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ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΤΗΣ  

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (Ι.Ρ.Α.)  

 

13η   MAΪΟΥ   2016 - ΖΑΚΥΝΘΟΣ- HOTEL ELEON  

 

Στη  ΖΑΚΥΝΘΟ  -  HOTEL ELEON σήμερα την 13 η   Μαΐου 2016 ,  

ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 στο χώρο εκδ ηλώσεων του ξενοδοχείο υ ,  

συνήλθαν τα μέλη του Πανελληνίου Συνεδρίου ,  του Ελληνικού Τμήματος  

της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών (Ι .Ρ.Α.) ,  μετά από κοινοποίηση της 

εγκυκλίου του Εθνικού  Τμήματος,  σύμφωνα με το  άρθρο 29 του 

καταστατικού για τη διεξαγωγή της 32 η ς  Γενικής Συνέλευσης.  

Μετά το πέρας της προσέλευσης των επισήμων, των συνέδρων και  

των ξένων προσκεκλημένων, έλαβε το λόγο ο Πρόεδρος του Ελληνικού 

Τμήματος,  ο οποίος κήρυξε την έναρξη των εργασιών του Συν εδρίου:  

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  13 ΜΑΙΟΥ 2016  

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ   

ΜΕΡΟΣ Α΄ .  

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ  
 

1ο  ΘΕΜΑ  
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ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ  κ.  ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ :   

Αγαπητοί  σύνεδροι,  αγαπητοί  παρατηρητές  του 32ου Πανελληνίου 

Συνεδρίου μας,  καλημέρα σας,  εύχομαι να έχουμε κ αλές  εργασίες.  Για τους 

προληπτικούς είναι περίεργη μέρα είναι Παρασκευή και 13 ελπίζω να μην 

έχουμε κάποιο απρόοπτο.  

Θα ξεκινήσουμε με κάποιους σύντομους χαιρετισμούς.  Παρακαλώ τον 

επίτιμο Πρόεδρο του ελληνικού Τμήματος  τον κ.  Παπακωνσταντίνου 

Κωνσταντίνο  για ένα σύντομο χαιρετισμό. Να έρθει  στο βήμα.  

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ κ.  ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΚΩΝ/ΝΟΣ:  .  

Δε θα πω πολλά πράγματα, δεν  έχω τίποτα να πω απλώς να 

ευχαριστήσω το Θεό που μου δίνει  τη δυνατότητα να ξαναείμαι μαζί  σας 

και σε τούτο το συνέδριο.  Έτσι θα π ερνάει ο καιρός ο δικός μου και θα 

σκέφτομαι πότε,  σαν τις  γιορτές που έρχονται και χαιρόμαστε όλοι γι '  

αυτές  να έρχεται η στιγμή που θα επικοινωνώ μαζί σας,  με όλους εσάς,  

τους  εκπροσώπους των Τοπικών  διοικήσεων, τα μέλη που  μπορεί να μην 

είναι εδώ που τους ξέρω κι είναι άλλοι οι  οποίοι  έρχονται και  εν  συνεχεία 

βλέπω και νεότερους  γενιές  γενιές νεοτέρων, παιδιά  επίσης τα οποία έχετε 

κάνει  εσείς  ή τα  μέλη μας,  και χαίρομαι ,  αυτό ακριβώς  και έχω την 

ευκαιρία και με εκείνους και με σας να μιλώ και να ανταλλάσ σω ακριβώς 

τα αισθήματα της  αγάπης τα οποία με γεμίζουν.  Είναι μέσα μου και τα 

επικοινωνώ με σας και δέχομαι τα δικά σας.   

 Αυτό έχω να πω και εύχομαι να πάει πολύ καλά η σημερινή ημέρα, 

δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην πάει πολύ καλά. Οδηγός άλλωστε δικός  

μας,  δικός σας είναι τα ιδεώδη τα οποία ήταν η αιτία που δημιουργήθηκε 

ετούτη εδώ η Ένωσης  και που θα υπάρχει όσο υπάρχουμε εμείς  και όσο θα 

υπάρχουν και οι  άλλοι που θα μας αντικαταστήσουν.  Καλές εργασίες.  

(Χε ιρο κρό τημα ) 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ κ .  ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ :  .  

Με πρόλαβε ο κ.  πρόεδρος ένα σύντομο χαιρετισμό από τον  κ.  

Κοντάκο .  

τ.  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ.  ΚΟΝΤΑΚΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ : .  

Καλημέρα σας ,  κύριε Πρόεδρε του Ελληνικού Εθνικού  Τμήματος ,  

κύριε Πρόεδρε της Τοπικής Διοίκησης  Ζακύνθου,  κύριε  Παγκόσμιε Γενικέ 

Γραμματέα, αξιότιμα μέλη που απαρτίζετε τα συμβούλια του ελληνικού 

Τμήματος  και της  Τοπικής Διοίκησης  Ζακύνθου, εκλεκτές και διαλεχτοί 

σύνεδροι και παρατηρητές του 32ου Πανελληνίου Συνεδρίου τα θερμά μου 

συγχαρητήρια για την επιτυχή διοργάνωση του συνεδρίου μας.  
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 Είμαι ευτυχισμένος που με φιλοξενείτε και βρίσκομαι ανάμεσα σε 

σπουδαίες  γυναίκες και έξοχους άνδρες.  Θα προσπαθήσω να γευτώ μαζί 

σας τους καρπούς που καθημερινά με απλοχεριά σκορπάτε στην κοινωνία. 

Που καθημερινά λιτά και  απέριττα δίνετε τον πολιτισμό μέσα σ το λίβα της  

κοινωνικής απορρύθμισης,  της πολιτιστικής απορρύθμισης που καθημερινά 

μαραίνει  τη ζώσα και βρώσα ενέργεια των δυνατών  όπως εσείς ,  των 

ενδόξων μονομάχων της ζωής και της καθημερινότητας.  

 Αλήθεια ποιοι  είστε;  μήπως άραγε είστε οι  πληβείοι  του πο λιτισμού;  

αδέλφια μου είστε οι  άριστοι,  εσείς  συγκρούεστε καθημερινά με 

γενναιοψυχία και ανωτερότητα. Εσείς οι  πραγματικά διακεκριμένοι στο 

πεδίο της πραγματικότητας.  Εσείς  οι  άριστοι που ζουν ανάμεσα σε 

ανθρώπους,  η στολή της ψυχής  σας  αγκαλιάζει  και καλλιεργεί  το 

πολιτιστικό γίγνεσθαι της πατρίδας μας.  

 Σας γνωρίζω από την πράξη. Δημιουργείτε πολιτιστικά πρότυπα. 

Θέλουν να σας φτάσουν,  θέλουν να σας μοιάζουν.  Κι  εγώ θέλω να σας 

μοιάζω και με τις  δικές μου μικρές  δυνάμεις  να ενωθώ μαζί σας και να 

εργαστώ.  

 Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για την λαμπρή υποδοχή και 

φιλοξενία σας.  

(χε ιρο κρό τημα ) 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ κ. ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ :  .  

Ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε με τις  παρουσίες των εκπροσώπων  

των Τοπικών  διοικήσεων.  

Τοπική  Διοίκηση  Αιτωλίας ο κύριος Τέγας,  παρών.  

Τοπική  Διοίκηση   Ακαρνανίας ο κ.  Τσούνης,  παρών.   

Τοπική  Διοίκηση  Αλεξανδρούπολης ο κ.  Χατζηαναγνώστου 

Κωνσταντίνος,  παρών. Παρατηρητής ο κ.  Ιωαννίδης Θεόφιλος.   

Τοπική  Διοίκηση  Αργολίδος ο κ.  Χρήστος Σχοινοχωρίτης,  παρών, 

παρατηρητής ο κ.  Κατσιγιάννης Αθανάσιος.   

Τοπική  Διοίκηση  Αρκαδίας ο κ.  Κοκκώνης Γεώργιος,  παρών.  

Τοπική  Διοίκηση  Άρτας ο κ.  Χαντζάρας Ανδρέας,  παρών. 

Παρατηρητές έχουν έρθει  κύριε Πρόεδρε; όχι .   

Τοπική  Διοίκηση  Αττικής ο κ.  Κυριακάκης Εμμανουήλ, παρών.  

Παρατηρητές ο  κ.  Αρζιμάνογλου, παρών, και η κα Μακρυδάκη , παρούσα.  

Τοπική  Διοίκηση  Αχαΐας ο κ.  Κωνσταντινόπουλος Κωνσταντίνος,  

παρών. Παρατηρητής ο κ.  Παπανδρέου Νικόλαος και θέλουμε την έγκριση 

της  Γενικής  Συνέλευσης  για ένα ακόμα παρατηρητή τον κ.  Τζόβολο,  είναι  ο 
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πρώην πρόεδρος τη Τοπικής μας ήρθε χθες,  εάν δεν έχουμε κάποια 

αντίρρηση .  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ κ.  ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ :  

Δεν υπάρχει πρόβλημα.  

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ κ. ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ :  .  

Εγκρίνεται.  

Η Βοιωτία δεν παρίσταται.   

Τοπική  Διοίκηση  Γρεβενών, ο  κ.  Σαρηπαπαζίδης Θεόδωρος,  παρών.  

Τοπική  Διοίκηση  Δράμας ο κ.  Σκάρλιος Μηνάς,  παρών, Παρατηρητής ο κ.  

Ελευθεριάδης Σταύρος ,  παρών.   

Τοπική  Διοίκηση  Δωδεκανήσων ο κ.  Καριπίδης Τσαμπίκος,  ο κ.  

Καριπίδης;   

Εδώ είναι. . . . .  εδώ είναι εδώ……  

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ κ. ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ :  .  

Τοπική  Διοίκηση  Ευρυτανίας ο κ.  Πατλιάς.   

Τοπική  Διοίκηση  Ζακύνθου ο κ.  Ανδριόπουλος Μπάμπης,  

Παρατηρητές ο κ.  Αγριδιώτης και ο κ.  Καρανίκας.   

Τοπική  Διοίκηση  Ηλείας ο κ.  Παναγιωτάρας Ζώης,  παρών.  

Τοπική  Διοίκηση   Ημαθίας δεν παρίσταται.   

Τοπική  Διοίκηση  Ηρακλείου η κα Θεοδωσάκη  Αριστέα ,  παρούσα και  

η κα Μαραγκάκη Μαρία.   

Τοπική  Διοίκηση  Θεσπρωτίας ο κ.  Χρήστου Δημήτριος,  παρών. 

Παρατηρητής η κα Γεωργίου Σταυρούλα.  

Τοπική  Διοίκηση  Θεσσαλονίκης ο  κ.  Γιαννακόπουλος Βασίλειος,  

παρών. Παρατηρητές ο κ.  Βασιλάκης Ηλίας και ο  κ.  Βασιλάκης Δημήτριος ,  

παρόντες και οι  δύο.   

Τοπική   Διοίκηση  Ιωαννίνων Κουματσιούλη Αγγελίνα,  παρούσα.  

Τοπική  Διοίκηση  Καβάλας ο κ.  Ιωαννίδης Θεμιστοκλής παρών και  

παρατηρητής ο κ.  Βουλγαρίδης Ιωάννης .   

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΑΝΘΗΣ κ.  ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ :  .  

Δεν έχει  έρθει .  

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ κ. ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ :  .  

Τοπική  Διοίκηση  Καρδίτσας ο  κ.  Ζαρχάνης,  παρών.  

Τοπική  Διοίκηση  Κέρκυρας ο κύριος  Μπαλαούρας ,  παρών.  

Τοπική  Διοίκηση  Κιλκίς ο κ.  Ταρναράς,  παρών.  

Τοπική  Διοίκηση  Κοζάνης η κα Ρώμα Φωτεινή,  παρούσα.  
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Τοπική  Διοίκηση  Κορινθίας ο κ.  Σπυράκος  Απόστολος,  παρών .  

Παρατηρητής ο κ.  Λειβαδίτης Κωνσταντίνος,  απών.  

Τοπική  Διοίκηση  Κυκλάδων ο κ.  Γιαννούκος  Ταξιάρχης.   

Τοπική  Διοίκηση  Λακωνίας ο κ.  Κουβούσης Δημήτριος,  παρών.  

Τοπική  Διοίκηση  Λάρισας ο κ.  Τσιώρας,  παρών .   

Τοπική  Διοίκηση  Λασιθίου ο κ.  Φραγκάκης Κωνσταντίνος,  παρών.  

Παρατηρητές ο κ.  Πρηνιωτάκης Γεώργιος ,  παρών  και ο κ.  Παπαδάκης 

Ιωάννης,  παρών.  

Τοπική  Διοίκησης Λέσβου ο κ.  Κανιμάς Πολυχρόνης,  παρών.  

Τοπική  Διοίκηση  Λευκάδας ο κ.  Φλιτούρης Κωνσταντίνος,  παρών, 

και η κα Ναστού Μαργαρίτα.   

Τοπική  Διοίκηση  Μαγνησίας ο κ.  Καρκαλής Στέφανος,  παρών. 

Παρατηρητές ο κ.  Παγώνης και ο κύριος Γκλέκας.  

Τοπική  Διοίκηση  Μεσσηνίας ο κ.  Ζαφειρόπουλος Ιωάννης,  παρών.  

Τοπική  Διοίκηση  Ξάνθης ο κ.  Ιωαννίδης Χρήστος,  παρών,  

παρατηρητής ο κ.  Δετσαρίδης Δημήτριος.   

Τοπική  Διοίκηση  Ορεστιάδας ο κ.  Αντωνιάδης Απόστολος,  παρών.  

Τοπική  Διοίκηση  Πειραιώς και Νήσων ο κ.  Κάρκαλης,  παρών, 

παρατηρητής ο κ.  Μαρούδας Παναγιώτης.  Στον Πε ιραιά αν θα  δείτε  στο 

βιβλίο του συνεδρίου  ο κ.  Μιχελάκος  δεν μπόρεσε να έρθει ,  το έχει  

δηλώσει από προχθές στο διοικητικό συμβούλιο ο κ.  Κάρκαλης.  

Τοπική  Διοίκηση  Πέλλας δεν παρίσταται.   

Τοπική  Διοίκηση  Πιερίας ο κ.  Χασιώτης,  παρών.  

Τοπική  Διοίκηση  Πρεβέζης ο κ.  Κίτσιος   Σοφοκλής,  παρών.  

Τοπική  Διοίκηση  Ρεθύμνου δεν παρίσταται.   

Τοπική  Διοίκηση  Ροδόπης ο κύριος Ζάικος  Χαράλαμπος,  παρών.  

Τοπική  Διοίκηση  Σάμου ο κ.  Αβραμίδης Γεώργιος,  παρών.  

Τοπική  Διοίκηση  Σερρών ο κύριος Μπάγκος  Στεριάδης ,  παρών. 

Παρατηρητής ο κ .  Κωδωνάκης Απόστολος,  παρών.  

Τοπική  Διοίκηση  Τρικάλων ο κ.  Θεοχάρης Κωνσταντίνος,  παρών. 

Παρατηρητές έπειτα από αίτηση της Τοπικής Διοίκησης  και αποδοχή του 

Εθνικού  Τμήματος ,  παρίστανται τρεις  παρατηρητές  ο κ.  Δραγούτσος,  ο 

κύριος Μπέγας  και  ο κ.  Τσιγαρίδας.   

Τοπική  Διοίκηση  Φθιώτιδας ο κ.  Χάψας Μενέλαος.   

Τοπική  Διοίκηση  Φλωρίνης ο κ.  Παπαμιχαήλ Αναστάσιος,  παρών.  

Τοπική  Διοίκηση  Φωκίδος ο κ.  Παπαπολίτης Μάρκος,  παρών.  
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Τοπική  Διοίκηση  Χαλκιδικής ο κ.  Πάλλης Δημήτριος,  παρών.  

Παρατηρητές ο  κ.  Πείραλης Χρήστος,  απών και  η κα Κτενά Χαρίκλεια, 

παρούσα.  

Τοπική  Διοίκηση  Χανίων ο κ.  Περράκης Ιωάννης,  παρών. Ο κ.  

Λεβεντάκης Δημήτριος και η κα Λογαρίδου Σοφία.   

Τοπική  Διοίκηση  Χίου ο κ.  Λασκαρίδης Ζαφείριος,  παρών.  

Παρατηρητής ο κ.  Αυγερινός Κωνσταντίνος,  παρών .   

Τοπική  Διοίκηση  Δωδεκανήσων μήπως ήρθε;  Όχι   

Τοπική  Διοίκηση  Κυκλάδων; ο  κύριος Γιαννούκος ,  παρών.  

 Δεν παρευρίσκονται στην γενική συνέλευση αντιπρόσωποι από τρεις  

Τοπικές  διοικήσεις και αναμένουμε και τον αντιπρόσωπο της Τοπικής 

Διοίκησης  Δωδεκανήσου που βρίσκεται εδώ,  ίσως κάτι  να του έτυχε,  οπότε 

έχουμε απαρτία και συνεχίζουμε στα υπόλοιπα θέματα.  

 Θα πρέπει να πούμε κάτι ,  είναι  ίσως λίγο μονότονο, πρέπει  κάθε 

φορά που κάποιος  αντιπρόσωπος παίρνει  τον λόγο να αναφέρει  την Τοπική  

Διοίκηση  που  εκπροσωπεί και το ονοματεπώνυμό  του για την ορθή τήρηση 

των πρακτικών γιατί  βοηθάει στ ην απομαγνητοφώνηση .   

 Θα πρέπει να μην αμελούνται τα θέματα που θα είναι προς ψήφιση,  

να τίθενται σε ψηφοφορία και να παίρνουμε απόφαση, και θα παρακαλούσα 

τον Ταμία και τον Πρόεδρο της Εξελεγκτικής  να αναφέρουν τα νούμερα για 

την καταγραφή των πρακτικών, γιατί  οι  ισολογισμοί,  οι  εκθέσεις ε ίναι 

πολύ μεγάλες,  τουλάχιστον τα νούμερα έστω να καταγράφονται στα 

πρακτικά.  

 Συνεχίζουμε με την επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης 

31ης Γενικής Συνέλευσης.  Ευχαριστούμε θερμά το Προεδρείο της 

προηγούμενης γενικής  συνέλευσης τον κύριο Σπυράκο και τον κύριο 

Τζιτζώκο, έχει  σταλεί σε όλες τις  Τοπικές  διοικήσεις τα πρακτικά με 

ηλεκτρονική αλληλογραφία.  Έχουμε την επικύρωση για να προχωρήσουμ ε;  

Εγκρίνονται,   ωραία.  Προχωράμε.  

 Μετά την επικύρωση πρακτικών συνεχίζουμε στα θέματα που 

ανέκυψαν από το προηγούμενο Πανελλήνιο Συνέδριο.  Θα σας αναφέρω 

επιγραμματικά τα θέματα που προέκυψαν από το προηγούμενο Πανελλήνιο 

συνέδριο εφόσον αναλυθούν στη συνέχεια της γενικής συνελεύσεως.  

 Το 1ο θέμα αφορά τις  ενέργειες  που αφορούν στο θέμα του 

προγράμματος των ημερίδων στην Σερβία  για το traff icking.  

 Tο 2ο είναι η τροποποίηση του καταστατικού.   
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 To 3ο θέμα είναι η κάλυψη των οδοιπορικών ,  όπως είδατε και πέρυσι 

στη Γενική Συνέλευση και φέτος με την νέα οδηγία  αποζημιώσεων που 

έχουν μπει  στο ειδικό τμήμα, καλύπτονται τα οδοιπορικά καθώς και  η 

χορήγηση φύλων πορείας για τους αντιπροσώπους της εκπροσώπησης για 

διεθνείς  συναντήσεις όπως ήταν στο συμπόσιο στην Αρχ αία Ολυμπία.   

 Προχωρούμε στο 5ο θέμα που είναι  η εκλογή Προεδρείου Γενικής 

Συνελεύσεως. Αυτοί που θα βοηθήσουν σήμερα, οι  δύο συνάδελφοι ,  να 

βγάλουμε πέρα την γενική συνέλευση,  παρακαλώ αν υπάρχει κάποια 

υποψηφιότητα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ.  ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ :  

Καλημέρα σας,  μετά από συζήτηση στο διοικητικό συμβούλιο του 

Εθνικού  Τμήματος  για το Προεδρείο της Γενικής Συνελεύσεως προτείν ει  

για Πρόεδρο τον κ.  Παπαπολίτη και Γραμματέα τον κ.  Σχοινοχωρίτη.  Αν 

δεν υπάρχει άλλη υποψηφιότητα  να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία .  

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ κ. ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ :  .  

 Τίθεται σε ψηφοφορία ,  έχουμε την πρόταση για τον κ.  Παπαπολίτη 

Μάρκο για την Προεδρία της  Γενικής  Συνέλευσης,  εγκρίνει  το σώμα; 

Ομόφωνα. Κύριε Πρόεδρε,  να λάβετε την θέση σας.   

 Για την θέση του Γραμματέα της  Γενικής Συνελεύσεως υπάρχει  

πρόταση για τον κ.  Σχοινοχωρίτη Χρήστο. Εγκρίνει  το σώμα; Ομόφωνα. 

Ελάτε κύριε Γραμματέα. Καλή δύναμη.  

(Ακο λο υθε ί  χ ε ιρο κρό τημα )  

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ   Γ .Σ .     :      ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ Μάρκος .  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   Γ .Σ .:   ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ Χρήστος  

 

 Μέχρι να λάβουν τη θέση τους ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας τους  

οποίους ευχαριστούμε και  τους ευχόμαστε  να έχουν καλή δύναμη, 

παρακαλώ αν υπάρχουν θέματα που επιθυμείτε να καταθέσετε εκτός 

ημερήσιας διάταξης ,  θα ήθελα να το δηλώσετε τώρα και εντός μισής ώρας  

να φέρετε έγκαιρα την πρόταση στο Προεδρείο της  Γενικής Συνέλευσης και 

θα παρακαλούσα το Σώμα για την έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης να 

δώσουμε το λόγο στο Προεδρείο να συνεχίσουμε.  

 Έχουμε την έγκριση του σώματος της Ημερήσιας Διάταξης;  

Ομόφωνα. Σας ευχαριστώ πολύ ο  λόγος πλέον είναι στον Πρόεδρο και στον 

Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.  Καλή δύναμη.  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ κ .  ΠΕΡΡΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  :  
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Αγαπητοί σύνεδροι καλημέρα είμαι ο Περράκης ο Γιάννης ο 

Πρόεδρος της IPA Χανίων, έχω να προτείνω στα λοιπά  θέματα να 

υπαχθούν τρεις  προτάσεις της Τοπικής μας Διοίκησης,  η μία είναι  δύο 

θέματα  τα οποία  θέλω να υπαχθούν στην ημερήσια διάταξη και τα οποία ,  

δεν ξέρω για ποιο λόγο,  το Εθνικό Τμήμα  μας τα απέρριψε,  μετά από τόσα 

χρόνια,  δεν μου έχει  ξανασυμβεί αυτό,  είναι δύο θέματα  που θα τα 

καταθέσω στο Προεδρείο και θέλω την έγκριση σας να υπαχθούνε  και να 

συζητηθούν  εδώ  στην Ημερήσια Διάταξη.  

 Διότι  η Γενική Συνέλευση είναι  πιστεύω ανώτερη από Εθνικό Τμήμα  

και στο κάτω κάτω άμα είναι να τα απορρίψει  η γενική συνέλευση. Εμείς 

δεν ζητάμε τίποτα άλλο ούτε τίποτα περισσότερο ούτε τ ίποτα λιγότερο. Θα 

τα καταθέσω για να μπούνε  προ ημερησίας δ ιάταξης δηλαδή να υπαχθούν 

στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   

 Εκτός ημερησίας θέλω να συζητηθούν δύο θέματα το ένα είναι οι  

ενέργειες που έχουμε κάνει  σαν Τοπική  Διοίκηση  για να γίνει  ο 

Αστυνομικός Σταθμός Χανίων,  IPA house και  το άλλο θέμα είναι   η 

πρόταση που καταθέσαμε μία προσφορά  που καταθέσαμε  στο Εθνικό 

Τμήμα  για να αναλάβουμε το 33ο Πανελλήνιο Συνέδριο.  

 Θα παρακαλέσω λοιπόν την γενική συνέ λευση να δεχτεί  αυτά τα δύο 

θέματα εκτός ημερησίας διάταξης.  Και το θέμα αυτό που έχει  δύο θέματα 

τα οποία είναι αλλαγές,  είναι τροποποιήσεις δύο άρθρων του εσωτερικού 

κανονισμού να υπαχθούν στην προ ημερησία διάταξη, να μπουν στην 

ημερησία διάταξη και να ψηφιστούν από την  ολομέλεια της γενικής 

συνέλευσης.  

 Παρακαλώ πολύ εάν δέχεστε αυτά τα θέματα τα οποία παρέλειψε το 

Εθνικό Τμήμα  να μπουν,  να συζητηθούν στη γενική συνέλευση τώρα. Δια 

ανάτασης της χειρός   

(Διάλο γο ι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ:   

Πρόεδρε εισακούστηκαν , θα τοποθετηθούμε κι  εμείς  ως προεδρείο  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ κ .  ΠΕΡΡΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  :  

Με όλο το σεβασμό κύριε Πρόεδρε,  να δώσετε τη δυνατότητα στη 

γενική συνέλευση δια ανάτασης  της χειρός να ψηφίσει αν είναι υπέρ ή 

κατά σ '  αυτά τα θέματα ή όχι .  Να γίνει  δηλαδή μία δημοκρατική  συζήτηση 

εδώ. Αυτό θέλουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ :   

Ευχαριστώ πολύ.  



 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  

 

32ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΕ ΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  13ης  ΜΑΪΟΥ  2016  

 

10 

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ κ. ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  :  

 Ευχαριστώ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ :   

Φίλες και φίλοι Χριστός Ανέσ τη και χρόνια πολλά. Σας ευχαριστούμε 

για την ιδ ιαίτερη τιμή που μας κάνατε να μας εκλέξετε στη θέση του 

Προέδρου και του Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης του 32ου 

Πανελλήνιου Συνεδρίου.  

 Να ευχαριστήσουμε το ΔΣ του Εθνικού  Τμήματος  για  την ομόφωνη 

απόφαση  του,  μας τιμά ιδιαίτερα,  και επίσης την Τοπική  Διοίκηση  

Ζακύνθου για την ζεστή της φιλοξενία.  

 Να συγχαρούμε  την Τοπική  Διοίκηση  Δωδεκανήσων  δεν είναι,  ήρθε;  

Ήρθε,  για την επαναδραστηριοποίηση της πολλές ευχές,  για μια καλή 

θητεία και δημιουργική.  

 Δύο λόγια επί  της διαδικασίας,  μιας και είχαμε το χρόνο να 

προετοιμαστούμε λίγο χθες,  όταν μας το ανακοίνωσαν από το ΔΣ ότι  θα 

μας προτείνουν για το Προεδρείο ,  θα ήθελα σεβασμό στους εισηγητές –  

ομιλητές.  Με την εκφώνηση του θέματος προς συζήτηση να ζητάτε το λόγο 

όσοι εκπρόσωποι  επιθυμείτε να τοποθετηθείτε επί  του θέματος για να 

τηρείτε σειρά προτεραιότητας όταν είναι πάνω από ένα  άτομο, και να μην 

χάνουμε χρόνο μ αυτό τον τρόπο, πως μπορεί  να γίνει;  Σηκώνοντας το 

ταμπελάκι,  την ώρα που ο ομιλητής είναι εκεί ,  ε μείς  θα σας βλέπουμε θ α 

κρατούμε σειρά προτεραιότητας.   

 Ένα δεύτερο  είναι,  θέλω να  απευθυνόμαστε στους συνέδρους με 

σεβασμό, όπως προείπα και όχι  με λεκτικές αντιπαραθέσεις μεταξύ μας,  

αλλά οι  αντιπαραθέσεις  αυτές να είναι αντιπαραθέσεις σε απόψεις και  

επιχειρήματα.  

 Όταν υπάρχει  θέμα επί προσωπικού, με την ίδια  πολιτισμένη 

διαδικασία να ζητάμε το λόγο.  Τήρηση του χρόνου που θα καθορί σουμε 

από τώρα, σύμφωνα με τον κανονισμό είναι μέχρι 5 λεπτά. Αν συμφωνείτε 

να δώσουμε 5 λεπτά στους εισηγητές και μέχρι 3 οι  τοποθετήσεις των 

αντιπροσώπων.  Πιστεύετε είναι καλά;  (ακο ύγο ντα ι  αν ταλλαγές  από ψεων )  5 και  5;  

Μόνο να τα τηρούμε εγώ δεν έχω θέμα. Θα βάλω και χρονόμετρο. Για την 

ισονομία.  

 Να μην αναφερόμαστε σε θέματα που τυχόν θα συζητηθούν στην 

ημερήσια διάταξη ή εκτός αυτής,  διότι  θα σας δοθεί  ο λόγος ξανά όταν 

συζητηθεί.   
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Κύριε Πρόεδρε,  θέσατε το θέμα για  τον σταθμό , για  IPA house,   είναι 

στην ημερήσια διάταξη δεν θα το συζητήσουμε και στην ημερήσια και 

εκτός ημερησίας.  Θα το συζητήσουμε στην ημερήσια διάταξη.  

 Όταν παίρνετε τον λόγο  και  για  την σωστή καταγραφή των 

πρακτικών ,  το είπε και ο  Γενικός Γραμματέας ,  να μιλάμε από τα ασύρματα 

μικρόφωνα, να λέτε την Τοπική  και  το ονοματεπώνυμο σας για  να γίνει 

σωστή καταγραφή,  γιατί  μπορεί να γίνουν κάποιες προτάσεις ,  να τις  δείτε  

προτάσεις,   αλλά να μην έχουν το όνομά  σας.  

