 την οποίασκηνοθέτησεκαι στην οποίαπρωταγωνίστησε. 
ΟΑλέκοςΑλεξανδράκηςέλαμψεγιαδΟχρσνιαστο θεατρικό σανίδι. Ηπρώ- 
τη του εμφάνιση στη "Φθινοπωρινή Παλίρροια”, άφησε τις καλύτερες ε- 
ντυπώσειςσε κριτικούς και κοινό. Στο θέατρο της Επιδαύρου, έπαιξε πρω
ταγωνιστικό ρόλο στον 'Ιππόλυτο'1 του Ευριπίδη και απέσπασε εγκωμια
στικές κριτικές Έμεινε όμως στη μνήμη του κόσμου από τις κινηματο
γραφικές κυρίως ταινίες στις οποίες έπαιξε όπως "Στέλλά'δίπλα στη Μελί

να Μερκούρη,'Δεσποινίςδιευθυντής'' και"Μια τρελή-τρελήοικογένεια"με 
τη Τζένη Καρέζη, Ή  σοφερίνα" και το "Δόλωμα" με την Αλίκη Βουγιου- 
κλάκη,'ΜιαΙταλιδα στην Κυψέλη"μετηΜάρω Κοντού καίΉκόμισσα της 
Κέρκυρας" με τη Ρένα Βλαχοπούλου. Στην τηλεόραση, έπαιξε στις σειρές 
Ήαράξνος Ταξιδιώτης”, Τιούγκερμαν” και τους'ΜυστικούςΑρραβώνες”.

Ή  ΑΘΗΝΑ ΤΟΝ 20° ΑΙΩΝΑ-Ο ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ'
Στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων φιλοξενείται από τις 8 Νοεμβρίου έ
ως τις 25 Ιανουάριου του2006μια έκθεση που είναι αφιερωμένη στην πόλη 
των Αθηνών. Μετά από πολύμηνη εργασία συγκεντρώθηκε πλούσιο αρ- 

χειακό υλικό που αποτελείται από φωτογραφίες, 
έγγραφα, δημοσιεύσεις ραδιοφωνικά και κινη
ματογραφικά ντοκουμέντα.!! έκθεση παρου
σιάζει τις αλλαγές που έγιναν τα τελευταία 100 
χρόνια στην Αθήνα, όπου από μια μικρή πόλη 
του 1900 έγινε ένα μεγάλο αστικό κέντρο του 
2000. Μέσα από τα ντοκουμέντα εμφανίζονται 
όχι μόνο οι μεγάλες αρχιτεκτονικές αλλαγές αλ
λά και τα γεγονότα που σημάδεψαν την ελληνι
κή πρωτεύουσα όπως οι ΒαλκαντκοίΠόλεμοι, η 
Μικρασιατική Καταστροφή, το έπος της Αλβα
νίας η Αντίσταση, ο λιμός της κατοχής και όλα 
όσα επακολούθησαν και αποτελούν την ιστορία 
της πόλης

Επιμέλεια: Π .Υ . Ζω ή Κ ω σ τα β ό ρ α
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βιβλίο
Μ Υ ΣΤΙΚ ΕΣ Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ Ε ΙΣ  Σ Τ Η  Μ ΙΚ ΡΑ  
Α Σ ΙΑ  (Ο  Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ  Π Ο Λ Ε Μ Ο Σ ΤΩ Ν  
Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Ω Ν  Κ ΑΙ Β Ρ Ε Τ Α Ν ΙΚ Ω Ν  Υ Π Η 
Ρ Ε Σ ΙΩ Ν  Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ ΙΩ Ν  Γ ΙΑ  Τ Η Ν  ΑΝΑ- 
Τ Ο Λ ΙΑ , 1 9 1 9 - 1 9 2 3 )
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ
ΕΚΔ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε., ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 10,
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΗΛ. 210 74 88 366-7,74 89 941

.^ ^ ξ ί ζ ε ι  να  σημειω θεί όχι η  περίοδος χου μικρασιαχικού πολέ
μου έχει ισχορηθεί από χα έργα αξιόλογων Ε λλή νω ν κα ι ξένων 
ακαδημαϊκώ ν και δημοσιογράφων. Μ έχρι σήμερα οι ερευνηχές

εσχίασαν χο ενδιαφέρον χους 
σχο διπλω μαχικό παρασκήνιο 
κα ι σχις πολεμικές συγκρού
σεις. Το παρόν βιβλίο προσεγ
γ ίζει χα  γεγονόχα μέσα από δια
φ ορετική  κα ι άγνω σχη  μ έχρι 
σήμερα οπ τικ ή  όπω ς α υχή  δια
μορφώ θηκε από χη  δράση χω ν 
ελλη νικώ ν κα ι βρεχανικώ ν υ 
πηρεσιών.
Χ ρησιμοποιώνχας ω ς κ ύρ ιες 
πηγές, άκρω ς απόρρηχες 
εκθέσεις χης Ε λλη νικ ής 
ΣχραχιάςΜ ικράς Ασίας, χης 
'  Υ παχης Αρμοσχείας και 
Χ ω ροφυλακής Σμύρνης, χης 
Ν αυ χ ική ς Βάσης 
Κ ωνσχανχ ινουπόλεως, χω ν 
Υ πουργείω ν Εξω χερικώ ν και 

Σχραχιω χικώ ν, χου  Foreign Office κα ι χω ν βρεχανικώ ν 
υπηρεσ ιώ ν Secret Intelligence Service και G overnm ent Com
m unications & C ypher School, ο συγγραφέας διερευνά σε 
χακχικό, επιχειρησιακό και σχραχηγικό επίπεδο χ ις  
επ ιχειρήσεις χω ν υπηρεσιώ ν πληροφοριώ ν χη ς Ε λλάδας και 
χη ς Α γγλίας.
Σχο βιβλίο καχαγράφονχαι οι σχραχηγικές εκχιμήσεις χω ν 
Ε λλ ή νω ν και Βρεχανών επιχελώ ν και οι προβλέψ εις 
χους γ ια  χ ις  πολχχικο-σχραχιωχικές εξελίξεις σχη 
Μ ικρά Ασία. Π αράλληλα, παρουσιάζεχαι ένα άγνωσχο 
μέχρι σήμερα πεδίο, όπω ς αυχό διαμορφώ θηκε μέσα 
από χη  δράση χη ς Ε λλ η ν ικ ή ς Χ ω ροφυλακής σχη 
Σ μ ύρνη  και στην ευρύτερη  περιοχή. Ειδικότερα, 
καταγράφοντα ι οι επ ιχειρήσεις αντικατασκοπίας χης 
Χ ωροφυλακής κα ι οι εκθέσεις γ ια  χη  δημόσια ασφάλεια 
κα ι τη ν  εγκ λη μ ατικότητα  σχη Μ ικρά Ασία.
Ο συγγραφέας του  β ιβλίου Π ανα γιώ τη ς Δ ημηχράκης 
είναι στρατιω τικός α να λυτή ς και υπ οψ ή φ ιος διδάκχωρ 
Σπουδώ ν Π ο λ φ ο ύ  χου  Kingaes College London και 
αποφοίτησε με άριστα από χο Τ μήμα Ε π ικο ινω νία ς &
Μ Μ Ε το υ  Π ανεπ ιστημ ίου Α θηνώ ν. Α πό το 1999 
αρθρογραφεί στα περιοδικά Σ τρα τη γική , Π όλεμος &
Ιστορία, Α πόρρητο Δ ελτίο και Περίπολος.
Το διάστημα χω ν Ο λυμ π ιακώ ν Α γώ νω ν υπήρξε 
α να λ υτή ς διεθνώ ν Μ Μ Ε - σ υνεργάτης χου Γραφείου Τ ύπ ου  
χου Υ πουργείου Δημόσιας Τάξης.

ΙΣΤ Ο ΡΙΚ Ο  Η Μ Ε ΡΟ Λ Ο ΓΙΟ  2006 , 
Α Ν Α Δ ΡΟ Μ Η  Σ Τ Η Ν  Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η  ΙΣ Τ Ο ΡΙΑ  
ΑΠ Ο  Τ Η Ν  Α ΡΧ Α ΙΟ ΤΗ ΤΑ  Μ Ε Χ Ρ Ι Σ Η Μ Ε ΡΑ
ΕΚΔ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΚΕΨΙΣ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 112,
ΤΗΛ. 210-3614736

π ολύ  μεράκι και 
φα ντα σ ία , ο Β ίω ν Ψ ια - 
κ ή ς  κ α ι οι σ υ ν ερ γά τες  
χου  δη μ ιο ύ ρ γη σ α ν  το  ελ
λ η ν ικ ό  «Ιστορικό Η μ ε
ρολόγιο  2006». Μ ια  π ο λ ύ  
ενδιαφέρουσα  εργασία, 
π ου  ξεπερνά τη ν  πεπα- 
χη μ ένη  τω ν  ημερολο
γ ίω ν , κ α τα γρ ά φ ο ν τα ς  με 
α ξιοπρόσεκτη  λ επ το μ έ
ρεια  ε π ί κ α θ η μ ερ ινή ς  βά- 
σεω ς γεγο νό τα  τ η ς  ελ λ η 
ν ικ ή ς  ιστορίας, α πό  τη ν  
α ρ χα ιό τη τα  μ έχρ ι σή μ ε
ρα  με ε ιδ ικ ή  αναφ ορά  σχο σπουδαιότερο  γεγ ο νό ς  χη ς  εκάστο- 
χε εβδομάδας κα ι το υ  κ άθε  μ ήνα . Σ το  τέλ ος χου  Η μ ερολογίου  
έχει επ ισ υ ν α φ θ ε ί ολιγοσέλιδο π ροσ ά ρτη μ α  σχο οποίο γ ίν ε τ α ι 
σ ύ ν το μ η  χρ ο νο λ ο γ ικ ή  αναδρομή σ το υ ς σ η μ α ντικ ό τερ ο υ ς  
στα θμ ούς τ η ς  ελ λ η ν ικ ή ς  ιστορίας, από τ η ν  α ρ χα ιό τη τα  μ έχρ ι 
σήμερα.

ΣΙΩ Π Η  ΟΜ ΙΛΟΥΣΑ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΣΑΨΑΚΗ 
ΕΚΔ. ΙΒΥΚΟΣ,
ΤΗΛ. 26410-28910.

Ο Α νθ υ π α σ τυ νό μ ο ς Γ ιώ ρ γο ς Σ α ψ ά κ η ς  π ο υ  εργάζετα ι 
σ τη ν  Α .Δ. Α καρνανίας, α σ χολείτα ι εδώ  κ α ι α ρ κετά  χρ ό ν ια  με 
τ η ν  ποίηση. Π ο ιή μ α χά  το υ  έχ ο υ ν  δη μ ο σ ιευ θε ί στα  λ ο γο τε
χ ν ικ ά  περ ιοδ ικ ά  « Ίβ υ κ ο ς» , «Π αρουσία» κ α ι «Η λιαχτίδα», 
κ α θ ώ ς κ α ι σ τη ν  α νθολογ ία  Α ιτολοα κ α ρ νά νω ν Λ ογοτεχνώ ν, 

ενώ  έχε ι δ ια κ ρ ιθ ε ί σε α ρ κ ετο ύ ς  π ο ιη τ ι
κ ο ύ ς  δ ια γω ν ισ μ ούς. Π ρόσ φ ατα  εξέδω
σε τ η ν  π ρ ώ τη  π ο ιη τ ικ ή  το υ  σ υλ λ ογή  
μ ε τ ίτλ ο  «Σ ιω πή  ομιλούσα» μ ε  σχέδια  
το υ  Ν ίκ ο υ  Φ ιλ ιπ π ό π ο υ λ ο υ , όπ ου  ξε
χω ρ ίσα μ ε το  πο ίη μ α  π ο υ  επ ιγράφ ετα ι: 
«Α νυπέρβατο».
Τ ις  φ ω νο ύ λ ες  τω ν  μ ικ ρ ώ ν  π α ιδ ιώ ν  α- 
φ ο υ γκ ρ ά σ ο υ  ά νθ ρ ω π ε τω ν  ανέμ ω ν. 
Α ύριο , οι ά γγελο ι τ η ς  ε ιρ ή νη ς, 
τα  ά στρα  τ η ς  ελ π ίδα ς το υ ς  
με τα  φ τερ ά  το υ ς  θα  σκεπάσουν.
Ο ελπ ιδοφ όρος δρόμος 
π ρ ο γό ν ω ν  μ α ς  κ λη ρ ονομ ιά  
έγ ιν ε  τε ίχο ς  α νυπέρβ ατο .

Επιμέλεια: Α ν θ /μ ο ς  Κ ω ν /ν ο ς  Γ . Κ ο ύ ρ ο ς

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΗΜΕΡ0 Λ0 Π0

2006
Αναδρομή ιπήν'Βληνική'Ιυιορία 
από τήν αρχαιότητα μέχρι σήμκρα
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ί  j /  από το 1 9 2 4

β / Σ Ι Σ Μ Ε Τ Ζ Ο Π ί Ο Υ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 32 B U S
Σταθμοί ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ 

ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΑΣ
Σ Τ Ο  Κ Α Τ Α ΣΤ Η Μ Α  Μ Α Σ  

Σ Τ Η Ν  Ο ΔΟ  Α Κ Α Δ Η Μ ΙΑ Σ

ΜΠΑΤΛ-ΝΤΡΕΣ
ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ
9 8  ευρώ (ραπτικά)

ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΑΕΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΔΙΑ 

ΤΖΑΚΕΤ - ΠΟΥΛΟΒΕΡ 
ΜΠΕΡΕΔΕΣ - ΤΖΟΚΕΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 
ΜΠΟΤΑΚΙΑ HI-TECH

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 
ΕΠΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΜΑΣ 
ΣΕ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 
ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

ΝΥΦΙΚΑ
ΒΑΙΓΠΣΤΤΚΑ

Μπέλλου Ανδρομάχη & ΣΙΑ Ο.Ε.
Επιλέγουμε και Διαφέρουμε

Μπομπονιέρες 
Λαμπάδες 

Στέφανα 
Προσκλητήρια

Ειδικές τ ιμ ές  
για το  προσωπικό 
της Εδληνικής Αστυνομίας

Α νεξαρτησίας 83 
Λεα>φ. 208) Αργυρούπολη
0.99.39.732 -

Δεκτές πιστωτικές κάρτες visa
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Ο Ε Ο Ρ Τ Α Σ Μ Ο Σ  ΤΟΥ Ό Χ Ι"

Μ ε ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάσθηκε και φέτος σε όλες τις αστυνομικές 
υπηρεσίες η επέτειος του "ΟΧΙ". Επίκεντρο των εορταστικών εκδηλώσεων 
η Θεσσαλονίκη, που γιόρτασε συγχρόνως την απελευθέρωσή της και τον 
πολιούχο της Άγιο Δημήτριο. Στο Αρχηγείο τον πανηγυρικό της ημέρας 
εκφώνησε ο Αστυν. Δ/ντής ΓεώργιοςΛαμπίρης της Δ/νσης Δημ. Ασφάλει- 
ας/ΑΕΑ παρουσία της πολιτικής και υπηρεσιακής ηγεσίας. Στην Ημερήσια 
Διαταγή του ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Γεώργιος Βουλγαράκης τόνι
σε: "Η σημερινή επέτειος αποτελεί για όλους τους Έλληνες αφορμή να α
ναμετρηθούν με την ιστορία τους. Να αναστοχαστούν την ημέρα που ύ
ψωσαν το ανάστημα τους και υπερασπίστηκαν την επιλογή τους να ζή- 
σουν ελεύθεροι, αψηφώντας τον 
κίνδυνο. Να συνειδητοποιήσουν ό
τι το έπος του 1940 αποτελεί σύμβο
λο ελεύθερης βούλησης για όλους 
τους λαούς της γη ς  Ο Ελληνισμός 
ως οντότητα μικρών ποσοτικών με
γεθών και παραμέτρων, έχει αποδεί
ξει πολλές φορές στην ιστορία του 
ότι για να επιβιώσει και να ξεπερά- 
σει τις προκλήσεις των καιρών δεν 
έχει άλλο δρόμο, παρά την ανάπτυ
ξη των ποιοτικών κατηγοριών της 
ζωής του. Ο εορτασμός λοιπόν της 28ης Οκτωβρίου μας υπενθυμίζει ότι οι 
Έλληνες μπορούν, επιστρατεύοντας όλες τις ποιοτικές δυνάμεις τους να 
δημιουργήσουν μια Ελλάδα αντάξια της ιστορίας τους. Ειδικότερα για ε
μάς που καθημερινά εργαζόμαστε για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των 
πολιτών, η σημερινή επέτειος πρέπει να αποτελέσει αφορμή για βαθύ 
προβληματισμό. Πρέπει να αποτελεί διαρκή συνείδηση ότι μόνο η συνε
χής εγρήγορση, η σκληρή και συστηματική δουλειά, η αγάπη για τον 
συνάνθρωπο και ο σεβασμός στα δικαιώματα του μπορούν να μας φέ
ρουν καθημερινά κοντά στον στόχο μας: την θωράκιση της ασφάλειας 
των πολιτών".
Στην Ημερήσια Διαταγή του ο Αρχηγός του Σώματος Αντιστράτηγος κ.
Γ εώργιος Αγγελάκος διατείνεται προς το Σώμα: "Γυναίκες και άνδρες 
της Ελληνικής Αστυνομίας η Ελλάδα γιορτάζει σήμερα μία από τις πιο

σημαντικές και ένδοξες σελίδες της μακρόχρονης Ιστορίας μας. Γιορτά
ζουμε την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. Την ημέρα που είναι ανεξί
τηλα χαραγμένη στην ψυχή όλων των Ελλήνων.
Σήμερα τιμούμε όλους αυτούς που αρνήθηκαν την υποτέλεια και την υ
ποταγή. Που αγωνίστηκαν για το υπέρτατο αγαθό.
Ως Έλληνες επιβεβαιώσαμε για άλλη μία φορά ότι θέλει "αρετή και τόλ
μη η ελευθερία". Αρετή και τόλμη που εκφράστηκαν με ηρωισμό και αυ
τοθυσία. Που μετουσιώθηκαν σε πίστη να παραμείνει η Ελλάδα ελεύθε
ρη, ανεξάρτητη και υπερήφανη. Αυτή είναι η εθνική μας κληρονομιά. Οι 
δυνατότητες που έχουμε όταν υπάρχει ενότητα και ομοψυχία. Όταν υ
πάρχει αφοσίωση σε υψηλές αξίες και ιδανικά.
Στα χρόνια που πέρασαν το μεγαλείο του έπους του ‘40 μας δίδαξε πολλά.

Το σημαντικό είναι ότι οφείλουμε να 
προασπίζουμε όλα όσα έχουμε κατακτή
σει με αγώνες και θυσίες Αυτό είναι και 
το μήνυμα για εμάς. Για την Ελληνική 
Αστυνομία.
Οφείλουμε να διαφυλάξουμε όλα όσα έ
χουμε πετύχει με κόπο και προσπάθεια. 
Οφείλουμε να παραμείνει η Αστυνομία 
σύγχρονη, αποτελεσματική και πάντα 
κοντά στον πολίτη.
Οφείλουμε να παραμείνει η Ελλάδα μία 
από τις ασφαλέστερες χώρες του κό

σμου.
Αυτό είναι το δικό μας χρέος το δικό μας καθή
κον στο παρόν και στο μέλλον της πατρίδας μας".

ΤΕΛΕΤΗ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΑ 
“ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ”

Π ραγματοποιήθηκε (19-10-05), παρουσία του Υπουργού Δημόσιας 
Τάξης, κ. Γιώργου Βουλγαράκη, η τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας 
συσκέψεων και τελετών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης σε αίθουσα 
"ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ", στο πλαίσιο εορτασμού της Ημέρας 
της Αστυνομίας και του Προστάτη του Σώματος, Μεγαλομάρτυρα Αγί
ου Αρτεμίου. Η ονοματοδοσία πραγματοποιήθηκε προς τιμή της μνή
μης του Παύλου Μπακογιάννη, του μοναδικού μέλους του ελληνικού 
Κοινοβουλίου που υπήρξε θύμα δολοφονικής επίθεσης από την τρομο
κρατική οργάνωση "17Ν", αλλά και όλων των θυμάτων τρομοκρατι
κών ενεργειών. Στην τελετή παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο πρώην 
Πρωθυπουργός και επίτιμος Πρόεδρος της Ν.Δ., κ. Κωνσταντίνος Μη- 
τσοτάκης, η Δήμαρχος Αθηναίων κα. Ντόρα Μπακογιάννη, καθώς και 
μέλη των οικογενειών θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών. 
Συγκεκριμένα, παρέστησαν μέλη των οικογενειών του Παύλου Μπα- 
κογιάννη και των:
Νικόλαου Μομφεράτου (εκδότη εφημερίδας ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ που 
δολοφονήθηκε στις 21/2/1985 από την τρομοκρατική οργάνωση "17Ν"), 
Γεωργίου Δουγένη (Αρχιφύλακα που δολοφονήθηκε στις 15/5/1985 α
πό την τρομοκρατική οργάνωση ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΠΑΛΗ"),

Απόστολου Βέλλιου (Αστυνομικό Υποδιευθυντή που δολοφονήθηκε 
στις 19/9/1994 από την οργάνωση "ΕΙΔΑ") και Κωνσταντίνου Περατι- 
κού (εφοπλιστή που δολοφονήθηκε στις 28/5/1997 από την τρομοκρα
τική οργάνωση "17Ν").
Από πλευράς Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, παρέστησαν ο Υφυπουρ
γός, κ. ΧρήστοςΜαρκογιαννάκης, ο Γενικός Γραμματέας, κ. Λεωνίδας 
Ευαγγελίδης, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος 
κ. Γ εώργιος Αγγελάκος, καθώς και ανώτατοι αξιωματικοί της Ελληνι
κής Αστυνομίας.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑν  Τ Λ Ν Ν Η Σ
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ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑ ΤΟΥΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ 2008

Υ πεγράφη (3-11-05), στο Πεκίνο, Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος 
και Κίνας, σε θέματα ασφάλειας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008. Το 
Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγος κ. Γιώργος Αγγελάκος και ο Αρχηγός της Αστυνομίας του 
Πεκίνου κ. Zhenchuan Ma.
Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης 
στην Κίνα ελληνικής αντιπροσωπείας με επικεφαλής τον Υπουργό Δημό
σιας Τάξης κ. Γιώργο Βουλγαράκη και αφορά τη μεταφορά εμπειρίας και τε
χνογνωσίας που απέκτησε η Ελληνική Αστυνομία από τον σχεδίασμά και 
την εφαρμογή του μοντέλου Ολυμπιακής Ασφάλειας 
Οι συναντήσεις της ελληνικής αντιπροσωπείας με τους Κινέζους αξιωμα- 
τούχους έγιναν σε ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα και επιβεβαιώθηκαν οι πολύ 
καλές σχέσεις των δύο χωρών και η βούληση για ενδυνάμωση της συνεργα
σίας σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος
Στο Μνημόνιο προβλέπεται εξάλλου ότι τυχόν επιμέρους θέματα που θα 
προκόψουν στη συνέχεια θα αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο της συνεργασίας 
μεταξύ του Συντονιστικού Γραφείου Ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων 
του Πεκίνου και του ΚΕ.ΜΕ Α  του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 
Μετά την υπογραφή του Μνημονίου ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Γιώρ
γος Βουλγαράκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:"Θέλω να εκφράσω τη χαρά 
μου -και την ικανοποίηση της Ελλάδος- γιατί σήμερα εδώ στο Πεκίνο, υπο- 
γράφηκε με την Κίνα το Μνημόνιο Συνεργασίας που αφορά θέματα ασφά
λειας των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2008.
Με την υπογραφή αυτή, δημιουργείται ένα ευρύ και πολυεπύιεδο πλαίσιο 
συνεργασίας που θα μας επιτρέψει να μεταφέρουμε στην Κίνα την εμπειρία

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο  Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Γιώργος Βουλγαράκης επισκέφθηκε 
(13-10-05) το Δήμο Ζεφυρίου Αττικής όπου συναντήθηκε με τον Δήμαρ
χο κ. Κωνσταντίνο Παπαχρήστο, τοπικούς παράγοντες και εκπροσώπους 
των Ρομά της περιοχής με τους οποίους συζήτησε για τα προβλήματα 
των Ρομά. Τον κ. Υπουργό συνοδέυσαν ο Γεν. Αστυν. Δ/ντής Αττικής, 
Υποστράτηγος κ. Βασίλειος Τσιατούρας ο Αστυν. Δ/ντής Δ. Αττικής Τα- 
ξίαρχος κ. Δημήτριος Τριγάζης και υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουρ
γείου Δημόσιας Τάξης.
Ο κ. Βουλγαράκης επισκέφθηκε αρχικά το 3ο Δημοτικό Σχολείο Ζεφυρί
ου, το οποίο είναι αμιγές σχολείο παιδιών Ρομά, και συνομίλησε με τους 
μαθητές και τους δασκάλους του σχολείου. Σε δηλώσεις του κατά την πα
ραμονή του στο σχολείο, ο κ. Βουλγαράκης μεταξύ άλλων, δήλωσε: "Για 
μας θέλω να σας πω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό και μας ενδιαφέρει 
πάρα πολύ το κομμάτι της κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης των 
παιδιών αυτών. Έ χω  παρακολουθήσει τη δουλειά του δημάρχου, η οποία 
είναι εξαιρετική και έχουμε κάνει και εμείς πάρα πολύ μεγάλη προσπά
θεια τα τελευταία χρόνια και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μειωθεί αισθη
τά η εγκληματικότητα στην περιοχή. Το θέμα είναι ότι χρειάζεται ένας 
διαρκής αγώνας και μια διαρκής προσπάθεια”.
Στη συνέχεια, ο κ. Υπουργός επισκέφθηκε το Σύλλογο Ρομά Ζεφυρίου 
Ή  Φιλική Εταιρεία", όπου είχε συνομιλίες με εκπροσώπους των Ρομά.
Ο κ. Υπουργός, απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους μεταξύ άλ
λων, δήλωσε:" Πατάμε όλοι το ίδιο χώμα. Είμαστε κάτω από τον ίδιο ου
ρανό. Ζούμε στην ίδια χώρα. Πάμε φαντάροι μαζί. Έχουμε υποχρέωση 
να είμαστε ένα και πρέπει να βοηθήσουμε όλοι, ούτως ώστε αν υπάρχουν 
ταμπού να εκλείψουν, αν υπάρχουν προκαταλήψεις να διαλυθούν και 
αν υπάρχουν ζητήματα τα οποία ενδεχομένως κάποιους να κρατούν οε 
απόσταση, να σπάσουν αυτές οι γραμμές, θέλω να σας πω ότι αυτή την 
προσπάθεια της ομαλής ενσωμάτωσης πρέπει να την κάνουμε μαζί.
Εμείς είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε πρόταση. Αυτό που θέλω να ξέ
ρετε είναι ότι θέλω ανάμεσα στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, ανάμεσα 
στην Ελληνική Αστυνομία και σε σας, να υπάρχει μία ανοιχτή, ορθάνοι
χτη γραμμή που θα λύνει προβλήματα, θα ανοίγει δρόμους, θα αγκαλιά
ζει με αγάπη, με σεβασμό".

και τη τεχνογνωσία, την οποία αποκτήσαμε σε θέματα ασφάλειας, από 
την Ολυμπιάδα της Αθήνας
Η συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κίνας στον τομέα της ασφάλειας των 
Αγώνων, δεν έχει να κάνει μόνο με τις εξαίρετες διμερείς μας σχέσεις αλ
λά συνδέεται κυρίως με την πολιτιστική κληρονομιά των δύο λαών.
Η Ελλάδα και η Κίνα, αποτελούν τη συνέχεια δύο από τους αρχαιότε
ρους πολιτισμούς στον πλανήτη. Είναι χώρες με μεγάλη ιστορία και πα
ράδοση, με αμοιβαίο σεβασμό και θαυμασμό.
Στόχος της Ελλάδος - μητέρας των Ολυμπιακών Αγώνων - είναι να συμ
βάλλει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε η Ολυμπιάδα του Πε
κίνου να διεξαχθεί σε ένα εορταστικό και ασφαλές περιβάλλον.
Η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας προχωρά με πολύ γοργούς και σταθε
ρούς ρυθμούς Είμαι σίγουρος ότι το 2008, θα ζήσουμε όλοι μας μία από 
τις πιο πετυχημένες και φυσικά μεγαλόπρεπες Ολυμπιάδες στην ιστο
ρία τους".

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης είχε επίσης συνάντηση στο Δημαρχείο Ζε
φυρίου με τον Δήμαρχο, κ. Κωνσταντίνο Παπαχρήστο, δημοτικούς συμ
βούλους και εκπροσώπους των Ρομά της περιοχής με τους οποίους συ
ζήτησε για τα προβλήματα των Ρομά, ιδιαίτερα σε σχέση με το Υπουργείο 
Δημόσιας Τάξης
Ο κ. Βουλγαράκης μετά τις τοποθετήσεις του Δημάρχου και των άλλων 
παρισταμένων, μεταξύ άλλων, δήλωσε: "Εδώ μπορεί να αποδειχτεί ότι 
δεν υπάρχουν στην Ελλάδα πολλές Ελλάδες αλλά ότι στην Ελλάδα υ
πάρχει μία Ελλάδα για όλους μας. Αυτό είναι μία μεγάλη υποχρέωση της 
Πολιτείας και θέλω να γνωρίζετε ότι το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης έχει 
επεξεργαστεί πολλά σχέδια εναντίον του κοινωνικού αποκλεισμού και υ
πέρ της κοινωνικής ενσωμάτωσης...".



[  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ S

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΟΝ 
ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ

0  Υπουργός Δημόσιας Τάξης, κ. Γιώργος Βουλγαράκης συναντήθη
κε με τον Υπουργό Εσωτερικών και Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης της 
Βαυαρίας κ. Gunther Beckstein, στο πλαίσιο της μεταφοράς της εμπει
ρίας και της τεχνογνωσίας που απέκτησε το ΥΔΤ κατά την εφαρμογή 
των μέτρων ασφάλειας στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Στη 
συνάντηση, που πραγματοποιήθη
κε στο Υπουργείο Δημόσιας Τά
ξης παρέστησαν ο Γεν. Γραμματέ
ας του Υπουργείου, κ. Λεωνίδας 
Ευαγγελίδης ο Αρχηγός της 
Ελληνικής Αστυνομίας, Αντι
στράτηγος κ. Γεώργιος Αγγελά- 
κος ο Πρόεδρος του ΚΕ.ΜΕ Α ,
Αντιστράτηγος ε.α. κ. Βασίλειος 
Κωνσταντινίδης και ο Δ/ντής της 
Δ.Α.Ο.Α., Υποστράτηγος κ. Σωτή
ριος Τσενές.
Παρέστησαν επίσης ο Αρχηγός της 
Αστυνομίας της Βαυαρίας κ.
Waldemar Kindler και ο Γεν.
Δ/ντής του Υπουργείου Εσωτερι
κών, κ. Ulrich de Taillez, οι οποίοι 
συνόδευαν τον Βαυαρό Υπουργό.
Μετά τη συνάντηση πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στα επιχειρησιακά 
κέντρα της Ελληνικής Αστυνομίας στη Γ Α.Δ Α  Η επίσκεψη της Βαυ
αρικής Αντιπροσωπείας εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας που 
αναπτύσσει το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης με χώρες που πρόκειται να 
διοργανώσουν μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις δεδομένου ότι η Γερμα
νία διοργανώνει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2006. Μετά 
την ολοκλήρωση της συνάντησης ο Έλληνας Υπουργός δήλωσε: "Εί
χαμε μία πάρα πολύ καλή συζήτηση με τον κ. Υπουργό, όπου είχα την 
ευκαιρία να συζητήσω διεξοδικά μαζί του το πώς οργανώθηκαν στην 
Ελλάδα οι Ολυμπιακοί Αγώνες πώς στήθηκε όλη αυτή η επιχείρηση 
και πως τελικά λειτούργησε.
Συζητήσαμε επίσης ζητήματα που αφορούν τη διοργάνωση του Παγκο
σμίου Πρωταθλήματος το οποίο έχει αναλάβει η Γερμανία το 2006, και 
είχα την ευκαιρία με τους συνεργάτες μου, να απαντήσουμε σε ερωτή
σεις προκειμένου να εξηγήσουμε το πώς όλη αυτή η προσπάθεια είχε 
συντονισθεί από το Υ.Δ.Τ. την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων. Εί
μαστε βέβαιοι ότι η Γερμανία κάνει μία πολύ σημαντική προσπάθεια

στα μέτρα ασφαλείας, τα οποία σχεδιάζει για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. 
Θυμίζω ότι η Γερμανία ήταν μία από τις επτά χώρες που συμμετείχε στην 
Ολυμπιακή Συμβουλευτική Ομάδα και θυμίζω επίσης το πολύ καλό επί
πεδο συνεργασίας το οποίο είχαμε όλο αυτό το διάστημα. Νομίζω ότι η συ
νεργασία που καθιερώνεται με βάση το Ολυμπιακό κεκτημένο θα βοηθή
σει πάρα πολύ και σε ορισμένα πρακτικά ζητήματα τα οποία είναι λογικό 
να υπάρχουν την περίοδο της προετοιμασίας τους Και πάλι θέλω να ευχα
ριστήσω τον κ. Υπουργό και να ευχηθώ καλή επιτυχία."
Στη συνέχεια, ο κ. Beckstein μεταξύ άλλων δήλωσε: "Πρέπει να σας πω ότι

του χρόνου θα οργανώσουμε το Πα
γκόσμιο Πρωτάθλημα και όπως ξέρε
τε υπάρχουν τεράστια προβλήματα α
σφάλειας τα οποία θα χρειαστεί να α
ντιμετωπίσουμε. Προβλήματα τα ο
ποία αρχίζουν από την πρόληψη για 
περιπτώσεις τρομοκρατικών ενεργει
ών, αλλά και μην ξεχνάτε ότι το ποδό
σφαιρο είναι πάντοτε κάτι το ιδιαίτε
ρο γιατί είναι εντελώς διαφορετικοί οι 
φίλαθλοι οι οποίοι έρχονται να παρα
κολουθήσουν ποδοσφαιρικούς αγώ
νες από εκείνους των άλλων αθλημά
των. Για όλους αυτούς τους λόγους 
θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα 
και τους VIP/S, θα πρέπει να δούμε τι 
θα γίνει με τον Τύπο. Είναι θέματα τα 

οποία συζητήθηκαν σήμερα αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι θα πρέπει 
να προβλέψουμε οτιδήποτε μπορεί να συμβεί από πλευράς ασφάλειας 
Οποιοδήποτε πρόβλημα θα πρέπει να αντιμετωπισθεί γρήγορα και εύρυθ
μα.
Για όλους αυτούς τους λόγους με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθή
σαμε το τι έκανε η Ελλάδα για να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα προβλήματα. 
Γιατί η Ελλάδα όπως ξέρετε από γεωγραφικής πλευράς είναι σε μία πολύ 
πιο δύσκολη γωνία της Ευρώπης. Η Μεσόγειος χωρίς αμφιβολία, είναι 
κάθε άλλο παρά εύκολη αν θέλει κανείς να αντιμετωπίσει σοβαρά τις ε
γκληματικές ενέργειες ή παρενέργειες και το ξέρετε και εσείς Ο εντυπω
σιακός τρόπος με τον οποίον η Ελλάδα αντιμετώπισε όλα αυτά τα προβλή
ματα μας οδήγησε και σήμερα εδώ... Υπάρχει ξέρετε μια παραδοσιακή αγά
πη μεταξύ Ελλάδος και Βαυαρίας μην το ξεχνάμε, μέχρι και τα χρώματά 
σας είναι ίδια με τα δικά μας ή αν θέλετε τα δικά μας μετά δικά σας εσείς 
είστε άσπροι γαλάζιοι εμείς είμαστε γαλάζιοι άσπροι πάντως είμαστε πολύ 
κοντά. Για αυτό τον λόγο νομίζω ότι θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι 
μας ώστε και εμείς με την ίδια αποτελεσματικότητα και τον ίδιο επαγγελ
ματισμό να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων."

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΗ 
ΤΟΥ ΠΑΚΙΣΤΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο  Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Γιώργος Βουλγαράκης συναντήθηκε πρόσφατα με 
τον Πρέσβη του Πακιστάν στην Ελλάδα, κ. Rashed Saleem Khan. Κατά τη διάρκεια 
της συνάντησης η οποία πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, ο κ. 
Βουλγαράκης ενημερώθηκε για την κατάσταση που επικρατεί στο Πακιστάν μετά τον 
ισχυρό σεισμό που έπληξε τη χώρα και επιβεβαιώθηκε για μια ακόμα φορά η ετοιμότη
τα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης να προσφέρει οποιαδήποτε βοήθεια ζητηθεί. Ο 
Υπουργός κ. Βουλγαράκης ενημέρωσε επίσης τον Πακιστανό Πρέσβη για την πρόθε
ση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης να διευκολύνει τους υπηκόους Πακιστάν να με
ταβούν στη χώρα τους μετά τον καταστροφικό σεισμό.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ 
ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Τ ο ν  Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Γιώργο Βουλγαρά- 
κη επισκέφθηκε (17-10-2005) ο ομόλογός του Υπουρ
γός Διοίκησης και Εσωτερικών Υποθε'σεων της Ρου
μανίας κ. Vasile Blaga, στο πλαίσιο της επίσημης επί
σκεψης που πραγματοποίησε στη χώρα μας. Κατά τη 
διάρκεια της επίσκεψης, συζητήθηκαν θέματα διμε
ρούς ενδιαφέροντος και αστυνομικής συνεργασίας, ι
διαίτερα ενόψει της επικείμενης πλήρους ένταξης 
της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ 5» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ

Ο  Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης κ. Λεωνίδας 
Ευαγγελϊδης συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργεί
ου, μετέβη στη Σλοβενία, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της 
5ης ΠεριφερειακήςΥπουργικής Διάσκεψης (Brdo Σλοβενίας 28-10-05). 
Στη Διάσκεψη αυτή, η οποία συνδιοργανώθηκε από τα Υπουργεία Εσωτε
ρικών της Αυστρίας και της Σλοβενίας κλήθηκαν να συμμετάσχουν η 
Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Π.Γ.Δ.Μ., το 
Μαυροβούνιο, η Ρουμανία, η Σερβία, η Τουρκία, η Αλβανία, η Βοσνία- 
Ερζεγοβίνη και η Μ. Βρετανία, ως προεδρεύουσα χώρα της Ε.Ε. Σκοπός 
της Διάσκεψης είναι η διεύρυνση του πεδίου δραστηριότητας της Περιφε
ρειακής Πρωτοβουλίας πέραν της παράνομης μετανάστευσης και στα θέ
ματα του οργανωμένου εγκλήματος της διαφθοράς και της τρομοκρατίας, 
ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των χωρών.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΜΕ 
ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ο.Η.Ε.

Ο  Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης κ. Λεωνίδας Ευαγγελϊδης συναντήθηκε (8-11- 
05), με τον Ειδικό Εισηγητή της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ο.Η.Ε., κ. Juan Miguel Petit. 
Στο πλαίσιο της συνάντησης η οποία πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης με τη συμμετο
χή υπηρεσιακών παραγόντων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας συζητήθηκαν θέματα που αφο
ρούν την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και πορνογραφία
Παράλληλα, ο κ. Ευαγγελϊδης αναφέρθηκε στο νομοθετικό πλαίσιο της χώρας μας για τους ανήλικους κα
θώς και στις δράσεις που αναπτύσσει η Ελληνική Αστυνομία στον τομέα αυτό.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΟΝ 
ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΦΡΙΚΗΣ

Τ ον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης κ. Λεωνίδα Ευαγγελίδη, επισκέφθηκε στο 
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ο ομόλογός του Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών της Νοτίου 
Αφρικής K.JeffMzuvukile Maqetuka, συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες Στη συνάντηση πα
ρέστησαν ο Διευθυντής του ΚΕ.ΜΕ Α , Αντιστράτηγος ε.α. κ. Βασίλειος Κωνσταντινίδης καθώς και υπη
ρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η μεταφορά της εμπειρίας και της τε
χνογνωσίας που απέκτησε το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και της υλοποί
ησης των μέτρων ασφάλειας στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας ενόψει της διοργάνωσης του Παγκό
σμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου του 2010, στη Νότιο Αφρική.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΥ 
ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Ο  Υφυπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Χρήστος Μαρκογιαννάκης και ο 
Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος Αγγε- 
λάκοςσυνεχάρησαν την 2.12.2005 τη γυναικεία ομάδα πετοσφαίρισης 
της Ελληνικής Αστυνομίας η οποία κατέκτησε την I 1! θέση στο Πανελ
λήνιο Πρωτάθλημα Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.

[6 7 ] . , .
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΝΕΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

Τ η ν  30.10.2005 πραγματοποιήθηκε στις έδρες των Τμημάτων Δοκίμων 
Αστυφυλάκων της χώρας η τελετή ονομασίας των νέων Αστυφυλάκων. 
Ονομάσθηκαν συνολικά 1.135 Αστυφύλακες (981 άνδρες και 154 γυναίκες). 
Τα πτυχία στους νέους Αστυφύλακες επιδάθηκαν από τους κατωτέρω εκ
προσώπους της ηγεσίας του Υπουργείου και του Σώματος
> Στο ΤΑ Α  Ρέθυμνου τα πτυχίαεπέδωσεοΥφυπουργάςΔημάσιαςΤάξηςκ. 
Χρήστος Μαρκογιαννάκης, παρουσία του Δ/ντή τηςΓενικήςΑστυνομικής 
Δ/νσηςΠεριφέρειαςΚρήτης Υποστράτηγου κ. Νικολάου Ασημακόπουλου. 
>ΣτοΤ.ΔΑ Κομοτηνής τα πτυχία επέδωσε ο Αρχηγός του Σώματος Αντι- 
στράτηγοςκ. ΓεώργιοςΑγγελάκος, παρουσία του Δ/ντή τηςΓεν. Αστυνομι
κής Δ/νσης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Υποστράτη
γου κ. Αθανασίου Κατοάρα
> Στο Τ.Δ Α  Ξάνθης τα πτυχία επέδωσε ο Προϊστάμενος Επιτελείου/ΑΕΑ 
Αντιστράτηγος κ. Αναστάσιος Δημοσχάκης
> Σίτο Τ.Δ Α  Γρεβενών τα πτυχία επέδωσε ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυν. 
Β. ΕλλάδοςΑντιστράτηγοςκ. Ευστράτιος Κυριακάκης
>Στο Τ.Δ Α  Διδυμοτείχου τα πτυχία επέδωσε ο Προϊστάμενος του Κλάδου
Διοικητικού/ΑΕΑ Υποστράτηγος κ. Ασημάκης Γκόλφης
>Στο Τ.Δ Α  Σητείας τα πτυχία επέδωσε ο Δ/ντής της ΑστυνομικήςΑκαδη-

μίας Υποστράτηγος κ. Αντώνιος Μπαγιαρτάκης
> Στο Τ.Δ Α  Νάουσας τα πτυχία επεδωσε ο Δ/ντής της Γενικής Αστυν. 
Δ/νσης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Υποστράτηγος κ. Ευάγγελος 
Πύλης.
>Στο Τ.Δ Α  Καρδίτσας τα πτυχία επεδωσε ο Δ/ντής της Γενικής Αστυν. 
Δ/νσης Περιφέρειας ΘεσσαλίαςΥποστράτηγος κ. ΓρηγάριοςΑναγνώστου. 
Αστυνομικής Δ/νσης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκηςέ- 
ποστράτηγου κ. Αθανασίου Κατσάρα
> Στο Τ.Δ Α  Ξάνθης τα πτυχία επέδωσε ο Προϊστάμενος Επιτελείου/ΑΕΑ 
Αντιστράτηγος κ. Αναστάσιος Δημοσχάκης.
>Στο Τ.Δ Α  Γρεβενών τα πτυχία επεδωσε ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυν. 
Β. ΕλλάδοςΑντιστράτηγοςκ. Ευστράτιος Κυριακάκης 
>Στο Τ.Δ Α  Διδυμοτείχου τα πτυχία επέδωσε ο Προϊστάμενος του Κλάδου 
Διοικητικού/ΑΕΑ έποστράτηγος κ. Ασημάκης Γκόλφης 
>Στο Τ.Δ Α  Σητείας τα πτυχία επέδωαε ο Δ/ντής της Αστυνομικής Ακαδη
μίας έποστράτηγος κ. Αντώνιος Μπαγιαρτάκης
> Στο Τ.Δ Α  Νάουσας τα πτυχία επέδωσε ο Δ/ντής της Γενικής Αστυν. 
Δ/νσης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έποστράτηγος κ. Ευάγγελος 
Πύλης
>ΣτοΤ.ΔΑ Καρδίτσας τα πτυχία επέδωσε ο Δ/ντής της Γενικής Αστυν. 
Δ/νσης Περιφέρειας Θεσσαλίας Υποστράτηγος κ  ΓρηγάριοςΑναγνώστου.

Ο Προϊστάμενος Επιτελείου/ΑΕΑ 
Αντιστράτηγος κ. Αναστάσιος Δημοσχάκης 
επιδίδει τα πτυχία στο Τ Α Α  Ξάνθης.
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V Στο ΤΑ Α. Κομοτηνής ο Αρχηγός του 
Σώματος Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος 
Αγγελάκος επιδίδει τα πτυχία, 
παρουσία του Δ/ντή της Γεν. 
Αστυνομικής Δ/νσης Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
Υποστράτηγου κ. Αθανασίου Κατσάρα.

Ο Προϊστάμενος Κλάδου 
Διοικητικού/ΑΕΑ Υποστράτηγος 
κ. Ασημάκης Γκόλφης επιδίδει τα 
πτυχία στο Τ Α Α  Διδυμοτείχου.



ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ

0  Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος 
Αγγελάκος, αποδεχόμενος την πρόσκληση του Αυστριακού ομολόγου 
του κ. Dr. Erik Buxbaum, πραγματοποίησε τριήμερη επίσκεψη στη 
Βιέννη. Τον κ. Αρχηγό συνοδέυσαν υπηρεσιακοί παράγοντες του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στο πλαίσιο των συνομιλιών, συζητήθηκαν μεταξύ άλλων:
>η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος 
και της παράνομης μετανάστευσης.
>τα θέματα της συνάντησης Task Force των Αρχηγών των Αστυνο
μιών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτά συζη
τήθηκαν κατά τη συνάντηση της TROIKA (διαχείριση κρίσεων, α
νταλλαγή πληροφοριών για ασφαλή διοργάνωση μεγάλων αθλητικών 
εκδηλώσεων κ.λπ.).

>η μεταφορά της εμπειρίας και τεχνο
γνωσίας που απέκτησε το Υπουργείο Δη
μόσιας Τάξης κατά τον σχεδίασμά και την 
εφαρμογή του μοντέλου ασφάλειας των 
Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, ενόψει 
της διοργάνωσης από την Αυστρία και 
Ελβετία του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλή
ματος Ποδοσφαίρου το 2008.
>η αστυνομική συνεργασία των δύο χω
ρών, ενόψει της ανάληψης από την Αυ
στρία της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης το α’ εξάμηνο 2006.

Οίπροεδροΐκαι τα Δ.Σ. της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσα
λονίκης και η Helexpo παρέθεσαν δεξίωση στο Συνεδριακό Κέντρο 
"I. Βελλίδης" προς τιμήν των στελεχών της Ελληνικής Αστυνο
μίας και του Πυροσβεστικού Σώματος για τη συμβολή τους στην 
επιτυχή διοργάνωση της 70ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. 
(Στη φωτό ο Γεν. Αστυν. Δ/ντής Θεσσαλονίκης έποστράτηγος κ.
Γεώργιος Ανδραβίζος παραλαμβάνοντας αναμνηστικό δώρο από 
τους προέδρους των ανωτέρω Οργανισμών)

Την 18.0.2005έλαβε χώρα η Διεθνής Αεροπορική επίδειξη
"Αρχάγγελος" στην 114 Π.Μ. της Πολεμικής Αεροπορίας στην Τανά
γρα. Στην ανωτέρω επίδειξη συμμετείχε η Ελληνική Αστυνομία με δύο 
ελικόπτερα, ένα για τη στατική έκθεση και ένα για την πτητική επίδει
ξη. Την επίδειξη παρακολούθησαν μεταξύ άλλων η Α.Ε. ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας κ.κ. Κάρολος Παπούλιας, ο έπουργός Εθνικής Αμύνηςκ. 
Σπήλιος Σπηλιοτόπουλος και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος Αγγελάκος.



[  ΕΠΙ ΚΑΙΡΟΤΗΤΑ S

Ο  λ ^ α ρ ί Ο ς ,  γιος του Αστυνόμου Β’ 
Λεωνίδα Κουτσικούρη που υπηρετεί οττη 
Δ/νση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης στο Πανελλή
νιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης που διεξήχθη 
πρόσφατα στις εγκαταστάσεις του Ο Α Κ Α , 
νίκησε νίκη πρώτη στα 50 μέτρα πρόσθιο (χρό
νος 32:26) της κατηγορίας παίδων.

ΤΟ Τ.Δ.Α. Κ θ ρ θ Τ Γ ] ν Γ ^ ζ ε π ι ο κ έ φ θ η κ ε  πρόσφατα ο Υφυ
πουργός Εξωτερικών κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο οποίος ενημερώθηκε από το 
Διοικητή της Σχολής Ταξίαρχο κ. Στέφανο Σιαψαλάκη για θέματα εκπαίδευσης 
των Δοκίμων και ιδιαίτερα για τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Στιγμιότυπο από την πρόσφατη μετεκπαίδευση 33 Κ υπρίων Αστυνομικών μοτοσικλετιστών σε θέματα γρήγορης και α
σφαλούς οδήγησης, καθώς και σε βασικά θέματα συνοδειών ασφαλείας επισήμων προσώπων, η οποία έγινε από το 6ο Τμήμα Ειδικής 
Μετεκπαίδευσης Οδηγών της Δ/νσης Τεχνικών Εφαρμογών.

Ο Δ ιο ικ η τ ή ς  τ ο υ  Τ .Ε Ι.Μ .Ο . 
Α/Α’ κ . Α π ό σ το λ ο ς 
Μ π α μ π ίλ η ς

Με πρωτοβουλία
ΧΓ|ζ Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης
πραγματοποιήθηκε μια συγκινητική 
εκδήλωση προς τιμήν των συναδέλφων 
που αποσταρατεύθηκαν από τις έπηρε- 
σίες δικαιοδοσίας της Γ.Α.Δ.Θ. το έτος 
2005.0  Γεν. Αστυν. Δ/ντής Θεσσαλονί
κης Υποστράτηγος κ. Γεώργιος Ανδρα- 
βίζος απένειμε τιμητικές πλακέτες και 
διπλώματα στους απόστρατους συνα
δέλφους ως ένδειξη αναγνώρισης της 
προσφοράς τους στο Σώμα. Ο Γεν. Επι
θεωρητής Αστυνομίας Β. Ελλάδος Α ντι
στράτηγος κ. Ευστράτιος Κυριακάκης 
διαβεβαίωσε τους απόστρατους συνα
δέλφους ότι οι εν ενεργεία Αστυνομικοί 
θα βρίσκονται πάντα κοντά τους.

Ο Γεν. Επιθ. Αστυν. Β. Ελλάδος 
Αντ/γος κ. Ευστράτιος Κυριακάκης

Ο Γεν. Αστυν. Δ/ντής Θεσσαλονίκης 
Υπ/γος κ. Γεώργιος Ανδραβίζος
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Την Α.Δ. Καβάλας επισκέ-
φθηκε πρόσφατα ο Προϊστάμενος της Θρησκευ
τικής έπηρεσίας του Σώματος Πανοσιολογιότα
τος Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Κιοόλος, πραγμα
τοποιώντας επισκέψεις σε διάφορες έπηρεσίες 
και τέλεσε αγιασμό και ομιλία στη Λέσχη της Δι
εύθυνσης.



Διοργανώθηκαν, στο New London ίο υ  Οντάριο,
οι 15οι Παγκόσμιοι Αγώνες Μεταμοσχευμένων. Στους Αγώνες 
πήραν μέρος 1.400 άτομα από 48 χώρες. Αγωνιστικά, οι μεταμο- 
σχευμένοι αθλητές μας, εκπροσώπησαν τη χώρα μας κατά τον κα
λύτερο τρόπο, αφού για πρώτη φορά η ελληνική συμμετοχή κατά
κτησε συνολικά 15 μετάλλια, (2 χρυσά, 2 ασημένια και 11 χάλκι
να), ήταν ο τελικός απολογισμός. Η Ελληνική Αστυνομία εκπρο
σωπήθηκε με δύο μεταμοσχευμένους αθλητές του Σ.Α.Ν. και της 
έ.Φ.Α.Α.: τον Ανθ/νόμο Νίκο Καραντάκο, ο οποίος στην κατηγορία 
super senior, κατάκτησε την 4η θέση στο άλμα εις ύψος και τον 
Αστυφύλακα Θεόδωρο Σερβέτη στην ίδια κατηγορία που κατά
κτησε την 3η θέση και χάλκινο μετάλλιο στο άλμα εις μήκος.

Φ ί λ ί Κ Ο ς  ποδοσφαιρικός Αγώνας διεξήχθη πρόσφατα με
ταξύ της αντιπροσωπευτικής ομάδας της Ελληνικής Αστυνομίας 
και του Α.Ο. Μεγάλων Καλυβιών Τρικάλων, για την οικονομική ε
νίσχυση της οικογένειας θανόντος συναδέλφου. Ως εκπρόσωπος του 
κ. Αρχηγού παρέστη ο Γεν. Αστυνομικός Δ/ντής Περιφέρειας Θεσ
σαλίας έποστράτηγος κ. Γρηγόριος Αναγνώστου

Η ομάδα καλαθοσφαίρισηςτης
Α θλητικής Έ ν ω σ η ς  Α στυνομικώ ν Ελλάδος πραγματο
ποίησε εξαιρετική εμφάνιση στην τελική φάση του 5ου Πα
νευρωπαϊκού Π ρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Α στυνο
μικώ ν, το οποίο διεξήχθη απο 21 έως 27 Νοεμβρίου στη Λε
μεσό της Κύπρου κατακτώ ντας την 2η θέση και αποκομίζο
ντα ς το Αργυρό μετάλλιο.

Οι αγCOV  ε ς  υδατοσφ αίρ ισης - Κο
λύμβησης Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων 
Ασφαλείας έτους 2005, διεξήχθησαν στο Κολυμ
βητήριο του Αγίου Κοσμά και στην Καλαμάτα. 
Στην έδατοσφαίριση, στην ομαδική κατάταξη 
πρώτη ήρθε η ομάδα του Λ ιμενικού Σώματος, 
δεύτερη του Πυροσβεστικού Σώματος και τρ ίτη  
της Ε λληνικής Αστυνομίας. Στην Κολύμβηση 
στην ομαδική κατάταξη πρώτη ήρθε η ομάδα του 
Στρατού Ξηράς, δεύτερη του Πολεμικού Ν αυτι
κού, τρ ίτη  του Λιμενικού Σώματος και τέταρτη 
της Ε λληνικής Αστυνομίας.

Οι αγώνες Σκοποβολής Ενόπλων
Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, έτους 2005 
διεξήχθησαν στην Αθήνα στο Σκοπευτήριο Βύρω
να. Στη γενική βαθμολογία ανδρών πρώτη ήρθε η 
ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας, δεύτερη του 
Γ.Ε.Σ. και τρίτη του Γ.Ε.Α. Στη γενική βαθμολο
γία γυναικών πρώτη ήρθε η ομάδα του Λιμενικού 
Σώματος, δεύτερη της Ελληνικής Αστυνομίας και 
τρίτη του Γ.Ε.Α.

[7 1 ],/ ,
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Στην πόλη της Κομοτηνής όπου
μεταστεγάστηκε η έδρα της Σχολής Α στυφυλάκων πραγμα
τοποιήθηκε το Ιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο σχετικά με τη 
βελτίωση εκπαιδευτικώ ν ικανοτήτων των υπηρετούντων 
Α στυνομικών στα Τ.Δ.Α. Στο Συνέδριο συμμετείχαν ωςδια- 
λέκτες, αστυνομικό προσωπικό τηςΓ .Α .Δ . Θεσσαλονίκης, ι 
διώτες και αστυνομικοί καθηγητές αυτοάμυνας και αυτο
προστασίας και επιστημονικό προσωπικό του Δημοκρίτειου 
Π ανεπιστημίου Θράκης.

Η Α.Δ. Δ ρ Ο μ Ο ς σ τ ο  πλαίσιο του Σχεδίου Αντε- 
γκληματικής Δράσης πραγματοποίησε Ημερίδες με θέμα την 
"Πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων" και την Ενημέρωση 
για θέματα ναρκωτικών". Τις εκδηλώσεις παρακολούθησαν 
εκπρόσωποι τοπικών Αρχών και Φορέων ο Γεν. Αστυν. Δ/ντής 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έποστράτη- 
γος κ. Αθανάσιος Κατσάρας, ο Αστυν. Δ/ντής Δράμας Ταξίαρ- 
χος κ. Θεόδωρος Κορμιστινός, οι Διοικητές και Αστυνομικοί 
των έπηρεσιών της Διεύθυνσης.

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ 
ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥ Β’ ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Η  Ελληνική Αστυνομία 
ί^κοντά Οτον πτβτη

Επιμορφωτική διάλεξη με θέμα τα ναρκωτικά
πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Αστυνομικού Μεγάρου Θεσσα
λονίκης με εισηγητές τους: Ιατροδικαστή και Αν. καθηγητή Ιατρικής κ. 
Ματθαίο Τσούγκα, Αν. καθηγητή Ιατρικής κ. Δημήτριο Κούβελα,
Δ/ντή ΚΕΘΕΑ Β. Ελλάδος Ψυχολόγο κ. Φαίδωνα Καλοτεράκη και τον 
Αστυνόμο Α’ Μιλτιάδη Πουρσανίδη τηςΥΔΝ/Δ.Α. Θεσσαλονίκης.

Σ τ ο  βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ προήχθησαν αστυνομικοί- 
αθλητές που πέτυχαν υψηλές διακρίσεις στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του 2004 στην Αθήνα, σε τελετή ορκωμοσίας που 
πραγματοποιήθηκε την 14-10-05 στην Αστυνομική Ακαδη
μία. Τα ξίφη στους νέους αξιωματικούς επέδωσε ο Διευθυ
ντής της Αστυνομικής Ακαδημίας, Υποστράτηγος κ. Αντώ
νιος Μπαγιαρτάκης.
Οι νέοι Υπαστυνόμοι Β’ είναι οι:
- Γεώργιος Κουτσούμπας, ο οποίος διακρίθηκε ως 7ος Ολυμπιο- 
νίκης στο ατομικό άθλημα της πάλης και
- Αναστάσιος Σχίζας, ο οποίος διακρίθηκε ως 4ος Ολυμπιονίκης 
στο ομαδικό άθλημα της υδατοσφαίρισης.
Η προαγωγή των νέων αξιωματικών ισχύει αναδρομικά από 26- 
8-2004 και 29-8-2004 αντίστοιχα.
Με την ευκαιρία της ορκωμοσίας των νέων έπαστυνόμων Β’, ο 
Υπουργός Δημόσιας Τάξης, κ. Γιώργος Βουλγαράκης, δήλωσε: 
"Θέλω να συγχαρώ τα παιδιά για την επιτυχία τους και να τους 
ευχηθώ ό,τι καλύτερο για το μέλλον. Είμαστε όλοι πραγματικά 
υπερήφανοι για τους αστυνομικούς που με τις δραστηριότητές 
τους αναδεικνύουν το σύγχρονο πρόσωπο της Αστυνομίας".
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Φαβιέρου & ΦειοιππΙ Μ Μ 'ίΊ\*

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙ/

Γνωρίστε το Ολυμπιακό άθλημα 
TAE KWON-DO 

απο έμπειρο προπονητή

1Λ Μ  Ι<ι·Ί |Ιι·> 
ί. H i! I ' l l

Υπεύθυνος εκμάθησης ολυμπιακού Αθλήματος (TKD) 
Προπονητής (TKD). Εκπαιδευτής ΕΛ.ΑΣ.

Η ομάόα της Ελληνική Αστυνομίας προπονείται στο σύλλογό μος

Λειτουργούν τμήματα:

1. Ανηλίκων

απο 4,5 ετών και άνω.

2. Ενηλίκων 

α) αρχαρίων

β) προχωρημένων 

γ) αγωνιζομένων

χ  A n
ΚΕΝΤΑΜΕ

ΤΑ λ ο γ ο τ υ π α  τ ω ν
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΑΣ

f »H

ΕΝΔΥΣΗ

ΥΠΟΔΗΣΗ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΥΧΟΥΣ
ΠΟνΛΟΒΕΡ νΠ Η ΡΕΕΙ ΑΚΟ 

ΑΡΙΕΤΗΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ

Ε Κ Π Τ Ω Σ Η  1 5 %

V IS A

Εως 6  Ατοκες Δόσεις

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 84 - ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ:2410.611009 - 6936.791751

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ 
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΝΟΠΛΟΥΣ &
ΛΑΒΕΣ (ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ■
ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ - ΣΥΛΛΗΨΗΣ)
ΑπΟΑΜΥΝΑ  £  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ β  
TAE KWON DO (ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ■ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ) 
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Α.Γ.Σ. ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Γ 
ΕΠΙΣΗΜ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ WOULD 
HAPKIDO 5 DAN, TAE KWON DO 4 DAN

ΠΛΑΤΩΝΟΣ 189. ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
TIIA.: 210 9421 300, 210 9521 609

S IS  S E I
ΑΓΓΛΙΚΑ

u
ΓΑΛΛΙΚΑ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
I ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ

ΊΉΛ. ΕΠΙΚ. 210.5732139 - 2103742678

ΜΑΘΕΤΕ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΧΩΡΟ 
ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΈΡΜ/μ ΓΙΚίΤ

U
ΙΤΑΛΙΚΑ

ΕΚΠΤΩΣΗ 6%
ΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΣΤΑ 

ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
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ΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΤΑΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΥΤΟΘΥΣΙΑ

<5 άνδρες του Τμήματος Ασφαλείας Ζακύθνου συνελήφθη άτομο 
κατά του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του Τριμελούς Εφε- 
τείου Αθηνών. Οι Αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν και απο- 
πειράθηκαν να τον συλλάβουν. Ο δράστης μόλις αντιλήφθηκε την πα
ρουσία τους έβγαλε ένα πιστόλι μάρκας Blow 
mini και προσπάθησε, χωρίς επιτυχία, να τους 
πλήξει θανάσιμα. Αν και οι αστυνομικοί κατά
φεραν να τον ρίξουν στο έδαφος συνέχισε να 
πυροβολεί, με αποτέλεσμα να πετύχει τον ένα 
αστυνομικό σε δύο σημεία του αριστερού του 
ποδιού και να του προκαλέσει διαμπερές τραύ
μα. Στην πάλη που ακολούθησε για την αφό- 
πλισή του, ο δράστης συνέχισε να χτυπά τους 
δύο αστυνομικούς Παρόλο που ο ένας αστυνο
μικός είχε βληθεί δύο φορές και αιμορραγούσε, 
δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια τους και τε
λικά αφόπλισαν τον δράστη. 'Ομως αυτός κα- 
τάφερε και έβγαλε και δεύτερο πιστόλι, μάρκας "Liama Mini Max",το ο
ποίο έστρεψε εναντίον τους με προφανή σκοπό και πάλι να τους πλή- 
ξει θανάσιμα. Με ηρωική προσπάθεια όμως οι δύο αστυνομικοί και πά
λι κατάφεραν να τον αφοπλίσουν. Τελικά δεσμεύτηκε και ακινητοποι- 
ήθηκε. Ο δράστης είχε συλληφθεί και στο παρελθόν για παραβάσεις 
του Νόμου “Περί Ναρκωτικών” ενώ θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνος. 
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

ό άνδρες του Τμήματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συνε- 
λήφθησαν 20 άτομα κατηγορούμενα για 'Πορνογραφία ανηλίκων κατ’ 
εξακολούθηση", "Εγκληματική Οργάνωση" και παραβάσεις των Νό
μων “ΠερίΑσέμνων Δημοσιευμάτων” και “ΠερίΝομιμοποίησης Εσό
δων από Παράνομες Δραστηριότητες”. Συγκεκριμένα προέκυψε ότι οι 
δράστες, όλοι τους χρήστες του Διαδικτύου, διακινούσαν στο Διαδί
κτυο υλικό παιδικής πορνογραφίας στο οποίο απεικονίζονταν πολύ 
μικρά παιδιά σε ανατριχιαστική σεξουαλική δραστηριότητα. Μάλιστα 
πρώτη φορά στα ελληνικά χρονικά διαπιστώνεται μια τόσο ιδιαίτερα 
σκληρή περίπτωση παιδικής πορνογραφίας. Η έρευνα έδειξε ότι το κύ
κλωμα δρούσε, διακινώντας το υλικό από τις πόλεις της Αθήνας της 
Λάρισας της Ελευσίνας της Νάουσας της Θεσσαλονίκης της Δράμας 
της Βέροιας των Σερρών, του Αγίου Νικολάου και των Χανιών Κρή
της. Κλιμάκιο αστυνομικών μετέβη στις ανωτέρω πόλεις όπου μετά α
πό έρευνα προέκυψε ότι οι δράστες διατηρούσαν εταιρία παροχής τη
λεπικοινωνιακών υπηρεσιών, και επιπλέον διατηρούσαν απομακρυ
σμένο υπολογιστή όπου αποθήκευαν ιστοσελίδες οι οποίες φιλοξενού
σαν υλικό παιδικής πορνογραφίας το οποίο ανανέωναν και συντηρού
σαν με σκοπό το παράνομο περιουσιακό όφελος. Ακόμα βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν 20 σκληροίδίσκοι Η/Υ, 3 φορητοίΗ/Υ βιβλιάρια διαφό
ρων τραπεζών, 20 πιστωτικές κάρτες καθώς και πλήθος ψηφιακών δί
σκων με υλικό παιδικής πορνογραφίας Ερευνάται το ενδεχόμενο να έ
χουν φωτογραφηθεί και διακινηθεί στον παγκόσμιο ιστό παιδιά από 
την χώρα μας.
Ό λοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους κατά τόπους αρμόδιους Ει
σαγγελείς

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΤΣΙΓΑΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Από άνδρες της έποδιεύθυνσης Οπτονομικών Εγκλημάτων Θεσσαλο
νίκης εντοπίστηκαν τρεις αποθηκευτικοί χώροι για την παρασκευή

και διάθεση παράνομων τσιγάρων, σε περιοχές της συμπρωτεύουσας. 
Συγκεκριμένα στην περιοχή Καβαλάρι εντοπίστηκε αποθήκη και σε 
έρευνα που έγινε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
466 χαρτοκιβώτια βιομηχανικού καπνού βάρους 50 τόνων περίπου, 8 
παλέτες τσιγαρόχαρτου συνολικού μήκους 6.720.000 μέτρων, 36 πα- 
λέτες λευκού χαρτιού που προορίζοταν για κατασκευή κουτιών τσι

γάρων, 10 παλέτες ζελατίνης για περιτύλιγμα 
τσιγάρων, 633 ρολά χαρτιού περιτιλύγματος 
φίλτρων, 149 κιβώτια που περιείχαν φίλτρα 
τσιγάρων, 245.000 πλαστά; ταινίες φόρου με 
την ένδειξη “for export only” ,317 ρολά ταινίας 
ανοίγματος ζελατίνης πακέτων τσιγάρων, 290 
ρολά ταινίας συσκευασίας κιβωτίων τσιγάρων 
που έφεραν το λογότυπο γνωστής βιομηχα
νίας καπνού, 53 κουτιά με χρώμα βαφής πακέ
των, 5 τελάρα με 4 ζελατίνες εκτύπωσης μετα
ξοτυπίας για την εκτύπωση λογοτύπου γνω
στής μάρκας τσιγάρων.
Ακόμα, σε αποθηκευτικό χώρο που εντοπί

στηκε στην περιοχή Αγίου Αθανασίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 
Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εμβαδού 400 τ.μ ηλεκτρομηχανολογι- 
κά μηχανήματα, παραγωγής- συσκευασίας και δεματοποίησης τσιγά
ρων, σύγχρονο εσωτερικό κύκλωμα παρακολούθηησης των εξωτερι
κών χώρων με κάμερες, 1.300.000 λαθραία πακέτα τσιγάρα συσκευα
σμένα και έτοιμα προς διάθεση, 2 ηλεκτρονικοί υπολογιστές.
Τέλος σε αποθηκευτικό χώρο που εντοπίστηκε στην περιοχή Καλο- 
χωρίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 1.000.000 λαθραία πακέτα τσι
γάρων συσκευασμένα και έτοιμα προς διάθεση, 270 χαρτοκιβώτια με 
βιομηχανικό καπνό βάρους 30 τόνων περίπου και 2 φορτηγά αυτοκί
νητα που χρησιμοποιούνταν για την μεταφορά των πρώτων υλών και 
των τσιγάρων.
Συνελήφθη ένα άτομο ένω η έρευνα για την εξάρθρωση του κυκλώ
ματος συνεχίζεται.
Ο συλληφθείς με την σε βάρος του σχηματεισθήσα δικογραφία οδηγή
θηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΕΞΙΧΜΑΣΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ

Από άνδρες του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής της Δ/νσης Ασφα
λείας Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος 
Ασφαλείας Βέροιας, εξιχνιάστηκε η ανθρωποκτονία νεαρής κοπέλας 
στην Βέροια Ημαθίας που συγκλόνισε το Πανελλήνιο για την ωμότη
τα της. Ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών και πολύωρες ανακρί
σεις συνελήφθησαν δύο άτομα τα οποία ομολόγησαν το έγκλημα. Ο έ
νας εκ των δραστών ομολόγησε πως στραγγάλισε το θύμα μέσα στην 
οικία του, και στην συνέχεια με τη συνδρομή του δεύτερου δράστη με
τέφερε και απέκρυψε το πτώμα σε αγροτική περιοχή της Ημαθίας. Με 
υπόδειξη των δραστών βρέθηκε το πτώμα του θύματος. Οι δράστες, με 
την σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρ
μόδιο Εισαγγελέα.