 Σε κάποιο θέμα, λόγω προσωρινής απουσίας από την αίθουσα του 

αντιπροσώπου της ,  θα θέλαμε όταν υπάρχει  κάποιος λόγος  που θα 

απουσιάσει ο αντιπρόσωπος της Τοπικής ο οποίος έχει  δικαίωμα  λόγου  και 

ψήφου,  να το δηλώνει στο Προεδρείο ,  να μας δηλώνει τον παρατηρητή 

γιατί  έχουμε και ομάδες  από Τοπικές  διοικήσεις ,  ο φίλος μου  κ.  Θεοχάρης  

είναι 3 οι  παρατηρητές,  να μας δηλώνει ποιος παρατηρητής για το χρονικό 

διάστημα που θα λείψει θα τοποθετηθεί όταν έχει  κάποι ο θέμα η Τοπική ,  

όχι βέβαια για να ψηφίσει.   

 Με την έγκριση σας αν το θέλετε αυτό εγώ μπορώ να το δεχτώ. Δεν 

νομίζω να υπάρχει αντίρρηση , ευχαριστώ,  μόνο να μας το λέτε,  να το 

δηλώνετε,  θα λείψω για 10 λεπτά αν έχετε κάτι  -  ο παρατηρητής αυτός.  Σας 

ευχαριστώ.  (ακο ύγε τα ι  μ ία  πρό ταση)  

Ορίστε;  

……………………:   

Υπάρχουνε Τοπικές  που δεν έχουν παρατηρητή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ :   

Στην περίπτωση αυτή δεν θα τοποθετηθεί η Τοπική  του,  όταν 

συζητείται το θέμα και απουσιάζει .  

 Ήθελα κάτι ,  να παρακαλέσω τον πρόεδρο της Τοπικής που μας 

φιλοξενεί  και έχει  επιμεληθεί  για την καταγραφή των πρακτικών, θέλω να 

πιστεύω ότι  έχουμε καλή λειτουργία των μηχανημάτων κλπ  υπάρχουν cd ή 

σε σκληρό δίσκο  δεν ξέρω  τι  έχουν τα μηχανήματα ,  και  να ληφθεί  μέριμνα 

μετά να δοθούν αν είναι cd για να τα παραδώσουμε στον Γενικό Γρ αμματέα 

για την απομαγνητοφώνησή  τους.   

 Δεν έχω κάτι  άλλο. Τώρα επί της δ ιαδικασίας.  Τα δύο θέματα που 

κατατέθησαν από την Τοπική  Διοίκηση  Χανίων και τον Πρόεδρο της τον κ.  

Περράκη, τα επαναλαμβάνουμε κι  εμείς  γι α την καλή καταγραφή των 

πρακτικών. Το ένα θέμα για το IPA house είναι το 15Γ οπότε δεν υπάρχει 

λόγος να το βάλουμε και εκτός,  είναι  στα θέματα της Ημερήσιας.  Βάζουμε 
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την παρουσίαση του 33ου Πανελληνίου συνεδρίου και για το θέμα που 

ζητήσατε να συζητηθεί  εντός,  με την ημερήσια διάταξη δεν μπορούμε να το 

δεχτούμε γιατί  η ημερήσια διάταξη είναι το άρθρο 32,  την καταρτίζει  το 

ΔΣ για Πανελλήνια Συνέδρια και η συζήτηση θεμάτων που δεν περιέχονται 

στην Ημερήσια Διάταξη απαγορεύονται στην περίπτωση που δε θα 

συζητηθεί  τέτοιο θέμα, η απόφαση που θα ληφθεί είναι άκυρη.  Κύριε 

πρόεδρε,  οπότε θα το συζητήσουμε εκτός ημερησίας.   

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ κ .  ΠΕΡΡΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ :  

Ομιλ ία  μακρ ιά  από  το  μ ικρό φωνο   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Ευχαριστώ πολύ. Προχωράμε .  Άλλη Τοπική  έχει  κάποιο θέμα εκτός  

ημερησίας;  Όχι.  Μόνο αυτά τα δύο θέματα. Ευχαριστώ πολύ.  

 Προχωράμε με το  1ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης,  παρακαλείται  ο  

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνής Ένωσης Αστυνομικών 

του Ελληνικού Τμήματος  να διαβάσει τα πεπραγμένα του ΔΣ  του έτους 

2015, κ.  πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ.  ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  :  

Καλημέρα σας και πάλι,   

Αγαπητοί σύνεδροί,  φίλες και φίλοι,  σας καλωσορίζουμε στις  

εργασίες του 32ου Πανελλήνιου Συνεδρίου μας.  

 Παρά την οικονομική δυσπραγία για τη  χώρα μας,  κατορθώσαμε να 

συμβάλλουμε ουσιαστικά στην πραγματοποίηση ενός μεγάλου και 

πολύπλευρου έργου με ανεπανάληπτες και πρωτόγνωρες πολιτιστικές 

εκδηλώσεις ανοίγοντας νέους ορίζοντες και  δημιουργώντας νέες 

προοπτικές που ολοένα και περισσότερο καταξιώνουν την ένωση μας στη 

συνείδηση της κοινωνίας και των συναδέλφων μας.  

 Η ένωση παραμένει  προσηλωμένη στις  αρχές  του SERVO PER 

AMIKECO και το διοικητικό συμβούλιο με σκληρή δουλειά,  σοβαρότητα 

και υπευθυνότητα με σεβασμό στις  διατάξεις  του καταστατικού μα ς και 

στις  αποφάσεις  της πλειοψηφίας αποδείξαμε ότι  παράγουμε έργο και  

σήμερα θα σας παρουσιάσουμε τα πεπραγμένα της χρονιάς που πέρασε.  

 Για τα διοικητικά  Θέματα .   

Το πρώτο και βασικό επίτευγμα μας ε ίναι ότι  ανεβάσαμε το κύρος της  

ένωσης μας στο επίπεδο που της αξίζει  τόσο θεσμικά όσο και από τον 

αριθμό των μελών που εκπροσωπούμε.  

 Το διοικητικό συμβούλιο λειτουργεί  αποτελεσματικά και πέτυχε με 

τις  δράσεις του τη σύζευξη της ένωσης με τη Διοίκηση, τη συνεργασία και  
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την πολιτική και  φυσική ηγεσία του σώματο ς,  τη UNICEF, το διεθνή 

οργανισμό μετανάστευσης,  άλλες ΜΚΟ, φορείς  -  δήμους,  σε όλη τη χώρα.  

 Καλλιεργήσαμε την αμφίδρομη και ουσια στική ενημέρωση τόσο των 

Τοπικών  διοικήσεων όσο και των μελών μας.  Τίποτα όμως δεν ήταν εύκολο 

ούτε μας χαρίστηκε.  Έχουμε πα λέψει πάρα πολύ και  εξακολουθούμε να 

διεκδικούμε πράγματα για την ένωση.  

 Οδηγήσαμε το ελληνικό τμήμα με πρωτοβουλίες,  δράσεις και 

εκδηλώσεις στην 8η θέση διεθνώς.  Στον δύσκολο αγώνα που δίνουμε για 

την προβολή της ένωσης μας εκτός από τις  αντικειμενικές δ υσκολίες  που 

αντιμετωπίζουμε βρίσκουμε δυστυχώς απέναντι  μας ορισμένες Τοπικές  

διοικήσεις που με τις  ενέργειες τους δεν βοηθούν στο έργο μας.  

 Η ένωση δεν ταυτίζεται με πρόσωπα γι '  αυτό οφείλουμε μια κουβέντα  

τιμής.  Φροντίζουμε να έχουμε εποικοδομητική συνεργασία με όλους.  Η 

ανθρωπιά και το φιλότιμο των μελών μας είναι αυθύπαρκτα  βραβεία στην 

παραγωγική και δημιουργική παρουσία της ένωσης μας,   σε αντίθεση με 

την επιζήμια συμπεριφορά διανομής υβριστικών e mails .  

 Αλήθεια αναρωτηθήκατε ποιος διχάζει  και ποι ος  τορπιλίζει  την 

ενότητα της ένωσης τα τελευταία  χρόνια; το ελληνικό τμήμα ρίχνει 

γέφυρες φιλίας και συνεργασίας αλλά ενίοτε δέχεται κακόπιστη και 

ισοπεδωτική κριτική.  

 Στο συνέδριό μας στα Καμένα Βούρλα πρότεινα  και  το συνέδριο 

αποδέχτηκε πως είναι επιτα κτική ανάγκη η ενότητα του συνόλου των 

μελών που θα εκφράζουν τον ορθό λόγο και  θα συσπειρώνουν τις  Τοπικές  

διοικήσεις.  Υπενθυμίζω και  διαφυλάττω την συνεδριακή μας απόφαση γιατί 

για κάποιους  ε ίναι στη φύση τους και έχουν αποδείξει  πως αναζητούν την 

αντιπαράθεση χωρίς λόγο.  

 Εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου του ελληνικού Τμήματος  

ευχαριστώ θερμά τον κ.  Αρχηγό  για την άμεση ανταπόκριση του να τεθούν 

υπό την αιγίδα του  Αρχηγείου της ελληνικής αστυνομίας το 1ο Διεθνές 

Συμπόσιο της ένωσης μας  στην Αρχαία Ολυμπία που πραγματοποιήθηκε με 

απόλυτη επιτυχία,  στις  εκδηλώσεις αφής της ολυμπιακής φλόγας για τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο Ντε Τζανέ ϊρο.  

 Θέλω εδώ να τονίσω ότι  το σπουδαίο αυτό γεγονός για την ένωση μας 

τίμησαν με την παρουσία τους ο Υφυπουργός Κοιν ωνικών Ασφαλίσεων κ.  

Αναστάσιος Πετρόπουλος,  τον Αρχηγό  της Ελληνικής Αστυνομίας 

εκπροσώπησε ο Γενικός Αναπληρωτής Νοτίου Ελλάδος Αντιστράτηγος κ.  

Αριστείδης Ανδρικόπουλος,  τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ύδρας 
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εκπροσώπησε ο Θεοφιλέστατος επίσκοπος Ελένης κ.  Αθανάσιος,  την 

Περιφέρεια Δυτικής  Ελλάδος εκπροσώπησε ο αναπληρωτής 

Περιφερειάρχης κ.  Κωσταριάς Δημήτριος και  το δήμο Αρχαίας Ολυμπίας ο  

δήμαρχος Κοτζιάς Ευθύμιος.  

 Το Συμπόσιο παρακολούθησαν εκπρόσωποι α πό 27 Τοπικές  

διοικήσεις και των Εθνικών Τμημάτων της Κύπρου, της Σλοβακίας,  της 

Ρουμανίας,  της Βραζιλίας και της Πορτογαλίας.  Σύσσωμο δε το διοικητικό 

συμβούλιο του Εθνικού  Τμήματος.  Εκφράζουμε  τα συγχαρητήρια μας στο 

διοικητικό συμβούλιο της Τοπικής Διοίκηση  Ηλείας και ιδιαίτερα στον 

Πρόεδρο της κ.  Νικόλαο Μαρούντα γ ια την άριστη διοργάνωση.  

 Πραγματοποιήσαμε συνάντηση με τον εξοχότατο Πρόεδρο της  

Ελληνικής Δημοκρατίας τον οποίο ενημερώσαμε για το έργο μας και τον 

προσκαλέσαμε στο 1ο Διεθνές Συμπόσιο στην Αρχαία Ολυμπία.  Τον 

ενημερώσαμε επίσης για τη διάλ εξη που θα πραγματοποιήσουμε την ημέρα 

της Αστυνομίας σε συνεργασία με το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας 

και το Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας (ΠΟΚΕΑ) , στη Σχολή 

Αξιωματικών,  με θέμα :  «Αστυνομία και Αριστοτελική Φιλοσοφία » μιας και  

το 2016 έχει  ανακηρυχθεί από την ΟΥΝΕΣΚΟ ως έτος αφιερωμένο στον 

Αριστοτέλη για τα 2400 χρόνια από την γέννηση του μεγάλου Έλληνα 

φιλοσόφου.  

 Ο Πρόεδρος σχολίασε με ενθουσιασμό την πρωτοβουλία μας και  

δήλωσε ότι  θα παραστεί  στις  εργασίες της.   

 Πραγματοποιήσαμε κοινή συνάντηση των διοικητικών συμβουλίων  

του ελληνικού Τμήματος   και του Ταμείου  (ΤΕΑΕΤΔΕΑΠΛ) με τον κ.  

Αρχηγό  όπου σε άριστο κλίμα εποικοδομητικής συνεργασίας είχαμε τη 

στήριξη του στα πάγια αιτήματα μας όπως τις  διευκολύνσεις των μελών 

μας που ορίζονται για την εκπροσώπηση ή συμμετοχή τους σε δ ιεθνή 

συνέδρια και  εκπαιδευτικά επαγγελματικά σεμινάρια  με τη χορήγηση 

φύλων πορείας αδαπάνως για το δημόσιο όπου όλα τα έσοδα θα 

καλύπτονται από τη Διεθνή Ένωση Αστυνομικών όπως και στο τωρινό  

συνέδριο μας όπου όλοι βρ ίσκεστε μ '  αυτή τη χορήγηση φύλων πορείας.  

 Την ενίσχυση της γραμματείας μας και την αναγνώριση των 

διπλωμάτων που χορηγεί  το Διεθνές  Εκπαι δευτικό Κέντρο της  ΙΡΑ στο 

Gimborn όπου αυτό θα αποτελεί  ένα προσόν για τους συμμετέχοντες και  θα 

καταγράφεται στο ατομικό βιβλιάριο.  

 Η παραχώρηση οικημάτων κυριότητας της ελληνικής αστυνομίας τα 

οποία δεν χρησιμοποιούνται  πλέον και τη διαμόρφωση τους σε ξενώνες.  
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Ήδη έχουν ξεκινήσει οι  εργασίες στο οίκημα του πρώην αστ υνομικού 

σταθμού στo Νυμφαίο της Φλώρινας και έχουμε  υποβάλλει όπως ακούσατε 

και προηγουμένως από τον κ.  Πρόεδρο της Τοπικής Διοίκησης  Χανίων 

αίτημα παραχώρησης του οικήματος που στεγάζονταν ο πρ ώην αστυνομικός 

σταθμός Στερνών Χανίων.  

 Θέλω να ευχαριστήσω τόσο τον κ.  Παπαμιχαήλ όσο και  τον κ.  

Περράκη για την συνεργασία μας σ'  αυτό το πολύ σημαντικό θέμα της 

δημιουργίας των νέων ξενώνων.  

 Ζητήσαμε την έναρξη λειτουργίας των θεσμοθετ ημένων αστυνομικών  

φαρμακείων, θα θυμάστε την πρόταση την οποία είχαμε κάνει  πρώτοι σαν 

Ένωση και την θεσμοθέτηση του ρόλου του  εθελοντή αστυνομικού για τη 

δημιουργία εθελοντικού κινήματος.  Την αναγνώριση,  ανάδειξη και 

προώθηση του εθελοντισμού στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας όπως 

εξάλλου ισχύει  στο πυροσβεστικό και λιμενικό σώμα.  

 Και σας είπα χθες ότι  ο  Αρχηγός  ήταν θετικός και θα προχωρήσουμε 

στην θεσμοθέτηση του εθελοντή αστυνομικού τροχονόμου.  

 Πραγματοποιήσαμε με απόλυτη επιτυχία τις  εορταστικές εκδηλώσεις 

για τα 50 χρόνια του ελληνικού Τμήματος.  Αποτίσαμε φόρο τιμής στους 

ήρωες της  ελληνικής αστυνομίας και εκφράσαμε τον α μέριστο σεβασμό μας 

στην μνήμη των συναδέλφων που χάθηκαν κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους στην επιμνημόσυνη δέηση που πραγματοποιήσαμε στις  

5/3/2016 στο ηρώο  των  πεσόντων αστυνομικών στον αύλειο χώρο  του 

υπουργείου όπου καταθέσαμε στεφάνι και είχαμε  την ευκαιρία να 

συνομιλήσουμε με την ηγεσία.  

 Στις 9/12/15 πραγματοποιήθηκε το 25ο ε τήσιο τακτικό συνέδριο της 

ΠΟΑΞΙΑ  στην Αθήνα και αποδεχόμενος την πρόσκληση, εκπροσωπήσαμε 

το ελληνικό τμήμα όπου απηύθυνε  χαιρετισμό από τον αρμόδιο των 

διεθνών σχέσεων κ .  Κάρκαλη.  

 Το διήμερο 25 και 26/6/2015 πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη 

το 25ο Πανελλήνιο συνέδριο της ΠΟΑΣΥ με τη συμμετοχή αντιπροσώπων 

από όλες τις  πρωτοβάθμιες οργανώσεις της Ομοσπονδίας ,  όπου στο πλαίσιο 

των εργασιών του συνεδρίου αναπτύχθηκαν και συζητήθηκαν επίκαιρα 

θέματα. Το ελληνικό τμήμα εκπροσώπησε ο ομιλών όπου είχε συναντήσεις  

και με μέλη της Τοπικής Διοίκησης  Θεσσαλονίκης.  

 Από την γραμματεία μας εκδίδονται και αποστέλλονται  οι  νέου τύπου 

ταυτότητες.  Θέλω να ζητήσω την κατανόηση σας για το ν φόρτο της  

γραμματείας και να επισημάνω πως είναι απαραίτητο για την έκδοση των 
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ταυτοτήτων, η αποστολή φωτογραφίας και ισχύει  όπως ενημερωθήκατε 

πριν από  λίγες μέρες το  καινούργιο  e  mail  όπου θα στέλνεται τα αιτήματα 

για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων.  

 Σύμφωνα με απόφαση μας πρώτα θα εκδίδονται οι  ταυτότητες των 

νεοεγγραφέντων μελών και θα ακολουθεί η αντικατάσταση των παλαιού 

τύπου. Επίσης εδώ θέλω να σας ζητήσω επιπλέον και να έχετε για ένα 

χρονικό διάστημα υπομονή γιατί  η κυρία Αντωνίου που ήταν στην 

γραμματεία και ήταν υπεύθυνη για  την έκδοση των ταυτοτήτων είναι 

έγκυος και θα απουσιάσει από τα γραφεία μας.  Επομένως μέχρι να 

αντικατασταθεί θα έχουμε ένα έλλειμμα στην έκδοση των ταυτοτήτων και 

θα σας παρακαλέσω πολύ να δείξετε υπομονή.  

 Για την λειτουργ ία της γραμματείας και τις  αποφάσεις του 

διοικητικού συμβουλίου,  ενημερώνεστε υπεύθυνα από τον Γενικό 

Γραμματέα κ.  Φώτογλου.   

 Για τις  τρομοκρατικές επιθέσεις  στην Γαλλία και το Βέλγιο 

απευθύναμε επιστολές στο γαλλικό και βελγικό τμήμα  IPA εκφράζοντας 

την συμπαράσταση μας στις  οικογένειες των θυμάτων.  

 Την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του 

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη όπου ο ομιλών και ο  Γενικός 

Γραμματέας κ.  Φώτογλου επισκεφτήκαμε σε προγραμματισμένη συνάντηση 

με τον κ.  Μαστρογιάννη Βασίλειο Διευθυντή του γραφείου του τότε 

Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών και Διοικητική ς Ανασυγκρότησης του 

κ.  Πανούση .   

 Στις 13/2/16 ο ομιλών και ο υπεύθυνος διεθνών σχέσεων κ.  Κάρκαλης 

είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε με την αναπληρωτή Υπουργό 

Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά η οποία είναι ενθουσιασμένη από την 

πρωτοβουλία του ελληνικού Τμήματος  για την διοργάνωση του συμποσίου 

το οποίο έθεσε υπό την αιγίδα της.  

Στην τελετή αποκαλυπτηρίων μνημείου υπέρ των πεσόντων 

αστυνομικών κατά την εκτέλεση του καθήκ οντος που πραγματοποιήθηκε 

στις  16 Σεπτεμβρίου  του  2015 στις  εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης 

Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αττικής,  παρ ουσία της πολιτικής και φυσικής 

ηγεσίας του σώματος ,  το ελληνικό τμήμα εκπροσώπησαν ο ομιλών ,  ο Α΄  

Αντιπρόεδρος   κ.  Μαρούντας και ο Β' Αντιπρόεδρος κ.  Βλάσης Βαλατσός.  

 Περιφερειακές συναντήσεις Τοπικών  διοικήσεων και επισκέψεις 

μελών του ελληνικού Τμήματος .  Πραγματοποιούνται με επιτυχία 
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συναντήσεις των Τοπικών  διοικήσεων, είναι σημαντικές οι  πρωτοβουλίες 

και οι  κοινές δραστηριότητες .   

 Με επιτυχία διεξήχθη η 4η Πανθεσσαλική συνάντηση των Τοπικών  

διοικήσεων όπου οι  εκπρόσωποι συναντήθηκαν στα Τρίκαλα. Το ελληνικό 

τμήμα εκπροσώπησαν ο Α' Αντιπρόεδρος κ.  Μαρούντας και ο Γενικός 

Γραμματέας κ.  Φώτογλου.  

 Με επιτυχία επίσης οι  Τοπικές  διοικήσεις Κρήτης πραγματοποίησαν 

στον Άγιο Νικόλαο την 6η φιλική συνάντηση όπου είχαν την ευκαιρία να 

προγραμματίσουν κοινές δράσεις.  

 Στις 22/2 του '16 επισκεφτήκαμε τη  σχολή  αξιωματικών Ελληνικής 

Αστυνομίας στην Αμυγδαλέζα κατά την τελετή παράδοσης –  παραλαβής 

από τον νέο Αρχηγό. Το ελληνικό τμήμα εκπροσώπησε ο ομιλών, ο  

Αντιπρόεδρος κ.  Βαλατσός,  ο αρμόδιος διεθνών σχέσεων κ.  Κάρκαλης,  και 

από την Τοπική  Διοίκηση  Αττικής παραβρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας κ.  

Σταυρακάκης.   

 Την Τοπική  Διοίκηση  Φωκίδας επισκέφτηκαν ο ομιλών και ο κ.  

Φώτογλου. Την Τοπική  Διοίκηση  Πιερίας και Ξάνθης επισκέφτηκαν οι  

κύριοι  Χριστοδουλής και Παπάς.   

 Ο Πρόεδρος με δικά μου έξοδα επισκέφτηκα  τις  Τοπικές  διοικήσεις  

Μαγνησίας,  μαζί  με τον κ.  Λύτρα,  Ευρυτανίας και Φθιώτιδος.  

Ευχαριστούμε  τους φίλους των Τοπικών  διοικήσεων για τη φιλοξενία  και 

την ανταλλαγή απόψεων  σε θέματα που αφορούν την ένωσή  μας.  

 Οικονομικά θέματα :  Βελτίωση του ταμειακού αποθέματος.  Κάνοντας 

συνετή  διαχείριση καταφέραμε και  παρουσιάζουμε στα αποτελέσματα 

χρήσης του 2015 πλεόνασμα το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 11 .320,16 €.  

Για την απόκτηση ΑΦΜ από τις  Τοπικές  διοικήσεις αποστείλαμε το 

έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών στο οποίο μας γνωρίζει  ότι  η Ένωση 

πρέπει να έχει  ένα ΑΦΜ και οι  Τοπικές  διοικήσεις ως παραρτήματα κάνουν 

χρήση αυτού.  

 Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι  πρέπει να μας υποβάλετε τους  

ισολογισμούς,  αντίγραφο βιβλί ου  του ταμείου σας και παρακαλώ να 

τηρείτε το βιβλίο του ταμείου γιατί  είναι η εικόνα της  Τοπικής Διοίκησης  

για τις  δραστηριότητες  και τα οικονομικά σας,  μαζί  με το βιβλίο 

πρακτικών.  

 Αρχαιρεσίες Τοπικών  διοικήσεων. Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον 

την διεξαγωγή των εκλογών γ ια την ανάδειξη των νέων διοικητικών 

συμβουλίων αλλά ενημερωνόμαστε πάντα για την διεξαγωγή τους  εκ των 
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υστέρων. Θα παρακαλούσα η ανακοίνωση των εκλογών να είναι  δημόσια 

για την ενημέρωση των μελών και να στέλνεται για την ανάρτηση στην 

ιστοσελίδα μας.  

 Ενεργοποιήσαμε μετά από περίπου 10 χρόνια  την Τοπική  Διοίκηση  

Δωδεκανήσου. Θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη που παρευρίσκονταν στην 

γενική συνέλευση που πραγματοποιήσαμε για την επανίδρυση της Τοπικής 

Διοίκησης  και  τον κ.  Πρόεδρο τον κ.  Καρυπίδη ο οποίος εκπροσωπεί και 

παρίσταται στο συνέδριο μας.   

 Οι εκλογές ε ίναι δημοκρατική διαδικασία ανάδειξης  νέων 

διοικητικών συμβουλίων και πρέπει να εν ημερώνονται όλα τα μέλη. 

Εκφράζουμε για άλλη μια φορά τα συγχαρητήρια μας για την εκλογή τους.  

 Νέα μέλη –  συνδρομές και επικοινωνία με αποστράτους .   

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά υπερίσχυσαν οι  εγγραφές που 

ανήλθαν συνολικά σε 372 και καταφέραμε να αυξήσο υμε την δύναμη των 

μελών μας.  Όπως κάθε χρόνο μικρή μερίδα των εν αποστρατεία μελών 

τακτοποιείται οικονομικά .  Για το μείζον αυτό θέμα στις  25 Μαΐου  2015 

πραγματοποιήσαμε συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΤΕΑΠΑΣΑ, που ήταν 

τότε,  ο  Ταξίαρχος ο  κ.  Αναστάσιος  Αναστασάκος  μέσα σε εγκάρδιο και 

φιλικό κλίμα όπου τον ενημερώσαμε για τις  δραστηριότητες  μας και 

συζητήσαμε το αίτημα μας σχετικά με την κράτηση της  ετήσιας συνδρομής 

των εν αποστρατεία μελών μας μέσω της επικουρικής σύνταξης.  

 Δυστυχώς οι  εξελίξεις  υπήρξαν ρα γδαίες στα ασφαλιστικά μας ταμεία 

όπου το επικουρικό υπήλθε στο ΕΤΕΑ  και δεν  προχώρησε το αίτημα μας.   

 Ιστοσελίδα Εθνικού  Τμήματος  –  κοινωνική δικτύωση .   

Η ιστοσελίδα μας με συνέπεια και σοβαρότητα υπηρετεί  την 

ενημέρωση των μελών μας και προβάλλει τις  δρ αστηριότητες των Τοπικών  

διοικήσεων καθώς επίσης και  ιστοσελίδες  άλλων Τοπικών  διοικήσεων που 

λειτουργούν και νέες που δημιουργήθηκαν.  

 Με τις  αναρτήσεις προσπαθούμε να καλύψουμε την έγκυρη 

ενημέρωση των μελών μας.  Η ιστοσελίδα μας για μια ακόμα φορά 

βραβεύτηκε στο παγκόσμιο συνέδριο με το αργυρό μετάλλιο και ευχαριστώ 

τον υπεύθυνο της ιστοσελίδας κ.  Παπά.  

 Αξίζει  να σημειώσουμε ότι  η σελίδα μας στο Facebook ξεπέρασε τις  

3.500 φίλους και ευχαριστώ τον κύριο Κάρκαλη για την ενημέρωσή της .  

 Περιοδικό –  ημερολόγιο .   

Το ημερολόγιο μας αφιερωμένο σ ε  σημαντικές δραστηριότητες  του 

ελληνικού Τμήματος  και των Τοπικών  διοικήσεων έτυχε ευρύτατης 
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αποδοχής και  εντυπωσίασε.  Ευχαριστώ τον υπεύθυνο της έκδοσης του 

περιοδικού κ.  Φώτογλου ο οποίος καταβάλλει σημαντικές προσπ άθειες για 

την βελτίωση της ύλης και την παρουσίαση όλων των δραστηριοτήτων μας.  

Σας παρακαλώ τα θέματα που στέλνετε να είναι  σύντομα και να 

συνοδεύονται μόνο με δύο φωτογραφίες.   

 Δράσεις ΜΚΟ .   

Μετά την απόφαση και  τα όσα συζητήθηκαν στην φιλική συνάντηση  

στο Ελατοχώρι  σας ενημερώ σαμε για την πορεία του φακέλου με τα 

χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα στη Σερ βία το 2007 που μας ζήτησε η 

αρμόδια διεύθυνση ΥΔΑΣ του Υπουργείου Εξωτερικών.  Το θέμα είναι στην 

Ημερήσια Διάταξη και θα το συζητήσουμε στη συνέχεια.  

 Μετά από πρόσκληση συμμετείχαμε στις  14 Δεκεμβρίου  του  2015 

στον τηλεμαραθώνιο της UNICEF, ενώσαμε την φωνή μας με τα 

εκατομμύρια των τηλεθεατών της δημόσιας τηλεόρασης για να 

δυναμώσουμε το  έργο της UNICEF και να στηρίξουμε το εθελοντικό της 

κίνημα.  

 Από το βήμα αυτό είχα την ευκαιρία να αναφερθώ για άλλη μια φορά 

στο εθελοντικό και κοινωνικό έργο της ένωσης μας και να προβάλλω τις 

δραστηριότητες μας.   

 Με την UNICEF στην Ειδομένη.  

Με δεδομένο ότι  το προσφυγικό ζήτημα αναδεικνύεται σε μείζον 

θέμα όχι  μόνο για τη χώρα μας αλλά και για την Ευρώπη , η Ένωσή  μας 

αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και θα επιδιώξει  συνεργασίες με αξιόπιστους 

φορείς για την από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων.  

 Στην πρώτη γραμμή διαχείρισης των προσφυγικών ροών στην 

Ειδομένη βρέθηκε με την Αντιπρόεδρο της ελληνικής επιτροπής UNICEF 

κα Τζιτζίκου ο Πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης  Κιλκίς κ.  Ταρναράς ως 

εκπρόσωπος του ελληνικού Τμήματος  με 4μελή αντιπροσωπεία της Τοπικής 

Διοίκησης  Κιλκίς τους οποίους και ευχαριστούμε γ ια τη συνεργασία μας.   

 Μια παρόμοια αντιπροσωπεία συνόδευσε και ο  Αντιπρόεδρος του 

ελληνικού Τμήματος  ο κ.  Χριστοδουλής για  να ενημερωθούν  για τα 

θέματα του προσφυγικού ,  καθώς επίσης είχε συνάντηση και με τον 

Υποστράτηγο τον κύριο  Μπαντουβάκη στη Θεσσαλονίκη.  

 Επίσης ο ομιλών για το φλέγον θέμα του μεταναστευτικού 

επισκέφτηκα τη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής και ε ίχα με  εποικοδομητική 

συνεργασία με τον τότε Ταξίαρχο κ.  Γρηγοράτο.  
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 Από την Τοπική  Διοίκηση  Ρεθύμνου διοργανώθηκε ημερίδα για την 

αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος κ αι  την μεταναστευτική 

κρίση .  Από την Τοπική  Διοίκηση  Δράμας,  Ακαρνανίας,  Χίου,  και άλλες,  

συγκέντρωσαν ανθρωπιστική βοήθεια  για τους μετανάστες.  

 Στην πρώην σχολή αξιωματικών ελληνικής αστυνομίας 

πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των γραφείων και η έναρξη λειτ ουργίας 

του πολιτιστικού κέντρου της ελληνικής αστυνομίας που στόχο έχει  την 

ανάδειξη και προβολή της ιστορίας και του έργου των αστυνομικών 

σωμάτων,  την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων γ ια την ιστορία του 

αστυνομικού θεσμού, την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο και τη διοργάνωση συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων.  

 Να σημειωθεί ότι  το ελληνικό τμήμα είχε ζητήσει κατ'  επανάληψη 

την λειτουργία του πολιτιστικού κέντρου που εκκρεμούσε από το 2008 

οπότε και συστήθηκε με το νόμο 3 688 του 2008. Την ένωση εκπροσώπησαν 

ο ομιλών συνοδευόμενος από  τους Αντιπροέδρους κ.  Μαρούντα  και τον κ.  

Βαλατσό.  

 Στο συνέδριο μας παραβρέθηκε χθες ο Πρόεδρος του πολιτιστικού 

κέντρου ο κ.  Γρίβας με τον οποίο έχουμε μια άριστη συνεργασία και 

έχουμε προγραμματίσει  και τ ην επόμενη διάλεξη στην  σχολή αξιωματικών.  

 Συνεργαζόμαστε με τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Φίλων Αστυνομίας και  

ευχαριστούμε την Πρόεδρο κα Γιώτα  Λουρίδα  για τις  χορηγίες της.  

Συνεργαζόμαστε με τον Πρόεδρο το υ Πανευρωπαϊκού Κέντρου  Εργασίας  

ΑΜΕΑ κ.  Ρεθυμιωτάκη Γεώργιο και ενισχύουμε το έργο του.  Τα μικρά 

αγαλματίδια τα οποία έχουμε φτιάξει  ως αναμνηστικά του συνεδρίου με 

προτομή του Διονυσίου Σολωμού είναι έργα των ΑΜΕΑ τους οποίους  

εκπροσωπεί ο κ.  Ρεθυμιωτάκης.   

 Συνεργαστήκαμε με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευ σης,  την 

Ύπατη Αρμοστεία  του ΟΗΕ και φορείς της Τοπικής αυτοδιοίκησης .  

Συνεργαζόμαστε με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και παραδώσαμε στις  31 

Μαρτίου του ΄15 μία σημαντική ποσότητα φαρμακευτικού υλικού που 

συγκεντρώσαμε σε συνεργασία με την Τοπική  Διοίκηση  Αττικής 

προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες συνανθρώπων μας.  Παρόμοιες 

εκδηλώσεις γίνονται και από πολλές Τοπικές  διοικήσεις .  

 Τιμήσαμε τη μνήμη του προστάτου  μας Αποστόλου των Εθνών 

Παύλου και την μνήμη του προστάτ ου  της ελληνικής αστυνομίας Αγίου 

Αρτεμίου.  

 Εκδηλώσεις για τα 50 χρόνια του ελληνικού Τμήματος .   
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Η μακρόχρονη πορεία του ΕΤ είναι ταυτισμένη με μικρές και  μεγάλες 

επιτυχίες.  Πραγματοποιήσαμε με απόλυτη επιτυχία τις  εορταστικές 

εκδηλώσεις για τα 50 χρόνια του ελληνικού Τμήματος.  Επετειακή 

συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου στις  11 Μαρτίου 2015. 

Διοργάνωση της  ομαδικής Πανελλήνιας έκθεσης εικαστικών στο 

Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα του Δήμου Αθηναίων, και άλλες.  

 IPA HOUSES Ξενώνες .   

Θέλω να ευχαριστήσω τους δ ιαχειριστές των ξενώνων για την 

προσπάθεια που καταβάλλουν για την εξυπηρέτηση των συναδέλφων και 

την εύρυθμη λειτουργία τους,  για την σημαντική προώθηση από την Τοπική  

Διοίκηση  Μαγνησίας  αγοράς ακινήτου και τη δημιουργία ξενώνα στο Βόλο ,  

βρισκόμαστε στην αναζήτηση κατάλληλου διαμερίσματος και τους  

ευχαριστούμε για τ ις  προσπάθειέ ς τους.   

 Στις 30 Νοεμβρίου του 2015 αντιπροσωπεία του Διοικητικού 

Συμβουλίου αποτελούμενη από τον ομιλούντα, τον κ.  Μαρούντα, τον κ.  

Κάρκαλη μετέβη στην Φλώρινα όπου παρέλαβε το παραδοσιακό οίκημα  που 

στεγαζόταν ο πρώην αστυνομικός  σταθμός Νυμφαίου προκειμένου να 

μετατραπεί και  να χρησιμοποιηθεί  ως ξενώνας φιλοξενίας Ελλήνων και  

ξένων συναδέλφων μας και των μελών των οικογενειών τους.   

 Παρόντες  βεβαίως και ο πρόεδρος της Τοπικής  Διοίκησης  Φλώρινας 

κ.  Παπαμιχαήλ ,  ο ταμίας κύριος Κυρκόπουλος  και ο  αρμόδιος δημοσίων 

σχέσεων κ.  Λούλατζης  Ιωάννης.  Το παραχωρητήριο υπεγ ράφη από τον 

διοικητή του ΑΤ Αμυνταίου Αστυνόμο κ.  Δημήτριο Δημόπουλο και τον 

Πρόεδρο του ελληνικού Τμήματος.  Ευχαριστούμε το διοικητικό συμβούλιο 

της Τοπικής Διοίκησης  Φλώρινας για την εποικοδομητική  συνεργασία μας.   

 Για τον ίδιο λόγο έχουν επίσης υποβάλλει  αίτημα όπως αναφέρθηκε 

προηγουμένως και για τον  πρώην αστυνομικό σταθμό Στερνών Χανίων και 

ευχαριστούμε και πάλι την Τοπική  Διοίκηση  Χανίων.  

 Αθλητικές δραστηριότητες .   

Εκφράζουμε την ικανοποίηση μας προς τους διοργανωτές και τα 

συγχαρητήρια μας στους αθλητές που συμμετείχαν σε αθλητικές 

δραστηριότητες.  Στηρίξαμε τον φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου μεταξύ 

των ομάδων του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών 

(ΠΣΑΠ) και της Τοπικής Διοίκησης  Ηλείας που πραγματοποιήθηκε στις  9 

Μαρτίου του 2015 για την στήριξη της οικογένειας  του αδικοχαμένου  

συναδέλφου μας Βασίλη Μαρτζάκλη .  
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 Για τον σκοπό αυτό βρέθηκαν στον Πύργο πολλά στελέχη της εθνικής  

Ελλάδος,  μεταξύ των  οποίων Καραγκούνης,  Αμανατίδης,  και πλήθος 

κόσμου. Το Εθνικό Τμήμα  εκπροσώπησε ο Πρόεδρος,  ο Γενικός 

Γραμματέας κ.  Φώτογλου, και για την σημαντική αυτή φιλανθρωπική 

εκδήλωση συγχαίρουμε την Τοπική  Διοίκηση  και όλους τους 

συμμετέχοντες.  

 Από την Τοπική  Διοίκηση  Ακαρνανίας πραγματοποιήθηκαν στις  

26/4/2015 ο 6ο ς  Λαϊκός Αγώνας Δρόμου «Άγιος  Αρτέμιος».  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ κ .  ΤΣΟΥΝΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ :  

Ο 5ος σε λίγες μέρες,  την Κυριακή είναι ο επόμενος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ.  ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  :  

Ο 5ος,  την Κυριακή έχουμε τον επόμενο τον 6 ο .   

Από την Τοπική  Διοίκηση  Αθηνών,  Αττικής συμμετείχαν αθλητές  

στον 32ο κλασσικό μαραθώνιο δρόμο που πραγματοποιείται την 1η 

Κυριακή του Νοεμβρίου.  

 Τουρνουά ποδοσφαίρου πραγματοποιήθηκε από την Τοπική  Διοίκηση  

Αχαΐας.   Η  Τοπική  Διοίκηση  Μαγνησίας συμμετείχε στον 2ο Volos Half  

Marathon.  

 Η Τοπική  Διοίκηση  Ακαρνανίας πραγματοποίησε φιλανθρωπικό 

αγώνα μπάσκετ στις  9 Ιανουαρίου 2016.  

Η Τοπική  Διοίκηση  Δράμας φιλανθρωπικό αγώνα μπάσκετ στις  

30/11/2015.  

Η Τοπική  Διοίκηση  Τρικάλων φιλανθρωπικό τουρνουά μπάσκετ.  Και  

άλλες βέβαια Τοπικές  διοικήσεις.  

 Κοινωνικές και φιλανθρωπικές δραστηριότητες .  

Πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία από πολλές  Τοπικές  διοικήσεις  

αιμοδοσίες,  στήριξη ιδρυμάτων και παιδικών χωριών SOS, το ΧΑΜΟΓΕΛΟ 

ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, έγ ιναν προσφορές τροφίμων και βραβεύσεις παιδιών στην 

Αλεξανδρούπολη, Μαγνησία,  Ροδόπη και Ορεστιάδα.  

 Στις 8 Απριλίου 2015 στο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΜΕΛΑΘΡΟΝ το γνωστό 

και ως ΠΑΛΑΙ ΝΤΕ ΣΠΟΡ συνδιοργανώθηκε από την Τοπική  Διοίκηση  

Θεσσαλονίκης και  τους Έλληνες  βετεράνους καλαθοσφαιριστές  με την 

πολύτιμη βοήθεια από την Ένωση Αστυνομικών εν αποστρατεία νομού 

Θεσσαλονίκης ,  φιλανθρωπικός αγώνας μπάσκετ των ομάδων τους,   με 

σκοπό την συγκέντρωση τροφίμων και ε ιδών πρώτης ανάγκης ,  για το 

παιδικό χωριό SOS Πλαγιαρίου Θεσσαλονίκης κα ι συγχαίρουμε το 

διοικητικό τους συμβούλιο.  
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 Μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ,  το ελληνικό τμήμα 

στήριξε την εκδήλωση και εκπροσωπήθηκε από τον  αντιπρόεδρο κ.  

Χριστοδουλή, τον ταμία κ.  Παπά, τον υπεύθυνο συνεδριάσεων κ.  Λύτρα,  

και το μέλος κύριο  Χράπα.  

 Ενισχύθηκαν οικονομικά από το κοινωνικό κεφάλαιο σύμφωνα με  το 

άρθρο 6 του καταστατικού, Τοπικές  διοικήσεις ,  μέλη μας που ζήτησαν 

βοήθεια και πολύτεκνοι.  

 Για όλες  τις  σημαντικές  κοινωνικές και  φιλανθρωπικές 

δραστηριότητες των Τοπικών  μας διοικήσεων συγχαίρουμε και 

ευχαριστούμε τα διοικητικά τους συμβούλια.   

 Πολιτιστικές δραστηριότητες .  

Εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου ευχαριστώ θερμά και  πάλι τον 

Αρχηγό  για την ανταπόκρισή του να τεθεί  υπό την αιγίδα του αρχηγείου η 

Πανελλήνια έκθεση εικαστικών στο Πολιτιστικό κέντρο «Μελίνα» το οποίο 

μας παραχωρήθηκε μετά από ενέργειες του Αντιπροέδρου κ.  Βαλατσού.  

 Ποιητική συλλογή.   

Με την έκδοση της πρώτης ποιητικής συλλογής σκοπός μας είναι να 

δώσουμε την ευκαιρία,  την προβολή και διάδοση τόσο των ιδεών από 

δοκιμασμένους όσο και  από νέους ποιητές.  Ευχαριστούμε τους 

συμμετέχοντες ποιητές που ψάχνουν μέσω της ποίησης τα μονοπάτια της 

έκφρασης και αφιερώνουν τον ελεύθερο χρόνο τους δημιουργικά  

συνθέτοντας ποιητικά μπουκέτα λέξεων.  

 Από την Τοπική  Διοίκηση  Φθιώτιδας διοργανώθηκε στη Λαμία 

ημερίδα ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο σε συνεργασία με την 

διεύθυνση δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος στην οποία συμμετείχαν 

περισσότεροι από 400 μαθητές.   

 Από την Τοπική  Διοίκηση  Δράμας διοργανώθηκε ημερίδα στις  11 

Νοεμβρίου 2015 για τον σχολικό εκφοβισμό.  

 Σχεδόν το σύνολο των Τοπικών  διοικήσεων διοργανώνει εκδηλώσεις 

για παιδιά,  εκδρομές,  συμμετοχή σε εκθέσεις,  ετήσιους χορούς και 

επισκέψεις  σε μουσεία προς όφελος των μελών μας.  Είναι πράγματι  

πλούσια η θεματολογία των π ολιτιστικών δραστηριοτήτων μεταξύ των 

οποίων η συμμετοχή της Τοπικής Διοίκησης  Δράμας με περίπτερο στη 

μεγαλύτερη Χριστουγεννιάτικη γιορτή την Ονειρούπολη Δράμας,  η 

συμμετοχή της Τοπικής Διοίκησης  Καρδίτσας με περίπτερο στην εμπορική 

έκθεση της πόλης και της Τοπικής  Διοίκησης  Φθιώτιδας με συμμετοχή 

στην Πανελλήνια εμπορική έκθεση Λαμίας.   
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 Φιλική συνάντηση στο Ελατοχώρι  Πιερίας .  

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι  εργασίες της 11ης φιλικής  

συνάντησης των Τοπικών  μας διοικήσεων από 27 έως 29 Νοεμβρίου 2015 

στο Ελατοχώρι  Πιερίας .  Στην φιλική συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι  

εκδρομείς από 25 Τοπικές  διοικήσεις ,  ολόκληρο το διοικητικό συμβούλιο 

του ελληνικού Τμήματος  και δύο εκπρόσωποι του  Ρουμανικού Τμήματος ,  

προσκεκλημένοι της Τοπικής Διοίκησης .  

 Παράλληλα με την φιλική συνάντηση και στα πλαίσια αυτής στο 

Πνευματικό κέντρο του δήμου Κατερίνης διοργανώθηκε ομαδική έκθεση 

εικαστικών αστυνομικών. Εκφράζουμε για άλλη μια φορά τα συγχαρητήρια 

μας στον Πρόεδρο και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Τοπικής 

Διοίκησης  Πιερίας για την άριστη διοργάνωση και την φιλοξενία που μας 

παρείχαν.  

 Διεθνείς εκδηλώσεις .  

Στο ετήσιο συνέδριο του κυπριακού Τμήματος  6 με 9 Νοεμβρίου του 

2015 συμμετείχε από την Τοπική  Διοίκηση  ο κ.  Τσαγανός ως εκπρόσωπος 

του ελληνικού Τμήματος.  Στην συνδιάσκεψη κεντρικής και ανατολικής 

Ευρώπης στην Τσεχία το ελληνικό τμήμα εκπροσώπησαν ο αρμόδιος 

διεθνών σχέσεων ο κ.  Κάρκαλης  με τον αναπληρωτή ταμία κ.  

Ζαχαριουδάκη.  

 Στο ετήσιο συνέδριο του Ρουμανικού Τμήματος  το Σεπτέμβριο του 

2015 το ελληνικό τμήμα εκπροσώπησαν ο 3ος  αντιπρόεδρος κ.  

Χριστοδουλής με τον Πρόεδρο της Τοπικής  Διοίκησης  Ξάνθης κ.  Χρήστο 

Ιωαννίδη.  

 Σε μια σημαντική εκδήλωση που διοργανώθηκε πρόσφατα στο 

MAKAU το ελληνικό τμήμα εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος της Τοπικής 

Διοίκησης  Λάρισας ο κ.  Τσιώρας με εκπρόσωπο της Τοπικής Διοίκησης  

Τρικάλων τον κ.  Μπαλάφα.  

 Μεσογειακή συνάντηση .   

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία  οι  εργασίες  της συνάντη σης 

μεσογειακών τμημάτων ΙΡΑ  από 4 μέχρι 7 Ιουνίου του 2015 στην Βάρνα 

της Βουλγαρίας ,  όπου θέσαμε τις  προτάσεις γ ια το παγκόσμιο συνέδριο και 

παρουσιάσαμε το πρόγραμμα του διεθνούς συμποσίου που 

πραγματοποιήθηκε στην αρχαία Ολυμπία.  Το ελληνικό τμήμα 

εκπροσώπησαν ο πρόεδρος,  ο α '  αντιπρόεδρος κ.  Μαρούντας,  το μέλος 

κύριος Χράπας και  ο αρμόδιος διεθνών σχέσεων κ.  Κάρκαλης.    

 Παγκόσμιο συνέδριο στη Λεμεσό το 2015 .   
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Με επιτυχία  διεξήχθη το 21ο παγκόσμιο  συνέδριο  στη Λεμεσό με τη 

συμμετοχή αντιπροσώπων από 65 χώρες.  Το ελληνικό τμήμα 

εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο,  τον αρμόδιο διεθνών σχέσεων κ.  

Κάρκαλη και τον κ.  Μαρούντα αντιπρόεδρο ως παρατηρητή. Η 

αντιπροσωπεία  μας εργάστηκε συστηματικά και στοχευμένα με αποτέλεσμα 

να είναι για μια ακόμη φορά εκ των πρωταγωνιστών ανάμεσα στα 65 

εθνικά τμήματα που συμμετείχαν και πετύχαμε: την επανεκλογή για 3η 

συνεχόμενη θητεία  στη θέσ η του παγκόσμιου Γενικού Γραμματέα το μέλος 

του διοικητικού μας συμβουλίου κ.  Κατσαρόπουλου.  Οι προτάσεις μας 

υπερψηφίστηκαν με μεγάλη πλειοψηφία.  

 Το Εθνικό Τμήμα  έλαβε τιμητική διάκριση επ '  ευκαιρία της  

συμπλήρωσης των 50 ετών από την ίδρυση του.  Τιμητικ ή διάκριση έλαβε 

και ο Πρόεδρος της ιδρυτικής επιτροπής του ελληνικού Τμήματος  κ.  

Κωνσταντίνος  Βασιλάκης και  βέβαια η βράβευση της  ιστοσελίδα  μας.  Με 

το χάλκινο μετάλλιο  τιμήθηκε ο κ.  Κάρκαλης για την προσφορά του ως 

μέλος της επιτροπής κοινωνικών υποθέσεω ν και υπεύθυνος για τους 

ξενώνες παγκοσμίως.  

 Σεμινάρια στο Gimborn  

Όπως κάθε χρόνο ικανοποιήσαμε τα αιτήματα των μελών των 

Τοπικών  διοικήσεων και εγκρίθηκε η συμμετοχή τους  στα σεμινάρια που 

επέλεξαν.  Καλό είναι στις  εκδηλώσεις και συναντήσεις  των Τοπικών  σας 

διοικήσεων να υπενθυμίζετε στα μέλη και κυρίως στους νέους για τη 

δυνατότητα παρακολούθησης σεμιναρίων στο  Gimborn.  Στόχος μας η 

διατήρηση του ελληνικού Τμήματος  μεταξύ των 10 πρώτων εθνικών 

τμημάτων διεθνώς.  Στενότερη συνεργασία με τις  Τοπικές  διοικήσεις,  

οικονομική διαφάνεια,  συνέχιση και συνεργασία,  της συνεργασίας  μας  με 

την πολιτική και φυσική ηγεσία του σώματος.  

 Φίλες  και  φίλοι  κλείνοντας  θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας πω 

ότι  διασφαλίσαμε την δημοκρατική λειτουργία και  τη διαφάνεια.  Οι 

αποφάσεις δεν παίρνονται πίσω από κλειστές πόρτες.  Για μένα η ένωση 

είναι μία και αδιαίρετη.  Η πόρτα του διαλόγου ήταν και παραμένει  ανοιχτή 

για όλους μας.   

 Αν  μία λέξη προσδιορίζει  την ένωσή  μας είναι φιλία και με τα όσα 

προανέφερα δεν έχω σκοπό να υφα ρπάξω την συμπάθειά  σας,  ούτε να 

κατευνάσω τις  όποιες αντιδράσεις σας.  Είναι  δείγμα πολιτισμού για την 

ένωσή  μας και τα όποια θετικά ή αρνητικά σχόλια προσλ αμβάνονται  από 

τον ομιλούντα ως αίσθημα ευθύνης.  
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 Επιθυμούμε την συνεργασία,  τον αμοιβαίο σεβασμό και σας 

ευχαριστώ για τις  προσπάθειες α νάδειξης των αξιών του SERVO PER 

AMIKECO. Έχει μεγάλη σημασία όπως αντιλαμβάνεστε να αναδείξουμε 

την αισιόδοξη πλευρά της ένωσης μας.  Δεν εφησυχάζουμε  και δεν 

επαναπαυόμαστε στις  εθνικές και διεθνείς  επιτυχίες  μας,  συνε χίζουμε όλοι 

μαζί  για καινούργιες επιτυχίες.  

 Σας ευχαριστώ από καρδιάς.  

(Χειροκρότημα)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ :  

Είναι ιδιαίτερη τιμή για το  συνέδριό μας  να παραβρίσκονται οι  πρώην 

Πρόεδροι  του Εθνικού  μας Τμήματος  ο κ.  Παπακωνσταντίνου,  ο  κ.  

Κατσαρόπουλος,  ο  κύριος  Κοντάκος,  και ο κ.  Κατσαρόπουλος θα θέλαμε 

να κάνει  ένα χαιρετισμό, Γιώργο με την τριπλή σου ιδιότητα του πρώην 

Προέδρου, του μέλους του ΔΣ  τώρα  και με την ιδιότητα του Γενικού 

Γραμματέα της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών. Σας ευχαριστ ώ πολύ για 

την παρουσία σας.  

ΜΕΛΟΣ ΔΣ κ .  ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  :  

Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.  Δε θα ήθελα να πω πολλά , γιατί  είπα 

κάποια πράγματα χθες,  θεωρώ όμως πολύ σημαντικό από τη θέση πάντα 

του Γενικού Γραμματέα ,  ότι η συγκυρία της  πολύς καλής σχέ σης που 

έχουμε με το αρχηγείο και  ιδιαίτερα με την πολιτική και την φυσική ηγεσία 

είναι για μας αυτή τη στιγμή μια ανεπανάληπτη ευκαιρία.   

 Και το λέω αυτό γιατί  σαν πρωταρχικό στόχο στην εισδοχή στην 

μεγάλη οικογένεια  της ΙΡΑ  νέων τμημάτων,  έχουμε βάλει από το ΙΕΡ  σαν  

προϋπόθεση να υπάρχει πάντα καλή επικοινωνία της πολιτικής και φυσικής 

ηγεσίας της αστυνομίας και το υπό έγκριση τμήμα.  

 Ήδη ζητάμε να έχουμε  μια συστατική –  αν μου επιτρέπεται ο  όρος –  

επιστολή από ένα από αυτούς τους δύο παράγοντες προκειμέ νου να 

προχωρήσουμε στην δ……κή  πράξη .   

 Έτσι  λοιπόν θεωρώ ότι  το ελληνικό τμήμα θα πρέπει να 

εκμεταλλευτεί ,  επιτρέψτε μου τον όρο σε εισαγωγικά,  αυτή την ευκαιρία 

ώστε να αναδείξουμε τον πραγματικό ρόλο της ΙΡΑ που όπως πάρα πολύ 

ομιλητές όπως πολύ καλά κι  εσείς γνωρίζετε είναι πολύ σημαντικό για την 

κοινωνία.  Ιδιαίτερα σ'  αυτή την περίοδο που τόσα πολλά προβλήματα 

υπάρχουν τριγύρω μας.  

 Να σας πω επιγραμματικά ότι  αυτή τη χρονιά θα εντάξουμε δύο νέα 

κράτη την Κολομβία και το Ουζμπεκιστάν ,  θα είμαι εκεί  για  την ιδρυτική 
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πράξη. Αυτά τα δύο τμήματα έχουν μια καλή πρόοδο, έχοντας  ως 

σπόνσορες,  ως βοηθούς,  ως χορηγούς,  το μεν Ουζμπεκιστάν τη Ρωσία και η 

δε Κολομβία την Ισπανία.  Είναι πολύ σημαντικό για μας το να διευρύνουμε 

την ένωση γιατί  μέσα από τους  σκοπούς και τ ις  ιδέες  της ένωσης 

προσπαθούμε να δημιουργήσουμε αυτό που η κοινωνία χρειάζεται,  την 

αλληλεγγύη, φιλία και  πολλά άλλα πράγματα.  

 Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Να ευχαριστήσω τον κ.  Πρόεδρο της  

Συνέλευσης για την τιμή που μου έκανε να έρθω στο βήμα να  σας πω δυο 

κουβέντες.  Από την ιδιότητα του Γενικού Γραμματέα είμαι στη διάθεση 

σας οποτεδήποτε κάποιος χρειαστεί  οτιδήποτε.  Να ευχαριστήσω τον 

Πρόεδρο και τα μέλη της  Τοπικής Διοίκησης  Ζακύνθου για άλλη μια φορά 

για τις  προσπάθειες που κάνουν.  Θεωρώ ότι  ό ταν κάποιος ξεκινάει  να 

κάνει  κάτι  για πρώτη φορά θα υπάρχουν λάθη, προσωπικά από μένα έχουν 

αμέριστη ανοχή γι '  αυτό και  για μένα μετράει η προσπάθεια και  όχι  το 

αποτέλεσμα.  

 Να κλείσω λέγοντας ότι  σ '  αυτό το κομμάτι  που εμείς  όλοι και πολύ 

καλά γνωρίζετε της φιλίας και servo per amikeco ,  τρεις  συνάδελφοι 

σήμερα από την Τοπική  Διοίκηση  Ρεθύμνου 4 η ώρα ήταν στο αεροδρόμιο 

όπως είπα χθες ,  εκτέλεσαν υπηρεσία και 8  η ώρα ήταν εδώ προκειμένου να 

είναι μαζί  με τους  επισκέπτες . . . . . . . .  στην  εκδρομή. Αυτό είναι πάρα πολύ 

σημαντικό γιατί  είναι μακριά από τις  οικογένειες τους,  μόνο και μόνο για  

να εξυπηρετήσουν εμάς.   

 Να έχουμε ένα πολύ καλό συνέδριο.  Να έχουμε πολύ καλά και  

εποικοδομητικά αποτελέσματα και να ευχηθώ σε όλους να περάσουμε καλά 

και καλή επιστροφή. Ευχαριστώ πολύ.  

(Χε ιρο κρό τημα )  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ . ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ  ΜΑΡΚΟΣ :  

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Ζακύνθου, να έχουμε την καλημέρα του,  

(απο υσ ίαζ ε  προ σωρινά  από  την  α ίθο υσα ) ,  λοιπόν προχωράμε,  τον λόγο έχει  η 

Τοπική  Διοίκηση  Ξάνθης ο κ.  Ιωαννίδης Χρήστος.  Από μικροφώνου 

Χρήστο, αν και ο ψίθυρός σου ακούγεται.  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΑΝΘΗΣ κ .  ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ  :  

Καλημέρα  σας,  ευχαριστώ ,  Τοπική  Διοίκηση  Ξάνθης,  Χρήστος 

Ιωαννίδης.  Κύριε Πρόεδρε μάλλον έχετε την μύγα και μυγιάζεστε εγώ εδώ 

μέσα δεν βλέπω καμία Τοπική  να είναι κόντρα σε σας και στο διοικητικό 

συμβούλιο.  Και το λέω αυτό γιατί ,  μάλλον κάτι  άλλο γίνεται.  Στις  

εκδηλώσεις εδώ μέσα που μας είπατε αναφέρατε επιλεκτικά κάποιες.  Δεν 
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αναφέρατε τις  συναντήσεις που έγ ιναν στις  Σέρρες,  στη Δράμα. Δεν 

αναφέρατε την εκδήλωση που κάναμε εμείς ,  την προσπάθεια που πήγαμε 

αξίας τριάντα χιλιάδων € κρεβάτια στο παιδικό χωριό SOS, 20 κρεβάτια  

πλήρη επανδρωμένα  με τα στρώματα τους,  με τις  κουβέρτες,  με τα πάντα.  

Ο κ.  Παππάς και ο κ.  Χριστοδουλής,  γνωρίζουν που είναι η Ξάνθη; 

πότε  ήρθατε και  δεν το ξέρουμε εμείς ;  ( Ακο ύγε τα ι  προ φανώ ς εννο ο ύσε  Δράμα  Δράμα  

-  Παράλληλες  Ομ ιλ ί ε ς )  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ  ΜΑΡΚΟΣ :  

Παρακαλώ όχι διάλογο.  (Παράλληλες  Ο μ ιλ ί ε ς )  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΑΝΘΗΣ κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ :  

Ναι να μας πούνε ρωτάω ( Παράλληλες  Ομ ιλ ί ε ς )  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ . ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ :  

Παρακαλώ, όχι  διάλογο, ζητήστε το λόγο.  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΑΝΘΗΣ κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ :  

Παρακαλώ συγνώμη συγνώμη. Άρα αξίζουμε κι  εμείς ,  όπως είπατε,  

οφείλατε να μας πείτε μια κουβέντα  τιμής .   