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ.. ΣΤΟ ΠΑΤΩΜΑ

ό άνδρες του Τμήματος Συνοριακών Φυλάκων Κρυσταλλοπηγής 
συνελήφθη ένα άτομο κατηγορούμενο για παράβαση του Νόμου “Πε
ρ ί Ναρκωτικών”. Συγκεκριμένα, ύστερα από πληροφορίες, άνδρες 
της ανωτέρω υπηρεσίας ακινητοποίησαν το αυτοκίνητο του δράστη 
το οποίο οδηγούσε προς το εσωτερικό της χώρας.'  Υστερα από έρευνα, 
στην πόρτα του οδηγού, σε ειδική κρύπτη, βρέθηκε και κατασχέθηκε
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ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΟΥΤΑ. ΧΑΝΙΩΝποσότητα ινδικής κάνναβης. Επίσης με την συνδρομή του αστυνομι
κού σκύλου, σε άλλη κρύπτη στο πάτωμα του αυτοκινήτου, βρέθηκε 
και κατασχέθηκε ποσότητα ηρωίνης βάρους 10.043 γραμμαρίων. Ο 
συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα,

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΕΙΑΣ, ΔΑ.A

Α π ό  αστυνομικούς του Τμήματος Αρχαιοκαπηλείας της Διεύθυν
σης Ασφαλείας Αττικής:
Α) Συνελήφθησαν δύο άτομα κατηγορούμενα για παράβαση του Νό
μου “Περί Αρχαιοτήτων”. Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που πραγματο
ποίησαν άνδρες της ανωτέρω υπηρεσίας σε καταστήματα Λαϊκής Τέ
χνης που διατήρουσαν οι δράστες σε περιοχές της Αττικής, βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν: 10 μαρμάρινα ιγδία- λεκα- 
νίδες διαφόρων διαβάσεων, 1 κίονας από γκρί
ζο μάρμαρο- γρανίτη Παλαιοχριστιανικής πε
ριόδου, 1 κορμός κίονα από πωρόλιθο και 1 
μαρμάρινη σαρκοφάγος.
Οι συλληφθέντες με την σε βάρος τους σχημα- 
τεισθήσα δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμό
διο Εισαγγελέα.
Β) Συνελήφθη ένα άτομο, διότι σε έρευνες που 
διενεργήθηκαν σε τρία διαμερίσματα ιδιοκτη
σίας του δράστη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
3 ακέραιοι οξυπύθμενοι αμφορείς διαφόρων διαστάσεων, 1 αφρικάνι- 
κος αμφορέας, 2 αμφορείς με ραβδώσεις στην κοιλία, 1 μικρός "Αιγινί- 
τικος" αμφορέας 1 μικρός "Μαγαρικός" αμφορίσκος 1 σπασμένος οξυ- 
πύθμενος αμφορέας με πηνίο, 1 αμφορέας με επίπεδη βάση και 2 εικό
νες που απεικονίζουν τον Άγιο Νικόλαο! μία ρωσική και μία ελληνι
κής Μεταβυζαντινής τεχνοτροπίας)
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

Α) Από άνδρες του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Β/Α Αττικής της 
Υποδιεύθυνσης Διώξης Ναρκωτικών συνελλήφθησαν δύο άτομα κα
τηγορούμενα για παράβαση του Νόμου “Περί Ναρκωτικών”. Συγκε- 
ριμένα, ύστερα από αξιοποίήση πληροφοριών, οι ανωτέρω συνελή
φθησαν σε περιοχή της Α ττικής να κατέχουν, με σκοπό την πώληση 
μια αυτοσχεδία συσκευασία η οποία περιείχε ηρωίνη μικτού βάρους 
546 γραμμαρίων. Στη συνέχεια, σε γενόμενη έρευνα που έγινε σε δια
μέρισμα όπου διέμεναν οι ανωτέρω δράστες βρέθηκαν και κατασχέθη
καν: Ηρωίνη μικτού βάρους 4.275 γραμμαρίων, κοκαΐνη μικτού βά
ρους 234 γραμμαρίων, ένα περίστροφο τύπου Magnum και μεγάλο 
χρηματικό ποσό προερχόμενο από πώληση ναρκωτικών ουσιών. Οι 
συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Β )Α πό άνδρες του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυν
σης Διώξης Ναρκωτικών συνελήφθησαν δύο άτομα και αναζητού- 
νται άλλα δύο για παράβαση του Νόμου “Περί Ναρκωτικών”. Ειδι
κότερα, αστυνομικός της ανωτέρω υπηρεσίας παρουσιάστηκε ως υ
ποψήφιος αγοραστής για ποσότητα ηρωίνης συνολικού βάρους 2.160 
γραμμαρίων αντί τιμήματος 14.000 ευρώ, με ενδιάμεσο διαπραγμα
τευτή τον δεύτερο κατηγορούμενο. Στη συνέχεια σε γενόμενη έρευνα 
που έγινε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία συσκευα
σία που περιείχε ηρωίνη συνολικού βάρους 5.345 γραμμαρίων και 
τρεις ζυγαριές ακρίβειας. Οι συλληφθέντες με την σε βάρος τους σχη- 
ματησθείσα δικογραφία οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα.

Α π όιό άνδρες του Τμήματος Ασφαλείας Χανιών:
Α) Συνελήφθησαν δύο άτομα κατηγορούμενα για παράνομη κατα
κράτηση, εκβίαση και απειλή. Ειδικότερα, ύστερα από καταγγελία και 
έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι οι δράστες "πούλησαν" μια αλ
λοδαπή σε ημεδαπό έναντι του ποσού των 500 ευρώ, ο οποίος στη συ
νέχεια την εκμεταλλευόταν σεξουαλικά με την συνδρομή απειλής από 
τους δύο δράστες. Οι ανωτέρω δράστες είχαν συστήσει παράνομο ι
διωτικό γραφείο ευρέσεως εργασίας το οποίο μεσολαβούσε στην εξεύ
ρεση εργασίας αλλοδαπών, τις οποίες έφερναν οι δράστες και στην συ
νέχεια τις προωθούσαν σε παράνομες δραστηριότητες αποσπώντας α
πό αυτές διάφορα χρηματικά ποσά. Οι συλληφθέντες με την σε βάρος 

τους σχηματησθείσα δικογραφία οδηγήθη
καν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Β) Συνελήφθησαν δύο άτομα για παράβαση 
του Νόμου “Περί Ναρκοπικών”. Ειδικότε
ρα στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατα
σχέθηκαν: Ποσότητα ακατέργαστης κάννα
βης βάρους 3,5 κιλών, ποσότητα ηρωίνης, σε 
επτά συσκευασίες, συνολικού βάρους 120 
γραμμαρίων, ποσότητα κοκαΐνης σε οκτώ 
συσκευασίες συνολικού βάρους 40 γραμμα
ρίων, μία ηλεκτρονική ζυγαριά και δύο κι

νητά τηλέφωνα. Οι δράστες, μετά την σύλληψη τους, οδηγήθηκαν 
στον Εισαγγελέα.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ TOY Τ Α.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

Α ) Από άνδρες της παραπάνω υπηρεσίας συνελήφθησαν δύο άτομα τα 
οποία, διατηρούσαν, στην αγροτική περιοχή "Βατόλακκοι" του Δή
μου Κεραμείων Χανίων, χώρο καλλιέργειας 741 δενδρυλλίων ινδικής 
κάνναβης ευρισκομένων σε στάδιο ανάπτυξης, ύψους από 0,4 έως 1,30 
μέτρα. Οι συλληφθέντες με την σε βάρος τους σχηματεισθήσα δικο
γραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα 
Β) Σε δύσβατη περιοχή της Κρήτης εντοπίσθηκε από άνδρες του 
Τ Α Ε  Ηρακλείου καλλιεργημένη φυτεία ινδικής κάνναβης αποτε- 
λούμενη από 1.225 δενδρύλια ύψους από 0,5 έως 2 μέτρα Η σύλληψη 
των δραστών δεν κατέστη δυνατή καθώς αντιλαμβανόμενοι την πα
ρουσία των αστυνομικών κατάφεραν να διαφύγουν εκμεταλλευόμε
νοι το δύσβατο της περιοχής.

ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΜΠΟΡΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΙ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Α π  ό αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Βέροιας σε συνεργασία 
με συναδέλφους τους από το Τμήμα Ασφαλείας Τυρνάβου συνελή
φθησαν 2 άτομα κατηγορούμενα για παράβαση του Νόμου “Περί 
Ναρκωτικών”, οπλοχρησία-οπλοφορία και αντίσταση κατά της 
Αρχής. Συγκεκριμένα μετά από πληροφορίες ότι κύκλωμα διακινεί 
ποσότητες ναρκωτικών στις περιοχές Λάρισας, Πιερίας και Ημαθίας, 
αστυνομικός παρουσιάστηκε ως αγοραστής, προσυμφωνημένης πο
σότητας 200 γραμμαρίων ηρωίνης. Μόλις ο αστυνομικός δήλωσε την 
ιδιότητα του και προσπάθησε να τον συλλάβει, ο δράστης αντιστάθη- 
κε και επιχείρησε να διαφύγει τη σύλληψη του χρησιμοποιώντας μα
χαίρι που έφερε μαζί του. Ό πω ς προέκυψε, τη ναρκωτική ουσία κα
τείχε μαζί με τον συγκατηγορούμενο του, ο οποίος συνελήφθη και αυ
τός λίγο αργότερα. Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του δεύτε-
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ρου κατηγορουμένου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 256 γραμμάρια η
ρωίνης, δύο βραχάκιαηρωΐνηςβάρους 19 γραμμαρίων, μία ζυγαριά α
κρίβειας και το ποσά των 730 ευρώ προερχόμενο από εμπορία ναρκω
τικών ουσιών. Οι συλληφθέντες, με την σε βάρος τους σχηματισθείσα 
δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΠΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗ ΦΑΚΑ

Α ν δ ρ ε ς  του Τ Α  Έδεσσας σε συνεργασία με το Τ.Σ.Φ. Αριδαίας ε
ξάρθρωσαν κύκλωμα εμπορίας ναρκωτικών ουσιών τριών ατόμων 
που δρούσε στην Βόρεια Ελλάδα. Πίο συγκεκριμένα, εκμεταλλευόμε
νοι πληροφορία η οποία περιήλθε στο Τ Α  Έδεσσας, ύστερα από πο
λυήμερη παρακολούθηση, αστυνομικός προσποιούμενος τον αγορα
στή- διακινητή ναρκωτικών, ουσιών συμφώνησε με έναν εκ των δρα
στών, την αγορά ποσότητας 4.000 γραμμαρίων ινδικής κάνναβης και 
20 γραμμαρίων κοκαΐνης έναντι του χρηματικού ποσού 3.000 και 
1.200 ευρώ αντίστοιχα. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε περιοχή 
της Θεσ/νίκης όπου ο δράστης έφερε στον εικονικό αγοραστή ποσότη
τες κάνναβης και κοκαΐνης βάρους 1,6 και 0,4 γραμμαρίων αντίστοι
χα, ως δείγμα. Στη συνέχεια οι δύο τους συναντήθηκαν με το δεύτερο 
δράστη και αφού επιβιβάστηκαν σε Ι.Χ.Ε. μεταβήκανε σε αγροτική πε
ριοχή της Θεσσαλονίκης Εκεί έφθασε και ο τρίτος δράστης ο οποίος 
παρέδωσε στον aae δράστη τέσσερα δέματα ακατέργαστης κάνναβης 
σε πεπιεσμένη μορφή. Κατά την διάρκεια της συναλλαγής οι δράστες 
αντελήφθησαν ένα διερχόμενο Ι.Χ.Ε το οποίο εξέλαβαν ως περιπολικό. 
Προσπάθησαν να διαφύγουν, όμως συνελήφθησαν λίγο αργότερα. Οι 
δράστες, στη συνέχεια οδήγησαν τους αστυνομικούς σε αγροτική πε
ριοχή όπου και τους υπέδειξαν το σημείο που είχαν κρύψει τις ναρ
κωτικές ουσίες Οι συλληφθέντες με την σε βάρος τους σχηματησθεί- 
σα δικογραφία οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα

ΣΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΗΣ

Α π ό  άνδρες του Τρήματος Ασφαλείας Βέροιας συνελήφθη άτομο κα
τηγορούμενο για “Απόπειρα βιασμού”. Συγκεκριμένα ο δράστης α
σκώντας βία σε βάρος μιάς νεαρής κοπέλας, την έριξε στο έδαφος, με 
σκοπό να έρθουν σε συνουσία παρά την θέληση αυτής. Εγκατέλειψε 
όμως την προσπάθεια του και τράπηκε σε φυγή όταν η παθοόσα άρχι
σε να καλεί σε βοήθεια. Ο δράστης συνελήφθη λίγο αργότερα από τους 
αστυνομικούς, οι οποίοι κινητοποιήθηκαν άμεσα, και οδηγήθηκε 
στον Εισαγγελέα.

ΖΟΥΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

Α π ό  αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Ομονοίας συνελήφθη, 
στην περιοχή του Καλαμακίου, άτομο για παράβαση του "Νόμου Περί 
Ναρκωτικών". Ο δράστης προμηθεύονταν φυτική κάνναβη την οποία 
μεταπουλούσε σε χρήστες έναντι χρηματικής αμοιβής Σε έρευνα που 
έγινε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3.450 γραμμάρια 
ινδικής κάνναβης και ένα πιστόλι κρότου. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε 
στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

ΣΥΛΛΗΨΗ ΔΡΑΠΕΤΗ

Α π ό  αστυνομικούς της έποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ν/Α Αττικής συ
νελήφθη άτομο το όποιο είχε παραβιάσει πενθήμερη άδεια από τις Δι
καστικές Φυλακές Λάρισας. Ο ανωτέρω εκτίει συνολική ποινή κά- 
θρειξης 28 ετών για ληστείες, διακεκριμένες κλοπές κατοχή όπλων 
και ναρκωτικών ουσιών. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.

ΑΔΕΙΑΖΑΝ ΤΑ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ 
“ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ”

Α π ό  αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Μεσολογγίου συνελή
φθησαν δύο άτομα διότι είχαν παγιδεύσει μηχάνημα αυτόματης ανά
ληψης χρημάτων(Α.Τ.Μ.) που βρίσκεται εξωτερικά υποκαταστήμα
τος Τραπέζης του Μεσολογγίου με σκοπό να αποσπούν διάφορα χρη
ματικά ποσά από ανυποψίαστους πολίτες Συγκεκριμένα, τοποθέτη
σαν έναν μηχανισμό αναγνώρισης μαγνητικής πίστας καρτών ανά- 
ληψης χρημάτων στην υποδοχή καρτών του Α.Τ.Μ., ενώ ένα άλλο μη
χανισμό με μικροκάμερα καταγραφής PIN δίπλα από το πληκτρολό
γιο του Α.Τ.Μ., με αποτέλεσμα να κατακρατηθούν δέκα κάρτες ανά
ληψ ης Οι δράστες με τον τρόπο αυτό κατέγραφαν τα στοιχεία των 
καρτών, τα οποία τα παρέδιδαν σε συνεργάτη τους με σκοπό την κα
τασκευή πλαστών καρτών και την ανάληψη χρημάτων από τους λο
γαριασμούς Οι δράστες με την σε βάρος τους σχηματεισθήσα δικο
γραφία οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα.

ΠΛΟΥΤΙΖΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

Α π ό  αστυνομικούς του Τμήματος Οικονομικών Εγκλημά- 
των/Δ Α Α  συνελήφθη στην Αθήνα ένα άτομο κατηγορούμενο για 
Απάτη κατ’εξακολούθηση, Απόπειρα Απάτης έπεξαγωγή εγγράφων 
κατ’ εξακολούθηση και Πλαστογραφία κατ’ εξακολούθηση. Ό πω ς 
προέκυψε από την προανάκριση ο δράστης ο οποίος από 20ετίας περί
που εργαζόταν για λογαριασμό ιδιοκτήτη φαρμακείου, υπεξήγαγε μέ
ρος των εκτελεαθεισών ιατρικών συνταγών. Αφαιρούσε τα κουπόνια 
(ταινίες γνησιότητας φαρμάκων) που υπήρχαν επικολλημένες επί 
των συνταγών, τις επικολλούσε σε πλαστογραφημένες συνταγές με 
τα στοιχεία της συζύγου του και ακολούθως τις κατέθετε σε διάφορα 
φαρμακεία όπου και τις εξαργύρωνε. Κατά την εκτίμηση του καταγ- 
γέλοντα η  οπτονομική ζημία που υπέστη από την 20ετή παράνομη 
δράση του δράστη, ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 600.000 ευρώ. 
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.

ΣΩΡΕΙΑ ΚΛΟΠΩΝ ΣΤΟΝ ΩΡΩΠΟ

Α π ό  αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Ωρωπού συνελήφθη έ
να άτομο κατηγορούμενο για κλοπές οικιών. Από την έρευνα που έγι
νε, σε συνεργασία με την την Διεύθυνση Εγκληματολογιών Ερευ
νών, προέκυψε ότι ο ανωτέρω μαζί με δύο ακόμα άτομα διέπραξαν συ
νολικά 25 κλοπές οικιών της ευρύτερης περιοχής του Ωρωπού. Ο συλ
ληφθείς με την σε βάρος του σχηματησθείσα δικογραφία οδηγήθηκε 
στον κ. Εισαγγελέα

ΕΦΕΥΓΕ 400 ΧΛΜ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ 
ΠΟΥΛΑΕΙ ΤΟΝ “ΘΑΝΑΤΟ”

Α στυνομ ικο ί του Τμήματος Διώξης Ναρκωτικών Πατρών ύστερα 
από πληροφορίες ήλθαν σε συννενόηση με άτομο για την “πώληση” 
ποσότητας ναρκωτικής ουσίας (κοκαΐνης) σε προσποιούμενο αγορα
στή- αστυνομικό. Το ραντεβού πραγματοποιήθηκε για την αγορά 200 
γραμμαρίων κοκαΐνης έναντι του ποσού των 12.000 ευρώ. Ο αγορα- 
στής-αστυνομικός και ο δράστης επιβιβάστηκαν σε Ι.Χ.Ε. Ο δράστης, 
για να διασφαλίσει την συναλλαγή απείλησε τον αστυνομικό με πι
στόλι το οποίο έφερε μαζί του και λίγο αργότερα αποπειράθηκε να του 
πουλήσει τα ναρκωτικά. Τότε ο αστυνομικός με την συνδρομή των 
άλλων συναδέλφων κατάφερε να του αποσπάσει το πιστόλι, να τον α- 
κινητοποίησει και να τον συλλάβει. Κατασχέθηκαν: 285 γραμμάρια
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κοκαΐνης ένα πιστόλι με 8 φυσίγγια και δύο κινητά τηλέφωνα. Σε έ
ρευνα που έγινε στην οικία του στην, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 12 
δισκία ecstacy και 29 φυσίγγια πυροβόλου όπλου. Ο συλληφθείς με 
την σε βάρος του σχηματεισθήσα δικογραφία οδηγήθηκε στον Εισαγ
γελέα

ΜΕ ΒΓΓΡΕΝΑ ΤΟ ΜΠΑΡ...

Α π ό  αστυνομικούς των Τμημάτων Ασφαλείας'  Εδεσσας και Αλεξάν
δρειας Ημαθίας συνελήφθησαν δύο άτομα κατηγορούμενα για “Μα
στροπεία” και παράβαση του Νόμου “Περίεκδιδομένων προσώπων”. 
Ειδικότερα στις ανωτέρω υπηρεσίες περίηλθαν πληροφορίες ότι σε 
κατάστημα ΜΠΑΡ που λειτουργούσε στην περιοχή της Ημαθίας γ ι
νόταν προαγωγή κατ’εξακολούθηση και από κερδοσκοπία, γυναικών 
εργαζομένων σαν σερβιτόρες. Αστυνομικός προσποιούμενος τον πε
λάτη συμφώνησε με τον υπεύθυνο του καταστήματος- δράστη για να 
έρθει σε εξώγαμη συνουσία με μία από τις εργαζομένες κοπέλες κατα
βάλλοντας το ποσό των 100 ευρώ, με χρήματα τα οποία είχαν προση
μειωθεί. Στη συνέχεια, σε έρευνα που έγινε στο ταμείο του καταστή
ματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 565 ευρώ 
εκ των οποίων τα 100 ευρώ ήταν από τα προσημειωμένα. Οι συλλη- 
φθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ...

Α ν δ ρ ε ς  του Τμήματος Ασφαλείας Αλεξάν
δρειας Ημαθίας συνέλαβαν τρία άτομα κατη
γορούμενα για παράβαση του Νόμου “Περί 
Ναρκωτικών”. Ύστερα από πληροφορία 
που περιήλθε στην ανωτέρω υπηρεσία αστυ
νομικοί μετέβησαν, σε προσυννενοημένο 
ραντεβού, στο 450ο χλμ της Ν.Ε.Ο Αθηνών- 
Θεσσαλονίκης και προσποιούμενοι τους α
γοραστές συναντήθηκαν με δύο από τους 
δράστες με σκόπο την πώληση ποσότητας 
κατεργασμένης κάνναβης, στους αστυνομι
κούς- αγοραστές έναντι του ποσού των 1.000 
ευρώ. Κατά την πραγματοποίήση της συ
ναλλαγής οι αστυνομικοί αφαίρεσαν από τα 
χέρια του ένος εκ των δραστών ένα σακου
λάκι το οποίο περιείχε ποσότητα κατεργα
σμένης κάνναβης βάρους 67 γραμμαρίων.
Εντός του Ι.Χ.Ε των δραστών βρέθηκε μικροποσότητα ακατέργα
στης κάνναβης. Οι δύο δράστες ομολόγησαν ότι τις ποσότητες τις 
προμηθεύτηκαν από σύνεργό ο οποίος συνελήφθη στην παραλία της 
Κατερίνης λίγο αργότερα. Σε έρευνα πού έγινε στο Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο 
του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: μικροποσότητα κατεργασμένης 
κάνναβης και το ποσό των 95 ευρώ ως προερχόμενο από εμπορία ναρ
κωτικών ουσιών. Επίσης, στις οικίες των δύο πρώτων δραστών βρέ
θηκαν και κατασχέθηκαν 70 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης 
και 78 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. Οι συλληφθέντες οδηγή
θηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΟΥ Τ Α Ε . ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α π ό  άνδρες του Τ Α Ε . Ηρακλείου:
Α) Συνεληφθησαν πέντε άτομα τα οποία διέρρηξαν από κοινού, αίθου
σα του Πανεπιστημίου Κρήτης από όπου και αφαίρεσαν': 4 μονάδες 
Η/Υ, 2 οθόνες 3 πληκτρολόγια, 2 ψηφιακούς πολυμορφικούς δίσκους

(DVD) και πλήθος ανταλλακτικών Η/Υ. Ακόμα, στην κατοχή τους 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 16 συσκευασίες που περιείχαν ακατέρ
γαστη κάνναβη συνολικού βάρους 98,3 γραμμαρίων,1 ζυγαρία ακρί
βειας 26 συσκευασίες προσαναμμάτων με την ένδειξη "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΣΤΡΑΤΟΣ", 14 κινητά τηλέφωνα, 4 ανδρικά ρολόγια, 1 μαχαίρι και 2 
κάλυκες πυροβόλου όπλου, 1 ζεύγος διόπτρες και μεγάλο πλήθος α
νταλλακτικών μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων κ.α 
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Β) Συνελήφθη, σε αστυνομική ενέδρα ένα άτομο στου οποίου το Ι.Χ.Ε 
αυτοκίνητο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 1 αυτόματο πυροβόλο ό
πλο με 3 κενές γεμιστήρες, 223 πλήρη φυσίγγια διαφόρων διαμετρη
μάτων, ένα πολεμικό τυφέκιο, δύο κυνεγητικά όπλα και ένα ξιφίδιο 
με μήκος λεπίδας 28 εκατοστά. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Ει
σαγγελέα.

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 
ΣΥΡΟΥ

Α π ό  άνδρες του Τμήματος Ασφαλείας Ερμούπολης Σύρου συνελή- 
φθησαν δύο άτομα κατηγορούμενα για παράβαση του Νόμου “Περί 
Ναρκωτικών”. Συγκεκριμένα, αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας 
είχαν πληροφορίες ότι ο ένας από τους κατηγορούμενους διακινεί με
γάλες ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης σε χρήστες της Σύρου με- 
ταφέροντας της με το Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο του. Έθεσαν την οικία του σε 

διακριτική παρακολούθηση και κάποια στιγ
μή διαπίστωσαν ότι ο δράστης συναντήθηκε 
με τον δεύτερο κατηγορούμενο. Άνοιξε το 
καπάκι από το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου 
του, έβγαλε μία νάυλον συσκευασία περιέ- 
χουσα κάνναβη βάρους 10 γραμμαρίων και 
την παρέδωσε στον δεύτερο κατηγορούμενο 
λαμβάνοντας ως αντίτιμο το χρηματικό ποσό 
των 30 ευρώ. Οι αστυνομικοίεπενέβησαν και 
συνέλαβαν τα δύο άτομα. Σε έρευνα που έγι
νε στον Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο του δράστη βρέθη
καν και καταοχέθηκαν, στο ρεζερβουάρ, δύο 
ισοβαρείς συσκευασίες που περιείχαν συνο
λικά 16 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. 
Στη συνέχεια σε γενόμενη έρευνα που πραγ
ματοποιήθηκε στην οικία του δράστη βρέθη
καν και κατασχέθηκαν: Ποσότητα ακατέρ
γαστης κάνναβης συνολικού βάρους 1.026 

γραμμαρίων, 20 δισκία Lexotanil, 2 δισκία Ecstasy, μία ηλεκτρονική 
ζυγαριά ακρίβειας και το χρηματικό ποσό των 260 ευρώ ως προερχό
μενο από αγοραπωλησίες ναρκωτικών ουσιών. Οι συλληφθέντες με 
την σε βάρος τους σχηματεισθήσα δικογραφία οδηγήθηκαν στον Ει
σαγγελέα.

ΕΠΙΟΡΚΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑΣ

Α π ό  αστυνομικούς της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων συνε
λήφθη άτομο, το οποίο είχε διορισθεί πραγματογνώμονας από το Πο
λυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, κατηγορούμενο για εκβίαση και από
πειρα εκβίασης. Ειδικότερα στην ανωτέρω υπηρεσία προσήλθε ιδιώ
της, ο οποίος κατήγγειλε ότι ο ανωτέρω πραγματογνώμονας, απαίτη
σε από αυτόν, ασκώντας ψυχολογική βία, 30.000 ευρώ προκειμένου 
να γνωμοδοτήσει θετικά με έκθεση στο Δικαστήριο, σχετικά με επίδι- 
κο ακίνητο, αξίας 500.000 ευρώ. Για την ίδια υπόθεση είχε εξαναγκα
στεί ο ενάγων να καταβάλει στο παρελθόν το χρηματικό ποσό των
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3.300 ευρώ. Κατόπιν υποδείξεων των αστυνομικών ο παθών προσποι- 
ήθηκε όχι θα συνεργαστεί και έτσι μετέβη στο Γραφείο του δράστη προ- 
κειμένου να του παραδώσει μέρος των χρημάτων. Αφού ο παθών παρέ
δωσε το ποσό των 15.000 ευρώ, τα οποία είχαν προσημειωθεί, επενέβη- 
σαν οι αστυνομικοί και συνέλαβαν τον δράστη. Ο συλληφθείςμε την δι
κογραφία που σχηματίσθηκε οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.

ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΜΠΟΡΩΝ “ΘΑΝΑΤΟΥ” ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ό αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Θήρας Κυκλάδων 
συνελήφθησαν πέντε άτομα κατηγορούμενα για παράβαση του Νόμου 
“Περί Ναρκωτικών” . Συγκεκριμένα σε έλεγχο που έγινε σε έναν από 
τους δράστες βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα κοκαΐνης βάρους 
14,5 γραμμαρίων. Από την προάνακριση προέκυψε ότι ο δράστης αγό
ρασε την ποσότητα της ναρκωτικής ουσίας από τον δεύτερο εκ των κα
τηγορουμένων, αντί του χρηματικού ποσού των 900 ευρώ. Αστυνομι
κός της ανωτέρω υπηρεσίας παρουσιάστηκε ως υποψήφιος αγοραστής, 
και αντί του χρηματικού ποσού ποσού των 600 ευρώ, διαπραγματεύ
τηκε την αγορά 3,7 γραμμαρίων κοκαΐνης από τον δεύτερο δράστη. Μέ- 
τα από συντονισμένη επιχείρηση των αστυνομικών συνελήφθη και ο 
δεύτερος κατηγορούμενος στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κα
τασχέθηκαν 30,8 γραμμάρια κοκαΐνης και 25,7 γραμμάρια ακατέργα
στης κάνναβης. Στην συνέχεια, ύστερα από συντονισμένες ενέργειες 
των αστυνομικών, συνελήφθησαν άλλα τρία άτομα στην κατοχή των 
οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 2.374 γραμμάρια ακα
τέργαστης κάνναβης μικροποσότητα κοκαΐνης και το χρηματικό ποσό 
των 2.120 ευρώ ως προερχόμενο από αγοραπωλησίες ναρκωτικών ου
σιών. Ό λοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα.

ΣΠΕΙΡΑ ΔΙΑΡΡΗΚΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ...ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

ό το Τμήμα Εγκλημάτων Κατά της Ιδιοκτησίας σε συνεργασία με 
την εποδιεύθυνση Ασφαλείας Ν/Α Αττικής, εξαρθρώθηκε σπείρα η ο
ποία διέπρατε ληστείες και κλοπές σε βάρος οικιών, πρατηρίων υγρών 
καυσίμων και εστιατορίων σε περιοχές της Αθήνας του Πειραιά αλλά 
και σε διάφορες πόλεις της επαρχίας Κατά την προσφιλή τους μέθοδο 
εισερχόταν δια αναρριχήσεως, ειτέ παραβιάζοντας πόρτα ή παράθυρο, 
αδιαφορώντας για την παρουσία των ενοίκων- ιδιοκτητών, αφαιρώ- 
ντας διάφορα αντικείμενα αξίας χρήματα και σε ορισμένες περιπτώσεις 
και τα αυτοκίνητα αυτών. Από την έρευνα προέκυψε πως κατά περί
πτωση μεταχειριζόντουσαν με ιδιαίτερη σκληρότητα τα θύματα τους. 
Εξιχνιάστηκαν 12 ένοπλες ληστείες, 21 κλοπές οικιών και 10 κλοπές 
αυτοκινήτων. Από την παράπανω δραστηριότητα τους αποκόμισαν 
τουλάχιστον το χρηματικό ποσό των 200.000 ευρώ. Συνελήφθησαν 
δύο άτομα στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα 
πιστόλι ανατολικής προέλευσης διαρρηκτικά εργαλεία και κινητά τη
λέφωνα. Η ερευνά συνεχίζεται. Οι συλληφθέντες με την σε βάρος του 
σχηματισθείσα δικογραφία οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα.

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ.. .ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ

ό άνδρες του Τμήματος Συνοριακών Φυλάκων Τσοτυλίου Κοζά
νης συνελήφθη ένα άτομο το οποίο είχε εισέλθει παράνομα στη χώρα 
μας με δύο ακόμα συμπατριώτες του οι οποίοι διέφυγαν την σύλληψη. 
Οι συνοριακοί φύλακες εντόπισαν τους δράστες και προσπάθησαν να 
τους ελέγξουν. Αυτοί, εκμεταλλευόμενοι το σκοτάδι και το δύσβατο της 
περιοχής προκειμένου να διαφύγουν την σύλληψη τράπηκαν σε φυ
γή. Συνελήφθη ο ένας στην κατοχή του οποίου βρέθηκε και κατασχέ
θηκε σάκος ο οποίος περιείχε ινδική κάνναβη συνολικού βάρους 10.120 
γραμμαρίων.Ο συλληφθείς με την σε βάρος του σχηματισθείσα δικο
γραφία οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.

ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ

ό άνδρες του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Νεστορίου Καστο
ριάς συνελήφθησαν δύο άτομα τα οποία μετέφεραν σε ταξιδιωτικό σάκο 
ηρωίνη συνολικού βάρους 6 κιλών και 260 γραμμαρίων. Την ποσότη
τα την μετέφεραν με σκοπό την διακίνηση της στα στέκια των τοξικο
μανών της Αθήνας. Οι συλληφθέντες στερούνταν πλήρως ταξιδιωτι
κών εγγράφων. Μετά τη σύλληψη τους οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα.

ΕΞΙΧΝΙΑΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΩΝ

Α ) Από το Τμήμα Εγκλημάτων Κατά Ζωής/Δ Α Α  εξιχνιάστηκε η  αν
θρωποκτονία η οποία έλαβε χώρα την 9-9-2005 σε περιοχή της Αθήνας. 
Δράστης είναι γνωστός στις αρχές και ο οποίος αναγνωρίστηκε από 
φωτογραφία, μετά βεβαιότητας από μάρτυρα. Ό πω ς προέκυψε από τις 
έρευνες, το θύμα (στο Ιράκ) είχε συνάψει ερωτικές σχέσεις με την γυ
ναίκα του δράστη. Ετσι ο δράστης μετέβη στην Ελλάδα, οπού κατοι
κούσε πλέον το θύμα, τον δολοφόνησε και εξαφανίστηκε. Σε βάρος του 
δράστη εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης.
Β) Εξινιάστηκε δολοφονία η οποία έλαβε χώρα την 21-2-2005 σε δια
μέρισμα, στην Αθήνα. Δράστης είναι άτομο το οποίο παλαιότερα εργα
ζόταν στο κατάστημα που διατηρούσε το θύμα. Ο δράστης μετά την 
πράξη του εξαφανίστηκε και διέμενε σε σπίτια φίλων του στην Αθήνα 
και στην Ρόδο. Ο δράστης συνελήφθη μετά από ένταλμα που εκδόθηκε 
σε βάρος του.

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ό την Ειδική Ομάδα Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων/Δ.ΑΑ 
συνελήφθησαν 17 άτομα, κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε εγκλη
ματική οργάνωση και εμπορία ανθρώπων. Ειδικότερα δύο από τους 
συλληφθέντες, μέσω συνεργατών τους από χώρα της Βαλκανικής έ
πειθαν έργατες να έρθουν στη χώρα μας εξασφαλίζοντας τους εργασία 
για ένα τρίμηνο και αποδοχές 35 ευρώ την ημέρα. Στη συνέχεια οι συ
νεργάτες τους στην αλλοδαπή, αφού σχημάτιζαν ομάδες εργατών των 
10-15 ατόμων τους προωθούσαν στην Ελλάδα, όπου τους παραλάμβα- 
ναν οι δύο προαναφερθέντες. Οι εργάτες στοιβάζονταν κυριολεκτικά 
σε δύο υπόγεια πολυκατοικιών όπου επιτηρούνταν από συνεργάτες 
των εγκεφάλων. Με αυτόν τον τρόπο εμπόδιζαν τυχόν απόδραση τους. 
Οι εργάτες μόλις έφθαναν στη χώρα μας ήταν υποχρεωμένοι να  κατα
βάλλουν στους δράστες το ποσό των 500 ευρώ ως έξοδα μετακίνησης, 
ενώ στη συνέχεια τους ζητούσαν άλλα 800 ευρώ. Επειδή οι εργάτες δεν 
διέθεταν το ποσό των 800 ευρώ οι δράστες τους έλεγαν πως το ποσό θα 
το κρατούσαν από την εργασία τους. Κάθε πρωί οι δράστες σχημάτιζαν 
ομάδες εργατών και τους έστελναν για δουλειά σε προσυμφωνημένες 
εργασίες από τις οποίες φυσικά την αμοιβή εισέπρατταν οι ίδιοι. Η  εκ
μετάλλευση των θυμάτων ήταν τόσο μεγάλη, ώστε μόλις οι εργάτες 
συμπλήρωναν το “οφειλόμενο” σε αυτούς ποσό, τους εξανάγκαζαν να 
επιστρέφουν στην πατρίδα τους για φέρουν άλλους στις θέσεις τους. 
Οι εγκέφαλοι μαζί με τους συνεργούς τους προέβαιναν σε συνεχείς α
πειλές κατά της ζωής τους αλλά και σε βιοπραγίες. Δεν τους επέτρεπαν 
να βγούν έξω, ενώ η τροφή που τους χορηγούσαν ήταν λίγο ψωμί και 
νερό. Σε δύο κατ’ οίκον έρευνες που διενεργήθηκαν, απευθερώθηκαν 
31 θύματα, ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα ψεύτικο πιστόλι, χει
ρόγραφες σημειώσεις στις οποίες αναγράφονταν ονόματα αλλοδαπών 
και αποδείξεις εταιρίας χρημάτων από Ελλάδα στην αλλοδαπή. Οι δρά
στες με την σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία οδηγήθηκαν στον 
Εισαγγελέα.

Επιμέλεια: Α ρ χ / κ α ς  Θ ε ό δ ω ρ ο ς  Δ η μ ο σ χ ά κ η ς
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Με διάφορα Π Α  και αποφάσεις του Αρχηγού του Σώματος τέθη
καν σε αποστρατεία:

>Με το βαθμό του Αοτυν. Υποδ/ντη οι, Νικόλαος Κωνσταντινίδης 
Μιλτιάδης Μιλτιάδης, Χρηστός Σιαμέτης Παναγιώτης Γκλαβάς Θωμάς 
Σκούρας και Ευάγγελος Γκέκας.
>Με το βαθμό του Αστυν. Α’ οι, Ηλίας Σιμόπουλος Κωνσταντίνος Μα- 
νέτας Κωνσταντίνος Καλούσης Δημήτριος Θεολογίτης 
>Με το βαθμό του Αστυν. Β’ οι, ΘωμάςΜπάρμπας ΝικόλαοςΚατόπης 
> Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α’ ο Αθανάσιος Κολοβής 
>Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ οι, Αλέξανδρος Τσουμάνης Ανέ- 
στης Τσε'πελης Στυλιανός Αλεξίου, Γεώργιος Μπιλανάκης Σταύρος Γε- 
ωργιάδης Στέφανος Μαντάς Αχιλλέας Κεχαγιάς Χρηστός Αποστόλου, 
Δημήτριος Καϊπάνος Βασίλειος Μόνος Δημήτριος Κουρδούμης Ιωάν
νης Ντέτσικας Γεώργιος Λαπιδάκης Κοσμάς Ζαφειρούδης Ευθύμιος 
Ζιώγας Αθανάσιος Πεχλιβάνης Δημήτριος Γραμματικάκης Νικόλαος 
Μαρκετάκης Ιωάννης Ευθυμίου, Σοφία Ιωαννίδου, Γεώργιος Καράμπε- 
λας Ελένη Παπατσώρη, Σταύρος Γεωργιάδης Γεώργιος Μοοχιδης, Γε
ώργιος Γιαρένης Ευφροσύνη Κοκκολιάδη, Δημοσθένης Σιαμαντάς, Γε
ώργιος Τσιλίκας Ιωάννης Καράμπαλης, Πρόδρομος Μουρτζάκης Μιλ
τιάδης Κοομίδης Παναγιώτης Τσακιρόπουλος Γρηγόριος Γεωργακό- 
πουλος Αναστάσιος Γουλιδάκης Βασίλειος Γαρουφαλής Απόστολος 
Κρίκος Δημήτριος Οικονομόπουλος Δημήτριος Αναστασόπουλος Νι
κόλαος Μουτζούρης Ευστάθιος Γουρνάς Αθανάσιος Παλάντζας Πανα
γιώτης Κορδεράς Χρήστος Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης Τσιότρας 
Ιωάννης Θωμάς
>Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι, Ευάγγελος Κιουρτίδης Νι
κόλαος Σκλήρης Δημήτριος Τάκης Βασίλειος Μπακοδήμος, Αθανάσιος 
Κουντουργιώτης Δημήτριος Γκόγκος, Σπυρίδων Καραβανάς Ιωάννης 
Μπαλής Μιλτιάδης Σακελλαρίου, Παντελής Αντωνιάδης Γεώργιος 
Κουνέλης Βασίλειος Παναγιωτάκος Κωνσταντίνος Τσακαν&ας Πα
ντελής Κριτσωτάκης, Νικόλαος Δημητρούλας Δημήτριος Παρίσης 
Σάββας Στεφανίδης Γεώργιος Μήτσιου, Κωνσταντίνος Μπλάτσας Χρή
στος Καποδίστριας Φώτιος Βουτσάς Δημήτριος Καποθανάσης Γεώρ
γιος Συντιχάκης Μάρκος Εφραιμίδης Ευθύμιος Καλές Νικόλαος 
Νταλταρής Σταύρος Χατζημισαήλ, Χρήστος Σαράκης Ιωάννης Χαρα- 
γκιώνης Κωνσταντίνος Χαμαλάκης Εμμανουήλ Βαρδίκος Παντελής 
Καψαμπέλης Ιωάννης Τσαρμπόπουλος Χαράλαμπος - Κωνσταντίνος 
Δρακούλης Θεόφιλος Κατσινέλης Παναγιώτης Γούναρης Νικόλαος 
Μανούσος Αναστάσιος Γεωργιάδης Παναγιώτης Βασιλάκος, Νικόλαος 
Τσιργιώτης Κωνσταντίνος Ζομπανάκης Εμμανουήλ Θεοχαρόπουλος 
Εμμανουήλ Μανουκαράκης Χρήστος Μ πάντης Αθανάσιος Μπούσιας 
Γ εώργιος Ανδρικόπουλος Γεώργιος Γκούβρας Αθανάσιος Σταυρόπου- 
λος Αριστείδης Θεοχάρης Γεώργιος Παπαδόπουλος ΝικόλαοςΧατζηνι- 
κολάκης ΚωνσταντίνοςΓκιοργκίνης Κωνσταντίνος Τσαλής Γεώργιος 
Τζώρτζος Γεώργιος Γκούβρας Κωνσταντ ίνος Γόνης Άγγελος Παπαλε- 
ξίου, Σταύρος Σπάης Χρήστος Αναγνώστου, Δημήτριος Χαδήμογλου, 
Θεόδωρος Μπίμπος Γεώργιος Καραμπιπέρης Χρήστος Κατσανεβάκης 
Ευθύμιος Γαλάνης Γεώργιος Μαρνελάκης Χρήστος Μ ίντσης Ιωάννης 
Μπατιστάκης Κωνσταντίνος Ντάμας, Νικόλαος Καλλιώρας Αλέξαν
δρος Δίνας Στρατής Στάνής Θεόδωρος Μπαρδάκης Γεώργιος Βιάρος 
Κωνσταντίνος Κωστούλας, Δημήτριος Δρογκάρης Γεώργιος Μητρό- 
πουλος Γεώργιος Παπαευθυμίου, Κωνσταντίνος Καλογεράκης Παύ
λος Βασιλείου, Κωνσταντίνος Καραμούζης Ιωάννης Τσιαντούλας Λά
μπρος Αδάμος Βησσαρίων Γκρόπας, Σπυρίδων Μπέλλος Αριστοτέλης 
Κατσι γιάννης Αναστάσιος Μήσσιας, Γεώργιος Γεροντής, Χρήστος Γιαν- 
νακόπουλος Αριστοτέλης Γιαννακόπουλος Βασίλειος Μάνος Ιωάννης 
Βλάχος Χρήστος Σκευάς Γεώργιος Κοσμίδης Ιωάννης Παπαϊωάννου,

Λάζαρος Τσαουσίδης Γεώργιος Λέντζος Γεώργιος Ντρισμπιώτης Γε
ώργιος Μπουφογιάννης Χρήστος Μ παντής Λάμπρος Παππάς, Ανδρέας 
Βασιλόπουλος Παναγιώτης Λύρας Χρήστος Τσόντζος Παναγιώτης 
Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος Γρέβιας Μαρία Γερογιώργη, Νικόλαος 
Τσιργιώτης Παύλος Μυλωνόπουλος Σάββας Κωνσταντινίδης Χρή
στος Κανελλακόπουλος, Θεόδωρος Παπαγιαννόπουλος Βασίλειος 
Ν ταής Αναστάσιος Σωτηρίου, Κωνσταντίνος Μπαμπαλής Νικόλαος 
Χατζηνικολάκης Χαράλαμπος Μπορτσέλης Παναγιώτης Ηλιόπουλος 
Εμμανουήλ Θεοχαρόπουλος Γεώργιος Γιαννακός Πολύχρονης Σιδηρό- 
πουλος Βασιλική Φωτίου, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Μαρία Μπα- 
τζούκα, Αντώνιος Τσίτσας Γεώργιος Κατσούνης Ανδρέας Χριστοδου- 
λόπουλος, Κωνσταντίνος Γόνης Κωνσταντίνος Ζομπανάκης Εμμανου
ήλ Καραμπουσανός, ΚωνσταντίνοςΤσαλής Θεόδωρος Μπίμπος Θωμάς 
Νίκου, Κωνσταντίνος Μωϋσίδης, Νέστωρ Βογιατζής, Γεώργιος Κοντο- 
χριστόπουλος, Χρήστος Κολιός Χρήστος Αναστασίου, Κωνσταντίνος 
Μαράκης Παναγιώτης Λυμπέρης Αριστοτέλης Πουρσανίδης Χρήστος 
Κοσσυφίδης Παναγιώτης Ιάκωβος Νικόλαος Αναγνωστόπουλος Αθα
νάσιος Κουφόπουλος, Παρασκευάς Σκλιάμης Σωτήριος Καραμήτρος 
Γεώργιος Ανδρεάδης, Γ εώργιος Κορδαλής Δημήτριος Μπαϊράμης Κων
σταντίνος Ν ικήτας Νικόλαος Σραυριανάκος Νικόλαος Τσαούσης 
Ερωτόκριτος Σαμαράς Κωνσταντίνος Μαρέτης Γεωργία Παπαπαναγή, 
Ευστάθιος Μαυραγάνης, Δημήτριος Αυγεραντώνης, Νικόλαος Τσάκα- 
λος Νικόλαος Αντωνόπουλος Δημήτριος Συρεγγέλας Ζωίτσα Καρτα- 
λάκη, Μιχαήλ Βασιλείου, Αθανάσιος Σκαφιδάς Παναγιώτης Δεληγιάν- 
ν η ς  Κωνσταντίνος Χαλιαμάλιας Γεώργιος Ρούφος, Γεώργιος Γκίκας 
Χρήστος Παντίδος, Δημήτριος Μπουρίτας Σπυρίδων Ρίζος, Αιμίλιος 
Τριάντης Βασίλειος Νταλιάνης Νικήτας Δερετζής, Γεώργιος Χριστού- 
λας Κωνσταντίνος Μακρυγιάννης Γεώργιος Γρηγοράκος, Κωνσταντί
νος Γεωργόπουλος Περικλής Κουτσογιάννης Ευστάθιος Μαυραγάνης 
Δημήτριος Αλεξόπουλος Δημήτριος Παγωνίδης Κωνσταντίνος Νική
τα ς Ιωάννης Τσαρμπόπουλος Σπυρίδων Καραβάνας Νικόλαος Παντα- 
ζόπουλος Γεώργιος Κασσελούρης Δημήτριος Ναστούλης, Αργύριος 
Παρίσης Σπυρίδων Γκούντας Νικόλαος Κέλλης Αντώνιος Δαρδάνης 
Παναγιώτης Αποστολάκης Θεόδωρος Ζαμπουλάκης Σοφία Τερζή, 
Αντώνιος Αγγελής Γεώργιος Παναγιωτόπουλος Μαργαρίτης Θεοδώ
ρου, Παναγιώτης Χριστόπουλος Ηρακλής Τερτίγκας Φραντζής Μι νάρ
δος Θεοφάνης Τσιλίφης Δημήτριος Σδράκας, Γεώργιος Πουλογιαννό- 
πουλος Μαρία Κοκκάλου, Νικόλαος Αραμπατζής Γεώργιος Σαπουρί- 
δης Αθανάσιος Κιοτσεκίδης Βασίλειος Λιαροκάπης Ιωάννης Μωραϊ- 
τη ς  Ηλίας Λαγουμιντζής Βασίλειος Αρκούδας Βασίλειος Κορλός Γε
ώργιος Δεληγιαννίδης Ευστάθιος Οικονόμου, Αθανάσιος Αγόρος Θω
μάς Αχυρίδης Ανθούλα Κουρούκαφα, Σταύρος Κουτσιπετσίδης Κων
σταντίνος Αντωνακάκης Γεώργιος Περτσελάκης Θωμάς Χατζησταύ- 
ρος Αθανάσιος Ασημακόπουλος Αθανάσιος Μητρόπουλος Πολυξένη 
Ταχιά, Αθανάσιος Χατζηδημητρίου, Ηλίας Αθανασόπουλος Γεώργιος 
Μπάρας, Σπυρίδων Αλιβύζος Παύλος Γεωργίου, Κωνσταντίνος Σχορε- 
τσανίτης ΠασχάληςΠασχαλίδης, Κωνσταντίνος Κουτσιώρης Κωνστα
ντίνος Ζωγράφος Ανδρέας Νικολακόπουλος Θεόδωρος Ιωαννίδης Πα
ναγιώτης Γουλόπουλος Ιωάννης Ρούσσος Κωνσταντίνος Παφυλλάς 
Σωτήριος Καραμήτρος Κωνσταντίνος Μαράκης Γεώργιος Ούρδας Δη- 
μήτριος Παγωνίδης Αναστάσιος Σχίζας Πέτρος Τασιγιώργος Αθανά
σιος Θεοδώρου, Δημήτριος Χαδήμογλου, Ιωάννης Δημήτρουλας Αθα
νάσιος Τζουβάρας Νικόλαος Καραμουτζάς Χαράλαμπος Μπορτσέλης 
Χρυσόστομος Λούτσος, Κωνσταντίνος Λώλος Θεόδωρος Βλάχος Γεώρ
γιος Λιανάκης, Απόστολος Σκλαβάκης, Παύλος Πατήλας, Κωνσταντί
νος Θεοδώρου, Ασημίνα Τόλια, Σταύρος Μοτσάκος Απόστολος Στάθης 
Αθανάσιος Μαντάς Θωμάς Χατζησταύρου, Κωνσταντίνος Στεργίου, 
Ηλίας Καλτσούλας, Κωνσταντίνος Αντωνακάκης, Αλέξανδρος Νερού- 
τσος Ελένη Μαστροπαναγιωτοπούλου, Γεώργιος Λαζαριδης Νικόλαος 
Κούκουρας, Γεώργιος Μήτσιου, Χρήστος Καποδίστριας Γεώργιος Κου-
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κλάκης Βασίλειος Γαλανής Θεοφάνης Ματρακούκας, Ιωάννης Κεχσε- 
νχζίδης Γεώργιος Κονχοχρισχόπουλος Βασίλειος Παπαδόπουλος Χρή- 
σχος Καλαμπάκας Κυριάκος Δούνιας Σχαμάχιος Τσερκεζάπουλος 
Ευάγγελος Μπακαχσης Κωνσταντίνος Πιχσιχάκης Σάββας Παπαδό- 
πουλος Ιωάννης Βασιλόπουλος Ευσχράχιος Μαυρομιχελάκης Σωκρά- 
χης Καχσαούνης Γεώργιος Κρομπάς Μάρκος Εφραιμίδης Ηλίας Παπα- 
δάπουλος Κωνσχανχίνος Νούλας Δημήχριος Καράλης, Δημήχριος Μι- 
χαλόπουλος ΔημήχριοςΖιάκας, Κωνσχανχίνος Βασχλακόπουλος Πανα- 
γιώχηςΓαλιάνδρας Βασίλειος Αλεξάκης Δημήχριος Μπαλλάς Ιωάννης 
Τσιανχούλας Γεώργιος Νχαούχης Ανέσχης Τσέπελης Γεώργιος Κρά
μπας Μιχαήλ Αλεξάκης Ανδρέας Κωνσχανχόπουλος Γεώργιος Κσνχο- 
γιώργος Νικόλαος Σιμυγδάλης Παναγιώχης Κωσχάκης Χρήσχος Γκό- 
χσης Απόσχολος Αγγελόπουλος Σπυρίδων Γκέκας Κωνσχανχίνος Κα- 
ραδημήχρης Ανασχάσιος Νούχσης Ευάγγελος Γκαλδώρας Κωνσχανχί
νος Γκόγκας Άγγελος Σκριχζόβαλης Ξενοφών Μόσχος Νικόλαος Για- 
πανζαλής Σχολιανός Συμισακάκης Κωνσχανχίνος Βασιλόπουλος Φώ- 
χιος Φλώρος Γεώργιος Θεολόγος Χρισχόφορος Τσικνής Ευάγγελος 
Σπάθής Παναγιώχης Καλημέρης Βασίλειος Κηπουρόπουλος Σαράνχης 
Τουφάκης Θεόδωρος Μπουνλαλής Σχραχής Σχάνης Σχαύρος Σπαής 
Ν ικόλαος Χαχζησχαύρου,

>Με χο βαθμό του Αρχιφύλακα οι, Σχέργιος Ελευθερίου, Ιωάννης Πα
παδόπουλος Βασίλειος Πεχρόπουλος Κωνσχανχίνος Μπάμπαλης Χρή
σχος Κανελλακόπουλος Γεώργιος Σχαμαχάκης Μιχαήλ Χάνδακας Πα
ναγιώτης Πάλλας Απόσχολος Τσιλιγγίρης Δημήχριος Παχρώνης Παύ
λος Βασιλείου, Παναγιώχης Μηχρόπουλος Γεώργιος Πανάγος Παναγιώ- 
χηςΑποσχολάκης Ανδρέα Παλιούρα, Ευάγγελος Γράμφας

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

>Ανθυπασχυνόμος που υπηρετεί σε υπηρεσία της Γ Α Δ  Α , επιθυμεί να 
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποχε υπηρεσία της Α.Δ. 
Κυκλάδων, χηλ. 6973473005.
> Ο Αρχιφύλακας Παντελής Γιαννίκος που υπηρετεί στο AT. Λαγκαδιών 
Αρκαδίας εχπθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδή
ποχε υπηρεσία της Γ Α Δ  Α , χηλ. 6974116269.
>Η Αρχιφύλακας Βασιλική Καραμπά που υπηρετεί στο AT. Λεωνιδίου 
Αρκαδίας επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό της από οποιαδή
ποχε υπηρεσία χη ςΓ Α Δ Α , χηλ. 6932455713,6932246167.
> 0  Αρχιφύλακας Κωνσταντίνος Νχούμας που υπηρετεί στο AT. Καλυ
βιών Δ/νση ΝΑ Αττικής επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό 
του από οποιαδήποχε υπηρεσία της ΓΑ.Δ.Α, χηλ. 2299047100, 
6944548022.
> Αρχιφύλακας που υπηρετεί στο AT. Κρανιδίου Αργολίδος επιθυμεί να 
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποχε υπηρεσία των Α.Δ. 
Νεμέας Κορινθίας ή Δωδεκανήσου, χηλ. 2751025025. 
>Αρχκρύλακαςοοποίος υπηρετεί στην ΑΔ. Κιλκίς επιθυμείνα μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποχε υπηρεσία της Γ Α Δ . Θεσσα
λονίκης χηλ. 6948062985.
>Αρχιφϋλακας που υπηρετεί στο AT. Α 'γινας επιθυμεί να μετατεθεί α
μοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποχε υπηρεσία της ΑΔ. Πιερίας 
χηλ. 6948113404.
>Αρχιφύλακας που υπηρετεί στο AT. Πολυκάσχρου Κιλκίς επιθυμείνα 
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποχε υπηρεσία της ΑΔ. 
Πιερίας χηλ. 6977262489.
>Η Αστυφύλακας Αγγελική Μουρνιανάκη που υπηρετεί στην ΑΔ. Κιλ
κ ίς  επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό της από οποιαδήποχε υ
πηρεσία της ΓΑ Δ . Θεσσαλονίκης χηλ. 6944766697.
> Ο Αστυφύλακας Σωτήριος Αδαμόπουλος που υπηρετεί στο AT. Θηβών, 
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με σχτνάδελφό χου από οποιαδήποχε υπη
ρεσία χων ΑΔ. Κοζάνης ή Ημαθίας χηλ. 6974875023.
> 0  Αστυφύλακας Ιωάννης Μανχαχζής που υπηρετεί στην Α.Δ. Κυκλά
δων, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό χου από οποιαδήποχε 
υπηρεσία της ΓΑ Δ . Θεσσαλονίκης χηλ. 6947818909.
> 0  Αστυφύλακας Λάζαρος Σαρρής που υπηρετεί στο Τ Α  Γέρακα Αττι

κ ή ς επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποχε υ
πηρεσία της ΑΔ. Δωδεκανήσου, χηλ. 6975906874.
> 0  Αστυφύλακας Δημήχριος Βουλής που υπηρετεί στο AT. Κορίνθου, 
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό χου από οποιαδήποχε υπη
ρεσία της Γ Α Δ  Α , χηλ. 6937008299.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί στο AT. Πλατείας Δημοκρατίας Θεσσαλο
νίκης επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό χου από οποιαδήποχε 
υπηρεσία της ΑΔ. Ρεθύμνης Κρήτης χηλ. 2310502700,6948523247. 
>Ασχυφύλακας που υπηρετεί στο AT. Κέας Κυκλάδων, επιθυμεί να με
τατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό χου από οποιαδήποχε υπηρεσία χων ΑΔ. 
Αρκαδίας Τρικάλων, Λάρισας και Μαγνησίας χηλ  6972212103.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί στη Δ Α  Αερολιμένα Αθηνών, επιθυμεί να 
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό χου από οποιαδήποχε υπηρεσία της 
ΓΑ Δ . Θεσσαλονίκης 6948949372.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Υποδ/νση Εγκληματολογιών Ερευ
νών Β. Ελλάδος επιθυμείνα μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό χου από ο
ποιαδήποχε υπηρεσία της ΑΔ. Λάρισας 6948306982.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί σε Αστυνομικό Τμήμα της Δ/νσης Αστυ
νομίας Β/Α Αττικής επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του α
πό Α Δ Δωδεκανήσου, Α Δ Κυκλάδων, Α.Δ Ιονίων νήσων και οποιαδήπο
τε Α.Δ της Βορείου Ελλάδος Τηλ. 6973394554
> Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Α Δ Κοζάνης επιθυμεί αμοιβαία με
τάθεση απο οποιαδήποχε υπηρεσία της Γ Α Δ  Α  Τηλ. 6938240864.
> Ο Αστυφύλακας Ζαφειρόπουλος Βασίλειος που υπηρετεί στο A T  Πά
ρου επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με συνάδελφό του απο οποιαδήποχε υπη
ρεσία τηςΓΑΔ.Θ . Τηλ. 6944396691

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΣΕ 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙ
ΜΕΤΩΠΙΣΗ Χ.Β.Ρ.Π. ΑΠΕΙΛΩΝ.

Στη Βαρσοβία διεξήχθη (14/9/05) τριήμερο διεθνές συνέδριο που διοργα- 
νώνει ο Οργανισμός για την Αντιμετώπιση των Βιολογικών Απειλών, σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών της Πολωνίας και τη Διεύθυν
ση Δημόσιας Διπλωματίας του ΝΑΤΟ. Στο συνέδριο συμμετείχαν 200 πε
ρίπου στελέχη Δημόσιων Υπηρεσιών και Φορέων από 10 χώρες μεταξύ 
των οποίων Η .Π Α , Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία, κα
θώς και Διεθνών Οργανισμών (ΝΑΤΟ, Παγκόσμια Οργάνωση έγείας του 
Ο.Η.Ε.).
Στις εργασίες του συνεδρίου παρίσταντο ο Υπουργός Εσωτερικών της Πο
λωνίας και ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Πολωνία κ. Διονύσης-Επαμει- 
νώνδαςΛέλος
Η Ελληνική αντιπροσωπεία, η οποία έτυχε ιδιαίτερης υποδοχής και προ
βολής από τους διοργανωτές του συνεδρίου, αποτελείται από: 
τον Διευθυντή του ΚΕ.ΜΕ Α , Αντιστράτηγο ε.α. κ. Βασίλειο Κωνστα- 
ντινίδη, τον Δ/ντή της Δ/νσης Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων, Υπο
στράτηγο κ. Σωτήριο Τσενέ, ως επικεφαλής της Ομάδας Σχεδιασμού Αντι
μετώπισης Χ.Β.Ρ.Π. απειλών και τον Αντισυνταγματάρχη Υγειονομικού 
του Γ.Ε.ΕΘ Α, κ. Ιωάννη Γαλατά, ως Δ/ντή του Τμήματος Π.Β.Χ. Άμυνας 
του401Γ.Σ.ΝΑ
Κατάτη διάρκεια του συνεδρίου, η ελληνική αντιπροσωπεία αναφέρθηκε 
σε θέματα που αφορούν την εμπειρία και τεχνογνωσία που απέκτησε η χώ
ρα μας κατά το σχεδίασμά και την υλοποίηση του μοντέλου ασφάλειας 
των Ολυμπιακών Αγώνων.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ.