 Να μπούμε τώρα στο σημαντικότερο που εμένα με τρώει  πάρα πολύ. 

Είπατε ότι  παρακολουθείτε τις  αρχαιρεσίες Τοπικών  για να γνωρίζουν και 

οι  υπόλοιποι  γιατί  βλέπω αρκετούς νέους και συγχαρητήρια στα παιδιά της 

Ρόδου, να το γνωρίζουν όλοι,  στις  18 Μαρτίου ήταν η Ξά νθη να κάνει  

γενική συνέλευση αναρτημένο στα facebook στις σελίδες,  παντού, όλα τα 

μέλη ενημερωμένα. Δυστυχώς εκείνη την ημέρα έχασα τον πατέρα μου.  Θα 

κάναμε εκλογές;  Πήρε παράταση, έρχεται  η Ειδομένη, στέλναμε  συνέχεια  

συναδέλφους στην Ειδομένη,  όλοι το γνωρίζουμε το πρόβλημα που έχουμε 

εκεί  πάνω.  

 Κάνουμε τις  εκλογές βγαίνουν ανακοινώσεις,  βγαίνουν φωτογραφίες,  

ανεβαίνουν ιστοσελίδες,  λένε θα κάνουμε διοικητικό μετά το συνέδριο ,  

διότι  είχαμε και άλλα να ασχοληθούμε.  Μία μέρα πριν το συνέδριο με 

παίρνει  ο  κ.  Παπάς τηλέφωνο και μου λέει  κακώς σου βάλαμε χρήματα για 

να κατεβείς ,  λέω γ ιατί  ρε Βασίλη; έτσι και έτσι μου λέει ,  έχεις  πρόβλημα. 

Τι πρόβλημα; αυτό και αυτό.  Καλά.  

 Την επόμενη μέρα το πρωί παίρνω τον πρόεδρο τηλέφωνο του λέω 

πρόεδρε –  έτσι ακριβώς -  ακόμα δεν ήρθαμε προβλήματα έχουμε με την 

Ξάνθη;  Όχι ρε Χρήστο λέει ,  ένα προβληματάκι  ε ίχατε δεν  κάνατε ΔΣ, 

πρέπει να το κάνετε να εκπροσωπηθείτε.   

 Δηλαδή αφού το παρακολουθείτε δεν  μπορούσατε εσείς  να ρωτήσετε 

εμένα την κεντρική Διοίκηση, όπως είναι η Ξάνθη ρε παιδιά τι  πρόβλημα 
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έχετε εσείς  εκεί;  Γιατί  που κολλήσατε; Γιατί  δεν πιστεύω ότι  είναι  κάποιος 

εδώ μέσα  που πάει,  κάτι  άλλο φταίει .  Ίσως αυτό που είπα εγώ για το τι  

φταίει;  Να δούμε τη χημεία,  κάτι φταίει .  Σας ευχαριστώ.  

(Χε ιρο κρό τημα )  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ :  

Κι εμείς  ευχαριστούμε  κ.  Πρόεδρε,  το  λόγο έχει  ο κ.  Γιαννακόπουλος 

Βασίλης  της Τοπικής Διοίκησης  Θεσσαλονίκης ,  παρακαλώ.  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ .  ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ :   

Χριστός Ανέστη κι  από μένα, χρόνια πολλά σε όλους.   

Κύριε Πρόεδρε της Ζακύνθου, σε ευχαριστούμε για την εξαιρετική 

φιλοξενία.  Κύριε  Πρόεδρε του Συνεδρίου και κύριε Γραμματέα, 

συγχαρητήρια για την εκλογή σας.  Παρακαλώ να έχω μια μικρή ανοχή στον 

χρόνο, καθώς δεν θα ζητήσω ξανά τον λόγο μια το Θέμα αυ τό.  Κυρίες και 

κύριοι  συνάδελφοι.   

Η Τοπική Διοίκηση Θεσσαλονίκης,  θα ψηφίσει ΟΧΙ στον Διοικητικό 

Απολογισμό του Εθνικού Τμήματος,  καθόσον από την πλευρά  μας,  

βαθμολογείται κάτω από την βάση.   

Δεν θα σας κουράσω, αναπτύσσοντας όλη την αρνητική δράση του 

Εθνικού Τμήματος,  αλλά θα πρέπει να σας θυμίσω δυο —  τρία πράγματα: 

Ως Τοπική Διοίκηση Θεσσαλονίκης,  και επί  6 μήνες στείλαμε τουλάχιστον 

5 έγγραφα στο Εθνικό Τμήμα, με τα  οποία ζητούσαμε να μας στείλει  το 

Εθνικό Τμήμα καταστάσεις μελών σε ηλεκτρονική μορφή.   

Μετά από 6 μήνες  μας έστειλαν καταστάσεις τυπωμένες και όχι  σε 

ηλεκτρονική μορφή.  

Μετά το περσινό Συνέδριο στην Χαλκιδική,  στείλαμε έγγραφο στο 

Εθνικό Τμήμα με τα οποίο ζητούσαμε να μας στείλει  έγγραφο που να 

δικαιολογεί  τις  συνδρομές των μελών. Πλήρης αγνόηση. Αναγκαστήκαμε 

να στείλουμε άλλα 3 έγγραφα εκ των οποίων το τελευταίο τον Φεβρουάριο 

του 2016 στο οποίο εξηγούσαμε ότι  δεν  μπορούσαμε να καταθέσουμε 

φορολογική δήλωση χωρίς το έγγραφο αυτό.  Μετά από όλα αυτά μας 

έστειλαν το έγγραφο.  

Από τον μήνα Ιούνιο 2015 καταθέσαμε πρόταση να διαθέσει  το 

Εθνικό Τμήμα 2 σελίδες για καταχώρηση προσφοράς κινητής τηλεφωνίας ,  

από τον Συνεταιρισμό Αστυνομικών Θεσσαλονίκης για 4 τεύχη  του  

περιοδικού «νέα της ipa,» και ο Συνεταιρισμός,  θα  έδινε το ποσό των 

8.000 ευρώ και  επί  πλέον παροχές κινητής τηλεφωνίας σε όλο το Δ.Σ. του 

Εθνικού Τμήματος ποσού 2.000 ευρώ, αναλαμβάνοντας και όλα τα πιθανά 
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έξοδα που θα προέκυπταν από την καταχώρηση στο περιοδικό.  Το Εθνικό 

Τμήμα απάντησε μετά από 4 μήνες,  και απάντησε αρνητικά. Την ώρα που 

το Εθνικό Τμήμα απαντούσε αρνητικά, κυκλοφορούσε το Περιοδικό του 

Εθνικού Τμήματος,  «νέα της ipa» -  Τεύχος 127, έχοντας στην σελίδα 35 

διαφημίσεις  από τις  εταιρίες:   

1)  ΑΡΓΥΡΗΣ ΣΠΟΡΤ -  Χορμοβίτου 82 -α Πειραιάς 2) ΙΕΚ 

ΚΟΡΕΛΚΟ —  Βερανζέρου  1  —  Αθήνα 3) Φροντιστήριο ΑΛΦΑ —  ΒΗΤΑ 

—  Αλκιβιάδου 132 Πειραιάς.   

Ελπίζουμε  στον Οικονομικό Απολογισμό  να δούμε  και πόσα 

χρήματα εισέπραξε για  αυτές τις   καταχωρήσεις το Εθνικό Τμήμα. 

Διαφορετικά ΔΕΝ  θα ψηφίσουμε ούτε τον Οικονομικό Απολογισμό.  

Επίσης,  θα επιθυμούσαμε να μας πει  ο πρόεδρος του Εθνικού 

Τμήματος και  τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. εάν συνεχίζουν να εισπράττουν 

από το Ταμείο του Εθνικού Τμήματος και πόσα ο καθένας κάθε μήνα για το 

κινητό τους τηλέφωνο, την στιγμή που υπάρχει δωρεάν προσφορά, σε 

σπουδαίο πρόγραμμα από τον Συνεταιρισμό Αστυνομικών Θ εσσαλονίκης,  

τόσο για τα μέλη του Δ.Σ. του Εθνικού όσο και για τους Προέδρους των 

Τοπικών Διοικήσεων, συνολικής αξίας μέχρι τέλους 2017 ποσού πλέον των 

30.000 ευρώ.  

Εάν κάποιοι  έχουν λόγους που δεν  μπορούν να επωφε ληθούν της 

δωρεάς του Συνεταιρισμού, τουλάχιστον ας έχουν την ευθιξία να 

πληρώνουν τα κινητά από την τσέπη τους.   

Σε κάθε περίπτωση εάν υπάρχουν καταχωρήσεις στα έξοδα του 

Εθνικού Τμήματος για κινητά τηλέφωνα των μελών του Δ.Σ. θα 

παρακαλούσαμε την Εξελεγκτική Επιτροπή,  να μας πει  εάν 

παρουσιάστηκαν και αντίστοιχες  αποδείξεις  από εταιρίες  κινητής 

τηλεφωνίας και οι  οποίες να αφορούν τις  προσωπικές συνδέσεις των μελών 

του Δ.Σ. Διαφορετικά ΔΕΝ  Θα Ψηφίσουμε ούτε τον Οικονομικό 

Απολογισμό.  

'Όσο για την προσφορά του Συνεταιρισμού για το περιοδικό,  που 

αρνήθηκε το Εθνικό Τμήμα,  με χαρά την δέχτηκε το περιοδικό της 

Ελληνικής Αστυνομίας,  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ όπου θα την 

βλέπετε για 6 συνεχή τεύχη στο εσωτερικό του εξωφύλλου.  Ήδη 

κυκλοφορούν δύο που είναι μέσα, κυκλο φορούν άλλα τέσσερα.  Στις  5-2-

2016 αποστείλαμε στο Εθνικό Τμήμα, το υπ΄ αριθ.  007/2016 έγγραφο, με 

το οποίο σας ζητούσαμε να μας πείτε τι  έγινε στις  29 -1-2016 κατά την 

επίσκεψή σας κύριε πρόεδρε μετά του Α΄ Αντιπροέδρου και του κ.  

Κατσαρόπουλου στην Ρόδο,  όπου θα διενεργούντο εκλογές για την 
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επαναδραστηριοποίηση της Τοπικής και όλα τα Συνδικαλιστικά Σωματεία  

του νομού, σας κατήγγειλαν για απαράδεκτες μεθοδεύσεις,  ακυρώνοντας 

τις  διαδικασίες,  οι  οποίες επαναλήφθηκαν με επιτυχία,  ένα μήνα αργότερα 

με την επιμέλεια των εξαιρετικών συναδέλφων μας της Ρόδου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ :  

κ.  Πρόεδρε συντομεύετε  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ .  ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ :  

Την ανοχή σας κ.  Πρόεδρε πρέπει να μιλήσουμε κι  εμείς .  

 Στο ίδιο έγγραφό μας,  ζητο ύσαμε να διορθώσετε τα στοιχεία των  

προέδρων Τοπικών Διοικήσεων που μας στείλατε καθώς υπήρχε σωρεία 

λαθών. Δεν μας απαντήσατε ποτέ για κανένα από  τα παραπάνω 

ερωτήματα.  

Στις 28-3-2016 σας αποστείλαμε το υπ'  αριθ.  012/2016 έγγραφο, με 

το οποίο σας ζητούσαμε να μας στείλετε τα πρακτικά Διοικητικών 

Συμβουλίων μετά το Συνέδριο της  Χαλκιδικής,  ώστε να ενημερωθούμε 

έστω περιληπτικά για τα Θέματα και  τις  αποφάσεις σας.  Στο ίδ ιο έγγραφο 

σας ζητούσαμε να μας γνωρίσετε τους λόγους που σας οδήγησαν ώστε να 

αποφασίσετε να αναθέσετε σε ιδιωτική εταιρία την παραγωγή λογισμικού 

για τις  καταστάσεις μελών και ειδικότερα εάν βεβαιωθήκατε ότι  η 

Γραμματεία του Εθνικού Τμήματος είναι  αδύναμη να τηρήσει ένα 

ηλεκτρονικό αρχείο λίγων χιλιάδων μελών και εν τοιαύτη περιπτώσει,  εάν  

διασφαλίζονται τα  προσωπικά δεδομένα των μελών ειδικά σε περίπτωση 

που θα υπάρχει η ανάγκη τεχνικής  παρέμβασης στο λογισμικό από την 

εταιρία παροχής και συντήρησής του.  Μας στείλατε λίγες ημέρες πριν το 

Συνέδριο περιληπτική αναφορά για τρία Δ.Σ. του Εθνικ ού Τμήματος,  και 

δεν μας αποστείλατε άλλα πέντε.  Στις  25 -04-2016 μας αποστείλατε 

έγγραφο στο οποίο μας λέτε οτι  δεν έχετε υποχρέωση να μας στείλετε 

περίληψη των πρακτικών.  Τότε γιατί  μας στείλατε από τρία  Δ.Σ.;  Κύριε 

Πρόεδρε στον Εσωτερικό Κανονισμό αναφέρ εται ότι  για  τις  αποφάσεις του 

Εθνικού Τμήματος,  οι  Τοπικές θα ενημερώνονται  από την ιστοσελίδα ή το 

περιοδικό.  Δεν το κάνατε ποτέ.  Έχετε χάσει τον μπούσουλα ή μήπως 

θέλετε κάτι  να αποκρύψετε;  Για το ζήτημα, της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

μελών, μας απαντήσατε οτι  πρέπει να δεχόμαστε τις  αποφάσεις του 

Εθνικού Τμήματος.  Εμείς,  να δεχτούμε την απόφασή σας.  Εσείς 

αναλαμβάνετε την ευθύνη μια τα προσωπικά δεδομένα των μελών; Τι να 

πούμε και τι  να  αφήσουμε.  Να αναφερθώ στο προσβλητικό για την 

Ελεγκτική Επιτροπή έγγραφο που στείλατε σε όλες τις  Τοπικές Διοικήσεις,  

προσπαθώντας να καλύψετε τ ις   ευθύνες σας  και την  ανεπάρκειά σας; 
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Έναν χρόνο άγραφτα τα πρακτικά και  σας έφταιγε η Εξελεγκτική Επιτροπή 

που τα ζήτησε; Υπάρχει άραγε Γενικός Γραμματέας και σε πόσα ΔΣ. 

απουσίασε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ :  

κ.  Πρόεδρε εξαντλήσατε και τον χρόνο που ζητήσατε,  να τελειώνετε,  

μπορείτε να μας διευκολύνετε,  όσο μπορείτε.  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ .  ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ :  

Θα συνεχίσω κ.  Πρόεδρε γιατί  αυτό δεν είναι  δημοκρατία είναι  

φίμωση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ :  

Για δημοκρατία  ζητήσατε ,  και ισονομία ,  είπαμε πέντε λεπτά για  

όλους.  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ.  ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ :  

Την ανοχή σας κ.  Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ :  

Έχουμε δύο τρείς  μεγάλες Τοπικές Διοικήσεις γι  αυτό και υπάρχει  

αυτή η κατανόηση,  σας ευχαριστώ.  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ.  ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ :  

 Εάν δεν μπορεί  να ανταποκριθεί  γιατί  δεν παραιτείται ή να τον 

αντικαταστήσετε σε αυτά τα καθήκοντα με κάποιο άλλο μέλος του Δ.Σ. ;  

Υπάρχει Αναπληρωτής Γεν.  Γραμματέας; 0 Υπεύθυνος Συνεδριάσεων Δ.Σ. 

μήπως φέρει σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό ευθύνη για την τήρηση 

των πρακτικών; Υπάρχει τελικά Πρόεδρος; Τεράστια η ευθύνη της 

πλειοψηφίας  του Δ.Σ. Και όταν,  εν τοιαύτη περιπτώσει  μετά από ένα χρόνο 

γράψατε κάποια πρακτικά, είναι τα πραγματικά ή αυτά που εξυπηρετούν τα 

σχέδιά σας; Και τα Μέλη του Δ.Σ. ε ίναι βέβαια τι  αποφάσεις ε ίχαν λάβει  

πριν από ένα χρόνο και  υπέγραψαν αυτά τα πρακτικά; Κα ι όταν 

πληροφορούμαστε κάποιες αποφάσεις  σας,  γιατί  εκνευρίζεστε και μιλάτε 

για διαρροές;  Λοιπόν,  έχετε μετατρέψει την ΙΡΑ σε κονκλάβιο; σε μυστική 

στοά; Ή σε καρτέλ;  

Να αναφερθώ,  στο γεγονός,  ότι  για πολλούς μήνες,  στέλνετε email  

από το email  του κ.  ΚΑΡΚΑΛΗ με λεζάντα που αναφέρει ότι  το email  του 

Εθνικού Τμήματος παρουσιάζει  δυσλειτουργία; Έχετε  κύριε Πρόεδρε του 

Εθνικού Τμήματος επιθετικές εμμονές,  τάσεις δικομανίας,  μεγαλοποιείτε 



 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  

 

32ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΕ ΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  13ης  ΜΑΪΟΥ  2016  

 

33 

απλά πράγματα όπως π.χ.  η ανοικτή επιστολή τον συναδέλφου ΑΒΡΑΜΙΔΗ 

προς τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. με την οποία εξέφραζε την έντονη αγωνία του 

και εσείς  αντί  να τον συμβουλεύσετε και να του συμπαρασταθείτε στην 

αγωνία του,  απαιτήσατε στο Δ.Σ. της 17 -4-2016, να ακυρωθεί ΟΜΟΦΩΝΗ 

απόφαση για βράβευσή του από την Επιτροπή Κοινωνικών Θεμ άτων, για 

τις  σπουδαίες δραστηριότητες της Τοπικής του,  και επιπλέον αποφασίσατε 

κατά πλειοψηφία  να τον καλέσετε σε απολογία.  Κάνατε ακριβώς αυτά που 

προστάζει  όχι  το Καταστατικό αλλά ο ιδιόρρυθμος χαρακτήρας σας.  

Επιπλέον προσπαθείτε να υπεκφύγετε των δι κών σας ευθυνών, προωθώντας 

άλλα Θέματα ώστε να στρέψετε την προσοχή των Συνέδρων αλλού και  όχι  

στην κρίση για  τα πεπραγμένα σας.  Επιλέξατε εσείς ,  να βάλετε  όποια  

θέματα σας  αρέσουν  από  αυτά που σας  στέλνουν  οι  Τοπικές  Διοικήσεις 

για συζήτηση στο Συνέδριο.  Καμιά αιδώς κύριε  Πρόεδρε του Εθνικού 

Τμήματος.   

Θα μπορούσα να συνεχίσω επί πολλή ώρα, όμως προτίμησα να 

αναφερθώ περιληπτικά μόνο σε λίγα γεγονότα, τα οποία είναι όμως ικανά 

να αναδείξουν την απαξίωσή σας,  σ επισημάνσεις  και  έγγραφα της 

δεύτερης  μεγαλύτερης Τοπικής Διοίκησης,  την απαξίωσή σας στην 

Εξελεγκτική Επιτροπή, την απαξίωσή σας στις  αποφάσεις  της Επιτροπής 

Κοινωνικών Θεμάτων, την απαξίωσή σας εν  τέλει ,  στις  Τοπικές  Διοικήσεις, 

κάνοντας χρήση του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού κατά 

πως σας συμφέρει.   

Είμαστε αισιόδοξοι,  παρακολουθώντας τις  σπουδαίες δραστηριότητες 

που λαμβάνουν χώρα σε πολλές Τοπικές Διοικήσεις και δηλώνουμε ότι ,  η 

Τοπική Διοίκηση Θεσσαλονίκης Θα συνεχίσει  να στηρίζει  με κάθε τρόπο 

τις  δράσεις όλων των Τοπικών Δ ιοικήσεων. Είμαστε αισιόδοξοι ,  οτι  στο 

επόμενο Συνέδριο,  το οποίο είναι εκλογικό,  πως οι  Τοπικές Διοικήσεις θα 

επιλέξουν σωστά, ώστε να επανέλθει  η ηρεμία στο Εθνικό Τμήμα κα ι  σε 

όλες  τις  Τοπικές  Διοικήσεις,  με έναν ενωτικό πρόεδρο, ο  οποίος  θα 

εργαστεί  με  ζήλο για να επαναφέρει  την Ι .Ρ.Α. εκεί  που της αξίζει  και να 

πηγαίνουμε σε Συνέδρια,  όπου θα επικρατούν μόνο τα ιδανικά του SERVO 

PER AMIKECO. Αρνούμαι  κύριε Πρόεδρε του Εθνικού Τμήματος,  να 

επικυρώσουμε με την ψήφο μας,  τα  πεπραγμένα σας,  καθώς και  αυτά που 

δεν πράξατε.  Την τοποθέτησή μου,  καταθέτω εγγράφως στο προεδρείο της 

Συνέλευσης,  ώστε να περιληφθεί επακριβώς στα πρακτικά. Ελπίζω να γίνει 

έτσι,  αν και δεν  ε ίμαι πλέον βέβαιος.  Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  σας 

ευχαριστούμε  για την προσοχή σας.  

(Χε ιρο κρό τημα ) 
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(Η το ποθέ τηση  το υ  Προέδρο υ  της  Το π ικής  Δ ιο ίκησης  Θεσσαλο ν ίκης ,  έ χε ι  κα ταγραφε ί  σ ε  

συνδυασμό  της  απομαγνητο φώ νησης  των  πρακτ ικώ ν  κα ι  το υ  υπο μνήματο ς  πο υ  κα τ έθεσε  σ το 

προ εδρε ίο -  βλ .  συνημμένο  σ τα  πρακτ ικά  μ ε  αρ ιθμό  2 ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ :  

Και εμείς  κ.  Πρόεδρε ευχαριστούμε αλλά θα θέλαμε την κατανόηση 

σας.  Παρακαλώ κάποια άλλη Τοπική  που θέλει  να τοποθετηθεί  πριν 

τοποθετηθούν τα μέλη του ΔΣ; Και θα παρακαλέσω τον πρόεδρο του 

Εθνικού  Τμήματος  να  πάρει το λόγο στο τέλος.  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ κ .  ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  :  

Καλή σας μέρα Χριστός Ανέστη,  χρόνια πολλά.  Τοπική  Διοίκηση  

Τρικάλων, Θεοχάρης.  Ήθελα με σεβασμό να πω απευθύνομαι στον Γενικό 

Γραμματέα, πόσα μέλη έχει  σήμερα η ΙΡΑ ; Επακριβώς.  (Παράλληλες  

Ομ ιλ ί ε ς ) . . . .   

 Θεωρώ εκ παραδρομής αναφέρθηκαν κάποιες δραστηριότητες,  τόσο 

για μας όσο και για την Ακαρνανία  στο 16,  εκ παραδρομής θεωρώ ,  

ευχαριστούμε που αναφέρθηκαν, αλλά δεν ήταν για τώρα. …. Λοιπόν ε ίναι 

και κάτι  άλλα στη συνέχεια,  θα τα πούμε.  Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Μόνο για τα πεπραγμένα , παρακαλώ τον κ.  πρόεδρο της Αττικής.  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ κ .  ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  

Καλημέρα σας κι  από μένα, η Τοπική  Διοίκηση  Αθηνών –  Αττικής,  

Κυριακάκης Μανώλης λέγομαι,  να ευχαριστήσω την Τοπική  Διοίκηση  του 

νομού Ζακύνθου,  γ ι  αυτά που μας προσφέρουν και  πιστεύω θα τελειώσουν 

όλα όμορφα και  ήρεμα, ήθελα να παρακαλέσω βέβαια τον φίλο μου το 

Βασίλη, …… γι '  αυτά που μας διάβασε προηγουμένως ήθελα να γνωρίζω,  

και δεν ξέρω αν έχετε κι  εσείς  την αγωνία αν απευ θύνεται συγκεκριμένα 

στον Πρόεδρο του Εθνικού  Τμήματος  ή απευθύνεται στο Εθνικό Τμήμα .  

Εγώ θέλω να καταλάβω εάν αυτά που γράφει ο  Βασίλης απευθύνεται  μόνο 

στον Πρόεδρο ή σ'  όλο το Εθνικό Τμήμα. Γιατί  πιστεύω ότι  το Εθνικό 

Τμήμα  απαρτίζεται από πολλά μέλη και όχι  μόνο από τον Πρόεδρο. 

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Και εμείς  ευχαριστούμε.  Κάποια άλλη Τοπική  Διοίκηση ;  Τοπική  

Διοίκηση  Χανίων  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ κ .  ΠΕΡΡΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ :  

Γιάννης Περράκης ,  Τοπική  Διοίκηση  Χανίων, ήθελα να πω  μία 

ερώτηση πάνω στο Εθνικό Τμήμα  αν από το Μάρτιο που μας έστειλε τα  3 



 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  

 

32ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΕ ΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  13ης  ΜΑΪΟΥ  2016  

 

35 

διοικητικά συμβούλια Μαΐου  -  Ιουνίου –  Ιουλίου  του  2015 μέχρι και 

σήμερα που ψηφίζουμε γ ια τα πεπραγμένα έπρεπε να γνωρίζουμε και τα 

υπόλοιπα διοικητικά συμβούλια ……. ένα αυτό.  

 Δεύτερον προσωπικά πιστεύω ότι  τα  Χανιά αναφερθήκανε σε τρεις  

μεγάλες εκδηλώσεις που έχουν κάνει  η ενδοοικογενειακή βία με ομιλήτρια 

την κα  Λογαρίδου, η κακοποίηση ανηλίκων πάλι  με ομιλήτρια  την κα  

Λογαρίδου στο ΚΑΜ (Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου)  Χανίων, δύο  

μεγάλες ημερίδες οι  οποίες εξαφανίστηκαν ως δια μαγείας και ένα μεγάλο 

τουρνουά φιλανθρωπικού σκοπού μπάσκετ commanders  cap το οποίο 

συνδιοργανώνουμε μαζί με την αμερικάνικη βάση και συμμετέχουμε  όλες 

οι  ομάδες στρατού, αεροπορίας,  ναυτικού, και μαζεύουμε  τρόφιμα και 

προϊόντα για τις  ευπαθείς ομάδες του νομού μας.  Αυτά τα πράγματα δεν τα 

είδα.  

 Αντιθέτως θα πω και κάτι  άλλο,  με μεγάλη έκπληξη διαπίστωσα ότι  

πρώτη φορά αναφέρεται φιλική συνάντηση, η φιλική συνάντηση της 

Κρήτης στα πεπραγμένα του Εθνικού  Τμήματος,  έχουμε κάνει  ήταν η 6 η  

δεν ξέρω εάν έγινε επιλεκτικά  αυτή η  σημειακή ….  αναφορά  της φέτος ,  

αλλά έπρεπε και τα προηγούμενα χρόνια,  είχαμε κάνει  φιλικές συναντήσεις  

και στο Ηράκλειο και στα Χανιά,  να αναφερθούν,  δεν είχαν αναφερθεί . 

Ευχαριστώ.  Θέλω όμως μια απάντηση  για τα  επόμενα διοικητικά 

συμβούλια μετά τον Ιούλιο του 15,  αν εμείς  έπρεπε να τα γνωρίζουμε για 

να ψηφίσουμε τα πεπραγμένα. Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Σας ευχαριστώ  πολύ, η Τοπική  Διοίκηση  Σάμου ,  ένα μικρόφωνο;  Από 

το μικρόφωνο παρακαλώ.   

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ κ .  ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ :  

Αβραμίδης,  Τοπική  Διοίκηση  Σάμου, κύριοι  συνάδελφοι καλώς 

ορίσατε,  αγαπητό προεδρείο συγχαρητήρια  φίλοι του Εθνικού  Τμήματος ,  

κύριε πρόεδρε και κύριοι  πρόεδροι πρώην του Εθνικού  Τμήματος.  Θέλω να 

καλωσορίσω την κυρία Λογαρίδου ,  την πρώην υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων  

του Εθνικού  Τμήματος  και χαιρόμαστε που είναι μετά από πολλά χρόνια 

είναι πάλι εδώ μαζί μας.  Καλωσόρισες Σοφία.  

 Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ και  να πω μόνο στο διοικητικό 

συμβούλιο του Εθνικού  Τμήματος  που έχει  μέσα στα  και  το λόγο του 

Προέδρου, έχω 72 δράσεις,  72 εκδηλώσεις για το 2015 και το 2016 δεν τα 

έχω  βάλει ακόμα μέσα τα οποία είναι και πολλά και έχω και κάποιες 

δραστηριότητες και συναντήσεις  με τον αξιότιμο Πρόεδρο ( Πα ράλληλ ες  
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Ομιλ ί ε ς  -  γέλ ια)  της Δημοκρατίας τον κ.  Παυλόπουλο με τον Σεβασμι ώτατο 

τον κ.κ.  Ειρηναίο  με Υπουργούς Εξωτερικών  άλλων χωρών.  

 Όμως ποτέ δεν αναφέρθηκε εδώ μέσα κανείς  για την Τοπική  Διοίκηση  

Σάμου ίσως γιατί  κάποιοι  δεν θέλουν να με ακούνε δεν θέλουν να με 

βλέπουν,  ίσως γιατί  λέω κάποια πράγματα, είμαι αυθόρμητος ,  δεν κρατάω 

κακία σε κανέναν όμως, αλλά αυτά που είναι να πω θα τα πω, με ξέρετε 

όλοι και με γνωρίζετε.   

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα μόνο να πω ότι  έχουμε κι  εμείς  στη 

Σάμο δράσεις κι  έχουμε πάρα, πάρα πολλές δράσεις.   