Ύστερα από εντολή του Υπουργού Δημόσιας Τάξης κ. Γιώργου Βουλγα- 
ράκη, συστάθηκε επιτροπή στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας με 
έργο:
>τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων, που θα πρέπει να συ
ντρέχουν για - - την προστασία προσώπων ή τη φρούρηση χώρων από τις 
αστυνομικές δυνάμεις και
>την επανεξέταση της υπάρχουσας κατάστασης σχετικά με τα πρόσωπα
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και τους χώρους που ήδη φυλάσσονται από τις αστυνομικές δυνάμεις. ζομένων στις Ι.Ε.Π.Υ.Α. καθώς και άλλων αρμοδίων φορέων που μπο-
Η Επιτροπή αποτελείται από αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας 
και συγκεκριμένα από αξιωματικούς: της Δ/νσης Κρατικής 
Ασφάλειας/ΑΕΑ της Γεν. Α.Δ. Αττικής, τηςνεοσυσταθείσαςΓεν. Δ/νσης 
Ασφάλειας Επισήμων ( η οποία συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει τις Υπη
ρεσίες που ασχολούνται με τη φύλαξη Επισήμων) και της Δ ΑΕ.Ε.Β.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αντιπροσωπεία τηςΑλβανικής Αστυνομίας πραγματοποίησε εκπαιδευτι
κή επίσκεψη στη χώρα μας (29/9-02/10/05). Η εκπαίδευση πραγματοποιή
θηκε ύστερα από αίτηση της ειρηνευτικής δύναμης PAMECA, στο πλαί
σιο τηςπεραιτέρω επαγγελματικής κατάρτισηςτηςαστυνομικήςδύναμης 
της Αλβανίας και περιλάμβανε μια σειρά από διαλέξεις σχετικά με:
> την εμπειρία που απέκτησε η Ελληνική Αστυνομία κατά τον σχεδίασμά 
και την υλοποίηση του μοντέλου Ολυμπιακής Ασφάλειας
> τον σχεδίασμά μέτρων τάξης και ασφάλειας σε μεγάλης σημασίας γεγονότα, 
>την αποτελεσματικότερη αστυνόμευση των συνόρων,
> τη συνέχιση της καλής συνεργασίας των δύο Αστυνομιών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ.

Τριήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε από 3 έως 5-10- 
2005, στις νέες εγκαταστάσεις της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επι
μόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, με θέμα "Προστασία και μετα
χείριση ανηλίκων οι οποίοι είναι δράστες και θύματα εγκλημάτων". Το 
σεμινάριο διοργανώθηκε από τη Δ/νση Δημόσιας Ασφάλειας/ΑΕΑ, στο 
πλαίσιο της Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης για το 2005.
Συμμετείχαν σε αυτό 20 αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας που υ
πηρετούν στις Υπηρεσίες Προστασίας Ανηλίκων (Υπ/νση Προστασίας 
Ανηλίκων της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής, Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων 
Θεσσαλονίκης και Γραφεία Προστασίας Ανηλίκων Ηρακλείου και Πα- 
τρών) και στις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις όλης της χώρας.
Στόχος του σεμιναρίου ήταν:
>η εκπαίδευση των αστυνομικών που χειρίζονται υποθέσεις ανηλίκων, 
τόσο στον τομέα της πρόληψης όσο και της καταστολής σε συνεργασία με 
συναρμόδιουςφορείς (Υπουργεία, Οργανισμούς Μ.Κ.Ο. κ.λπ.),
>η ενημέρωση και η περαιτέρω ευαισθητοποίηση των αστυνομικών για 
τις ιδιαιτερότητες και τα θεμελιώδη δικαιώματα των ανηλίκων παραβα
τών και θυμάτων, καθώς και τη σπουδαιότητα χειρισμού περιστατικών 
που εμπλέκονται ανήλικοι και
>η  προστασία των ανηλίκων με τον κατάλληλο χειρισμό και την πλη
ρέστερη διερεύνηση των υποθέσεων παραβατικότητας και θυματοποί- 
ησης ανηλίκων.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, κ. Γιώργου Βουλγαράκη, 
και ύστερα από προτάσεις των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών φορέ
ων των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας 
(Ι.Ε.Π.ΥΑ), συγκροτήθηκε Επιτροπή για την αναθεώρηση του νομοθε
τικού πλαισίου λειτουργίας των Ι.Ε.Π.ΥΑ Στις ουνεδριάσεις της Επι
τροπής η οποία αποτελείται από στελέχη του Υπουργείου Δημόσιας Τά
ξης μπορούν να καλούνται και να συμμετάσχουν εκπρόσωποι: του Συν
δέσμου Επιχειρήσεων Επανδρωμένων Υπηρεσιών Ασφάλειας των εργα-
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ρούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στο έργο της Επιτροπής.
Στόχος είναι η αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των καθορισμένων αρ
μοδιοτήτων των Ι.Ε.Π.ΥΑ και ο καλύτερος έλεγχός τους από τιςΑστυνο- 
μικές Αρχές.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ 
ΕΛΛΑΔΟΣ- ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Μετά από πρόσκληση της Ρουμανικής Αστυνομικής Ακαδημίας αξιωμα
τικοί της Αστυνομικής Ακαδημίας της Ελληνικής Αστυνομίας με επικε
φαλής τον Διευθυντή αυτής, Υποστράτηγο κ. Αντώνιο Μπαγιαρτάκη, 
πραγματοποίησαν τριήμερη (16-18/10/05) επίσημη επίσκεψη στη Ρουμα
νία, με σκοπό την υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ των δύο 
Αστυνομιών στον τομέα της εκπαίδευσης του αστυνομικού προσωπικού. 
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης η οποία εντάσσεται στο γενικότερο πλαί
σιο συνεργασίας των Αστυνομιών των δύο χωρών, τονίστηκε από ρουμα
νικής πλευράς η ανάγκη μεταφοράς από την Ελληνική Αστυνομία των ε
μπειριών που αποκτήθηκαν κατά τον σχεδίασμά και την υλοποίηση του 
μοντέλου ΟλυμπιακήςΑσφάλειας
Η συνεργασία αποφασίστηκε να ξεκινήσει από το τρέχον εκπαιδευτικό έτος 
και θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, ολιγοήμερες εκατέρωθεν επισκέψεις 
σπουδαστών των Σχολών Αξιωματικών των δύο Ακαδημιών, με σκοπό: 
>την παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας
> τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των σπουδαστών, καθώς και
>την ανταλλαγή εκπαιδευτικών εμπειριών σχετικά με τις πρακτικές 
και τις θεωρητικές παραμέτρους της εκπαίδευσης του αστυνομικού 
προσωπικού.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΊΩΣΗ 
ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2005-2006.

Συνεδρίασε για πρώτη φορά, στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, υπό την 
προεδρία του Προϊσταμένου Επιτελείου/ΑΕΑ, Αντιστράτηγου κ. Ανα
στάσιου Δημοσχάκη, η Ειδική Επιτροπή για την παρακολούθηση και 
αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των μέτρων για τη βελτίωση των 
συνθηκών διεξαγωγής του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος 2005- 
2006. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, συζητήθηκε ο βαθμός υλο
ποίησης των μέτρων που είχαν αποφασιστεί στη σύσκεψη που πραγ
ματοποιήθηκε στις 7/6/2005 στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, υπό την 
προεδρία του Υπουργού κ. Βουλγαράκη και τη συμμετοχή φορέων του 
αθλητισμού.
Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν τα εξής θέματα:
>Η επίσπευση της εγκατάστασης συστημάτων ηλεκτρονικής παρακο
λούθησης των χώρων των αθλητικών εγκαταστάσεων.
> Η βελτίωση των όρων ασφάλειας των αθλητικών εγκαταστάσεων.
-Η έκδοση κάρτας φιλάθλου σε συνδυασμό με ονομαστικά εισιτήρια για 
τον έλεγχο της εισόδου των φιλάθλων στα γήπεδα.
> Η χρησιμοποίηση από Π. ΑΕ. και Ε.Π.Α.Ε. προσωπικού ασφάλειας σύμ
φωνα με τις προϋποθέσεις του Νόμου.
>Οι τροποποιήσεις στο νομοθετικό πλαίσιο και στον Κανονισμό Αγώνων 
Ποδοσφαίρου για την εναρμόνισή τους με σκοπό την αποτελεσματικότε
ρη απονομή της αθλητικής δικαιοσύνης.
>Η εφαρμογή του ιοχύοντος νομοθετικού πλαισίου από όλους τους ε
μπλεκόμενους Φορείς
Στη σύσκεψη συμμετείχαν αξιωματικοί τηςΕλληνικής Αστυνομίας εκπρό
σωποι του Υπουργείου Πολιτισμού/ΓΓΑ, της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμε
τώπισης Βίας της ΕΠΑΕ, του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμοιβόμενων Πο
δοσφαιριστών και της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος



ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ 
ΑΠΟ ΤΟΝ Ο .Φ Α  ΑΘΗΝΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
(ΝΟΜΟΣ 3304)

Το Δ.Σ ίο υ  Ομίλου Φίλων Αστυνομίας Αθηνών και φέτος όπως κάθε 
χρόνο θα δώσει χρηματικό βοήθημα στους πολύτεκνους ε.ε Αστυνομι

κούς ανεξαρτήτως βαθμού που έχουν τέσσερα (4) παιδιά και άνω
και μέχρι την ηλικία του 21ου έτους._______________

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ Η ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

HBLLeNIC KBRUBI-IC
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Στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου που αφορά την 
έκδοση και επίδοση των δελτίων ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών, εκ- 
δόθηκε με πρωτοβουλία του Υπουργού Δημόσιας Τάξης κ. Γιώργου 
Βουλγαράκη Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία απλουστεύεται η 
διαδικασία έκδοσης των δελτίων ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών, με 
σκοπό την ταχύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτησή τους από τις Αστυνο
μικές Υπηρεσίες
Με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση προβλέπεται, όπως είναι γνωστό, ό
τι τα Δελτία Αστυνομικής ταυτότητας θα εκδίδονται αυθημερόν από 
1.11.2005. Ειδικότερα:
Α) Η έκδοση του δελτίου ταυτότητας από τις Αστυνομικές Υπηρεσίες θα 
γίνεται αυθημερόν, εφόσον ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει ο ίδιος το απα
ραίτητο πιστοποιητικό του δήμου ή της κοινότητας Στην περίπτωση που 
ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει ο ίδιος το πιστοποιητικό, η αναζήτησή 
του θα γίνεται αυτεπάγγελτα από την αστυνομική Αρχή και η ταυτότητα 
θα εκδίδεται εντός του απολύτως αναγκαίου 
χρόνου. Η  άμεση έκδοση του δελτίου ταυτό- 
τητος συνεπάγεται την κατάργηση της διαδι
κασίας χορήγησης στον πολίτη προσωρινού 
δελτίου.
Β) Τα δικαιολογητικά που καλείται να υπο
βάλλει ο ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να α
ποκτήσει δελτίο ταυτότητας για πρώτη φορά 
περιλαμβάνουν:
-τη σχετική αίτηση (η οποία χορηγείται από 
την Αρχή έκδοσης),
-πρωτότυπο πιστοποιητικό του δήμου ή της 
κοινότητας στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμέ
νος
-τέσσερις ασπρόμαυρες φωτογραφίες πρόσφατης έκδοσης 
-βεβαίωση Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Υγειονομικού Εργα
στηρίου για την ομάδα Αίματος και το Rhesus (εφ’ όσον επι
θυμεί την αναγραφή ο ενδιαφερόμενος).
Για την έκδοση του δελτίου ταυτότητας απαιτείται η βεβαί
ωση των στοιχείων του αιτούντος από έναν μάρτυρα.
Ι.Το δελτίο ταυτότητας ακυρώνεται και αντικαθίσταται, ό
ταν συντρέχει ένας από τους παρακάτω λόγους:
-μεταβολή οποιοσδήποτε στοιχείου της ταυτότητας του κα
τόχου,
-μη αναγραφή στο δελτίο ταυτότητας της ιθαγένειας του κα
τόχου ή των στοιχείων του κατόχου -με λατινικούς χαρα
κτήρες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΛΚΛΤΙΟ
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-φθορά,
-παρέλευση δεκαετίας από την έκδοσή του,
-απώλεια ή κλοπή.
2. Καταργείται η διαδικασία επικύρωσης του δελτίου ταυτότητας από την 
προϊστάμενη αστυνομική αρχή, διαδικασία που ίσχυε μέχρι τώρα και κα
θυστερούσε την έκδοση της ταυτότητας
3. Τα στοιχεία των ενδείξεων του δελτίου ταυτότητας (όνομα, επώνυμο, 
πατρώνυμο) συμπληρώνονται με κεφαλαία γράμματα του ελληνικού και 
του λατινικού αλφάβητου.
Υπενθυμίζεται ότι από τον Ιούνιο του 2005 υποχρέωση για την απόκτηση 
δελτίου αστυνομικής ταυτότητας έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες που έ
χουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας.

Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτοχ; φυλετικής ή ε- 
θνοτικής καταγωγής θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.
Σκοπός (άρθρο 1)
Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η θέσπιση του γενικού πλαισίου ρυθμί- 
σεως για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής 
καταγωγής καθώς και για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω θρη
σκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προ
σανατολισμού στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας σύμφωνα 
με τις Οδηγίες 2000/43/ΈΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 και 
2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2000, ώστε να διασφα
λίζεται η εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης.
Η αρχή της ίσης μεταχείρισης (άρθρο 2)
1. Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση διάκριση γιαέναν από τουςλόγουςπου 
αναφέρονται στο άρθρο 1.
2. Ως διάκριση νοείται και η παρενόχληση ή κάθε άλλη προσβλητική ε
νέργεια, η οποία εκδηλώνεται με ανεπιθύμητη συμπεριφορά που σχετίζε
ται με έναν από τους λόγους του άρθρου 1 και έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα 
την προσβολή της αξιοπρέπειας προσώπου και τη δημιουργία εκφοβιστι
κού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλο
ντος Κατά την εξειδίκευση της έννοιας της παρενόχλησης λαμβάνονται 
υπόψη και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

3. Ως διάκριση νοείται επίσης οποιαθήποτε ε
ντολή για την εφαρμογή διακριτικής μεταχεί
ρισης σε βάρος προσώπου για οποιονδήποτε α
πό τους αναφερόμενους στο άρθρο 1 λόγους.
Η έννοια των διακρίσεων (άρθρο 3) 
Προκειμένου για διακρίσεις ένεκα φυλετικής 
ή εθνοτικής καταγωγής: 
α) Συντρέχει άμεση διάκριση, όταν, γιαλόγους 
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής ένα πρό
σωπο υφίσταται μεταχείριση λιγότερο ευνοϊ
κή από αυτήν της οποίας τυγχάνει, έτυχε ή θα 

ετύγχανε άλλο πρόσωπο, σε ανάλογη κατάσταση, 
β) Συντρέχει έμμεση διάκριση, όταν μία εκ πρώτης ό- 
ψεως ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή πρακτική μπορεί 
να θέσει πρόσωπα ορισμένης φυλετικής ή εθνοτικής 
καταγωγής σε μειονεκτική θέση συγκριτικά με άλλα 
πρόσωπα, εκτός εάν η διάταξη, το κριτήριο ή η πρα
κτική αυτή δικαιολογείται αντικειμενικά από έναν 
θεμιτό σκοπό και τα μέσα επίτευξης του είναι πρόσφο
ρα και αναγκαία.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Με την υπ.αριθμ. 17013 από 31.8.2005 Διαταγή του 
Αρχηγού της Αστυνομίας που αφορά στη δημιουργία 
ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο από Υπηρεσίες της Ελλη
νικής Αστυνομίας ή τη λειτουργία προσωπικών ιστο

σελίδων αστυνομικών υπαλλήλων, ορίζεται ότι:

1. Με αφορμή τη δημιουργία και λειτουργία ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο α
πό διάφορες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά και τη λειτουρ
γία προσωπικών ιστοσελίδων αστυνομικών υπαλλήλων, επισημαίνονται 
τα ακόλουθα:
α. Η ανεξέλεγκτη δημιουργία ιστοσελίδων από διάφορες Υπηρεσίες της 
Αστυνομίας προσκρούει στη χαραχθείσα επικοινωνιακή στρατηγική του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και της Ελληνικής Αστυνομίας 
β. Η στρατηγική αυτή, απορρέει από βασικούς κανόνες επικοινωνίας που 
υπαγορεύουν κοινή αντίληψη και πρακτική στη διαχείριση θεμάτων επι
κοινωνίας και ενημέρωσης γενικότερα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η εκφο-
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ρά ενιαίου μηνύματος και η διαμόρφωση ομογενοποιημένης εικόνας για 
την παρουσία και δράση των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, ό
πως ενδείκνυται οε ένα σύγχρονο και συγκροτημένο Σώμα, 
γ. Όσον αφορά τις ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο η επικοινωνιακη στρατηγι
κή εκφράζεται σήμερα μέσω του κεντρικού δικτυακού κόμβου (Internet 
site) του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και της Ελληνικής Αστυνομίας 
(www.ydt.gr). Στον κόμβο αυτό φιλοξενούνται ιστοσελίδες ποικίλου πε
ριεχομένου που αφορούν θέματα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης του 
Αρχηγείου αλλά και διαφόρων Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, 
δ. Η διαχείριση του περιεχομένου του δικτυακού κόμβου με βάση τον κε
ντρικό επικοινωνιακό σχεδίασμά ανήκει στην αρμοδιότητα του Γραφείου 
Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης Η τε
χνική υποστήριξη του κόμβου όσον αφορά την εφαρμογή μέτρων προ
στασίας αδιάλειπτης λειτουργίας και ακεραιότητας τους, για να ελαχι
στοποιηθούν οι ευπάθειας του συστήματος και οι συνέπειες από τυχόν 
ρήγματα ασφαλείας ανήκει στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Πληρο
φορικής του Αρχηγείου.
ε. Από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και το Αρχηγείο της Ελληνικής 
Αστυνομίας εξετάζεται το ενδεχόμενο στον κεντρικό δικτυακό κόμβο να 
ενταχθούν ή να προστεθούν μελλοντικά στις ήδη υπάρχουσες και άλλες 
θεματικές ενότητες με περιεχόμενο θέματα επικοινωνίας Υπηρεσιών της 
Ελληνικής Αστυνομίας επιπέδου Αστυνομικής Διεύθυνσης και άνω. 
σι. Η προοπτική αυτή εξετάζεται στη βάση ενός ολοκληρωμένου αχεδια- 
σμού, έτσι ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας του συστήμα
τος και η όλη εφαρμογή να είναι πλήρως εναρμονισμένη με την κεντρική 
επικοινωνιακή στρατηγική, με απώτερο σκοπό η διαδικασία αυτή να κα
ταστεί λειτουργική και αποτελεσματική, τόσο στον τομέα της ενημέρω
σης των πολιτών, όσο και στον τομέα της αναβάθμισης της εικόνας του 
Σώματος.
ζ. Μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας δεν επιτρέπεται η δη
μιουργία στο Διαδίκτυο ιστοσελίδων από Υπηρεσίες της Ελληνικής 
Αστυνομίας ενώ υπάρχουσες και λειτουργούσες τέτοιες ιστοσελίδες θα 
πρέπει να καταργηθούν άμεσα.
η. Όσον αφορά τις ''προσωπικές” ιστοσελίδες αστυνομικών υπαλλήλων, 
που αναφέρονται σε αστυνομικά θέματα, επισημαίνεται ότι το περιεχόμε
νο και οι συνδέσεις τους πρέπει να είναι σε πλήρη εναρμόνιση με το εθνικό 
και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο χρήσης Διαδικτύου και ηλεκτρονικού 
εγκλήματος Επιπλέον οι αστυνομικοί που έχουν δημιουργήσει τέτοιες 
"προσωπικές” ιστοσελίδες επιβάλλεται κατά τη διαχείριση του περιεχομέ
νου τους να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα 
τους -τους κανονισμούς του Σώματος και την αστυνομική δεοντολογία, έ
τσι ώστε να μη δημιουργούνται υπηρεσιακά προβλήματα ή δυσμενή σχό
λια σε βάρος της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σχετικά με τη Σύσταση Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ,ΜΕΑ) στο 
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης γνωρίζετε ότι:
Σύμφωνα με τις σχετικές: α) 7001/2/1279 από 15-9-2005 Διαταγή 
Δ.Ο.Ν./Α.Ε.Α β) 197 από 25-9-2005 επιστολή κ. Υπουργού περί σύστασης 
ΚΕ.ΜΕ Α  γνωστοποιήθηκε η σύσταση Κέντρου Μελετών Ασφάλειας στο 
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης Πρόκειται για νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δι
καίου, με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, το οποίο λειτουργεί προς 
όφελος του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον κ. Υπουργό 
Δημόσιας Τάξης
Το ΚΕ.ΜΕ Α  αποτελεί έναν επιστημονικό, ερευνητικό και συμβουλευτι
κό φορέα, το θεσμικό πλαίσιο του οποίου παρέχει όλες εκείνες τις 
δυνατότητες για την αξιοποίηση του Ολυμπιακού κεκτημένου στον το
μέα της ασφάλειας οε εσωτερικό και διεθνές επίπεδο.
Οι συμβουλευτικές του υπηρεσίες ως αποτέλεσμα επιστημονικής έρευ
νας και ανάλυσης μπορούν να λειτουργήσουν επικουρικά - συμπληρω

ματικά στην αντιμετώπιση και προώθηση θεμάτων αστυνομικού ενδια
φέροντος για τα οποία δεν επαρκεί η εμπειρική και μόνο προσέγγιση. 
Προσδοκάται ότι, η σύζευξη της επιστημονικής ανάλυσης με εφαρμοσμέ
νες μεθόδους θα αποφέρει διαχρονικό σημαντικά οφέλη στη βελτιστοποί
ηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των προσφερόμενων αστυ
νομικών μας Υπηρεσιών.
Ως εκ τούτου, στρατηγική κατεύθυνση και οδηγία του Αρχηγείου Ελλη
νικής Αστυνοράς αποτελεί η στενή και αμφίδρομη συνεργασία μας με το 
ΚΕ.ΜΕΑ

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ 
ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Μετά από ερωτήματα που υποβλήθηκαν στη Γεν. Δ/νση Διοικητικής 
Οργάνωσης και Διαδικασιών του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Δι
οίκησης και Αποκέντρωσης αναφορικά με τη δυνατότητα των Διοικητι
κών Αρχών να επικυρώνουν αντίγραφα εγγράφων που εκδιδονται από τα 
Υποθηκοφυλακεία και τα Κτηματολογικά Γραφεία, σύμφωνα με τις δια
τάξεις του άρθρου 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690 / 99, 
Φ.Ε.Κ 45, Τεύχος Α’, 9.3.1999) όπωςαντικαταστάθηκαν με αυτές των πα
ραγράφων 2-7 του άρθρου 16 του Ν. 3345 / 05 ( Φ.Ε.Κ 138, Τεύχος Α’, 
16.6,05), σας διευκρινίζονται τα εξής:
Από τη σχετική αλληλογραφία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Υ πουργεί- 
ων Δικαιοσύνης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, 
δεν προκύπτουν διατάξεις με τις οποίες τα έγγραφα αυτά εξαιρούνται, σε 
ότι αφορά στην επικύρωση αντιγράφων τους από τις γενικές ρυθμίσεις 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας όπως ισχύει.
Κατά συνέπεια, την επικύρωση αντιγράφων των εγγράφων που εκδίδο- 
νται από τα Υποθηκοφυλακεία και τα κτηματολογικά Γραφεία μπορεί να 
ζητήσει κάθε ενδιαφερόμενος από όλες τις Διοικητικές Αρχές και τα 
Κ.Ε.Π., εφόσον προσκομίζει το πρωτότυπό τους ή ακριβές αντίγραφο της 
Υπηρεσίας που το εξέδωσε. Τα ακριβή αυτά αντίγραφα είναι υποχρεωτι- 
κώς αποδεκτά από τη Διοίκηση, εκτός αν από ειδικές διατάξεις ορίζεται 
διαφορετικά, όπως για παράδειγμα, όταν απαιτείται αποκλειστικά η υπο
βολή πρωτοτύπου.
Σύμφωνα με τις ίδιες ως άνω διατάξεις απλά αντίγραφα των εν λόγω εγ
γράφων μπορούν να υποβληθούν στη Διοίκηση με υπεύθυνη δήλωση, 
στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων. Τα α
πλά αυτά αντίγραφα γίνονται, επίσης υποχρεωτικώς αποδεκτά από τις 
Διοικητικές Αρχές όπως τα πρωτότυπα, εκτός αν από ειδικές διατάξεις ο
ρίζεται 'διαφορετικά.
Επισημαίνεται εκ νέου ότι, η επικύρωση ενός αντιγράφου δεν συνιστά α
νανέωση, μεταγενέστερη έκδοση, χρονική επέκταση ή παράταση της αρ
χικής ισχύος κ,ά, αλλά μόνο αναπαραγωγή του πρωτοτύπου, όπως αυτό ι
σχύει , κατά το χρόνο έκδοσης του. Συνεπώς όταν το πρωτότυπο έχει χρο
νικό περιορισμό και δεν γίνεται δεκτό μετά το συγκεκριμένο χρονικό όριο 
ισχύος του, είναι προφανές ότι η επικύρωση αντιγράφου δε μεταβάλλει το 
χρονικό όριο ισχύος του πρωτοτύπου.
Εξάλλου η επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, από όλες τις Διοικητικές 
Αρχές και τα Κ.Ε.Π. αποβλέπει, στην ταχύτερη και χωρίς κόστος, κατά το 
δυνατό, εξυπηρέτηση των πολιτών και δεν καταργεί το δικαίωμα τους να 
προσέρχονται στην αρμόδια Υπηρεσία.

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΝΤΊΓΡΑΦΟΥ 
ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Σχετικά με το θέμα της αυτεπάγγελτης αναζήτησης αντιγράφου ποινικού 
μητρώου από το 2ο Τμήμα Επιτελικού Σχεδιασμού της Δ/νσης Οργάνω
σης - Νομοθεσίας ορίζετε ότι:
1. Όπωςείναι γνωστό, με την 2458/2005 Κ.ΥΑ ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ Α  και Υπουρ-
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γού Δικαιοσύνης (Β’-267) σχετική, θεσπίστηκε στο πλαίσιο των διοικητι
κών διαδικασιών, το μέτρο της αυτεπάγγελτης αναζήτησης καταφατικής 
ήαρνητικής δήλωσης σε αντικατάσταση του φυσικού τύπου του αντιγρά
φου ποινικούμητρώου, καθώς και ο τύπος αποστολής των αιτημάτων και 
ο χρόνος ανταπόκρισης
σ’ αυτά. Κατά την εφαρμογή του μέτρου αυτού, όπως αναφέρθηκε και από 
τις Υπηρεσίες σας παρουσιάστηκαν σημαντικά προβλήματα, ιδιαίτερα 
στο χρόνο ανταπόκρισης στα αιτήματα έκδοσης των σχετικών δη
λώσεων ποινικής κατάστασης από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουρ
γείου Δικαιοσύνης με αποτέλεσμα τα εύλογα παράπονα των πολιτών. Τα 
προβλήματα αυτά, όπως σας
γνωστοποιήθηκε και με τις 7011/10/72 και 7011/10/72ιβ διαταγές της 
Δ/νσης Οργάνωσης - Νομοθεσίας επισημάνθηκαν έγκαιρα προς τα αρμό
δια Υπουργεία, τα οποία ύστερα από επανεξέταση της κατάστασης 
προέβησαν, πρόσφατα, στην έκδοση νέας κοινής υπουργικής απόφασης 
για το αντικείμενο του θέματος (92605/2005 Κ.Υ.Α. ΥΠ.ΕΣ.Δ.ΔΑ και 
Υπουργού Δικαιοσύνης (Β’-1334).
2. Με τη νέα απόφαση τροποποιείται η διαδικασία της αυτεπάγγελτης α
ναζήτησης του αντιγράφου ποινικού μητρώου και ειδικότερα:
α. Οι αρμόδιες για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης Υπηρεσίες 
(αστυνομικές αρχές κ.λπ.), απευθύνουν, εφεξής τα αιτήματα τους προς τις 
κατά τόπο αρμόδιες Εισαγγελίες Πρωτοδικών (Τμήματα Ποινικού Μη
τρώου). Η αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών προσδιορίζεται με βάση τον 
τόπο γέννησης του ενδιαφερομένου για την έκδοση της διοικητικής πρά
ξης πολίτη.
β. Το Αυτοτελές Τμήμα Ποινικού Μητρώου του Υπουργείου Δικαιοσύ
νης είναι αρμόδιο για τα πρόσωπα που έχουν γεννηθεί στην αλλοδαπή, 
γ. Η επικοινωνία με τις αρμόδιες Εισαγγελίες Πρωτοδικών γίνεται μέσω 
τηλεομοιοτύπου (fax). Στις περιπτώσεις που από τη νομοθεσία απαιτείται 
πρωτότυπο του αντιγράφου ποινικού μητρώου για την έκδοση της τελι
κής διοικητικής πράξης, η αρμόδια Υπηρεσία το αναφέρει στο αίτημα της 
προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών, προωθεί τη διαδικασία όταν λάβει την 
απάντηση μέσω τηλεομοιοτύπου και εκδίδει την τελική διοικητική πράξη 
με την παραλαβή του πρωτοτύπου.
δ. Οι αρμόδιες για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξηςΥπηρεσίες 
(αστυνομικές αρχές κ .λπ .), υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν αμέσως, με 
τηλεομοιοτυπία (fax) στα Τμήματα Ποινικού Μητρώου των Εισαγγελιών 
Πρωτοδικών της Χώρας, τους αριθμούς κλήσης των τηλεομοιοτύπων μέ
σω των οποίο)ν θα διεξάγεται η αλληλογραφία για τα αντίγραφα ποινικού 
μητροίου, καθώς και τα ονοματεπώνυμα των αρμοδίων υπαλλήλων τους 
ε. Η αποστολή των αιτημάτων προς τις Εισαγγελίες Πρωτοδικών γίνεται 
εντός 48 ωρών από την παραλαβή του αιτήματος του πολίτη. Ο πολίτης 
δηλώνει στην αίτηση για την έκδοση της διοικητικής πράξης τη συναίνε
ση του στη διαδικασία αυτεπάγγελτης αναζήτησης, 
στ. Ο τύπος του εγγράφου της αυτεπάγγελτης αναζήτησης παραμένει ο ί
διος αλλά αναγράφεται μόνον η χρήση του αντιγράφου ποινικού μητρώ
ου (δικαστικής χρήσης στα αιτήματα των αστυνομικών αρχών) και ο δη
μόσιος σκοπός έκδοσηςίείδοςτελικήςδιοικητικής πράξης). Ο τύποςαυτός 
επισυνάπτεται ως παράρτημα στην (92605/2005 Κ.Υ Α  ΥΠ.ΕΣ.Δ.ΔΑ και 
Υπουργού Δικαιοσύνης (Β’-1334). Στο ίδιο έγγραφο μπορούν να ομαδο- 
ποιηθούν περισσότερα αιτήματα
ζ. Οι απαντήσεις των Εισαγγελιών Πρωτοδικών αποστέλλονται εντός 3 
εργασίμων ημερών και έχουν τον τύπο του αντιγράφου ποινικού μητρώ
ου γενικής ή δικαστικής χρήσης και όχι καταφατικής ή αρνητικής δήλω
σης για την ποινική κατάσταση.
η. Ο έλεγχος για τα κωλύματα έκδοσης της τελικής διοικητικής πράξης γί
νεται από την αρμόδια, Υπηρεσία (αστυνομική αρχή κ.λπ.). 
θ. Οι καταφατικές ή αρνητικές δηλώσεις του Αυτοτελούς Τμήματος Ποι
νικού Μητρώου του Υπουργείου Δικαιοσύνης που εκδόθηκαν σύμφωνα 
με την (α) σχετική, εξακολουθούν να ισχύουν. Τα αιτήματα που εκκρε- 
μούν στο ανωτέρω Τμήμα διαβιβάζονται στις κατά τόπον αρμόδιες Εισαγ
γελίες Πρωτοδικών για την έκδοση αντιγράφων ποινικού μητρώου.
3. Με τη 92607 από 21.9.2005 εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης πα
ρέχονται περαιτέρω οδηγίες για την εφαρμογή της νέας κοινής υ
πουργικής απόφασης και γνωστοποιούνται τα ονοματεπώνυμα των αρ
μοδίων υπαλλήλων αρμόδιοι και οι αριθμοί κλήσης των τηλεφώνων και

των τηλεομοιοτύπων των Τμημάτων Ποινικού Μητρώου όλων των Ει
σαγγελιών Πρωτοδικών της χώρας για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας 
των Υπηρεσιών. Στα τηλεομοιότυπα αυτά να αποστέλλονται, εφεξής τα 
αιτήματα για την έκδοση των αντιγράφων ποινικού μητρώου των Υπηρε
σιών της Ελληνικής Αστυνομίας

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σχετικά με την κωδικοποίηση νομοθεσίας αστυνομικού ενδιαφέροντος- 
Εφαρμογή αναζήτησηςνομοθεσίας Αστ-σ-ΝΟΜΟΣ από το 4ο Τμήμα Συλ
λογής και Επεξεργασίας Νομικών Κειμένων της Δ/νσης Οργάνωσης - Νο
μοθεσίας ορίζετε ότι:
1. Ό πως είναι γνωστό, η υπερπαραγωγή νομοθετικού έργου, ή άλλως πο
λυνομία, αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό της ελληνικής έννομης τά
ξης Η πολυδαίδαλη νομοθετική γραφειοκρατία αντανακλά το εκτεταμένο 
πεδίο νομοθετικής ρύθμισης που συνεπάγεται η έκταση της παροχικής 
και προπάντων της ρυθμιστικής διοίκησης Η παραγωγή καθημερινά από 
τα όργανα της νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας πολυάριθμων κα
νόνων δικαίου, είτε για τη ρύθμιση νέων αντικειμένων είτε για την κα
τάργηση ή τροποποίηση ήδη ισχυουσών διατάξεων, χωρίς επαρκή ε
ξέταση, σε πολλές περιπτώσεις της αναγκαιότηταςήτηςδυνατότητας 
εφαρμογής τους ενισχύει την έλλειψη νομοθετικής τάξης. Η ανασφάλεια 
δικαίου, ως φυσική απόρροια τηςδιάσπαρτηςπολυνομίας δημιουργεί, πε
ραιτέρω, ένα πεδίο αυθαιρεσίας και ένα στρεβλό σύστημα λειτουργίας της 
δημόσιας διοίκησης με αυτονόητες δυσμενείς συνέπειες για το κοινωνικό 
σύνολο.
2. Προς την κατεύθυνση άμβλυνσης των ως άνω φαινομένων τείνει η 
παρούσα προσπάθεια για τη "διοικητική" κωδικοποίήση υφισταμένων δια
τάξεων, σε επιμέρους τομείς της νομοθεσίας, η οποία αποκλείει ασφα
λώς τη δυνατότητα ουσιαστικών παρεμβάσεων νομοθετικού χαρακτή
ρα. Στην προσπάθεια αυτή εντάσσεται, ειδικότερα, η συγκέντρωση, με
λέτη, επεξεργασία και ταξινόμηση της νομοθεσίας αστυνομικού ενδιαφέ
ροντος η έκδοση της ως συλλογής κατά θεματικό αντικείμενο και η απο
στολή της στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ώστε να αποτελέ- 
σει ένα σύγχρονο εγχειρίδιο, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες άμεσης κα
τά το δυνατόν, και διαρκούς ενημέρωσης τους και κατ’ επέκταση διευκό
λυνσης του έργου τους
3. Ή δη έχει ολοκληρωθεί η έκδοση των εγχειριδίων διατάξεων του Ποινι
κού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Ποινικό Δίκαιο, τόμοι 
1 και 2) και των τεσσάρων πρώτων τόμων τής συλλογής νόμων Αστυνο
μικού Δικαίου, καθώς και τριών Ενημερωτικών Τευχών. Ειδικότερα, οι 
τόμοι 1 και ΙΑ της συλλογής Αστυνομικού Δικαίου απαρτίζονται από τα 
κυριότερα νομοθετήματαπου, από πλευράς περιεχομένου, συνθέτουν τον 
κανονισμό του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας (πειθαρχικό δί
καιο, κρίσεις μεταθέσεις - αποσπάσεις άδειες ηθικές αμοιβές κλπ), ενώ 
στους τόμους 2 και 2Α περιέχονται οι βασικές διατάξεις που διέπουν την 
οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και 
τις αρμοδιότητες των οργάνων της (ν. 1481/1934, ν.2800/2000 και 
π.δ,141/1991). Η εν λόγω συλλογή έχει αναπαραχθεί και σε ηλεκτρονική 
μορφή (cd„ τύπου P.D.F.) για τον εφοδιασμό των αστυνομικών Υπηρε
σιών επιπέδου Αστυνομικής Διεύθυνσης και άνω.

ΚΟΙΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Π.ΟΑΣ.Υ, Π .0  Α Ξ ΙΑ  ΙΙ.Ο.Ε.ΠΑΣ, Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., Ε Α Π .Σ

Οι Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας με κοινή ανακοίνω
ση ενημερώνουν ότι:
Ο διάλογος με το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την ανα
γνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας μας όχι με δική μας ευθύνη, 
οδηγήθηκε σε ναυάγιο. Εξανεμίστηκαν και οι τελευταίες ελπίδες εκείνων 
που νόμιζαν, ότι σήμερα, λίγο πριν από την προγραμματισμένη συγκέ
ντρωση διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη, θα μπορούσε να υπάρξει θετικό 
αποτέλεσμα
Όπως σας είναι ήδη γνωστό, ενώ προ μερικών ημερών, την Παρασκευή 2 

Σεπτεμβρίου 2005, μετά το Γενικό Συμβούλιο, ο υπουργός Εθνικής Οικο-
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νομίας κ. Γιώργος Αλογοσκούφης αναγνώριζε όχι είχε γίνει "λάθος" στη σύ
νταξη της επίμαχης τροπολογίας και είχε υποσχεθεί στους εκπροσώπους 
των Ομοσπονδιών ότι θα κατατεθεί στο Κοινοβούλιο μέχρι την Τετάρτη μια 
νέα τροπολογία, σύμφωνα και με όσα είχαν ανακοινωθεί στις 25 Ιουλίου 
2005 ώστε να ενταχθεί στο βασικό μισθό η αύξηση 2%, πφαν της εισοδημα
τικής πολιτικής σήμερα μας γνωστοποιήθηκε ότι το Υπουργείο εμμένει 
στην απόφασή του για μια επιδοματικού χαρακτήρα οικονομική ενίσχυση, 
που θα δοθεί σε δόσεις των 14 ευρώ, σταδιακά ως το 2008. Μεταφράζοντας τα 
αισθήματα οργής και αγανάκτησης που σας διακατέχουν εξαιτίας της α
προσδόκητης αναδίπλωσης της κυβέρνησης και του εμπαιγμού που υφι- 
στάμεθα, σας καλούμε να πάρετε μαζικά μέρος στην ένστολη διαμαρτυρία 
της 9 ης Σεπτεμβρίου 2005, ώρα 19.00 μ.μ, στο Λευκό Πύργο της Θεσσαλο
νίκης Καταγγέλλουμε την ανακολουθίαλόγων και έργων των πρωταγωνι
στών αυτής της κακόγουστης "φάρσας" και διαμηνύουμε προς κάθε αρμό
διο, ότι η πρόκληση δεν θα περάσει απαρατήρητη. Τέλος καλούμε τους αρ
μόδιους υπουργούς να μην συνυπογράψουν την απαράδεκτη τροπολογία, 
που εκθέτει τους ένστολους πολίτες της χώρας και τα ιστορικά τους Σώμα
τα. Οι κ.κ. υπουργοί έχουν υποχρέωση να ενημερώσουν εγκαίρως τον κ. 
Πρωθυπουργό για το πραγματικό περιεχόμενο της τροπολογίας καθόσον 
δεν πρόκειται για αναγνώριση τηςεπικινδυνότητας του επαγγέλματος έτσι 
ώστε να τον προφυλάξουν από το διαφαινόμενο ατόπημα να δηλώνει με
θαύριο στη Θεσσαλονίκη, ότι δήθεν έχουν επιλυθεί τα αιτήματά μας

Β. Ψ ήφ ισ μα Διαμαρτυρίας:
Εμείς οι Αστυνομικοί, Πυροσβέστες και Λιμενικοί, όλων των βαθμίδων 
της ιεραρχίας οι οποίοι συγκεντρωθήκαμε σήμερα 9 Σεπτεμβρίου 2005 α
πό όλη την Ελλάδα στη Θεσσαλονίκη, και πραγματοποιήσαμε πορεία δια
μαρτυρίας με αφορμή τα εγκαίνια της 7009 Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλο
νίκης από τον Πρωθυπουργό κ. Κώστα Καραμανλή, εκφράζουμε για μια 
ακόμα φορά την απογοήτευσή μας διότι η Πολιτεία δεν έχει ανταποκριθεί 
στις υποχρεώσεις τη ς  έναντι των ένστολων πολιτών αυτής της χώρας 
Μόλις ένα χρόνο πριν, το Φεβρουάριο του 2004, από αυτήν εδώ την πόλη, 
ο τότε αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και σημερινός Πρωθυ
πουργός είχε υποσχεθεί στους άνδρες και τις γυναίκες των Σωμάτων 
Ασφαλείας καλύτερες ημέρες ανθρώπινες συνθήκες εργασίας αξιοπρε
πείς μισθούς και αναγνώριση του δύσκολου έργου που επιτελούμε. 
Έ χουν περάσει, όμως δεκαοκτώ μήνες νέαςδιακυβέρνησης αλλά για μας 
τους ένστολους πολίτες της Ελλάδας ο απολογισμός είναι αρνητικός Η α
λήθεια είναι ότι για το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας έχουν γίνει ε
λάχιστα πράγματα, σε πείσμα όλων εκείνων που επιχειρούν με επικοινω- 
νιακά τρικ να παραπλανήσουν τόσο τους συναδέλφους μας όσο και τους 
απλούς πολίτες καλλιεργώντας την εντύπωση ότι στο χώρο μας συντε- 
λούνται κοσμογονικές αλλαγές
Αποκορύφωμα της κοροϊδίας οι τελευταίοι κυβερνητικοί χειρισμοί, που 
κατέληξαν στη μη υλοποίηση της ρητής διαβεβαίωσης των τριών υπουρ
γών Εθνικής Οικονομίας Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας αλ
λά και του ίδιου του Πρωθυπουργού, ότι θα αναγνωριζόταν έως τον Αύ
γουστο και μάλιστα με συγκεκριμένο τρόπο, η επικινδυνότητα της εργα
σίας μας Ο κλάδος μας μετά από πέντε χρόνια σκληρών αγώνων είχε κα- 
ταλήξει σε μια ξεκάθαρη συμφωνία.
Οι Ομοσπονδίες των Αστυνομικών, των Πυροσβεστών και των Λιμενι
κών συμφώνησαν μετά από αλλεπάλληλες συζητήσεις με το οικονομικό ε
πιτελείο της κυβέρνησης να δοθεί τελικά μια επίπλων αύξηση 2% στο βα
σικό μισθό, πέραν της εισοδηματικής πολιτικής Η συμφωνία ανακοινώ
θηκε επισήμως από τα αρμόδια Υπουργεία, πλην όμως προ μερικών ημε
ρών πληροφορηθήκαμε ότι το Υπουργείο Οικονομικών σκόπευε να προω
θήσει προς ψήφιση σχετική τροπολογία για τη χορήγηση ενός επιδόματος 
της τάξεως των 14 ευρώ το μήνα, και τούτο σε δόσεις ως το 2008! Διαμαρ- 
τυρηθήκαμε και μαςεύιαν ότι έκαναν "λάθος". Στη συνέχεια, όμως αντίνα 
αναγνωρίσουν το "λάθος" τους είπαν ότι εμμένουν στις ίδιες θέσεις 
Η εξέλιξη αυτή συνιστά ευθεία πρόκληση και εμπαιγμό όλων των συνα
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δέλφων, που πίστεψαν στις προεκλογικές εξαγγελίες των στελεχών της 
κυβέρνησης. Αποτελεί δε, κοροϊδία και πρωτοφανή εξαπάτηση ακόμα και 
κοινοβουλευτικών ανδρών, όπως ο επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρα
τίας κ. Μιλτιάδης Έβερτ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Συνασπι
σμού της Αριστερός κ. Φώτης Κουβέλης ο βουλευτής του ΚΚΕ Ορέστης 
Κολοζώφ και άλλοι οι οποίοι στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, 
ελάμβαναν μόλις προ μερικών ημερών από τους αρμόδιους τις ίδιες με ε
μάς διαβεβαιώσεις ότι δηλαδή η αναγνώριση της επικινδυνότητας του ε
παγγέλματος μας θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη των συνδικάτων, η δε οι
κονομική παροχή θα ενσωματωνόταν στο βασικό μισθό και ότι δεν θα εί
ναι επιδοματικού χαρακτήρα. Γιατί, αναδιπλώθηκε, όμως η κυβέρνηση 
και τι απαντήσεις θα δώσει τώρα σε όλους εκείνους που πίστεψαν στις υ
ποσχέσεις τη ς
Από την πλευρά μας διαμηνύουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι ο εμπαι γμός 
δεν θα περάσει. Αστυνομικοί, Πυροσβέστες και Λιμενικοί συνεχίζουμε τον 
αγώνα μέχρι τελικής δικαίωσης. Πιο συγκεκριμένα, διεκδικούμε: 
α) Αναγνώριση του επαγγέλματος μας ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού, 
β) Αύξηση βασικού μισθού. Ενώ υπήρξε προεκλογική και προγραμματική 
δέσμευση για την αύξηση του βασικού μισθού των εργαζομένων στα Σώ
ματα Ασφαλείας κατά 140 ευρώ, σήμερα αποφεύγεται οποιαδήποτε συζή
τηση για την υλοποίηση και τη δέσμευση αυτής 
γ) Νέο Μισθολόγιο. Έναρξη διαλόγου για την κατάρτιση νέου μισθολογί
ου, δεδομένου ότι το 2003 καταρτίσθηκε από την προηγούμενη Κυβέρνη
ση νέο μισθολόγιο για τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, το οποίο εξαίρεσε μό
νο τους Αστυνομικούς Πυροσβέστες και Λιμενικούς άγνωστο για ποιο 
λόγο. Τελικά από την Κυβέρνηση δόθηκε μηνιαίως με την εισοδηματική 
πολιτική 2005 το ποσό των 15 μέχρι 26 ευρώ, που αν υπολογισθούν και οι 
επιβαλλόμενες κρατήσεις καταλήγει στο ποσό των 8 και 15 ευρώ. Στο ση
μείο αυτό είναι αναγκαίο να αναφερθεί ότι πλέον των 2/3 των εργαζομένων 
στα Σώματα Ασφαλείας είναι υποχρεωμένοι για να επιβιώσουν να κάνουν 
δεύτερη και τρίτη εργασία, με ιδιαίτερη μάλιστα δυσκολία καθ’ όσον δεν 
εργάζονται πέντε ημέρες την εβδομάδα αλλά επτά ημέρες και πληρώνο
νται για πέντε.
δ) Αναδιάρθρωση - αναβάθμιση υπηρεσιών και κάλυψη κενών οργανι
κών θέσεων. Σε μια περίοδο κατά την οποία η κατοχύρωση του αγαθού της 
ασφάλειας των πολιτών αποκτά μείζονα σημασία και αποτελεί πρώτη πο
λιτική προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, λόγω των ασύμ
μετρων απειλών της διεθνούς τρομοκρατίας στη χώρα μας οι άνθρωποι 
που καλούνται να υλοποιήσουν αυτήν την πολιτική, οδηγούνται στο πε
ριθώριο και στην εγκατάλειψη.
ε) Αποκατάσταση διωχθέντων. Συνάδελφοι που εκδιώχθηκαν από την έ- 
πηρεσία για συνδικαλιστικούς λόγους πριν από αρκετά χρόνια, ακόμα δεν 
έχουν αποκατασταθεί από την Πολιτεία.
σι) Υγιεινή και Ασφάλεια. Ενώ υπήρξε δέσμευση για την εφαρμογή του Ν. 
3144/03 σε ό,τι αφορά τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομέ
νων και στα Σώματα Ασφαλείας έτσι, ώστε να υπάρξουν αξιοπρεπείς και 
ασφαλείς συνθήκες εργασίας αλλά και διασφάλιση των πολιτών (π.χ. κρα
τουμένων κ.λπ.), τελικά και ο νόμος αυτός μένει ανεφάρμοστος με αποτέ
λεσμα να υπάρχει διαρκής έκθεση σε ποικίλους κινδύνους των εργαζομέ
νων στα Σώματα Ασφαλείας αλλά και των πολιτών, 
ζ )  Βαθμολόγιο. Παρά τις υποσχέσεις για βαθμολογική εξέλιξη του χα
μηλόβαθμου προσωπικού και παροχή κινήτρων με στόχο την αύξηση 
της παραγωγικότητας οι νέοι συνάδελφοι, το νέο "αίμα" των υπηρε
σιών εγκλωβίζονται στο υπάρχον σύστημα της φθοράς και της ανα
ξιοκρατ ίας.
η) Αποζημίωση για τα γήπεδα Ενώ υπήρξε δέσμευση για απεμπλοκή του 
προσωπικού κατά την εκδήλωση επαγγελματικών αθλητικών εκδηλώσε
ων και ότι το κόστος της όποιας απασχόλησης θα βαρύνει τις εταιρίες και 
όχι τον φορολογούμενο πολίτη, ο οποίος πληρώνει κατ’ έτος21 εκατομμύ
ρια ευρώ, με την εφαρμογή του σχετικού νόμου (2800/2000) που ψηφί
στηκε εδώ και πέντε χρόνια και μένει ανεκτέλεστος τελικά και από την ε-



νεστώσα Κυβέρνηση υπάρχει αδυναμία υλοποίησης του. 
θ) Αναπλήρωση εισοδήματος Αναπλήρωση ιηςαπώλειαςεισοδήμαχοςλό- 
γω χης μειωμένης χορηγηθείσης αύξησης με χην εισοδηματική πολιτική 
2005 έναντι των λοιπών εργαζομένων σχο δημόσιο χομέα και χων παθό- 
νχων εν υπηρεσία και χελούντων σε υπηρεσία γραφείου, σε αναρρωχικές 
άδειες ελεύθεροι υπηρεσίας (πενθήμερα, επιδόμαχα) κ.λπ.
Μεχά από όλα αυτά, οι εργαζόμενοι Αστχτνομικοί, Πυροσβέστες και Λιμε
νικοί εκφράζουμε την αγανάκτησή μας και καλούμε κάθε αρμόδιο να στα
θεί στο ύφος των περιστάσεων, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες που του ανα
λογούν. Καλούμε τους αρμόδιους Υπουργούς να εγκαταλείψουν χην πα
ρελκυστική τακτική που ακολουθούν, και να κάνουν ουσιαστικό διάλογο 
με τους εκπροσώπους μας με σχόχο χην ικανοποίηση όλων χων αιτημάτων 
μας Διαβεβαιώνουμε κάθε αρμόδιο, όχι αν και αχτχή χη φορά δεν υπάρξει 
πρόοδος θα κλιμακώσουμε χον αγώνα μας με νέες κινητοποιήσεις στην 
Αθήνα και όπου αλλού χρειαστεί να πάμε.

Γ . Ενόφπ της συζήτησης στην ολομέλεια της Βουλής (6-10-2005) 
νομοσχεδίου το οποίο έχει ως περιεχόμενο και το θέμα της αναγνώρισης 
της εργασίας μας ως επικίνδυνης και ανθχτγιεινής υπήρξε ύστερα από 
πρόσκληση, συνάντηση των προεδρείων των Ομοσπονδιών με την κοινο- 
βουλεχτχική ομάδα του ΠΑΣΟΚ για θέματα Δημόσιας Τάξης Κατά χην 
διάρκεια χης συζήτησης αναπτύχθηκε και πάλι από πλευράς προεδρείων 
η πρότασή μας για την επικινδυνότητα και ανθυγιεινότητα του επαγγέλ
ματος και ζητήθηκε όπως το κοινό αίτημα χύχει της στήριξης χης Αξιωμα
τικής Αντιπολίτευσης.
Από πλευράς χου κ. Μιλτιάδη Παπαϊωάννου συντονιστή χου χομέα Δημό
σιας Διοίκησης - Αυτοδιοίκησης - Δικαιοσύνης - Δημόσιας Τάξης έγινε μία 
γενικότερη αναφορά για τα θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους 
στα Σώματα Ασφαλείας αναπτύχθηκαν οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ και ανα
γνωρίστηκαν οι παραλείψεις του κόμματός χου κατά το παρελθόν, όταν 
αυτό ήταν Κυβέρνηση, δίδοντας παράλληλα έμφαση στα θετικά που πραγ
ματοποιήθηκαν κατά χην εν λόγω περίοδο. Τα προεδρεία, πέρα από τα γε
νικά κοινά ζητήματα, όπωςπ.χ. (μη υλοποίηση της κυβερνητικής δέσμευ
σης για αύξηση του Β.Μ. κατά 140 ευρώ, παρουσία αστυνομικών στα γή
πεδα, εφαρμογή όρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας 
κ.λπ.), ανέπτυξαν και τα κλαδικά αιχήμαχα-ζητήματα που απασχολούν 
τους εργαζόμενους Αστυνομικούς - Πυροσβέστες και Λιμενικούς

Δ . Ψήφισμα Διαμαρτυρίας: Εμείς οι Αστυνομικοί, Πυροσβέστες και 
Λιμενικοί, όλων των βαθμιδών της ιεραρχίας οι οποίοι συγκεντρωθήκαμε 
σήμερα 6 Οκτωβρίου 2005 στην Αθήνα έξω από τη Βουλή των Ελλήνων, 
διαμαρτυρόμαστε εντονότατα και εκφράζουμε για μια ακόμη φορά την α
γανάκτησή μας για χον εμπαιγμό με χον οποίο μέχρι και σήμερα ανχιμε- 
χωπίσθηκε και αντιμετωπίζεται ο Αστυνομικός Πυροσβέστης και Λιμενι
κός στο αίτημα της αναγνώρισης-θεσμοθε'τησης της εργασίας του ως επι
κίνδυνης και ανθυγιεινής καθόσον στην "επίμαχη” εισαχθείσα προς ψή
φιση στη Βουλή διάταξη, ως προκύπτει από το περιεχόμενό της 
α. Δεν χαρακτηρίζεται η εργασία του Αστυνομικού, Πυροσβέστη, Λιμενι
κού ως επικίνδυνη και ανθυγιεινή.
β. Απομονώνεται ένα ποσό σε ευρώ ανερχόμενο στο ύψος του 2% στο ΒΜ. 
Ανθυπολοχαγού για 4 έτη με κατάληξη στα 57,6 ευρώ, ωςαντιστάθμισμα των 
δυσχερών και αντίξοων συνθηκών υπό τις οποίες εκτελεί την άσκηση των 
καθηκόντων του ο αστυνομικός πυροσβέστης και λιμενικός χωρίς να γίνε
ται αναφορά ότι τούτο χορηγείται λόγω της επικινδυνότητας της εργασίας 
γ. Δεν επεκτείνεται, όπως είχε συμφωνηθεί, η μάχιμη πενταετία σε όλο το 
προσωπικό, η νομοθέτηση της οποίας μεταφέρεται σχο άγνωστο μέλλον, 
ύστερα από σχετική αναφορά του κ. Υπουργού Εθνικής Οικονομίας 
Κατόπιν τούτου ζητούμε την ύστατη αυτή στιγμή να υλοποιηθεί άμεσα η 
δέσμευση της Κυβέρνησης και να συμπεριληφθεί στη σχετική προς ψήφι
ση διάταξη:
α. Η ρητή καταγραφή στο κείμενό της ότι η όποια βελτίωση των αποδοχών 
του ένστολου προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας (ΕΛΑΣ., Π.Σ., Λ.Σ.) 
με την χορήγηση προσαύξησης2%, γίνεται λόγω της επικινδυνότηταςτης 
εργασίας του και ενσωματώνεται στο ΒΜ.
β. Η επέκταση της μάχιμης πενταετίας από 1-1-1993 σε όλο το ένστολο 
προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας ανεξαρτήτως του χρόνου κατάταξής

του και των Υπηρεσιών που υπηρετεί. Η επίκληση από πλευράς Υπουρ
γού Εθνικής Οικονομίας ότι είναι απαραίτητη ειδική έκθεση του Ελε
γκτικού Συνεδρίου, στερείται ουσίας και κρίνεται ως παρελκυστική.

Ε . Τα προεδρεία των Ομοσπονδιών των εργαζομένων στα Σώματα 
Ασφαλείας, ενημέρωσαν διαδοχικά (9.11.2005) για τα αιτήματα των κλά
δων, τη Γραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ κ. Μαριλίζα 
Ξενογιαννακοπούλου και τη Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του 
ΚΚΕ κ. Αλέκα Παπαρήγα Ζήτησαν δε, να αναπτυχθούν από την πλευρά 
τους συγκεκριμένες πρωτοβουλίες έτσι ώστε να τεθούν τα αιτήματα προς 
συζήτηση στο ελληνικό Κοινοβούλιο, δεδομένου ότι η Κυβέρνηση εξακο
λουθεί να αδιαφορεί και να εμπαίζει τους ένστολους πολίτες.
Η συνάντηση με την κ. Ξενογιαννακοπούλου πραγματοποιήθηκε στα Κε
ντρικά Γραφεία του ΠΑΣΟΚ, με τη συμμετοχή και άλλων κομμαρικών 
παραγόντων.
Τ ο απόγευμα, η Γενική Γραμματέας του ΚΚΕ δέχτηκε στην έδρα της Κ.Ε. 
στον Περισσό τιςαντπιροσωπείεςτων Ομοσπονδιών και ενημερώθηκε για 
τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά τα άλυτα προβλήματα και τους διαρ
κείς αγώνες των Αστυνομικών, των Πυροσβεστών και των Λιμενικών. 
Στη συνάντηση συμμετείχε ο κ. Ιωάννης Νάκης μέλος της Κεντρικής 
Επιτροπής και επικεφαλής του τμήματος για τα Σώματα Ασφαλείας.
Οι εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών υπέβαλαν στα πολιτικά κόμματα το 
διεκδικητικό πλαίσιο και συγκεκριμένες προτάσεις με την παράκληση να 
υιοθετηθούν και να κατατεθούν στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Μεταξύ των 
άλλων γνωστών θεμάτων κατέθεσαν:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ ΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ

Η εργασία του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του 
Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος θεωρείται επικίνδυνη και ανθυ
γιεινή, με τις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες συνέπειες:
1. Στο άρθρο 2 του Ν. 1204/81,όπως αυτός συμπληρώθηκε μεταγενέστερα 
το έτος 1992, ως χρονικό όριο κατάληξης καταργείται και εφεξής δεν τίθε
ται χρονικός περιορισμός.
2. Τα άρθρα 3 Ν Δ 142/74,7 παρ.2Ν. 2592/98,3 Ν Δ 179/94,6 Ν.3075/02 και 
αρ.2 παρ.3 Ν.3234/2004 (ΦΕΚ52 Α/04) αντικαθίστανται ως ακολούθως: 
"Για χην εφαρμογή χων περιπτώσεων β και γ  του παρόντος, ως χρό
νος υπηρεσίας λογίζεται αυτός που διανύθηκε ή διανύεται οε κάθευ- 
πηρεσία της ΕΛ. ΑΣ. του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος.”
3. Χορηγείται επίδομα επικίνδυνου και ανθυγιεινού σε ποσοστό 12% επί 
του Βασικού Μισθού του Ανθυπολοχαγού ως εκάστοτε διαμορφώνεται, 
στο αστυνομικό, πυροσβεστικό και λιμενικό προσωπικό, συνυπολογίζε
ται στις συντάξιμες αποδοχές κατά την έννοια των διατάξεων του Κώδικα 
Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων και υπόκειται σε όλες τις προ- 
βλεπόμενες κρατήσεις
4. Οι λοιπές διατάξεις του άρθρου 40 του Π.Δ. 166/2000 δεν θίγονται.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΓΠΚΗ 2006

Κατά τα έτη 2004 και 2005 η απώλεια εισοδήματος υπερβαίνει το 4%, κα
θόσον η εφαρμοσθείσα εισοδηματική πολιτική για τους δημοσίους υπαλ
λήλους εφαρμόσθηκε και για τους εργαζόμενους αστυνομικούς πυροσβέ
στες και λιμενικούς χωρίς να ληφθεί υπόψη η αναμόρφωση του μισθολο
γίου των δημοσίων υπαλλήλων το 2003, που είχε ως συνέπεια την αύξηση 
των βασικών μισθών τους γεγονός που δεν συνέβη για τους αστυνομι
κούς πυροσβέστες και λιμενικούς με αποτέλεσμα την απώλεια αυτή (4%) 
λόγω της μη αύξησης των δικών τους βασικών μισθών, ως προαναφερθη- 
κε, αλλά και από τον μη συνυπολογισμό στην εισοδηματική πολιτική 2005 
του χρονοεπιδόματος και του επιδόματος εξομάλυνσης Η απώλεια αυτή 
γίνεται μεγαλύτερη, αν υπολογιστούν και μια σειρά άλλοι παράγοντες ό
πως ο πληθωρισμός η μεγαλύτερη παρακράτηση φόρου, κ.λπ. Ως εκ τού
του, για το επόμενο έτος προκειμένου να καλυφθούν μόνο οι απώλειες και 
χωρίς να διεκδικούμε οποιαδήποτε λογική αύξηση των αποδοχών, η εισο
δηματική πολιτική για το 2006 πρέπει να αναφέρεται σε αυξήσεις της τά- 
ξεωςτου8,2%.
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[  ΥΠΗΡΕΣΙ ΑΚΑ ΝΕΑ !

ΣΤ. Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα (19.10.2005) κοινή συνε
δρίαση των προεδρείων των Ομοσπονδιών των εργαζόμενων στα 
Σώματα Ασφαλείας, τα οποία προέβησαν οε μια αποτίμηση των αποτε
λεσμάτων των κοινών αγώνων, με ιδιαίτερη αναφορά στη (μη) θεσμοθέ- 
τηση του επικίνδυνου και ανθυγιεινού της εργασίας τους και στη στάση 
που τήρησαν τα πολιτικά κόμματα στο κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης για το όλο θε'μα. Παράλληλα, εξετάστηκαν οι επόμενες ενέρ
γειες όσον αφορά το κοινό διεκδικητικό πλαίσιο, υπό το βάρος της μη υλο
ποίησης των προεκλογικών δεσμεύσεων του κυβερνώντος κόμματος, που 
φέρνει αυτόν τον ιδιαίτερα μεγάλο και ευαίσθητο κλάδο των ένστολων και 
των οικογενειών τους σε δεινή οικονομική θέση και απόγνωση. Πιο συ
γκεκριμένα:
1) Επικίνδυνο και ανθυγιεινό: Κατά την κυβέρνηση, το όλο θέμα θεωρεί
ται λήξαν με τη χορήγηση επιδόματος "ειδικών συνθηκών" που μεταφρά
ζεται περίπου σε δέκα ευρώ το μήνα. Κοινή θέση των Ομοσπονδιών, ω
στόσο, εξακολουθεί να αποτελεί η συνέχιση της διεκδίκησης όσων είχαν 
συμφωνηθεί στις 18 Νοεμβρίου 2004. Αξίζει ιδιαίτερης μνείας το γεγονός 
ότι η αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας παραπέμπεται εκ νέου στο ά
γνωστο μέλλον.
2) Αύξηση του βασικού μισθού κατά 140 ευρώ και σταδιακή ενσωμάτωση 
υφισταμένων επιδομάτων στο βασικό μισθό: Η δέσμευση του κ. Πρωθυ
πουργού που ελήφθη σοβαρά υπόψη από το σύνολο των εργαζομένων στα 
Σώματα Ασφαλείας, καθόσον ισοσκέλιζε τις απώλειες εισοδήματος από τη 
μη αναμόρφωση του μισθολογίου το 2003 (όταν είχαν εξαιρεθεί από όλο το 
δημόσιο τομέα μόνο οι ένστολοι), έχει προκαλέσει εύλογες προσδοκίες, 
πλην όμως, μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί με αποτέλεσμα να διευρύνο
νται οι απώλειες εισοδήματος.
Ειδικότερα, υπολογίζεται ότι κατά τα έτη 2004 και 2005 η απώλεια εισο
δήματος υπερβαίνει το 4%. Απώλεια, η οποία είναι μεγαλύτερη αν υπολο
γιστούν και μια σειρά άλλοι παράγοντες όπως ο πληθωρισμός, η μεγαλύ
τερη παρακράτηση φόρου, κ.λπ. Ως εκ τούτου, για το επόμενο έτος προ- 
κειμένου να καλυφθούν μόνο οι απώλειες και χωρίς να διεκδικούμε οποι
αδήποτε λογική αύξηση των αποδοχών, η εισοδηματική πολιτική για το 
2006 πρέπει να αναφέρεται σε αυξήσεις της τάξεως του 8,2%.
3) Νέο Μισθολόγιο.' Εναρξη διαλόγου για την κατάρτιση νέου μισθολογίου, 
δεδομένου ότι το 2003 καταρτίσθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση νέο 
μισθολόγιο για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, το οποίο εξαίρεσε μόνο τους α
στυνομικούς πυροσβέστες και λιμενικούς άγνωστο για ποιο λόγο. Τελικά 
από την κυβέρνηση δόθηκε μηνιαίωςμε την εισοδηματική πολιτική 2005 το 
ποσό των 15 μέχρι 26 ευρώ, που αν υπολογισθούν και οι επιβαλλόμενες κρα
τήσεις καταλήγει στο ποσό των 8 και 15 ευρώ. Στο σημείο αυτό είναι ανα
γκαίο να αναφερθεί ότι πλέον των 2/3 των εργαζομένων στα Σώματα Ασφα
λείας είναι υποχρεωμένοι για να επιβιώσουν να κάνουν δεύτερη και τρίτη 
εργασία, με ιδιαίτερη μάλιστα δυσκολία καθ’ όσον δεν εργάζονται πέντε η
μέρες την εβδομάδα αλλά επτά ημέρες και πληρώνονται για πέντε.
4) Αποκατάσταση διωχθέντων για συνδικαλιστική δράση. Συνάδελφοι 
που εκδιώχθηκαν από την υπηρεσία για συνδικαλιστικούς λόγους πριν α
πό αρκετά χρόνια, ακόμα δεν έχουν αποκατασταθεί από την πολιτεία.
5) Υγιεινή και Ασφάλεια. Ενώ υπήρξε δέσμευση για την εφαρμογή του Ν. 
3144/03 σε ό,τι αφορά τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομέ
νων και στα Σώματα Ασφαλείας έτσι, ώστε να υπάρξουν αξιοπρεπείς και 
ασφαλείς συνθήκες εργασίας αλλά και διασφάλιση των πολιτών (π.χ. κρα
τουμένων, φρουρών αστυνομικών κ.λπ.), τελικά και ο νόμος αυτός μένει 
ανεφάρμοστος, με αποτέλεσμα να υπάρχει διαρκής έκθεση σε ποικίλους 
κινδύνους των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας αλλά και των πολι
τών. Ως εκ τούτου, πρέπει να υπάρξουν κυρώσειςγια τημη τήρηση της νο
μοθεσίας.
6) Βαθμολόγιο. Παρά τις υποσχέσεις για βαθμολογική εξέλιξη του χαμη
λόβαθμου προσωπικού και παροχή κινήτρων με στόχο την αύξηση τηςπα- 
ραγωγικότητας οι νέοι συνάδελφοι, το νέο "αίμα" των υπηρεσιών εγκλω
βίζονται στο υπάρχον σύστημα της φθοράς και τηςαναξιοκρατίας

7) Αποζημίωση για τα γήπεδα. Ενώ υπήρξε δέσμευση για απεμπλοκή του 
προσωπικού κατά την εκδήλωση επαγγελματικών αθλητικών εκδηλώσε
ων (ποδόσφαιρο, καλαθόσφαιρα κ.λπ.) και ότι το κόστος της όποιας απα
σχόλησης θα βαρύνει τις εταιρίες και όχι τον φορολογούμενο πολίτη, ο ο
ποίος πληρώνει κατ’ έτοςεικοσιένα(21) εκατομμύρια ευρώ (περίπου 7 δισ. 
δρχ), με την εφαρμογή του σχετικού νόμου (2800/2000) που ψηφίστηκε ε
δώ και πέντε (5) χρόνια και μένει ανεκτέλεστος τελικά και από την ενε- 
στώσα κυβέρνηση υπάρχει αδυναμία υλοποίησής του.
8) Αναπλήρωση εισοδήματος παθόντω ν εν ώρα υπηρεσίας και όσων έχουν 
τεθεί σε υπηρεσία γραφείου. Οι συνάδελφοι που έχουν τραυματιστεί είτε 
έχουν υποστεί βλάβη της υγείας τους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας 
τους αντί να επιβραβεύονται, στην πραγματικότητα τιμωρούνται διότι 
μειώνονται οι αποδοχές τους (πενθήμερα, νυχτερινά κ.λπ). Δυστυχώς συ
μπληρώνονται δυο χρόνια και η νέα διακυβέρνηση ουδέν προσέφερε 
στους αστυνομικούς πυροσβέστες λιμενικούς παρά τις δεσμεύσεις της 
Κατόπιν τούτων, οι Ομοσπονδίες αποφάσισαν:

1) Να μην παραστούν στις εκδηλώσεις για την Ημέρα της Ελληνικής 
Αστυνομίας που διοργανώνονται από το υπουργείο Δημόσιας Τάξης και 
το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας εξαιρουμένης της δοξολογίας 
προς τιμήν του Προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας Αγίου Αρτεμίου.
2) Να πραγματοποιηθεί πανελλαδική, γενική κινητοποίηση μετά των οι
κογενειών, κατά τον χρόνο κατάθεσης του νέου κρατικού προϋπολογι
σμού στο κοινοβούλιο.
3) Να αναρτηθούν κατά τον ίδιο χρόνο μαύρα πανό σε κάθε νομό, έξω από 
αστυνομικές πυροσβεστικές και λιμενικές Υπηρεσίες
4) Να εκδηλωθεί διαμαρτυρία στην σύνοδο κορυφής των Ευρωπαίων η
γετών τον προσεχή Δεκέμβριο στις Βρυξέλλες.
5) Να υπάρξει συνάντηση των προεδρείων με τον Πρωθυπουργό της χώ
ρας προκειμένου να ενημερωθεί άμεσα για όλα τα εκκρεμή θέματα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΉΣ ΠΟΑΞΙΑ

Α. Η ΠΟΑΞΙΑ με ανακοίνωσή της απευθυνόμενη προς τον κ. 
Υπουργό σχετικά με τα οδοιπορικά και λοιπά έξοδα του αστυνομι
κού προσωπικού, τονίζει ότι:
Με σχετική απόφαση ρυθμίστηκε το χρόνιο ζήτημα της αποζημίωσης των 
αποσπώμενων για κάλυψη κενής οργανικής θέσης και για χρονικό διά
στημα μέχρι δύο ετών Αστυν. Υποδ/ντών και Αστυνόμων Α’, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 19 παραγ. 2α του Π.Δ. 100/2003 (Φ.Ε.Κ. Α-94), ε
νέργεια την οποία η Ομοσπονδία μαςχαιρετίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση, 
κυρίως οχ; προς τη θεσμική της διάταση. Παράλληλα, ωστόσο, με την ίδια 
απόφαση πραγματοποιήθηκε νέο ανοσιούργημα σε βάρος των μονίμως α
δικούμενων και βάναυσα αντιμετωπιζόμενων θεσμικά και οικονομικά Δι
οικητών Υπηρεσιών, αφού περιορίσθηκαν οι κατά μήνα δικαιούμενες ε
κτός έδρας ημέρες αποζημίωση αυτών από έξι σε τέσσερις χωρίς καμία α
πολύτως εξήγηση ή βάσιμη ή μη δικαιολογία εκ μέρους της διοίκησης. 
Ελπίζουμε ότι με την αποδοχή του αιτήματος μας κάτι που άλλωστε ήταν 
και επιταγή του νόμου (Π.Δ. 100/2003), η Πολιτεία θα αναλάμβανε, όπως 
ήταν φυσικό, το οικονομικό κόστος της ρύθμισης 
Αυτή όμως φρόντισε, αντί της αυτονόητης και έντιμηςλύσης θέτοντας εν 
αμφιβάλω την αξιοπιστία τη ς να στείλει το λογαριασμό της "ρύθμισης" 
στους Διοικητές των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας τους οποί
ους με περισσή αγάπη έχει αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα, με αποκορύφωμα 
την πρόσφατη χωρίς δαπάνη του Δημοσίου, μόνιμη ανάθεση και καθηκό
ντων Αξιωματικού Υπηρεσίας σε 24ωρη βάση.
Επειδή είναι περιττό να σας περιγράφουμε τη δεινή οικονομική θέση των 
αποκλεισμένων από όλες τις πρόσθετες αμοιβές Διοικητών έπηρεσιών, πα- 
ρακαλούμε να αναθεωρήσετε την ανωτέρω απόφαση ως προς το σκέλος 
που τους αφορά, παράλληλα με την επίσπευση των διαδικασιών για άρση 
της αδικίας του αποκλεισμού τους από τη νυκτερινή αποζημίωση, ενφ- 
γεια που για μας θεωρείται εκ των ουκ άνευ.
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Β .  Σχετικά με δημοσιεύματα του ημερήοιου Τύπου της 5-9-2005 
που αφορούν υπολογισμό του εφάπαξ που χορηγείται σε όσους αποστρα
τεύονται με το μέσο όρο του μισθού της τελευταίας πενταετίας και όχι με 
το μισθό που αυτοί λαμβάνουν τον τελευταίο μήνα πριν την αποστρατεία 
τους όχι το θέμα αυτό αφορά μόνο τους συναδέλφους που είναι ασφαλι
σμένοι στο Ε.Τ.ΥΑΠ.
Συγκεκριμένα, το Δ.Σ. του Ταμείου με ομόφωνη απόφαση του (868/H/12- 
7-2004) αποφάσισε από 1-1-2006 την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού του 
παρεχόμενου από το Ε.Τ.ΥΑΠ. εφάπαξ βοηθήματος στους μετόχους που 
έχουν ασφαλιστεί μέχρι την 31-12-1992.
Σήμερα το εφάπαξ βοήθημα υπολογίζεται με σταθερό συντελεστή 0,0920 
επί τους μήνες ασφάλισης επί των ασφαλιστικών αποδοχών του μετόχου 
(Β. Μισθό + 1/5 του Επιδόματος Χρόνου που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά 
τον τελευταίο μήνα του χρόνου εξόδου από την Υπηρεσία).
Με τη νέα ρύθμιση του εφάπαξ υπολογίζεται με σταθερό συντελεστή
0. 0920.επί τους μήνες ασφάλισης επί των ασφαλιστικών αποδοχών (Βασι
κός Μισθός + 1/5 Επιδόματος Χρόνου που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά 
τους τελευταίους εξήντα (60) μήνες που προηγούνται της διαγραφής τους 
συμπεριλαμβανομένου και του μήνα διαγραφής χωρίς να υπολογίζονται 
τα δώρα, δια του αριθμού των εξήντα (60) μηνών).
Κανένας μέτοχος δεν θα πάρει μικρότερο εφάπαξ από αυτό που θα έχει δια
μορφωθεί την 31-12-2005.
Κάθε χρόνο από το 2006 το Ε.Τ.ΥΑΠ. μπορεί να χορηγεί αυξήσεις στο ε
φάπαξ εντός των ορίων της εισοδηματικής πολιτικής 
Με τον νέο τρόπο υπολογισμού και την δυνατότητα του Ταμείου να χορη
γεί ετήσιες αυξήσεις στα όρια της εισοδηματικής πολιτικής δεν θα προκό
ψει μείωση του εφάπαξ βοηθήματος
Η ανωτέρω ρύθμιση είναι αναγκαία διότι όπως προέκυψε από αναλογιστι- 
κή μελέτη το έλλειμμα του Ταμείου τα προσεχή έτη θα ανέλθει στα 
5.700.000 ευρώ.

Γ . Από τη Βουλή των Ελλήνων ψηφίστηκε το Σχέδιο Νόμου του 
Υπουργείου μας περί ίδρυσης "Κέντρου Μελετών Ασφάλειας 
(ΚΕ.ΜΕΑ) και άλλες διατάξεις''.
Το ανωτέρω Νομοσχέδιο πέραν των όσων προβλέπει σχετικά με την ίδρυ
ση, τον σκοπό, τη στελέχωση και εν γένει τον τρόπο λειτουργίας του Κέ
ντρου αυτού περιέχει και άλλες διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα που εν
διαφέρουν άμεσα το προσωπικό του Σώματος 
Οι Διατάξεις αυτές είναι:
1. Καταργείται η κρίση που μέχρι τώρα απαιτείτο για τη χορήγηση των μι- 
σθολογικών προαγωγών και εφεξής οι μισθολογικές προαγωγές του αστυ
νομικού προσωπικού θα χορηγούνται με διαπιστωτική πράξη του Αρχη
γού της Ελληνικής Αστυνομίας μετά τη συμπλήρωση του καθορισμένου 
από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις χρόνου υπηρεσίας ενώ όσοι αστυ
νομικοί είχαν στερηθεί την μισθολογική προαγωγή τους μέχρι σήμερα κα
τόπιν αποφάσεων των αρμοδίων συμβουλίων, την λαμβάνουν αυτόματα 
μετά την έναρξη ισχύος του ψηφισθέντος Νομοσχεδίου.
2. Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2005-2006 έως και 2008-2009 στο Τμήμα 
Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.ΜΑ) εισάγο- 
νται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισαγομένων και χωρίς εξετάσεις οι 
Ανθυπαστυνόμοι που έχουν πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστή
μια ή Τ.Ε.Ι.) κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 6 του 
Ν. 3181/2003 εφόσον πληρούν και τις λοιπό; προβλεπόμενες στο Νόμο 
προϋποθέσεις
3. Η Κυριακή των Αγίων Πάντων καθιερώνεται ως επίσημη ημέρα εκδή
λωσης τιμής προς το εν αποστρατεία προσωπικό της Ελληνικής Αστυνο
μίας
4. Οι θανόντες Αστυφύλακες Αρχιφύλακες και Ανθυπαστυνόμοι, καθώς 
και το προσωπικό των αντίστοιχων βαθμών του Πυροσβεστικού Σώματος 
προάγονται στον επόμενο βαθμό, εκτός οργανικών θέσεων, από την προ
τεραία του θανάτου τους εφόσον κρινονται προακτέοι από το αρμόδιο 
Συμβούλιο κρίσεων.
5. Σε περίπτωση ανικανότητας σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα επτά τοις 
εκατό (67%) αστυνομικού ή πυροσβεστικού υπαλλήλου, συνεπεία τραυ
ματισμού κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα ταύτης 
ο σύζυγοςή ένα τέκνο αυτού προσλαμβάνεται, ύστερα από αίτησή του, στο

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας ή Πυροσβεστικού Στόματος αντίστοιχα, 
ως πολιτικός υπάλληλος ή με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ιδιωτικού δι
καίου ανάλογα με τα προσόντα του, κατ’ εξαίρεση των ισχυουσών διατά
ξεων και ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενής οργανικής θέσης επιφυλασ- 
σομένων των διατάξεων περί κωλυμάτων διορισμού των άρθρων 4 έως και 
8 του έπαλληλικού Κώδικα. Αν οι κατά τα ανωτέρω καθιστάμενοι ανίκα
νοι δεν έχουν σύζυγο ή τέκνα, το δικαίωμα διορισμού παρέχεται κατά προ
τεραιότητα σε έναν από τους γονείς ή αδελφούς αυτών.
6. Σε κάθε Δήμο με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων συνιστάται Τοπι
κό Συμβούλιο πρόληψης της παραβατικότητας στο έπουργείο Δημόσιας 
Τάξης Κεντρικό Συμβούλιο Πρόληψης της παραβατικότητας διατίθεται 
Εισαγγελικός Λειτουργός στις Διευθύνσεις Ασφαλείας Αττικής και Θεσ
σαλονίκης για την εποπτεία και καθοδήγηση του έργου των υπηρεσιών 
αυτών και τέλος ιδρύεται στη Δ/ναη Τροχαίας Αττικής Ειδική έπηρεσία, ε
πιπέδου έποδ/νσης με τίτλο "Θάλαμος Επιχειρήσεων Παρακολούθησης 
και Ελέγχου Κυκλοφορίας" στην οποία προίσταται αξιωματικός της 
Ελληνικής Αστυνομίας και στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι και άλ
λων Υπηρεσιών ως του Πυροσβεστικού Σώματος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., του 
Υπουργείου Μεταφορών, κ.λπ.
Θεωρούμε σημαντικές όλες τις ψηφισθείσες διατάξεις του ανωτέρω Νομο
σχεδίου, ιδιαίτερα όμως στεκόμαστε στην ικανοποίηση πάγιων αιτημά
των του προσωπικού ως η κατάργηση της κρίσης για τη χορήγηση των μι- 
οθολογικών προαγωγών, η καθ’ υπέρβαση εισαγωγή στο Τ.Ε.ΜΑ. των 
πτυχιούχων Ανθυπαστυνόμων, η καθιέρωση ημέρας για τους αποστρά- 
τουςκΛπ..

Δ .  Στις 4-10-2005 συνεδρίασε το Δ.Σ. και αποφασίσθηκε το νέο 
διεκδικητικά πλαίσιο ως εξής:
1. Νομοθετική κατοχύρωση των εξαγγελιών τηςπολιτικήςηγεσίαςσχετι- 
κά με το αίτημά μας για αναγνώριση του επαγγέλματος μας ως επικίν
δυνου - ανθυγιεινού (πλασματική 5ετία χωρίς περιορισμούς - συντάξιμο 
ποσοστό στο βασικό μισθό του Ανθυπολοχαγού).
2. Αύξηση του βασικού μισθού στα 860 ευρώ.
3. Χορήγηση επιδόματος Διοίκησης στους κατώτερους αξιωματικούς
4. Χορήγηση αποζημίωσης για νυκτερινή απασχόληση σε όποιον, όποτε 
και για όσο χρόνο εργάζεται.
5. Αύξηση οργανικών θέσεων αξιωματικών ΤΕΜΑ με παράλληλη καθιέ
ρωση καταληκτικού βαθμού Αστυν. Δ/ντού ε.ε..
6. Προαγωγή Ανθυπαστυνόμων σε αξιωματικούς μετά την συμπλήρωση 
ορισμένων ετών υπηρεσίας συνολικά και στον βαθμό.
7. Βαθμολογική εξέλιξη αξιωματικών Παραγωγικής Σχολής που κατα
λαμβάνονται από όριο ηλικίας ή 35ετίας στο βαθμό του Ταξιάρχου- Προα
γωγή των Αστυνόμων Α’ στο βαθμό του Αστυν. Υποδ/ντού με την συ
μπλήρωση 18 ετών υπηρεσίας ως αξιωματικών.
8. Εξέλιξη επετηρίδας
9. Αναμόρφωση του συστήματος κρίσεων - προαγωγών με συμμετοχή αι
ρετών εκπροσώπων μας στα αρμόδια Συμβούλια.
10. Αναμόρφωση του Πειθαρχικού Δικαίου με συμμετοχή αιρετών εκ- 
προσώπωνμας σεόλαταΠειθαρχικάΣυμβούλιαανεξάρτητααπότον βαθ
μό του δικαζόμενου.
11. Βελτίωση του Συστήματος Μεταθέσεων με συμμετοχή αιρετών εκ
προσώπων μας στα όργανα που αποφασίζουν τις μεταθέσεις των αξιω
ματικών όλων των βαθμών και μομιοποίηση για τις μεταθέσεις εντός 
του Νομού
12. Εξανθρωπισμός του ωραρίου εργασίας των αξιωματικών, περιορι
σμός των φαινομένων κακοδιοίκησης εξάλειψη απαξιωτικής - καταπιε
στικής συμπεριφοράς σε όλα τα επύιεδα της ιεραρχίας εφαρμογή των δια
τάξεων του Π.Δ. 394/2001 και για τους αξιωματικούς προγραμματισμός 
των "ημερήσιων αναπαύσεων" και παραδειγματική πειθαρχική αντιμε
τώπιση των φαινομένων φιλοκατηγορίας στην οποία επιδίδεται μεγάλος 
αριθμός συναδέλφων μας για ιδιοτελείς σκοπούς
13. Υπηρεσιακή κατάσταση Ειδικών Φρουρών - Συνοριοφυλάκων.
14. Αντεγκληματική πολιτική- υπεραστυνόμευση - Στόχοι.
15. Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών - ανακατανομή δύναμης.
16. Νομοθετική ρύθμιση η οποία θα επιτρέπει σε αστυνομικούς που “πα
θαίνουν” κατά την εκτέλεση της Υπηρεσίας να επιλέγουν το Νοσηλευτι-
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κό Ίδρυμα που θα νοσηλευθούν στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό' δαπάνες 
ίου Δημοσίου.
17. Αποδέσμευση βαθμοφόρων από χην εξωτερική φρούρηση ίω ν Σω
φρονιστικών
Καταστημάτων και μέχρις ότου αυτό επιτευχθεί χορήγηση και σε αυτούς 
ανθυγιεινού επιδόματος αντιστοίχου με αυτό που λαμβάνουν οι υπάλλη
λοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης
18. Επέκταση ευεργετημάτων που ιοχύουν για όλους τους εργαζομένους 
του Δημοσίου στις παραμεθόριες περιοχές
19. Μισθολόγιο (βελτίωση συντελεστών σε όλους τους βαθμούς) - Άρση α
δικιών που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του ιαχύοντος μισθολογί
ου.
20. Απεμπλοκή της Αστυνομίας από τις επαγγελματικές αθλητικό; εκδη
λώσεις
21. Διάθεση αστυνομικών που έχουν τεθεί σε κατάσταση Υπηρεσίας Γρα
φείου, σε Υπηρεσία και την έκτη 6η ημέρα της εβδομάδος με πλήρη απο
ζημίωση για βελτίωση της οικονομικής τους θέσης
22. Μελέτη των προβλημάτων των Ασφαλιστικών Ταμείων - Συμμετοχή 
Αστυνομικών στο Δ.Σ. του Μ.Τ.Σ. (αναλογική).
23. Μη εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας σε βάρος αστυνομικών οσά
κις λειτουργούν για εκπλήρωση της αποστολής τους
Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ., έγινε ενημέρωση των μελών από τον εκ
πρόσωπο της Ομοσπονδίας στο Ε.Τ.ΥΑΠ. σχετικά με την κατάσταση του 
Ταμείου. Αποφασίσθηκε επίσης η πραγματοποίηση του Ετήσιου Τακτι
κού Συνεδρίου των Αντιπροσώπων την 10 και 11 Νοεμβρίου έτους 2005 
στην Αθήνα (Αμφιθέατρο Αστυνομικού Μεγάρου Αθηνών - Λ. Αλεξάν
δρας 173) με την συμμετοχή σ’ αυτό των Προέδρων - Γεν. Γραμματέων και 
λοπιών μελών των Δ.Σ. των Περιφερειακών Ενώσεων, καθώς επίσης και 
όσων έχουν εκλεγεί στα Συμβούλια Μεταθέσεων σε όλους τους Νομούς. 
Αποφασίσθηκε ακόμη η συνέχιση της έκδοσης του περιοδικού της Ομο
σπονδίας μας Αξιωματική Αστυνομία" σε τριμηνιαία έκδοση για την επό
μενη τριετία και με την αναλογική οικονομική συνεισφορά στα έξοδα έκ
δοσης των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων.
Επαναδιατυπώθηκε η ανυποχώρητη και αδιαπραγμάτευτη θέση της 
Ομοσπονδίας για νομοθετική κατοχύρωση της αναγνώρισης του Επαγ
γέλματος μας ως επικινδύνου - ανθυγιεινού και η χορήγηση πλασματι
κής πενταετίας χωρίς χρονικούς περιορισμούς για όλο το προσωπικό. 
Συζητήθηκε το φλέγον θέμα της εξέλιξης της επετηρίδας και αποφασί- 
οθηκε όπως πάγια θέση της Ομοσπονδίας είναι οι εκροές (αποστρατείες) 
να είναι ίσες με τις εισροές αξιωματικών κατ ’ έτος. Ε π ί του προκειμένου 
επίσης αποφασίσθηκε η διεκδίκηση εκ μέρους της Ομοσπονδίας μας της 
καθιέρωσης χρονικού ορίου 18 ετών για την βαθμολογική εξέλιξη των α
ξιωματικών στον βαθμό του Αστυν. Υποδιευθυντή. Εκ νέου επίσης επα- 
ναδιατυπώθηκε η θέση της Π.Ο Α Ξ ΙΑ  για προαγωγή των Ανθυπαστυ- 
νόμων σε αξιωματικούς μετά τη συμπλήρωση ορισμένων ετών υπηρε
σίας συνολικά στο βαθμό, η αύξηση των οργανικών θέσεων των αξιωμα
τικών Τ.Ε.Μ.Α. με παράλληλη καθιέρωση καταληκτικού βαθμού 
Αστυν. Διευθυντού στην ενέργεια και η βαθμολογική εξέλιξη των αξιω
ματικών παραγωγικής Σχολής που καταλαμβάνονται από όριο ηλικίας ή 
35ετία, στο βαθμό του Ταξιάρχου στην ενέργεια.
Επαναδιατυπώθηκε εκ νέου η πάγια θέση της Ομοσπονδίας για αναμόρ
φωση του Συστήματος Κρίσεων - Προαγωγών με συμμετοχή αιρετών 
Εκπροσώπων μας στα αρμόδια Συμβούλια.
Κατά τη συνεδρίαση του Διευρυμένου Διοικητικού Συμβουλίου έγινε ε
νημέρωση των μελών του άτυπου οργάνου από τον Πρόεδρο της Ομο
σπονδίας για όλα τα εκκρεμή και χρονίζοντα ζητήματα καθώς και για τις 
αποφάσεις του Δ.Σ. που προηγήθηκε.
Στην ως άνω συνεδρίαση αποφασίσθηκαν τα εξής:
Άμεση και ανυποχώρητη διεκδίκηση του νυκτερινού επιδόματος στους 
Αξιωματικούς, όπως ισχύει και για το λοιπό προσωπικό και σύμφωνα με 
την πάγια θέση της Ομοσπονδίας για χορήγηση αποζημίωσης για νυκτε
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ρινή απασχόληση σε όποιον, όποτε και για όσο χρόνο εργάζεται.
Στήριξη του μαχίμου Διοικητή που πλήττεται από πάρεργα (παράλληλες 
υπηρεσίες, αναπλήρωση Αξιωματικών έ
Υπηρεσίας ελλείψει βαθμοφόρων, στέρηση νυκτερινού επιδόματος, περι
κοπή ημερών εκτός έδρας κ.λπ.) με παράλληλη αναγνώριση σ’ αυτόν της 
υπερωριακής απασχόλησης.
Τονίσθηκε η μεγάλη έλλειψη προσωπικού σε πολλές περιοχές και η ανά
γκη για χορήγηση προνομίων στους υπηρετούντες σε παραμεθόριες πε
ριοχές
Επαναδιατυπώθηκε η διεκδίκηση για αύξηση του επιδόματος Διοίκησης 
με παράλληλη χορήγηση αυτού και στους κατώτερους αξιωματικούς.
Τ ονίσθηκε η πάγια θέση της Π.Ο ΑΞΙ Α  για άμεση καταβολή της αύξησης 
του βασικού μισθού στα 860 ευρώ σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Κυβέρ
νησης.
Εν συνεχεία την 5-10-2005 και κατά τις ώρες09:00 -14:00® συνεδρίασε εκ 
νέου το Διευρυμένο Δ.Σ. στην αίθουσα Συσκέψεων του Υπουργείου. 
Στην ανωτέρω συνεδρίαση προσήλθε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης ο οποί
ος επί του διεκδικητικού πλαισίου της Π.Ο.ΑΞΙΑ. αναφέρθηκε στο πρό
σφατο νομοσχέδιο του ΚΕ.ΜΕ Α  όπου υπάρχουν θετικά; διατάξεις Τόνι
σε δε, τη διάθεσή του για επίλυση θεσμικών μας αιτημάτων, ενώ για τις οι
κονομικές διεκδικήσεις μας ανέφερε ότι δεν εξαρτάται η επίλυσή τους από 
τον ίδιο. Αναφέρθηκε επίσης στο θέμα της αναμόρφωσης του συστήματος 
κρίσεων - προαγωγών με την συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων μας στα 
αρμόδια Συμβούλια. Αναφέρθηκε στο επίδομα του επικινδύνου και τη χο- 
ρήγηση τηςμάχιμηςπενταετίαςεσαεί, δηλώνοντας ότι σύντομα θα τακτο
ποιηθούν. Γ ία το θέμα του βαθμολογίου δήλωσε ότι θα τακτοποιηθεί εντός 
του 2006 και ότι θα ληφθούν σοβαρά υπόψη οι θέσεις της Ομοσπονδίας 
μας Για την αύξηση του βασικού μισθού στα 860 ευρώ δήλωσε ότι από 
πλευράς του γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια και ότι ισχύει στο ακέραιο η 
δέσμευση του κ. Πρωθυπουργού.
Αργότερα, προσήλθαν στη συνεδρίαση ο Αρχηγός του Σώματος συνοδευ- 
όμενοςαπό τον Υπαρχηγό, τον Επιτελάρχη, τον Γενικό Επιθεωρητή Νο
τίου Ελλάδος και τον Προϊστάμενο του Κλάδου Οικονομικοτεχνικών και 
Πληροφορικής.
Στους ανωτέρω τέθηκε το διεκδικητικό μας πλαίσιο με ιδιαίτερη μνεία στο 
επίδομα Διοίκησης νυκτερινή αποζημίωση αξιωματικών, την ομαλή εξέ
λιξη της επετηρίδας την αναμόρφωση του συστήματος κρίσεων - προα
γωγών με συμμετοχή των αιρετών εκπροσώπων μας στα αρμόδια Συμ
βούλια, το βαθμολόγιο κ.λπ.
Επίσης, από άλλα μέλη του Δ.Σ. τονίσθηκαν ιδιαίτερα οι αδικίες που υφί- 
στανται σε βάρος του μαχίμου Διοικητή (στέρηση 2 ημερών εκτός έδρας 
στέρηση νυκτερινού επιδόματος παράλληλη άσκηση της Διοίκησης με 
άλλες ανελαστικές εκτός της έδρας του υπηρεσίες κ.λπ.), η αδικία της μη 
χορήγησης νυκτερινού επιδόματος στους Αξιωματικούς το γεγονός της 
απαξίωσης των αξιωματικών, το θέμα του ωραρίου και της υπερωριακής 
απασχόλησης των Διοικητών, τα θέματα που αφορούν στην αντεγκλη- 
ματική πολιτική του Αρχηγείου, το γεγονός ότι παρά την ευπρόσωπη πα
ρουσία της Αστυνομίας τα τελευταία χρόνια (Ολυμπιακοί Αγώνες - αντι
μετώπιση τρομοκρατίας - Σύνοδος κορυφής 2003- αισθητή μείωση ε
γκληματικότητας), η Πολιτεία δεν αναγνώρισε έμπρακτα τον ρόλο και 
την προσφορά των Αστυνομικών, τον σαφή διαχωρισμό του ρόλου του 
Αξιωματικού καθώς και άλλα εκκρεμή και χρονίζοντα ζητήματα (γήπε
δα, είσπραξη τηλεοπτικών δικαιωμάτων).
Ο κ. Αρχηγός του Σώματος δήλωσε ότι για την αποζημίωση των αξιωμα
τικών για νυκτερινή απασχόληση είναι κατ’ αρχάς θετικός και θα κατα
βάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για επίλυση του θέματος Για την παρου
σία της Αστυνομίας στα γήπεδα δήλωσε ότι θέση του είναι να διατίθενται 
οι εντελώς απαραίτητες δυνάμεις Επίσης για το θέμα της εισροής ποσού 
εκ των τηλεοπτικών δικαιωμάτων στα Ταμεία μας δήλωσε ότι ερευνάται 
ο τρόπος είσπραξης αυτών. Επίσης δήλωσε ότι η υπηρεσιακή ηγεσία είναι 
αντίθετη στην ίδρυση Δικαστ ι κής Αστ υνομίας



Εν συνεχεία το λόγο έλαβε ο Υπαρχηγός του Σώματος Αντιστράτηγος 
κ. Γεώργιος Κανέλλος, ο οποίος ανέφερε ότι η περικοπή των 2 ημερών 
από τα εκτός έδρας των Διοικητών έγινε από το Υπουργείο Οικονομι
κών και παραδέχθηκε ότι το θέμα της νυκτερινής αποζημίωσης των α
ξιωματικών είναι ένα μεγάλο θέμα και πρέπει να δοθεί σύντομα σ’ αυτό 
λύση.
Εν συνεχεία από τον Πρόεδρο της Π.Ο ΑΞΙ.Α. ετέθη το θέμα της διάθεσης 
σε υπηρεσία των Αστυνομικών που έχουν τεθεί σε κατάσταση Υπηρεσίας 
Γραφείου και την 6η μέρα της εβδομάδας με πλήρη αποζημίωση για βελ
τίωση της οικονομικής τους θέσης.
Ε πί του θέματος αυτού τοποθετήθηκε ο Επιτελάρχης Αντιστράτηγος κ. 
Αναστάσιος Δημοσχάκης ο οποίος είπε ότι είναι πράγματι θέμα προς διε- 
ρεύνηση και επίλυση και ότι θα γίνουν προσπάθειες για θεραπεία όσων ε
πιθυμούν και μπορούν να εργάζονται σε συνεννόηση με την Διευθύντρια 
του Υγειονομικού.
Εν συνεχεία ο Αρχηγός του Σώματος έλαβε εκ νέου το λόγο τονίζοντας ότι 
η Αστυνομία έχει σήμερα την αποδοχή του 72% του ελληνικού λαού και α
πό την ηγεσία γίνονται οι τομές που απαιτούνται για την βελτίωση της ει
κόνας του Σώματος.
Η συνάντησή μας με τον κ. Υπουργό έγινε σε καλό κλίμα και διαπι
στώθηκε η πρόθεσή του να βοηθήσει στην επίλυση των προβλημάτων 
μας, καίτοι δεν μπορούμε να πούμε ότι ικανοποιηθήκαμε από τις εξαγ
γελίες του επί των οικονομικών αιτημάτων μας. Επίσης, η συνάντησή 
μας με την υπηρεσιακή ηγεσία του Σώματος ήταν εποικοδομητική, αν 
και δεν υπήρξε δέσμευση για την άμεση επίλυση των θεμάτων που ε- 
τέθησαν. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας και σας ζητάμε να είστε κοντά 
μας. Δεν υποστέλλουμε την σημαία του αγώνα και προσδοκούμε στην 
εμπιστοσύνη σας και την βοήθειά σας στο κάλεσμά μας σε νέους πιο δυ
ναμικούς αγώνες.

Ε. ΨΗΦΙΣΜΑ 13ου ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Το 13ο Τακτικό Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ο.ΑΞΙΑ., οι εργασίες του ο
ποίου ολοκληρώθηκαν την 11η Νοεμβρίου 2005 στην Αθήνα, ενέκρινε ο
μόφωνα το παρό ψήφισμα, στο οποίο περιλαμβάνονται θεσμικά, οικονομι
κά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά αιτήματα, των οποίων η άμεση διευ
θέτηση, λύση και ικανοποίήσή τους από τους αρμοδίους κρίνεται ανα
γκαία και επιβεβλημένη για την επαγγελματική και οικονομική ασφάλι
ση, την κοινωνική και ηθική καταξίωση του αστυνομικού προσωπικού, 
καθώς και την θωράκιση του επαγγέλματος μας με θεσμούς διαφάνειας ι
σονομίας και αξιοκρατίας.
Θεσμικά
α. Επαναπροσδιορισμός του έργου της Ελληνικής Αστυνομίας για οριστι
κή απαλλαγή της από έργα ξένα προς την αποστολή της. 
β. Άμεση αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών και ανακατανομή της οργανικής 
τους δύναμης με βάση τα νέα πληθυσμιακά και εγκληματολογικά δεδομέ
να
γ. Επαναπροσδιορισμός της δράσης των Υπηρεσιών, με εξορθολογισμό 
των προτεραιοτήτων και επαναπροσδιορισμό του τρόπου αξιολόγησης 
τηςαποδοτικότητάς τους (επανεξέταση της στοχοθέτησης κ,λπ.). 
δ. Θεσμοθέτηση ρεαλιστικού και αξιοκρατικού Συστήματος Κρίσεων - 
Προαγωγών και εξασφάλιση αντικειμενικότητας και πλήρους διαφάνει
α ς με την συμμετοχή εκπροσώπων μας στα οικεία Συμβούλια Κρίσεων - 
Προαγωγών.
ε. Κατά τα ισχύοντα για τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας να θε- 
σπισθούν αντίστοιχοι "κανόνες ομαλής ετήσιας εκροής ανωτάτων στελε
χών", ήτοι ανώτατος χρόνος παραμονής στο βαθμό και ποσοστό ετήσιας α
ποστρατείας (τουλάχιστον στο σύνολο των ανωτάτων), προς εξασφάλιση 
ίσων ευκαιριών ανέλιξης σε όλους τους ικανούς αξιωματικούς και αντι
μετώπιση των χρόνιων στρεβλώσεων της επετηρίδας, 
στ. Ουσιαστικός εκσυγχρονισμός και εκδημοκρατισμός των Κανονισμών 
του Σώματος με ταυτόχρονη κωδικοποίησή τους, 
ζ. Βαθμολογική εξέλιξη των Ανθυπαστυνόμων κατά τα ισχύοντα στις 
Ένοπλες Δυνάμεις.
η. Ανακατανομή των κατά βαθμό οργανικών θέσεων των αξιωματικών 
ΠαραγωγικήςΣχολής και των Αξιωματικών ΤΕΜΑ οι καταληκτικοίβαθ
μοί των οποίων πρέπει να φτάνουν τουλάχιστον μέχρι τον Ταξίαρχο και

τον Αστυν. Δ/ντή αντίστοιχα και προαγωγή στο βαθμό του Αστυν. 
Υποδ/ντή μετά τη συμπλήρωση 18 ετών Υπηρεσίας αξιωματικού, 
θ. Συμπλήρωση - τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 2265/94 προς 
διασφάλιση αδιατάραχτηςλειτουργίας των Ενώσεών μας σύμφωνα με τις 
προτάσεις μας
L Επανενεργοποίηση των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν. 2168/93 (τέκνα 
Αστυνομικών 12%).
ια. Θεραπεία των αρνητικών για το αστυνομικό προσωπικό συνεπειών 
του νόμου 3169/2003.
ιβ. Ίδρυση Υπηρεσιών Διοικητικών Εξετάσεων σε όλες τις ΓΑΔ Περιφέ
ρειας
ιγ. Ριζική αναμόρφωση και ουσιαστική αναβάθμιση του αστυνομικού εκ
παιδευτικού συστήματος με πραγματική ενσωμάτωση των Παραγωγι
κών Σχολών στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα 
ιδ. Θέσπιση νέου δίκαιου νομικού πλαισίου για τον τρόπο πρόσληψης και 
εξέλιξης των Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων, 
ιε. Βελτίωση του συστήματος Μεταθέσεων όλων των Αστυνομικών και 
μομιοποίηση των μεταθέσεων εντός του Νομού.
Οικονομικά
α. Χαρακτηρισμός του αστυνομικού επαγγέλματος ως "επικίνδυνου" και 
σύνδεση του σχετικού επιδόματος με το βασικό μισθό του Ανθυπολοχα- 
γοό, όπως αυτός εκάστοτε διαμορφώνεται.
β. Διατήρηση του Ενιαίου μισθολογίου Ενόπλων Δυνάμεων - Σωμάτων 
Ασφαλείας και των ισχυουσών μισθολογικών προαγωγών με ενσωμάτω
ση του Επιδόματος Ειδικής Απασχόλησης στη βάση υπολογισμού της σύ
νταξης - ενσωμάτωση όλων των επιδομάτων στο βασικό μισθό, 
γ. Χορήγηση νυκτερινής αποζημίωσης χωρίς περιορισμούς σε όποιον, ό- 
ποτε και για όσο χρόνο εργάζεται νυκτερινό ωράριο, ως και καθιέρωση υ- 
περωριακής αποζημίωσης
δ. Επέκταση του Επιδόματος Διοίκησης σε όλους τους αξιωματ ικούς 
ε. Ενσωμάτωση του εκλογικού επιδόματος στιςμηνιαίες αποδοχές 
στ. Αύξηση της αποζημίωσης εργασίας πέραν του δνθημέρου σε 70ευρώ. 
ζ. Θεσμοθέτηση Επιδόματος Παραμεθόριων και προβληματικών περιο
χών.
η. Προκαταβολή του συνόλου της εκτός έδρας αποζημίωσης για αποσπά
σεις - προσωρινές μετακινήσεις
θ. Εξορθολογισμός Μισθολογικών προαγωγών αξιωματικών ΤΕΜΑ 
Ασφαλιστικά
α  Θεσμοθέτηση πόρων υπέρ των ασφαλιστικών μας Ταμείων από την ε
κτέλεση καταδικαστικών αποφάσεων και τη βεβαίωση πταισματικών τρο- 
χονομικών παραβάσεων.
β. Κάλυψη του συνόλου του προσωπικού στον Κλάδο Υγείας 
γ. Ισότιμη συμμετοχή μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μ.Τ.Σ. 
δ. Απόδοση ΤΑΑΣ σε ποσοστό 98%,ύστερα από σχετική αναλογιστική με
λέτη.
ε. Βελτίωση των παροχών των Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης. 
Συνταξιοδοτικά
α. Εξαίρεση του αστυνομικού προσωπικού από τις Διατάξεις του Ν. 
2084/92.
β. Επέκταση της ισχύος των διατάξεων Ν.Δ. 142/74 (μάχιμη 5ετία), χωρίς 
χρονικούς περιορισμούς για όλο το αστυνομικό προσωπικό, 
γ. Επέκταση της "3ετίας Κονδόλη" σε όλο το προσωπικό, χωρίς όρους και 
περιορισμούς
Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στο προσωπικού του Λιμενικού Σώ
ματος και καταδικάζουμε την αυθαίρετη κατάργηση του Κανονισμού Με- 
ταθέσεών του.
Λέμε ναι σε μία σύγχρονη δημοκρατική Ελληνική Αστυνομία, με κοινω
νικό πρόσωπο, ευρωπαϊκό προσανατολισμό και οικονομικά και ηθικά θω
ρακισμένους αστυνομικούς
Λέμε ναι σε δίκαιους - δυναμικούς αγώνες για κοινωνική, ηθική και οικο
νομική αποκατάσταση των Αστυνομικών
Στηρίζουμε την ελπίδα των αστυνομικών για τελική κατάκτηση των στό
χων μας
Δεν είμαστε η αιχμή του δόρατος της κρατικής εξουσίας αλλά της συνδι
καλιστικής έκφρασης
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[  ΥΠΗΡΕΣΙ ΑΚΑ ΝΕΑ "

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.ΟΑΣ.Υ.

Ύστερα από τα δημοσιεύματα του τύπου (έντυπου ή ηλεκτρο
νικού) σχετικά με την μείωση του εφάπαξ από το ΕΤΎΑΙΙ, που αφο
ρά τους συναδέλφους που προέρχονται από την τ. Αστυν. Πόλεων ή είναι 
ασφαλισμένοι στο Ταμείο αυτό γνωρίζουμε τα παρακάτω:
Το Δ.Σ. του Ταμείου με ομόφωνη απόφαση του με στόχο την εξυγίανση 
του, προώθησε σχέδιο Π.Δ., κατ’ εξουσιοδότηση ισχύουσας Νομοθεσίας, 
σύμφωνα με το οποίο:
α. Το εφάπαξ των ασφαλισμένων του ΕΤΥΑΠ, οι οποίοι θα συνταξιοδο- 
τούνται από 1/1/2006, θα υπολογίζεται στις τακτικές μηνιαίες ασφαλιστι
κές αποδοχές της τελευταίας δετίας πριν από την συνταξιοδότησή τους, 
β. Βάση του υπολογισμού θα αποτελεί όχι ο βασικός μισθός του τελευταί
ου μήνα, αλλά ο βασικός μισθός των τελευταίων 60 μηνών, μαζί με το 1/5 
του χρονοεπιδόματος όπου υπάρχει, 
γ. Δεν θα υπολογίζονται δώρα εορτών και επίδομα αδείας
2. Στο ίδιο Π. Δ. προβλέπεται η εξασφάλιση του ελάχιστου εγγυημένου πο
σού για το μέλλον, αφού οι νέοι συνταξιούχοι (μετά την 1-1-2006) δεν θα 
λαμβάνουν εφάπαξ μικρότερο από το εφάπαξ που διαμορφώνεται στις 31- 
12-2005.
3. Επίσης είναι δυνατή - ύστερα από απόφαση του Δ. Σ. και εφόσον τα οι
κονομικά του ταμείου το επιτρέπουν η αύξηση του εφάπαξ κατά του πο
σοστού της εισοδηματικής πολιτικής του τρέχοντος έτους.
Η Ομοσπονδία μας ανέκαθεν εκινείτο προς την κατεύθυνση εξυγίανσης ό
λων των Ταμείων (της τέωςΧωρ/κής και της τέωςΑ. Π.) και για αυτό το 
λόγο ζήτησε όπως με δικά της έξοδα, πραγματοποιηθεί αναλογιστική με
λέτη προκειμένου ληφθούν έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα ,έτσι, ώστε να 
μην υπάρξει ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων για την διασφάλιση του 
μέλλοντος του ταμείου, χωρίς τούτο δυστυχώς να γίνει αποδεκτό.
Η προσπάθειά μας αυτή θα συνεχισθεί.

Β. Σας γνωρίζουμε ότι, πρόσφατα στην Βουλή ψηφίσθηκε το νο
μοσχέδιο, που αναφέρεται στο "Κέντρο Μελετών και Ασφάλειας 
(ΚΕ.ΜΕ Α )  και άλλες διατάξεις", το οποίο ήδη αποτελεί Νόμο του κρά
τους
Το ΚΕ.ΜΕ Α  είναι το θεσμοθετημένο πλέον συμβουλευτικό όργανο επί 
θεμάτων ασφαλείας η δε χώρα μας ήταν η μόνη στην Ευρωπαϊκή'  Ενωση 
που δεν διέθετε μέχρι πρόσφατα ανάλογο επιστημονικό συμβουλευτικό 
φορέα, ώστε να μπορεί να αξιοποιήσει καλύτερα την υποδομή που απέ
κτησε κατά την περίοδο οχεδιασμού της ασφάλειας για τουςΟλυμπιακούς 
Αγώνες του 2004 και κυρίως στον τομέα του χειρισμού κρίσεων και αντι
μετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.
Επίσης στον νέο Νόμο (άρθρο 12), ο οποίος θα σας αποσταλεί αμέσως μετά 
τη δημοσίευσή του στο φύλλο της Εφημερίδας Κυβερνήσεως περιέχονται 
σημαντικές διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης και ειδικότερα:
α. Επιβραβεύονται οι αστυνομικοί ποδοσφαιριστές που συμμετείχαν στο 
Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα του έτους2004 και συνετέλεσαν στην κατά- 
κτηση του Ευρωπαϊκού κυπέλλου, προαγόμενοι σε αξ/κούς (Υπαστυνό- 
μοιΒ’).
β. Με ειδική διάταξη του νόμου αυτού προβλέπεται, κατά παρέκκλιση των 
διατάξεων του άρθρου 2 του Ν. 2226/94, η φοίτηση των Δοκίμων Αστυ
φυλάκων, που είναι τέκνα πολυμελών οικογενειών με τρία (3) τουλάχι
στον ζώντα τέκνα ή οικογενειών θυμάτων τρομοκρατίας ή βίαιου συμβά
ντος καθώς και όσων έχουν αδελφό που φοιτά ήδη στη Σχολή Αστυφυλά
κων, σε παράρτημα της Σχολής που επιθυμούν, 
γ. Προβλέπεται η προαγωγή των θανόντων εν ενεργεία Αστυφυλάκων, 
Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων στον επόμενο βαθμό, εφ’ όσον βέβαια 
κριθούν προακτέοι από το αρμόδιο συμβούλιο κρίσεων, όπως ισχύει για 
τους αξ/κούς της ίδιας κατηγορίας από την προτεραία του θανάτου τους 
δ. Στον αστυνομικό που έχει ανικανότητα τουλάχιστον 67%, συνεπεία

τραυματισμού κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυ
τή ς παρέχεται το δικαίωμα ύστερα από αίτησή του, να προσληφθεί η σύ
ζυγος ή ένα τέκνο αυτού στην Ελληνική Αστυνομία ως πολιτικός υπάλ
ληλος ή με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανάλογα με τα 
προσόντα του, κατ’ εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων και ανεξάρτητα α
πό την ύπαρξη κενής οργανικής θέσης.
ε. Σημαντική διάταξη είναι και εκείνη που καταργεί την διάταξη του άρ
θρου 9 του Ν.3103/2003 που προέβλεπε την δυνατότητα στέρησης μισθο- 
λογικών προαγωγών στο αστυνομικό προσωπικό που είχε διαπράξει πει
θαρχικά παραπτώματα και ύστερα από απόφαση του αρμόδιου συμβουλί
ου κρίσεων.' Ετσι συνέβαινε στην πράξη ο αστυνομικός να τιμωρείται δύο 
φορές για το αυτό παράπτωμα! Οι στερηθέντες μισθολογικής προαγωγής 
θα λάβουν αυτή από την έναρξη ισχύος του παραπάνω Νόμου.
Ως γνωστό η Ομοσπονδία μας ήταν εκείνη που έθεσε πρώτη κι έντονα το 
ζήτημα της κατάργησης της σχετικής διάταξης κάτι που αποτελούσε διά
κριση σε βάρος των αστυνομικών σε σχέση με τους συναδέλφους του Πυ
ροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος ως και των Ενόπλων Δυνάμεων, 
προσφεύγοντας ακόμη και στα Διοικητικά Δικαστήρια και εκδίκαση της 
πιλοτικής αγωγής είχε θετική έκβαση. Η δικαστική αυτή απόφαση υπήρ
ξε καταλυτική για την επίτευξη του στόχου μας. Στο εξής οι μισθολογικές 
προαγωγές θα χορηγούνται σε κάθε περίπτωση με την συμπλήρωση του 
καθορισμένου, από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις χρόνου υπηρεσίας 
με διαπιστωτική πράξη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Με την 
ρύθμιση αυτή επιτεύχθηκε η εναρμόνιση με τα ισχύοντα στις Ένοπλες 
Δυνάμεις στο Λιμενικό και στο Πυροσβεστικό Σώμα, στο προσωπικό των 
οποίων ισχύουν οι ίδιες μισθολογικές ρυθμίσεις 
στ. Με άλλη διάταξη προβλέπεται δικαίωμα εισαγωγής χωρίς εξετάσεις 
στο ΤΕΜΑ, Ανθ/μων που κατέχουν πτυχίο Α ΕΙήΤΕΙ,γιατα ακαδημαϊκά 
έτη 2005-2006 έως και 2008-2009, δικαίωμα που είχε καταργηθεί πρόσφα
τα με το άρθρο 6 του ν.3181/2003.
ζ. Προβλέπεται η διάθεση με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση ανώ
τερου Εισαγγελικού λειτουργού στην Δ/νση Ασφάλειας Αττικής και 
Δ/νση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης για την εποπτεία του έργου των στον το
μέα της δίωξης του οργανωμένου εγκλήματος και την καθοδήγηση του 
προανακριτικού έργου με στόχο την αποτελεσματικότερη και αποδοτικό
τερη λειτουργία της υπηρεσίας αυτής προς όφελος του κοινωνικού συνό
λου.
η. Καθιερώθηκε η Κυριακή των Αγίων Πάντων ως επίσημη ημέρα εκδή
λωσης τιμής του εν αποστρατεία προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας 
σε ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς του αστυνομικού στην κοινωνία 
κατά την διάρκεια της θητείας του στο Σώμα. Η αντιμετώπιση και η θετι
κή έκβαση όλων των προαναφερομένων ζητημάτων ήταν απόρροια πολ
λών και επίπονων προσπαθειών της Ομοσπονδίας Οφείλουμε όμως να ε- 
πισημάνουμε ότι για μια ακόμη φορά η υπηρεσιακοί παράγοντες λειτούρ
γησαν και πάλι ως τροχοπέδη, αφού με το συγκεκριμένο πλέον νομοθέτη- 
μα δεν αντιμετώπισαν και άλλα ζητήματα που κατ ’ επανάληψη και επίμο
να είχαν τεθεί από την Ομοσπονδία (αποκατάστηση των διωχθέντων για 
συνδικαλιστική δράση συναδέλφων, κατάργηση εντοπιότητας κ.λ.π.). 
Από την πλευρά μας για τα προαναφερόμενα ζητήματα ο αγώνας και οι 
προσπάθειες συνεχίζονται μέχρι οριστικής θετικής αντιμετώπισής τους.

Γ . Μετά την πραγματοποίηση της πανελλαδπαίς ένστολης δια
μαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη (9/9/2005) και τη μεγάλη δημοσιότητα 
που δόθηκε πανελλαδικά, από όλα τα ΜΜΕ στα αιτήματά μας σας ενημε
ρώνουμε ότι ο αγώνας μας αν και δύσκολος πρέπει να συνεχιστεί. 
Αντιπροσωπεία των προεδρείων των Ομοσπονδιών των Αστυνομικών, 
των Πυροσβεστών και των Λιμενικών, επέδωοε το σχετικό ψήφισμα στον 
Υφυπουργό Εργασίας κ. Γεράσιμο Γιακουμάτο, ο οποίος έδωσε την υπό
σχεση, ότι η θεσμοθέτηση τηςεππανδυνότητας του επαγγέλματος μας θα 
επανεξεταστεί, κατόπιν εντολής του Πρωθυπουργού κ. Κώστα Καραμαν
λή. Επαναλαμβάνουμε προς κάθε αρμόδιο, ότι η τροπολογία που κατατέ-
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θηκε στη Βουλή από τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώρ
γο Αλογοσκούφη, απέχει παρασάγγας από χη συμφωνία με τις Ομοσπον
δίες και τις ανακοινώσεις της ίδιας της κυβέρνησης.
Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την ικανοποιητική συμμετοχή των 
μελών σας στην εκδήλωση διαμαρτυρίας της Θεσσαλονίκης Αποδείξομε 
όχι παρά χο σύντομο χρονικό διάστημα που είχαμε στη διάθεσή μας ενερ
γοποιήσαμε εκατοντάδες συναδέλφους από ολόκληρη την Ελλάδα, οι ο
ποίοι έδωσαν δυναμικό παρών στο προσκλητήριο της Ομοσπονδίας. Ανοί
ξαμε το χορό των κινητοποιήσεων με αφορμή την 70 η ΔΕΘ και το γεγο
νός επισημάνθηκε δεόντως Για όσους συναδέλφους δεν κατάφεραν να εί
ναι μαζί μας τους περιμένουμε την επόμενη φορά να ενώσουν τη φωνή 
τους με τις φωνές των χιλιάδων αγανακτισμένων και διαμαρτυρομένων 
συναδέλφων.

Δ .  Η ΠΟΑΣΥ με σχετική ανακοίνωσή της απευθύνεται στον κ. 
Υπουργό για το θέμα του Αστυνομικού Προσωπικού Ειδικών Κα
θηκόντων παρατηρώντας:
1. Η Ομοσπονδία μας με το ανωτέρω (α) σχετικό, αναφορικά με την πρό
σληψη ιδιωτών ως Υπαξ/κών και Αξ/κών Ειδικών Καθηκόντων, εφόσον 
βέβαια συγκεντρώνουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπει ο Νόμος ζή
τησε μεταξύ των άλλων να μην υπάρξουν αποκλεισμοί των ήδη υπηρε- 
τούντων Αστυνομικών Ειδικών Καθηκόντων (αξιωματικών και χαμηλό
βαθμων), πτυχιούχων ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, για διαφό
ρους λόγους (ηλικίας μη ύπαρξης οργανικών θέσεων κ.λπ.).
2. Παρά ταύτα, στην προσφάτως εκδοθείσα εγκύκλιο του Αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας (υπ’ αριθ. 6015/28/7Θ από 16-8-05) μετ’ εκπλήξεως 
διαπιστοχκιμε το αντίθετο της πρότασης μας και συγκεκριμένα την θέση 
ορίου ηλικίας 40 ετών για ασκούς και λοιπούς χαμηλόβαθμους Αστυνομι
κούς οι οποίοι είναι γενικών καθηκόντων αλλά διέπραξαν το λάθος να α
ποφοιτήσουν ανώτερου-ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος και η Υπη
ρεσία αντί επιβράβευσης να τους “τιμωρεί” με αποκλεισμό μετάταξης των 
στην κατηγορία των αξ'κών ειδικών καθηκόντων ξεχωρίζοντάς τους από 
τους ιδιώτες ιδίων τυπικών προσόντων.
Η αδικία αυτή πρέπει να διορθωθεί άμεσα με προσωπική παρέμβασή σας.
3. Δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζεται άνισα και με διαφορετικό τρόπο 
ο πτυχιούχος αξ/'κός της Ελληνικής Αστυνομίας ο οποίος κατέχει τα τυ
πικά προσόντα που προβλέπει ο Νόμος για μετάταξή του στην κατηγορία 
των Αξ'κών Ειδικών Καθηκόντων, με τον αντίστοιχο ιδιώτη και ακόμη να 
μη λαμβάνεται υπόψη η μακρά του σταδιοδρομία στο Σώμα που αγάπησε 
και υπηρετεί, ως και η εμπειρία και οι γνώσεις του σε συγκεκριμένο αντι
κείμενο.
4. Για λόγους δικαιοσύνης και ισοπολιτείας απαιτείται η άμεση άρση της 
διάκρισης αυτής ώστε οι κατέχοντες τα τυπικά προσόντα Αστυνομικοί να 
μην αποκλείονται, λόγω ορίου ηλικίας, από την συμμετοχή τους στην ε
πιλογή για μετάταξη στην κατηγορία των Αξ/κών Ειδικών Καθηκόντων.
5. Ούτε ο βαθμός αλλά ούτε και η ηλικία μπορούν να ξεχωρίζουν τους α
στυνομικούς της εξειδικευμένης γνώσης και μάλιστα εκείνης που αποδει- 
κνύεται με τίτλο αναγνωρισμένης πανεπιστημιακής σχολής
Θέμα:" Διευκολύνσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων που έχουν παιδιά 
ή  σύζυγο με αναπηρία"
Σχετ.: 600/13β από 10-6-05 έγγραφό μας

Ε. Η ΠΟΑΣΥ με σχετικά έγγραφο είχε γνωστοποιήσει:
1. Την έναρξη συνεργασίας της Ομοσπονδίας μας με την Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία, με 
στόχο την έμπρακτη υποστήριξη των παιδιών των συναδέλφων που αντι
μετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα.
2. Η παραπάνω Ομοσπονδία εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Πολυμέρου 1, 
10436 Αθήνα, τη λ . 210-5236501 και 210-5230423 και fax : 210-5230423 
και οι ενδιαφερόμενοι για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία περί προνο
μιακών, ευεργετημάτων και ισχυόντων Νόμων και Δ/ξεων που αφορούν 
άτομα με ιδιαίτερα προβλήματα μπορούν να απευθύνονται μόνοι τους και 
απ’ ευθείας
3. Αναφορικά με το θέμα αυτό και ύστερα από ερωτήματα συναδέλφων γο
νιών τέτοιων παιδιών σας γνωρίζουμε ότι οι Υπάλληλοι του Δημοσίου, 
των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ που έχουν παιδιά με αναπηρία άνω του 67% βεβαιω

μένη με γνωμάτευση των οικείων υγειονομικών επιτροπών, εφαρμόζουν 
ωράριο εργασίας μειωμένο κατά μία ώρα την ημέρα ( Ν.2527/97-ΦΕΚ 
Α206/97, άρθρο 16 παρ.4 και 5). Σχετ. φ. αρχείου Υπηρεσίας 6480/6.
4. Κατόπιν αυτού δεν καταλεύιεται ουδεμία αμφιβολία περί χρήσης του δι
καιώματος αυτού και από τους αστυνομικούς με τέκνα αυτής της κατηγο
ρίας

.  Η δημοσιοποίηση των προθέσεων του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης όσον αφορά στην επανεξέταση του ισχύοντος πλαισίου προστασίας 
των πολιτικών προσώπων, των δημοσίων λειτουργών και των ιδιωτών, 
που επικαλούνται ότι απειλείται η σωματική τους ακεραιότητα για διάφο
ρους λόγους είναι καλοδεχούμενη. Ωστόσο, οφείλουμε να επισημάνουμε 
ότι ίδιες ακριβώς εξαγγελίες έχουν γίνει πολλές φορέςτα τελευταία χρόνια. 
Ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά τουλάχιστον, όσοι συμμετέχουν στην επι
τροπή που θα μελετήσει το θέμα, θα φέρουν εις πέρας την αποστολή που α- 
νέλαβαν, υπηρετώντας το δημόσιο και το υπηρεσιακό συμφέρον.
Η Ομοσπονδία καλεί την πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία να τολμήσουν 
την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών προστασίας επισήμων και μη, προσώ
πων, δεδομένου ότι με τον τρόπο που παρέχεται σήμερα η λεγόμενη προ
στασία, δυσφημείται συνολικά τόσο το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας 
όσο και ο πολιτικός κόσμος ο οποίος ανέχεται όλη αυτήν την άρρωστη κα
τάσταση. Καλούμε τους συναδέλφους να αναλάβουν τις ευθύνες τους και 
να συμβάλλουν στην αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας των σχε
τικών υπηρεσιών.

Ζ .  Η Ομοσπονδία μετά την επιτυχημένη και μαζική συμμετοχή 
στη διαμαρτυρία των εγκαινίων της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλο
νίκης κατέβαλε και καταβάλει συνεχώς ιδιαίτερη προσπάθεια, έτσι ώστε 
το κεντρικό αίτημα που αφορά την αναγνώριση της εργασίας ως επικίν
δυνης και ανθυγιεινής να βρει δικαίωση.
Την 13-09-2005 η Κυβέρνηση εισήγαγε στην Διαρκή Επιτροπή της Βου
λής νομοσχέδιο προς συζήτηση, όπου συμπεριελήφθη και η επίμαχη τρο
πολογία ως προηγούμενα σας γνωρίσαμε, το περιεχόμενο της οποίας δεν α
παντούσε στην ικανοποίηση του αιτήματος μας αλλά και στην πραγμα- 
τοποιηθείσα συμφωνία.
Η Ομοσπονδία την 14-09-2005 κλήθηκε στην Διαρκή Επιτροπή της Βου
λής, όπου κατέθεσε και ανέπτυξε τις θέσεις της για το όλο ζήτημα. Από 
πλευράς της Κυβέρνησης υπήρξε εκ νέου δέσμευση ότι θα βελτιώσει την 
τροπολογία, πλην όμως, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι η Ομοσπονδία εί
ναι ιδιαίτερα επιφυλακτική πλέον, γεγονός που πρέπει να κρατά όλους μας 
"ετοιμοπόλεμους".

Η  .  9 Οκτωβρίου 2003: Ημέρα αγώνα
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, θέλοντας να τιμή
σει τους συνδικαλιστικούς αγώνες των αστυνομικών, με αφορμή τα θλι
βερά γεγονότα της 8 ης προς 9 η Οκτωβρίου 2003, έξω από το υπουργείο 
Εθνικής Οικονομίας καθιέρωσε την 9 η Οκτωβρίου κάθε έτους ως Ημέ
ρα Αγώνα κατά της κρατικής αυθαιρεσίας
Ή ταν μια μαύρη νύχτα στα αστυνομικά χρονικά της χώρας μας καθόσον 
η τότε πολιτική και αστυνομική ηγεσία δεν δίστασαν να επιστρατεύσουν 
τη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων για να χτυπήσουν το συνδι
καλιστικό μας κίνημα. Τα γεγονότα εκείνης της νύχτας αποτελούν μια 
θλιβερή παρένθεση, ένα δείγμα μέγιστης κρατικής αυθαιρεσίας καταδι
καστέο από κάθε ελεύθερο, δημοκρατικό πολίτη αυτής της χώρας.
Ο στόχος των εμπνευστών εκείνης της επίθεσης έφερε τα αντίθετα αποτε
λέσματα, χαλύβδωσε την πίστη των αστυνομικών για το δίκαιο του αγώ
να τους και δυνάμωσε τα αισθήματα φιλίας των ίδιων των πολιτών προς 
τις δυνάμεις της Αστυνομίας παρά το γεγονός ότι και οι πολίτες υφίστα- 
νται κατά καιρούς τη βίαιη συμπεριφορά των δυνάμεων καταστολής και 
τη βαρβαρότητα της όποιας εξουσίας.
Ως συνδικαλιστικός φορέας των Ελλήνων αστυνομικών, οφείλουμε να 
καταγγείλουμε κάθε πράξη κρατικής αυθαιρεσίας να προασπίσουμε τις 
προσωπικές ελευθερίες των πολιτών και να διαφυλάξουμε την ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια από κάθε μορφής αυθαιρεσίες των υπηρεσιακών οργάνων, σε 
συλλογικό είτε ατομικό επίπεδο. Ο σεβασμός της προσωπικής ελευθερίας 
και αξιοπρέπειας των πολιτών από τα αστυνομικά όργανα αποτελούν ύψι-
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σιη προτεραιότητα μιας δημοκρατικά οργανωμένης και εκπαιδευμένης 
δημόσιας αστυνομικής αρχής. Η ανάρμοστη συμπεριφορά και η υπέρβαση 
του εύλογου μέτρου της κατασταλτικής συμπεριφοράς των αστυνομικών 
οργάνων κατά τη διάρκεια των υπηρεσιακών τους ενεργειών, χαρακτηρί
ζουν άλλες εποχές και σήμερα μόνο ως μεμονωμένα κρούσματα από συνα
δέλφους που δεν έχουν κατανοήσει το ρόλο τους, οφείλουμε να τα αντιμε
τωπίσουμε.
Το γεγονός ότι η τότε πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία, δεν δίστασαν να 
πλήξουν το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της συνάθροισης των 
ένστολων πολιτών, δείχνει πού μπορεί να οδηγηθεί μια εξουσία, ξεκομμέ
νη από τα πραγματικά προβλήματα και τις ανάγκες, όχι μόνο των αστυνο
μικών, αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας. Ό ταν η εξουσία χρησιμοποιεί 
τις δυνάμεις καταστολής για να αντιμετωπίσει τις όποιες κοινωνικές ομά
δες, που διαμαρτύρονται για τα δίκαια αιτήματά τους, είναι σαφές ότι έχει 
αποτύχει ως σύστημα πολιτικής διακυβέρνησης και ως φορέας προόδου 
και ευημερίας των πολιτών που την "υφίστανται".
Είναι γνωστό ότι ο μέσος πολίτης περιβάλλει με υψηλό δείκτη εμπιστοσύ
νης τον θεσμό της Ελληνικής Αστυνομίας, παρά τα προβλήματα και τις 
τριβές που γεννά καθημερινά η δράση των Ελλήνων αστυνομικών, ως α
ναπόσπαστο τμήμα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης 
Δεσμευόμαστε ότι θα εργαστούμε με στόχο την περαιτέρω βελτίωση των 
σχέσεών μας με τους πολίτες, επιδεικνύοντας τη μέγιστη προσοχή σε υπο
θέσεις που συνδέονται με την άσκηση των ατομικών, πολιτικών και κοι
νωνικών δικαιωμάτων τους Οι υποθέσεις αυτές καλύπτουν ολόκληρο το 
φάσμα της δημόσιας διοίκησης τις προσβολές της προσωπικής ελευθερίας 
στο πλαίσιο της δράσης των αστυνομικών αρχών, τις αδικαιολόγητες δια
κρίσεις με βάση την ιθαγένεια ή την εθνική καταγωγή στο πεδίο της πα
ροχής διοικητικών υπηρεσιών, την γενικότερη κακοδιοίκηση και τη μη 
τήρηση της αρχής της νομιμότητας.