Πάρα πολλές δράσεις και κοινές και με την εκκλησία και με τον δήμο 

και με την Τοπική  κοινωνία και  με την Α.Δ.  και με όλους,  με πολλούς.  

Έχουμε μία πολύ καλή σχέση.  

 Ευχαριστώ πολύ να είστε καλά καλό συνέδριο .  

(Χε ιρο κρό τημα ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

κ.  Πρόεδρε ευχαριστώ, παρακαλώ,  η Τοπική  Διοίκηση, έχουμε 

μικρόφωνο;  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ κ .  ΧΑΤΖΗΑΝΑ-

ΓΝΩΣΤΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  :  

Καλημέρα κι  από μένα Χριστός  Ανέστη, συγχαρητήρια στο 

Προεδρείο,  Κώστας Χατζηαναγνώστου Τοπική  Διοίκηση  Αλεξανδρούπολης, 

εδώ γνωριζόμαστε τουλάχιστον οι  παλιοί  πολύ καλά,  φίλοι όλοι  με τις  

διαφορές μας.  Επειδή όπως βλέπω ξεκινάει  μια  διαδικασία του συνεδρίου 

εγώ θα ήθελα να είναι ήρεμη παιδιά δεν είμαστε συνδικαλιστική οργάνωση 

εδώ  μέσα, είμαστε  servo per amikeco τα παράπονα τα λέμε μετά η κριτική 

καλό είναι να υπάρχει πάντα καλοπροαίρετη καλόπιστη και αυτοκριτικές.  

 Φίλε Βασίλη διαπιστώνω μία επίθεση εναντίον του προσώπου του 

Προέδρου, το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται και από όλοι μαζί  δέκα  

άτομα  έτσι ,  άρα οι  δράσεις είναι όλου του διοικητικού συμβουλίου.  Μην 

προσωποποιούμε ,  θα είναι καλό, ε ίπες κάποιες  κουβέντες πραγματικά 

στενοχωρήθηκα. Του χρόνου θα πάμε,  μην χωριζόμαστε σε ομάδες και 

ομαδούλες.  Εδώ είμαστε όλοι,  συνάδελφοι εί μαστε όλοι,  θα δούμε,  θα 

επιλέξουμε τους καλύτερους,  μην όμως από τώρα αποκλείουμε ποιοι  είναι 

οι  καλύτεροι κατά την προσωπική μας άποψη δημόσια και ποιοι  δεν είναι. 

Και  καθένας μπορεί να το κάνει  αυτό είναι κρίμα να μπαίνουμε σ'  αυτές τ ις  

διαδικασίες.  Θα συνεχίσουμε αργότερα πιστεύω ότι  θα πάμε καλύτερα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  
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Παρακαλώ επί των πεπραγμένων  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ κ. ΧΑΤΖΗΑΝΑ -

ΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ :  

Τελείωσα. Ευχαριστώ. κ.  Πρόεδρε συγνώμη αλλά δεν μίλησαν όλοι  

επί  των πεπραγμένων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Έχετε κάτι  άλλο;  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ κ. ΧΑΤΖΗΑΝΑ -

ΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ :  

Όχι όχι  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Κάποια άλλα Τοπική  πριν  δώσουμε το λόγο στα μέλη του ΔΣ;  Και να 

κλείσει  ο κ.  Πρόεδρος  του Εθνικού.  Παρακαλώ τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου,  ο κύριος  Παππάς; Παρακαλώ.  

ΤΑΜΙΑΣ ΔΣ κ .  ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ :  

Όσον αφορά, για το πρώτο που είπε ο κ.  Ιωαννίδης,  επισκεφτήκαμε 

την Δράμα και την  Πιερία είναι λάθος του τυπογραφείο υ.  …  Όσον αφορά 

το τηλέφωνό μου και  για τα  δικαιώματα της Τοπικής  Διοίκησης  και  αυτό 

αφορούσε  μόνο,  την αποζημίωση θα την πάρετε σήμερα , με τον κύριο  

Γιαννακόπουλο για τα  τηλέφωνα και τις  αποζημιώσεις υπάρχει  απόφαση 

εδώ και 12 χρόνια  είστε μέλος του Διοικητικού συμβουλίου 12 χρόνια,  με 

απόφαση του Δ.Σ. υπήρχε αποζημίωση τηλεφώνου.  

Και όσον αφορά για τις  διαφημίσεις  δεν υπάρχουν διαφημίσεις  είναι  

προσφορές προς τα  μέλη μας και δεν υπάρχει οικονομική  συνδιαλλαγή με 

το Εθνικό Τμήμα .  Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Και εμείς  ευχαριστούμε.  Κάποιο άλλο μέλος του διοικητικού 

συμβουλίου;  Παρακαλώ ο κ.  Λύτρας,  ένα μικρόφωνο.   

ΜΕΛΟΣ ΔΣ κ .  ΛΥΤΡΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ :   

Δε θα αναφερθώ προσωπικά δεν  το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου από 

όποια θέση και  αν είχα  είτε  στην αστυνομία είτε στην Τοπική  

αυτοδιοίκηση  γιατί  θεωρώ ότι  προσβάλλω συναδέλφους.  Θα αναφερθώ 

γενικά.   

 Είχα μία σελίδα κάνει ,  η πρώτη σελίδα ήταν ενωτική με ένα μικρό 

κειμενάκι,  η δεύτερη θα είναι  λίγο παράξενη ίσως είμαι λίγο αμετανόητα 

ρομαντικός.   
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 Αγαπητοί συνάδελφοι οι  Έλληνες είμαστε προικισμένοι με υψηλές  

πνευματικές δεξιότητες –  συγνώμη που το διαβάζω αλλά δεν θέλω να 

παραλείψω ούτε ένα κόμμα ,  γι '  αυτό και οι  αρχαίοι  πρόγονοι μας 

ανέπτυξαν ικανότητα διαλεκτικής συζήτησης,  το τονίζω, σε ασυνήθ ιστα 

υψηλό βαθμό, εάν τρέμει το χέρι μου, δεν είναι από τέτοιο,  είναι από το 

κρύο.  

 Σήμερα δυστυχώς το ξεχάσαμε ήδη την διαλεκτική ,  την ικανότητα 

διαλεκτικής συζήτησης.  Η ελευθερία σκέψης,  η σκέψη σύμφωνα με την 

λογική,  το τονίζω,  η σκέψη σύμφωνα με την λογική,  αποτελούσαν για τους 

αρχαίους μας προγόνους αιτίες προόδου του ελληνικού κόσμου διαχρονικά 

γι '  αυτό το ξεχάσαμε.  

 Δυστυχώς αυτά που θα πω είναι αλήθειες που πονάνε.  Δεν είμαι απ'  

αυτούς που χαϊδεύω αυτιά είτε για  ν '  αρέσω είτε για να μην αρέσω. Ο 

Γιώργος Σεφέρης έλεγε το εξής «σ΄  αυτό  τον κόσμο που ολοένα στενεύει  ο 

καθένας μας χρειάζεται όλους τους άλλους» δεν  το διαπιστώνω,  πρέπει να 

αναζητήσουμε τον άνθρωπο όπου και να βρίσκεται.   

 Δεν είμαι  ούτε θρησκόληπτος  μεσσίας ούτε  εξυπνάκιας,  είπα είμαι 

αμετανόητος ρομαντικός.  Με τα λάθη μου.  Μετά όμως από αυτά που 

άκουσα μέχρι τώρα απογοητεύτηκα κυριολεκτικά  και πικραίνομαι σε 

προσωπικό επίπεδο,  γιατί  μιλάω πάντα προσωπικά, γι '  αυτό κύριε Πρόεδρε 

πιο κάτω υπάρχει ένα θέμα θα αναφερόμουν εκεί .  Το αποσύρω το θέμα, θα 

δείτε όταν έρθει  η σειρά μου,  ζητώ την κατανόηση των συναδέλφων,  ζητάω 

συγνώμη γιατί  πιστεύω τελικά ότι  φωνή βοώντος εν τη ερήμω αφού κάποιοι  

δεν σέβονται την αντίθετη άποψη ή επιλογή και θεωρούν ότι  αυτούς που 

εκφράζουν κάτι  αντίθετο μέσα σ '  αυτο ύς πιστεύω ότι  είμαι κι  εγώ, μας 

θεωρούν εχθρούς και αντιπάλους.  

 Εγώ δεν το  θεωρώ έτσι ,  τουλάχιστον από τη δικιά μου την πλευρά.  

Χρειάζεται κύριοι  πρόεδροι  και  εννοώ όλους τους προέδρους,  επειγόντως 

κοινωνικός  και  πολιτιστικός  πολιτισμός.  Γιατί  αν διαβάζο υμε το άρθρο του 

κανονισμού αναφέρεται σ '  αυτά τα δύο θέματα δεν αναφέρεται σε τίποτα 

άλλο χωρίς φανατισμούς,  πόλωση και διχασμό.  Διαφορετικά εγκλωβισμός  

σε αδιέξοδα. Συμπέρασμα; εσωστρέφεια.  

 Μάλλον κάποιοι  από μας ξεχάσανε κάποια λόγια ,  εκτός  αν,  κάποιων 

ανθρώπων χθες που ήμασταν εδώ πέρα από τον Γενικό Γραμματέα, τους 

διευθυντάς,  τους υποδιευθυντές κλπ. Πήραν μάλλον,  μάλλον  ξεχάσατε τα 

καλά λόγια που είπαν.  Τα αυτονόητα όπως έλεγε κάποιος ας μην τον 

αναφέρω γιατί  είναι και πολιτικό πρόσωπο,  δεν πρέπει,  το λένε  κι  έτσι 
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χαρούμενα και με επιείκεια ,  και το λέω πιστέψτε με,  με βαθμό συμπάθειας , 

τα αυτονόητα.  Αυτονόητα ρε παιδιά  να πάρει η ευχή ,  δεν είναι εχθρός 

κανένας επειδή επιλέγει  κάποια άλλη άποψη. Ευχαριστώ.  

(Χε ιρο κρό τημα )  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Σε όλα τα πανελλήνια συνέδρια αυτό που μου έχει  κάνει  εντύπωση,  

μετά την ενημέρωση  που τυγχάνει  η πολιτική ηγεσία  και η φυσική μας 

ηγεσία ακόμη,  αλλά και οι  υπόλοιποι φορείς που είναι επίσημα 

προσκεκλημένοι μένουν έκπληκτοι από την δράση της Δι εθνούς Ενώσεως 

Αστυνομικών.  Η διαφορετικότητα είναι καλή αλλά είπαμε αντιπαραβολή 

απόψεων, τοποθετήσεων, επιχειρημάτων να γίνεται με σεβασμό. Παρακαλώ 

κάποιο μέλος από το Εθνικό Τμήμα; Ο κ.  Μαρούντας.  

Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ .  ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ :   

Καλημέρα σε όλους.  Να ευχαριστήσουμε την Τοπική  για την 

προσπάθεια που έκανε  και κάποια μικρά λάθη τα οποία θα δείτε  και 

γίνονται,  εμείς  τα αποδεχόμαστε,  τα είχαμε επισημάνει πριν από τους 

φόβους που είχαμε εκφράσει για  το ξενοδοχείο  αλλά δυστυχώς  δεν 

οφείλονται σε υπαιτιότητα ούτε δική μας ούτε της Τοπικής,  οφείλονται σε 

παραλείψεις του ξενοδοχείου ,  βέβαια οφείλουμε να ζητήσουμε μία 

συγνώμη, βέβαια δεν ε ίναι λάθη δικά μας ή παραλείψεις.  Εύχομαι να 

περάσετε καλά και  να γυρίσετε πολύ καλύτερα στα σπίτια σας.   

 Προφανώς  απευθύνομαι στον κ.  Γιαννακόπουλο, επειδή απ΄ ότι  ε ίδα 

το θέμα,  κατά την γνώμη μου,  ίσως να το έθεσε επί  προσωπικού για τον 

Πρόεδρο και πολύ λιγότερο για  όλο  το ΔΣ του ελληνικού Τμήματος  το 

οποίο εσείς  ψηφίσατε και χειροκροτήσατε  με όλη σας την καρδιά και μας 

ευχηθήκατε καλή επιτυχία.  

 Επειδή  είμαι παρών σε πάρα πολλά συνέδρια,  από κάποιες Τοπικές  

διοικήσεις δυστυχώς, πριν τ ις  εκλογές,  όλοι κάτι  ψάχνουν για τον ενωτικό 

πρόεδρο, για το ενωτικό συμβούλιο,  αυτό γίνεται κάθε φορά μην σας 

εκπλήσσει .  Και κατά την διάρκεια  της τριετίας πάντα υπάρχουν κάποιοι  ο ι 

οποίοι  σκάβουν σκόπιμα επειδή δεν  μπορούν να φτάσουν κάποιους,  αυτό 

είναι το χαρακτηριστικό του Έλληνα και αυτό είναι που μας έχει 

καταδικάσει  όλους  ποτέ δεν μπορέσαμε να  …και να  επιβραβεύσουμε  

κάποιους ανθρώπους  επειδή έκαναν κάτι ,  όσες εκδηλώσεις έχουν γ ίνει  και 

όπου έχουμε πάει σ΄ όλη την Ελλάδα, είτε  στον Πρόεδρο Δημοκρατίας,  είτε 

στους Υπουργούς,  είτε στις  ηγεσίες,  είτε στις  Περιφέρειες,  είτε στους 

μητροπολίτες,  είτε  στους τοπικούς δημάρχους,  όλοι έχουν μ είνει  άφωνοι  
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και χθες ακούσατε,  όλοι εδώ από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου,  και 

παραδέχτηκε ότι  εγώ δεν γνώριζα την δράση αυτής της  Ένωσης,  της 

δράσης των Αστυνομικών και εγώ λέει  την θεωρώ δράση αγγέλων. 

Δυστυχώς κι  εγώ αισθάνομαι,  συμφωνώ με τον κ.  Λύτρα, πικρία και 

απογοήτευση,  δεν  θέλουμε να ακούσουμε ένα μπράβο , ούτε να μας βάλει 

πέντε  ή χέρι ο  κ.  Γιαννακόπουλος,  όμως ένα  μικρό ευχαριστώ έπρεπε να 

το πει .   

 Άλλωστε έχω συνηθίσει  τα τελευταία στη Θεσσαλονίκη  και μιλώ σαν 

Νίκος  Μαρούντας,  πάντα πήρα κάπ οιους συναδέλφους στη Θεσσαλονίκη  

τηλέφωνο,  βρέθηκα με τους συναδέλφους,  ήπιαμε ένα ποτήρι κρασί,  

κοιμήθηκα στον ξενώνα, τους  έχω επανειλημμένως καλέσει  στην Ηλεία  να 

τους φιλοξενήσω και ισχύει  η πρόσκληση. Και το λέω αυτό γιατί  ίσως  να 

μην άκουσε ο κ.  Γιαννακόπουλος,  τις  τελευταίες λέξεις  των πεπραγμένων  

που διάβασε ο κ.  Πρόεδρος που είπε ότι  σκοπό δεν έχω να υφαρπάξω την 

συμπάθειά σας ούτε να κατευνάσω τις  όποιες αντιδράσεις σας,  επίσης είπε 

ότι  οι  αποφάσεις  δεν παίρνονται  πίσω από κλειστές πόρτες.  Η πόρτ α του 

διαλόγου ήταν και παραμένει  ανοικτή για όλους.  Συμφωνώ απόλυτα.  

 Επίσης είπε  ότι πρέπει να αναδείξουμε την αισιόδοξη πλευρά της 

Ένωσής μας,  γι΄ αυτό όλοι πρέπει να κάνουμε με απόλυτη ευθύνη, και  

τέλος  δεν εφησυχάζουμε και δεν επαναπαυόμαστε στις  εθνι κές και διεθνείς  

επιτυχίες μας,  συνεχίζουμε όλοι μαζί  για καινούργιες επιτυχίες.  Και πρέπει  

όλοι μαζί  να συνεχίζουμε γιατί  αν  είμαστε σε ομάδες συμμαχίες και 

υπάρχει αντιπαράθεση, όλοι θα χάσουμε στο τέλος.  Θυμηθείτε ότι  αν δεν  

είμαστε ενωμένοι,  θα χάσουμε  όλοι και προ πάντων η Ένωση και η 

Ελληνική Αστυνομία .   

Όσο αφορά τα τηλέφωνα η απόφαση αυτή ισχύει  πάνω από δέκα 

χρόνια,  ήδη η απόφαση ίσχυε για όσες τριετίες ήταν Α΄ Αντιπρόεδρος ο κ.  

Γιαννακόπουλος,  επειδή τώρα δεν είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο και 

επειδή είμαι εγώ στην θέση του Α΄ Αντιπροέδρου, πρέπει κι  εγώ να κάνω 

το ίδιο,  αν τυχόν δεν εκλεγώ του χρόνου , τότε θα θυμηθώ ότι  πρέπει ν  

αλλάξει η απόφαση; Λοιπόν είναι κάποιοι  προβληματισμοί  και σας καλώ  

έτσι με όλη την ειλικρίνεια,  να συνεχίσουμε  καλοπροαίρετα  την συζήτηση 

μας με το  διάλογο να δούμε τη θετική πλευρά της  ένωσης ,  η Ένωση 

αντιμετωπίζει  προβλήματα, κοιταχτείτε ανάμεσά μας πόσα χρόνια είμαστε 

ίδιοι  και πόσα νέα παιδιά είναι ανάμεσα μας και από εκεί  βγάλτε τα 

συμπεράσματα. Καλή συνέχεια.  

(Χε ιρο κ ρό τημα )  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Ευχαριστούμε τον κ.  Μαρούντα. Πριν  πάρει τον λόγο ο κ.  Πρόεδρος,  

κάποιο άλλο μέλος;  Παρακαλώ ο κ.  Χράπας.  

ΜΕΛΟΣ ΔΣ κ .  ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ :   

Καλησπέρα κι  από μένα ,  είμαι  ο  Χράπας Παντελής μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου,  δεν είχα σκοπό να πάρω το λόγο σήμερα, 

προκλήθηκα πρώτον από την χθεσινή παρουσίαση του Προέδρου και 

δεύτερον από τη σημερινή ομιλία του Προέδρου μας και τώρα από του 

αντιπροέδρου του κ.  Μαρούντα.  

 Εγώ πίστευα  ότι  έχει  λάθος η Θεσσαλονίκη, ειλικρινά σας το μιλώ 

ήμουν σίγουρος,  δεν μπορεί  λέω να είναι τόσο υπερβολικά όλα, κάπου 

λάθος έχουν,  μέχρι που διαπίστωσα από την στιγμή που μπήκα στο 

Διοικητικό Συμβούλιο,  πλήρης απαξίωση. Όλα πίσω από την πόρτα , τι  λέτε 

εδώ ότι  τίποτα πίσω από την πόρτα; Όλα  πίσω από την πόρτα ,  

προαποφασισμένες  αποφάσεις μας λέτε και μας φέρνεται στα διοικητικά 

συμβούλια και μιλάτε για ενότητα;  ρίξατε καμία γέφυρα ποτέ;  καμία. 

Καμία γέφυρα. Δεν γνωρίζουν οι  συνάδελφοι τα διοικητικά συμβούλια τ ι 

γίνεται και τι  τραβάμε.   

 Μας απαξιώνετε καθημερινά και σας  είπα  και εγώ ο ίδ ιος γιατί  μας 

καλείται και ερχόμαστε;  Κι έρχεστε εδώ και μας κοροϊδεύετε  και μιλάτε 

για ενότητα εσείς;  Αν είναι δυνατόν,  θα βγείτε κι  από πάνω, δεν μπορούμε 

να σας φτάσουμε γ ι  αυτό σας κατηγορούμε,  και αυτό γίν εται πάντα πριν τις 

εκλογές;  Τι  είναι αυτά που λέτε;  Στα διοικητικά συμβούλια δεν σας ζητάμε 

τα πρακτικά  εδώ και πόσο καιρό; και  μόλις το φέρουμε θέμα δεν ήρθε ο κ.  

Γενικός γραμματέας και απαξίωσε να ανεβεί στο διοικητικό συμβούλιο και 

δεν μπορούσαμε πάλι να το συζητήσουμε.  Αυτά γιατί  δεν τα λέτε;  Θα 

συνεχίσω αργότερα.  

(Χε ιρο κρό τημα )  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Ευχαριστούμε το κ.  Χράπα Παντελή, κάποιο άλλο μέλος του ΔΣ;  

κύριε Πρόεδρε έχετε το λόγο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ.  ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ :  

Ευχαριστώ όλους  για όσα προανέφεραν. Είναι σημαντική και  

εποικοδομητική  πάντοτε  η κριτική.  και  θα προσπαθήσω εν συντομία να 

απαντήσω στα ερωτήματα που τέθηκαν.  

 Για τις  εκδηλώσεις που πράγματι μπορεί ν α παρέλειψα δεν ήταν ούτε 

από πρόθεση,  ούτε γιατί  οι Τοπικές  διοικήσεις  δεν  παρουσιάζουν 
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δραστηριότητες.  Γι '  αυτό βάζουμε το χρόνο 3 λεπτών αμέσως μετά τον 

πρόεδρο οι  Τοπικές  διοικήσεις να πάρουν τον λόγο να παρουσιάσουν τις  

δραστηριότητές τους να πούνε  για τ ις  δράσεις  τους  να πουν γ ια τα  μέλη 

τους να μας προτείνουν ,  να μας ασκήσουν κριτική.  

 Αυτός είναι  ο λόγος ο οποίος  στην ημερήσια διάταξη αμέσως μετά  

ότι εμείς  παραλείπουμε,  να μας διορθώσουν. Και αυτό κάνουμε.  

 Για τα όσα είπε ο  κ.  Ιωαννίδης ο πρόεδρος της  Τοπικής Διοίκησης  

Ξάνθης κάτι  άλλο γίνεται,  δεν γίνεται τίπ οτα αγαπητέ Χρήστο, μιλήσαμε 

και για να είναι  νόμιμη η παρουσία  σου στη σημερινή συνεδρίαση αυτό σε 

παρακάλεσα και αυτό έκανες ,  γιατί  αυτό ήταν το καταστατικό,  έτσι δεν 

βλέπω το λόγο όμως για ποια  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΑΝΘΗΣ κ . ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ  :  

Εγώ πήρα τηλέφωνο.. . . . . . . . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ.  ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ :  

Τι έφταιξε το Εθνικό Τμήμα .  Αν έχετε την καλοσύνη να με ακούσετε.  

Πήρατε τηλέφωνο σας έδωσα οδηγίες όπως έπρεπε καταστατικά να 

ενεργήσετε και να είναι νόμιμη η παρουσία σας.  Ήταν κάτι  το οποίο εσείς  

δεν κάνατε;  το κάνατε και το κάνατε μάλιστα πολύ καλά και συγχαρητήρια 

για την επανεκλογή σας.  Αυτό έπρεπε να γίνει .   

 Για τις  Τοπικές  διοικήσεις που είχαν σημαντικές  δραστηριότητες 

μεταξύ των οποίων και η δική σας γ ια την ενίσχυση του παιδικού χωριού 

SOS βεβαίως αυτές   όλες τις  δραστηριότητες τις  επιβραβεύουμε.  

 Θα αφήσουμε τελευταίο το θέμα της Τοπικής Διοίκησης  

Θεσσαλονίκης.   

Για τις  εκδηλώσεις της Τοπικής Διοίκησης  Χανίων όλες αυτές οι  

εκδηλώσεις οι  οποίες παρουσιάζονται και στο περιοδικό μας και στην 

ιστοσελίδα,  είναι σαν συνδιοργάνωση δεν είναι πρωτοβουλίες  καμία απ'  

αυτές  όπως είπε προηγουμένως και  ο ίδιος ο πρόεδρό ς της,  ότι είναι ,  

συμμετέχουνε η  βάση, οι  στρατιωτικοί κλπ,  και  συμμετέχει  και  η Τοπική  

Διοίκηση  όχι σαν διοργανωτής αλλά σαν συμμετοχή. Σημαντική η 

δραστηριότητά  της  αλλά προτεραιότητα έχουν όμως οι  δραστηριότητες τις  

οποίες διοργανώνουν οι  Τοπικές  διοικήσεις.  Η συμμετοχή στην εκδήλωση 

την οποία κάνει  ο δήμος για τα παιδιά ή η συμμετοχή που κάνει  η 

αστυνομική διεύθυνση για τα παιδιά είναι μια εκ δήλωση αλλά δεν είναι  

όμως  η πρώτη εκδήλωση την οποία  διοργανώνει και έχει  την ευθύνη η 

Τοπική  Διοίκηση .   
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 Είναι όλες σημαντικές και αυτό προσπαθήσαμε να αναδείξουμε.  

Αυτές τις  σημαντικές δραστηριότητες τις  οποίες με την αναφορά θέλουμε 

να τις  επιβραβεύσουμε.   

 Στη Σάμο αναφέρθηκε ο κ.  Πρόεδρος σε 72 εκδηλώσεις ,  απ΄ όσον 

τουλάχιστον  στο δικό μας το si te δεν έχει  συμπεριληφθεί καμία,  αν είναι 

λάθος να το δ ιορθώσουμε κύριε πρόεδρε.  ( Παράλληλ ες  Ομ ιλ ί ε ς )  όχι  σε 

παρακαλώ ευχαριστώ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

κ.  Πρόεδρε μετά στο τρίλεπτο  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ κ .  ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ :  

Δεν τον συμφέρει  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Δεν υπάρχει δευτερολογία,  ε ίπαμε στο επόμενο θέμα που θα μιλήσουν  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ κ .  ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ :  

Το σέβομαι το σέβομαι,  αν πατήσει  στο google IPA Σάμου, θα σου 

βγάλει όλες τις  εκδηλώσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ.  ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ :  

Δεν υπάρχει ούτε κακία ούτε μεροληψία προς καμία Τοπική  

Διοίκηση .  

 Και τα όσα με έκπληξη αναφέρθηκαν  από το μέλος του διοικητικού  

συμβουλίου τον κ.  Χράπα ότι  είμαστε πίσω από κλειστές π όρτες,  ότι  

έρχονται  εκεί  με προειλημμένες αποφάσεις.  Δεν είδα ούτε προτάσεις τ ις 

οποίες κάνει  ο πρόεδρος να είναι ομόφωνες και να περνάνε,  υπάρχουν 

προτάσεις  τις  οποίες ο  πρόεδρος προτείνει  προς  το δι οικητικό συμβούλιο 

και απορρίπτονται.  Και υπάρχουν προτάσεις οι  οποίες  είναι από μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου και εγκρίνονται.  Αυτό έχει  η δημοκρατία,  αυτό 

είναι που είναι  και  έχει  το καταστατικό και αυτά προβλέπονται από την 

λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου.   

 Όποια θέματα έρχονται συζητούνται στο διοικητικό συμβούλιο 

εκφράζονται οι  απόψεις,  λαμβάνονται οι  αποφάσεις με την πλειοψηφία η 

οποία προβλέπεται .  Το παράπονο του κ.  Χράπα του μέλους του διοικητικού 

συμβουλίου το οποίο πρώτη φορά εδώ ακούγετα ι,  δεν έχει  εκφραστεί  ποτέ 

στο διοικητικό συμβούλιο γιατί  δεν μας είπε ποτέ εκεί  ότι  έχει  αντιρρήσεις  

για τις  αποφάσεις οι  οποίες  λαμβάνονται για  τα θέματα τα οποία 

συζητούνται.  

 Πράγματι για τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπήρξε μία  

καθυστέρηση η οποία οφείλονταν σε ένα οικογενειακό πρόβλημα του 
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Γενικού Γραμματέα και δείξαμε μια κατανόηση καθότι  πριν από 15 μέρες 

το ίδ ιο πρόβλημα οικογενειακό αντιμετώπισα και εγώ και  ζήτησα την 

κατανόηση του διοικητικού συμβουλίου στην προετοιμασία του συνεδρίου.  

Δεν ήταν εύκολο και για μένα να βρίσκομαι 17 μέρες στο 401.  

 Λοιπόν και γι '  αυτές τις  περιπτώσεις δεν μπορούμε να είμαστε 

απέναντι  από μια καθυστέρηση η οποία προέκυψε και να ζητάμε εξηγήσεις 

από τον Γενικό Γραμματέα. Πράγματι έτσι είναι ,  αλλά πρέπει  όμως  να 

λάβουμε υπ'  όψη  μας και τις  οικογενειακές,  πρωτίστως,  υποχρεώσεις και 

για τους εν ενεργεία και τις  υπηρεσιακές τους υποχρεώσεις.  

 Για την Τοπική  Διοίκηση  Θεσσαλονίκης,  μας διάβασε ο πρόεδρός της 

κ.  Γιαννακόπουλος για θέματα τα οποία έχει  εκφράσει τις  αν τιρρήσεις  του 

και δεν εγκρίνει  τα πεπραγμένα του Εθνικού  Τμήματος .  

 Έχει απευθύνει  έγγραφα, έχει  ζητήσει τις  καταστάσεις  και τα οποία 

έχουν απαντηθεί.  Η γραμματεία δεν  είναι  να πατάς ένα κουμπί και να 

βγαίνει  μια απάντηση. Η γραμματεία απαντάει και μπορεί ένα θέμα να 

χρειάζεται να συζητηθεί στο διοικητικό συμβούλιο για να δοθεί  απάντηση. 

Από την ημερομηνία λοιπόν που έρχεται το αίτημα μεσολαβεί ένα μεγάλο 

χρονικό διάστημα μέχρι να φτάσουμε στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο 

που θα κάνουμε για να τεθεί ,  να δοθ εί  η απάντηση στο αίτημα της Τοπικής 

Διοίκησης .  