Θ. Επικίνδυνη κλιμάκωση της βίας κατά των αστυνομικών
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων εκφράζει την έ

ντονη ανησυχία της για τα θλιβερά επεισόδια που συνοδεύουν το τελευ
ταίο διάστημα αγώνες μπάσκετ και ποδοσφαίρου στην Αθήνα, τη Θεσσα
λονίκη και άλλες πόλεις της ελληνικής περιφέρειας Πρόσφατα, ένας 
Αστυφύλακας κινδύνευσε να καεί ζωντανός στο Νέο Φάληρο και νοση
λεύεται σε νοσοκομείο των Αθηνών, ενώ λίγες ημέρες νωρίτερα στη Θεσ
σαλονίκη, άλλοι συνάδελφοί μας τραυματίστηκαν, συκοφαντήθηκαν και 
καταγγέλθηκαν από συγκεκριμένη "θύρα" ως υπαίτιοι των επεισοδίων! 
Ό λα αυτά τα θλιβερά φαινόμενα, δυστυχώς μας δικαιώνουν, καθώς πριν 
από ένα χρόνο δεν είχαμε συμμεριστεί την αισιοδοξία ορισμένων, οι οποί
οι προέβαιναν σε εξαγγελίες υποστηρίζοντας ότι "ανοίγει μια νέα εποχή 
στα ελληνικά γήπεδα, όπου μια ποδοσφαιρική συνάντηση θα αποτελεί 
γιορτή"!
Η Ομοσπονδία εύχεται και ελπίζει τα χθεσινά επεισόδια να αποτελόσουν α
ντικείμενο σοβαρής διερεύνησης τόσο από την πλευρά της αθλητικής όσο 
και της τακτικής δικαιοσύνης προκειμένου να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι, 
όπου κι αν αυτοί βρίσκονται. Διότι είναι εύκολο να κατηγορείται γενικά 
και αόριστα κάθε φορά η Ελληνική Αστυνομία, δυσκολότερο, όμως είναι 
να εντοπίζονται και να αποκαλύπτονται οι πρωταίτιοι.
Το Υ.Δ.Τ οφείλει να καταστήσει σαφές σε κάθε ιδιώτη επιχειρηματία ότι η 
Ελληνική Αστυνομία δεν είναι αναλώσιμο είδος ούτε προσφέρεται για 
"παιχνιδάκια" στο γήπεδο των επιχειρηματικών και άλλων τινών συμφε
ρόντων τους. Καλούμε την πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία της Ελληνι
κής Αστυνομίας να προστατέψει το αστυνομικό προσωπικό και να ζητή
σει εξηγήσεις τόσο για τους τραυματισμούς όσο και για τις επιθέσεις που 
δέχεται αυτό. Ο ' Ελληνας πολίτης δεν είναι υποχρεωμένος να χρηματοδο
τεί την κατασπατάληση της αστυνομικής δύναμης κάθε σαββατοκύριακο 
και όχι μόνο, στα ελληνικά γήπεδα, συμβάλλοντας έτσι άθελά του όχι μό
νο στην αποδιοργάνωση της αστυνόμευσης αλλά και στη διαιώνιση της 
βίας αφού όλοι αυτοί οι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί, χρησιμοποιούν δυ

στυχώς την Αστυνομία, ως άλλοθι για τα δικά τους ανομήματα χωρίς μά
λιστα να καταβάλλουν με ευθύνη της πολιτείας την προβλεπόμενη από το 
Νόμο 2800/2000 αποζημίωση του αστυνομικού προσωπικού. Καλούμε, 
τέλος τους συναδέλφους να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά την ά
σκηση των καθηκόντων τους. Η βία στα γήπεδα αντί να περιορίζεται, εκ
δηλώνεται με νέα χαρακτηριστικά, κλιμακώνεται επικίνδυνα και είναι 
πιο απειλητική για τις ίδιες τις αστυνομικά; δυνάμεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ.

Α. Η Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. με επιστολή της προς τον Αρχηγό της Ελληνι
κής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Γεώργιο Αγγελάκο ζητά την επα
νεξέταση της συμμετοχής των Συνοριακών Φυλάκων στις παρελάσεις: 
Το Δ.Σ της Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. τιμά την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου που 
συμβολίζει μια κρίσιμη φάση της σύγχρονης ιστορίας μας. Ο εορτασμός 
της επερχόμενης εθνικής επετείου όπως και κάθε εορτασμός άλλης εθνι
κής επετείου, μας βρίσκει ομόψυχα ενωμένους στο στόχο της λυσιτελούς 
προόδου των Ελλήνων πολιτών ατομικά και του ελληνικού λαού συνολι
κά. Ωστόσο, η συμμετοχή στις παρελάσεις πεζοπόρων τμημάτων αποτε- 
λούμενων απο Συνοριακούς Φύλακες δημιουργεί λειτουργικά προβλήμα
τα στην εκπλήρωση των καθηκόντων μας. Παρακαλούμε να επανεντάξε
τε τη συμμετοχή σας στις παρελάσεις και παρακαλούμε επίσης να εφαρμο
στούν αναλογικά για εμάς τα ισχύοντα στους Αστυφύλακες.

Β .  Η Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. με σχετική ανακοίνωσή της αναφέρετε σε ενδε
χόμενη συνάντηση της με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Γεώργιο 
Βουλγαράκη:
Τα προβλήματα των Συνοριακών Φυλάκων (βαθμολογική και υπηρεσια
κή εξέλιξη, διατήρηση και ενδυνάμωση της Υπηρεσίας κ.λπ.) χρονίζουν. 
Σε παλαιότερες συναντήσεις που έιχατε με με αντιπροσωπεία του Διοικη
τικού Συμβουλίου της Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. δείξατε ότι και τα προβλήματα γνωρί
ζετε και τη διάθεση έχετε να τα επιλύσετε. Μολονότι περιμέναμε την έ
ναρξη του διαλόγου για την υπηρεσιακή και την βαθμολογική μας εξέλιξη 
δεν έχουμε δει αυτή. Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. και των Διοικητικών Συμβουλίων των 
πρωτοβάθμιων Ενώσεών μας Επειδή θεωρούμε απαραίτητη την παρου
σία σας και επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι η άσκηση των σημαντικών αρ
μοδιοτήτων σας απαιτεί πολύ χρόνο, σας προτείνουμε να προσδιορίσετε ε
σείς τον τόπο και το χρόνο της συνεδρίασης αυτής Εμείς δε, προτιθέμεθα 
να συνεδριάσουμε στην Αθήνα σε ημερομηνία που εσέις θα ορίσετε. Προσ
δοκούμε ότι, όχι μόνο θα εξετάσετε το άιτημά μας αλλά και θα ανταποκρι- 
θείτε θετικά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Σ.Ε.ΦΕΑΑ.

Σχετικά με την πρόσφατη υπογραφή του Π.Δ. 211 το ΣΕΦΕΑΑ προέβη 
στην κατωτέρω ανακοίνωση:
"Χρειάστηκαν 5 χρόνια αγώνων σε πολλά μέτωπα, δεκάδες υπομνήματα 
και παραστάσεις στην φυσική και πολιτική ηγεσία. Προσπαθήσαμε να ε
ξηγήσουμε σε πολλούς το αυτονόητο, βροντοφωνάξαμε για το δίκαιο αί
τημά μας έξω από το Υ.Δ.Τ και στα ΜΜΕ, για να φτάσουμε σήμερα να έ
χουμε στα χέρια μας τον καρπό του "δέντρου" που "καλλιεργούσαμε" τόσον 
καιρό.
Το Π/Δ 211 (αντίστοιχο με εκείνο του Π /Δ100 των Αστυφυλάκων) έχει για 
τους Ειδικούς Φρουρούς ιδιαίτερη αξία αφού για πρώτη φορά επιλύονται 
ταυτόχρονα για αυτούς με ένα Π/Δ, πολλές εκκρεμότητες επαναφέρεται 
η οικογενειακή γαλήνη για τους μετατιθέμενους αυξάνεται -κατ ’επέκτα
ση- το μηνιαίο εισόδημά τους με το ποσό που κατέβαλαν σε ενοίκια, εισι
τήρια κ.τ.λ και αποκαθιστάται το δίκαιο της διαφοροποίησης στην προτε
ραιότητα μετακίνησης μεταξύ των αιτοΰντων μετάθεση.
Το Π/Δ 211:
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> "Σπάζει" to  κατεστημένο της μη μετακίνησης των Ε.Φ
> Απεγκλωβίζονται άμεσα (εντός 3 μηνών το πολύ) οι συνάδελφοι που εί
χαν όλον αστόν τον καιρό το μεγαλύτερο πρόβλημα (συζύγους η και παι
διά στον τόπο συμφερόντων τουςκ.τ.λ.)
>Δρομολογείται για τα επόμενα έτη η αποδέσμευση περισσότερων συνα
δέλφων.
> Ορίζονται κοινωνικά κριτήρια μετακίνησης με μοριοδότηση για την α
ποφυγή παράτυπων μεταθέσεων όπως είχαμε στο παρελθόν.
> Επιλύονται προβλήματα ειδικών περιπτώσεων μετακίνησης για τα ο
ποία έως τώρα οι αρμόδιοι του Υ.Δ.Τ ανέτρεχαν (όποτε ήθελαν) στο Π/Δ 
100 των Αστ/κων (π.χ. για περιπτώσεις υγείας προστατευόμενων μελών, 
συνυπηρετήσεις κτλ)
Βέβαια, το ζητούμενο για το Σωματείο μας δεν είναι μόνο η δημιουργία θε
σμικού πλαισίου μετακινήσεων, αλλά προπάντων η εφαρμογή του και η ι
κανοποίηση όλων εκείνων των παραμέτρων που οδήγησαν στη διεκδίκη
ση και δέσμευση της Πολιτικής ηγεσίας για μετακινήσεις εντός του 2005. 
Το sefeaa.gr τις επόμενες ημέρες θα έχει "Αφιέρωμα στις Μετακινήσεις" 
κάνοντας αναδρομή σε όλα τα στάδια και τα εμπόδια των ετών που πέρα
σαν. Σήματα, υπομνήματα, επιστολές και δημοσιεύσεις θα είναι μερικά α
πό αυτά που θα συμπεριλάβουμε".

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ 
Υ Α Τ

Σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση έχει χάσει τον έλεγχο του δη
μοσιονομικού ελλείμματος και έχει αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις έ
ναντι των Βρυξελλών για δραστική μείωση των δημοσίων δαπανών με 
πρώτο μέτρο το δραματικό περιορισμό των προσλήψεων, η αναβίωση της 
Αγροφυλακήςμοιάζει εκτόςτόπου και χρόνου. Επιπλέον, οι μαζικοίδιορι- 
σμοί στις αγροτικές περιοχές εκτός ΑΣΕΠ, συμπίπτουν χρονικά με ειλημ
μένες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οδηγούν στη σταδιακή 
μείωση του αγροτικού τομέα και του αριθμού των παραγωγών.
Η απόφαση της ηγεσίας του Υ.Δ.Τ, όπως αυτή επιβεβαιώθηκε δια στόμα
τος του κ. Πρωθυπουργού είναι ξεκάθαρη.
Να "εμπλουτίσει" τη Δημόσια Διοίκηση με 9.000 Αστυφύλακες υπαίθρου 
που θα αστυνομεύουν με δαπάνες του σκληρά δοκιμαζόμενου Έλληνα

φορολογούμενου πολίτη, φθίνουσες αγροτικές περιοχές και ολοένα λιγό- 
τερους παραγωγούς Είναι πασίδηλο ότι αυτό αποτελεί μια ακόμα βόμβα 
στα θεμέλια του εύθραυστου Δημοσιονομικού Συστήματος και μια άνευ 
προηγουμένου υπερφόρτωση του κράτους το όποιο στέλνει χωρίς κανένα 
δισταγμό το λογαριασμό στους πολίτες Αντί μιας Αστυνομίας σύγχρονης 
ενιαίας και αποτελεσματικής με καθορισμό ισχυρών θεσμών και οικονο
μικών κινήτρων απόδοσης του προσωπικού της επανέρχεται με καθυστέ
ρηση 20 χρόνων από την πίσω πόρτα στο σενάριο της Αστυνομίας Υπαί
θρου- Μητροπολιτικής Αστυνομίας κατά το πρότυπο της Ελληνικής Χω
ροφυλακής και Αστυνομίας Πόλεων του παρελθόντος.
Μια μικρή ευρωπαϊκή χώρα 10 εκ πολιτών αστυνομεύεται από την πο
λυάριθμη Ελληνική Αστυνομία, τους Ειδικούς Φρουρούς τους Συνοριο- 
φύλακες τη Δημοτική Αστυνομία, τη Λιμενική Αστυνομία, την Οικονο
μική Αστυνομία, τις δεκάδες υπηρεσίες ελέγχου των Υπουργείων, την υ
πό επανασύσταση Αγροφυλακή, την υπό σύσταση Δικαστική Αστυνομία 
και πιθανόν στο μέλλον από παρεμφερούς χαρακτήρα Αστυνομίες.
Το σουρεαλιστικό πολιτικό τοπίο, σε πείσμα των εξαγγελιών για μείωση 
του κράτους και σε επίρρωση του οχεδίου "επανίδρυσης" του κράτους 
διανθίζεται με μηχανισμούς εξουσίας για ακατάσχετη υποσχεσιολογία 
και για πλήρη κομματικό έλεγχο της υπαίθρου.Ιδρύεται ένας νέος άχρη
στος μηχανισμός με επικεφαλής απόστρατους των εισοδηματικών ρετιρέ, 
με προσλήψεις χωρίς στοιχειωδώς να εντάσσονται στο σύστημα των Πα
νελληνίων εξετάσεων, κατά τα πρότυπα των άλλων σοβαρών ένστολών 
Σωμάτων, με ανυπολόγιστα κόστη σύστασης συντήρησης εγκατάστα
σης στελέχωσης και λειτουργίας που ξετινάζουν τον προϋπολογισμό του 
Υ.Δ.Τ.
Με τον τρόπο αυτό υπονομεύονται τα αιτήματα των ήδη υπηρετούντων 
στα Σώματα Ασφαλείας αφού κατά τα φαινόμενα έρχονται νέες μαύρες μέ
ρες.
Πώς θα δικαιολογεί άραγε η πολιτική ηγεσία του Υ.Δ.Τ την άρνηση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για εύρεση κονδυλίων που θα ι
κανοποιούν ώριμα και θεσμικά οικονομικά αιτήματα του προσωπικού της 
Ελληνικής Αστυνομίας όταν για την επανασύσταση της Αγροφυλακής θα 
δαπανηθούν δις ευρώ!!
Οι πολιτικοί υπάλληλοι της Ελληνικής Αστυνομίας εμβρόντητοι παρα
κολουθούν τις επερχόμενες εξελίξεις

Θ Α Ν Α ΤΟ Σ ΣΥ Ν Α Δ ΕΛ Φ Ο Υ  ΚΑΤΑ Τ Η Ν  Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η  ΤΟΥ Κ Α Θ Η Κ Ο Ν Τ Ο Σ

Σ το μ α κ ρ ύ  κ α ι π ένθ ιμ ο  κατάλογο  τω ν
θυ μ ά τω ν  το υ  Σ ώ μ α το ς π ροσ τέθηκε ένα  
ακόμα  όνομα, το υ  3 5 χρ ο νο υ  

σ υ να δέλ φ ου  Σ υ ν ο ρ ια κ ο ύ  Φ ύλακα  
Κ ω νσ τα ντ ίνο υ  Σ ο μ π ό νη , π ο υ  υπη ρετού σ ε 
στο Τ μ ή μ α  Δ ίω ξη ς  Λ αθρομετανάσ τευσ ης 
Α να το λ ικ ή ς Α ττική |ς (ω ς π λή ρω μ α  
περ ιπ ο λ ικο ύ ), τη ν  29.11.2005 κ α ι ώ ρα  14:20’.
Ο ο δ η γ ό ς  το υ  π ερ ιπ ο λ ικ ο ύ  Σ υ ν ο ρ ια κ ό ς  
Φ ύ λ α κ α ς Κ ω νσ τα ντ ίνο ς  Κ ούλης 
τρ α υμ α τίσ θ η κε σοβαρά, αλλά διέφ υγε, 
ευ τυ χώ ς , το ν  κ ίν δ υ νο .
Λ ίγα  λεπτά  π ρ ιν  τη  λ ή ξη  τ η ς  δ ια τετα γμ ένη ς  
Υ πηρεσίας, ά κ ουσ α ν  σ τον  ασ ύρματο  γ ια  τη ν  
κ α τα δ ίω ξη  α υ το κ ιν ή το υ , το υ  ο π ο ίο υ  ο επ ιβ α ίνω ν  είχε 
ληστέψ ει τ η ν  Ε θ ν ικ ή  Τ ρά πεζα  τ η ς  Π α ια ν ία ς  κα ι 
έσπευσαν αμέσω ς να  βοη θ ή σ ο υ ν  σ τη ν  κα τα δ ίω ξη , 
σ υ να δέλ φ ο υ ς τ η ς  Ά μεσης Δ ράσ ης. Σ τη ν  προσ π ά θ ειά  
τ ο υ ς  σ υ γκ ρο ύ σ θ η κα ν  με το  α υ το κ ίν η το  το υ  λη σ τή  με 
αποτέλεσμα το  θά να το  το υ  ά τυ χ ο υ  Κ ώστα Σ ομ π ό νη .

Ο Υ π ο υ ρ γό ς  Δ η μ όσ ια ς Τ άξης, κ. Γ ιώ ρ γο ς  Β ουλγαράκης, 
με α φ ο ρ μ ή  το  τρ α γ ικ ό  π ερ ισ τα τικ ό  δήλωσε: «Ά λλος ένα ς 
ν εκ ρ ό ς  προσ τέθη κε στα  θύ μ α τα  το υ  κ α θ ή κ ο ν το ς  τ η ς  
Ε λ λ η ν ικ ή ς  Α σ τυνομ ίας. Έ ν α ς  σ υ νο ρ ιο φ ύ λ α κ α ς έχασε 
τη  ζω ή  το υ  κ α ι ένα ς  άλλος τρα υμ α τίσ τη κε π ο λ ύ  σοβαρά

σ τη ν  π ροσ πά θειά  το υ ς  ν α  σ υλλάβουν ισ οβ ίτη  
επ ικ ίν δ υ ν ο  κ α κο π ο ιό . Ο ι ά νδρ ες  κ α ι ο ι 
γ υ ν α ίκ ες  τ η ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς  Α σ τυνομ ίας, με 
κ ίν δ υ ν ο  τ η ς  ζω ή ς  το υ ς  κα θη μ ερ ινά  
μ ά χο ντα ι ενά ντ ια  στο έγκλημα. Α ξ ίζο υ ν  το 
σεβασμό κ α ι τη ν  συμπαράστασή  μ α ς στη 
τόσο ε π ικ ίν δ υ ν η  κ α θ η μ ερ ινό τη τά  το υς .
Θέλω ν α  εκφ ράσω  τα  ε ιλ ικ ρ ινή  κα ι θερμά 
σ υ λ λ υ π η τή ρ ια  το υ  Υ πουργείου  Δ ημόσ ιας 
Τ ά ξη ς κ α ι τ η ς  Κ υβέρνησ η ς σ τη ν  ο ικογένεια  
το υ  εκλ ιπόντος .
Ε π ίσ η ς  θέλω  ν α  εκφ ράσω  τη ν  αμέρισ τη  
συμπαράσταση  σ τη ν  ο ικογένεια  του  
τρ α υ μ α τία  σ υ νο ρ ιο φ ύ λα κ α  κ α ι ν α  ευ χη θώ  

τα χεία  ανάρρω ση . Τέλος, ω ς  μ ία  έμ πρ α κ τη  χε ιρο νο μ ία  
σεβασμού τ η ς  μ ν ή μ η ς  κ α ι ο δ ύ ν η ς  γ ια  το ν  ά δ ικ ο  χαμό 
το υ  Κ ω νσ τα ντίνου  Σ ο μ π ό νη , αλλά κ α ι α ν α γνώ ρ ισ η ς τη ς  
α υ το θ υ σ ία ς  π ο υ  επέδειξαν  ο ι δ ύ ο  σ υνο ρ ιο φ ύ λ α κ ες  κα τά  
τη ν  εκτέλεση τω ν  κ α θ η κ ό ντω ν  το υ ς , έδω σα εντολή  να  
κ ιν η θ ο ύ ν  άμεσα ο ι δ ια δ ικ α σ ίες  γ ια  να  τ ιμ η θ ο ύ ν  α πό  το 
Α ρχηγείο  τ η ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς  Α σ τυνο μ ία ς κα ι το  Υ πουργείο  
Δ η μ όσ ια ς Τ άξης, κ α θ ώ ς  κ α ι ν α  υ π α χ θ ο ύ ν  σ τ ις  δ ια τά ξε ις  
το υ  β ία ιο υ  συμβάντος» .

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κων. Κούρος
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+ Αντιστράτηγος ε.α Νίκων Αρκουδεας.
Γεννήθηκε το έτος 1928 στον Άγιο Νίκωνα 
Μεσσηνίας Το 1953 κατειάγη Αστυφύλακας 
Το 1960 εισήλθε σχη Σχολή Αρχιφυλάκοιν και 
χο 1961 σχη Σχολή Αξιωματικών. Υπηρέτησε 
σχεδόν πάνχοχε σε μάχιμες χπτηρεσίές Από χο 
1985 υπηρεχούσε ως Γενικός Αστυνομικός 
Δ/νχής Αχχικής μέχρι και χο 1987 που επελέγη 
αχ; Αρχηγός χου Σώματος Υπήρξε έγγαμος και 
πατέρας δύο χε'κνων. Απεβιωσε χην 4.9.2005.

+ Αρχιφύλακας Μιχαήλ Αργυράκης
Γεννήθηκε χοέαχ;1956στην’ΚιημίληΚίΐρ&χαας 
Καχεχάγηχην 1.7.1982καιυπηρέιησεοε&όφορες 
υπηρεσ^χηςΓΑΔΑΥπήρξεέγγχψοςκαιπαχφαςδόο 
χάίνα)ν.ΑΓίβίωοεχηνχην2092005απόπαθολογικά 
αίτια

+ Αρχιφύλακας Θεόδωρος Μπούνης.
Γεννήθηκε χοέχος 1951 σιοΜαϊσχρο 
Αλεξανδρούπολης έπήρξρ έγγαμος και παχήραςδύο 
τέκνων. ΤελευχαίαυπηρεχούσεσχοΤΑ 
Μυχιλήνης Ευρισκσμενοςσχην αγροχική περιοχή 
ΚαρυώνΠΕράμαχοςΛέσβου, κατά χη στιγμή που 
πότιζε χσν κήπο χσυ, ύσχερα από εμπλοκή χου σε 
καλώδιο μεταφοράς ρεύματος που χροφοδοχσύσε 
αντλία νερού, υπόσχη ηλεκτροπληξία με 
αποχέλεσμα χοθάναχό χου, χην 19.72005.

+ Αρχιφύλακας Ιαχΐννης Χαούνος
Γεννήθηκε χο έχος 1954 σχο Σταυροπήγιο 
Ευρυτανίας Κατειάγη χην 15.3.1977 και 
υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες των ΑΔ. 
Ηλείας Αχωλίας Ευρυχανίαςκαι χηςΓΑΔ A  
Υπήρξε έγγαμος και πατέρας τεσσάρων χέκνωιν. 
Απεβιωσε χην 13.7.2005.

+ Αρχιφύλακας Χρήστος Γραμμένος
Γεννήθηκε χο έχος 1960 σχο Πετρωτό 
Τρικάλων. Καχεχάγη χην 6.2.1985 και 
υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της Γ ΑΔ. 
Θεσσαλονίκης και των ΑΔ. Φλώρινας και 
Χαλκιδικής Υπήρξε άγαμος Απεβιωσε χην 
27.7.2005 από παθολογικά αίτια.

+ Αρχιφύλακας Ιωάννης Καρπέτας.
Γεννήθηκε χο έχος 1958 στις Σέρρες Καχεχάγη 
χην 17.5.1983 και υπηρέχησεσε διάφορες 
υπηρεσίες χηςΓΑ Δ Α  και της ΑΔ. Σερρών. 
Υπήρξε έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων. 
Απεβιωσε χην 21.7.2005 από παθολογικά αίτια

+ΣυνορκοχόςΦύλακαςΤραϊανή Ιωάννου.
Γέννήθηκεχσέχος1981σχηΦλώρινα Καχεχάγη χην 
11.102000και υπηρεισύπεσιοΤμήμαΚάχωΚλεινχάν. 
Υπήρξε ά^υμη.Ατψίΰαε χην27.62005συνεχεία 
χροχαίσσααιχήμαχος

+ Ανθυπασιυνόμος Θεόδωρος 
Θανασακούδης Γεννήθηκε χο έχος 1957 σχη 
Θεσσαλονίκη. Καχεχάγη χην 4.8.1983 και 
υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της Γ ΑΔ. 
Θεσσαλονίκης και των ΑΔ. Χαλκιδικής και 
Δωδεκανήσου. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας ενός 
τέκνου. Απεβιωσε χην 4.11.2005.

+ΑρχιφύλαΗΐςΑ\τκπύσιοςΠαππνα>)ργίσυ.
Γεννήθηκε χοέχος1959σχηΝαύπακχο. Καχεχάγη χην 
6.7.1981καιυπηρέχηοεαεδιάφορεςυπηρεσέςχωνΑΛ 
Βοιωτΰςκαι Ευρυτανίας Υπήρίρέγγαμοςκαι παιφας 
τριών χάίνων.Απίβκοοεχην10.72005.

+ Αρχιφύλακας Μιχαήλ Σελαλμαχζίδης
Γεννήθηκε χο έχος 1959 σχο Λειβαδοχώρι 
Σερρών. Καχεχάγη την 24.11.1980 και 
τελευταία υπηρεχούσε στην Υποδ/νση 
Ασφάλειας Σερρών. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας 
τριών χέκων. Απεβιωσε χην 14.11.2005 απο 
παθολογικά αίτια

+ΥικισιυνύμοςΒ’εττΙ1ι\«γιώ[Τ)ςΚλωνύρης
ΓεννήθηκεχοέχοςΒ42σχαΜυρ(όνκιΟλυμπίάς 
Καχεχάγη χην30.10.1967σχην χ. ΑστυνσμίιΠολΗιϊν. 
Ατοοχραιεύθηκεαπό χην ενοποιημένη Ελληνική

Ασχυνομίαχην
126.1996Υπηρέχηαε
σχαχ.ΙΔ’,ΙΣΓ,
Ασχυν.Τμήμαχα
ΑθηνχόνκχπσχοΑΤ.
Αμπελοκήπων.
Υπήρξε έγγχμοςκαι
Γχπφαςδύο τέκνων.
Αϋβίοοεχην
19.62005απ)
Γΰθαλσγκάαίαα

+ΔόιαμοςΑοιιχφύλακαςΔημήιριοςΑποστύλου.
Γέννήθηκε χοέχος1982σιοΧαλαργόΑτχικής 
ΦοπούαεσχοΤνήμαΔχκιμωνΑχπυφυλάκων 
ΚαρδπσχηΥιχήρξράγαμοςΑπφίωαεχην1452005 
απίιχβαλσγικάαι'πα
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Ελιά, δέντρο Ιερό

Η
 φ ύσ η  προίκισε τη ν  πατρίδα  μ α ς με ή 

λ ιο , χώ μα, θάλασσα, νερ ό , κρασί, αλλά  
και με το π ο ιο  ευλογη μ ένο  δέντρο τη ν  
Ε λιά. Τ ο Ιερό δέντρο τω ν Ε λλή νω ν και 
τω ν λαώ ν τη ς Μ εσογείου, γ ια  χιλ ιά δ ες  
χρ ό νια . Π αιδοτρόφ ο τη ν  χαρακτήρισε 
ο  Σ οφ οκ λή ς και η  χρ ισ τια νικ ή  παρά

δοσ η  θέλει ν α  είνα ι το  πρώ το δέντρο  π ο υ  αναδύθη κ ε με
τά  το ν  κατακλυσμό του  Ν ώ ε. Η  μεγάλη οι
κ ονομ ικ ή  και διατροφ ική  α ξία  τη ς τη ν  
τοποθέτησε σε ό λ ο υ ς  τ ο υ ς  τομ είς τη ς ζω 
ή ς  το υ  Έ λ λ η να  α π ό τη ν  αρχαιότη τα  μέ
χ ρ ι σήμερα.

Ιστορία  τη ς Ε λιάς
Τ ο α νεκ τίμ η το  α υ τό  δέντρο  π ρ ο ϋ π ή ρ χε  το υ  
ανθρώ που. Φ α ίνετα ι π ιθα νό  ότι, ό τα ν  τα  π ρ ώ 
τα  α νθ ρ ώ π ινα  πλάσματα  κα το ίκη σ α ν  σ τη ν  
Ε λλάδα  ζούσαν κ ά τω  α πό  τ η  σ κ ιά  α π έρ αντω ν 
ά γρ ιω ν  ελα ιώ νω ν.
Κλάδο ελ ιάς κ α τά  τ η ν  Π αλα ιό  Δ ια θή κη , έ
φερε η  περ ιστερά  στο Ν ώε, γ ια  ν α  το υ  α
να γγείλε ι ότι πέρασε m a  ο κ ίνδ υ νο ς  το υ  
κ α τα κλ υσ μ ού  κ α ι ό τι "το ύ δω ρ  κ εκόπα κεν 
από τηςΓ ης". Τ ο 4.000 π Χ  ο άνθρω ποςκα - 
τόρθω σε ν α  εξημερώσει τ η ν  ελιά  ω ς  φ υ τό  
ιθαγενές, ω ς  φ υ τό  ελ λ η ν ικ ή ς  κ α τ α γ ω γ ή ς  
Κ α τά  τ η ν  Ε λ λ η ν ικ ή  Μ υθολογία , π α τρ ίδα  
τ η ς  ελ ιά ς είνα ι η  Α θήνα . Σ τ η ν  π ό λ η  τω ν  
Α θ η ν ώ ν  τ η ν  πρόσφερε ω ς  σύμβολο ειρ ή 
ν η ς  κ α ι ευ η μ ερ ία ς η  θεά  Α θηνά . Ή τ α ν  η  
μ υ θ ο λ ο γ ικ ή  επ ο χή  τ η ς  έρ ιδος μ ετα ξύ  το υ  
Π οσειδώ να  κ α ι τ η ς  Α θηνάς. Ο  Π οσειδώ- 
ν α ς  κ τύ π η σ ε  μ ε  τ η ν  τρ ία ιν α  τ ο υ  το  βρά χο  
π ά ν ω  σ τ η ν  Α κ ρ όπ ολη  κ α ι έκ α νε  ν α  α να 
βρύσ ει η  Ε ρ εχ θ η ίς  π η γ ή . Ε κ ε ί  τό τε  η  
Α θη νά  μ ε  ένα  κ τ ύ π η μ α  το υ  κ ο ντα ρ ιο ύ  
τ η ς  έκ α νε  ν α  βλα σ τή σ ει η  "μορία ελαία".
Α υ τή  υ π ή ρ ξε  η  π ρ ώ τη  ελ ιά  κ α τά  τ ις  α ρχα ίες  ελ λ η ν ικ ές  π α 
ραδόσεις. Ο  Η ρ α κ λ ή ς  α πό  ξύλο α γρ ιελ ιά ς κατα σκεύα σε κα ι 
το  π ερ ίφ η μ ο  ρόπ αλό  του , μ ε  το  οποίο  σκότω σ ε το ν  "βρυαρόν 
λέοντα" τη ς  Ν εμέας. Η  ελ ιά  δ ια δόθη κε σ ’ όλη  τ η ν  Ε λλά δα  α
π ό  το υ ς  α ρ χα ιό τα το υ ς χρ όνους . Η χ ώ ρ α ή τ α ν  σ κεπα σ μ ένη  α
π ό  α π έρ α ν το υ ς  ελαιώ νες, π ο υ  ε ίχα ν  ιδ ια ίτερ η  π υ κ ν ό τη τα  
σ τ η ν  Ε ύβο ια , σ τη  Σάμο, στηΛ έσβο, σ τα  ν η σ ιά  το υ  Ιο ν ίο υ  κ α ι 
σ τη ν  Α ττικ ή .
Ο ι αρχαίοι Έ λ λ η νεςπ α ρ α σ κ εύ α ζα ν α π ό  το υ ςκ α ρ π ο ύ ςτη ςλ ά -

δι, αλλά  μ έχρ ι τη ς  Ο μ η ρ ικ ή ς  εποχή ς το  λάδι εκείνο  το  χρ η σ ι
μοποιούσαν ιδ ίω ς γ ια  τ η ν  περ ιπο ίηση  το υ  σώματος. Ο  Οδυσ- 
σέας ότα ν  έφτασε στο ν η σ ί τω ν  Φ αιάκω ν, καθα ρ ίστη κε μ ε  έ
λαιο π ο υ  το υ  έφεραν οι θεραπενιδες τη ς  Ν α υ σ ικ ά ς  Ο ι παλε- 
σ τ έ ς  έκ α να ν  σ υ χν ό τα τη  χρ ή σ η  το υ  ελαίου. Α ρχα ία  βάζα επ ι
βλη τικά , μ ε  λάδι από τ ις  ιερές ελιές τ η ς  θεάς Α θ η ν ά ς  δ ίνοντα ν  
ω ςβ ρ α β ε ία σ το υ ςν ικ η τέ ςσ τα α ρ χα ία Π α να θ ή να ια  Π ρόκειτα ι 
γ ια  το υ ς  αρχα ίους Π α να θη να ϊκ ούς αμφορείς π ο υ  έφ εραν τη ν  

επ ιγρ αφ ή  "ΤΩΝ Α Θ Η Ν Η Θ Ε Ν  ΑΘΛΩΝ" δη 
λαδή, από το υ ς  α γώ νες σ τη ν  Α θήνα.
Τ ο λάδι π αράλληλα  το  χρη σ ιμ οπο ιούσα ν κα ι 
γ ια  φ ω τισ τ ικ ο ύ ς  σ κ ο π ο ύ ς  σε π ή λ ινε ς  λ υ 
χ ν ίε ς  ελαίου, μ ε  τ ις  οποίες στολίζοντα ι οι προ
θ ή κ ες  τω ν  α ρχα ιολογικ ώ ν μ α ς  μουσείω ν. 
Σ τ η ν  π α ρασ κευή  τω ν  φ α γη τώ ν , το  έλαιο άρ
χ ισ ε  ν α  χρη σ ιμ οπο ιε ίτα ι κ υ ρ ίω ς  μ ετά  τη ν  
Ο μ η ρ ικ ή  εποχή . Ε π ίσ η ς  οι ν α υ τ ικ ο ί  π ίσ τευ 
α ν  ό τ ι το  λάδι πα ίζει ρόλο κατευνα σ μ ού  τ η ς  
τρ ικ υμ ία ς. Τ ο έρ ιχνα ν  σ τη  θάλασσα γ ια  ν α  α- 
ποτελέσει εμπόδιο σ τη ν  υ π ερ ύ ψ ω σ η  τω ν  κ υ 

μ ά τω ν . Α λλά  κα ι οι νεώ τερο ι Έ λ λ η ν ε ς  
ν α υ τ ικ ο ί έχο υ ν  το  έθιμο ν α  ρ ίχ ν ο υ ν  
σ τη ν  θάλασσα λάδι, από το  κ α ν τή λ ι το υ  
Α γίου  Ν ικολάου, π ο υ  π ά ντο τε  το  δ ια τη 
ρ ο ύ ν  α ναμμένο  μέσα στο καράβι σε 
σ τ ιγμ ές κ ινδύ νο υ . Σ ήμερα  ο Ν οέμβριος 
ε ίνα ι ο  μ ή ν α ς  σ υ λ λ ο γή ς το υ  κα ρ π ού  
τ η ς  Η  π ο λ ύ τ ιμ η  ελιά, περ ιλαμβάνει 
σ τον ελ λη ν ικ ό  χώ ρ ο  30 είδη. Ε ίνα ι δέ
ν τρ ο  α ε ιθ α λές  τ η ς  ο ικογένεια ς τω ν  ε- 
λαιοειδώ ν κ α ι είνα ι εξαιρετικά  μ α κρό
βιο. Δ ίνε ι το υ ς  κ α ρ π ο ύ ς τ η ς  π ο υ  τρ ώ 
γο ντα ι όπ ω ς ε ίνα ι η  (ελαία), ενώ  ότα ν  
εκθλ ίβοντα ι δ ίν ο υ ν  λάδι π ο υ  χρ η σ ιμ ο 
π ο ιείτα ι στο  φ α γ η τό  ή  ω ς  φ ω τισ τ ικ ό  
σ τα  λαδολύχναρα, ω ς  το ν ω τικ ό  κ α ι 
σ υ γχρ ό νω ς α ποκα θα ρκ τικ ό  το υ  δέρμα
τος. Τόσο σε αρ ιθμό  δέντρω ν, όσο κα ι σε 

κ α λλ ιερ γού μ ενες εκ τά σ ε ις  η  ελ ιά  ε ίνα ι α σ υνα γώ ν ισ τη  γ ια τ ί  
κ α τέχε ι τ η ν  π ρ ώ τη  θέση. Ε ίνα ι κ α τ  ’ εξοχή ελ λη ν ικ ό  φ υτό . Το 
λάδι τη ς  απαλλάσσει το ν  ά νθρω π ο  από π ιθ α ν ές  καρδιοπάθει- 
ες  κ α ι το υ  χαρ ίζει υγεία . Σ ε μ ερ ικά  μ έρ η  τ η ς  Ε λλάδος το  π ρ ω ί 
τ η ς  Π ρ ω τοχρ ονιά ς συ νη θ ίζο υ ν  ο ι μ η τέρ ες ν α  χ τ υ π ο ύ ν  ελα
φ ρ ά  τ α  π α ιδ ιά  το υ ς  μ ε  κ λω νά ρ ι ελ ιά ς κ α ι το υ ς  εύ χο ν τα ι - χρ ό 
ν ια  π ολλά  - σαν τ η ν  ελιά.

Επιμέλεια: Π .Υ .  Α ν α σ τα σ ία  Π ε τ ρ ά κ η
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ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ-ΝΟΣ/ΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΗΛΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΑΛΚΜΗΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΜ.ΔΑΣΟΠ.&Δ/ΣΗΣ ΦΥΣ.ΠΕΡΙΒΑΛ.-ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΣΦ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α' AT ΠΑΤΡΩΝ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΣ ΦΙΛΟΣ.ΣΧ.-ΤΜ.ΙΣΤΟΡ.& ΑΡΧΑΙΟΛ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Π.Υ.-ΔΔΥ
ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝ.ΠΟΤΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΓΑΔΑ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ-ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΑΝΔΡΩΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ=Δ/ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΝΑΞΟΥ
ΑΝΕΘΡΕΠΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΗΛ ΤΜ,ΕΦΑΡΜ.ΠΛΗΡ.&ΠΟΛΥΜ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΕΣΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΙΔ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΣΤ.Α’ -ΤΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΑΝΕΦΑΛΟΥΕΛΕΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δ/ΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ-ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΔΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΝΤΖΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΜ.ΚΟΙΝ/ΓΙΑΣ-ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Α/Υ-Δ/ΣΝΗ ΕΣΩΤ.ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΕΦΑΑ-Α.Π.Θ ΑΡΧ/ΚΑΣ -Υ.Δ.Ν
ΑΝΤΩΝΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΜ.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΡ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΔΙΑΧ/ΣΗ ΠΟΛΙΤ.ΠΕΡΙΒ/ΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Π.Υ.-ΑΤ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΑΙΤΩΛΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ-ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΣΑ ΜΑΖ.ΕΝΗΜ/ΣΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΦΩΤΙΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ Ε.Α.
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΓΑΝ.& Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΔΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ε.Α.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΝΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Α/Δ-ΕΤΥΑΠ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΑ ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΛ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΤ.Β'-ΤΤ ΔΡΑΜΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΕΤΑΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜ.ΤΕΧΝ.ΥΠΟΛ.& ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΕΒ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛ.ΑΝΤΙΡΥΠ.-ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΑΡΒΥΘΑ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤ.ΠΡΟΣΧΟΛ.ΑΓ.ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔ.ΣΧ.ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΑΔ ΧΙΟΥ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΣΧ.Δ/ΣΗΣ & ΟΙΚ.-ΤΜ.ΕΦΑΡΜ.& ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΑΣΤ.Β’-ΑΤ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ ΓΟΝΕΑΣ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘΜΟΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΑΔ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧ.ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΣΤ.Β'-ΤΤ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΡΙΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΔΡΑΜΑΣ-ΤΜ.ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΤΕΒΕ
ΑΡΜΥΡΑ ΘΕΟΔΟΡΑ ΗΛΙΑΣ ΧΡΗΜ/ΚΟ-ΤΕΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ- AT ΠΕΡ.ΑΡΤΑΣ
ΑΡΜΥΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΡ.ΑΡΤΑΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΔΟΥ IOANNA ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΟΙΜΑΝΤ.&ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΔΡΑΜΑΣ
ΑΣΤΕΡΗΣ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΕΙ-ΟΡΓ.Δ/ΣΗΣ ΑΘΛΗΤ.-ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΥΠΑΣΤ.Α'-ΑΤ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ
ΑΣΤΕΡΙΟΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΤΜ.ΘΕΤ.ΕΠΙΣΤ. ΜΑΘΗΜΑΤ.ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑΔ-ΑΔ ΑΧΑΊΑΣ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ Δ/ΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΟΝ-ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΣΤ.Β' -ΑΔ ΧΙΟΥ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ IOANNA ΛΕΛΟΥΔΑ ΜΑΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΕΙ ΠΑΤΡΟΝ Π.Υ.-ΤΜ.ΤΟΥΡΙΣΤ.ΑΣΤΥΝ. ΠΑΤΡΟΝ
ΑΥΛΟΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΟΝ ΕΥΑΣΤΑΘΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛ.ΕΚΠΑΙΔ.ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΣΤ. Β'-ΤΤ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΦΟΡΔΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΓΙΑΙΟΥ-ΤΜ.ΤΕΧΝΟΛ.& ΕΠΙΚΟΙΝ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΤΕΙ IONIAN ΝΗΣΟΝ -ΤΜ.ΔΗΜ.ΣΧ.&ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΒΑΓΓΕΛΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΝ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΒΑΓΕΝΑ ΑΡΕΤΗ ΗΛΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ-ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ
ΒΑΖΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΟΝ-ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑΠΔ
ΒΑΘΡΟΚΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΒΑΪΡΑΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
ΒΑΪΤΣΙΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΣΧ.ΤΟΥΡΙΣΤ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΝ-ΤΕΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣΝ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ
ΒΑΛΚΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΟΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΒΑΛΛΑ ΗΛΙΑΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α' AT ΛΑΡΙΣΑΣ
ΒΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΜ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΑΠΘ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΘ
ΒΑΜΒΕΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΟΝ-ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΒΑΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΤ.Α'-ΔΑΕΑ
ΒΑΝΤΖΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΑΥΛΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΡΟΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΒΑΡΒΙΤΣΙΟΤΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΡΓ.&Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΟΝ ΟΙΚ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΟΝ ΑΣΤ.Α'-ΓΔΑΕ
ΒΑΡΔΑΚΗ ΔΑΝΑΗ-ΕΙΡΗΝΗ ΒΕΝΙΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΙΝΟΝΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑΕ ΧΑΝΙΩΝ
ΒΑΡΔΑΡΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΗΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ-ΝΗΠΙΑΓΟΓΟΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΒΑΡΥΤΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΦΥΣΙΚΟ ΑΘΗΝΟΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΑΣΤ.ΠΡΟΣΟΠ.
ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΜΗΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ- ΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΤ. Α' - Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ/Α.Ε.A
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΟΝ Υ/Α'-ΑΤ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΣΤ.Β'-ΕΤΕΧ
8ΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ- Υ.Δ.Ε.Ζ.Ι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΤΕΙ ΑΘΗΝΟΝ-ΤΜ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΤΜ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΟΝ-ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΟΑΝΝΗΣ ΣΧ.ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΟΦΑΔΩΝ
ΒΑΣΙΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧ ΑΣΤ/ΚΟΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Υ.Α.Θ
ΒΑΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΘ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΘ
ΒΑΦΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΕΘΝ.&ΚΑΠ/ΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΟΝ-ΤΜ.ΕΚΠΑΙΔ/ΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΕΕ
ΒΕΛΙΣΣΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-Δ/ΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΣΤ.Α'-ΑΤ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΙΚ/ΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΟΝ-ΤΜ.ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΑΣΤ.Α'-ΕΤΥΑΠ
ΒΕΛΛΙΟΣ ΙΟΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΘΗΜ/ΚΟ ΣΑΜΟΥ (ΑΕΙ) ΑΡΧ/ΚΑΣ- Π AT ΠΕΙΡΑΙΑ
ΒΕΝΑΡΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΑΤ ΚΥΨΕΛΗΣ
ΒΕΡΕΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΟΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ(ΘΑΝΟΝ)
ΒΕΤΣΟΥ ΘΕΟΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΙΔΑΓΟΓΙΚΟ-ΑΕΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΓΆΤ ΠΑΤΡΟΝ
ΒΗΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛ.ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΤΗΛΕΠ/ΝΙΟΝ-ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ
ΒΙΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΜ.ΙΣΤΟΡ.&ΑΡΧ/ΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΒΙΝΤΣΗΣ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΖΟΊΚ.ΠΑΡΑΓΟΓΗΣ-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤΠ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ- ΤΜΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΒΛΑΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ Α/Β'-Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΛΟΣ ΠΑΙΔ & ΨΥΧ ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Υ/Α'-ΑΔ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΟΛΟΝΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΠΟΔ.ΑΣΦ.ΠΕΙΡΑΙΑ
ΒΛΑΧΟΥ IOANNA ΙΟΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Ε' AT ΠΑΤΡΟΝ
ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΤΜ.ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡ.ΜΗΧ.Η/Υ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΙΣΤΙΑΙΑΣ
ΒΟΪΔΑΚΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΟΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΣΤ.Β’-Δ/ΝΣΗ ΕΛ.ΔΑΠΑΝΩΝ
ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ
ΒΟΤΣΗ IOANNA ΓΕΟΡΓΙΟΣΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΒΙΟΜ/ΚΟΥ ΣΧΕΔ/ΣΜΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
ΒΟΥΖΒΟΥΡΗ ΑΝΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ,ΕΚΠΑΙΔ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΑΘΗΝΟΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΓΔΑΕ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΝ-ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ
ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΣΤ/ΚΑΣ- AT ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΟΥΡΛΟΣ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΤΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΒΟΥΡΤΣΑΚΗΣ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΒΟΥΤΣΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΣΤΥΝ.Δ/ΝΤΗΣ-ΑΔ ΠΕΛΛΑΣ
ΓΑΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΟ-ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΚΑ
ΓΑΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΚΟΝ/ΝΟΣ MHX/KQN Η/θ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΠΟΛ.ΠΑΤΡΟΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Β ΑΤ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΓΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΓΑΛΑΖΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚ/ΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΟΝ-ΣΧ.ΛΟΓ.& ΧΡΗΜ/ΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΔΥ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΟΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΡ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Π.Υ.-ΔΤΕ
ΓΑΛΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΙ ΑΘΗΝΟΝ Υ/Β' (Ε.Α.)
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΟΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ ΓΟΝΕΑΣ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘΜΟΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΜ.ΠΟΛ.ΔΟΜ.ΕΡΓ.-ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΜΟΙΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΕΝΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ-ΤΜ.ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΕΤΥΑΠ
ΓΕΡΑΙΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ ΧΩΝΙΩΝ
ΓΕΡΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α' AT ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ- ΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ-ΤΜ.ΔΑΣΟΠ.&ΔΙΑΧ.ΦΥΣ.ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΚΥΥΑΠ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΕΛ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ Η/Υ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Ε.Α.
ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΧ.ΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΤΜ.ΙΑΤΡ.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΣΤ.Α'-ΕΤΥΑΠ
ΓΕΟΡΓΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΧ.Δ/ΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΤΜ.ΛΟΓ/ΚΗΣ ΑΣΤ.Α'-ΕΤΥΑΠ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΜ.ΓΕΩΤΕΧΝ.&ΠΕΡΙΒ. ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΔ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΥΠΑΣΤ.ΒΈ.Α.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ-ΤΜ.Δ/ΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΓΔΑΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΤΣΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡ.ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Π.Υ.-ΑΤ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΠΘ-ΚΟΙΝ.Δ/ΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧ.ΝΗΠΙΑΓ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΧΝΟΛ.ΠΛΗΡΟΦ.& ΤΗΛ/ΝΙΩΝ-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕΙ ΠΑΝΤΕΙΟΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΠΕΡ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΓΙΑΒΡΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤ.ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΝΟΜΙΚΗ ΑΣΤ.Β'-ΓΑΔΠΔΜ
ΓΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕΙ-ΤΜ.ΠΟΛ/ΚΗΣ ΤΕΧΝ.& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΣΤ.Β’-ΥΤΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΣΧ. MET. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΥΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΑΡΤΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΑΡΤΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝ.&ΠΕΡΙΒΑΛ.-ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΙΑΝΝΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΔΑΑ
ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΣΧ.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ- AT ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ ΝΕΦΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΓΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΑΧΑΊΑΣ
ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΒΟΛΟΥ ΑΣΤ.Α'-ΤΔΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔ/ΚΗΣ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ-ΑΔ ΗΛΕΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΑΣΤΡΟΥΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.Α’-ΤΤ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΓΙΑΝΤΖΕΛΙΔΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΕΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ ΞΑΝΘΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΛ.ΜΗΧ.ΕΘΝ.ΜΕΤΣ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΣΤ.Ε.Α.
ΓΙΑΤΑΓΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΓΑΔΑ
ΓΙΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΠΟΤΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ Σ.Μ.Υ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΓΙΩΤΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΓΙΩΤΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΗΛΕΠΛ/ΚΗΣ-ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΡ.ΑΡΤΑΣ
ΓΚΑΒΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΑΧΑΊΑΣ
ΓΚΑΓΚΑΡΕΛΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΜ.ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ-ΓΑΔΠ ΒΟΡ.ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΚΑΖΟΥΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜ.ΔΙΕΘΝ.ΟΙΚ.ΣΧ.& ΑΝΑΠ.-ΔΠ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΜ.ΜΗΧ/ΓΙΑΣ-ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜ.-ΤΕΙ ΣΕΡΡΩ I ΑΣΤ.Β’-ΥΕΕΒΕ
ΓΚΑΛΙΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ-ΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤΚ ΚΛΕΙΝΟΝ
ΓΚΑΝΤΕΛΑ ΚΟΝ/ΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜ.ΕΦΑΡΜ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΤΕΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΓΚΑΡΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-Δ/ΝΣΗ & Δ/ΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΡ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΓΚΑΡΝΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΝΟΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ.Δ/ΣΗΣ-ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ Ν/Α ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΚΙΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΕΙ-ΠΑΝΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑΒ/ΑΑ
ΓΚΙΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΛΑΜΙΑΣ
ΓΚΙΡΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΔΙΑΤΡ.&ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΠΟΔ.ΤΡΟΧ.ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΓΚΙΡΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΠΟΔ.ΤΡΟΧ.ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΗΤΣΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΧ.ΜΗΧ/ΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΥΠΑΣΤ.Α'-ΚΥΥΑΠ
ΓΚΟΒΙΝΑΣ ΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤΠ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΓΚΟΓΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΡΙΖΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΑΣΤ. ε,α.
ΓΚΟΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΓΚΟΤΖΑΜΠΟΥΊΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
ΓΚΟΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΑΣΤ.Β' Ε.Α.
ΓΚΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Β' AT ΠΑΤΡΩΝ
ΓΚΟΥΛΙΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ.Δ/ΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΓΚΟΥΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΧΟΛ.ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & ΓΕΩΠ.-ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΚΟΥΝΤΑΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΟΛ.ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΓΚΟΥΡΛΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΛΑΖΑΡΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ -ΑΠΘ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΔΟΕΕΑΗ
ΓΚΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΔΟΕΕΑΗ
ΓΚΟΥΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΣΤ.Β'-ΑΤ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΓΚΟΥΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΪΟΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΛΑΒΑ ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΜ.ΟΡΓ.&Δ/ΣΗΣ ΦΥΣ.ΠΟΡΟΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΡΙΓΑΝΙΟΥ
ΓΛΥΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΟΛΙΤ.ΜΗΧ.ΑΡΙΣΤΟΤ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΑΔ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΓΟΓΟΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
ΓΟΔΟΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΜ.ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΔΠΘ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΙΒ’ ΑΤΘ
ΓΟΜΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΣΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΑΚΡΑΤΑΣ
ΓΟΥΛΑ ΒΑΪΑ ΘΩΜΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ- ΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
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ΓΟΥΛΑ IOANNA ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡ.&ΕΘΝΟΛ. ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΔΡΑΜΑΣ
ΓΟΥΛΙΕΛΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑΠΔ
ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΜΗΧ/ΚΗΣ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π.Υ.-ΚΥΥΑΠ
ΓΟΥΝΑΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤΕΙ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΤΜ.ΧΡΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
ΓΟΥΝΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΟΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
ΓΟΥΡΓΙΟΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΧΝ.-ΠΛΗΡ.& ΤΗΛ/ΝΙΩΝ-ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Β' AT ΛΑΡΙΣΑΣ
ΓΟΥΡΝΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΠΝ-ΝΟΣΗ/ΚΗ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΗΛΕΙΑΣ
ΓΟΥΡΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΓΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ-ΑΡΘΕΥΣΕΩΝ-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜΔ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΤ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΡΑΦΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΕΠΙΣΤ.ΜΑΚΕΔ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΕΛ
ΓΡΙΒΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ Π.Υ.-ΑΤ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ
ΓΡΙΒΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΜ.ΓΕΩΓ.-ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΓΡΥΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΓΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΔΑΒΙΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΧ/ΚΟΥ ΣΧΕΔ.&ΠΛΗΡ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΑΙΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΑΔ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΑΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΠΟΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΔΑΑ
ΔΑΜΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛ.ΕΠΙΣΤ.ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΑΣΤ.ΒΈ.Α,
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΑ
ΔΑΝΑΚΤΣΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΗΜΑΝ.ΠΑΡΑΓ.&Δ/ΣΗ ΔΗΜΟΚΡ.ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝ.ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Π.Υ.-ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΑΡΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΑΕΙ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΡΑΣΜΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΤΜ.Δ/ΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΟΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΗΝΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΔΑΦΝΟΜΗΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜ.ΓΑΛ.ΓΛΩΣ & ΦΙΛΟΛ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑίΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΕΠ.ΣΧ.& ΠΛΗΡ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥ-Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΔΑΠΑΝΩΝ
ΔΕΛΗΣΤΑΘΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΔΕΛΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΟΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ- AT ΝΙΓΡΙΤΑΣ
ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΑΛΕΞΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΤΜ.ΕΦΑΡΜΟΣΜ.ΜΑΘΗΜ/ΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΕΡΒΙΣΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΡ.ΣΕΡΡΩΝ
ΔΕΣΙΝΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧ/ΓΙΑΣ-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΛΟΠΙΟΥ
ΔΕΣΣΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΣΧ.ΛΟΠΣΤΙΚΗΣ-ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΣΤ.Α' -ΑΔ ΧΙΟΥ
ΔΗΓΚΑΣΙΩΑΝΝΗΣ -ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΚΟΡΟΥ ΟΛΓΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΣΧ.ΕΘΝ.ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΑ ΣΟΦΙΑ ΜΗΝΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΔΙΟΔΙΩΝ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΓΑΔΠΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΟΝ-ΤΜ.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΤΑΥΡ/ΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΕΛΗ ΘΕΟΦΑΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΕΙ IΩΑΝΝΙΝΟΝ-ΤΜ.ΙΣΤ.&ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΟΛ.ΕΠΙΣΤ.&ΔΗΜ.Δ/ΣΗΣ-ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.Α'-ΑΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜ/ΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ-ΤΜ.ΑΓΡΟΤ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ-ΤΜ.ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧ/ΚΠΝ ΟΧΗΜ.-ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΛ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΗΛ/ΓΟΝ ΜΗΧΑΝ. Η/Υ & ΤΕΧΝ.-ΑΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΤΑ ΑΙΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΡΟΣ ΤΕΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΤΜ.ΟΙΚΟΛ.&ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΣ ΑΣΤ/ΚΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΗΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΟΡΓΑΝ.&Δ/ΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛ.&ΜΗΧ/ΚΠΝ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΑΠ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΓΚΟΤΣΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΟΙΝ.&ΠΟΛ.ΕΠΙΣΤ.ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΔΗΜ.ΔΙΟΙΚ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑΠΔ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΑΙΚΑΤΕΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΕΙ ΘΡΑΚΗΣ-ΔΙΕΘΝ.ΟΙΚ/ΚΩΝ ΣΧ.&ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜ.ΤΡΟΧ. ΑΣΠΡΟΒΑΛΤ.
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΑΣΙΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΑΧΑΡΝΟΝ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΚΑΨΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΑΤ ΑΛΙΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΥΛΑ ΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΔΗΜΟΥΛΑΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΔΙΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ-ΑΡΧ/ΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΕΙ) ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΕΛ/ΔΑΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΠΛΗΡ/ΚΗ/ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑ ΑΝΘΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΟΑΝΝΙΝΩΝ Π.Υ.-ΣΑΕΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΙΚ/ΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.Δ/ΣΗΣ ΕΠΙΣ/ΣΕΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΑΠΔ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΟΣ.ΣΧΟΛΗ-ΤΜ.ΙΣΤ.& ΑΡΧΑΙΟΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΙΟΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Β' AT ΠΑΤΡΩΝ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α' AT ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΤΩ ΑΧΑΊΑΣ
ΔΙΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΠΛΗΡ.& ΤΟΠΟΓΡ.-ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΔΙΚΑΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧ.ΜΗΧ/ΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑΥΑΠ
ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΑΡ.ΑΣΤΡΟΥΣ
ΔΙΟΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕΙ-ΤΜ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΑΔΟΥ ΕΥΡΩΠΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΟ-ΤΕΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΡ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΤΕ
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΙΟΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΔΟΜΖΑΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΔΑΜ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΛ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΔΩΥΒΛΑΝΤΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΦΑ ΥΠΑΣΤ.Α' -ΤΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓ.-ΣΧ.ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΡΟΔΟΥ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΔΔΧ
ΔΟΥΜΠΙΩΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΕΙ-Δ/ΣΗ ΤΕΧΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
ΔΡΑΓΟΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΤΕΒΕ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΚΙΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΚΙΟΚΑ ΕΛΕΝΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Π.Υ.-ΔΑΑ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΜΗΜ.ΦΙΛΟΣ.& ΚΟΙΝΩΝ.ΣΠΟΥΔΩΝ-ΑΕΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Υ.-ΤΑ ΑΙΓΙΟΥ
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ ΓΟΝΕΑΣ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘΜΟΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΡΑΜΗΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΟΝΗΣ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΡ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΡΕΚΟΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΟΡΓΑΝ.-Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ.ΟΙΚΟΝ.ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ- AT ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΔΡΟΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΑΔ ΟΡΕΣ/ΔΑΣ
ΔΡΟΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ ΑΕΙ-ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΧΡΗΜ/ΚΗ& ΤΡΑΠ.Δ/ΚΗ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΓΑΔΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ IOANNA ΜΙΧΑΗΛ ΤΜ.ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΑΡΓΟΥΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔ.ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Σ.Σ. ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΟΡΟΊΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ- ΥΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α’ AT ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛ.-ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΑΥΛΟΣ ΤΕΦΑΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Β' AT Ν.ΙΩΝΙΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕΙ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΚΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΙΔΗΨΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΕΙ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙΣΤ.&ΘΕΩΡ.ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ-ΥΚΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΜΑΞΙΜΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΑ
ΖΑΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧ.ΕΠΑΓΓ.ΥΓ.&ΠΡΟΝ -ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΑΣΤ.Α’-ΑΤ ΓΕΡΑΚΑ
ΖΑΓΚΑΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΣΑΕΑ
ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ Δ/ΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΥΑ Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ
ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΥΑ Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ
ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΡΧ/ΜΙΑ & ΒΙΒΛΙΟΘ/ΜΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΙΟΝΙΟΥ Π.Υ.-ΑΔ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΖΑΦΕΙΡΕΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝ.&Δ/ΣΗΣ ΦΥΣ.ΠΕΡΙΒ.-ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΗΠΩΝ
ΖΑΦΕΙΡΗ KQN/NA ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΧ. ΓΡ. ΤΕΧΝΩΝ & ΚΑΛ/ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤΥΝ. A' - Α.Τ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤ.ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΤΜ.ΜΕΤΑΦΡ.&ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ Ν.ΖΙΧΝΗΣ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΚΡ.ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ-ΤΜ ΕΠΙΣΤ.&ΕΚΠ ΑΙΔ. ΠΡΟΣΧΟΛ. ΗΛ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΜ.ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
ΖΑΧΑΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΤΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΗΡ/ΚΗ-ΤΕΙ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Γ’ AT ΠΑΤΡΩΝ
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΤΕΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ-ΠΛΗΡ/ΚΗ ΕΦ. ΣΤΗΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΥΑΟΕ
ΖΑΧΑΡΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧ.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ-ΤΕΙ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΧΑΝΙΩΝ
ΖΕΛΛΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΕΡ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΖΕΡΒΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΧΡΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΤΟΛΕΜΑΊΔΑΣ
ΖΕΡΜΠΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΜ.ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤ/ΛΕΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΖΕΧΙΡΙΛΗ ΕΛΕΝΗ ΒΑΊΤΣΗ ΕΜΠΟΡ.&ΠΟΙΟΤ.ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡ.ΠΡ/ΝΤΩΝ-ΤΕΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΖΗΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΔΟΕΑΗ
ΖΗΣΗΣ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΠΙΣΤ.ΦΥΣ.ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α' AT ΛΑΡΙΣΑΣ
ΖΙΟΓΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛ.ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΖΙΟΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΖΟΥΒΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΖΟΥΛΙΑΝΙΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΣΤΟΡ.-ΑΡΧ/ΓΙΑΣ-ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΖΟΥΜΠΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΦΑΡΜ.ΞΕΝ.ΓΛ.Δ/ΣΗΣ & ΕΜΠΟΡ.-ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΖΥΜΤΑΡΟΥΔΗΣ ΣΤΑΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΡΟΝ.-ΤΟΠ.ΜΗΧ.-ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΖΟΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤ. ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΤΜ.ΤΕΧΝΟΛ.ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΣΤ.Β’-ΔΑΔΘ
ΖΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ZQNKEΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΔΡΑΜΑΣ
ΖΟΤΟΥ ΑΘΗΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΝΘ/ΓΙΑΣ& ΙΣΤ.-ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΣΤ.Α' -ΤΤ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΘΝ.ΜΕΤΣΟΒ.ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ-ΣΧ.ΑΓΡΟΝ.ΤΟΠΟΓΡ.ΜΗΧ/ΚΩΝ Υ/Α-ΔΚΑ
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΦΑΡΜ.ΠΛΗΡ.Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝ.-ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
ΘΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΧΟΛΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΡΟΔΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΘΑΝΟΥ ANTQNIA ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΣΗ & Δ/ΣΗ ΕΡΓΩΝ-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΙΤΕΑΣ-ΦΩΚΙΔΑΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΣΑΑΚ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΤΜ ,ΚΛΩΣΤΑΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΕΤΥΑΠ
ΘΕΟΔΟΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΜ.ΤΟΠ.ΑΥΤ/ΣΗΣ-ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΗΡΑΚΛ.
ΘΕΟΔΟΡΕΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛ.ΜΑΘΗΜ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΘΕΟΔΟΡΙΔΗΣ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΣΕΡΡΩΝ
ΘΕΟΔΟΡΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣΤ.Α' -ΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΓΙΑΝΝΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΜ.ΚΟΙΝ/ΓΙΑΣ-ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Υ.-Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΕΙ-ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΟΜΑΣ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΘΛΗΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΙΑΚΟΒΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ- Τ.Σ.Φ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΙΕΡΩΝΑΜΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΙΛΟΣ.ΣΧ.ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΓΕΡΜΑΝ.ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΙΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜ.ΟΙΚ/ΚΩΝ ΕΠΙΣΤ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Π.Υ.-ΑΔ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΙΤΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΑ ΒΟΛΟΥ
ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΥΠΑΣΤ.Α’-ΤΤ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΖΩΗ ΣΠΥΡΟΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ &ΓΕΝΕΤ.-ΑΕΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΠΑΣΤ.ΒΌΤΣΦ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΑ
ΚΑΒΑΛΙΝΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ ΓΟΝΕΑΣ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘΜΟΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤΥΝ.Δ/ΝΤΗΣ-Κ.Ι.ΑΘΗΝΩΝ (ΥΓ)
ΚΑΒΔΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΔΑΑ/ΤΕΛ/ΓΤΥ
ΚΑΖΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΣΧ.ΦΥΣΙΟΘΕΡ.-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΧΙΟΥ
ΚΑΖΑΝΑ ΑΘΗΝΑ ΒΑΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΟΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΑΖΛΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΩΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΚΑΊΔΑΝΤΖΗ ΣΟΦΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΚΑΙΣΕΡΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΔΙΑΤΡ.&ΔΙΑΙΤΟΛ.-ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΥ KQ
ΚΑΚΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΙΟΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΟΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΑ
ΚΑΚΑΚΗΣ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΥΑ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΚΑΚΚΑΒΑ ΚΟΝ/ΝΑ ΦΩΤΙΟΣ ΣΧ.ΟΙΚ/ΚΗΣ & ΠΕΡΦ.ΑΝΑΠΤ.-ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΟΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΠΑΠΑΓΟΥ
ΚΑΚΚΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ.ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑΝ ΑΣΤ.Α'-ΑΤ ΜΗΛΕΟΝ
ΚΑΚΟΥΖΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΗΛΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΓΕΟΤΕΧΝ.&ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΕΡΡΟΝ
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΧ.ΟΙΚ/ΚΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΕΠΑΝΟΜΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧ.ΜΗΧ.Δ/ΣΗΣ ΕΝΕΡΓ.ΠΟΡΠΝ-ΠΑΝ/ΜΙΟ ΔΥΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ! ΑΝΘ/ΜΟΣ-Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΝ
ΚΑΛΑΜΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΜ.ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ-ΤΕΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΟΝ ΑΣΤ.Α-Β'ΤΤΑΥΤ/ΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΑΛΑΤΖΗΣΙΟΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΚΑΛΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΕΘΝ.& ΕΥΡΩΠΑ ΪΚΟΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΚΙΝΕΤΑΣ
ΚΑΛΕΝΤΖΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΔΗΜΟΣ ΤΜ.ΙΣΤΟΡ.& ΕΘΝΟΛ.-ΔΗΜ.ΠΑΝ.ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΚΑΛΙΑΝΑΚΗ ΑΡΕΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΟΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΝ
ΚΑΛΛΟΝΑΚΗΣ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΑΝΟΤ.ΣΧ,ΤΟΥΡΙΣΤ.ΕΠΑΓΓΕΛ.ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΒΆΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΘΕΟΔΟΡΟΣ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΟΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΟΑΝΝΗΣ ΕΦΑΡΜ.ΞΕΝΟΝ ΓΛΩΣΣΩΝ-ΤΕΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΘΗΒΟΝ
ΚΑΛΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΦΙΛ/ΣΗ ΣΧ.-ΤΜ,ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Α/Υ-Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΤ.ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΛΟΠΗΤΑ ΚΟΝ/ΝΑ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΟΝ-ΤΜ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΕΛ/ΔΑΑ
ΚΑΛΟΥΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΕΙ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΚΑΛΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΟΣΙΠΑΤΡΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α/Β'-Τ.Ε.Μ.ΕΣ.Σ.Μ.Ε.
ΚΑΛΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΟΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΣΑΕΑ
ΚΑΛΤΣΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΔΡΑΜΑΣ
ΚΑΛΤΣΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΟΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΔΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΕΛ/ΔΑΑ
ΚΑΜΠΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΕΙ-ΟΡΓ.&Δ/ΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑΒ/ΑΑ
ΚΑΜΠΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΠΑΤΡΟΝ
ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΟ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ -ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΟΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΘΗΡΑΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΓΕΟΡΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Υ.-ΑΔ ΚΙΛΚΙΣ
ΚΑΝΑΒΟΣ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Δ/ΝΣΗ OIK/KQN
ΚΑΝΑΒΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΟΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΔΕΖΙ
ΚΑΝΑΒΟΥΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΤΜ.ΙΣΤ.& ΑΡΧ/ΓΙΑΣ- ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΓΑΔΠΔΜ
ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΥΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΡ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡ/ΓΙΑΣ-ΤΕΙ ΠΑΤΡΟΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ
KANIQPH ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΟΡΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΟΝ-ΤΜ.ΚΟΙΝ/ΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΓΔΑΕ
ΚΑΝΝΑΒΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΟΔ/ΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΟΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΣΤ.Α'-ΤΤ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΚΑΝΟΥΤΑΣ ΙΟΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΟΝ-ΤΕΙ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΣΤ.Β’-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΚΑΠΑΡΟΥ ΘΕΟΔΟΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ. ΦΡ.ΤΑΤΟΊΟΥ
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΟΝ-ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΕΛ/ΔΑΑ
ΚΑΠΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΟΝ-ΤΜ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
ΚΑΠΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ.-ΓΕΟΠ.ΙΧΘΙΟΚ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
ΚΑΠΡΑΙΝΙΟΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΟΝ ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΥΠΟΔ.ΑΣΦ.ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΑΠΡΙΣΤΕΝΤΖΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ ΔΡΑΜΑΣ-ΤΜ.ΔΑΣΟΠΟ ΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΚΑΠΤΑΝΗΣ ΙΟΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΦ/ΓΟΝ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΑΓΙΑΣΟΥ
ΚΑΡΑΒΑ ΕΛΕΝΗ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
ΚΑΡΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΒΒΑΣ ΓΛ.ΦΙΛΟΛ.& ΠΟΑ.ΠΑΡΕΥΞ.ΧΟΡΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ- AT ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΡΜ.ΓΛ.& ΦΙΛΟΛ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤ.ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΑΣΤ.Β'-ΑΤ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΚΑΡΑΓΕΟΡΓΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΟΝ ΥΠΑΞΙΟΜΑΤΙΚΟΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΚΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΣΕΡΡΟΝ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΕΟΚΛΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΤΜ.ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΡ.ΣΠΑΡΤΗΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΟΑΝΝΗΣ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ-ΤΜ. ΔΗΜ. Δ/ΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΒΟΛΟΥ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΟΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΓΑΒΑΛΟΥΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΟΝ-ΤΜΗΜΑ ΙΠΤΑΜΕΝΟΝ ΑΣΤ.Α'-ΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΟΝ ΕΛ.ΑΣ ΥΠΑΣΤ.Α'-ΤΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΚΑΡΑΔΗΜΑΚΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΛ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ.ΥΠΑΞ/ΚΟΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ(ΣΤΥΑ) ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α.Ε.Ν. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Α/Β'-Τ.Ε.Μ.ΕΣ.Σ.Μ.Ε.
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ-ΤΜ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Δ.ΑΜ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΚΟΣΤΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΣΜΥ ΞΗΡΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Δ,ΑΜ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜ.Δ/ΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΜΔΑ
ΚΑΡΑΜΑΝΑΒΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΟΝ-ΤΜ.ΠΛΗΡ/ΚΗΣ&ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΟΝ ΕΛ.ΑΣ ΥΠΑΣΤ.Β' Ε.Α.
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΟΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΙΟΑΝΝΗΣ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΓΕΟΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΜΔΑ
ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ IQANNINQN-TM.ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΚΥΥΑΠ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΗΣ-ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΙΒΆΤΘ
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ ΓΟΝΕΑΣ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘΜΟΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΧΑΪΑΣ
ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗΣ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.Ε.Ι. ΙΑΤΡ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Υ.Α.Θ.
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝ.ΥΠΑΞ/ΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ-ΣΜΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΓΑ
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΤΜ.ΧΡΗΜΑΤ/ΚΟΥ ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΑΤ ΕΥΖΩΝΩΝ
ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ
ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ-ΤΜ.ΠΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΚΑΡΑΠΑΖΑΡΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΜΥΚΗΣ
ΚΑΡΑΤΑΣΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΙΛΟΣ.ΣΧ.-ΤΜ.ΙΣΤ.ΑΡΧΑΙΟΛ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΠΑΣΤ.Β'-ΔΔΥ
ΚΑΡΠΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΚΑΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΥΛΩΝΑ
ΚΑΡΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΣΜΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΔΥ
ΚΑΡΙΟΦΙΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ-ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΛΟΒΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤ.-ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Π.Υ.-ΔΑΑ
ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚ/ΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤ.& ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΑ
ΚΑΡΚΑΛΑΚΟΥ IOANNA ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΤΜ.ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΑΡΚΑΝΟΠΟΥΛΟΥΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤΑ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΛΗ ΓΕΟΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΟΜΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΡΜΟΙΡΗΣ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ-ΤΗΛΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΚΑΠΟΔ/ΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α' AT ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΑΡΤΣΟΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΜ.ΔΗΜ.ΣΧΕΣ.&ΕΠΙΚ.-ΤΕΙ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΒΟΥΚΟΛΙΟΝ ΧΑΝΙΩΝ
ΚΑΡΤΣΟΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΟΥΔΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΙΠΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΑΣ/ΓΙΑΣ & ΔΙΑΧ.ΠΕΡΙΒ.ΦΥΣ.ΠΟΡ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΤΔΝ ΠΥΡΓΟΥ
ΚΑΡΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΡΤΑΣ
KAPYQTH ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΟΙΚ/ΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜ.ΕΜΠ.ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΧΑΝΙΩΝ-ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΑΣΙΟΝΗΣ-ΘΕΟΔΟΡΟΥ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡ.ΝΑΥΠΚΟΥ ΑΣΠΡΟΓΤΥΡΓΟΥ-ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΡΕΝΤΗ
ΚΑΣΙΟΝΗΣ-ΘΕΟΔΟΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡ.ΝΑΥΠΚΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ-ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ- AT ΡΕΝΤΗ
ΚΑΣΤΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Π. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΤΜ.ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΚΑΤΑΚΑΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ&ΠΕΡ.ΑΝΑΠ.ΠΑΝΤ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΓΔΑΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.Α'-ΔΑΕΕΒ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΔΑΕΑ
ΚΑΤΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧ.ΤΕΧΝΟΛ.ΕΦΑΡΜ.-ΤΜ.ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΧΙΟΥ
ΚΑΤΣΑΊΔΟΝΗ ΑΝΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΛ.ΤΕΧΝ.& ΕΠΙΚ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΥΡΓΟΥ
ΚΑΤΣΑΚΙΟΡΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΘΩΜΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
ΚΑΤΣΑΜΠΟΥΛΑ ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΣΧΟΛΗ Δ/ΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΠΕΥΚΗΣ
ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΟΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ- AT ΚΑΤΣΙΚΑ
ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΚΑΤΣΑΝΤΟΝΗ ΚΑΔΙΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΟΝ-ΤΜ.ΣΥΝΤ.&ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ- ΑΔ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΑΣΤ.ΠΡΟΣΩΠ.
ΚΑΤΣΙΑΜΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕΙ-ΦΥΣΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΤ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΤΣΙΒΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΣΦ ΑΡΤΑΣ
ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΣΧ.ΕΠ.ΑΝΘΡ.ΚΙΝ.&ΠΟΙΟΤ.ΖΩΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΣΑΕΑ
ΚΑΤΣΙΚΟΥΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΣΧ.ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΣΙΠΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-Κ.Ι. ΑΘΗΝΩΝ (ΥΓ)
ΚΑΤΣΙΠΟΥΡΔΑ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
ΚΑΤΣΙΟΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ
ΚΑΨΙΟΤΗ ΓΕΟΡΓΙΑ ΝΑΥΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΕΙ ΗΡΑΚΕΛΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ-ΤΜ.ΠΟΛ.ΔΟΜ.ΕΡΓΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΚΑ
ΚΑΨΩΜΕΝΑΚΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΧ. ΜΗΧ.& ΔΙΟΙΚ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΔΔΑ
ΚΕΚΚΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΟΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΚΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ-ΟΙΚ &ΠΟΛ.ΕΠΙΣΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΔΑΕΘ
ΚΕΡΑΜΙΔΑ IOANNA ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ ΟΙΚ.ΠΑΝΕΠ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΑΤΟΥΝΑΣ
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ-ΤΜ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΑ
ΚΕΡΑΤΙΔΗΣ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΜΔΘ
ΚΕΡΜΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΚΡ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΣΦ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΕΤΙΚΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΚΕΦΑΛΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ- ΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΑΔ ΑΙΤΩΛΙΑΣ
ΚΕΧΑΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΤΥΑ ΥΠΑΣΤ.Ε.Α.
ΚΗΡΥΚΟΥ ΑΝΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ-ΤΜ.ΔΙΕΡΜ.& ΜΕΤ/ΣΤΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΚΙΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΙΔΑΓ.ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ
ΚΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΜ-Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΚΙΚΙΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΟΝ-ΤΜ.Δ/ΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
ΚΙΟΣΟΓΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΘΧΥΟΚΟΜΕΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ-ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΣΦ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΚΙΟΥΠΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΤΜ.ΙΣΤΟΡ. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΚΙΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΗΛΙΑΣ ΦΙΛ/ΚΟ-ΠΑΙΔ/ΚΟ-ΨΥΧ/ΚΟ-ΑΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ
ΚΙΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΠΑ ΚΩΝ/ΛΑ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΕΠΙΣΤ.-ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΟΝ Π.Υ.-ΑΤ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
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ΚΙΤΣΩΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΤΜ.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΚΛΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΚΛΑΔΟΥΧΟΥ ΑΡΓΥΡΟ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΜ.ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔ.-ΨΥΧ.-ΦΙΛ.ΣΧ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΙΑΤΟΥ
ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ ΒΛΑΣΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΣΤ.Α'-ΑΤ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΗΡΑΚΛ.
ΚΟΖΩΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΟΙΛΟΥΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΑΔ ΞΑΝΘΗΣ
ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΟΦΙΑ ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΓΓΛ.ΦΙΛΟΛΟΓ.ΑΡΙΣΤΟΤ.ΠΑΝ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΣ ΚΡΗΝΙΔΩΝ
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΥΣΤΆΘΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ- ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΕΕ
ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΜ.ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ Π.Υ.-ΑΤ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗΣ-ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΣΤ,Α' -ΤΔΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΚΟΚΟΝΔΡΟΥΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΒΙΤΣΑΞΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΟΙΚ/ΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Β'ΑΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΟΚΟΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΠΕΛΛΑΣ
ΚΟΚΟΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΜ.ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΟΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΚΟΛΟΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΤΜ.ΜΗΧ/ΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΚΟΛΟΒΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜ.ΣΧΕΣ.&ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ-ΤΕΙ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΥΠΑΣΤ.Β'-ΑΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΟΛΟΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΚΟΛΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ-ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΠΑΤΡΟΝ
ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΑΔ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΟΜΠΟΤΗ ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΤΜ,ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΠΕΡ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΟΜΠΟΧΟΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΟΠΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
ΚΟΝΙΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΙΛΙΚΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤ.ΠΟΛΥΤ.ΣΧ. Α.Π.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΕΕΒΕ
ΚΟΝΙΝΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ(ΑΕΙ) ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΜ.ΑΛ.ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΝΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΔΡΑΜΑΣ
ΚΟΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΤΜ,ΠΟΛΙΤ.ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
ΚΟΝΤΟΕ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΙΛΙΟΥ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜ.Δ/ΣΗΣ & Δ/ΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΟΛΗΣ Δ/ΣΗΣ& ΟΙΚ.-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑ: ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΜΕΛΙΓΑΛΑ
ΚΟΡΑΚΙΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΜΗΧ/ΓΩΝ-ΗΛΕΚ/ΓΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΤ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΟΡΔΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΗΧ/ΓΩΝ-ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΠΟΔ.ΑΣΦ.Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΡΜΑΣ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΚΟΝΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΣΤ.Β’-ΤΣΦ ΑΡΤΑΣ
ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΚΟΣΣΙΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΥΖΑ ΜΑΡΙΑ ΠΛΗ/ΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛ.ΥΠΟΛ.-ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΚΟΣΣΙΑΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΝΤΟΥΖΑ ΜΑΡΙΑ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΜΗΧ/ΓΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΚΟΤΑΡΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΙΩΤΑΚΗ ΜΕΤΑΞΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣ.ΑΓ.&ΑΘΛΗΤ. ΑΘΗΝΑΣ ΑΣΤ,ΥΠΟΔ.-ΑΔ ΛΕΣΒΟΥ
ΚΟΤΣΑΡΙΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ
ΚΟΤΣΥΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΑ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕΙ-ΟΙΚ/ΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΚΑ
ΚΟΥΔΟΥΜΑΛΙΩΤΑΚΗ ΙΣΜΗΝΗ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΧ.ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗ-ΑΣΦΑΛ.-ΤΕΙ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΟΥΖΙΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Κ.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΟΥΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΣΤ.Β’-ΔΑΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΟΥΚΙΑΝΑΚΗ ΧΑΡΑΥΓΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΜ.ΦΙΛΟΣ.ΣΧ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ
ΚΟΥΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΟΝ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΚΟΥΚΛΑΜΑΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΡΜ.ΚΑΛ/ΓΕΙΕΣ & ΑΝΘΟΚ.-ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
ΚΟΥΚΟΥΒΕΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΧ.ΜΗΧ.ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΛΕΣΒΟΥ
ΚΟΥΚΟΥΜΠΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΑΡΩΛΑΚΗ ΑΡΓΥΡΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΓΑΔ ΠΕΡ.ΚΡΗΤΗΣ
ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΕΑ
ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΤΔΑ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΚΟΥΚΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΟΥΛΕΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΟΥ ΑΘΗΝ/ ΑΕΙ ΕΠΙΣΤ. & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Π.Υ.-ΑΤ ΓΥΘΕΙΟΥ
ΚΟΥΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ- ΑΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ- ΑΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΥΜΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΜ.ΦΙΛΟΓΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ-ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΚΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΣΤ.Κ' ΤΕΧΝ.ΥΛΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ
ΚΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΔΔΣ
ΚΟΥΡΟΥΚΛΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΨΑΛΗ ΦΑΝΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΣΧ.ΕΘΝ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΟΥΡΣΙΟΥΜΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕΤΡΟΣ ΣΧ,ΚΟΙΝ/ΚΩΝ ΕΠΙΣΤ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ
ΚΟΥΣΑΞΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΒΑΛΚ.-ΣΛΑΒ.&ΑΝΑΤ.ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΠΟΔ.ΤΡΟΧ.ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΚΟΥΣΟΥΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-Α’ AT ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΚΟΥΣΤΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΟΣ/ΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜ.ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛ.ΑΠΘ ΑΣΤ.Α'-ΑΤ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
ΚΟΥΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Ε’ ΥΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜ.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
ΚΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΚΟΥΤΟΥΛΑ-ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΙΟΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛ/ΓΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΥ-ΑΔ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΗΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΣΤ.Β'-ΤΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΓΡΑΒΙΑΣ
ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΩΜΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝ.-ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ- AT ΝΙΚΑΙΑΣ
ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΜ.ΔΙΕΘΝ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΣΤ.Β'-ΥΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
ΚΟΥΤΣΟΛΙΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΓΙΑΝΝΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Α.Π.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ ΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΔΡΑΜΑΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΙΛΟΣ.ΣΧ.ΑΡΙΣΤ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΙΣΤ.ΑΡΧΑΙΟΛ.ΤΜΗΙ ΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΣ ΤΜ.30
ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΥΜΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΘΩΜΑΣ ΤΕΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ-Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝ.-ΕΦΑΡΜΟΣΜ.ΠΛΗΡ/ΚΗ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
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ΚΟΥΤΣΟΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΛΑΣ-ΑΤ ΠΥΛΗΣ
ΚΟΥΤΣΟΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΠΑΜΠΕΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜ,ΦΥΣΙΚΟ-ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΟΦΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ -ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΠΑΡ.ΣΧ.ΜΕΤ.ΕΠΙΜ.ΘΕΣ.
ΚΡΗΤΣΙΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΠΘ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΡΙΤΖΑ ΜΥΡΣΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧ.Δ/ΣΗΣ ΜΟΝ.ΥΓΕΙΑΣ&ΠΡΟΝ.-ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΧΙΟΥ
ΚΡΟΚΙΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ- AT ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΚΡΟΚΟΣ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΜ.ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡ.-ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΤΤ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΚΥΡΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ- AT ΖΙΤΣΑΣ
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΛΕΝΗ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΥ-ΑΤ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΕΡ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΤΖΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔ.&ΠΕΡ,ΑΝΑΠΤ.ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΜΔ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΡ.ΒΟΛΟΥ
ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΥΡΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΤΜ.ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ/ΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΚΥΡΟΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΚΩΛΕΤΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΣΙΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΟΝ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜ.ΙΑΤΡ.ΕΡΓΑΣΤ.-ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΚΩΣΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΤΜ.ΣΧΕΔ.& ΤΕΧΝ.ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑΒ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΚΩΣΤΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΟΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΥΨΕΛΗΣ
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΙΟΝΥΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝ. ΤΕΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΔΑΣΟΠ.& Δ/ΣΗ ΦΥΣ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ
ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΤΜ.ΤΡΟΦΟΔ.ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧ/ΣΕΟΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥΓΕΩΡ. ΕΠΙΣΤ.ΦΥΣ.ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤ.-ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Π.Υ.-ΑΤ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΚΩΣΤΟΡΡΙΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦ.&ΤΕΧΝ.ΥΠΟΛ.-ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΛΑΜΙΑΣ
ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚ.ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΤΜ.ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖ.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΔΟΕΑΗ
ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΧΡΗΜ/ΚΗΣ& ΛΟΓ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΕΕ
ΚΩΤΗΣ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΕΙΔ. ΑΣ.Υ.Δ.Ε.ΗΡΑΚΛ.
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΜ. ΕΜΠΟΡ. &Δ/ΣΗΣ-ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΑΤ ΓΕΡΑΚΑ
ΚΟΤΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΘΝ.&ΚΑΠΟΔ/ΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ.Β'-ΥΑΟΕ
ΚΩΤΣΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛ.ΓΕΩΠΟΝ.-ΤΜ, ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓ.-ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΚΩΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΜ.ΙΣΤΟΡ.& ΑΡΧ/ΓΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΟΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΣΦ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΚΩΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΠ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
ΛΑΓΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΨΥΧ/ΓΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-Ε' AT ΠΑΤΡΩΝ
ΛΑΔΩΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΕΙ-ΟΙΚ/ΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΛΟΡΓ.&Δ/ΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΣΤ.Β'-ΑΕΑ
ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΤΕΧΝ.ΑΝΤΙΡΥΠ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΕΛ/ΔΑΑ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΗΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΜΔΘ
ΛΑΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ-ΤΜ ΠΛΗΡΟΦ/ΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΛΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΛΑΜΠΑΡΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
ΛΑΜΠΡΙΝΟΖΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΣΦ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚ/ΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΟΙΚ.ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΜ.ΒΟΥΡΛΩΝ
ΛΑΜΠΡΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΜ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ-ΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΟΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔΔ
ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΝΘΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΛΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΗΛΕΠΛΗΡ.&Δ/ΣΗ-ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΛΑΝΗΣ ΣΕΦΑΦΕΙΜ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΛΑΝΤΖΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΛΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΜ.ΕΦΑΡΜ.ΠΛΗΡ/ΚΗΣ &ΜΕΣΩΝ-ΤΕ1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
ΛΑΟΥ ΟΛΓΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜ.ΦΙΛΟΣ.ΠΑΙΔΑΓΩΓ.& ΨΥΧΟΛ.-ΚΑΠ/ΚΟ ΠΑΝΕΠ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΔΑΣ
ΛΑΠΑΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΣΤ.Α'-ΑΤ ΡΕΝΤΗ
ΛΑΠΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΟΛΙΤ.ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΕΥΖΩΝΩΝ
ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΡΜΟΚ.ΚΑΛΛΙΕΡΓ.&ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ-ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΑΣΤ.Β'-ΑΤ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΒΟΥΛΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜ. ΜΟΥΣ. ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΛΑΧΑΝΑ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚ/ΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΛΑΧΑΝΑΣ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΠΟΛ.ΕΠΙΣΤ. & ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΛΕΝΤΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Β' AT ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΕΝΤΖΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΛΕΡΙΔΟΥ ΒΑΓΙΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΞΑΝΘΗΣ
ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ-ΤΜ.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Α/Υ.-Τ.ΕΙ.Δ.Α.Ε. ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ
ΛΙΑΠΟΔΗΜΗΤΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜ.ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧ.ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΙΔΗΨΟΥ
ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΡΧ.ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΛΙΟΥΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΛΙΟΥΠΡΑΣ ΘΩΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧ.ΤΟΥΡΙΣΤ.ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ-ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΑΥΤ/ΜΩΝ ΚΟΡΙΝΘ.
ΛΙΤΟΣΕΛΙΤΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΛΟΥΚΑΚΗ ΔΑΝΑΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑΕ ΧΑΝΙΩΝ
ΛΟΥΚΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΦΑΡΜ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΘ/ΚΟ ΤΜ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΣΤ.Α'-ΑΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧ.ΣΧΕΔ.ΠΛΗΡ.ΣΥΣΤΗΜ.-ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΠΑΤΡΩΝ
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΠΑΤΡΩΝ
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΤΜ.ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΑΣΤ.Α'-ΑΤ ΙΛΙΟΥ
ΛΟΥΜΠΑΡΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ-ΤΜ.ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ ΓΟΝΕΑΣ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘΜΟΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΛΟΥΠΟΣΠΥΡΙΔΑΚΟΥ ΗΛΙΑΝΘΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ-ΤΜ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΓΔΑΕ
ΛΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΜ,ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΛΟΥΡΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΣΧ.Δ/ΣΗΣ & ΟΙΚΟΝ.-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΪ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΓΑΔΑ
ΛΥΚΙΔΗΣ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΥΕΛΠΙΔΟΝ (ΣΣΕ)ΟΠΛΑ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΘΕΡΜΟΥ
ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΤΜ.ΙΑΤΡΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΣΗΣ ΜΟΝ.ΥΓ.& ΠΡΟΝ.-ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ (ΘΑΝΟΝ)
ΛΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΟΝ-ΤΜΗΜΑ ΙΠΤΑΜΕΝΟΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΧΑΝΙΩΝ
ΛΥΣΙΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΣΤ.Β'-ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΡΟΧ.ΘΕΣ.
ΛΥΤΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΤΜ.ΜΗΧΑΝ.ΠΕΡΙΒΑΛ.-ΔΠ ΘΡΑΚΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ Ε.Α.
ΜΑΓΓΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΟΑΝΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Π,Υ.-Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΝ
ΜΑΓΓΟΥΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧ.ΟΙΚ/ΚΗΣ 4 ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΠΤ.ΑΘΗΝΟΝ-ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΙΥ 0 ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ
ΜΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΕΙ-ΓΥΜΝΑΣΤ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΓΑΔΑ
ΜΑΓΚΛΑΒΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ- AT ΝΙΓΡΙΤΑΣ
ΜΑΓΚΛΑΣΗ IOANNA ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΥΠΟΔ.ΑΣΦ.Β/Α ΑΤΤΙΚ
ΜΑΓΚΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΟΝ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΑΤ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΟΝ - ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΤΔΛ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΤΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΜ.ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΟΝ ΑΣΤ.Β'-ΓΑΔΠΔΕ
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΙΟΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε,Α.
ΜΑΚΑΡΟΝΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ-ΔΙΑΤΡ.& ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧ.ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΑΤΕΙ APTΑΣ-ΤΜ ΖΟΊΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΣΠΗΛΙΟΥ
ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΓ. & Δ/ΣΗ ΑΘΛ.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΣΤ.Α'-ΓΑΔΠΣΕ
ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΤΗΛΕΠΛ/ΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΝ ΑΣΤ.Β'-ΑΤ ΑΓ.ΒΛΑΣΙΟΥ
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜΔ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΕΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ&ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΤΕΙ ΣΕΡΡΟΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΝ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ.Μ.Υ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΟΡΟΊΩΝ
ΜΑΛΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΤΜ.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΜΟΙΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΑΛΑΚΑΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΙ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Π.Υ.-Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΥ ΗΡΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΤΜ.Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΟΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΣΕΡΡΟΝ
ΜΑΛΕΒΙΤΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΗΛΙΑΣ ΤΕΙ ΠΟΛ.& ΔΟΜΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-Κ.Ι. ΑΘΗΝΟΝ (ΥΓ)
ΜΑΛΕΣΙΑΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΜΑΛΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΟΝ-ΤΜ.ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΔΕΖΙ
ΜΑΜΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΤΜ.ΤΕΧΝΟΛ.ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΠΑΠΑΓΟΥ
ΜΑΝΑΚΙΤΣΑΣ ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝ.
ΜΑΝΔΑΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΑ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤΠ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΜΑΝΔΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ Marketing-ΟΡΓ.&Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΟΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
ΜΑΝΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜ.Δ/ΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΟΝ-ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΑΓ.ΜΥΡΟΝΑ
ΜΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ · ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΠΟΛΥΤ.ΣΧΟΛΗ-ΤΜ.ΑΡΧΙΤ/ΝΟΝ MHX/KQN ΥΠΑΣΤ.Β'-ΔΑΜ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΟΑΝΝΗΣ ΣΧ.ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΟΝ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΒΙΑΝΝΟΥ ΗΡΑΚΛ.
ΜΑΝΤΖΙΑΡΑ ΘΕΑΝΩ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ IQANNINQN-TM.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ- ΥΑ ΒΟΛΟΥ
ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΟΙΚ/ΚΟ ΠΑΝΕΠ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΟΝ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΔΔΧ
ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΟΝΙΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ-ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΥΠΑΣΤ.Β'-ΤΤ IQANNINON
ΜΑΝΤΖΟΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜ.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΟΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ ΙΟΑΝΝΗΣ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΑΡΧ/ΜΙΑΣ& ΒΙΒΛ/ΜΙΑΣ -ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ-ΤΜ.Δ/ΣΙΑΣ Δ/ΣΗΣ ΑΣΤ.Α'-ΑΤ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΜΑΝΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ-ΜΗΧ/ΓΟΣ-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
ΜΑΝΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΟΤΗΡΙΟΣ ΦΙΛΟΣ.ΠΑΙΔΑΓ.& ΨΥΧΟΛ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΟΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑΠ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΜΑΝΟΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧ.ΠΟΙΜΑΝΤ.& ΚΟΙΝ.ΘΕΟΛ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΛΑΜΙΑΣ
ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΤΟΝΙΟΣ ΙΟΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΣΤ.Β'-ΥΚΑ
ΜΑΝΟΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΧΑΊΑΣ
ΜΑΡΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΙΟΑΝΝΗΣ ΤΜ.ΔΗΜ.ΣΧ.& ΕΠΙΚ.-ΤΕΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΥΡΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΟΝ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ε.Α.
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΙΚΗ ΤΜ.ΠΟΙΜΑΝΤ.&ΚΟΙΝ.ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Π.Υ.-Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΡΔΕΡΟΖΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΤΜ.ΙΣΤΟΡ. & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΑΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ε.Α.
ΜΑΡΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΛΟΣ.ΦΙΛΟΛ.&ΠΟΛ.ΠΑΡΕΥΞ.ΧΟΡΟΝ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΔΡΑΜΑΣ
ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΟΝ-ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΝΟΛ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΤΕ
ΜΑΡΚΑΚΗ ΒΙΟΛΕΤΑ ΜΙΧΑΗΛ ΤΜ.ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ-ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΟΑΝΝΗΣ ΤΕΦΑΑ ΑΘΗΝΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΧΑΊΔΑΡΙΟΥ
ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΤΕΙ ΔΙΕΘΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΙΣΓ Τ.Α.Θ.
ΜΑΡΚΟΥίΖΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑΔ-ΑΔ ΑΧΑΙΑΣ
ΜΑΡΚΟΥίΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΟΝΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΠΑΤΡΟΝ
ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΙΑΚΟΒΟΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΣΤ.Α' -AT ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΜΑΡΟΥΦΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡ.ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ-ΤΜ.ΕΠΙΣΤ.ΕΚΠΑΙΔ.ΠΡΟΣΧ.ΗΛ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ ΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΜ.ΟΙΚΟΛ.& ΠΕΡΙΒ.-ΤΕΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ
ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ ΣΟΤΗΡΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΦΥΤ.ΠΑΡ/ΓΗΣ ΑΣΤ.Α' -AT ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΜΑΣΟΥΡΑΚΗIOANNA ΚΟΝ/ΝΟΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ(ΣΣΕ) ΥΠΑΣΤ.ΒΈ.Α,
ΜΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΛΑΣΤΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΧ. ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΟΝ Π.Υ.- Κ.Ι. ΑΘΗΝΟΝ
ΜΑΣΤΟΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΕΙ ΑΘΗΝΟΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΡΟΔΟΥ
ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΡΟΔΟΥ
ΜΑΤΣΕΛΟΥ KQN/NA ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΤΜ.ΕΦΑΡΜ.ΠΛΗΡΟΦ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΒΆΤ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΜΑΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΜ.ΚΟΙΝΟΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΤΕ
ΜΑΥΡΑΝΤΖΑΣ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΟΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΕΤΕΧ
ΜΑΥΡΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΟΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΡΟΔΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΓΡ.ΕΝ.ΠΟΛ./ΥΔΤ

ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ-ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΥΠΑΣΤ.Β -ΤΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΜΑΥΡΟΦΟΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧ.ΔΙΕΘΝ.&ΕΥΡΩΠ.ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΟΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ ΓΟΝΕΑΣ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘΜΟΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΜΕΓΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ- ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ- ΑΤΠ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΕΊΝΤΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΤΕΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΣΚ.ΤΕΧΝ.ΥΠΑΞ/ΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΜΕΊΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΣΧ.ΤΕΧΝΟΛ.ΙΑΤΡ.ΜΗΧ/ΤΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΠΗΡ.ΠΣΕΑ
ΜΕΛΕΣΣΑΝΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜ.Δ/ΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦ.ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
ΜΕΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΟΤΙΝΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕΙ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ-ΤΜ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΜΕ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΚΑ
ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΝΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΕΘΝ.ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ -ΕΦΑΡ.ΜΑΘ.&ΦΥΣ.ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Π.Υ.-Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΕΛΙΣΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Β' ΤΤ ΑΥΤ.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΦΑΡΜ.ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Δ/ΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ,-Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ.ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΕΝΕΝΑΚΟΣΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧ/ΤΩΝ & ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΝ ΣΕΡΡΟΝ
ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΕΦΑΡΜ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΤ.Α'-ΔΤΕ
ΜΕΣΟΔΙΑΚΑΚΗ ΑΓΑΠΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛ.ΜΗΧ.&ΜΗΧ.ΥΠΟΛ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΑΤ ΑΕΡ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΗΤΡΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ(ΣΣΕ) ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΜΗΤΡΑΤΖΟΥΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΕΧΝ.ΠΛΗΡ/ΚΗΣ-ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΥΑ ΒΟΛΟΥ
ΜΗΤΡΙΤΖΙΚΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜ.ΓΛΩΣΣΑΣ-ΦΙΛΟΛ.& ΠΟΛ.ΠΑΡΕΥΞ.ΧΩΡΩΝ/ΔΠ ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΤΣΦ ΤΥΧΕΡΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΛΑΪΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΥΠΑΣΤ. Β' Ε.Α.
ΜΗΤΡΟΥΣΗΣΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑΤ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΜΗΤΣΑΝΗΣΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΟΕ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΜΗΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΣΤ.Α’-ΑΤ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΜΗΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΧ.ΜΗΧ/ΚΩΝ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ& ΑΝ,ΠΟΛΥΤΕΧΝ.-ΣΧ.ΑΠΘ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ-ΚΙΘ
ΜΗΤΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΡ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΔΑΜ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑΒ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑΒ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜ.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΣΤ.ΔΙΑΤΡ.&ΔΙΑΙΤ.ΧΑΡ/ΠΕΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΑΔ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ-ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑΑ
ΜΙΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΣΧ.ΤΕΧΝ.ΕΦ.-ΤΜ.ΠΟΛ.Ε/Υ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΕΦΑΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΒΙΑΝΝΟΥ ΗΡΑΚΛ.
ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΜ.ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓ.ΑΡΤΑΣ-ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΒΙΑΝΝΟΥ ΗΡΑΚΛ.
ΜΟΙΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΧΟΛ.ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ Π.Υ.-ΑΔ ΑΧΑ1ΑΣ
ΜΟΚΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΣΤ.Α'-ΑΤ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
ΜΟΣΧΟΒΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ Ε.Α.
ΜΟΣΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΜΟΣΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝ.Δ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΜΟΥΖΗ ΑΘΗΝΑ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤ.-ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΡΧ.ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΜΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΤΕΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ-ΤΜ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π.Υ,-ΑΤ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΠΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΠΕΥΚΗΣ
ΜΟΥΡΤΖΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΠΑΙΔ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΛΗΡ/ΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Υ.-ΑΔ ΑΧΑΊΑΣ
ΜΟΥΤΑΦΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕΙ-ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝ.ΕΦΑΡΜ. ΑΡΧ/ΚΑΖ-ΔΑΔΘ
ΜΠΑΖΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΜ.ΜΑΘ/ΚΩΝ,ΣΧ.ΘΕΤ.ΕΠΙΣΤ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΣΤ.Β'-ΑΤ ΑΕΡ/ΝΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΜΠΑΪΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΤΜ.ΔΙΕΘΝ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΕΛ/ΔΑΑ
ΜΠΑΪΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΕΕ
ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧ.ΝΑΥΤ.ΔΟΚΙΜΩΝ-ΜΗΧ ΑΣΤ.Β'-ΓΡΑΦ.ΚΟΙΝ.ΕΛΕΓΧ./ΥΔΤ
ΜΠΑΚΑΣΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑΠΔ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΤΕ
ΜΠΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΣΤ.Β’-ΤΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΜΠΑΛΑΚΤΑΡΗΙΩΑΝΝΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΙΚ.ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤ,Β'-ΔΔΣ
ΜΠΑΛΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΓΑΛΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΕΙ ΗΡΑΚΕΛΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ-ΤΜ.ΤΟΥΡΙΣΤ.ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ -ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑΔ-ΑΔ ΑΧΑΊΑΣ
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ε.Α.
ΜΠΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΑΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΔΑΦΝΗΣ
ΜΠΑΛΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΠΑΛΛΑΣ ΖΩΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.Β'-ΤΑΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΜΠΑΛΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΜ.ΚΟΙΝ.Δ/ΣΗΣ-ΔΗΜΟΚΡ.ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΓΑΔΠΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΣΟΕ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΜΠΑΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ- ΔΑΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΠΑΡΑ ΒΑΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΥΠΑΣΤ.Α'-ΤΣΦ-ΔΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΜΠΑΡΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΕΧΝ.ΠΛΗΡΟ.& ΤΗΛΕΠΙΚ.-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΜΠΑΡΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΑΔ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΜΠΑΡΛΑΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ ΤΜ.ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΔΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΤ.Α'-ΔΑΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ-ΤΜ.ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ Ε.Α.
ΜΠΑΡΟΥΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΥΤ.ΠΑΡ.-ΤΕΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔΔ
ΜΠΑΣΙΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΟΣ/ΚΩΝ & ΚΟΙΝ.ΣΠΟΥΔΩΝ-ΠΑΝ/ΜΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΠΑΤΖΙΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΣΤ.Α'-ΤΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
ΜΠΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΜ.ΓΛΩΣ.-ΦΙΛ.& ΠΟΛ.ΠΑΡ.ΧΩΡΩΝ-ΔΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΟΡΜΕΝΙΟΥ
ΜΠΑΤΣΑΡΑΣ ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΡ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΜΠΑΤΣΟΛΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ.ΕΚΠ.ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΣΕΛΕΡΟΥ
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ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΘΩΜΑΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ-ΤΜ.ΗΛΕΚ/ΓΩΝ ΑΣΤ.Α’-ΤΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ-ΤΜ.ΤΕΧΝΟΛ.-ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
ΜΠΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΕΙ ΧΑΝΙΟΝ-ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΔΑΕΑ
ΜΠΕΛΛΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΙΝ.ΑΝΘΡΩΠ.&ΙΣΤΟΡ.ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΕΒ
ΜΠΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Β' AT ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΜΠΕΜΠΕ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΙΟΣ ΠΑΙΔ/ΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΡ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΜΠΕΝΑΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΑΣΤ.Α’ -AT ΣΤΑΥΡ/ΠΟΛΗΣ
ΜΠΕΝΕΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΙΣΤΟΡΙΑΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ
ΜΠΕΣΙΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΑΔ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΜΠΕΤΖΕΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜ.ΔΙΟΙΚ.ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΜΠΙΛΙΑΛΗ ΖΟΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΜΠΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΓΔΑΕ
ΜΠΛΕΤΣΑ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ-Π ΑΙΔ/ΚΗ-ΨΥΧ/ΓΙ ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΠΛΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΕΙ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΔΑΔΘ
ΜΠΛΙΚΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΣΤΟΡ.&ΑΡΧΑΙΟΛ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α- AT ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΜΠΟΖΑΝΑΚΗ ΘΕΟΔΟΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΙΣΤ.ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛ.ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΗΠΩΝ
ΜΠΟΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΕΛ/ΔΑΑ
ΜΠΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΗΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤ.ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΤΜ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ- AT ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
ΜΠΟΥΛΙΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΝ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.Α’-ΥΠΟΔ.ΑΣΦ.Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΠΟΥΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ- ΤΤ ΙΩΑΝΝΙΝΟΝ
ΜΠΟΥΝΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΧ.ΣΧΕΔ/ΣΤΟΝ & ΥΠΟΔ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΕΙ) ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ Ν.ΜΑΚΡΗΣ
ΜΠΟΥΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΜΕΣ0Λ0ΓΓ10Υ-ΤΜ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑΠΔ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΤΜ.ΙΣΤΟΡ.&ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΑ
ΜΠΟΥΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΕΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΣΧΕΔ.ΤΕΧΝΟΛ.ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ- AT ΒΥΡΩΝΑ
ΜΠΟΥΡΧΑ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΤΤ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΜΠΟΥΣΙΑ ANTONIA ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ.ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Β' AT ΠΑΤΡΩΝ
ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑΜ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΠΟΥΣΜΑΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛ/ΚΗ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΤΜ.ΙΣΤ.&ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙ/ Σ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΚΑ/ΔΑΑ
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΠΡΕΛΛΑ ΔΑΦΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΟΝ-ΤΜ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΜΠΡΟΥΖΙΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΟΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΟΓΗΣ-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜΔ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΠΡΟΥΣΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΤΜ.ΜΜΕ&ΔΗΜ0ΣΙ0ΓΡΑΦΙΑ3 ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ Ν.ΖΙΧΝΗΣ
ΜΥΛΟΝΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝ/ΓΙΑ-ΤΕΙ ΠΑΤΡΟΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΧΑΊΑΣ
ΜΥΛΟΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑΥΑΠ
ΜΥΛΟΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΝΑΞΟΥ
ΜΥΛΟΝΑΣ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜΔ ΠΑΤΡΟΝ
ΜΥΛΟΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜΔ ΠΑΤΡΩΝ
ΜΥΡΙΑΝΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΗΛΙΑΣ ΠΑΙΔ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤ.ΕΚΠΑΙΔ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΥΠΑΣΤ.Β'-ΤΣΦ ΔΟ ΪΡΑΝΗΣ
ΜΥΡΣΙΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧ.ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Β' AT ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΥΡΟΝΙΔΗ ΠΑΡΘΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧ.ΕΛΛΗΝ.ΦΙΛΟΛ.ΘΡΑΚΗΣ-ΑΕΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΜΔ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Μ0ΡΑ1ΤΗΣ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΖΛΗ ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤ.ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΡΑΓΟΣ Ε.Α.
ΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΡ.ΑΡΤΑΣ
ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΟΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ
ΝΑΟΥΜ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΑΣΧΗΙΩΑΝΝΑ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Κ.Ι. ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΟΥΜ ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΑΒ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΝΑΣΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ-ΑΔ ΙΩΑΝΝΙΝΟΝ
ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΝΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΔΡΑΜΑΣ
ΝΑΧΜΙΑ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΣΦ & ΔΛ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΕΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ-ΤΜ.ΠΛΗΡΟΦ.& Δ/ΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΝΕΟΧΟΡΙΔΟΥ IOANNA ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΕΛΛΗΝ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΜ.ΤΡΟΧ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΝΙΑΒΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΝΙΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΥΠΑΣΤ.Β'-Α' AT ΠΑΤΡΩΝ
ΝΙΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΣΤ.Β'-ΤΤ ΑΙΓΑΛΕΟ
ΝΙΑΡΟΥ ΛΥΔΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΧΑΊΑΣ
ΝΙΑΦΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΗΛΕΠΛ/ΚΗΣ&Δ/ΣΗ-ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΝΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΧΝΟΛ.ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΡΓΟΥΣ
ΝΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΩΓΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ.ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΕΡ.ΧΑΝΙΩΝ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΝΤΟΝΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΜ.ΤΟΥΡΙΣΤ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ-ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΒΆΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΊΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΠΕΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΠΟΛ.ΔΟΜ.ΈΡΓΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΠΟΔ.ΤΡΟΧ.ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΟΡΔΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΟΣ. ΠΑΙΔ/ΚΗΣ & ΨΥΧΟΛ.ΙΩΑΝΝΙΝΟΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΣΝ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΤΜ.ΤΟΠ.ΑΥΤ/ΣΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΑ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΜΗΧΑΝ.-ΜΗΧ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜ.ΤΡΟΧ. ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΛΑΜΙΑΣ Π,Υ.-ΔΑΑ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ.ΕΚΠΑΙΔ.ΡΟΔΟΥ-ΠΑΝ/ΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΤΑΔΙΟΥ
ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΤΜ.ΦΙΛ/ΚΗΣ ΠΑΙΔ/ΚΟΥ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΤΑΛΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ.Σ.Α.Σ.-ΤΜ.ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΝΤΑΛΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧ.ΑΝΘΟΚΟ.-ΑΡΧ/ΝΙΚΗ-ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΧΙΟΥ
ΝΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΝΤΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΝΤΕΛΟΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧ.Δ/ΣΗΣ & ΟΙΚ.-ΤΜ.ΤΟΠ ΑΥΤ/ΣΗΣ-ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΣΤΥΝ.Β'-Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

ΝΤΕΝΤΕΚΟΥΜΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΑΔ ΠΙΕΡΙΑΣ
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ ΓΟΝΕΑΣ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘΜΟΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΜΗΜ,ΜΗΧ.ΠΛΗΡ/ΚΩΝ & ΕΠΙΚ.ΣΥΣΤ.ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΑΤΩ ΑΧΑΊΑΣ
ΝΤΖΟΓΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΜ.ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ-ΤΕΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΝΤΙΚΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΘΩΜΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΤΜ.Δ/ΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
ΝΤΙΝΑ ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΤΜ.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ-ΥΚΑ/ΔΑΑ
ΝΤΙΝΑ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧ.ΕΠΙΣΤ.ΑΓΩΓ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΣΤ.Β'-ΥΕΕΒΕ
ΝΤΟΜΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ- Ε.Α.
ΝΤΟΜΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΔΡΑΜΑΣ
ΝΤΟΝΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΣΧ.ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ- AT ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ
ΝΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΤΜ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Υ/Β' Ε.Α.
ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΝΤΟΥΜΑ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΤΜ.Δ/ΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤ.Β’-ΑΤ ΣΟΥΔΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΤΡΙΣΜΠΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΜ/ΜΙΚΗΣ& ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
ΞΑΚΟΥΣΤΙΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΟΝ-ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Π.Υ.-ΔΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΑΝΘΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΛΙΑΣ ΤΕΙ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ-ΤΜ.ΕΜΠΟΡ.&ΔΙΑΦ/ΣΗΣ Α/Α-ΔΚΑ
ΞΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΠΙΧ.ΣΧΕΔ.ΠΛΗΡ ΣΥΣΤΗΜ.-ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Β’ AT ΠΑΤΡΩΝ
ΞΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΟΣΗ/ΚΗΣ-ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΠΥΡΓΟΥ
ΞΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓ.-ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΥΡΓΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΕΙ-ΟΙΚ/ΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΚΑ/ΔΑΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΑΙΓΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΒΟΛΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΚΡΑΒΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΕΛ/ΔΑΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-Δ/ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΕΤΡΟΣ ΤΕΙ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ-ΔΗΜΟΣ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΝΑΞΟΥ
ΟΡΦΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΤΜ.ΤΕΧΝΟΛ.ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΓΔΑΕ
ΟΡΦΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΛΕΣΒΟΥ
ΠΑΓΟΥΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΠΑΓΟΥΡΤΖΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΑΣΤ.Α'-ΑΤ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΠΑΪΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ- AT ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΝΩΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ
ΠΑΛΛΑ ΑΦΕΝΤΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚ/ΚΟΥ ΠΑΝΕΠ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΧΑΝΙΩΝ-ΤΜ.ΦΥΣ.ΠΟΡΩΝ& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑΒ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΘ/ΜΟΣ- AT ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ- ΑΔ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜ.ΤΡΟΧ. ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΓΑΔΠ ΠΕΛ/ΣΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΠΘ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΑΔ ΑΡΤΑΣ
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜ.ΔΙΕΘΝ.& ΕΥΡ.ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ-Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΣΧ.ΤΟΥΡΙΣΤ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π.Υ.-Δ/ΝΣΗ ΠΟΛ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ ΑΕΙ ΣΑΜΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΑΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤ. ΣΧ.Δ/ΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΤΜ,ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧ/ΣΕΠΝ-ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Π.Υ.-ΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΠΑΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΤΕΙ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ- ΔΕΛ/Α.Ε.Α.
ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕΙ-ΠΑΝ/ΜΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΔΗΜ.Δ/ΣΗ&ΠΟΛ.ΕΠΙΣΤ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΓΑΔΑ
ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Δ' AT ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΝΤΑΖΗΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΕΙ ΛΑΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦ.ΕΦ. ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤΠ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΠΑΝΤΑΖΗ ΜΑΡΙΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ- ΤΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΤΜ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ-ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗ ΧΡΥΣΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΤΟΥΡΙΣΤ.ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΜΑΡΙΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΟΡΓ. ΔΙΟΙΚ.ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜ.ΤΡΟΧ.ΛΗΤΗΣ
ΠΑΝΤΕΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ
ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΜ.ΤΟΠ.ΑΥΤ/ΣΗΣ-ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΡΓΟΥΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΦΑΡΜ.ΠΛΗΡ.Δ/ΣΗΣ& ΟΙΚ.-ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΧΑΊΑΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ- ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΟΝ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΔΟΝ
ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΧ.ΤΕΧΝ.ΥΠΑΞ/ΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ(ΣΤΥΑ) ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ Ν.ΖΙΧΝΗΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΣΦ ΣΕΡΒΙΩΝ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΒΩΛΟΥ
ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΟΜΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΠΟΔ.ΕΣ.ΥΠ.Β.ΕΛΛΑΔ.
ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΠΟΔ.ΕΣ.ΥΠ.Β.ΕΛΛΑΔ.
ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Π.Υ.-ΑΔ ΑΧΑΊΑΣ
ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ- ΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΕΠΙΣΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ-ΠΛΗΡ.&ΕΠΙΚ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜ.ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α' ΥΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΧ.ΔΑΣΟΛ.-ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΦΥΣ.ΠΟΡ.ΔΗΜ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΤΗΣ - ΥΔΕΖΙ/ΔΑΘ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΕΙ-ΗΛΕΚΤΡ.ΜΗΧ.& ΤΕΧΝ. Η/Υ ΠΑΤΡΩΝ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-Γ ΑΔΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΤΜ.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΕΡΒΙΩΝ
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ ΓΟΝΕΑΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΓΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΛΙΤΣΑ ΣΟΦΙΑ ΚΡΙΤΩΝΑΣ
ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΗΛΙΑΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΥΛΟΣ
ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΡΑΜΑΝΙΔΗ ΑΛΕΞΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΕΝΔΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚ
ΠΑΡΑΣΧΑΚΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΧΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΑΡΙΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΑΣΠΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΣΣΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ ΙΣΑΑΚ
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΛΟΥΛΟΥΔΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΣΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΣΧΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΤΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΤΛΑΚΑΣ ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΤΡΙΚΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΤΡΙΚΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΑΤΡΟΥΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΑΤΣΙΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΥΡΩΝ
ΠΑΧΗΣΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕΛΙΤΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕΡΔΙΚΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΠΕΡΟΝΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΤΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΙΚΛΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΤΣΑΒΑ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΙΟΣ
ΠΕΤΣΕΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕΧΛΙΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
Π ΗΤΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΙΚΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΙΤΣΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΣΧΟΛΗ

Δ/ΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡ. ΕΡΓΟΝ-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΝ IQANNINQN
ΦΥΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ IQANNINQN
ΤΕΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & Δ/ΣΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΤΕΧΝ/ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞ/ΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ(ΣΜΥ)
ΕΚΠΑΙΔ/ΚΩΝ ΠΟΛ.ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ-ΑΣΠΕΤΑ ΑΘΗΝΑΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Α.Π. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΤΜ.ΤΕΧΝΟΛ.ΓΕΩΡΓ.ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΧΡΗΜ/ΜΙΚΟ & ΛΟΓΙΣΤ.ΤΜΗΜΑ-ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜ.ΦΥΣ.ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤ.ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΧ.ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΙΣΤΟΡ.&ΕΘΝΟΛ.ΘΡΑΚΗΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΝ ΕΛ.ΑΣ
ΤΜ.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΣΜΑ (ΙΚΑΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
ΣΧ.ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ 
ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ 
ΑΝΩΤ.ΣΧΟΛΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΕΠΙΣΤ.ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & Δ/ΣΗ ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟ 
ΕΦΑΡΜ.ΠΛΗΡ/ΚΗΣ Δ/ΣΗ & ΟΙΚ/ΜΙΑ-ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΣΤΥΑ
ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΕΙ- ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΡΟΔΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΔΠΘ
ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΠΑΙΔ/ΚΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΤΜ.ΜΕΙΑΥΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΤΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΜ.Δ/ΣΗΣ ΤΕΧΝ.-ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤ. ΣΧΕΣ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)ΟΠΛΑ
ΤΕΧΝ,ΥΠΑΞ/ΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ(ΣΤΥΑ)
ΟΙΚ/ΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΑΕΙ)
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 
ΔΗΜ.ΣΧ.& ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ-ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΤΜ.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ 
ΑΕΙ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ-ΑΓΡΟΤ.ΑΝΑΠΤ.ΘΡΑΚΗΣ 
ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΤΜ.ΦΥΣΙΚΟ 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΕΚΠΑΙΔ.ΗΛΕΚΤΡΟΝ.
ΣΧΟΛΗ ΣΤΑΤ/ΚΗΣ & ΑΣΦ/ΚΗΣ ΕΠΙΣΤ,ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΠΑΙΔ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ IQANNINQN 
ΣΧΟΛΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ-ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ.ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΛΟΥ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ-ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΙΧΘΥΟΚ.&ΑΛΙΕΙΑΣ-ΤΕΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΡΟΔΟΥ
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΣΧ.Δ/ΣΗΣ ΟΙΚ/ΜΙΑΣ-ΤΜ.ΤΟΠ.ΑΥΤ/ΔΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΣΧ.ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣ. & ΦΙΛΟΛ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡ.ΣΤΕΦ-ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΙΧΘΥΟΚ.-ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ IQANNINQN
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΓΕΩΤΕΧΝ.&ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΣΧ.ΕΠΑΓΓΕΛΜ.ΥΓΕΙΑΣ& ΠΡΟΝ.-ΤΜ.ΚΟΙΝ.ΕΡΓΑΣ.-ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ

ΒΑΘΜΟΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Υ.Δ.Ε.Ζ.Ι/ΤΜ. ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΜΔ ΠΑΤΡΩΝ 
ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΔΓΑ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ- AT ΣΠΕΤΣΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ- ΤΤ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜ.ΑΛ,ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΔΟΕΑΗ/ΔΑΑ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΑΣΤ.Β'-ΥΑΠΔ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ -Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΥΛΗΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΔΡΑΜΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΕΕ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΚΑ/ΔΑΑ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΒΟΛΟΥ 
ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΥΠ.ΑΣΦ.ΒΟΥΛ.ΕΛΛ. 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΔΑΑ/ΤΕΛ/ ΓΤΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ- ΥΑ IQANNINQN 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΜΔΑ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΑΠΔ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΛΟΥΡΟΥ 
ΑΡΧ/Κ ΑΣ-ΥΠ. ΦΥΣ. ΑΓΩ.&ΑΘΛΗΤ. 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΥΠΑΤΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΣΕΛΕΡΟΥ 
Π.Υ.-ΤΤ ΠΥΡΓΟΥ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΡ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΓ.ΜΥΡΩΝΑ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΓΑΔΠΙΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΕΕΒΕ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜ.ΤΡ.ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΔΡΑΜΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΔΡΑΜΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Β' AT ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜ.ΑΛ. ΠΕΙΡΑΙΑ 
Σ.Φ.-ΤΣΦ ΠΡΕΣΠΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΤΕΒΕ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑΜ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
ΑΣΤ.Α -ΑΤ ΝΙΚΑΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΡ.ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΑΣΤ.Β’-ΔΑΕΑ 

ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΣΕΡΡΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΣΤ.Α'-ΑΤ ΑΕΡ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΣΠΑΡΤΗΣ 
ΥΠΑΣΤ.Α’-ΑΤ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 
ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ -ΓΡΑΦ. ΚΟΙΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ/ΥΔΤ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΑΧΑΊΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΠΕΡ.ΒΟΛΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΑΡΤΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΠΟΔ.ΤΡΟΧ.ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΒ/ΑΑ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΓΑΔΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ ΓΟΝΕΑΣ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘΜΟΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΙΤΣΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
ΠΛΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΔΗΜ.Δ/ΣΗ-ΤΜ.ΒΙΒΛΙΟΘ.ΣΥΣΤΗΜ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΠΛΑΤΣΙΚΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝ.ΗΛΕΚΤΡΟΝ.ΥΠΟΛ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΣΤ.Α'-Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΝ
ΠΛΕΥΡΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ-ΕΦΑΡ.ΠΛΗΡ.& ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΛΙΑΚΟΣ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΜ,ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΕΠΙΚ.-ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑΠΔ
ΠΛΙΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΦΑΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΝΙΚΗΣ
ΠΛΟΥΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧ.ΜΟΝ.ΥΠΑΞ/ΚΩΝ(ΣΜΥ) ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΕΛ
ΠΟΔΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ.Μ.Υ. Υ/Α'-ΣΧ.ΜΕΤ.ΕΠΙΜΟΡΦΟΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΙΚ/ΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΟΛΙΤΟΥ ΖΟΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Π. ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΟΡΕΣΤ/ΔΑΣ
ΠΟΛΥΖΟΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΕΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΤΡΟΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ- AT ΚΥΨΕΛΗΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΜ.ΦΙΛΟΣ.ΠΑΙΔ/ΚΟ ΣΧ.ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΟΕ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΑΘΗΝΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ.ΕΚΠΑΙΔ.ΠΑΤΡΟΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΣΧ.ΓΕΩΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜ.ΠΟΛΙΤ.ΔΟΜ.ΕΡΓΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΡΝΙΣΣΑΣ
ΠΟΥΛΑΔΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧ.ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΕΕΒΕ
ΠΟΥΛΙΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΕΡ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΟΥΛΙΚΙΔΗ ΝΑΤΑΣΣΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜ.ΕΦΑΡΜ.ΜΑΘ/ΚΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΧΑΝΙΩΝ
ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΤΜ ΟΡΓ.&Δ/ΣΗΣ ΕΠΙΣ/ΣΕΩΝ ΑΣΤ.Β'-ΑΔ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΟΛ.ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔ.-ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ Π.Υ.-ΑΔ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΑΜΙΔΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
ΠΟΥΤΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕΙ-ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΕΑ
ΠΡΑΝΤΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΓΔΑΣ
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΡΧ/ΚΑΣ- AT ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ
ΠΥΘΑΡΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΠΥΡΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΣΤ.ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΟΣΧ.ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΑΣΤ.ΒΈ.Α.
ΡΑΊΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΡΑΊΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΡΑΚΑΤΣΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΣΑΜΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΡΑΜΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΙΑΤΡ.&ΒΙΟΛ.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
ΡΑΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΜ.ΕΠΙΣΤ.ΦΥΣ.ΑΓ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΡΑΠΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.Μ.Υ. ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑΒ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΡΑΠΤΗ ΑΝΝΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΣΧ.&ΑΝΑΠΤ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΡΑΠΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΡΑΠΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΛΑΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΧΟΛ.ΠΛΟΙΑΡ.ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΡΧΚΑΣ -ΔΆΤ ΠΑΤΡΩΝ
ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣΤ.Β-ΓΑΔΠΙΝ
ΡΗΓΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧ.ΤΕΧΝ.ΓΕΟΠ.-ΤΜ.ΦΥΤ.ΠΑΡΑ.-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΛΑΜΙΑΣ
ΡΗΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΧΝΟΛ.ΠΕΡΙΒΑΛ.-ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΛΟΠΙΟΥ
ΡΗΤΑ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΤ ΑΘΗΝΩΝ
ΡΙΖΕΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑΠΔ
ΡΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΕΒ
ΡΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ- ΑΔ ΙΩΑΝΝΙΝΟΝ
ΡΙΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΑΔ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΡΙΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΤΤ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΡΙΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΤΤ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΡΟΓΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛ/ΓΩΝ MHWON ΤΕΧΜΊΑΣ Η/Υ-ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΑΣΓΟΛΙΔΑΣ
ΡΟΓΚΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚ.-ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΡΟΔΙΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΧ.ΤΟΥΡΙΣΤ.ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ-ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΧΙΟΥ
ΡΟΖΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΡΑΖΙΛΙΑ ΞΑΝΘΗ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΡΟΥΜΠΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧ.ΦΙΛΟΛ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΤΜ.ΘΕΡΜΟΚ.ΚΑΛ.& ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΡΟΥΣΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΕΙ-ΓΑΛ.ΦΙΛΟΛ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
ΡΟΥΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΕΛ/ΔΑΑ
ΡΟΥΦΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΣΟΛ.&Δ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΒ. & ΦΥΣ.ΠΟΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΑΘ
ΣΑΒΒΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ -ΤΜ.ΔΑΣΟΠΟ.&Δ/ΣΗΣ ΦΥΣ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ
ΣΑ'ΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΛΑΜΙΑΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΡ.ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΑΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΔΡΑΜΑΣ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΣΦ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΥΠΟΛ.ΠΑΤΡΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΡΟΔΟΥ
ΣΑΜΛΙΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘ/ΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜ.ΠΛΗΡ/ΚΗΣ-ΤΕΙ ΣΙΝΔΟΥ ΑΣΤ/ΚΑΣ-Α' AT ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΣΑΜΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α.Π. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜΔ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΑΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΕΙ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣΤ.Α' -Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ
ΣΑΜΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜ.Δ/ΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ-ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΒΆΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
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ΣΑΜΠΟΥΝΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΤΜ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΣΠΗΛΙΟΥ
ΣΑΜΦΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΜΥ - ΟΠΛΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΔΡΑΜΑΣ
ΣΑΝΙΔΑ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛ.-ΤΕΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΑΛΑΜΑ
ΣΑΝΙΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΜ.ΚΟΙΝ/ΓΙΑΣ-ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Α/Α'-Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΣΑΡΑΚΙΝΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ.ΕΚΠΑΙΔ.ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΒΡΑΑΜ Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ-ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΣΑΡΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ-ΤΜ.ΓΛΩΣ.ΦΙΛΟΛ.ΠΑΡΑΕΥΞΕΝ.ΧΩΡ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ Ε.Α.
ΣΑΡΙΑΝΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΔΑΣ
ΣΑΡΙΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ-ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΔΑΣ
ΣΒΕΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΣΔΡΟΥΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΗΡ.&ΤΕΧΝ.ΥΠΟΛ.-ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΣΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΣΕΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΜ.Δ/ΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ-ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΓ.ΜΥΡΩΝΑ
ΣΕΛΑΛΜΑΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ- ΥΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΛΙΟΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΓΑΔΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΜ.ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΣΙΜΟΥ
ΣΕΡΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΤΜ.ΕΦ.ΠΛΗΡ.Δ/ΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΣΤ.Α'-ΑΔ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΣΕΡΙΦΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ = ΤΜ.ΔΗΜ.ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΤΕ
ΣΙΑΜΕΤΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ Ε.Α.
ΣΙΑΜΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΥΠΑΣΤ.Α'-ΔΕΕ
ΣΙΑΤΗΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΕΙ-ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΤΜ.ΔΙΕΘ.& ΕΥΡ.ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΓΑΔΑ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΓΚΟΥΡΑΣ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΠΠΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ- ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΥ-Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΙΔΕΡΟΥΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΝ ΕΚΜΕΤΑΛ/ΣΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΤΕΙ) ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣΝ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΕΠΑΝΟΜΗΣ
ΣΙΜΥΓΔΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α
ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΖ-ΑΔ ΗΛΕΙΑΣ
ΣΙΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΖΙΑΓΚΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΤΜ.ΓΕΩΤΕΧΝ.&ΠΕΡΙΒΑΛ.-ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΙΣΜΑΝΗ ΖΟΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΤΜ.ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΣΙΤΟΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΕΛ/ΔΑΑ
ΣΙΦΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘ/ΜΟΣ- AT ΔΑΦΝΗΣ
ΣΙΟΖΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠ.ΤΜ.ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΣΙΩΖΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ-ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΡΥΑΣ
ΣΚΑΛΤΣΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΕΚΠ.&ΑΓΩΓ.ΠΡΟΣΧ.ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΣΤ.Β'-ΥΑΒ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΣΚΑΛΤΣΩΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ- ΤΜΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΜ.ΤΥΠΟ/ΣΗΣ ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΠΡΟΊΟΝΤΩΝ-ΤΕΙ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΓΕΡΑΚΑ
ΣΚΑΡΩΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ-ΤΜ.ΚΟΙΝΩΝ.& ΠΟΑ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑΒ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΔΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΣΚΗΠΗΤΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΣΕΡΡΩΝ
ΣΚΙΑΔΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΓΑΔΠ ΠΕΛ/ΣΟΥ
ΣΚΛΑΒΙΑΔΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦ.-ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΕΜ
ΣΚΟΝΔΡΑΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ Υ.Α.Θ.
ΣΚΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΕΡ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΚΟΥΠΡΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΣΦ-ΑΔ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΠΕΛΛΑΣ
ΣΚΟΥΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΓΑΒΑΛΟΥΣ
ΣΚΟΥΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-Δ/ΣΗ ΥΓ.& ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΓΑΒΑΛΟΥΣ

ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΣΚΡΟΠΟΛΙΘΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΘΑΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΠΗΡ.ΦΥΣ.ΑΓ.&ΑΘΛΗΤ.

ΣΜΑΡΤΖΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΑΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΜΥΡΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ-ΤΜ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΣΟΥΓΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α' AT ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΣΟΥΛΤΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α' AT ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ-ΤΜ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΤ.Β' -ΥΠΟΔ.ΤΡΟΧ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΣΟΥΡΕΤΗ

ΣΟΥΡΕΤΗΣ ΦΟΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

ΣΟΥΣΑΜΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΣΟΥΣΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΕΠΙΣΤ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΣΠΑΘΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΤΜ.ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΑ
ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΤΜ.ΕΦΑΡΜ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΤ.Β’-ΤΣΦ & ΔΛ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΣΠΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΕΦΑΡΜ.ΠΛΗΡ.Δ/ΣΗ & ΟΙΚ.-ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΡΑΧΩΝ

ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΡΑΤΗΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΕΠΙΣΤ.ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ Ε.Α.

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΝΙΦΟΡΑ ΜΑΡΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ- AT ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛ.ΦΙΛΟΛ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΟΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΑ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΜ.ΑΓΡ.ΑΝΑΠΤ.-Δ.Π. ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΣΤΑΘΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ-ΣΤΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΤΜ.ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΣΤΑΘΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΑΡΙΣΤ.ΠΑΝ/ΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΔΑΚΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ-ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΥΠ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ-ΣΧ.ΟΙΚ/ΚΗΣ & ΠΕΡ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑΜ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΤΑΝΟΓΙΑΣ ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΧΑΡΙΒΙΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΜ.ΕΜΠΟΡ.& ΠΟΙΟΤ.ΕΛ.-ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Υ.-ΤΣΦ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ

ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΟΝ-ΣΧ.ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΥΠΗΡ.ΠΣΕΑ

ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΣΤΑΥΡΑΤΗ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.Α'-ΓΑΔΠΣΕ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΤΜ.ΤΗΛΕΠΙΚ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜ.& ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑΒ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ/ΣΗ ΣΥΣΤ.ΕΦ/ΣΜΟΥ-ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΤΤ ΠΑΤΡΟΝ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΟΡΓ.&Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΟΝ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ-ΔΑΒ/ΑΑ

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΑ ΞΑΝΘΗΣ
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ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΚΙΛΚΙΣ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΥΑ ΑΣΤ. Α’- ΙΑ' Α.Τ,Θ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΣΤ.Β’-ΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΣΤΟΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΤΜ.ΧΡΗΜΑΤ/ΚΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΟΝΑ ΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΣΕΡΡΩΝ
ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΟΣΜΑΣ ΤΕΙ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΤΡΟΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΠ.ΦΥΣ. ΑΓ. & ΑΘΛΗΤ.
ΣΤΡΟΥΜΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΕΙ ΝΟΣΙΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΣΧ. MET. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΣΤΡΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΕΙ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ-ΤΜ.ΓΕΟΛ.ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΣΧ.ΜΕΤ.ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ IOANNA ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΙΓΑΛΕΟ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΣΑΕΑ
ΣΥΓΙΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ
ΣΥΓΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ-ΤΜ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΣΕΡΡΩΝ
ΣΥΜΕΟΝΙΔΟΥ IOANNA ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΒΟΛΟΥ
ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΗ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΣΧ.ΤΕΧΝ.ΥΠΑΞ/ΚΟΝ ΑΕΡΟΠ.(ΣΤΥΑ) ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΣΥΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΙΧΑΗΛ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΕΙ ΠΑΤΡΟΝ-ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Π.Υ.-ΑΤ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΚΑ/Τ.Σ
ΣΥΡΠΑ ΓΕΟΡΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΜ.Δ/ΣΗΣ ΠΛΗΡ/ΡΙΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΣΥΡΠΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΣΥΡΡΑΚΟΣ ΦΟΙΒΟΣ ΙΟΑΝΝΗΣ ΑΕΙ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΥΤ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΤΜ.ΦΙΛΟΛ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΣΤ.Α'-ΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΤΜ.ΦΙΛΟΛ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ-ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΤΜ.ΑΝΑΠΤ.ΣΥΝ/ΚΟΝ ΕΡΓ.& ΕΚΜΕΤΑΛ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
ΣΦΕΝΔΟΝΗ ΘΕΟΔΏΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΔΑΕΑ
ΣΟΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ- ΤΜΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤΠ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΣΟΤΗΡΙΟΥ ΣΟΤΗΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Π. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΜΔΘ
ΤΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΡΒΑ ΟΛΓΑ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π.Υ.-ΑΤ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΤΑΛΛΑΡΟΣ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΤΑΝΤΣΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΤΕΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΝΙΚΗΣ
ΤΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ-ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΕ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥΕΛΕΝΗ ΚΙΜΟΝΑΣ ΣΧ.ΤΗΛ.ΣΥΣΤ.& ΔΙΚΤ.-ΤΕΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΠΑΤΡΟΝ
ΤΑΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΟΑΝΝΗΣ ΑΤΕΙΘ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Τ.Α ΣΙΝΔΟΥ
ΤΑΥΛΑΤΟΣ ΑΡΚΑΔΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΔΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΕΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΟΝ ΑΣΤ,Β’-ΤΜΔ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΕΡΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΟΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΡΚΑΛΟΧΟΡΙΟΥ
ΤΕΡΜΕΝΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΕΡΤΙΓΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΟ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΤ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΖΑΜΑΚΟΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΧ/ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛ.& ΦΥΣ.ΑΕΡ.-ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜΔ ΠΑΤΡΟΝ
ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓ.-ΤΕΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΤΖΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΤΜ.ΜΗΧ/ΚΩΝ ΟΙΚ/ΜΙΑΣ&Δ/ΣΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΜΕΣΣΗΝΑΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΑΝΤΟΝΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΤΜ.ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΠΘ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ε.Α.
ΤΖΕΛΕΠΗ ZQH ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΕΙ-ΑΓΓΛ.ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΓΑΔΑ
ΤΖΗΚΑΣ ΖΗΣΗΣ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΤΖΙΑΝΤΑΡΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΟΝ-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΑ ΔΙΔ/ΧΟΥ
ΤΖΙΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚ/ΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ-ΑΕΙ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ ΑΣΤ.Α'-ΑΔ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΤΖΙΜΑΛΗ ΖΗΝΟΒΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΟΝ Π.Υ.-ΤΔΝ ΠΑΤΡΟΝ
ΤΖΙΜΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΖΟΒΕΛΕΚΗ ΦΙΛΑΝΘΗ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΟΝ-ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΙΚΟΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΤΖΟΚΑ ΘΕΟΔΟΡΑ ΣΤΟΥΜΠΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ- ΑΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΖΟΥΛΙΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΖΟΥΡΜΑΝΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ TOYP/KQN ΕΠΙΧΕΙΡ.-ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΥΡΓΟΥ
ΤΖΟΡΤΖΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ IQANNINQN-TM,ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΑΓΙΑΔΑΣ
ΤΙΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α' AT ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΟΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΜ.ΜΕΣ.ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ & ΠΟΛΙΤ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΑ
ΤΟΓΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑΒ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΤΟΚΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΜ.ΦΙΛ.ΤΗΣ ΦΙΛΟΣ.ΣΧΟΛ.-ΑΠ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΥΠΑΣΤ.Β' Ε.Α.
ΤΟΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΟΝ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΤΟΛΙΟΣ ΙΟΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΝ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΤΗΛ/NIQN ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΣΤ.Α’-ΑΤ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΟΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΟΑΝΝΗΣ ΑΠ ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΠΕΛΛΑΣ
ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΜ.ΙΣΤΟΡ.ΑΡΧΑΙΟΛ.-ΑΕΙ IGANNINQN ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΜ,ΕΚΠ.ΓΑΔΘ
ΤΟΤΟΝΗΣ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧ.ΜΗΧ/ΓΙΑΣ-ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΑΥΤ.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΟΥΚΤΟΥΚΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤ.&ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΠΑΤΡΟΝ ΑΣΤ. ΥΠΟΔ. -Υ.Ε.Λ
ΤΟΥΛΙΚΑ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΤΟΥΛΙΤΣΗΣ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΟΙΚ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΤΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΤΡΑΊΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΙΟΑΝΝΙΝΩΝ-ΤΜ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΤΕΒΕ
ΤΡΑΜΠΟΥΚΗΣΛΟΥΚΑΣ ΙΟΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚ.-ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΥΠΑΣΤ.Α' -ΑΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΑΝΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΕΙ ΙΩΝΙΩΝ ΝΗΣΟΝ-ΤΜ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΡΑΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΟΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΤΜ.ΜΗΧ.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΓΡΕΒΕΝΟΝ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΟΝ - ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ- ΤΤ ΘΗΒΩΝ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ-ΤΜ.ΠΟΛ.ΜΗΧ.ΞΑΝΘΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΜ.ΒΟΥΡΛΩΝ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΤΡΙΒΟΥΛΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΤΕΙ ΑΜΦΙΣΣΑ Π.Υ. ΔΑΑ/ ΤΕΛ/ΓΤΥ
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ ΓΟΝΕΑΣ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘΜΟΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΡΙΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΟΡΓ.& Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΤΣΑΓΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΧ.ΚΟΙΝ.ΕΠΙΣΤ.ΑΙΓ ΑΙΟΥ-ΤΜ.ΚΟΙΝΩΝ.ΑΘΡΩΠΟΛ.&ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΣΤΑ ΚΑΜ ΒΟΥΡΛΩΝ
ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΑΓΑΠΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΙΔ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΑΣΤ.Α’-ΑΔ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΙΑΧ/ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ- ΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΣΑΚΑΡΔΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΤ.Α'-Β' AT ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΤΣΑΚΙΡΗ ΚΟΣΜΙΑ NEZH KQN/NA ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ-ΤΜ.ΚΟΙΝ/ΓΙΑΣ Π.Υ.-Δ/ΝΣΗ ΠΟΑ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚ/ΣΗΣ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΡΓΩΝ-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ- AT ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ-ΠΑΙΔ/ΚΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΙΟΑΝΝΙΝΩΝ Α/Υ-ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΣ.ΥΠΟΘ.Β.ΕΛΛΑΔ
ΤΣΑΚΣΤΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΕΙ-ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΔΕΟΠΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΤΣΑΛΚΑΤΗΣ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΤΜ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΤΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ Ν.ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ
ΤΣΑΜΠΑΣΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΒΕΥΗΣ
ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΑΔ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΤΣΑΡΑΝΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΤΣΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛ/ΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ-ΤΕΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΤΣΑΧΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΤ.Α’-ΤΤ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΤΣΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΣΤ.Α'-ΔΑΕΑ
ΤΣΕΛΙΟΣ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ/ΣΗΣ ΕΠΙΣΤ.&ΤΕΧΝ.ΟΙΚΟΝ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΟΕ ΑΣΤ.Α’-ΥΚΑ/ΔΑΑ
ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓ.ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
ΤΣΕΡΙΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤ.ΕΠΙΣΤ. & ΔΗΜ Δ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.Α' -ΤΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΤΣΕΡΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΥΠΑΣΤ.Α'-ΑΤ ΣΕΕΡΩΝ
ΤΣΙΑΒΟΣ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΜΗΧΑΝΟΛΩΓΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΓΑΔΠ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜ.ΔΑΣΟΛ.&ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛ. ΑΠΘ ΑΣΤ.Α'-ΙΓ’ ΑΤΘ
ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΒΑΪΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Ι.Τ.Α.Θ
ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧ.ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΣΙΑΚΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΤΣΙΑΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΜΙΚΟΝ ΕΡΓΩΝ-ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ -AT ΠΕΡ.ΒΟΛΟΥ
ΤΣΙΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ-ΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ/ΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΣΙΒΛΙΔΟΥ ΘΕΟΠΙΣΤΗ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΡΜ.ΚΑΛ/ΓΕΙΩΝ & ΑΘΝΟΚΟΜΙΑΣ-ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΤΣΙΒΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΚΑΝΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ- AT ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΤΣΙΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ ΤΕΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ/ΚΑΣ- AT ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΤΣΙΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΕΒ
ΤΣΙΜΠΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΜ.ΜΕΘΟΔΟΛ.ΙΣΤ.&ΘΕΩΡ.ΕΠΙΣΤ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΑΤ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΣΙΜΠΟΝΑΚΗΣ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΣΤ,Β'-ΔΔΧ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΟ ΓΙΣΤ.&ΧΡΗ Μ ΑΤΟΟΙΚ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΥΠΑΣΤ.Ε.Α.
ΤΣΙΟΜΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΛΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-Δ/ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΣΑΕΑ
ΤΣΙΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΟΜΑΣ ΙΚΑΡΩΝ (Σ.Ι.) ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΣΙΟΥΤΣΙΑΣ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΣΧ.ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΣΧ.ΕΘΝ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΣΙΠΗ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ ΘΕΑΝΩ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΓΔΑΕ
ΤΣΙΡΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΤΜ.ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΟΛ/ΚΗΣ-ΑΘΗΝΑ ΥΠΑΣΤ.Α'-ΑΤ Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ-ΓΑΔΑ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΚΑΣ-ΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΣΙΤΟΥ ΑΓΛΑ ΪΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΧ.ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΤΣΙΤΟΝΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΤΜ.ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΣΤ.Β'-ΑΤ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΣΙΦΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΑΣΤ.Β'-ΤΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΣΙΩΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧΩΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΜ,.ΤΡΟΧ.ΛΗΤΗΣ
ΤΣΙΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8ΑΙ0Σ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑΕΕΒ
ΤΣΙΟΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΣΧ.ΓΕΩΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΤΟΠΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΜΔΘ
ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ- ΑΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΑΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΣΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΜ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΣΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Δ/ΣΗ ΕΠΙΣ/ΧΕΩΝ-ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΜ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΣΟΜΑΚΗ ΕΡΙΕΤΤΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΤΜ.ΧΡΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ- ΔΑΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΣΟΠΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΥΠΑΣΤ.Α-ΤΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΑ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Μ.Υ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΠΩΔ.ΤΡΟΧ.ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΤΣΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΛ/ΝΙΕΣ & ΣΥΣΤΗΜ.ΔΙΚΤΥΟΥ-ΤΕΙ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΤΣΟΥΜΑ ΑΡΓΥΡΟ ΣΤΡΟΠΩΝΙΑΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Δ ΥΑΒ/Α ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α' AT ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΤΣΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚ.Κ ΠΕΡ/ΚΗ ΑΝΑΠΤ.ΠΑΝΤΕΙΟΥ Π.Υ.-Β AT ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΤΣΟΥΡΝΑΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Υ.-ΤΤ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΤΣΟΥΦΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΦΑΡΜΑΚΗ ΝΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΤΜ.ΦΠΨ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ-ΣΧ. ΜΕΤ.ΕΠΙΜΟΡΦ.
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΟΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
ΦΑΣΟΥΛΙΟΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤ.Α'-ΥΑΠΔ
ΦΑΦΑ ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΡΟΔΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ- AT ΚΑΤΣΙΚΑ
ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΤΜ.ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ- AT ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
ΦΕΛΟΝΗΣ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΤΜ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α/Υ-ΔΚΑ
ΦΕΝΕΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜ.ΑΛ.Ν/Α ΑΤΤΙΚΗΣ
ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑΔ-ΑΔ ΑΧΑΊΑΣ
ΦΕΣΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΣΤΑΤ.&ΑΣΦΑΛ.ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΕΕ
ΦΕΣΑΤΟΓΛΟΥΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΕΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ-ΤΜ.ΤΡΟΦ. & ΠΟΙΟΤ.ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ ΓΟΝΕΑΣ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘΜΟΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΦΕΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ.Σ.Σ, ΣΩΜ.ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔ.ΑΤΤΙΚΗΣ
ΦΕΥΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΜ.ΓΕΩΠΛΗΡ.& ΤΥΠΟΓΡ.-ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΑΣΤ.Β'-ΥΕΕΒΕ
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΟΛ.ΜΗΧ.-ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΤΤ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΦΙΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΠ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΤΜ.ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΕΥΛΑΛΟΥ
ΦΛΕΜΕΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΦΛΕΣΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΜ.ΣΧΕΔ/ΣΜΩΥ & ΠΑΡΑΓ.ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ-ΤΕΙ ΚΙΛΚ Σ ΑΝΘ/ΜΟΣ- ΔΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΦΛΟΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΙ ΗΛΕΚΤΡΩΝΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ- AT ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΦΛΩΡΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΣΧ.ΕΘΝ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΦΛΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΟΜΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤ.& ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΘΕΩΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΡΟΔΟΥ
ΦΛΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕΙ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΦΟΥΚΑΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜ.ΤΟΥΡΙΣΤ.ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ-ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΦΟΥΚΑΡΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜ.ΕΛΕΓ.ΤΡΟΦ.ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ-ΤΕΙ ΦΛΟΡΙΝΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΦΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΩΤΙΟΣ ΦΥΣΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΑΕΙ Π.Υ.- Γ' AT ΠΕΙΡΑΙΑ
ΦΟΥΣΤΑΛΙΕΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑΠΔ
ΦΟΥΦΛΙΑ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΖΙΟΓΚΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ-ΔΑΣ/ΝΙΑΣ & Δ/ΣΗ ΦΥΣ. ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΓΑΔΠΣΕ
ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΥΠΟΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΔΙΩΙΚ.ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑΒ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΦΤΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΤΜ.Δ/ΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΦΩΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΦΠΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΝΘΜΟΣ-ΙΣΤ’ Τ.Α.Θ.
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Παράξενα απ’ όλο
τον κόσμο

Σ την Ινδία η καριέρα χου Αστυνομικού μπορεί να  αρ
χίσει ακόμα και από την τρυφερή ηλικία των 5 χρόνων. Α υτή εί
ναι η σκληρή πραγματικότητα για  τον μικρό Σοράμπ Ναγκβασί 
που δουλεύει σε Αστυνομικό Τμήμα, αναπληρώνοντας τον πατέ
ρα του που πέθανε εν ώρα υπηρεσίας. Π αρ’ ότι η  παιδική εργασία 
απαγορεύεται τυπικά, το ινδικό σύστημα δίνει τη  δυνατότητα σε 
ένα μέλος της οικογένειας να  πάρει τη  θέση ενός κυβερνητικού 
υπαλλήλου που πέθανε την ώρα της υπηρεσίας. Καθώς δεν υ 
πάρχει ηλικιακό όριο, πολλές φτωχές οικογένειες αναγκάζονται 
να  καταφύγουν σ’ αυτήν τη λύση προκειμένου να επιβιώσουν.
Ο μικρός Σοράμπ τακτοποιεί φακέλους και φέρνει τσάι και νερό 
στους ανωτέρους του, κερδίζοντας 2.500 ρουπίες (57 δολάρια) 
μηνιαίως. Τη μια μέρα πηγαίνει στη δουλειά και την επομένη στο 
σχολείο. Η  μητέρα του νιώθει τύψεις, ομολογεί όμως ότι δεν είχε 
άλλη επιλογή, αφού ο μικρός εξασφαλίζει το φαγητό σε μια οικο
γένεια με πέντε μέλη.

Θ α  πρέπει μάλλον να  έφταιξε το περίεργο βάδι
σμα της, που η νεαρή γυνα ίκα  δεν κατάφερε να  κρύψ ει τα  51 
ζωντανά σπάνια τροπικά ψάρια, τα οποία μετέφερε σε ειδική 
θήκη, στη φούστα της. Η γυνα ίκα  προσπαθούσε να  εισέλθει στη 
Μελβούρνη της Αυστραλίας, προερχόμενη από τη  Σιγκαπούρη. 
Κατά τη  διάρκεια τη ς σωματικής έρευνας, οι τελωνειακοί υπο
ψ ιάστηκαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, όταν άκουσαν ήχους πα
φλασμού να βγαίνουν από τη  μέση τη ς γυναίκας. Η εξέταση της 
έδειξε ότι μετέφερε 15 εύκαμπτα πλαστικά δοχεία, γεμάτα νερό, 
που περιείχαν σπάνια τροπικά ψάρια. "Τα δοχεία ήταν ραμμένα 
στο εσωτερικό της φούστας της", δήλωσε εκπρόσωπος τω ν αυ
στραλιανών Τελωνείων. Η νομοθεσία της Αυστραλίας αντιμε
τω πίζει με ιδιαίτερη αυστηρότητα τους λαθρέμπορους σπάνιων 
και απειλούμενων ζωικών ειδών, ενώ η γεωγραφική απομόνω
ση της αυστραλιανής ηπείρου υποχρεώνει τ ις  αρχές να  ελέγ
χουν με προσοχή τα φορτία από το εξωτερικό, ώστε να  αποφευ
χθ ε ί οικολογική καταστροφή.

^ J1 V T [ α π ο δ ε ίχ θ η κ ε  η  IU T O Q  για μια 86χρονη γυ
ναίκα από τη Βόρεια Καρολίνα. Η  ηλικιωμένη Ντόροθι Ντένσμορ συ- 
νελήφθη και πέρασε δύο βραδιές στη φυλακή, επειδή τηλεφωνούσε 
συνεχώς στην Αστυνομία για να παραπσνεθεί για τις διανομές πιτσα
ρίας. Οργισμένη, κάλεσε 20 φορές τη γραμμή επειγόντων περιστατι
κών της Αστυνομίας μέσα σε 38 λεπτά. Ό ταν αρνήθηκε να σταματή
σει τα τηλεφωνήματα, η Άμεσος Δράση έφθασε στο σπίτι της και τη 
συνέλαβε επειδή απασχολούσε τη γραμμή χωρίς λόγο. Ό πω ς αναφέ
ρει εκπρόσωπος της Αστυνομίας, η μικροκαμωμένη 86χρονη αντι- 
στάθηκε, κλωτσώντας και δαγκώνοντας το χέρι του αστυνομικού.! Η 
ηλικιωμένη αφέθηκε ελεύθερη, πρόκειται όμως να παρουσιαστεί στο 
δικαστήριο καθώς αναμένεται σχετική ιατρική γνωμάτευση.

Ε ιιί μια δεκαετία αγνοείτο η.. .τύχη της. Ο σύζυγος είχε
ψάξει παντού για τη βέρα του, αλλά δεν την είχε βρει πουθενά κι έτσι 
εγκατέλειψε κάθε προσπάθεια. Παραμονές της επετείου των 20 χρό
νων του γάμου του, η βέρα βρέθηκε κι έφτασε στα χέρια του. Πανευ
τυχής η σύζυγος είχε τη χαρά να του φορέσει για δεύτερη φορά την ί
δια βέρα, η οποία τους είχε ενώσει προ εικοσαετίας. Τη βρήκε η νέα ι- 
διοκτήτρια του σπιτιού, κάπου στον κήπο, και την επέστρεψε στον 
κάτοχο της.

Βρετανός υδραυλικός εκλήθη να αποκαταστήσει
κάποια ασήμαντη βλάβη στα υδραυλικά μιας κατοικίας στη νότια 
Αγγλία. Αντ’ αυτού, ούρησε σε ένα βάζο και έριξε το περιεχόμενο στο 
κεντρικό σύστημα θέρμανσης. Για κακή του τύχη όμως, οι κάμερεςμε 
τις οποίες είχαν εφοδιάσει το σπίτι οι ενοικιαστές του, κατέγραψαν λε
πτό προς λεπτό τις...υδραυλικές εργασίες, για τις οποίες μάλιστα ο 
47χρονος τεχνίτης χρέωσε τον πελάτη πάνω από 290 ευρώ. Τι έλαβε; 
Εκατόν πενήντα ώρες κοινωνικής εργασίας και πρόστιμο περίπου πε- 
ντέμισι χιλιάδων ευρώ, καθώς το αρμόδιο δικαστήριο δεν έλαβε υπ ’ ό
ψη του τις δικαιολογίες του περί δήθεν ασθένειας, η  οποία καθιστά α
δύνατο τον έλεγχο της συγκεκριμένης φυσικής ανάγκης του.
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Παρουσία δεκάδων μαρτύρων, ένας 38χρο-
νος Αμερικανός φόρεσε μια κόπα, την οποία προηγουμένως είχε ''πο
τίσει" με βενζίνη, ανέβηκε στο βάθρο κι αφού έβαλε φωτιά στην κάπα 
του πήδησε στην πισίνα, απ’ όπου αναδύθηκε, κρατώντας μια βέρα 
στο χέρι για την αγαπημένη του. "Αγάπη μου καίγομαι για σένα", της 
είπε, "θα με παντρευτείς;". Εκείνη, πάλι, ξεπερνώντας ένα πρώτο δι
σταγμό είπε το πολυπόθητο "ναι", υπό το ηχηρό, υποθέτουμε, χειρο
κρότημα των παρισταμένων. Λίγο αργότερα, ο "φλογερός" εραστής α
ποκάλυψε ότι προχώρησε στο απονενοημένο διάβημα του με τη βοή
θεια φίλου του "κασκαντέρ", ο οποίος και τον καθοδηγούσε για την ε
ντυπωσιακή παράσταση, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του.

Μ ε-Τ Ο  μ ε τ ά λ λ ιο  T O U  C p iV C tA lO r1 στο λαιμό, ο μι
κρός Τζέικ, ένα χρυσό σέτερ θα περάσει στην ιστορία, αφού πέτυχε 
την πρωτιά: να διανύσει κολυμπώντας την απόσταση, που χωρίζει τη 
νήσο Αλκατράζ, όπου κάποτε βρίσκονταν οι γνωστά; φυλακές υψί- 
στης ασφαλείας μέχρι την απέναντι ακτή του Σαν Φραντσίσκο. Το μι
κρό σκυλάκι δίστασε στην αρχή, αλλά πήρε τη μεγάλη απόφαση, όταν 
ο συνοδός του έπεσε πρώτος στα παγωμένα νερά του ωκεανού και το 
παρότρυνε να τον ακολουθήσει, ρίχνοντας του ένα παιχνίδι για κυνή
γι. Με αξιοζήλευτο χρόνο 41 λεπτών και 45 δευτερολέπτων είναι το 
πρώτο τετράποδο, που καταφέρνει ένα τέτοιο 
επίτευγμα κι είναι σίγουρο ότι ο ιδιοκτήτης 
του δεν θα το αφήσει χωρίς τη δέουσα ανταμοι
βή. Επέμενε άλλωστε πολύ, προκειμένου να ε- 
πιτραπεί στο χρυσό σέτερ να μετάσχει στον δια
γωνισμό, που διεξάγεται κάθε χρόνο με τη συμ
μετοχή αρκετών παράτολμων κολυμβητών.

Μ ε το που έγινε Αμερικα
νός, έγινε και πλούσιος ένας Κενυάτης με
τανάστης στην Αιόβα των ΗΠΑ: Τη μέρα, που 
πολιτογραφήθηκε Αμερικανός πολίτης κέρδι
σε και τον πρώτο λαχνό του λαχείου. Αυτό το α
προσδόκητο συναπάντημα με την τύχη του, ο 
40χρονος υπάλληλος θεώρησε ότι μπορούσε να 
συμβεί, μόνο σε αμερικανικό έδαφος όπου άλ
λωστε είχε αναζητήσει την τύχη του ως σπου
δαστής πριν από λίγες δεκαετίες. Τώρα, με τα 
κέρδη στο χέρι, περίπου δύο εκατομμύρια δο
λάρια, μπορείνα κάνει τα σχέδια του για το μέλ
λον, αφού όπως δήλωσε διατηρεί την., .ψυχραι
μία του. Και παρ’ ότι η πρώτη του σκέψη ήταν να διασφαλίσει μ ’ αυτά 
τη χρηματοδότηση των σπουδών της 4χρονης κόρης του, αυτό ουδό
λως φαίνεται να αλλάζει την πεποίθηση του ότι βρίσκεται στη γη  της 
ευημερίας και της επαγγελίας.

Μ χ τη ζωή του "πλήρωοε" το πάθος του
για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, ένας 28χρονος Νοτιοκορεάτης, ο οποί
ος έπεσε "ηρωικά" μαχόμενος στα ηλεκτρονικά πεδία τωνμαχών. Ο νε
αρός σύχναζε στα τοπικά Ιντερνέτ καφέ όπου έπαιζε επί ώρες πολεμι
κά παιχνίδια στο Διαδίκτυο, με συμπαίκτες από κάθε γωνιά της γης, 
αλλά η καρδιά του δεν άντεξε στην ένταση του "μαραθώνιου" αγώνα 
των 50 συνεχών ωρών. Ο άτυχος άνδρας είχε καθίσει στην καρέκλα 
του, στις 3 Αυγούστου και δεν σηκώθηκε απ’ αυτήν παρά μόνο μετά α
πό τρεις μέρες προκειμένου να πάει στο αποχωρητήριο. Εντούτοις λί
γα λεπτά αργότερα, άφησε την τελευταία του πνοή, πιθανότατα από 
καρδιακή ανεπάρκεια Οι φίλοι και οι γνωστοί του λένε ότι τέτοιο ή
ταν το πάθος του για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, ώστε τελευταία είχε 
παραιτηθεί από τη δουλειά του, προκειμένου να έχει περισσότερο χρό
νο στη διάθεση του για να παίζει.

Περασε Ο Π Ο  πονώ του ολόκληρη εμπορική αμαξο
στοιχία, όμως εκείνος, παραδομένος στη γαλήνια αγκάλη του Μορ- 
φέα, όχι μόνο δεν ξύπνησε, αλλά ούτε καν άλλαξε πλευρό και σώθηκε. 
Οπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο, ο νεαρός άνδρας εκείτετο ανά

μεσα στις ράγες και κοιμόταν βαθιά, έπειτα από μεγάλο -κατά τα φαι
νόμενα- μεθύσι. Ο οδηγός της αμαξοστοιχίας τον είδε αλλά δεν προλά

βαινε να φρενάρει, ενώ οι προσπάθειες όσων ε
πιχείρησαν να τον τραβήξουν από το επικίνδυ
νο σημείο δεν είχαν αποτέλεσμα. Έ μεινε στη 
θέση του, το τρένο πέρασε πάνω από το κεφάλι 
κι επειδή ακριβώς δεν κουνήθηκε σώθηκε η 
ζωή του. Αν οι προσπάθειες των επίδοξων σω- 
τήρων του τον ξυπνούσαν, αν πανικοβαλλό- 
ταν ή αν μετακινιόταν έστω και ελάχιστα,, πι
θανότατα δεν θα μάθαινε ποτέ τη συνέχεια της 
περιπέτειας του. Είχε χρόνια ακόμη να ζήσει ό
πως θα έλεγαν και οι παλιότεροι.

Έ ,

Ο ,η απομιμήσεις ακριβών προϊόντων καμιά φορά μπορεί 
να είναι τόσο πετυχημένες ώστε να ξεγελάσουν το μάτι ενός..αδαούς 
Κι αυτό πιθανότατα συνέβη με δύο νεαρούς κλέφτες στην Μπανγκόκ 
της Ταϊλάνδης οι οποίοι με την απειλή μαχαιριού εξανάγκασαν έναν 
21χρονο νεαρό να βγάλει το επώνυμο τζιν και τα αθλητικά του πα
πούτσια, τα οποία είχαν βάλει στο.. .αδαές μάτι τους Ό πω ς ανέφερε το 
θύμα στην Αστυνομία, οι δράστες δεν ενδιαφέρθηκαν ούτε για το πορ
τοφόλι του ούτε για το ρολόι του ή ό,τι άλλο πολύτιμο μπορεί να είχε 
επάνω του, αλλά μόνο για το επώνυμο τζιν και τα παπούτσια. Μόνο 
που επρόκειτο για "μαϊμούδες" που είχε αγοράσει από λαϊκή αγορά

ν̂ας ευγενης και καλοσυνάτος 
οδηγός στην Ιαπωνία πέτυχε, όχι μόνο να απο
τρέψει έναν νεαρό να τον κλέψει, αλλά τον έ
πεισε και να παραδοθεί στην Αστυνομία! Ενδε
χομένως θα μπορούσε να μείνει στο πρώτο, αλ
λά προχώρησε και στο δεύτερο Έ να ς 28χρονος 
νεαρός άνεργος λοσιόν, με μικρό αιχμηρό ξί
φος μπήκε στο όχημα του ΘΟχρονου ταξιτζή με 
σκοπό να τον κλέψει. Ωστόσο, έκανε το "λάθος" 

να πιάσει κουβέντα με το υποψήφιο θύμα του και να διαπιστώσει ότι 
επρόκειτο για καλό και αγαθό άνθρωπο, στον οποίο δεν δίστασε να ο
μολογήσει ότι δεν είχε χρήματα για να πληρώσει την "κούρσα". Ό ταν 
ο οδηγός του είπε ότι δεν υπάρχει λόγος να στενοχωριέται, δεδομένου 
ότι θα μπορούσε κάποια στιγμή αργότερα να φέρει τα χρήματα στην ε
ταιρεία του, ο νεαρός δεν "άντεξε" τόση καλοσύνη και αποκάλυψε τις 
πραγματικές του προθέσεις ό,τι δηλαδή ήθελε να του πάρει την εί
σπραξη. Από κει και πέρα, η συζήτηση τους πήρε άλλη τροπή: ο ταξι
τζής έπεισε τον επίδοξο κλέφτη να παραδοθεί στην Αστυνομία και ε
κείνος συμφώνησε να το κάνει.

Επιμέλεια: Π .Υ .  Α φ ρ ο δ ίτ η  Κ ο κ κ ίν ο υ
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[  κ ο υ ι ζ  :

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ Γιατί το λέμε έτσι;

ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΟΓΓΑ;

1.Η κατα νά λω σ η  αλκοόλ:
α) Σας οδηγεί σε υ π ερ εκ ιίμ η σ η  τω ν πρ α γμ α τικ ώ ν σας ι
κ α νοτή τω ν.
β) Μ ειώ νει το χρόνο  τη ς  αντίδρασής σας.

2. Σε μ ια  δ ια σ τα ύ ρ ω σ η  ή  ένα ν  κόμ βο  π ρ ο ς  π ο ιε ς  κ α 
τευ θ ύ ν σ ε ις  κ α ι με π ο ια  σ ειρά  π ρ έπ ε ι ν α  ελέγξετε γ ια  
ν α  μ η ν  εμ πλακείτε σε τρ ο χ α ίο  α τύ χη μ α :
α) Μ όνο αριστερά (μήπω ς δεν σας παραχω ρήσουν τη ν  
προτεραιότητα).
β) Μ όνο δεξιά (διότι έχετε προτεραιότητα), 
γ ) Π ίσω  (ώστε να  μ η ν  ξαφνιάσετε τον  οδηγό 

π ο υ  σας ακολουθεί), στη  σ υνέχεια  αριστερά (διότι τα  οχήματα  
που  έρχοντα ι από αριστερά είνα ι τα  π ρώ τα  με τα  οποία 
κ ινδυ νεύ ετε  να  συγκρουσθείτε) κα ι τέλος δεξιά 
(για  να  παραχω ρήσετε προτεραιότητα).

3. Π ο ια  η  σ ημασ ία  το υ  σ ή μ α το ς  αυτού ;
α) Δ ιακλάδω ση με λοξή οδό όπου ισχύει η  
προτερα ιότητα  από δεξιά, 
β) Δ ιακλάδω ση με λοξή οδό δεξιά οι ε π ί τη ς  ο
ποίας κ ινούμ ενο ι οφείλουν 
να  παραχω ρήσουν προτεραιότητα , 
γ) έπ οχρεω τική  στροφ ή δεξιά.

Τ α  κουμπιά της Αλέξαινας". Ό ταν οι Φράγκοι πή
ραν τον Ισθμό, τον Ακροκόρινθο τον διοικούσε ο Λέων 
Σίγουρος ο ροπαλοφόρος. Το 1205 ο Σγουρός, κλείστηκε 
στο οχυρό του και νίκησε τους Φράγκους. Οι Φράγκοι 
όμως ξαναγύρισαν μετά δύο χρόνια και άρχισαν νέα φο
βερή πολιορκία, που κράτησε ως το 1210. Άρρωστοι, 
πεινασμένοι, χωρίς όπλα σχεδόν, αυτοί που ήταν μέσα 
στο φρούριο αντιστέκονταν ηρωικά. Στο διάστημα αυ
τό ο Σγουρός έκανε εξορμήσεις. Η  γυναίκα του Σγου
ρού, ήταν η κόρη του αυτοκράτορα Αλέξιου Γ *  και ο 
λαός την αποκαλούσε" "Αλεξαινα". Η  "Αλέξαινα", για να 
βοηθήσει τον άντρα τηςέχτισεμε δικά τηςχρήματα, πο
λεμίστρες που ο λαός τις έλεγε "κομβίες από το γαλλικό 
"κομπά" που σημαίνει αγώνας. Στη διάρκεια αυτής της 
μεγάλης πολιορκίας οι Έ λληνες που έβλεπαν τις αλλε
πάλληλες προσπάθειες των Φράγκων να καταλάβουν 
το φρούριο, έλεγαν χαρούμενοι ότι οι "κομβίες της Αλέ- 
ξαινας αντέχουν ακόμη".
Με τον καιρό όμως, η φράση αυτή έγινε "τα κουμπιά 
της Αλέξαινας" που τη λέμε συνήθως όταν βρισκόμα
στε σε κάποια δυσχέρεια.
(ΛέΕρις και φράσεις παροιμιώδεις) εκδόσεις Σμυρνιοπάκη

Έ κτακτα  - εκτάκτως. Τα δύο επιρρήματα διαφέρουν 
στη σημασία. Λανθασμένα χρησιμοποιείται ενίοτε το 
"έκτακτα" και με τη σημασία του "εκτάκτως". Το "έκτα
κτα" σημαίνει "έξοχα, υπέροχα". Το "εκτάκτως" σημαί
νει "ξαφνικά, απροσδόκητα". Προφανώς είναι λάθος να 
πει κανείς "Αναχώρησε έκτακτα χθες το βράδυ ο Πρω
θυπουργός για τις Βρυξέλες”!

Γνωρίζετε ό τ ι ...

Το πρώτο Ελληνικό Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε στις 3 
Μαϊου 1837 και στεγάστηκε στην οδό Θολού 5, στην 
κατοικία του αρχιτέκτονα Σταμάτη Κλεάνθη στη 
βορειοανατολική πλευρά της Ακρόπολης στα 
Αναφιώτικα. Το σπίτι αυτό με την ιδιότυπη 
αρχιτεκτονική του ήταν γνωστό σε όλους τους 
ανθρώπουςτηςεποχήςως"σπίτι του Κλεάνθη". Ή ταντο 
πρώτο Πανεπιστήμιο όχι μόνο στο νέο ελληνικό κράτος 
αλλά και γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο. 
Λειτούργησε μεταξύ των ετών 1837 -1841. Ή ταν ένα 
κτίριο νεοκλασικού ρυθμού που στέγασε την επιστήμη 
και τη σοφία κατά την περίοδο της Βασιλείας του 
Ό θω νος Το "Οθωνικό Πανεπιστήμιο", όπως λεγόταν 
τότε, αποτελούνταν από τέσσερις Σχολές: της 
Θεολογίας της Νομικής της Ιατρικής και των Τεχνών. 
Είχε 33 καθηγητές 53 φοιτητές και 75 μη 
εγγεγραμμένους ακροατές Το Νοέμβριο του 1841 
άρχισαν να λειτουργούν νέες τάξεις σε ένα καινούργιο 
κτίριο που σχεδιάστηκε από τον Δανό Αρχιτέκτονα 
ΚρίστιανΧάνσεν.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Π ε ρ π α τ ώ ν τ α ς  σ τ ο  χ ιό ν ι

Ο αστυνόμος Θάνος Στεργίου συνή
θιζε να  διαμαρτύρεται με τη  δουλειά 
του, γιατί ήταν πολλές οι δυσάρεστες καταστάσεις 
μπροστά στις οποίες βρισκόταν. Αυτή τη φορά η α
γανάκτησή του έφτανε στο έπακρο. Ή τα ν  αναγκα
σμένος για επαγγελματικούςλόγους να  ανέβει σε έ
να βουνό για μια έρευνα και πολύ περισσότερο αυτή 
τη μέρα, καθώς σκαρφάλωνε μέσα στοχιόνι, με θερ
μοκρασία γύρω στους είκοσι βαθμούςκάτω από το 
μηδέν.
Το πτώμα του Μιχάλη Καραμανώλη κείτονταν στο 
χιόνι. Ξεχώριζε πάνω στο κατάλευκο τοπίο με το έ
ντονο χρώμα των ρούχων του: κόκκινο αντιανεμι
κό μπουφάν, κόκκινο μάλλινο σκουφάκι και μπλε 
παντελόνι. Ακόμη και τα γυμνά του χέρια ξεχώρι
ζαν πάνω στο χιόνι. Ο Στεργίου δεν μπόρεσε να μην 
παρατηρήσει ότι και τα δυο χέρια ήταν στολισμένα 
με πανάκριβα δαχτυλίδια 
Στο σημείο είχε φθάσει και η  Σήμαν
ση, που έκανε τις έρευνες τ η ς  προ
σπαθώντας να  διευκρινίσει τις συν
θήκες θανάτου του άντρα Ο αστυνό
μος κατευθύνθηκε προς το καταφύ
γιο. Ε κεί βρισκόταν ο φίλος του θύ
ματος ο Χρήστος Ανδρέου.
Ο Στεργιου πλησίασε τον Ανδρέου έ- 
τοιμοςνα τον ανακρίνει.
-' Εμαθα ότι ήταν φίλος σας ο Καραμανώλης κύριε 
Ανδρέου. Πώςβρεθήκατε εδώ πάνω;
-Εγώ και ο Μιχάλης είχαμε ανέβει στο βουνό για να 
περάσουμε λίγες μέρες χαλάρωσης και ξεκούρασης 
Κάθε πρωί βγαίναμε για να κάνουμε μια βόλτα στη 
φύση. Ό μω ς σήμερα το πρω ί εγώ αποφάσισα να μη 
βγω.
- Για ποιο λόγω κύριε Ανδρέου; ρώτησε ο αστυνό
μος
-Τ η νύχτα  το θερμόμετρο είχε πέσει στους-25° και 
η  σκέψη στο τρομερό κρύο που θα μας υποδεχόταν 
εκεί έξω μ ’ έκανε να  αλλάξω γνώμη. Ο Μ ιχάλης α
ντίθετα, ήταν ατρόμητος καλά ντυμένος και με άρι- 
στη εξάρτυση, έτοιμος ν ’ αντιμετωπίσει τη  σκληρή 
θερμοκρασία χωρίς να  το σκεφτεί δεύτερη φορά...
- Τι ακριβώς πιστεύεται ότι έγινε εκεί έξω; τον διέκο
ψε ο Στεργίου.
- Πιθανότατα ένιωσε κάποια αδιαθεσία, ίσως έπαθε
κάποιο έμφραγμα και πέθανε..........
- Είναι μια εκδοχή των γεγονότων, κύριε Ανδρέου. 
Δεν με πείσατε όμως εξαιτίαςμιαςμικρής αλλάπο- 
λ ύ  σημαντικής λεπτομέρειας".
Σε ποια λεπτομέρεια αναφέρεται ο αστυνόμος Θάνος 
Στεργίου, που τον έκανε 
να  μην πιστεύει αυτά που 
του είπε ο Ανδρέου;

ΤΟ ΤΕΣΤ ΤΗΣ ΜΕΝΣΑ
ΑΝΑΚΑΛΥΨ ΤΕ ΤΟ ΠΡΑΓΜ ΑΤΙΚΟ I.Q. Σ Α Σ

α) Ποιο από τα πιο πάνω 
ρολόγια συνεχίζει την 
ακολουθία;

&
β) Ποιος από τους 
αριθμούς πρέπει 
λογικά να 
αντικαταστήσει το 
ερωτηματικό στο 
οκτάγωνο;

Ό

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ
5

2. Ιερό ζώο τη ς  μινω ικης Κ ρήτης
3. Ο ι Α χαιοί όταν έθαβαν τους νεκρούς τα  τοποθετούσαν πλάι το υ ς
4. Το δώρο τη ς  θεάς Αθήνας στην πόλη τη ς  Α θήνας
5. 'Ε τσ ι ονομαζόταν ο Κάτω Κόσμος

Ο ριζόντια
1 .Μυθικός ήρω ας γνωστός για τους (12) άθλουςτου.
2. Μ εαυτό ακούμε
3. Μ ητέρα του Δία
4. Στο ανάκτορο τη ς Κνωσού, στα λουτρά τη ς βασίλισσας..............υπάρχει
τοιχογραφία με δελφίνια
δ.Τον έδωσε η  Αριάδνη στον Θησέα γ ια  να  βγει από τον λαβύρινθο

[ 1 2 1 ] . / .
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Ε Ο Ρ Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο
Ο Ν οέμβριος και ο Δεκέμβριος είναι οι μήνες τω ν  γιορτώ ν, γ ι’ αυτό α ς  μ η ν  ξεχύσουμε ν α  πούμε χρόν ια  πολλά την:

1/11 στον Αργυρή, στην 
Αργυρω, στο Δαμιανό και 
στον Κοσμά 
5/11 στο Λίνο 
8/11 στο Μ ιχάλη, στον 
Άγγελο, στην Αγγελική, 
στον Ταξιάρχη, στο Γαβριήλ 
και στο Σταμάτη 
9/11 στο Νεκτάριο και στη 
Νεκταρία 
10/11 στον Ορεστη 
11/11 στο Βίκτωρα και στο 
Μ ηνά
13/11 στο Χρυσόστομο

14/11 στο Φ ίλιππο και στη 
Φ ιλίππα
16/11 στο Ματθαίο
18/11 στον Π λάτωνα
21/11 στη Μαρία
22/11 στο Φ ιλημωνα
25/11 στο Μ ερκούριο και στην
ΚατερΝα
26/11 στο Στέλιο και στη 
Στέλλα
30/11 στον Ανδρέα και στην
Ανδριάνα
4/12 στη Βαρβάρα
5/12 στο Διογένη και στο

Σάββα
6/12 στο Νώτο και στη
Νικολέτα
9/12 στην Ά ννα
12/12 στο Σπόρο και στη
Σπυριδούλα
13/12 στο Στράτο και στην 
Ευστράτιο
15/12 στοΛευτέρη, στην 
Ελευθέρια και στην Α νθη 
17/12 στη Ρεβέκκα, στο 
Δανιήλ, στο Δισνθση και 
στη Διονυσία 
19/12 στην Αγλαΐα

20/12 στον Ιγνάτιο 
21/12 στο Θεμιστοκλή 
22/12 στην Αναστασία 
24/12 στην Ευγενία  και στον 
Ευγένιο
25/12 στο Χρηστό και στη 
Χρύσα
26/12 στο Μανόλη 
27/12 στο Στέφανο και στη 
Στεφανία

Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Ι

0 κ ΑονΤμ>γ« μι- ει»*Λ 
KMtrEm. ΟΔ0«ΙΓΙ*.>Ο*.,ΝΙ 
ΝΔ Π Δ Ι tO rl ΜΛ Τα  Ο Τ1 *1

Λύστε και κερδίστε αξιόλογα δώρα

Σπαζοκεφαλιά
Εναςπατέραςπεθαίνοντας είπε στους πέντε 

γιους του ότι κάπου μακριά σ’ ένα ορισμένο μέ
ρος είχε κρύψει έναμεγάλο θησαυρό και πως 

όρισε στη διαθήκη του τα εξής 
- "Την άλλη μέρα από το θάνατό μου να καβαλι- 

κέψετε τ’ άλογα και να τρέξετε προς τα κει. Και 
όποιου το άλογο φτάσει τελευταίο, αυτός θα πάρει 
το θησαυρό".
Πραγματικά την άλλη μέρα τα πέντε αδέλφια καβα- 
λίκεψαν, το άλογο τους και ξεκίνησαν. Αλλά δεν έ
τρεχαν καθόλου, γιατί ο καθένας φρόντιζε να είναι ο 
τελευταίος 'Επειτα από κάμποση ώρα συνάντησαν 
στο δρόμο τους ένα γέρο. Του είπαν τι τους συνέβαινε 
κι εκείνος τους έδωσε μια συμβουλή. Κι αμέσως όλα 
άλλαξαν. Άρχισαν τώρα να καλπάζουν με δαιμονι
σμένη ταχύτητα προς το μέρος όπου βρισκόταν ο θη
σαυρός Πώςέγινεαυτό; Τιτουςσυμβούλεψεο γ φ ο ς

Λ Υ Σ Ε ΙΣ  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΩ Ν
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ΤΕΥΧΟΥΣ ΙΟΥΛΙΟΥ- 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ(232)
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ -ΝΙΚΗΤΕΣ 
ΠΑΙΧΝΙΔ11: "ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ;"
Σωστές απαντήσεις είναι:
1) το κλειστό φορτηγό (α),
2) το τρένο (α) και
3) το επιβατικό (α).
Νικητές είναι οι: ΠΑΝΟΣ 
Δημήτριος ΚΑΡΓΑΚΟΣ 
Δημήτριος ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ 
Μαρία.

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 2 "ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ"
Σωστή απάντηση ειναι:0 αρχηγός της σπεί
ρας είναι ο Νίκος Τριανταφυλλής και υπαρ- 
χηγόςκαι μηχανικός είναι Κώστας Υψηλά- 
ντης
Νικητές είναι οι: ΤΖΙΜΟΥΛΗΝίκη, 
ΚΡΥΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 
ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ,
ΓΑΪΤΑΝΑΚΗ Ζαχαρούλα 
Οι αναγνώστριεςαπό το Λασίθι Κρήτης (πο
λιτική υπάλληλος) και από την Φλώρινα 
(Αθηνά Πλύση), δεν μας γράφουν τα πλήρη 
στοιχεία τουςγια την αποστολή τουδώρου 
τους
Οιλύσειςαπόταπαιχνίδια: “Οδηγείτεσω- 
στά”, "Αστυνομικό πρόβλημα” το" τεστ της 
Μένσα", και η "σπαζοκεφαλιά" για τους μι
κρούς μας φίλους θα δημοσιευτούν στο επό
μενο τεύχος και οι νικητές θα κερδίσουν α
ξιόλογα δώρα, κατόπιν κληρώσεως 
Παρακαλούνται οι φίλοι αναγνώστες, κατά 
την αποστολή των απαντήσεων τους ν ’ ανα
γράφουν τα πλήρη στοιχεία τους

Επιμέλεια-Σύνταξη: Α ρ χ / κ α ς  Σ ο φ ία  Ζ υ γ ο ύ ρ α
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home
Στεγαστικά δάνεια

"Το ενοίκιο;

Όταν το ορίσουμε 

θα σας το 

ανακοινώσουμε".

Νέο ευέλικτο στεγαστικά δάνειο my home.
... Ακολουθεί τα βήματά σας.
Προγραμματίστε μόνοι σας τις δόσεις σας
- Σχεδιάζοντας ένα πρόγραμμα ισόποσων ή ανισόποσων δόσεων!
- Παραλείποντας μέχρι και 2 δόσεις το χρόνο και ανανεώνοντας 

τον προγραμματισμό σας όποτε θέλετε!
- Έχοντας τη δυνατότητα μερικής ή ολικής αποπληρωμής του δανείου σας, χωρίς ποινή!

Emporiki Bank, δικό σας σπίτι με δικούς σας όρους!

Τηλεφωνήστε στο 8 0 0 -1 1 -9 8 0 0 0  ή ελάτε να μιλήσουμε από  κοντά! 
w w w .em porik i.g r

πρόσωπό με πρόσωπό

http://www.emporiki.gr


{  Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  S

>0 Ο ικ ο υ μ εν ικ ό ς  Π α τρ ιά ρ χη ς κκ. 
Β α ρθολομ α ίος, ο Μ η τρ ο π ο λ ίτη ς  Αρκαλο- 
χω ρ ίο υ , Κ αοτελλίου κα ι Β ιά ννου  κ. Ανδρέ- 
α ς  κα ι ο Π ρόεδρος τ η ς  Ιερά ς Ε π α ρ χ ια κ ή ς  
Σ υ ν ό δ ο υ  τ η ς  Ε κ κ λ η σ ία ς  Κ ρ ή τη ς κ . Τ ιμ ό 
θεος εκφράζουν τα  θερμά τους σ υγχαρητήρια  προς όλο το 
προσω πικό τη ς Α.Δ. Η ρακλείου και ειδ ικότερα  προς το Δ /ντή  
τη ς  Δ ιεύθυνσης Ταξίαρχο κ. Βασίλειο Λουράκη, το Δ /ντή  και 
Υ ποδ/ντή Α σφαλείας Η ρακλείου, Α στυν. Υ ποδ/ντή κ. Μ ανώ
λη  Π αραβολιδάκη και Α στυν. Α ’ κ .Γεώ ργιο  Σκανδαλάκη α- 
ντ ισ το ίχω ς καθώ ς και το Δ ιο ικητή  του  Α.Τ. Β ιάννου Α στυν. 
Α’κ. Μ ανώλη Χ ρονάκη, γ ια  τη ν  άμεση κ ινη τοπο ίησ ή  τους, η 
οποία -όπως επ ισημαίνετα ι- ξεπέρασε κατά  πολύ τα  όρια τη ς 
επ α γγελμ α τικ ή ς ευσυνειδησίας, με αποτέλεσμα τη ν  ανεύρε
ση τω ν εικόνω ν που εκλάπησαν από τη ν  Α γία  Μονή Β ιάννου 
και τη  σύλληψ η  τω ν δραστών.

γ ια  τη ν  έγκαιρη  κ ινη τοπ ο ίησ η  του  και τη ν  
προσφορά κάθε δυ να τή ς βοήθειας κατά  το 
πρόσφατο αεροπορικό α τύχη μ α  στην περιοχή  
του Τ ουρ νικ ίου  Α ργολίδας.

>0

>0 Π α νελλή ν ιος Σ ύνδεσ μ ο ς Α ποσχράχω ν Α ξιω 
μ α τ ικ ώ ν  Ε νόπλω ν Δ υνάμ εω ν & Σ ω μ άτω ν Α σφαλείας 
κ α θ ώ ς και ο ι απόσ χρατο ι Α ξ ιω μ α τικο ί το υ  Λ ιμ ενικού  
κ α ι Π υροσ β εσ τικού  Σ ώ μ α τος εκφράζουν τ ις  θερμές τους 
ευχα ρ ιστίες προς τον Π ρω θυπουργό  τη ς χώ ρας κ. Κώστα Κα
ραμανλή, γ ια  τη ν  υλοποίηση  τη ς  προεκλογική ς δέσμευσης 
σ χετικά  με τη ν εξομοίωση τω ν συντάξεώ ν τους.
Τ ις  θερμές το υ ς  ευ χα ρ ισ τ ίες- γ ια  τη  συμ βολή  το υ ς  στο ίδιο 
θέμα- εκ φ ρ ά ζουν  επ ίσ η ς κ α ι προς το υ ς  Υ πουργούς: Δ η μ ό
σ ιας Τ άξης κ. Β ουλγα ρά κη , Ο ικονομ ία ς και Ο ικονομ ικ ώ ν 
κ. Α λογοσκούφ η , Ε μ π ο ρ ικ ή ς  Ν α υ τ ιλ ία ς  κ. Κ εφ α λογιά ννη , 
Ε σ ω τερ ικ ώ ν κ. Π αυ λόπ υλο , Α νά π τυ ξη ς κ. Σ ιούφ α  και 
το υ ς  Υ φ υ π ο υ ρ γο ύ ς  Ε θν . Ά μυνας: κ .κ . Λ αμπρόπουλο κα ι 
Μ ιχαλολιάκο .

κ. Β ασ ίλειος Τ σελίκος κ ά το ικ ο ς  
Α θηνώ ν εκφράζει τ ις  ευχα ρ ιστίες του  προς το Δ ιο ικ ητή  του 
Τ .Τ Ν. Ιω νίας κ. Χ ρυσανθίδη, γ ια  τον άψογο τρόπο με τον ο
ποίο χε ιρ ίσ τη κ α ν  τόσο ο ίδιος όσο και οι άνδρες του  περ ιπο
λ ικού , που επ ιλήφ θη καν τροχαίου συμβάντος, στο οποίο ε- 
νεπλάκη  ο κ. Τσελίκος.

A< " ^ Γ κ π ό  το Υ πουργείο  Ε ξω τερ ικώ ν , η Π ληρεξούσ ια  
Υ πουργός Α’ κ. Δ ανάη-Μ αγδαληνή  Κ ουμ α νά κου  εκφρά
ζει τ ις  θερμές τη ς ευχα ρ ισ τίες προς τους: Α στυν. Υ ποδ/ντή  κ. 
Μ πρακούλια Θ εοφάνη Π ροϊστάμενο τη ς Υ ποδ/νσης Π ροστα
σίας Ε πισήμω ν, Υ παστυν. Α’ Ν έζη Ιω άννη , Α ρχ/κες Β ’ Καρα- 
ντα λ ή  Γεώργιο, Κ ορνήλιο Π ερικλή , Ν τανάκα Δ ημήτριο , Τό- 
λιο Ιω άννη  και Α στυφ. Σω τηρόπουλο Κων/νο, γ ια  τη ν  άψογη 
συνεργασία  τους κατά  τη ν  πρόσφατη επ ίσκεψ η  εργασίας του 
Π ρω θυπουργού τη ς  Ρουμανίας, σ την Ελλάδα.

>0

>0 Β ου λευ τή ς Κ ο ρ ινθ ία ς  κ . Ά γγελος Μ ανω λάκης
εκφράζει τ ις  θερμές του  ευχα ρ ισ τίες προς το Δ ιο ικ ητή  του  Ά 
Τ.Α Π εριστεριού κ. Χρήστο Δ ραγατάκη  κα ι του ς συνερ
γά τες του καθώ ς και στον Α στυφ. κ. Ανδρέα 
Ελεύθερο, γ ια  το αμέριστο ενδιαφέρον 
τους σε υπόθεση κλοπής που έγ ινε  σε * £  
βάρος του  πρόσφατα, στην περ ιοχή  Π ερ ι
στεριού.

>0 Δ ή μ α ρ χο ς Π άτμου  εκφράζει 
τα θερμά του σ υγχα ρη τή ρια  προς το Δ /ντή  '  
τη ς  Α.Δ. Δωδ/νήσου κ. Βλάσση Ν απολέων, ^  
το Δ ιο ικητή  του Α.Τ. Π άτμου κ. Μ παστάκο ,  
Π αναγιώ τη , τον Ανθ/μο κ. Μ πλούκα Σεραφείμ ■« 
καθώ ς και όλο το προσω πικό του  Α.Τ. και Τ.Α. '  
Ρόδου, γ ια  τη ν  εξιχνίαση  τη ς αποτρόπαιος δολο
φονίας γυ να ίκ α ς  που έγ ινε  πρόσφατα στην ερη
μ ική  περ ιοχή  Αγ. Βλάσση Π άτμου και τη  σύλλη
ψ η  του  24χρονου δράστη.

> 0 Α ρ χη γό ς το υ  Γεν. Ε π ιτελείου  Α εροπο
ρ ία ς  Α ντιπ τέρ α ρ χο ς  κ . Γ εώ ργ ιο ς  Α υ λ ω ν ίτη ς  εκφράζει 
τ ις  ευχα ρ ισ τίες του  προς τον Α ρχηγό τη ς  Ε λλ η ν ικ ή ς Α στυ
νομ ία ς και ειδ ικότερα  προς το προσω πικό του  Α.Τ. Ά ργους,

Δ ιο ικ η τή ς  τ η ς  Υ πηρεσ ίας R a g g ru p a m e n to  
O p e ra tiv o  S p ec ia le  (Ε ιδ ικ ή  Ε π ιχ ε ιρ η σ ια κ ή  Μ ονάδα) 
το υ  Σ ώ μ α το ς C a ra b in ie r i  τη ς  Ιτα λ ία ς , Τ α ξ ία ρ χ ο ς  κ. 
G ian p a o lo  G a n z e r  εκφράζει τη ν  ευγνω μ οσύνη  του  προς το 
Δ ιευθ υντή  Α σφάλειας Α ττικ ή ς  Υ ποστράτηγο κ. Στέφανο 
Σκότη  και το προσω πικό τη ς  Υ ποδιεύθυνσης Α ντιμ ετώ π ιση ς 
Κ αταπολέμησης Ο ργανω μένου Ε γκλήμ α τος και ειδ ικότερα  
προς τους: Α/Υ Ζαχαρόπουλο Κων/νο, Α ΙΑ ’ Μ ακρή Ιω άννη , 
Α /Α ’ Τσιάβα Δ ημήτριο , Α ΙΑ ’ Λ ορεντζάτο Βασίλειο, Α/Β’ Κο- 
τσάκη Π αναγιώ τη , Υ/Α’ Ράσκο Γεώργιο, Υ/Α’ Δουλαβέρη Μ ι
χαήλ και Υ/Β’ Π αρθένη Χρήστο, γ ια  τη ν ά νευ  προηγουμ ένου  
και διαρκή συνεργασία  τω ν  δύο Υ πηρεσιών καθώ ς και τη ν  α
φοσίωση και τ ις  ικ α νότη τες τω ν ελλη νικ ώ ν Υ πηρεσιών κατά  

τη  δ ιάρκεια  του  σύνθετου  κύκλου  τω ν  επ ιχε ιρ ή 
σεων ''NUOVA ERA" και "JINDA".