 Για όσα αναφέρθηκαν για την WIND, για τα τηλέφωνα, είπε για το 

διοικητικό συμβούλιο,   είπε ο κ.  Παπάς και ο κ.  Μαρούντας ότι  πράγματι 

υπάρχει μία αμοιβή των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την 

τηλεφωνική επικοινωνία η οποία ισχύει  εδώ και ίσως από το 2000, 2002, 

όλα τα μέλη παίρνουν για τις  τηλεφωνικές τους επικοινωνίες ένα ποσό.  Τα 

ποσά αυτά είναι υπό την έγκριση του διοικ ητικού συμβουλίου και με 

απόφασή  του.  

Τώρα όταν ήταν ο κ.  Γιαννακόπουλος,  και  υπηρετούσε από την θέση 

του αντιπροέδρου και του ταμία που έδινε τις  αποζημιώσεις και τις  έπαιρνε 

και ο ίδιος δεν μιλούσε.  Τώρα όμως που είναι έξω από το δ ιοικητικό 

συμβούλιο θυμήθηκε να μιλήσει  για τις  αποζημιώσεις;  ή όταν θα ξαναμπεί  

τότε θα είναι καλά που δε  θα και δε  θα  μιλάει.  

 Για την προσφορά της WIND για το περιοδικό ο κ.  Γιαννακόπουλος 

μιλάει ως Πρόεδρος της Τοπικής  Διοίκησης  ή ως Πρόεδρος του 

συνεταιρισμού εδώ; εμείς  δεν έχουμε εκπρόσωπ ο του συνεταιρισμού στο 

συνέδριό  μας εκτός αν εκπροσωπείτε τα συμ φέροντα του συνεταιρισμού, 

κύριε πρόεδρε.  Γιατί  η προσφορά απευθύνθηκε μέσω της Τοπικής 
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Διοίκησης,  ήταν προσφορά του συνεταιρισμού της Θεσσαλονίκης,  στην 

οποία πρόεδρος είναι ο κ.  Βασιλάκης.   

 Αυτή την προσφορά λοιπόν συζήτησε το διοικητικό συμβούλιο αφού 

προηγουμένως τέθηκε θέμα εάν θα μπουν διαφημίσεις  στο περιοδικό.  Ποιο 

είναι το νομικό και το διαχειριστικό κομμάτι το οποίο εμείς  πρέπει να 

κοιτάξουμε για να είμαστε εντάξει  όσον αφορά τις  διαφημίσεις .  

 Αναζητήσαμε λοιπόν μέσω του λογιστή να μας ενημερώσει  στο 

διοικητικό συμβούλιο ποιες είναι οι  υποχρεώσεις μας.  Και στη συνεδρίαση 

η οποία  ακολούθησε μετά την προσφορά που μας έστειλε όχι  ο 

συνεταιρισμός αλλά η Τοπική  Διοίκηση  της Θεσσαλονίκης,  μας είπε ο 

λογιστής ότι  χρειάζεται πρώτον και βασικό για την ένωσ η στην εφορεία ,  

γιατί  θα πρέπει να εκδίδεται τιμολόγιο είσπραξης από την ένωση προς την 

εταιρεία η οποία μας προσφέρει,  η οποία μας κάνει  την προσφορά αυτή.  

 Το τιμολόγιο αυτό θα πρέπει να κόβεται και να στέλνονται οι  

καταστάσεις κάθε τρίμηνο στην εφορεία,  να αποδίδουμε ΦΠΑ, να 

αποδίδουμε αγγελιόσημο και θα πρέπει να κρατάμε κι  ένα ημερολόγιο  

 διαφημίσεων για το περιοδικό.  Τουτέστιν έπρεπε να έχουμε ένα 

οργανωμένο λογιστήριο όπου ο ταμίας δεν μπορούσε να ανταποκριθεί  σ '  

αυτή την υποχρέωση.  

 Το δεύτερο και  βασικό κομμάτι το οποίο προέκυψε απ΄  αυτή  την 

προσφορά ήταν ότι  αλλάζει  η φυσιογνωμία της  ένωσης από μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αναπτύσσεται  μία εμπορική δραστηριότητα. 

Η υποχρέωση μας να κόβουμε τιμολόγιο άλλαζε την φυσιογνωμία κατά ένα 

μέρος της ένωσης με εμπορική δραστηριότητα ,  πράγμα το οποίο το 

διοικητικό συμβούλιο δεν  το δέχτηκε.  

 Και ένας από τους λόγους για τους  οποίους δεν προχωρήσαμε στη 

συνεργασία,  ήταν αυτός και βέβαια η λογιστική επιβάρυνση στην οποία δεν 

μπορούσε να ανταποκριθεί  το ταμείο του Εθνικού  Τμήματος .  

 Για τις  εκλογές οι  οποίες πραγματοποιήθηκαν στην Ρόδο και μίλησε η 

Τοπική  Διοίκηση  Θεσσαλονίκης για φιάσκο. Πήγαμε στην Ρόδο ,  ναι  είχαμε 

προγραμματίσει  κα ι πραγματοποιήσαμε συνάντηση και   πραγματοποιήθηκε 

με την συμβολή των μελών της  προσωρινής επιτροπής που είχε καταρτιστεί  

εκεί  η γενική συνέλευση.  

 Και η γενική συνέλευση η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία εμού,  

του κ.  Κατσαρόπουλου και του κ.  Μαρούντα αποφάσισε ότι  θα έπρεπε να 

δοθεί  ένα εύλογο χρονικό διάστημα που θα μεσολαβούσε γι α τις  εκλογές ,  

θα έπρεπε να ενημερωθούν τα μέλη για να προσέλθουν και να γνωρίζουν 



 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  

 

32ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΕ ΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  13ης  ΜΑΪΟΥ  2016  

 

46 

τους υποψηφίους και αποφάσισαν να ξανακάνουν μια καινούργια ιδρυτικ ή 

επιτροπή. Δεν ήταν λόγος εμείς  να διαφωνήσουμε μαζί τους.  Γιατί  εμείς  

πήγαμε εκεί  υποστηρικτικά και όχι  να καπελώσουμε ούτε τη γενική τους  

συνέλευση ούτε τ ις  όποιες υποψηφιότητες,  εκείνοι θα έθεταν υπό την 

κρίση των μελών τους και  της γενικής τους συνέλευσης.  

 Η γενική  τους συνέλευση λοιπόν αποφάσισε και ορίστηκε μέσα απ'  

αυτήν οι  εκλογές να πραγματοποιηθούν  στις  26 Φεβρουαρίου,  αν θυμάμαι 

καλά, κ.  Πρόεδρε έτσι ε ίναι;  (ακο ύγε τα ι  « να ι» ) .  Και πράγματι οι  αρχαιρεσίες 

έγιναν στις  26 Φεβρουαρίου και αναδείχτηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο 

το οποίο εκπροσωπεί εδώ ο πρόεδρός τους.  Αυτή ήταν η υποχρέωση μας να 

κάνουμε και αυτό ήταν το μέλημα του Εθνικού  Τμήματος  για την 

επαναδραστηριοποίηση μιας Τοπικής Διοίκησης  η οποία ήταν ανενεργή για  

περισσότερο από 12 χρόνια.  

 Αλλά όμως θα ρωτήσω εσάς κύριε Γιαννακόπουλε που ήσασταν 

αντιπρόεδρος και  είχατε την ευθύνη τόσα χρόνια  γιατί  δεν την 

επαναδραστηριοποιήσατε και εγκαλείτε  εμάς που την δραστηριοποιήσαμε.   

 Η πλατφόρμα για τις  παραστάσεις των μελών η οποία θα 

λειτουργήσει και θα σας γίνει  ενημέρωση αμέσως μετά από τον υπεύθυνο 

της εταιρείας Dimicro.  

 Είναι πράγματι δεν  θέλω να πω έτσι λυπηρό ,  αλλά βρίσκουμε θέματα 

μόνο και μόνο γ ια να πούμε κάτι .  Ο εκσυγχρονισμός της Γραμματείας,  ο  

εκσυγχρονισμός σε οποιοδήποτε τομέα νομίζω ότι  ε ίναι επιβεβλημένος 

σήμερα όπως αναπτύσσεται η τεχνολογία.  Θα μπορούσαμε να μείνουμε,  αν 

θυμάστε παλαιότερα στις  υπηρεσίες  ένα ευρετήριο που είχαμε και ψάχναμε 

με τα καρτελάκια για να βρούμε τα ονόματα,  να βρούμε ένα 

καταζητούμενο, να βρούμε ένα ν ο οποίος απασχολούσε κλπ .   

 Σήμερα η τεχνολογία έχει  αναπτυχθεί  και το σύστημα το οποίο έχει  

αναπτύξει ,  έχει  αναπτυχθεί στην υπηρεσία ακόμα και μέσα από ένα 

αυτοκίνητο μπορεί ο συνάδελφος να πληκτρολογήσει  και να βρει  εάν 

αναζητείται εάν απασχολεί αυτοκίνητο,  πρόσωπο κλπ.  

 Δηλαδή εμείς  τι ;  θα μείνουμε στο χειροκίνητο εκείνο ευρετήριο το 

οποίο τηρούσαμε στο γραφείο μας; Αυτό κάνουμε εκσυγχρονίζουμε,  

θωρακίζουμε την ένωση με τ ις  νέες τεχνολογίες,  με νέες υπηρεσίες που θα 

έχουν την δυνατότητα οι  Τοπικές  διοικήσεις,  τα μέλη,  να μπορούν άμεσα 

να έχουν ενημέρωση,  να μπορούν να ενημερώνουν τις  καταστάσεις,  να  

μπορούν να ξέρουν ποια είναι τα μέλη στην Τοπική  τους Διοίκηση, να 

διορθώνουν και πολύ περισσότερο να διορθώνουν ,  γιατί  εμάς μας 
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ενδιαφέρει  τα μέλη  για τις  Τοπικές  διοικήσεις να μπορούμε να 

ανταποκρινόμαστε στα δικαιώματά τους ,  και τα ίδια τα μέλη να μπορούν 

να παίρνουν  την ενημέρωση,  το περιοδικό και ότι  άλλη ανακοίνωση  για 

εκδηλώσεις  πηγαίνει  από το Εθνικό Τμήμα .  

 Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου σας είπα  την κάποια μικρή 

έτσι διαφωνία,  δεν θα έλεγα κάτι  το ιδιαίτερο γιατί  αυτά τα οποία  

καταγράφει η Εξελεγκτική Επιτροπή στο πρακτικό της. . . . . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

κ.  Πρόεδρε έχουμε θέμα ενημέρωσης της γραμματείας,  οπότε,  για την 

οικονομία του χρόνου αν μπορούσαμε να το ξεπεράσουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ.  ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ :  

Ευχαριστώ. Για την Εξελεγκτική Επιτροπή λοιπόν η οποία  ήρθε και  

στο πρακτικό της  αναφέρει ότι  τα  οικονομικά τα βρήκαν εντάξει  δεν 

υπάρχει κανένα θέμα ,  αυτό είναι και ο λόγος του ελέγχου της Εξελεγκτικής 

Επιτροπής,  έγινε ένα θέμα με τα πρακτικά όσον αφορά τα τελευταία τα 

οποία δεν ήταν στον φάκελο των πρακτικών και σας εξήγησα τον λόγο.  

Αυτό όμως η Εξελεγκτική Επιτροπή.. . . . . . . . . .  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΪΑΣ κ .  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ  

ΚΩΝ/ΝΟΣ :  

κ.  Πρόεδρε συγνώμη να σας διακόψω για μισό λεπτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Όχι  δεν μπορούμε να διακόψουμε  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΪΑΣ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ:  

Μισό λεπτό για  το θέμα , να πάρω πάλι τα λόγο,  θέλω να επιβεβαιώσω 

μόνο, όχι  να υποστηρίξω για κάτι  άλλο, τον Γενικό Γραμματέα για το θέμα 

που λέει .  Επειδή  είμαι από την Αχαΐα  Κωνσταντινόπουλος Κωνσταντίνος,  

να πω το εξής ότι  πράγματι η εξήγηση που δώσατε ότι  ε ίχε τον πατέρα του 

στο νοσοκομείο είναι αληθινή.  Αυτό ήθελα να πω εγώ διότι  τον 

επισκεφτήκαμε και στα συμβούλια που κάναμε  και ότι  μας έλεγε ότι  

τραβάει πρόβλημα με τον πατέρα του.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

 Ευχαριστούμε ακούστηκε  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ.  ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ :  

Για την  Εξελεγκτική Επιτροπή λοιπόν η οποία ζήτησε τα πρακτικά,  η 

Εξελεγκτική Επιτροπή σύμφωνα με το καταστατικό δεν κάνει  διοικητικό 

έλεγχο,  δεν ασκεί διοικητικό έλεγχο η Εξελ εγκτική Επιτροπή. Οι 
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αρμοδιότητές της  περιορίζονται μόνο όσ ον αφορά τα οικονομικά και  

οποιοδήποτε,  οποιοδήποτε παραστατικό για να επιβεβαιώσει την απόφαση 

του διοικητικού συμβουλίου μπορ εί να το ζητήσει  για να υπάρξει  και να 

επιβεβαιώσει την έγκριση αυτής της δαπάνης.  

 Αυτό από την Εξελεγκτική Επιτροπή δεν πραγματοποιήθηκε,  δεν  

ζήτησε κάποια συγκεκριμένη δαπάνη για να την επιβεβαιώσουμε.  Ζήτησε 

τα πρακτικά. Μόνο  τα πρακτικά.  Και εκεί  ήτανε  μια που δεν θέλαμε 

γι΄αυτό να γίνει ,  αλλά και τους δώσαμε τα πρακτικά στην επόμενη 

συνάντηση η οποία έγινε για να τ ο  δουν.  Αυτό όμως δεν  ήταν μια 

υποχρέωση για να ελέγξει  δ ιοικητικά η Εξελεγκτική Επιτροπή το 

διοικητικό συμβούλιο.  

 Η ανοιχτή επιστολή που αναφέρθηκε για τον κ.  Αβραμίδη και  ότι  

έπρεπε να επιβραβεύσουμε  αυτή την ενέργεια του προέδρου  της Τοπικής 

Διοίκησης.  Όλοι γνωρίζετε ότι  εμείς  δεν θέλουμε και  δεν μπορούμε να 

ασκήσουμε προς την Διοίκηση  έλεγχο όσον αφορά και ιδιαίτερα στον 

Αρχηγό  με τις  σχέσεις την οποία έχουμε δημιουργήσει και την στήριξη την 

οποία έχουμε απ'  αυτόν και είπα το πρώτο θέμα το οποίο συζητήθηκε στη 

διάρκεια της συνάντησης αυτής με τον κ.  Αρχηγό  η ανοικτή επιστολή του 

κ.  Αβραμίδη και  βέβαια  χωρίς να θέλει  και ο ίδιος να αναφερθεί,  

αναφέρθηκε με ένα έμμεσο τρόπο στην δυσαρέσκειά  του.  

 Δεν μπορούμε εμείς  κ .  Πρόεδρε να απευθύνουμε ούτε επιστολές προς 

τον Αρχηγό  με τον τρόπο τον οποίο απευθύνατε ,  ούτε το περιεχόμενο 

αυτής της επιστολής το οποίο εσείς  συντάξατε και εκφράσατε προσωπικές 

σας απόψεις.  (Παράλληλες  Ομ ιλ ί ε ς )  

 Μίλησα λοιπόν για μια επιζήμια συμπεριφορά διανομής υβριστικών e 

mai ls  τα οποία παίρνετε όλοι σας από πολλές Τοπικές  διοικήσεις οι  οποίες 

θέλουν να ασκήσουν έτσι μια κριτική αλλά το περιεχόμενο τους αυτό δεν 

ξέρω αν το διαβάζουν και οι  ίδ ιοι  και αν τα μέλη των διοικητικών τους 

συμβουλίων συμφωνούν.  

 Δε θα ήθελα ποτέ και σε καμία περίπτωση και το είπα και στην αρχή, 

πρέπει να είμαστε ενωμένοι για να προχωρήσουμε  αλλά βέβαια ο κύριος 

Γιαννακόπουλος δεν μπόρεσε να αποδεχτεί  το  εκλογικό αποτέλεσμα από 

την ημερομηνία που διεξήχθησαν οι  εκλογές,  μίλησε αμέσως μετά για 17 

έντιμους συναδέλφους και σήμερα εδώ  μίλησε πάλι για κονκλάβιο.   

 Λοιπόν δεν υπάρχουν έντιμοι και ανέντιμοι,  εδώ μέσα και σ'  αυτή την 

αίθουσα αλλά και εκτός αυτής της αιθούσης.  Μιλάμε πάντοτε σαν  φίλοι και 
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σαν διοικητικό συμβούλιο αγκαλιάζουμε και στηρίζουμε όλες τ ις 

προσπάθειες σας.  Σας ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Ευχαριστώ κύριε  Πρόεδρε.  Έχει  ζητήσει τον λόγο ο κ.  Χριστοδουλής,  

επειδή είναι θέμα Γραμματείας  Χριστόδουλε  να το δούμε στο ένατο θέμα,  

σε παρακαλώ, επί  προσωπικού Γιώργο, μετά -  μετά  (Παράλληλες  Ομ ιλ ί ε ς )  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ κ .  ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ :  

Δεν είναι κάτι ,  όχι  αντιπαράθεση,  δεν είναι αντιπαράθεση, μία 

εξήγηση θέλω να δώσω, τίποτε άλλο, ειλικρινά,   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Γιώργο μετά την τοποθέτηση του Προέδρου, το ξέρω έχεις  το λόγο,  

στο τρίλεπτο σε παρακαλώ, να διευκολύνουμε την διαδικασία έτσι ,  το  ξέρω 

ότι  ε ίναι επί  προσωπικού  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ :  

Ευχαριστώ, ευχαριστώ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Μετά την τοποθέτηση του Προέδρου θα προχωρήσουμε στην 

διαδικασία για την έγκριση των πεπραγμένων έτους  2015. Ποιοι  δεν 

εγκρίνουν τα πεπραγμένα;  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  :  

Θεσσαλονίκη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Θεσσαλονίκη,  Τρίκαλα, Δωδεκάνησα,  Σάμος,  Ξάνθη.   

Ποιοι εγκρίνουν τα πεπραγμένα του έτους 2015 εγκρίνονται κατά 

πλειοψηφία.  

 Θα  κάνουμε ένα διάλειμμα 15 λεπτά και θα μπούμε μέσα για τις  

τοποθετήσεις των Τοπικών  διοικήσεων.  

 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Συνεχίζουμε την διακοπείσα συνεδρίαση, θέλουμε να εκφράσουμε τα 

θερμά μας συλλυπητήρια  στον Πρόεδρο της Τοπικής Διοίκησης  Ξάνθης κ.  

Ιωαννίδη Χρήστο, για την απώλεια του πατέρα το υ.  Επίσης θέλω εδώ από 

τα παιδιά,  όταν το cd γεμίζει  να  μας ζητάτε να κάνουμε προσωρινή 

διακοπή,  να κάνετε αντικατάσταση,  για να μην χάσουμε τοποθετήσεις  των 
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συνέδρων. Παρακαλώ τον πρόεδρο της Τοπικής Διοίκησης  που μας 

φιλοξενεί  για ένα χαιρετισμό.  Ο κ.  Ανδριόπουλος παρακαλώ .  (Παράλληλο ι  

δ ιάλο γο ι)  Παρακαλώ έχουμε αρχίσει ,  έχει  ξεκινήσει  η διαδικασία παρακαλώ 

ησυχία.  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ κ .  ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ  

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ :  

Ως εκπρόσωπος της  Τοπικής  Διοίκησης  Ζακύνθου, σας  

καλωσορίζουμε στο νησί μας,  έχουμε κάνει  όλες εκείνες τ ις  ενέργειες που 

έπρεπε να κάνουμε για να περάσετε καλά. Ξέρ ω  ότι  υπάρχουν κάποιες 

ελλείψεις,  προσπαθούμε και  τις  διορθώνουμε τη στιγμή που τις  βλέπουμε 

κι  εμείς  δεν ε ίναι δυνατόν να γνωρίζω εγώ κάποιες ελλείψεις του 

ξενοδοχείου αν δεν  μου τ ις  έχει  πει  το ξενοδοχείο  έτσι .  

 Πιστεύω ότι  μέχρι  στιγμής το προλαβαίνουμε το θέμα  πλην του κ.  

Θεοχάρη, που δεν μπορώ να το λύσω, παρότι και τώρα πήγα  επάνω  να το 

κοιτάξω.  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΤΡΙΚΑΛΩΝ κ .  ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ :  

Κυριακή μου είπαν θα τα λύσουν  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ κ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ:  

Όχι Κυριακή αύριο  μπορούμε να σε βάλουμε να κοιμηθείς όπου 

θέλεις ,  υπάρχει  δωμάτιο σήμερα δεν μπορούν να μου το δώσουν. Εμένα 

μου είπαν αύριο το μεσημέρι.  ( Παρ άλληλο ι  δ ιάλο γο ι ) Τι άλλο να σας πω;  

(Παράλληλο ι  δ ιάλο γο ι)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Σ ευχαριστούμε ( Παράλληλο ι  δ ιάλο γο ι )  γνωρίζουμε την ταλαιπωρία σας 

και τον κόπο σας και ότι  κάνατε για μας.  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ κ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ:  

Τα προβλήματα, αν τα μάθω και μπορώ να τα λύσω,  θα τα λύσω σε 

σύντομο χρόνο,  όσο μπορώ πιο γρήγορα , κάποιο πρόβλημα που δεν το ξέρω 

σαν Τοπική, δεν θα μπορέσω να το λύσω.  

 Δεν ξέρω αν έχετε κάτι  να μου πείτε,  εγώ θέλω τι ,  αυτό που είπε και 

ο Κυριάκ. ,  τα φύλα πορείας για να μπορέσουμε να σας τα θεω ρήσουμε,  τις 

ώρες αναχώρησης αυτοί που ήρθαν με το λεωφορείο θέλουν να μου τις 

δηλώσουν όσο γίνεται πιο  γρήγορα έτσι ώστε κι  εγώ με τη σειρά μου να 

ενημερώσω το ΚΤΕΛ να δει  τα δρομολόγια του,  τα  κανονικά δρομολόγια ,  

γιατί  τώρα δεν φεύγετε όλοι μαζί  όπως ήρ θατε,  φεύγετε μεμονωμένα, 10; ,  
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12;,  5; ,  Έτσι;  να μπείτε στα δρομολόγια του ΚΤΕΛ δε θα μπείτε σε 

ξεχωριστό λεωφορείο.   

 Άρα αυτό σημαίνει  ότι  θα πάτε ως επιβάτες  μέχρι  τον Κηφισό και  

αναλόγως τον αριθμό των επιβατών αν είναι δύο επιβάτες δεν θα τους πάει 

μέχρι το αεροδρόμιο,  είναι  λογικό,  αν έχει  15 -20 πιστεύω ότι  θα σας πάνε. 

Γι '  αυτό θέλω να δω τις  συμμετοχές,  θα το συζητήσουμε.  Για τα fery mpot 

όσο έχετε οχήματα πρέπει  να κλείσετε επιστροφή μην περιμένετε  

(Παράλληλο ι  δ ιάλο γο ι )  μπορεί να το έχετε ανοιχτό,  να κλείσουμε επιστροφή.  

 Δεν θέλω κάτι άλλο να σας πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστεύω 

να περάσουμε καλά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Και εμείς  ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη , παρακαλώ τον Πρόεδρο 

της Τοπικής Διοίκησης  Σάμου κ.  Αβραμίδη Γιώργο, αν  θέλετε φτιάξτε τα 

μικρόφωνα, να συντομεύσουμε για να μην χάνουμε τον χρόνο αυτό.  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ Κ.  ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  :  

Κύριε Πρόεδρε,  δε  θα καθυστερήσω απλώς θα ήθελα να ενημερώσω 

τον Πρόεδρο του Εθνικού  Τμήματος  τον κ.  Καραπατάκη ότι  κάνουμ ε 

κριτική σαν μέλος  προς μέλος ,  και όχι  προσωπικό, δεν είναι προσωπικό. 

Έτσι κύριε Καραπατάκη;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ .  ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ :  

Μπορείτε να πείτε ότ ι  θέλετε δε θα δευτερολογήσω, επομένως πες ότι  

θέλεις  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ Κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ :  

Όχι θέλω,  οπότε γιατί  να μιλήσω.  (Πα ράλληλο ι  δ ιάλο γο ι )  Ευχαριστώ πάρα 

πολύ.  Μιλήσατε για μια ανοικτή επιστολή που έκανα ,  προσωπική όπως 

είπατε και το δηλώσατε κιόλας ο ίδ ιος και εγγράφως αλλά και τώρα εδώ 

στα μικρόφωνα ότι  η επιστολή είναι προσωπική και νομίζω ότι  όποιος 

κάνει  προσωπική επιστολή έχει  την άποψη του,  την εκφράζει ,  την γράφει,  

την γράφει από κάτω, το όνομα του.  Και εγώ επειδή είναι κοινωνικό το 

θέμα της Σάμου με το θέμα των μεταναστών έχουμε πάρα πολλά εκεί  και 

δεν θέλω να λέω τι  γίνεται  μπαίνετε όσοι μπαίνετε μέσα στα si te ,  βλέπετε 

τι  γίνεται και πάλι σας λέω ότι  δε θέλω να αναφερθώ για  τα προσωπικά.  

 Αλλά ήταν ένα κοινωνικό θέμα και είναι ένα κοινωνικό θέμα αυτό το 

οποίο μόνο εμείς  μπορούμε να καταλάβουμε γιατί  το ζούμε στη Σάμο. 

Εσείς κε Πρόεδρε και όποιοι  άλλοι  δε διαμένουν στη Σάμο ή δεν έχουν 

μετανάστες  στον τόπο τους δεν  μπορούν να το καταλάβουν.  Εμείς  όμως 

επειδή έχουμε συνεπώς  τέτοια πράγματα και εξεγέρσεις  και ξυλοδαρμούς,  
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και,  και,  και,  ήμασταν πάρα πολύ στενοχωρημένοι γιατί  κάποιοι 

συνάδελφοι κουραζόντουσαν  πολύ, ε ίχαν προβλήματα πολλά με όλα αυτά 2 

και 3 συνάδελφοι στη βάρδια τους μόνο για  800 άτομα και καταλαβαίνετε 

πόσο κουραστικό ήταν για συνάδελφο και πόσο επικίνδυνο.  

 Τέλος πάντων, για  να ξεφύγω απ΄ αυτό,  έκανα πράγματι μια ανοιχτή 

επιστολή προς τον Αρχηγό  τον οποίο σέβομαι  και  εκτιμώ πάρα πολύ.  Όπως 

όταν ανέλαβε τα καθήκοντα του ο Αρχηγός  ο κύριος  Τσουβαλάς  και  όλοι  

τον ξέρουν και εγώ προσωπικά τον ξέρω και με ξέρει  από την παλιά μας 

θητεία εδώ, (ακο ύγε τα ι  Τσο υβάλας ) ,  Τσουβάλας συγνώμη, έκανα μια επιστολή 

με  ευχές,  που ποτέ κύριε  πρόεδρε,  και  ποτέ κ.  Πρόεδρε δεν την 

αναρτήσατε,  την επιστολή  με τις  ευχές,  ήταν και μία φωτογραφία όπου 

απεικονιζόταν και ο κύριος  Βλάσης Bαλατσός,  εγώ και ο  Αρχηγός  αυτή δεν  

την είδαμε  όμως πουθενά,  τέλος  πάντων  δεν την θέλατε  δικός σας 

πρόβλημα είναι,  δημόσιες σχέσεις κάνετε εσείς  με άλλων έγγραφα και  

άλλων θέματα.  

 Τέλος πάντων είναι προσωπικό, είναι  κοινωνικό θέμα. Εγώ το έγραψα 

και σαν Γραμματέας,  σαν Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Αποστράτων 

Αστυνομικών Σάμου  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

κ.  Πρόεδρε ολοκληρώνετε  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ Κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ :  

και υπέδειξα από κάτω ότι  ε ίμαι και  Πρόεδρος στην  Τοπική  Διοίκηση  

IPA ,  εκ παραδρομής,  δείτε και το σήμα. Εντάξει .  Δεν έγινε και κάτι .  Ήταν 

πολύ ευγενική η επιστολή. Πάρα πολύ ευγενική.   

 Τέλος πάντων εσείς  θεωρήσατε για να έχετε επαφή με τον κ.  Αρχηγό ,  

να μεσολαβήσετε και με κάποιους άλλους να πάτε εκεί  να τον δείτε 4 του 

μηνός,  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

κ.  Πρόεδρε τελείωσε ο χρόνος σας.  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ Κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ :  

 Ωραία,  δεν κοινοποιήθηκε  σε καμία Τοπική  ούτε στο Εθνικό Τμήμα  

η ανοικτή επιστολή  μου. Ποτέ.  Δεν απευθυνόταν εκεί .  Ούτε στο Εθνικό 

Τμήμα  ούτε σε Τοπικές  διοικήσεις.   

 Δεν ζήτησα να την υιοθετή σετε κύριε Πρόεδρε.  Ούτε  . . . . . . .  IPA 

κανένα. Πως την δική μου,  προσωπική επιστολή κύριε Καραπατάκη κάνετε 

εσείς  προσωπικά τον καλό Σαμαρείτη στον κ.κ.  Αρχηγό  τον οποίο σέβομαι 

και εκτιμώ; Γιατί  δηλαδή;  
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 Εγώ είμαι πρώην αστυνομικός,  μέλος της ΙΡΑ, έχω δείξε ι  όλα τα 

χρόνια μου ποιος  είμαι ποτέ δεν έχω κατηγορηθεί για τίποτα ήμουν 

ιεραρχικός και εκτιμώ και αγαπώ την ιεραρχία πάρα πολύ, έχω βραβευθεί  

γι   αυτό,  αν θέλετε να μάθετε.   