>0 Α να π λη ρ ω τή ς Α ρ χη γό ς  τη ς  Κ υ
π ρ ια κ ή ς  Α σ τυνο μ ία ς κ . Χ αράλαμπος Κου- 
λ έντη ς  εκφράζει τ ις  θερμές και ε ιλ ικ ρ ινε ίς  
ευχα ρ ισ τίες τόσο ο ίδιος όσο και εκ μέρους 
του  Α ρχηγού αλλά και ολόκληρης τη ς  Κυ-

* π ρ ια κή ς Α στυνομίας προς τον Α ρχηγό τη ς
* Ε λλ η ν ικ ή ς  Α στυνομίας Α ντιστράτηγο  κ. 

t  Γεώργιο Α γγελάκο, γ ια  τη ν  άμεση κα ι πο- 
0 λύπ λευ ρη  ανταπόκριση  και βοήθεια τη ς 
# Ε λλ η ν ικ ή ς  Α στυνομίας στη διερεύνηση

του  πρόσφατου αεροπορικού δ υ σ τυ χή 
ματος, σ την Ελλάδα.

Ν ο μ ά ρ χη ς Κ α σ τορ ιά ς κ. 
Κ ω ν/νος Λ ιά ντσ η ς ευχα ρ ισ τε ί και συγχα ίρει το Δ /ντή  και 
το Π ροσω πικό τη ς  Α.Δ. Καστοριάς, γ ια  τη ν  άμεση κ ινη το 
ποίηση και τ ις  συντονισμ ένες ενέργειές το υ ς  με αποτέλεσμα 
τη ν  ανεύρεση κοπαδιού προβάτω ν που  εκλάπη  πρόσφατα α
πό κτηνοτρόφο τη ς περιοχής.
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[  Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

>0 Πρέσβης τη ς  Α ργεντινής στην Α θήνα κ. R aul 
R icardes εκφράζει τι θερμές του ευχαριστίες προς τους: Υπα- 
στυν. Β’ κ. Ευάγγελο Νιάφα, Αστυφ. κ. Π αναγιώτη Βαρβατσού- 
λη και τον Ειδικό Φρουρό κ. Αθανάσιο Ασημακόπουλο που υπ η 
ρετούν στο Α.Τ. Συντάγματος, για  την εξαιρετική προσοχή και 
βοήθεια που του πρόσφεραν όταν του επετέθηκε, αδέσποτος 
σκύλος.

σε Γραφεία στοιχημάτων του εξωτερικού, χρεώνοντας τα σχετι
κά χρηματικά ποσά σε ανυποψίαστα θύματα, μεταξύ τω ν οποίων 
και στον ίδιο.

>0

>0 ίΔ ικηγόρος Η ρακλείου Κ ρήτης κ. Γεώ ργιος Στεια- 
κά κη ς εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια προς όλο το προσω
πικό και τον αναπλ. Δ ιοικητή του Α.Τ. Αρκαλοχωρίου Ηρακλεί
ου Υπαστυν. Β’ Καρανδινό Εμμανουήλ, για την ευσυνειδησία, ε
ντιμότητα, μεθοδικότητα και ζήλο που επέδειξαν πρόσφατα σε υ 
πόθεση που αφορούσε την εξιχνίαση πλεκτάνης σε βάρος αθώου 
οικογενειάρχη.

Γεν. Γραμματέας τη ς  Περιφέρειας Βορείου Αιγαί
ου κ. Στέργιος Τ σίφτης εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια 
προς την Ελληνική Αστυνομία που με τ ις οδηγίες του Γενικού 
Αστυνομικού Δ /ντή Αιγαίου Ταξιάρχου κ. Ευστ. Γκαγκαρέλη ε
ξασφάλισε άψογα μέτρα Τάξης, Τροχαίας και Ασφάλειας κατά 
την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού κ. Κώστα Καρα
μανλή, στη Λήμνο.

> 0

> 0."ι εκπρόσωποι τω ν 350 περ ίπου θυμάτω ν τη ς  υπό 
θεσης "παρατράπεζας" τη ς  Δ ικηγόρου Π ηνελόπης Καμπου- 
ράκη εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες προς το προσωπικό 
της Ασφάλειας Θεσ/νίκης και ειδικότερα προς τον Υπαστυνόμο Α’ 
κ. Κρουσόβαλη Αλέξανδρο, για  τις  εμπεριστατωμένες και αμερό
ληπτες καταθέσεις του σχετικά με τη  δράση των κατηγορουμέ
νω ν που είχε ως αποτέλεσμα, με την καταδίκη τους, να  θέσουν 
τέρμα στην κακοποιό δράση της συμμορίας.

Β ουλευτής του Ν. Φ ω κίδας κ. Ιω άννης Μ πουγάς
εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια προς το Δ/ντή και το προ
σωπικό της Α.Δ. Φωκίδας, για  τ ις πρόσφατες επιτυχίες που είχαν 
ως αποτέλεσμα την κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτι
κών και τη σύλληψη των δραστών.

>0 Ιταλός υπήκοος κ. Αλμπέρτο Σ ιν ιορ ίν ι κάτο ικος 
Μ ιλάνου εκφράζει τ ις  θερμές του ευχαριστίες προς την Ελληνι
κή Αστυνομία, για  τον εντοπισμό του κλεμμένου αυτοκινήτου 
του στους Κήπους του Έ βρου και τη σύλληψη του οδηγού.

>0
> 0 Π ρόεδρος και ο Εισαγγελέας Εφετών Α θηνών εκ

φράζουν τ ις θερμές τους ευχαριστίες προς τον Αστυν. Δ/ντή κ. 
Μπελιμπασάκη Γεώργιο, για  την άριστη συνεργασία, τον επαγ
γελματισμό και την προσπάθεια που κατέ
βαλε, ώστε να  διαμορφωθεί το ασφαλές περι
βάλλον στην αίθουσα τω ν Γυναικείων Φ υ
λακών Κορυδαλλού, μέσα στην οποία διεξή- 
χθη  ομαλά η πρόσφατη πολύμηνη δίκη της 
υπόθεσης ΕΛ.Α.

>0 γ ιο ς  και τα αδέλφια τη ς  άτυ
χ η ς  Δ ήμητρας Μ ποϊκου-Α ρμενιάκου
που δολοφονήθηκε πρόσφατα στο Ηρά
κλειο Κ ρήτης εκφράζουν τα  θερμά τους 
συγχαρητήρια και την απόλυτη ικανοποίη
σή τους προς τον Αστυν. Υποδ/ντή κ.
Εμμανουήλ Παραβολιδάκη και τον Αστυν.
Α’ κ. Σαμαριτάκη που υπηρετούν στην 
Α.Δ. Ηρακλείου, για  τη ν εξιχνίαση της στυ
γερής δολοφονίας, παρόλο που οι πρώτες ενδείξεις προσανατόλι
ζαν σε αυτοκτονία.

κ. Σ ταυρινός Π αναγιώτης, αυτόπτης μάρτυρας λη
στείας που έγινε πρόσφατα στην οδό Περγάμου και Μ ιχαήλ Βόδα 
σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας από άγνωστο νεαρό, ο οποίος α
πέσπασε την τσάντα της και την παρέσερνε με το μοτ/το του, εκ
φράζει τα θερμά του συγχαρητήρια σε δύο άνδρες που βρέθηκαν 
τυχαία  στον τόπο του συμβάντος και οι οποίοι κινήθηκαν με αυ

τοθυσία αμέσως, συνέλαβαν το δράστη και 
τον οδήγησαν στο Α.Τ Αγ. Παντελεήμονα. 
Ε κ των υστέρων πληροφορήθηκε ότι επρό- 
κειτο για  τον Ανθ/μο κ. Κοφτερό Δημήτριο 
και τον Αστυφύλακα Παπαναστασίου Πε
ρικλή.

> 0 Δ ικηγόρος κ. Αλέξανδρος Γε
ω ργίου κάτο ικος Α θηνών εκφράζει τα ει
λικρινή  του συγχαρητήρια προς τον Αστυ
νομικό κ. Χρήστο Χασιώτη του Αθανασίου 
που υπηρετεί στη Δ/νση Τροχαίας Αττικής, 
για  το ζήλο, την προθυμία και αυταπάρνη
ση που επέδειξε πρόσφατα καταδιώκοντας 
και συλλαμβάνοντας αλλοδαπό δράστη στη 
συμβολή των οδών Ρεθύμνου και Λ. Αλε

ξάνδρας, από τον οποίο λίγο πριν είχε πέσει θύμα κλοπής.

> Η
> 0

. κ. Ό λγα  Κ ατσικοβόρδου κάτοικος Πρεβέζης εκφρά
ζει τ ις  θερμές τη ς ευχαριστίες προς το προσωπικό του Τ.Τ. Ναυ- 
πάκτου και ιδιαίτερα στους δύο επιβαίνοντες αστυνομικούς του 
περιπολικού, για  τη  βοήθεια και τη συμπαράσταση που της πρό
σφεραν σε τροχαίο ατύχημα.

κ. Χρήστος Ο ικονόμου κάτο ικος Λαμίας εκφράζει 
τ ις  θερμές του ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη του προς το α
στυνομικό Προσωπικό των Α.Δ. Φθιώτιδας, Βοιωτίας και Αθη
νών, για  την ουσιαστική βοήθεια που πρόσφεραν στην νεογέννη
τη  εγγονή του προκειμένου να μεταφερθεί επειγόντως από τη 
Λαμία σε Νοσοκομείο της Αθήνας.

κ. Βασίλειος Μ ατσίνος κάτοικος Θεσ/νίκης ευχαρι
στεί θερμά το προσωπικό τη ς Υπηρεσίας Δίωξης Η λεκτρονικού 
Εγκλήματος της Δ/νσης Ασφάλειας Θεσ/νίκης και ιδιαίτερα 
τους: Ταξίαρχο κ. Αποστολίδη, Αστυν. Υποδ/ντή κ. Θ.Χαρίση κα
θώς και τους Υπαστυνόμους Α’ κ.κ. Σ. Μ ητσάκη και Ν. Σερκε- 
τζή, για  τη  σύλληψη τριών ατόμων που ενέχονται σε πράξεις 
κλοπής κωδικών καρτών όπου μέσω του in te rne t στοιχημάτιζαν

κ. Ευαγγελία Παπαθεοδώρου χήρα  Μ ιχαήλ Κορρέ
εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς τον Υποδιοικητή του 
Τ.Τ. Κερατέας κ. Παναγιώτη Φλεβάρη -επικεφαλής της έρευνας 
του θανατηφόρου δυστυχήματος του συζύγου της- για την επι
μονή και αμερόληπτη εκτέλεση του καθήκοντος του που είχε ως 
αποτέλεσμα τη διαλεύκανση της υπόθεση και την απόδοση δικαι
οσύνης από το αρμόδιο δικαστήριο.
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>0 κ. Κ ω ν/νος Ζαχ. Τ ρ ο ύ λ η ς εκφρά
ζει ι ι ς  θερμές του  ευχα ρ ισ τίες προς το Δ ιοι
κ η τή  και το Π ροσωπικό του  Α.Τ. Σαντορίνης, 
γ ια  τη ν  άμεση και αποτελεσματική  σύλληψ η 
του δράστη, τη ς  σε βάρος του  δολοφονικής α
πόπειρας.

> Η . κα  Π. Φ. κα ι η  ο ικογένειά  τ η ς  εκ 
φράζουν τ ις  θερμές του ς ευχα ρ ιστίες προς όλο 
το Π ροσω πικό του  Τ μήματος Α σφαλείας Η ρα
κλείου Κ ρήτης κα ι ειδ ικότερα  προς τη ν  Ανθ/μο κα Ε. Χαλ- 
κιαδάκη  και τη ν  Κ οινω νική  Λ ειτουργό κα Β. Σ ουλιώ τη, γ ια  
τη ν  όλη α ντιμετώ π ιση  και το χειρ ισμό υπόθεσης που αφο
ρούσε τη ν  κακουρ γη μ α τικ ή  πράξη του  βιασμού σε βάρος της.

τ ις  θερμές του  ευχα ρ ισ τίες και ο Πρόεδρος και 
Δ ιευθύνω ν Σύμβουλος τη ς  ανω τέρω  ετα ιρείας 
κ. Δ ιαμ αντής Μ ασούτης.

>0 κ. Γ. Γ ερ ό λυ μ π ο ς κ ά το ικ ο ς  Α μα
ρ ο υ σ ίο υ  σ υγχα ίρει και ευχα ρ ισ τε ί το προσω
π ικό  του  Τ.Α. Α μαρουσίου, γ ια  τη ν  άμεση κ ι
νη τοπο ίη σή  του που είχε ω ς αποτέλεσμα τη  
σ ύλληψ η  του  δράστη που γ ια  αρκετό χρονικό  
διάστημα τρομοκρατούσε πα ρενοχλώ ντας γ υ 
να ίκ ες τη ς  περιοχή , μεταξύ τω ν οποίω ν και 

σ υγγενικ ό  του  πρόσωπο.

> Η

>0 Δ /νχής το υ  Ε ργα σ τη ρ ίο υ  Ια τρ ο δ ικ α σ τικ ώ ν  
Ε π ισ τη μ ώ ν  το υ  Π α νεπ ισ τη μ ίο υ  Κ ρ ή τη ς κ. Μ. Μ ιχαλο- 
δ η μ η τρ ά κ η ς  εκφράζει τόσο προσω πικά όσο και εκ μέρους 
τω ν συναδέλφω ν του  Ε ργαστηρίου  τα θερμά του ς συγχα ρη 
τήρ ια  προς τον Α στυν. Α ’ τη ς Υποδ/νσης Α σφαλείας Η ρακλεί
ου κ. Εμμ. Σαμαριτάκη, γ ια  τη  μοναδική  συμβολή του  στη 
διαλεύκανση  τη ς πρόσφατης ανθρω ποκτονίας τη ς Δ. Μποί- 
κου και τη  σύλληψ η  του  δράστη.

, σ ύ ζυ γο ς  κ α ι τα  τέκνα  το υ  θ α νό ντα  Κ ατσ ιουλη  
Χ αράλαμπου ευχα ρ ιστούν από καρδιάς τη ν  Έ νω σ η  Α στυ
νομ ικ ώ ν Κ οζάνης κα ι τη ν  Τ ροχαία Κοζάνης, γ ια  τη ν  αμέρι- 
στη η θ ικ ή  και ο ικονομ ική  συμπαράσταση στην ο ικογένεια  
τους γ ια  τον πρόωρο χαμό του  αγαπημένου συζύγου  και πα 
τέρα.

> 0

>0 κ. Π α ζα ρ τζή ς  Ιω ακείμ  κ ά το ικ ο ς  Θ εσ /ν ίκης εκ 
φράζει τ ις  θερμές του  ευχα ρ ιστίες προς τον Α ρχιφ ύλακα κ. 
Λαμπάδα Γεώργιο που υ π η ρ ετε ί στο Τ.Τ. Θ έρμης, γ ια  τη ν  κα
ταδίωξη και τη  σ ύλληψ η  τη ς  οδηγού α υτοκ ινή του , η οποία 
τρά πηκε σε φ υ γή  αφού ενεπλάκη  σε τροχαίο α τύχη μ α  με τον 
κ. Π αζαρτζή, οδηγό μοτοποδηλάτου.

κ. Σ τέφ α νο ς Κ ομ ποθανάσ ης κ ά το ικ ο ς  Ζεφυρί- 
ο υ  Α ττ ικ ή ς  εκφράζει τ ις  θερμές του  ευχα ρ ιστίες προς το 
προσωπικό του  Α.Τ. και Τ.Α Ζεφυρίου, γ ια  τη ν  αστραπιαία  
και αποτελεσματική  κ ινη τοπο ίησ ή  τους, μ ετά  από τη λ εφ ω ν ι
κή  καταγγελ ία  του  ίδιου, με αποτέλεσμα τη  σ ύλληψ η  του  ε
νός εκ τω ν δύο δραστών, οι οποίοι λ ίγα  λεπτά  π ρ ιν  διέρρη- 
ξαν τη ν  ο ικ ία  του  ενώ κοιμόταν μέσα με τη  γυ να ίκ α  του  και 
τα δύο παιδιά  του.

>0
>0 Δ ή μ α ρ χο ς Κ αλλιθέας Ρ ό δ ο υ  κ. Ια τρ ίδ η ς  Ιω 

ά ν ν η ς  εκφράζει τη ν  ευαρέσκειά του  προς το Π ροσω πικό και 
Δ ιο ικητή  του Α στυν. Σταθμού Φ αληρακίου Ν. Δωδεκανή- 
σου, γ ια  τη ν άριστη  συνεργασία και τη ν  αποτελεσματική  α
στυνόμευση  τη ς περιοχής.

κ. Β ουκελάτος Κ ω ν/νος κ ά το ικ ο ς  Π. Φ αλήρου
εκφράζει τα  θερμά του  σ υγχα ρη τή ρια  προς τον Υ ποδιοικητή  
του  Τ.Α. Π αλαιού Φ αλήρου Υ παστυνόμο Α’ κ. Μ ίχο και τον 
Α ναπληρω τή Π ροϊστάμενο του 3ου Τ μήματος Ε κβ ιαστώ ν 
Α στυν. Α ’ κ. Λ ορεντζάτο Βασίλειο, γ ια  τον άμεσο κα ι αποτε
λεσματικό χειρ ισμό υπόθεσης εκβιασμού.

>0
>Η κα  Δ ή μ η τρα  Κάτσε κ ά το ικ ο ς  Ρ ό δ ο υ  εκφράζει 

τ ις  θερμές τη ς ευχα ρ ιστίες προς το Π ροσωπικό τη ς  Γ.Α.Δ.Π. 
Ν οτίου Α ιγαίου, γ ια  τον άμεσο εντοπισμό και σ ύλληψ η  του 
δράστη, ο οποίος τη ς  άρπαξε τη ν  τσάντα  και τράπηκε σε φ υ 
γή·

>Η κα Ά ννα  Μ ερτή κ ά το ικ ο ς  Χ ολαργού εκφράζει 
τ ις  ευχα ρ ισ τίες τη ς  προς το προσω πικό και το Δ ιο ικ ητή  του 
Α.Τ. Χ ολαργού Α στυν. Υ ποδ/ντή κ. Κ ων/νο Ράλλη, γ ια  τη ν  ά
μεση ανταπόκρισή  του  προκειμένου να  εξαλειφ θεί η  ηχορρύ- 
πανση στην περιοχή.

Π ρόεδρος το υ  Π ρ ό τυ π ο υ  Κ έντρου  Π ο λ ιτ ισ τ ι
κ ή ς  & Α θλ η τική ς  Α νά π τυ ξη ς  τη ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς  Π ερ ιφ έρει
α ς  κ . Δ η μ ή τρ ιο ς  Λ α ζα ρ ίδη ς εκφράζει τ ις  θερμότατες ευχα 
ρ ισ τίες  του  προς το προσω πικό τη ς  Α στυν. Υ ποδ/νσης Π τολε- 
μαίδας και ειδ ικότερα  προς τους: Α στυν. Δ /ντή  κ. Ούρδα 
Τρύφω να, Δ ιο ικ η τή  του  Α.Τ. κ. Μ ούκα Π έτρο, Δ ιο ικ η τή  Τ.Α. 
κ. Κ ολώνια Δ ημήτριο  και το Δ ιο ικητή  του  Τ .Τ. τη ς  ιδίας πό
λης κ. Αδαμίδη Γεώργιο, γ ια  το ιδια ίτερο ενδιαφέρον και τη  
βοήθεια που πρόσφεραν σ τις  εορταστικές εκδηλώ σεις "46α 
Π ερδίκκεια  2005".

>0
>Η κ. Ν ικολάου Ε ιρ ή ν η  δ ια κ ο σ μ ή τρ ια  σ την  α λυ

σ ίδα  S u p e r  M a rk e t "Μ ασούτης" εκφράζει τ ις  θερμές τη ς 
ευχα ρ ιστίες προς τη ν  Ε λλ η νικ ή  Α στυνομία  και 
ιδ ια ίτερα  προς τη ν  Άμεση Δράση Θ εσ/νίκης, 
γ ια  τη  σ ύλληψ η  -ενός από τους δύο δράστες- 
τη ς λησ τείας σε κατάστημα "Μασούτης", στην 
Π ολίχνη . Η κα Ν ικολάου, σε ληστεία  που έγ ινε  
τη ν  προηγουμ ένη  ημέρα σε άλλο Super M arket 
"Μασούτης" στην οδό Β ούλγαρη στη Θεσ/νίκη, 
είχε πέσει θύμα β ια ιότητας και απειλής με όπλο 
από τον ίδιο δράστη. Για τον ίδιο λόγο εκφράζει

κ. Π ιτα ο ύ λ η ς Ξ ενοφώ ν, Π ρόεδρος Α νώ νυ μ η ς 
Ε τερε ία ς με έδρα  τον  Π ειρα ιά , εκφράζει τ ις  ευχαρ ιστίες 
και τα  σ υγχα ρη τή ρια  του προς το προσω πικό τη ς  Α.Δ. Βοιω
τία ς και ειδ ικότερα προς τους: Α στυν. Δ /ντή  κ. Σ τ ίγκ α  Ν ικό
λαο, Α στυν. Υ ποδ/ντή κ. Αγόρη Θεοχάρη, Α ναπλ. Δ ιο ικητή  

Τ.Α Θ ηβών Α στυν. Β’ Λ άμπη Κ ων/νο, Α νθ/μους 
κ.κ. Κ αραθανασόπουλο Χρήστο και Ν τασιώ τη  
Γρηγόριο και Α στυφ. κ. Γουβλή Ν ικόλαο, γ ια  
τον εντοπισμό και σ ύλληψ η  τω ν δραστώ ν κλο
π ής μεγά λη ς ποσότητας χα ρ τοκ ιβω τίω ν ουίσκυ 
και επ ιστροφ ή μέρος τω ν κλοπιμαίω ν.
Γ ια  το ν  ίδιο  λόγο ευ χ α ρ ισ τε ί θερμά  κα ι το προ
σω πικό  το υ  Α.Τ. Σ χη μ α τα ρ ίο υ  κ α ι σ υ γ κ εκ ρ ι
μ ένα  τους: Δ ιο ικ η τ ή  Α στυν . Β ’ κ. Κ όρδη Δήμο,
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{  Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

Α σ τυνόμ ου ς Β ’ Β ρούβα Α ναστάσιο κ α ι Α για σοφ ίτη  
Κ ω ν/νο, Υ παστυν. Α ’ Κ ατσακιώ ρη  Ιω ά ννη  κα ι Α στυφ . Π ι
λάτο  Κ ω ν/νο.

>0
>Η Έ ν ω σ η  Α στυνομ ικώ ν  Υ παλλήλω ν Ν. Η μ α θία ς

συγχα ίρ ε1 τους συναδέλφους που χειρ ίσ τηκ α ν  τη ν υπόθεση 
τη ς Κ ικής Κ ούσογλου, οι οποίοι υπό  σ υνθήκες πρω τόγνω ρες 
γ ια  τη ν  εμπειρ ία  τους, τη ν  πίεση τη ς  δημοσιότητας και τ ις  ι- 
διάζουσες π τυ χ έ ς  τη ς  υπόθεσης, π έτυ χα ν  να  δ ιαλευκάνουν 
τη  δολοφονία της, α ποδεικνύοντας τ ις  δυνα τότη τες τη ς 
Ε λλ η ν ικ ή ς  Α στυνομίας και τω ν  στελεχώ ν της. Με τη ν  ευκ α ι
ρία εκφράζει και τα  ε ιλ ικ ρ ινή  τη ς σ υλλυπ ητήρ ια  προς τη ν  
ο ικογένεια , τη ς  άδικα και πρόωρα χα μ ένη ς Κ ικής Κούσογλου 
καθώ ς και τη ν  προσδοκία ότι θα αποδοθεί δ ι
καιοσύνη.

^  Ο  κ. Κ α ρ α κα τσ ά νη ς Ν ικόλα ος, 
κ ά το ικ ο ς  Ν εόκ τισ τω ν  Α σ π ρ ο π υ ρ γο υ ,
εκφ ράζει τ ις  θερμές του  ευχα ρ ισ τ ίες  προς 
το Σ υνορ ιακό  Φ ύλακα  Κ αραταράκη Α ντώ 
ν ιο  που υ π η ρ ετε ί στο Τ.Δ.Λ.Α., γ ια  τη ν  πο
λ ύ τ ιμ η  βοήθεια  που του  πρόσφερε μεταφέ- 
ρ ο ντά ς  τον  στο Ν οσοκομείο με το ιδ ιω τικ ό  
το υ  όχημα. Γ ια  τη  μεσολάβηση κα ι δ ιευκόλ υνσ η  ευ χα ρ ισ τε ί 
επ ίσ η ς και τους: Από τη ν  Ομάδα Ζ Α σ τυφ ύλα κ ες Π άνα Δη- 
μ ή τρ ιο , Ν τό ντη  Σταύρο  κα ι Κ ουτμ ουρ ίδη  Ιω άννη . Α πό το 
Κ έντρο Ε π ιχειρήσ εω ν Τ ροχαίας τους: Α ρχιφ ύλακα  Τασιό- 
πουλο Π ανα γιώ τη , Α νθ/μο Ν τέντε  Ν ικόλαο και Α σ τυφ ύλα 
κα Κ ούρτουγλου Μαρία.

^  κ. Λ αζάρογλου  Χ αράλαμπος εκφράζει τ ις  θερ
μές του  ευ χα ρ ισ τ ίες  προς το προσω πικό του  Α στυν. Τ μ ήμ α
τος Π αλλήνης κα ι ιδ ια ίτερα  προς τους: Δ ιο ικ η τή  Α στυν. Α’ 
κ. Σ. Δ ημη τρ ιά δη , Α νθ/μους κ .κ . Γ. Π ανταζάκο κα Φ. Κα- 
τσαφάδο και Α στυφ . Γ. Γεω ργαλά, γ ια  τ ις  ιδ ια ίτερ ες προ
σπάθειες που κατέβαλαν με ανθρω πιά , τρ υφ ερ ό τη τα  και α- 
ποτελεσ μ α τικ ότη τα  σε ο ικ ογενεια κ ή  του  π ερ ιπέτεια .

Ν ο μ ά ρ χη ς θ ε σ /ν ίκ η ς  κ. Ψ ω μ ιά δ η ς  Π αναγιώ 
τ η ς  εκφράζει τα σ υγχαρητήριά  του προς το προσω πικό της 
Ε λλ η ν ικ ή ς Α στυνομίας, γ ια  τη ν  διατήρηση τη ς  Τάξης κ α θ’ ό
λη τη  διάρκεια  τη ς  70ης Δ ιεθνούς Έ κ θ εσ η ς  Θ εσσαλονίκης, 
δ ιευκολύνοντα ς του ς Θ εσσαλονικείς και τους επ ισκέπτες 
τη ς Δ.Ε.Θ, κάτω  από αντίξοες πολλές φορές συνθήκες.

>0 Α ρχ/κας κ. Μ άκκας Π α να γ ιώ τη ς εκφράζει τ ις  
θερμές του  ευχα ρ ιστίες προς τον Αρχ/κα κ. Λ υμπερόπουλο 
Χρήστο και στον Α στυφ. κ. Σκούρα Ν ικόλαο, γ ια  τον απαρά
μ ιλλο ζήλο που επέδειξαν στην ανεύρεση του  κλεμμένου α υ
το κ ινή το υ  του και στη σύλληψ η  του δράστη, εντός δύο ω

ρών.

>0 Δ ή μ α ρ χο ς Ν ότας Ρ ό δ ο υ  Ν. Δω- 
δεκανήσ ου  κ. Μ ανώ λης Σ α β β ή ς κα ι το 
Δ η μ οτικό  Σ υμ β ούλ ιο  του  Δ ήμ ου  εκφρά
ζουν τα  συγχα ρη τή ριά  τους προς το προσω
π ικό  και το Δ ιο ικ ητή  του  Α.Σ. Γ εναδίου κ. 
Κώστα Ταρκάση, γ ια  τη ν  αξιοθαύμαστη δου
λειά  που επ ιτελούν με τ ις  συνεχείς επ ιτυ χ ίες  
στην πάταξη του εγκλήμ ατος με αποτέλεσμα 

τη ν  αναβάθμιση τη ς αστυνόμευσης και τη  διασφάλιση τη ς  ή 
ρεμης διαβίω σης τω ν κατο ίκω ν στην περιοχή.

> Η . Π ρόξενος τη ς  Ε λλάδος στο Α ζερμ πα ϊζάν  κ. Γε
ω ργία  Σ ου λ τα νο π ο ύ λο υ  εκφράζει, μέσω του δ ικηγόρου 
της, τ ις  ευχα ρ ιστίες τη ς  προς τους Ε ιδ ικ ούς Φ ρουρούς που 
υ π η ρ ετούν  στο Α.Τ. Η λιούπολης κ .κ . Κ ω νσταντιν ίδη  Ν εκτά 
ριο και Π αντελίδη  Χ ρυσοβαλάντη, γ ια  τη ν  άρτια  κατάρτισή  
και άριστη εκπαίδευσή τους καθώ ς και γ ια  το εξαίρετο ήθος 
και τη ν  υπ ευθ υνό τη τα  που επέδειξαν σε περ ιστατικό  που ε- 
πελήφ θησαν πρόσφατα στον Ά λιμο Α ττικής.

Επιμέλεια: Π .Υ .  Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  Χ ο ν δ ρ ο μ α τ ίδ η ς

Δ Ε Λ Τ ΙΟ  Ε ΓΓΡ Α Φ Η Σ  Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η ΤΗ

Ε π ιθυ μώ  να με εγγράφετε συνδρομητή στο διμηνιαίο περιοδικό «Αστυνομική Α νασκόπηση» (Λ. Κηφισίας 23,151 23 
Μ αρούσι, τηλ. 210 6828.525-fax 210 6849.352), για ένα χρόνο (6 τεύχη)

•  Έστειλα το π ο σ ό  τ ω ν ..........ευρώ, με την υπ ' αρ ιθμ ..................................... ταχυδρομική επιταγή και σας αποστέλλω  σε
Φ/Ατο σχετικό παραστατικό.

•  Κατέθεσα στον υ π ' αριθμ. λογαριασμό 0340300207716 της Αγροτικής Τράπεζας, το ποσ ό  τ ω ν ..........ευρώ και σας
αποστέλλω  σε Φ /Ατο σχετικό παραστατικό.

•  Με συστημένη επιστολή σας αποστέλλω το π ο σ ό  τ ω ν ........... ευρώ.

Ο Ν Ο Μ ΑΤΕΠ Ω Ν Υ Μ Ο :..................................................................................................................................................................................
Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ Η :..................................................................................................................................................................................................
Ε Π Α ΓΓΕ Λ Μ Α :...................................................... Τ Η Λ :.......................................................Η Μ ΕΡΟ Μ Η Ν ΙΑ..........................................

Ε π ισ ή μ α ν σ η  : Παρακαλούνται οι παλιοί συνδρομητές του περιοδικού μας, να αποστείλουν τη συνδρομή τους με τον ανώτερο τρόπο, καθόσον η 
είσπραξη της συνδρομής για το περιοδικό, δεν γίνεται μέσω των Υπηρεσιών μας.
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I  Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Ο

Κατάπλους
ΔΙΑΦΟΡΑ
Αποκριά;229,56,1 ΙττράκηΑναστασία 
IT(K^avca()HanyPtitlH',229,ίΜ,Ανφ(ΐ;λάκη Ελένη. 
To’2^i^Bi^''oiipqxi229,96>F(ialv€zRanc®a 
Αλλαγή ΦρουράςτττοΠρτοδρικά Μέγαρο,230,6. 
Παιχνίδ«ακίνδυνα230,126,ΑφροδπηΚκκΜχι. 
Τοψαρσνταύ[(εκο232,112, Πετράκη Αναστασία 
Αγκαλιάμεχοβαθσγαλά^231,88Ι]ειράκηΑνασα»ία 
ΔιακαΐΕςχΤιρςλα)μπρες232,116, Αφροδπη Κοκκίνοτ ι. 
ΤοΠροεδρκάΜέγαρο233,14Λιααή Αρετή.

ΠράίίροςΣήφκχ;-Μααροβοι;νκχι284ή6ΛκΜήΑρειή. 
Σοκαλάτο23486ΑρροδιτηΚοκκίνου 
Τ&ναΑσιονομ]κώνσταΑΕΙ-Τ.ΕΙ234,106

ΘΡΗΣΚΕΥΉΚΑ-ΕΘΙΜΙΚΑ
13Φφρουαρίαυ, Ημέρα χων qxcreupAwv γιατους Ορθόδοΐρυς 
229,54ΤσινάληςΚωνΜις 
ΤοΆγ»Φως230,4ΚΤσινπληςΚων/ντ)ς 
ΑρφιώπΜΣύμβα ι̂,230,31,Γ1εχρ(ίκηΑ\«ΗΜΐια 
Το Πάσχα των Ελλήνων,230,84, Κόκκινου Αφροδίτη. 
ΠώιαςΙ(ιίάν\^Π£ώ\οςοΒ®-231,52,ΚίΐκΜν(χιΑφ(Χ)δπη. 
Αρ)ρεπκκ£™ήακωβος23ή54ΤσινάληςΚωνΑ«;

Παναγία, Η μεγάλη Μάνα,232,120, ΤσινάληςΚων/νος 
ΠήχΛταςΠακ>ιος232,122,ΤοινάληςΚων/νος 
ΆγκςΑρτήηος 233,20, ΤσινάληςΚων/νος 
Π  Ιάκα)β(χ;1«ι\ικης23442ΤθΜίληςΚων,ντχ; 
Χρκττούγενναστησπηλ]ά23444ΦΜτηςΚσντογλαυ. 
XpiorxxjYm'ici cime0ipa23488Αναστιοα Πετράκη. 
Χριστουγεννιάτικα γούρκτ23490 ΑφροδιτηΚοκκίνσυ. 
Χρκπούγενναστην Ε£.234,92Αφροδίτη Κί)κκι\'(χι

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΑ
Η κατάσταση των πα&όν στον κόσμο το2005,229,52, Τοινάλης 
Κων/νος
Η επίδραση της οικογενειακής βίας στην συνακβημαπκή 
ανά ιιυίή ταυ ιταδκιύ,229,84, ΣτΗρανοπουλοςΓέώργιος 
Η συμβολή του οικογεναακού περιβάλλοντος στην Sjcqjcjpqxocny 
τηςπαραβαοκήςσυμπίριφοράςτσυαισμσυ,230,36,Καισιγαράκη 
Ευτυχία
Άαιμαμε^κ£ςτΜίγκ£ς-Μιααύγχμονηπραγματικότηΐα,232,54 
ΜπακαλίδηςΔημήτμιος

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Σερ Αρθρουρ Κσναλ Ν «Μ ,229, 102ΚωσιαβάραΖωή.

Παιδική Πασχαλιά, 230,52, ΑλέΕμνδροςΠαι κήαμάντης 
ΤΖΚΤοέστεριον,230, ΙΙδ,ΚωσταβάραΖωή.
ΙάύλιοςΒερν,230,120,ΚωσταβάραΖωή.

ΧανςΚρίί jtkiv Άντερσεν,231,106, ΚωσταβφαΖωή. 
ΝτπνιέλΧφμει,231,112,ΚωσταβάραΖωή.
41X1 χρόνκταπο' την έκδοση του Δον Κιχώτη 232,104

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΙλάννηςΒλαχαγιάννης229,108.
Ελληνική Μυθολογία, Οι ι φώ ιοί θεοί,229,110, ΚωσταβάραΖωή. 
ΠαράγσντιςπουοδήγηοανστηνΕππνάσιασηταυ’21,230,40 
Διδάσκαλοι τοσγένσυς230,44, ΜιοιίρηςΒααίλης 
Ηπ5λιςεύλω,231,46,Χαλκοκονδύλης 
Σεπτέμβρης του 1955,233,120,ΚούροςΚων/νος 
Οιχε\Ηΐΐακ;στιγμά;αχΐΧρικχχπφ()αΣ^ιύρνης233,124, Κούρος 
Κων/νος

ΤΈΧΝΗ
ΦρίντηΚάλο230,90,ΚωσταβάραΖωή.
4η'ΕκθαιηΕικασπκών23422

ΙΑΤΡΙΚΗ
Ο ΓΜΐρόςοαςαπαντά,229,86.
Ογτινότιπ¥ηταΛΓΐιρακνρικτ>ΑΕλλήναΝσυιςοημηίΐν8^γΐΛ,αίκα;229,107, 
ΠαιχιμαρινάπσυλοςΣταύρος
Για τα δύσκολα πράγματα otpeiAoupe να μιλάμε απλά, 230,32, Καοιμάτης 
Αντώνης
Το Μέλι, ένα φυσικό υγιεινό τρόφιμο με σπουδαία Βιολογική αξία, 230,86
ΛκπραοπηςΚων/νος
Θέματα Υγείας230,102.
ΜεοογειακήΔιαφ(χι423ή90,ΠεφάκηΑ\τκποοκι 
I Μ)ηακδΜΜ(ΐμη231,92,ΙΕχίχκηΑναστα(άι 
Οράλοςτηςαρθροσκοπικήςχειρουργικής 23496, Μπαδάκα^λθανάσιος 
Κεφαλαλγιες232,96, ΜανωλάκοςΑλέκος 
Προσοχή στον ήλιο232,114ΠεπράκηΑνασταοία 
Η Ιστορία τηςΑιμοδοοίας232,116, ΑφροδπηΚοκκίνσυ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
()γτM)aJπoςπJTvrIpc)iσaplK(άvEUήv l̂ ’̂σIx;cJημφIvεςγ^JvaIkκ;229,107, 
I ΙαπαμαρινόιιουλοςΣταύρος
Ο Αλβφτος Αϊνστάιν και η θεωρία της σχετικότητας 230,98, Μπσύργος 
Θωμάς
Η εξέλιξη τηςτεχναλσγίάς230, ΙΟΚΜπσύργοςΘωμάς 
Ηείέλιίη τηςτεχναλσγίάς 234116, ΜπούργοςΘωμάς 
Ιστοσελίδα, (NSA) 231,118, ΜπούργοςΘωμάς 
Ιστοσελίδα (FOASY), 232,110ΜπούργοςΘωμάς 
Ιστοσελίδα τοσΥΛΤ.,233,76, ΜπούργοςΘωμάς

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Τασυνάμτ μετά την καταστροφή,229,48, ΤίκνάληςΚοτν,νος 
ΙΙαγκάομιαημφαΓΙφίβάλλσνιας23450, Κόκκινου Αφροδίτη.

ΑΚΑΚΙ-ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Ηαρχήτσυτέλσυςτηςφσλακής(Ηκαναδικήπρακτική)229,26,Μαγγανάς
Αντώνης
Το ντμικό πλαίσιο για την αιχράλεια ταυ Κυβερνοχτορου κατά το ελληνικό 
δίκαιο,231,20Αγγώήςίωάννης
Η αντιμετώπιση του Εγκληματικού ζητήματος 232, 34 Φαροεδάκης 
Ιάκωβος

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Ομάδαχιονοδραμίας229,116Πετράκη Αναστασία
Χισνοδρσμίαμεσκιδρφθίναντχ))3ίς229,114
Τφύντο,230,94Βερβερ£ηςΝικάλαος
ΤΑΞΙΔΙΑ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Λονδίνο,229,οελ. 16
Αρκαδία,229,20, ΚούροςΚων/νος
Αγροτασριομός 2®, 90, Πετράκη Αναστοοια
Κύπρος230,18,Λιασή Αρετή.
Οδοιπφΐκόσιπν'Εβρα2342ΚΚούροςΚων/νος
Οδοιι κρκόστην Κρήτη,232,42, ΚούροςΚων/νος
ΟδοιπορικόσπτνΗμτώκι234βΟΚούροςΚωνΑ'ος
ΑΣΓΙΎΜΜΙΚΑ (ΠΟΙΚΙΛΑ)
Στσχρικαιπροτφα]σιητΒςτηςΕλληνικήςΑστυνομίαςγκιτο2005,229,6.
ΕγκλημακαιαΓΐττύπτσμα,229,34ΖαφειράκηςΛ8ων&ις

Υπαικλυβάλαάιλα,229,44ΤσιάβαςΔημήτριος
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Αστυνομική ηθική,230,22, ΙορδάνσυςΜιράνθή. 
ΠωραγμέναΟλυμπιακήςΑοφάλειας 231,8 
Η ΤΜίχαιτιστικήδύναμη τηςΚ τρμπίνας231,36. 
Ευρωπαϊκή εβδτμάδα Αστυντμής στο Βέλγιο, 232,14, 
Λιαοή Αρετή.
Ολυμπιακή Ασφάλεια και Ολυμπιακά οφέλη, 233,66, 
ΓαλήτοοςΓέώργιος
Όπλα χηςΕλληνικήςΑστυντμής233,106Μαντάκος 
Στφγιος
Ημφα τηςΑστυντμής234,6.
Σύσκεψη Αρχηγών Βαλκανικών Χωρών και Κύπρου
2343)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ειώεκχ8ςδυνάμεκ;229,40,Μ ιαλϊ*κηςΑ()ανά»χ; 
Ομάδαχισνοδρομής229, ΙΙβΠεηήκηΑναστοακι 
Διεθνής'ΕνωτηΑστυνϊμ]κών,229,50. 
ΕγκαλΈίΤρίίχακιςΑυωκητιωδρφατν,230,8.
Ομάδα Τφύντο της ΕΛΑΣ, 230, 96, Πετμάκη 
Ανάστασή
Ί\ιφαΕτπκ(τιντ.τνιαςκίΐι ΕίμπηρειησηςΑΐϊΐϊπράτων,
231,10.
Ιντηϊΐάλ Αθήνα, 231,42 ΚίΐραΐΗνπγοςίοτάν'νης 
'Οταν η Αστυντμή κινείται σε δύο ρόδες 232 26, 
ΔημαιχάκηςΘΒόδωρος
Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης 232 58, 
ΔημοσχάκηςΘεόδωρος
ΑστυνεμκόςΣ2τ£ΙμάςΑγίχ^ννας-Αγίόυ'0|ροο;232
60,ΤσινάληςΚων/νος
Υπηρεσίες Ελέγχου Διαβατηρίων, 233, 82 Ζυγυύρα 
Σοφή.
Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων, 233, 88, Δημοσχάκης 
Θεόδωρος

Αποκριές229,56, ΠετμάκηΑνασταώ.
Αγκαλή με το βαθύ γαλάζιο, 231, 88, Πετράκη 
Ανάστασή
Αλλαγή φρουράς στ» Προεδρικά Μέγαρο, 233, 14 
Λιαοή Αρετή.
Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος231,54, ΤσινάληςΚων/νος 
ΆγιοςΑρτφιος233,20, ΤσινάληςΚων/νος 
Άτομα με ειδικές ανάγκες - Μια σύγχρονη 
ιφαγμαπκότητα,23254,Μπακαλ&]ςΔημηχριος 
Αρκαδή,229,20, ΚσύρτςΚων/νος 
Αστυνομική' ηθική, 230,22, Ιορτδάναι ιςΜυριάνθη. 
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών ΕΛΑΣ, 233, 52 
ΔημοσχάκηςΘεόδωρος 
Αναχωτισπκήδύναμη τηςΚαροριίνας231,36 
Αστυνομικός Σταθμός Αγ. Άννας 232 60, Τσινύλης 
Κωνλας
ΓερονχαςΙΜστος232122ΤσινάληςΚων/νος 
ΓήννηςΒλαχσγήννης229,108.
Γ ή  χαδύσκολα πράγματα οφείλουμεναμιλάμε απλά,
230,32,ΚασιμάτηςΑντώνης
Διακοπές χωρίς λαχτάρες 232 116, Κακήνου
Αφροδίτη.
Διδάσκαλοι χουγένους230,44, ΜιούρηςΒασίλης 
Διεθνής' Ενωση Αστυνομικών,229,50.
Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας

Δλχιη Διεθνούς Αστυντμικής Συνεργασίας 233,92 
ΣταυρόπουλοςΑπάσταλος
ΣΜ ρη Αμνών και Ελικόπτερα, 233, %  Δημοσχάκης 
Θεόδωρος
Σ1)ρλιίΜπεκπα&»σης23426ΣοφήΖυγούρα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΕυρχαπίκάςΚωδικαςΛσ u ινομικηςΔεπνιολογής229, 
δ,ΒαργιαμίδσυΑθανασή
Ο ρόλος της μονάδας Eurojust στα πλαήια της 
δικαστ3κηςσυντργαοήςστη^χφαταχηςΕ1Ε1,231,16, 
ΣταυρούλαΚουχουλάκου.
Αναδήρθρωση Υπηρεσιών ΕΛΑΣ 233, 52 
ΔημοσχάκηςΘεόδωρος
Πολιτιστικό Km po της ΕΛΑΣ 233, 112 Ψωμάς 
Αλκής

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΥΠΟΔΟΜΗ
ΕήρωπτωαίΑστυνομικιίΑκα&]μή230,24,Τσαγκάρης
Βασίλειος
Ανα&άρθρωση Υπηρεσιών ΕΛΑΣ 233, 52 
ΔημοσχάκηςΘεόδωρος

ΔΗΜΟΣ1ΑΑΣΦΑΛΕΙΑ
Ομιλή χου ΥΑΤ. Γιώργου Βουλγαράκη στην 
Δκκαμμαχική Ει ηχραιή για χαΝορκωχικά,2326.
Οι προσαγωγές ατόμων ως προληπτική και 
κατασταλτική ενφγααστηνάοκηοη τηςαστυνομικής 
αρμοδιότητας232,10.
Ηφαινομεναλογήχηςνεανικηςπαραβατικότηχαςκαπι 
συνδρομή τηςΑστυνομήςστην πρόληψή τη ς232 20, 
ΣΙτάχηςΣτάρανος
Ηλεκχρσνικοέγκλημα,233,7ΣΚούροςΚωνΑ»ς

Κατά θέμα
233,92ΣτπυρόπουλοςΑπάστολος
Ελληνική Μυθολογία, οι πρώτοι Θεός 229, 110
ΚωσταβάραΖωή.
'  ΕγκλημτςαποπίΓΛμο,229,34Ζαφτ3ράκηςίλεωνιδας 
Ελτρωπαϊκή Εβδομάδα Αστυνομίας στο Βέλγιο, 233, 
Μ,Λιασή Αρετή.
Εήβεκτεςδυνύμεις229,40,ΜππλασάκηςΕυάγγελος 
ΕγκαήταΤρρχαίαςΑυτχικινηχοφφων,230, & 
Εήρτοπώκός Κώδικας Αστυνομικής Δεοντολογίας 
229,8, Βαργιαμήσυ Αθαναοή 
Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία, 230, 24, 
ΤσαγκάρηςΒασίλειος
Η  κατάσταση των παιδιών στον κόομο 2005,229,52 
ΤσινάληςΚων/νος
Η  επίδραση της οικογενειακής βώς στην 
συναισθηματική ανάπτυξη του παιδισύ, 229, 84, 
ΣτΗρανάπουλοςΓέώργιος
Η  συμβολή του οικογενειακού περιβάλλοντος στην 
διαμόρφωση της ππραβαπκστητας του ατόμου, 230, 
36, ΚατσιγήννηςΕυτύχιος 
Η πόλιςΕαλω,231,46,Χαλκοκσνδύλη. 
Ηεξρλιξητηςτεχνολσγής230,108,ΜτΒύργοςΘωμάς 
Ηε^λιξηχηςτεχνολογίας231,116ΜπούργοςΘωμάς 
Η  Αρχή του τέλους της φυλακής 229,26 Μαγγανάς 
Αντώνης

Μνημόνιο συνεργασίας με τη Δημοτική Αστυντμή 
Πειραή234>36

ΞΕΝΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΕΣ
Η  αστυντμή της Σλοβακίας 229,30, Χσνδρομαπδης 
Γκόργυς
Η αστυντμή της Παλωνής 230,30, Χονδρτμααδης 
Γιώργος
Η  αστυντμή της Σλοβενής 231,24, Χινδρσματίδης 
Γιώργος
Η αστυντμή της Μάλτας 232, 38, Χσνδροματίής 
Γιώργος

ΠΠΌΡΪΑΑΣΓΫΝΟΜ1ΑΣ
Αστυνομικός θεσμός (Αφιφαμα) 233, 30, Ψωμάς 
Αλκής
Το ηρώτο αποτρόπαιο έγκλημα στην Ελλάδα, 233,98, 
ΚούροςΚων/νος
Ίέλετπαή εκτέλεση θανατχΐΒίνίτη, 233,104, Κούρος 
Κων/νος
ΗΜ ουοκήτηςΕΛΑΣ233,114, Πετγχοη Αναστασία 

ΣΥΝΕΝΙΕΥΞΕΕ
Ο Αρχηγός της Μητρεοσλιτικής Αστυντμής του 
Λονδίνου,229,12,Λιααή Αρετή. 
ΟΑρχηγόςτηςΚυτμιακήςΑστυντμής 230,Μ,Λιασή 
Αρετή.
()Δ/ντήςτηςΕ1Μ Μ )Ε231,12,Λιασή Αρετή.
Ο Αρχηγό; της Βελγικής Αστυντμής 232,16, Λιαοή 
Αρετή.
Πρόεδρος του Ομίλου Φίλοι Αστυντμής Ψημήσυ 
Κοίτη,232,30, Λιαοή Αρετή - ΚατμοςΚων/νος 
ΠρόεδροςτηςΔημοκρατής233,10, Λησή Αρετή.

Η  αντιμετώπιση χου εγκληματικού ζητήματος 232, 
34ΦαροεδάκηςΜκωβος
Ηφτπντμενολογήτηςνεαντκήςπαραβαπκότηταςκαι 
η συνδρομή της Αστυναμήςστην πρόληψή της 232, 
20 ΣκότηςΣτέφανος
Η  Ιστορία της Αμοδοοής 232, 116, Κοκήνου 
Αφροδίτη.
Ηλεκτρσνικόέγκλημα,233,78, ΚούρτηΚων/νος 
Αστυντμή της Σλοβακίας 229, 30, Χονδρομαηδης 
Γεώργιος
Η  Αστυντμή της Π αήινιας 230,30, Χονδρτμαχιδης 
Γεώργιος
Η Αστυντμή της Σλοβενής 231,24, Χσνδρτματίδης 
Γέώργιος
Η  Αστυντμή της Μάλτας 232,38, Χσνδρτματίδης 
Γεώργιος
ΗμσυσικήτηςΕΆΑΣ233,114ΠετράκηΑναστασή 
ΙούλιοςΒερν,230,120,ΖωήΚωσταβάρα 
Ιστοσελίδα (USA), 231, ΙΙδ,ΜπούργοςΘωμάς 
Ιστοσελίδα (POASY),232, ΠΟΜπούργοςΘωμάς 
Ιστοοελίδα(ΥΛΤ.),233,76ΜπσύργοςΘωμάς 
ΙντερπΰλΑθήνα,231,42, Καραπανάγοςίτοάννης 
Κεφαλαλγίες232,96, ΜανωλάκοςΑλέκος 
Κ ώ μος230,18, Λιασή Αρετή. 
ΛαμπρήπκαΣύμβαλα,230,51,ΠετράκηΑναστασή
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Λονδίνο,229,16
Μεσογειακή Διατροφή,231,90, Πετράκη Αναστασία. 
ΝτανιέλΧάμμετ,231,112,ΖωήΚωσταβάρα 
Οι τελευτά»; στιγμές του Χρυσοστφσυ Σ^ιύρνης 
233,124, ΚούροςΚων/νος 
Ο Γιατρός σαςαπαντά,229,86.
Ο γσνότυπος των προϊστορικών Ελλήνων σπς 
σημερινά; γυναίκες 229, 107, Παπαμαρινάπσυλος 
Σταύρος
Ο ρόλος της αρθροσκατπκής χειρουργικής 231,98, 
ΜπαδέκαςΑθανύσιος
Ο Αλβέτος Αϊνστάιν και η θεωρία της σχετικότητας 
230,98,Μτκχ}ργος Θωμάς 
Οδσωορικόστσν' Εβρο, 231,98, ΚούροςΚων/νος 
Οδοπ κιρικό στην Κρήτη,232,42, Κούρος Κων/νος 
Ολυμπιακή Ασφάλεια και Ολυμπιακά οφέλη, 
ΓαλκπααςΓέώργιος
Όπλα τηςΕΛΑΣ,233,109,ΜαντάκοςΣταύρος 
ΟμάδαΧηνοδρομής229,116, Πετράκη Αναστασία 
Ομάδα Τφύντο της ΕΛΑΣ, 230, 96, Πεχράκη 
Αναστασία.
Ό ταν η Αστυνομία κινείται οε δύο ρόδες 232,26, 
ΔημοσχάκηςΘεόδωρος
Ο ρόλος της μονάδας Eurqjust στα πλαίσια της 
δικαστικής συνεργασίας στα ζητήματς της ΕΈ., 231,
16ΚσυιουλάκουΣταυραυ......
Οι προσαγωγά; ατόμων ως προληπτική και 
κατασταλτική ενέργεια στην άσκηση της 
αστυνομικηςαρμοδιότητας232,10 
Ο Αστυνομικός θεσμός (Αφιέρωμα) 233,30, Ψωμάς 
Αλκής
Ο Αρχηγός της Μητροοαλιτικης Αστυνομίας του 
Λονδίνου,229,12,Λιασή Αρετή.
Ο Αρχηγός της Κ υιρακής Αστυνομίας 230, 14, 
Λιασή Αρετή.

ΟΔ/ντήςτηςΕιιιυρο1,232,12Λιαση Αρετή.
Ο Αρχηγό; της Βελγικής Αστυνομίας 232,16Λιαση 
Αρετή.
Ποιος είναι ο Harry Potter, 229, 94, Ανδρσυλάκη 
Ελένη.
Παιχνίδια ακίνδυνα, 230,126, Αφροδίτη Κοκκίνσυ. 
Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Bse, 231,52, Κοκκίνσυ 
Αφροδίτη.
Παναγιά, ημεγάλημσνα,232,120, ΊοινάληςΚων/νος 
Παιδική Πασχαλιά, 230, 52, ΑλεΕμνδρος
Παπαδιαμάντης
Παθητικό Κάπνισμα231,92, Πετράκη Αναστασία 
Προσοχή στσνήλιο,232,114, Πετράκη Αναστασία 
ΠαγκόσμιαημφαΠεριβάλλσντος231,50, Κοκκίνσυ 
Αφροδίτη.
Παράγοντες που οδήγησαν στην Επανάσταση του 
’21,230,40.
ΠεπραγμέναΟλυμπιακήςΑοφάλειας 231,8. 
Πολιτιστικά Κέντρο της ΕΛΑΣ, 233,112, Ψωμάς 
Αλκής
Πρόεδρος του Ομίλου Φίλοι Αστυνομίας Ψημένου 
Κοίτη,232,30, Λιασή Αρετή - ΚούροςΚων/νος 
Πρόεδρος της Δημοκρατία;233,10,Λιασή Αρετή. 
ΣερΑρθρσυρΚσναλΤνοτουπ,229,102,Κωσταβάρα 
Ζωη.
Σεπτεμβρηςτου 1955,233,120, ΚούροςΚων/νος 
Στόχοι και προτεραιότητες της ΕΛΑΣ για το 2005, 
229,6.
Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης 232,58, 
ΔημοσχάκηςΘεόδωρος
Σκάφη Αιμνώνκαι Ελικόπτερα,233,94, Δημοσχάκης 
Θεόδωρος
Το ’Σαβουάρ Βφρ" σήμερα, 229,98, Folcalvez Fran- 
ooise
Τοψαρσντούφεκο,232,112,ΠετράκηΑναστασκι

ΤοΠροεδρικόΜέγαρο,233,14Λιασή Αρετή.
Το ΆγτοΦως230,48, ΤαινάληςΚων/νος
Το Πάοχα των Ελλήνων, 230, 84, Κακκίνυυ
Αφροδίτη.
Κ  Ταεσιερτσν,230, ΙΙδ,ΖωήΚωσαιβάρα 
Το Μέλι, ένα φυσικά υγιεινό τρόφιμο με σπουδαία 
βιολογική αξία,230,86ΛκκιροσίτηςΚων/νος 
Τασυνύμι, μετά την καταστροφή, 229,48, Τσινάλης
Κων/νος
Το νομικό πλαίσιο για την ασφάλαα του 
Κυβερνσχώρου κατά το ελληνικό δίκαιο, 231, 20 
ΑγγελήςΙωάννης
Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων, 233,88, Δημοσχάκης 
Θεόδωρος
Τφύντο,230,94, ΒερβεριδηςΝ ικάλαος
Ί^ιήμα Επικοινωνίας και εξυπηρέτησης
αποστράτων,231,10.
Τοιτρωτο αποτρόπαιο έγκλημαστην Ελλάδα,233,98, 
ΚούροςΚων/νος
Τελευταήεκτέλεση θανατοποινίτη,233,104, Κούρος 
ΚωνΑιος
a n  ιολυβολαόπλα,229,44, ΤσκτβαςΔημήιριος 
έπηρεοίκ; Ελέγχου διαβατηρίων, 233, 82, Ζυγεύρα 
Σοφία.
Φρίντα Κάλο,230,90, ΚωσταβάραΖωή. 
ΧανςΚρισιιαν Άντερσεν,231,106, Ζωή Κωσταβάρα 
Χιονοδρομία μέσω δρόμων αντοχής229,114 
13Φεβρουάριου, Ημήρα των Ερωτευμένων για τους 
Ορθόδοξους229,54, ΤσινάληςΚων/νος 
400χράνηαπάτηνά5δοσητουΔσνΚιχώτη,232,104

Επιμέλεια: Αρχ/κας Θεόδωρος Δημοσχάκης

M cp otT op ifl^ i

^ Γρατοι/,τζ η ρ π ( ^

^ι^νικου’ΐυ μ α κΛ

ΣΤΟΛΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΤ ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜ ΑΤΑ:Ιτοπεα

π Ι γ ω ν Ας:ΟΜηνικηνΑστυνομιας
Π υροοβεοτικου/Συματος ’.YJ.UU
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Π ΙΣ ΤΩ ΤΙΚ Ε ΣΑ Ν ΤΙΚ Α ΤΑ Β Ο Λ Η VISA ■ ■ Κ Α Ρ Τ Ε Σ

Α/Α [ 1 3 0 ]  Ν0ΕΜΒΡΙ0Σ-ΔΕΚΕΜΒΡΙ0Σ 2005



ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩ

✓  Α Σ Τ ΙΚ Η  Ε Υ Θ Υ Ν Η  
✓  Ν Ο Μ ΙΚ Η  Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ ΙΑ  

S  Π Ρ Ο Σ Ω Π ΙΚ Ο  Α Τ Υ Χ Η Μ Α  Ο Δ Η Γ Ο Υ

Ε Τ Η Σ ΙΑ  Ο Λ ΙΚ Α  Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ Ρ Α

ΙΠ Π Ο Ι Β/Μ  10 Β/Μ  9 Β/Μ  8 Β/Μ  7 Β/Μ  6 Β/Μ  5 Β/Μ  4 Β/Μ  3
Έ ω ς 6 274,88 261,14 247,36 233,65 219,88 206,13 192,37 178,63

7 - 8 300,39 285,12 269,81 254,54 239,26 223,99 208,72 193,42
9 - 1 0 345,50 327,51 309,52 291,53 273,54 255,57 237,57 219,61

1 1 - 1 2 385,53 365,15 344,77 324,36 303,99 283,59 263,21 242,79
1 3 - 1 4 425,28 402,51 379,72 356,95 334,18 311,42 288,62 265,86
1 5 - 2 0 484,29 457,97 431,67 405,36 379,03 352,73 326,42 300,07
2 1 - 2 5 503,83 476,33 448,85 421,36 393,89 366,39 338,92 311,43
26 -  30 518,52 490,15 461,79 433,42 405,05 376,70 348,31 319,94
31 -4 0 538,05 508,51 478,96 449,42 419,88 390,37 360,83 331,28

41&άνω 562,50 531,49 500,49 469,46 438,47 407,45 376,45 345,46

Ε Ξ Α Μ Η Ν ΙΑ ΙΑ  Ο Λ ΙΚ Α  Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ Ρ Α

ΙΠ Π Ο Ι Β /Μ  10 Β/Μ  9 Β/Μ  8 Β/Μ  7 Β/Μ  6 Β/Μ  5 Β/Μ  4 Β/Μ  3
Έ ως 6 143,22 135,99 128,77 121,55 114,34 107,11 99,89 92,67

7 - 8 156,60 148,59 140,58 132,54 124,50 116,50 108,47 100,45
9 - 1 0 180,29 170,85 161,40 151,95 142,51 133,07 123,63 114,19

1 1 - 1 2 201,30 190,60 179,89 169,19 158,49 147,78 137,08 126,38
1 3 - 1 4 222,17 210,22 198,24 186,30 174,35 162,39 150,44 138,46
1 5 - 2 0 253,16 239,34 225,52 211,72 197,90 184,09 170,26 156,45
2 1 - 2 5 263,42 248,97 234,56 220,10 205,67 191,25 176,83 162,39
26 -  30 271,14 256,24 241,33 226,45 211,53 196,66 181,76 166,86
3 1 - 4 0 281,38 265,86 250,38 234,84 219,34 203,84 188,35 172,82

41&άνω 294,22 277,93 261,67 245,36 229,10 212,82 196,54 180,26

Α ίτη σ η  Α σ φ ά λισ η ς Τ η λεφ ω νικ ώ ς, Α ποσ τολή  Σ υμ βολα ίου  στο Χ ώ ρο σας. 
Δ υ να τότη τα  Ε π ιπ λέον Σ υμ π λη ρ ω μ α τικ ώ ν Κ α λύψ εω ν.

Μ Ε  Τ Η Ν  Ε Μ Π Ε ΙΡ ΙΑ  Κ Α Ι Τ Η Ν  Σ ΙΓ Ο Υ Ρ ΙΑ  Τ Η Σ  
« Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η Σ  Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ  »

Α σ φ α λισ τικ ό  Γ ραφ είο  : Α σ η μ ά κ ος Δ η μ ή τρ ιος

Ελευθ. Βενιζέλου & Αγνώστων Ηρώων 76 
Ν. Ιωνία Τ.Κ. 14231 
Τηλ: 210 2719601 
Fax: 210 2796153
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Στη μάχη για την προστασία 
των παιδιών από το AIDS, 
με λίγα γίνονται πολλά.

•  500.000 παιδιά πεθαίνουν από ασθένειες που σχετίζονται με 
το AIDS κάθε χρόνο ενώ

•  6 4 0 .0 0 0  επ ιπλέον π αιδιά προσβάλλονται από τον ιό.
•  15 εκατομμύρια παιδιά έχουν μείνει ορφανά λόγω του AIDS.
•  Περισσότερα από 2 ,2  εκατομμύρ ια  παιδιά στον κόσμο 

ζουν με τον ιό.
• Μόνο το 3% των εγκύων φορέων του HIV/AIDS λαμβάνει την 

απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή.

www.unicef.gr

ολο*κ) f-jnp'o Τηλ.: 801 500 12345

I
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Ν Α Ι !  θα  ενωθώ κι εγώ  για τα παιδιά με μία δωρεά μοι 
κατά του AIDS.:

□  δθ€ 90 € 145 ■€ Αλλο ποσό:

•  Με 50 ■€ παρέχετε γεύματα για 10 ορφανά παιδιά στο Μαλάουι.
•  Με 90 € εξασφαλίζετε 6 πακέτα με βασικά αγαθά, σε ορφανά 

παιδιά από AIDS ή παιδιά χωρισμένα από τις οικογένειές τους.
•  Με 145 € εξασφαλίζετε το σχολικό εξοπλισμό για 30 ορφανά 

παιδιά για να συνεχίσουν τα μαθήματά τους.
•  Με 192 € καλύπτετε τα ετήσια σχολικά δίδακτρα 40 ορφανών 

παιδιών από την Αιθιοπία.

ί Κάθε μήνα Κάθε 3 μήνες [ ] Μία φορ
Επώνυμο:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Όνομα:_ _ _ _ _ _ _ _
Διεύθυνση:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Πόλη:_ _ _ _ _ _

Τηλ.:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΤΚ:- - - - - - - - Επάγγελμα:_ _ _ _ _ _

θα περιμένω να μου στείλετε έντυπο ταχυπληρωρής με το οποίο θο καταθέσω τι
I χρήματα στο ταχυδρομείο.

- □  K w h i f o ^ v V a μου. DEONOKAPTA-MASTERCARD □  *

ΕΝΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΕΝΩΘΕΙΤΕ ΚΑΤΑ TOY AIDS

_ _ ΕΜΠΟΡΟΚΑΡΤΑ [  ] DINERS Π αΜΕΧ Π  DINERS CLUB UNICEF

Αρ. Κάρτας:.  

Ημερομηνία:

. Ημερ.Λήξης:

. Υπογραφή: _

‘ Ενημερωθείτε για τη νέα κάρτα Diners Unicef, στο τηλέφωνι 
801-11 11 611

ΤΖ. ΚΕΝΝΕΝΤΥ 37,161 21 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 
ΤΗΛ.: 210 72 55 555, FAX: 210 72 52 555 unicef

http://www.unicef.gr