 Λοιπόν από εκεί  και μετά εγώ έκανα δύο εβδομάδες  ραδιοφωνική 

εκπομπή παιδιά με αφιέρωμα  στα 50 χρόνια της ΙΡΑ, την εκπομπή μου, την 

αφιέρωσα δύο βδομάδες,   γι '  αυτό ο κ.  Πρόεδρος ο οποίος ήταν και 

καλεσμένος στην εκπομπή μου και μίλησε δεν  ε ίπε τίποτα γι '  αυτό,  δύο 

βδομάδες παιδιά αφιέρωμα ραδιοφωνικό.  Όλη η Σάμος και όλος ο  κόσμος,  

επειδή είναι και ιντερνετικό,  όλη η Ελλάδα μας άκουγε.  Όλοι μιλούσαν στη 

Σάμο λέγανε για την ΙΡΑ για τα 50 χρόνια πως,  τι  κλπ.  Λοιπόν μιλήσανε 

δήμαρχοι,  αντιδήμαρχοι,  μιλήσανε όλοι,  όλοι,  όλος ο κόσμος,  απλοί 

πολίτες,  συνάδελφοι ,  γιατί  κ.  πρόεδρε;  Εδώ με αδικείται κύριε  

Καραπατάκη και με έχετε αδικήσει πάρα πολλές φορές.  Εγώ δεν σας έχω 

αδικήσει ποτέ.   

 Και ούτε ε ίμαστε κονκλάβιο επειδή δεν ψηφίσαμε και σηκώσαμε το 

χέρι μας.  Μην τα λέτε αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Ευχαριστούμε,  ευχαριστούμε Πρόεδρε  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ Κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ :  

 Ευχαριστώ κύριε  Πρόεδρε της Γενικής Συνέλευσης και για την 

κατανόηση σας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Ευχαριστούμε.  Παρακαλώ την Τοπική  Διοίκηση  Λασιθίου τον κ.  

Φραγκάκη Κωνσταντίνο,  και με την σειρά σας σηκώστε τα ταμπελάκια  να 

ξέρουμε ποιοι  θα  τοποθετηθείτε  για θέματα της Τοπικής σας.  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ κ .  ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  :  

Καλημέρα κι  από μένα  χαίρομαι που είμαι αναμεσά σας για τρίτη 

συνεχόμενη χρονιά,  δεν είχα σκοπό να τοποθετηθώ και θα προσπαθήσω  

γρήγορα  να αναπτύξω τις  σκέψεις μου σε όσα ακούω  από  τους 

συναδέλφους να εκφράζονται.  Είμαι  από τους ποιο νέους εδώ μέσα, και 

πραγματικά αλήθεια,  αυτό μήπως θα πρέπει να σας προβληματίσει ,  για 

ποιο λόγο η ΙΡΑ και τα συνέδρια της  δεν γεμίζει  με νέους ανθρώπους και 

νέα μέλη αλλά είναι οι  ίδιοι  και οι  ίδιοι  κάθε χρονιά  και μπορεί να 

. . . . . . . . . . . . . .  απ΄ αυτούς και για ποιο λόγο ,  μήπως πρέπει να μας 

προβληματίσει  όλους.  
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 Μήπως βρισκόμαστε,  μήπως πρέπει  να δούμε κάποιον άλλο τρόπο να 

εκφράζουμε τους προβληματισμούς μας προκειμένου να υπηρετούμε το 

servo per amikeco,  και όχι  το βγάζω τα …….  Αλήθεια αναλογιστείτε  

σχετικά  αν έχετε κουραστεί  με όλο αυτό το δίωρο που γίνεται εδώ μέσα ,  

καθόμαστε και συζητάμε 2 ώρες και ερχόμαστε σε αντιπαραθέσεις ,  μήπως 

θα έπρεπε να βρούμε κάποιον άλλο τρόπο να εκφράζουμε τις  διαφωνίες μας 

και εδώ  πέρα  να συζητάμε εποικοδομητικά πράγματα και προτάσεις 

προκειμένου να πάμε μπροστά την ΙΡΑ.  

 Χαριτολογώντας θα ήθελα να πω κάτι.  Μήπως το εκλογικό συνέδριο 

να του αλλάξουμε ονομασία  και μιας και  έχουμε το INTERNACIONAL 

POLICE ASSOCIATION να βάλουμε από δίπλα μία παύλα και να το λέμε 

GAME OF THRONES; 

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ Κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ :  

 Τι είναι αυτό πες το Ελληνικά  ( γ έλ ια )   

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ κ.  ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ :  

όσοι ξέρετε τη σειρά καταλάβατε τ ι  εννοώ.  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ Κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ :  

 Να το πεις  Ελληνικά, εδώ μέσα Ελληνικά  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ κ.  ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ :  

Σε ποια,  μάχες του θρόνου είναι μια σειρά η οποία παίζεται.   

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ Κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ :  

 Έλα μην ντρέπεσαι πες το Ελληνικά.  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ κ.  ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ :  

Δεν ντρέπομαι,  τις  δραστηριότητες που κάνουμε είναι για τα μέλη 

μας,  για τις  Τοπικές  μας διοικήσεις.  Χαρά κάθε Τοπικής Διοίκησης  είναι 

να έρχονται  όλο περισσότερα από τα μέλη μας στις  δραστηριότητες που 

κάνουμε,  να συμμετέχουν όλο περισσότερα άτομα. Και επίσης να 

αναγνωρίζετε η  Τοπική  Διοίκηση  από το κοινωνικό σύνολο που ζούμε ότι  

βοηθάμε τους ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη.  

 Εμείς  προσωπικά  όπως σχεδόν  όλες οι  Τοπικές  διοικήσεις έχετε  

blogspots  έχετε  διάφορα si te στα οποία αναρτάτε τις  δραστηριότητες σας.  

Να μην κάνουμε ολόκληρο θέμα το αν ο κ.  Παπάς ή οποιοσδήποτε κάτσει  

εδώ αύριο στη θέση του κ.  Παπά ξεχάσει μία εκδήλωση να βάλει .  Κι εγώ, 

είναι κάποιες εκδηλώσεις μας που δεν αναφέρθησαν, και τι  έγινε;  η Τοπική  

μου Διοίκηση  το έβγαλε στο  blog της,  ενημερώθηκαν αμέσως μέσω  του  

προφίλ μου στο facebook,  όλοι οι  φίλοι και οι  συμπολίτες  μου  και  χάρηκα 
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που  με αυτό τον τρόπο πρόσφερα στην  κοινωνία.  Σας ευχαριστώ πολύ για 

το χρόνο σας.  

(Χε ιρο κρό τημα )  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Και εμείς  ευχαριστούμε.  Ο κ.  Θεοχάρης Κωνσταντίνος.( Παράλληλες  

ο μ ιλ ί ε ς) ,  απλώς για την τάξη , ο κύριος  Ζαρχανής,  το μικρόφωνο και να 

αναφέρετε Τοπική  Διοίκηση .   

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ κ .  ΖΑΡΧΑΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ :  

Καλησπέρα κι  από μας ,  Τοπική  Διοίκηση  Καρδίτσας είμαι ο  

Πρόεδρος Γιώργος Ζαρχανής  φαντάζομαι ότι  το τρίλεπτο είναι για να 

αναφερθούμε στα πεπραγμένα κατά κάποιο τρόπο  των Τοπικών  μας,  οπότε 

για την Τοπική  μας θα πρέπει να σας πω ότι  τα  τελευταία χρόνια έχουμε 

μια πληθώρα δράσεων. Το ευτύχημα είναι  ότι  στην Τοπική  μας κοινωνία 

μας εκτιμούν πάρα –  πάρα πολύ, αυτό το προσλαμβάνω κάθε μέρα με τις  

επαφές που έχουμε.  

 Όλα μας αυτά που κάνουμε λειτουργούν κά τω από τις  αρχές του servo 

per amikeco,και  υπό  το τρίπτυχο εξωστρέφεια της ένωσης και της 

αστυνομίας και προβολή του παραγόμενου έργου στην κοινωνία,  προσφορά 

στον συνάδελφο μέλος μας και στην οικογένεια του και εθελοντισμός, 

οικολογία,  πολιτισμό.  

 Πραγματοποιήσαμε διάφορες δράσεις,  κάνουμε 3 αιμοδοσίες τον 

χρόνο ,  σε τακτική βάση, συμμετέχουμε τα τελευταία 5 χρόνια στην 

Πανελλήνια Δράση ,  let ΄s do i t  Greece δράση καθαρισμού των πόλεων.  

Διοργανώσαμε πέρυσι το πανελλήνιο πρωτάθλημα μπάσκετ για λογαριασμό 

του παραρτήματος Βορείου Ελλάδος  αθλητικής ένωσης αστυνομικών, το 

διοργανώσαμε εξ '  ολοκλήρου σαν Τοπική  Διοίκηση,  είχαμε ρεκόρ 

συμμετοχών, με δεκαεννιά  ομάδες και για πρώτη φορά μεταδόθηκαν οι  

αγώνες σε l ivestream. Κάναμε δύο εκδρομές,  η μία σε συνεργασία με την 

Τοπική  Διοίκηση  Τρικάλων στην Κωνσταντινούπολη και μια σαν  Τοπική  

Διοίκηση  μόνοι μας στην Δράμα.  

 Σ' αυτό το σημείο θέλω να συγχαρώ ιδιαιτέρως την Τοπική  Διοίκηση  

Δράμας για τη φιλοξενία.  Για μας είναι μοναδική η φιλοξενία που μας 

παρείχε και πραγματικά μας δείχνει  πως πρέπει να φερόμαστε όταν  με το 

καλό έρθει  κάποιος και σε μας.  

 Είχαμε συμμετοχές στην έκθεση εικαστικών  που διοργάνωσε το 

Εθνικό Τμήμα  και δύο από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα μας είναι ότι  

συμβάλλαμε ουσιαστικά στην ίδρυση του αστυνομικού μου σείου Καρδίτσας 
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και συμβάλλουμε καθημερινά στη λειτουργία του.  Το μουσείο λειτουργεί  

υπό τη διεύθυνση του απόστρατου υποστρατήγου εν αποστρατεία  κ.  

Καλιατζή,  σας προσκαλούμε όλους να έρθετε και να δείτε το έργο που 

έχουμε κάνει  εκεί .  

 Το δεύτερο είναι ότι  λειτουργούμε από πέρυσι ιστοσελίδα που έχει  

πολύ επισκεψιμότητα. Προσπαθούμε μέσω της ιστοσελίδας αυτής να 

προβάλλουμε το έργο όλων των Τοπικών  και γι '  αυτό το λόγο αφενός 

καλούμε να μας στέλνουν όλες οι  Τοπικές  δελτία τύπου και αφετέρου θα 

επιθυμούσαμε αντίστοιχο γεγονός να συμβαίνει  και από άλλες  Τοπικές  που 

διατηρούν ιστοσελίδες.  

 Υποστηρίζουμε την ιστοσελίδα μας  με χρήση των υπόλοιπων  social  

media,  έχουμε  ενεργούς  λογαριασμούς σε όλα τα μεγάλα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης.  Ενδεικτικά θα σας πω ότι  είχαμε 5 0.000 επισκέψεις και στον 

τελικό του Πανελληνίου Πρωταθλήματος μπάσκετ παρακολούθησαν 5.000 

άνθρωποι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

κ.  Πρόεδρε ολοκληρώνεται ο χρόνος σας.   

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ κ. ΖΑΡΧΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ:  

 Ναι,  ένα λεπτάκι ακόμα  να πούμε κι  ένα  παράπονο, αν επιτρέπεται ,  

δύο δηλαδή. Για πρώτη φορά δεν  συμμετείχαμε σε μία  φιλική συνάντηση 

στο Ελατοχώρι.  Τους λόγους παραθέσαμε σε επιστολή προς το Εθνικό  

Τμήμα  η οποία ζητήσαμε να αναγνωστεί και ενώπιον όλων για να το υς  

ξέρετε.  Αυτό δεν  έγινε αποδεκτό.  Αν κάποιος επιθυμεί δ ιευκρινίσεις 

μπορούμε να τα πούμε εκτός συνέλευσης.  

 Και το δεύτερο είναι ότι  με λύπη διαπιστώσαμε ότι  ένα από τα 

θέματα, από τις  προτάσεις που κάναμε δεν  μπήκε στην ημερήσια διάταξη 

και δεν καταλαβαίνω το λόγο.  Ευχα ριστώ.  

(Χε ιρο κρό τημα )  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Νάστε καλά κι  εμείς ευχαριστούμε ,  αλλά έπρεπε να το θέσετε να το 

συζητήσουμε εκτός ημερησίας,  ευχαριστώ πολύ, τον λόγο έχει  ο  κ.  

Θεοχάρης,  Τοπική  Διοίκηση  Τρικάλων. Και κάπου σηκώθηκε ένα 

ταμπελάκι από εκεί  δεν το πρόσεξα, τόχω δει  τόχω δει ,  η Αττική; Έχει 

ζητήσει το λόγο;  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ κ .  ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ :  

Σας ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  
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Τοπική  Διοίκηση  και ονοματεπώνυμο  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ κ.  ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ:  

Τοπική  Διοίκηση  Τρικάλων, Θεοχάρης ο Πρόεδρος.  Τώρα θα πω 

ευχαριστώ  στην Τοπική  Διοίκηση, στο Εθνικό Τμήμα  και  σ'  όλους εσάς που 

συμμετέχετε παλιούς και νέους,  ιδιαίτερα στους νέους,  να τους πω μπράβο 

από την καρδιά μου. Και τον εξ '  αριστερών μου πρόεδρο να τον συγχαρώ.  

 Επίσης να παρακαλέσω όλους σας να κάνουμε κάτι  γι '  αυτές τ ις 

Τοπικές  που είναι  ανενεργές.  Θερμά συγχαρητήρια και για  Κοντάκο για 

την παρουσία σας,  τον κ.  Παπακωνσταντίνου βεβαίως και τον  φίλο τον  κ.  

Κατσαρόπουλο, σας εύχομαι σ ιδερένιος και τους τρεις  σας.  

 Ένα προσωπικό –  προσωπικό εντός εισαγωγικών  –  της Τοπικής 

Τρικάλων, θέμα το οποίο  ανέκυψε  από την άφιξή μας.  Μας διαβεβαίωσαν  

ότι την Κυριακή θα λυθεί.  Μας βάλαν να κοιμηθούμε ,  παρ όλο που εμείς  

έχουμε δυο δεσποτάδες,  ούτε ο παλιό ς το ενέκρινε ούτε ο καινούργιος,  το 

σύμφωνο συμβίωσης,  δεν το ενέκρινε ούτε ο μεν,  ούτε ο δε,   μας βάλαν να 

κοιμηθούμε στο ίδ ιο κρεβάτι κάτω από το ίδιο σεντόνι,  κάτω από την ίδια 

κουβέρτα.  ( γ έλ ια  –  παράλληλο ι  δ ιάλο γο ι)  Αυτό έτσι για  την ιστορία.  Σας 

ευχαριστώ που το ακούσατε αυτό ,  φτάσαμε μέχρι  τον διευθυντή, ο 

διευθυντής ε ίπε ότι  εγώ δεν μπορώ να τους το λύσω,  έκαναν απέλπιδες 

προσπάθειες,  οφείλω να συγχαρώ τον Κυριάκο και τον κ.  Φώτογλου του 

Εθνικού  Τμήματος  και τον Μπάμπη,  αλλά  ο διευθυντής ήταν ανένδο τος .  

Και εγώ διερωτώμαι,  αυτό το ξενοδοχείο δεν μπορεί να δώσει λύση; Κι αν 

δεν μπορεί  να δώσει λύση σ εμάς που είμαστε Αστυνομικοί που τους 

ελέγχουμε,  θα δώσει λύση στον αλλοδαπό, στον Γερμανό στον άλλο Α -  Β 

πολίτη; Θα μου πείτε έχουν άλλη κουλτούρα αυτο ί και μπορεί να τους  

αρέσει,  αυτή η ιστορία,  εμείς  βολευόμαστε και  στο ράντζο.  Α και  να σας 

πω κι ένα για να κατευνάσω και τα πνεύματα, χθες ενώ είπαν μας τόλυσαν,  

μας έφεραν και δεύτερο ράντζο,  ν  αφήσουμε το κρεβάτι το κανονικό να 

κοιμηθούμε στο ράντζο.  

Λοιπόν από την έκθεση πεπραγμένων την οποία αναγνώσατε  . . . . . . . . .  

και στα υπόλοιπα θέματα της Τοπικής που άπτονται  του ενδιαφέροντος ,  

σας το θέσαμε στο Ελατοχώρι να λάβετε σοβαρά υπ '  όψιν τα θέματα της 4η ς  

Παν Θεσσαλικής,  δεν είδαμε να τα προβάλετε παρά την  υπόσχεση ότι  θα τα 

λάβετε σοβαρά υπ'  όψιν.  

 Έχω την αίσθησή μας  ότι πρέπει ειδικά ένα κομμάτι που λέγεται ότι  

από το συνέδριο πρέπει να φύγουμε πιο σοφοί,  όμως σ΄ ένα θέμα φεύγουμε 

πιο σοφοί στο φαγητό,  στο ποτό και στο  ραχάτι,  τούρκικο κατάλοιπο  και ο 
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καθένας  ας επιμετρήσει αυτά που λέω  εγώ δεν τα παίρνω πίσω. Ειδικά 

φαγητό,  φαγητό και άγιος ο θεός.  

Λοιπόν θα μπορούσαμε  να  βγαίνουμε πιο σοφοί,  ένα σεμινάριο  σε 

θέματα οποιουδήποτε ενδιαφέροντος,  ακόμα ιστορικού, κοινωνικού,  

πολιτιστικού ,  τουριστικού ή τοπικού ενδιαφέροντος  αλλά επειδή έχουμε 

νέους  για να προσελκύσουμε τους νέους καθαρά Αστυνομικού 

περιεχομένου  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

κ.  Πρόεδρε  ολοκληρώστε  

 ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ κ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ:  

ένα θέμα που άπτεται της αυτοπροστασ ίας τους,  γιατί  χθες,  προχθές 

είχαμε ένα θύμα, για κάτι  που εγώ προσωπικά δίδασκα επί 23 χρόνια ,  

έδωσε το όπλο του γεμάτο,  λοιπόν π ρέπει να βγούμε  πιο σοφοί  από το 

συνέδριο.  Θα μπορούσαμε να έχουμε ένα θέμα σεμιναρίου.  

 Όσον αφορά τις  δραστηριότητες μας,  θ α  μπω μόνο σε μία αυτή που 

κάναμε φέτος,  ευχαριστώ τον κ.  πρόεδρο που το ανέφερε,  στα πεπραγμένα 

για μια ακόμη φορά, όπου οι  τοπικοί φορείς . . . . . . . . . . . . . . . .θέλω να 

ευχαριστήσω όσοι ήρθατε,  όσοι δεν ήρθατε χάσατε.  Οι  τοπικοί φορείς και 

οι  άλλοι που ήρθαν με τα παρρησίας είπαν ότι  δώσατε μπόνους στην 

πολύπαθη αστυνομία  όχι στην IPA μόνο, στην Αστυνομία ολόκληρη, ήταν 

το κορυφαίο γεγονός την εποχή εκείνη,  1η Μαρτίου,  για την Ελληνική 

Αστυνομία  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

κ.  Πρόεδρε  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΤΡΙΚΑΛΩΝ κ.  ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ:  

Σαφώς τα θέματα επιτροπών θα τα πούμε πιο πέρα,  μία ένσταση,  ίσως 

μου πείτε ότι  δεν υπάρχει  χρόνος για το σεμινάριο ,  αυτό το οποίο 

πρότεινα,  γιατί  να  γίνουν πέντε ημέρες εκδρομή, πλην μιας και να μην 

γίνουν αυτό για το οποίο ήρθαμε,   σ  υ  ν  έ  δ  ρ  ι  ο .  

Έχουμε μια  όμορφη ιστοσελίδα μπορείτε να την επισκεφθείτε,  έχουμε 

το πρότυπο  διοικητικό συμβούλιο απ΄ όλες τις  Τοπικές ,  δεν μέμφομαι 

καμία,  αλλά παρακαλώ παρακολουθήστε μας  

 Να ευχαριστήσω τον Γενικό Γραμματέα κύριο Μπέγα Αχιλλέα , τον  

ταμεία τον  κύριο Δραγούτσο Βασίλη και τον κύριο  Τσιγαρίδα Γεώργιο  τον 

Αντιπρόεδρο ,  που συμμετέχουν ανελλιπώς ,  το νέο αίμα της IPA και σας 

τους προτείνω ανεπιφύλακτα για το νέο Εθνικό Τμήμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  
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Ευχαριστούμε  πολύ  τον  κ.  Πρόεδρο  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ κ.  ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ:  

Εγώ δεν σας ευχαριστώ γιατί  δ εν τελείωσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Όχι  –  όχι,  σας δώσαμε 5 λεπτά.  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ κ.  ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ:  

Πέντε; Ευχαριστώ ( Διάλο γο ι) 

(Χε ιρο κρό τημα ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Ευχαριστώ για την διευκόλυνση.  Καλύφθηκε η Τοπική  Διοίκηση  

Ηλείας από το συνάδελφο της Τοπικής Διοίκησης  Λασιθίου.  Παρακαλώ η 

Τοπική  Διοίκηση  Ξάνθης,  ο κ.  Ιωαννίδης  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ κ .  ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ :   

Πρώτα απ'  όλα να σας ευχαριστήσω  για τα συλλυπητήρια που δώσατε,  

όπως θέλω να ευχαριστήσω και το Εθνικό που από την πρώτη στιγμή 

στείλαν επιστολή, όλο το Διοικητικό βάσει του Προέδρου,  ο Πρόεδρος  το 

έστειλε αλλά ήταν ενήμερο όλο το Διοικητικό,  καθώς και όλους τους 

Προέδρους.  Να ευχαριστήσω το διοικητικό ,  που εκπροσώπησα το Εθνικό 

Τμήμα  στη Ρουμανία ,  με πρόταση του Προέδρου, τα καλά να τα λέμε .  Δεν 

έχουμε να χωρίσουμε τίποτα.  Και με αφορμή αυτό που είπε ο Κυριά κος  για 

τη Ρωσία ,  ζήτησε η Ξάνθη από τον Ιούνιο να εκπροσωπηθεί με μία γυναίκα  

που είχε τα προσόντα όλα να είναι  στη Ρωσία και  η απόφαση του  ΔΣ που 

κάποιοι  υπογράψανε η οποία πάρθηκε μετά το Σεπτέμβριο ,  ενώ το 

συμβούλιο έγινε π ιο μπροστά, γράφτηκε σε άλλον,  δεν  υπάρχει δεν,  ήταν 

ότι  δεν υπήρχε  ημερομηνία από τη Ρωσία,  εμείς  στην επιστολή γράψαμε ,  

όταν θα γίνει  στη Ρωσία.  Τέλος πάντων, δεν υπάρχει  πρόβλημα και γι '  

αυτό.  

 Άκουσα ότι  θα πάνε στη Ρωσία 4 άνδρες ,  θα τόλεγα αλλιώς,  αλλά 

είναι γυναίκες και σέβομαι,  τι  θα κάνουν 8 άντρες από το εθνικό στ ο  

γυναικείο συνέδριο ;  Πάλι δεν με αφορά ας  πάνε,  να πάνε.  Θα ρωτήσω τον 

παγκόσμιο τώρα,  γιατί  θα πούνε κάποιοι ,  τέσσερις  θα πάνε εδώ και 

τέσσερις θα πάνε εκεί .  κ.  Παγκόσμιε Γραμματέα, μιας και είσ τε  στην 

αίθουσα, τ ι  δουλειά έχει  η Ρωσία με την Μεσόγειο;  Γιατί  λένε  ότι οι  μισοί 

θα πάνε στην Μεσογειακή , οι  άλλοι μισοί θα πάνε στο τέτοιο.  Μεσόγειος 

στη Ρωσία;  Ε δεν πάνε και στον Πούτιν εκεί  να σας πάρει…. Να κατεβάσει 

στόλο ….,  τέλος πάντων. ( Παράλληλες  ο μ ιλ ί ε ς )Ευχαριστώ πολύ να είστε καλά.  

(Χε ιρο κρό τημα )  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Κι εμείς  ευχαριστούμε,  παρακαλώ, η Τοπική  Διοίκηση  Αττικής έχει  

ζητήσει το λόγο; Μανώλη δεν σε ε ίδα,  σηκώθηκε κάποιο ταμπελάκι.  Η 

Ακαρνανία παρακαλώ.  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ κ .  ΤΣΟΥΝΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ :   

Γεια σας κι  από μένα, φίλο ι  καλώς ανταμωθήκαμε,  Τοπική  Διοίκηση  

Ακαρνανίας Δημήτρης Τσούνης λέγομαι.  Εμείς είμαστε μια μ ικρή Τοπική  

Διοίκηση .  Γιατί  όπως ξέρετε ο νομός Αιτωλίας και Ακαρνανίας,  έχει  δυο 

Τοπικές ,  την Αιτωλία δίπλα μου ο κ.  Τέγας και την Ακαρνανία.  Θέλω να 

σας πω για τις  δράσεις μας.  για  τα πεπραγμένα μας,  αναφέρθηκε σε 

ορισμένα ο Πρόεδρος αλλά θέλω να τονίσω δύο  επικείμενες  εκδηλώσεις  

και μπορεί και κάποιοι  από σας να τις  πραγματοποιούν.  Ένας είναι ο 

λαϊκός  αγώνας δρόμου ο οποίος  γίνεται την Κυριακή στις  15 του Μάη κα ι 

ήδη οι  συμμετοχές έχουν ξεπεράσει του ς  350 ψάχνουμε για μετάλλια,  

βρίσκουμε τα παλιά,  βάζουμε αυτοκόλλητα  η συμμετοχή την έχει  

αγκαλιάσει  πάρα πολύ ο κόσμος,  τον λαϊκό αυτόν αγώνα δρόμου.  

 Επίσης έχουμε το θέατρο  POLICE ,  προσέξτε,  μία υπάλληλος του 

Δήμου  από το Δημοτικό Θέατρο μετατάχθηκε στην Αστυνομία και 

πρωταγωνιστεί  και όλοι οι  συμμετέχοντες είναι αστυνομικοί .  Το έχει  

αγκαλιάσει  πολύ ο κόσμος,  είναι  η τρίτη χρονιά  που γίνονται  αυτές οι  

δραστηριότητες με μεγάλη συμμετοχή.  

 Επίσης από το προηγούμενο συνέδριο μέχρι  αυτή τη στιγμή 

πραγματοποιήσαμε  εκδρομή, θέλουμε να ευχαριστήσουμε δημόσια ήταν 

στο εσωτερικό ,  στους νομούς Ηλείας,  Αρκαδίας και Αργολίδας,  να 

ευχαριστήσουμε θερμά τα Διοικητικά  συμβούλια και τους τρεις  προέδρους 

όχι  μόνο μας φιλοξένησαν αλλά μας κράτησαν στα χέρια.  Θάλεγα τους 

ευχαριστώ θερμά.  

 Επίσης για το θεατρόπολις  να ευχαριστήσουμε θερμά τον Κυριάκο 

τον Κάρκαλη ο οποίος φρόντισε ,  είναι ο τ ίτλος  του έργου που ανεβαίνει  

φέτος είναι «ψέμα στο ψέμα», φρόντισε να μας προμηθεύσει στολές και 

κράνη  Άγγλων αστυνομικών. Τον ευχαριστούμε θερμά .  (Χε ιρο κρό τημα ) .  Τώρα 

για τις  υπόλοιπες εκδηλώσεις για πίτες ,  την κοπή της πίτας δεν την κάναμε 

με τον καθιερωμένο τρόπο, την κάνουμε κάθε χρόνο σ'  ένα αστυνομικό 

τμήμα, φέτος έγινε στο αστυνομικό τμήμα  Βόνιτσας,  ε ίναι 80 χιλιόμετρα 

από την πόλη, για κάποιον να βλέπει να απολαμβάνει ο κάθε συνάδελφος 

εκεί ,  και οι  τοπικοί έτσι που είναι ο Δήμαρχος ο τοπικός και οι  υπόλοιποι 

να συμμετέχουν.  



 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  

 

32ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΕ ΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  13ης  ΜΑΪΟΥ  2016  

 

61 

 Άλλες εκδηλώσεις ,  αγώνα μπάσκετ δ ιοργανώσαμε  για φιλανθρωπικό 

σκοπό,  με την πυροσβεστική υπηρεσία,  διαθέσαμε 3.000 εισιτήρια με 2€ το 

καθένα, συγκεντρώσαμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπωλείο της Ιεράς 

Μητρόπολης για  τους μετανάστες.  Και όλες αυτές οι  εκδηλώσεις 

προβάλλονται  με τον δέοντα τρόπο.  Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε 

καλά, εύχομαι καλές εργασίες και με υγεία να ξανανταμώσουμε.  

(Χε ιρο κρό τημα )  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Και εμείς  ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε  συγχαρητήρια για την 

ενέργειά σας αυτή,  για την  κοπή της πίτας,  γιατί  πρέπει  να δίνουμε και στο 

τελευταίο μέλος μας την χαρά αυτή τη ς  συμμετοχής.  Ευχαριστώ, η Τοπική  

Διοίκηση  Χανίων, ο κ.  Περράκης.  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ κ .  ΠΕΡΡΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ :  

Τοπική  Διοίκηση  Χανίων, Περράκης Γιάννης,  Πρόεδρος,  ένα 

θεματάκι  που προέκυψε με το φύλλο πορείας της ΑΔ Χανίω ν της κα ς  

Λογαρίδου, δεν έχει  έλθει  στην υπηρεσία της η σχετική ενημέρωση από το 

Εθνικό Τμήμα και ως εκ τούτου είναι  έκανε χρήση της βραχείας άδειας.  Να 

τακτοποιηθεί ,  αν ε ίναι εύκολο μέσω του Προέδρου της  Ζακύνθου, να της 

δοθεί  ένα  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Πρόεδρε είναι διαδικαστικό  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ κ. ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ:  

Θέλω να πιστεύω ότι  έγινε από λάθος,  θέλω να συγχαρώ, κατ΄ αρχάς 

έκανα ένα λάθος από την αρχή που μίλησα, δεν έδωσα συγχαρητήρια στον 

Πρόεδρο της Ζακύνθου για την διορ γάνωση του συνεδρίου και  την 

συμπαράσταση του Εθνικού  Τμήματος  σ΄ αυτό.  Ευχαριστώ πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Και εμείς  ευχαριστούμε.  Κάποια άλλη Τοπική  πριν δώσω το λόγο  

στον Πρόεδρο  στην  Τοπική  Διοίκηση  Δωδεκανήσου;  Ένα μικρόφωνο 

παρακαλώ.  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΩΔΕΚΑΝΝΗΣΟΥ κ .  ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ  ΤΣΑ-

ΜΠΙΚΟΣ  :   

Τοπική  Διοίκηση  Δωδεκανήσου, ε ίμαι ο Καριπίδης ο Τσαμπί κος.  Ένα 

σύντομο χαιρετισμό να απευθύνω προς όλους σας.  Να ευχαριστήσουμε την 

Τοπική  Διοίκηση  Ζακύνθου τον Πρόεδρο για την φιλοξενία.  Να μεταφέρω 

τους χαιρετισμούς του νέου διοικητικού συμβ ουλίου το οποίο στην 

πλειονότητά  του είναι νέα παιδιά με όρεξη.  
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 Δεν έχουμε κάποια δράση να παρουσιάσουμε καθόσον είμαστε 

επανιδρυθείσα Τοπική, μετά από περίπου 10 χρόνια.  Αυτό που θέλω να 

μεταφέρω προς όλους σας ανεξαιρέτως είναι ότι  θα είμαι στη διάθεση προς 

όλους οτιδήποτε χρειαστείτε,  θα είμαστε εκεί  και να είστε σίγουροι  ότι  του 

χρόνου θα μιλάμε σε μια βάση τελείως διαφορετικά παρουσιάζοντας ένα 

πολύ καλό σχέδιο δράσεων που έχουμε στο μυαλό μας κα ι θα υλοποιηθεί  

σύντομα βήμα –  βήμα καθώς είναι αρχή τώρα, να ορθοποδήσουμε και  θα 

έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ.  

(Χε ιρο κρό τημα )  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Να είσαι καλά Πρόεδρε καλή δύναμη. Κάποια άλλη Τοπική; Ένα 

μικρόφωνο.  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ κ .  ΧΑΤΖΗΑΝΑ-

ΓΝΩΣΤΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  :  

Τοπική  Διοίκηση  Αλεξανδρούπολης,  Χατζηαναγνώστου Κώστας εγώ 

ήθελα να πω για τα πεπραγμένα, όλες οι  Τοπικές  είπαν,  ας πούμε κι  εμείς 

τα δικά μας,  κατά αρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον φίλο μο υ τον 

Μπάμπη τον Ανδριόπουλο, τον Πρόεδρο της Ζακύνθου την σειρά μου, 

είμαστε από τους τελευταίους των Μοϊκανών στην Αστυνομία . . . . . . . . . . . . .γ ια 

την άψογη φιλοξενία,  την προσπάθεια που έχει  κάνει  μαζί  με τους 

συναδέλφους στο διοικητικό συμβούλιο ,  επίσης το Εθνικό Τμήμα για τις 

προσπάθειες που έχει  καταβάλει,  εγώ δεν θα μιλήσω συνδικαλιστικά σαν 

τον φίλο μου το Γιώργο το φίλο μου το Χρήστο από εκεί ,  εδώ είπε ο 

Γιώργος ότι   βραβεύθηκε  για την  προσήλωσή του στην ιεραρχία . . . . . . . .  

(αδύνατη  κα ταγραφή )  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ κ .  ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ :  

Συμφωνώ  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ κ. ΧΑΤΖΗΑΝΑ -

ΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ :  

 για να σπάσει λίγο ο πάγος.  

Λοιπόν εμείς  ως Τοπική  Διοίκηση  Αλεξανδρούπολης,  πέρα από τη 

δράση μας,  θα ήθελα να ευχαριστήσω  τις  Τοπικές  Διοικήσεις  της Ροδόπης,  

των Σερρών, της Δράμας,  για τις  συναντήσεις φιλίας  που κάνουμε,  στην 

Δράμα μάλιστα τον κ.  Μηνά τον Σκάρλιο δύο φορές,  μία πέρυσι στην 

Αμφίπολη και μετά  στην Ονειρούπολη τα Χριστούγεννα  για την άψογη 

φιλοξενία  τους,  την βοήθεια τους,  στις  Σέρρες επίσης τους συναδέλφους 

εκεί  τον Πρόεδρο εδώ δίπλα τον Παντελή τον Χράπα τον συνάδελφο στην 
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Τοπική  Αυτοδιοίκηση  και επίσης την Ροδόπη και το συνάδελφο…. Τις 

ευχαριστίες και φυσικά τον Πρόεδρο της Τοπικής Διοίκησης  Ηλείας τον κ.  

Μαρούντα για την φιλοξενία των δύο μελών μας στην πρόσφατη 

διοργάνωση  της ολυμπιάδας στην Αρχαία Ολυμπία.   

Επίσης κάνουμε διάφορες δράσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα, όπως 

τουρνουά αγώνες με τους Πυροσβέστες,  τους Λιμενικούς,  Στρατιωτικούς 

κλπ. στο Σουφλί,  είχαμε μία συνάντηση με την  επιτροπή Διοίκησης της 

Ραιδεστού Τουρκίας …. στους Κήπους όταν είχαμε μια εκδρομή,  και 

γενικά θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που είναι εδώ 

παρόντες και εύχομαι το συνέδριο μας να βγάλει συμπεράσματα τέτοια 

ενωτικά, όχι  διχαστικά  δεν μας επιτρέπονται οι  διαχωρισμοί αυτή την 

δύσκολη εποχή θα πρέπει να είμαστε όλοι  μαζί  με τις  δ ιαφορές μας με τις  

διαφορετικές απόψεις και κριτική αυστηρή, επιβάλλεται,  αλλά 

καλοπροαίρετη  και  ποτέ προσωπική και αυτοκριτική κυρίως από όλους μας 

για να γίνουμε καλύτερο ι.  Ευχαριστώ πολύ.  

(Χε ιρο κρό τημα )  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Και εμείς  ευχαριστούμε Πρόεδρε.  Κάποια άλλη Τοπική; Παρακαλώ.  

Τοπική  Διοίκηση  Δράμας.  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΡΑΜΑΣ κ .  ΣΚΑΡΛΙΟΣ  ΜΗΝΑΣ  :  

Τοπική  Διοίκηση   Δράμας,  Σκάρλιος Μηνάς.  Να σας ευχ αριστήσουμε 

κι  εμείς  με τη σειρά μας για την άριστη φιλοξενία .  Δε θα ήθελα να 

αναφερθώ στις  δράσεις  που έχουμε κάνει ,   ούτως ή άλλως ειπώθηκαν τα 

καλά λόγια και από τους  προέδρους.  Αυτό που θα ήθελα σαν τοποθέτηση 

και με προβληματίζει  είναι ότι  ενώ κάν ουμε  πολλές  δράσεις  κοινωνικού 

περιεχομένου  και έχουμε αποκτήσει αυτή τη γέφυρα επικοινωνίας με την 

κοινωνία και όσο περνάει ο  καιρός γίνεται ακόμα δυνατό τερο  αυτό το 

πράγμα, από όλες τις  Τοπικές  γιατί  συνεχώς μπαίνουν νέοι άνθρωποι,  νέοι 

συνάδελφοι,  αυτό που χάνουμε ίσως λίγο ε ίναι την εξωστρέφεια μας προς 

τους συναδέλφους.  

 Δηλαδή κάνουμε τα συνέδρια έτσι όπως τα κάνουμε,  δυστυχώς όμως 

δεν κάνουμε πολλά πράγματα για  τους συναδέλφους όπου οφείλω να 

ομολογήσω πολλοί  δεν ξέρουν και δεν γνωρίζουν και σε τοπικό επ ίπεδο 

ακόμα την δουλειά αυτή που κάνουμε εμείς  σαν μέλη της Διεθνούς Ένωσης 

Αστυνομικών.  

 Προσπαθούμε φυσικά προς αυτό τον σκοπό αλλά θα πρέπει και σαν 

Εθνικό Τμήμα  να πάρετε,  να σκεφτείτε,  να κάνουμε κι  εμείς  προτάσεις  από 
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την πλευρά μας,  να πάρουμε πρωτ οβουλίες,  έτσι ώστε να κάνουμε είτε 

εκδρομές προς το εξωτερικό,  με πολύ χαμηλό κόστος,  είτε κάποια συνέδρια 

πιο ανοιχτά  στους συναδέλφους μας,  δεν μπορεί  για παράδειγμα να κάνει  ο  

ΟΤΕ για τα μέλη μέσα στον Αύγουστο  ή τον Ιούλιο σε συγκεκριμένα 

ξενοδοχεία και  σε  προορισμούς όπως είναι  αυτός  της  Ζακύνθου, έτσι,  και 

να μην μπορούμε να κάνουμε εμείς  κάτι  για τα απλά μέλη μας,  τα οποία 

πληρώνουν την εισφορά τους κανονικά για να βρισκόμαστε  έτσι  εμείς  

σήμερα εδώ, να μας πληρώνουν τα εκτός έδρας,  να  μας πληρώνουν  την 

διαμονή μας .   

Πρέπει να σκεφτούμε σιγά –  σιγά να κάνουμε πράγματα και για τον 

απλό συνάδελφο και αυτό το πράγμα ξέρω ότι  θα εκτοξευθεί  στη συνέχεια.  

Ευχαριστώ πολύ.  

(Χε ιρο κρό τημα ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Κι εμείς  ευχαριστούμε.  Πράγμα τι είναι ένα θέμα που πρέπει να το 

δούμε όλες τις  Τοπικές  γιατί ,  από άλλη μου εμπειρία γινόταν το συνέδριο 

και  οι συνάδελφοι  της Τοπικής  και  μικρής Τοπικής  δεν ήξεραν τ ίποτα. 

Καταλαβαίνετε την πικρία.  Πώς να μεγαλώσουμε την οικογένεια αυτή της 

IPA. Παρακαλώ κάποιος άλλος συνάδελφος; Ευχαριστώ πολύ. Ο κ.  

Κάρκαλης   

ΜΕΛΟΣ ΔΣ κ .  ΚΑΡΚΑΛΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ :  

Μετά εν συνόλω στην έκθεσή μου , για την οικονομία του χρόνου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Ωραία ευχαριστώ. Ο κ.  Παπάς  

ΤΑΜΙΑΣ ΔΣ κ .  ΠΑΠΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ :  

Εγώ θέλω να πω,  κατ΄ αρχήν  να ευχαριστήσω τον Μπάμπη για την 

φιλοξενία ,  θέλω να πω ως απερχόμενος Πρόεδρος της  Τοπικής  Διοίκησης  

Χαλκιδικής του 2015, τις  δράσεις που πραγματοποιήσαμε  ήταν  η 

συνδιοργάνωση του Πανελλήνιου  Συνεδρίου συν την αδελφοποίηση της 

Τοπικής  Διοίκησης με την Λεμεσό. Κάναμε επισκέψεις σε διάφορα 

ιδρύματα, πραγματοποιήσαμε αγώνες  με την Τοπική  μας  ομάδα και θέλω να 

ευχαριστήσω  αυτά τα δέκα χρόνια που ήμουνα Πρόεδρος προσωπικά τον 

Λευτέρη τον Ηλιάκη, την Χαρούλα την Κτενά και να ευχηθώ στον φί λο τον 

Δημήτρη το Πάλλη, καλή θητεία  και καλή  συνέχεια.  Σας ευχαριστώ πολύ.  

(Χε ιρο κρό τημα )  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  
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Κι εμείς  ευχαριστούμε.  Ο κύριος  Παπάς ως ταμίας  του Εθνικού  

Τμήματος  έχει  τον λόγο για τον ταμειακό απολογισμό και ισολογισ μό έτους 

2015.  Ο κ.  Παπάς  

ΤΑΜΙΑΣ ΔΣ κ. ΠΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ:  

Θα είμαι σύντομος και θα δεχτώ τις  ερωτήσεις που θέλετε.  Όσον 

αφορά τα έσοδα τα έχουμε κατηγοριοποιημένα και μπορείτε να τα δείτε 

στο φυλλάδιο μέσα. Είναι σύνολο ετήσιες εισφορές μελών 119.401€. 

Έσοδα  για την έκδοση του περιοδικού 46.635.  Έσοδα για το πανελλήνιο 

συνέδριο 61.413.  Ενισχύσεις Τοπικών  διοικήσεων από το κοινωνικό 

κεφάλαιο 18.654€.  Συμμετοχές από κ οινόχρηστα 4.000€. Λοιπά 56.589,75.  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 306.692,75€  

 Έξοδα.  Μετά θα κάνω αναλυτική εν ημέρωση.  Ετήσιες εισφορές 

μελών είναι 59.032,70.  Για επιδότηση περιοδικού  –  ημερολογίου,  δώσαμε 

62.488,13€.  Έξοδα πανελληνίου συνεδρίου και φιλικής συνάντησης 

101.692,14.  Αποδόσεις ενισχύσεων Τοπικών ,  από το κοινωνικό κεφάλαιο 

και ενισχύσεις μελών 13.940,60.  Έξοδα κίνησης μελών ΔΣ και  

εξελεγκτικής καθώς και  αντιπροσωπιών που πήγαν στο εξωτερικό 

38.207,65. Λειτουργικά έξοδα γραμματείας 20.911,47.  ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 

295.382,59€.  

 Βγήκαμε θετικοί με υπόλοιπο για νέα χρήση του 2016 ,  11.320,16€.  
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 Όσον αφορά τα έσοδα έχει  κάποιος κάποια απορία; θέλετε να 

εξηγήσω κάτι;  ή να τα αναφέρω αναλυτικά;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Να δώσουμε το λόγο αν υπάρχει  κάποια τοποθέτηση; ερώτηση 

Τοπικής;   

ΤΑΜΙΑΣ ΔΣ κ. ΠΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ:  

Επιπλέον να προσθέσω ότι  με απόφασ η του ΔΣ όσον αφορά τις  

αποδόσεις δικαιωμάτων στις  Τοπικές  διοικήσεις,  από φέτος  και στο εξής,  

όσες Τοπικές  διοικήσεις είναι ανενεργές τα λεφτά που είναι να πάνε,  

μπαίνουν σ'  ένα ειδικό κωδικό και τα απορροφούν όλα από το 2016 και 

μετά όταν  ενεργοποιηθούν  οι Τοπικές  Διοικήσεις ,  ε ίναι οι  διοικήσεις  

Ευβοίας ,  η Καστοριάς,  Κεφαλονιάς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Εντάξει ;  Ολοκλήρωσες;  

ΤΑΜΙΑΣ ΔΣ κ. ΠΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ:  

Ναι  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Τοπική  Διοίκηση  Ξάνθης,  μικρόφωνο για τα πρακτικά Χρήστο.  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΑΝΘΗΣ κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ :  

Ξάνθη, Ιωαννίδης .  Ήθελα να ρωτήσω εκεί  που λέτε χρηματικές  

ενισχύσεις Τοπικών  10.140€ ,  στη σελίδα 28 αναφέρεται οικονομική 

ενίσχυση 473,55 €  για απομαγνητοφώνηση πρακτικών  10η ς  φιλικής 

συνάντησης,  απ΄ ότι  ξέρω  πρακτικά στις  φιλικές συναντήσεις δεν κρατάμε.  

Τι αφορά αυτό το ποσόν;  Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Να γίνουν όλες οι  ερωτήσεις και να απαντήσετε συνολικά. Τοπική  

Διοίκηση  Τρικάλων  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ κ .  ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  :  

Η Τοπική  Διοίκηση  Τρικάλων,  για λογαριασμό μας ο Ταμίας  μας  κ.  

Δραγούτσος Βασίλειος,  μπορούμε πιστεύω.  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ κ .  ΔΡΑΓΟΥΤΣΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ :  

Γεια σας είμαι  από την Τοπική  Διοίκηση  Τρικάλων ο εκπρόσωπος 

Δραγούτσος Βασίλης και  Ταμίας της Τοπικής Διοίκησης.  Θέλω στον κ.  

Ταμία  του Εθνικού, έχουμε δύο ερωτήσεις.  Η πρώτη ερώτηση είναι για τα 

έσοδα και  τα έξοδα του πανελληνίου συνεδρίου.  Βλέπω στον ισολογισμό τα 
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έξοδα  για φέτος ε ίναι 85.898,21 και  τα έσοδα 51.017 και έτσι όπως τα 

βγάζουμε κι  εμείς  βλέπω ένα παθητικό 34.875.  Αυτό το ποσόν πληρώνεται 

από το απόθεμα του  κεφαλαίου του  Εθνικού  Τμήματος ;  

 Και αν ισχύει  αυτό το ποσόν,  μήπως είναι πολλές οι  πέντε μέρες για 

πανελλήνιο συνέδριο με  τόσα έξοδα όταν το συνέδριο είναι μία μέρα,  γιατί  

παλιότερα υπήρχε και το συνέδριο του ΛΑΜΔΕΑ που ήταν δύο μέρες.  

Ερχόμαστε πέντε μέρες εδώ και  συνεδριάζουμε μία μέρα. Και από 

προσωπική μας άποψη, το θέμα μας είναι ότι ,  κάνουμε  και  προτάσεις και  

το καταστατικό  τροποποιείται κάθε πέντε χρόνια,  από την στιγμή που το 

καταστατικό  τροποποιείται κάθε πέντε χρόνια,  μπορούμε να κάνουμε 

προτάσεις από την στιγμή που δεν περνάνε; Το συνέδριο γίνεται για να 

κάνουμε προτάσεις .  

 Δεύτερη ερώτηση  αφορά τις  εκδόσεις ημερολόγιο –  περιοδικό ,  

έκδοση συσκευασία ημερολόγιο περιοδικού 38.285,53.  Ταχυδρομικά 

Περιοδικού και ημερολόγιο  24.020,  η απορία μας είναι ότι ,  στο περυσινό 

ισολογισμό ήταν 15.817 το πρώτο και 14.907 το δεύτερο. Γιατί  αυξήθηκαν 

τόσο πολύ ;  όταν ο προϋπολογισμός για το 2015 ο περυσινός το πρώτο ήταν 

30 και για το δεύτερο 20,  και το πρώτο ήταν 38 και το δεύτερο 24.  

Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Και εμείς  ευχαριστούμε.  Τοπική  Διοίκηση  Δράμας,  ο κ.  Σκάρλιος .  

Από μικροφώνου Μηνά, από μικροφώνου.  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΡΑΜΑΣ κ .  ΣΚΑΡΛΙΟΣ  ΜΗΝΑΣ  :  

Τοπική  Διοίκηση  Δράμας,  Σκάρλιος Μηνάς,  μία δ ιευκρίνιση  θα 

παρακαλούσα,  σ'  αυτό που είπε ο κ.  Ιωαννίδης,  τα έξοδα για την 

απομαγνητοφώνηση  της φιλικής για να καταλάβω. Σήμερα ας πούμε γίνεται 

το συνέδριο μας,  δεν μπορεί να πάρει κάποιος την κασέτα και να τα  

απομαγνητοφωνήσει ο  Πρόεδρος ή ο Γραμματέας; πρέπει να τους τα 

δώσουμε  έτοιμα ;  Ή είναι τα έξοδα για  να πληρώσουμε (Π αράλληλες  Ομ ιλ ί ε ς )  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Να απομαγνητοφωνηθούν,  να γίνει  δαπάνη για την 

απομαγνητοφώνηση  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΡΑΜΑΣ κ. ΣΚΑΡΛΙΟΣ ΜΗΝΑΣ :  

Ακριβώς,  τα έξοδα για τις  κάμερες κλπ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Η Τοπική Διοίκηση Θεσσαλονίκης,  έχει  ζητήσει  το λόγο; Τοπική 

Διοίκηση Θεσσαλονίκης.  
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ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ .  ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ :  

Μετά στην ψήφιση του ισολογισμού, μετά  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ   

Δεν  θέλετε να ρωτήσετε κάτι ,  όχι ;  Ευχαριστώ. Ο κ.  Παπάς.  Α μισό 

λεπτό  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ κ .  ΖΑΡΧΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ :  

Τοπική  Διοίκηση  Καρδίτσας Γιώργος Ζαρχανής.  Μία μικρή 

διευκρίνιση ,  στη σελίδα 28 με τις  ενισχύσεις,  αναγράφετε  απόδοση 

χορηγιών  για την πραγματοποίηση …  από την  συνεταιριστική τράπεζα 

Καρδίτσας,  για  την διοργάνωση του μπάσκετ που σας ε ίπα προηγουμένως,  

λόγω έλλειψης ΑΦΜ ήταν αδύνατον να μας δοθούν απευθείας  και έτσι 

πήγαν στο Εθνικό Τμήμα  και  με απόφαση ΔΣ περιήλθε σε μας,  για την 

διοργάνωση. Αυτό βέβαια μας δημιουργεί  και σκέψεις  για το πόσο 

σημαντικό είμαι το ΑΦΜ, τις  οποίες  θα επεξεργαστούμε στο μέλλον,  γιατί 

πραγματικά δυσκολευτήκαμε εκείνες τις  μέρες.  Ευχα ριστώ.  

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ . ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Να είστε καλά και συγχαρητήρια.  Παρακαλώ  

ΑΝ. ΤΑΜΙΑΣ ΔΣ κ .  ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ :  

Ζαχαριουδάκης Μανώλης από την Τοπική  Διοίκηση  Ηρακλείου  και 

Εθνικό Τμήμα, το ίδιο  ισχύει  και για το  5000 εδώ που λέει  για την 

ενίσχυση της  1 η ς  συνδιάσκεψης γυναικών αστυνομικών και τώρα έχουμε 

χρήση ΑΦΜ του Εθνικού Τμήματος,  βέβαια  η Τοπική  Διοίκηση  Ηρακλείου 

έχει  ζητήσει να πάει σε δικό της ΑΦΜ. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Να είστε καλά. Κάτι άλλο δεν  υπάρχει;  Ο κ.  Παπάς  

Κ.  ΘΕΟΧΑΡΗΣ  :  

Κύριε Πρόεδρε,  μπορούμε να πούμε μία πρόταση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Επιπρόσθετα; για το θέμα, όχι  για άλλο θέμα.  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ κ .  ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ :  

Είναι θέμα οικονομικό,  Θεοχάρης Τοπική  Διοίκηση  Τρικάλων και  

άπτεται  στο να κερδίσουμε χρήματα. Θα μου πείτε  επανέρχομαι,  σ΄  ένα 

προγενέστερο,  τα τηλέφωνα, είναι 11 κατά μέσον όρο 20,  ε ίναι 220 το 

μήνα, είναι 60,  15 και  30,  σταδιακά , πως παίρνει  το Εθνικό Τμήμα, η 

τηλεφωνική αποζημίωση, εγώ το βάζω κατά μέσο όρο 20 επί 11 μέλη 220 

το μήνα επί  12 μήνες είναι  περίπου  2.500, 2.640 για την ακρίβεια το έτος. 
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Στην  τριετία  είναι 7.500€.  Μπορεί να κερδίσει  το Εθνικό Τμήμα .  

Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Και εμείς  ευχαριστούμε.  Ο κ.  Παπάς  

ΤΑΜΙΑΣ ΔΣ κ .  ΠΑΠΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ :  

Όσον αφορά το συνέδριο  και τις  ημέρες,  που ρώτησε ο ταμίας  των 

Τρικάλων έχει  τεθεί  παλαιότερα πριν  από δύο χρόνια,  είπε για τις  ημέρες,  

τέθηκε σε ψηφοφορία στη γενική συνέλευση να μειωθούν οι  μέρες  –  στην 

Καλαμάτα έγινε αυτό –  απορρίφθηκε αυτή η πρόταση και συνεχίζουμε με 

αυτές τις  μέρες που κάνουμε.  Και να το πω, εξτρά εκτός ταμείου είναι μια 

γιορτή ρε παιδιά,  εδώ βρισκόμαστε κάθε χρόνο  περιμένουμε πότε θα γίνει  

το συνέδριο,  αν το κάνουμε μία μέρα δεν είναι μόνο γ ια  μας,  η IPA έχει  

άλλο χαρακτήρα, βρίσκονται οι  γυναίκες μας τα παιδιά μας,  βρισκόμαστε 

κάθε χρόνο μαζί,  γνωρίζουμε ότι  μπαίνουμε μέσα στο συνέδριο κάναμε την 

καλύτερη τιμή 250€ το άτομο, αλλιώς αν την βάζαμε παραπάνω δε θα 

ερχόταν κανένας .  Αναγκαστικά μπαίνει  μέσα ο ισολογισμός του συνεδρίου 

πάντα.  

 Και επί του άλλου θέματος της απομαγνητοφώνησης πρακτικών 

υπήρχε εκείνη την ημέρα  στα Καλάβρυτα, έγινε διοικητικό συμβούλιο  του 

Εθνικού Τμήματος,  λάθος γράφτηκε εδώ πέρα, έγινε διοικητικό συμβούλιο 

του Εθνικού Τμήματος επί  13 ώρες,  αυτά πληρώσαμε και  επειδή δεν 

μπόρεσε ο Γραμματέας να κάνει  απομαγνητοφώνηση 13 ώρες τα  δώσαμε 

στην εταιρεία.  (Πα ράλληλες  ο μ ιλ ί ε ς  γ ια  επ εξήγηση )  Ήταν 13 ώρες η συνεδρίαση 

που κάναμε στα Καλάβρυτα ,  (Π αράλληλες  ο μ ιλ ί ε ς  γ ια  επ εξήγηση )  την  

απομαγνητοφώνηση του  διοικητικού  συμβουλίου που έγ ινε στα Καλάβρυτα,  

(Παράλληλες  ο μ ιλ ί ε ς  γ ια  επ εξήγηση )   του Εθνικού .  (ακο ύγε τα ι  « προ βλέπε τα ι  αυτό  του  

Εθν ικο ύ;» )  του Εθνικού την κάνουμε φυσικά.  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΑΝΘΗΣ κ .  ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ :  

Ωραία και εγώ αν  πω, ο Σπύρος πήρε 480 €;  Τα δώσατε στο Σπύρο.  

ΤΑΜΙΑΣ ΔΣ κ .  ΠΑΠΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ :  

Υπάρχει τιμολόγιο Χρήστο  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΑΝΘΗΣ κ .  ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ :  

Όχι συγνώμη, γιατί  δεν το γράφατε ότι  ε ίναι για το εθνικό; Δηλαδή 

σε κάθε διοικητικό  του Εθνικού  κάνετε απομαγνητοφώνηση; γίνεται σε 

κάθε διοικητικό;  

ΤΑΜΙΑΣ ΔΣ κ .  ΠΑΠΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  :  

Αυτό γίνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου  
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ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΑΝΘΗΣ κ .  ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ :  

Σε κάθε διοικητικό;  

ΤΑΜΙΑΣ ΔΣ κ .  ΠΑΠΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  :  

Όχι επειδή ήταν πολύωρη η συνεδρίαση , πάρθηκε ειδική απόφαση γι '  

αυτό το θέμα. (Παράλληλες  ο μ ιλ ί ε ς  γ ια  επ εξήγηση )  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ .  ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  :  

Ένα λεπτό να σας δώσουμε διευκρινήσεις για να καταλάβετε.  θα σας 

δώσουμε διευκριν ίσεις ,  δε θα δεχτούμε άλλες ερωτήσεις,  να καταλάβετε 

αυτό που θα σας πούμε,  αφήστε μας λοιπόν να σας εξηγήσουμε.  Στα 

διοικητικά συμβούλια τα οποία  πραγματοποιεί  το Εθνικό Τμήμα ,  

μαγνητοφωνούνται  όλα τα διοικητικά συμβούλια.  Στο συγκεκριμένο 

διοικητικό συμβούλιο όπως σας εξήγησε ο κ.  Παπάς ήταν πολύωρη η 

συνεδρίαση και  με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου τα ηχογραφημένα 

δόθηκαν για απομαγνητοφώνηση και το κόστος αυτής της 

απομαγνητοφώνησης είναι  το τιμολόγιο το οποίο είναι εδώ  

καταγεγραμμένο.  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΡΑΜΑΣ κ .  ΣΚΑΡΛΙΟΣ  ΜΗΝΑΣ  :  

(Ομιλ ία  μακρ ιά  από  το  μ ικρό φων ο)  Σαν λύση, δεν είμαστε ικανοί να το 

κάνουμε αυτό; Είναι τόσο δύσκολο ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ.  ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ :  

Κρίνεται  εσείς  την ικανότητα, αν την  απόφαση του διοικητικού 

συμβουλίου  κ.  Σκάρλιο;  (Παράλλη λες  ο μ ιλ ί ε ς  γ ια  δ ιευκρ ίνηση )  εδώ θα 

απομαγνητοφωνηθούν και τα πρακτικά αυτά  τα οποία καταγράφονται  θα 

απομαγνητοφωνηθούν.  Με τον ίδιο  τρόπο, με απόφαση η οποία έχει  ληφθεί 

από το διοικητικό συμβούλιο και έχει  κρίνει  το Πανελλήνιο Συνέδριο.  

 Για τις  ημέρες του συνεδρίου,  όσον αφορά για τις  ημέρες του 

συνεδρίου το 2012, στο Πανελλήνιο συνέδριο στην Καλαμάτα η Τοπική  

Διοίκηση  Αθηνών –  Αττικής είχε θέση το θέμα της μείωσης των ημερών  

συνεδρίου για να έχουμε μια εξοικονόμηση πόρων γιατί  τους  

αντιπροσώπους πληρώνει  το Εθνικό Τμήμα  αλλά και να είναι και 

μικρότερη η συμμετοχή των παρατηρητών και των εκδρομέων ,  αυτό όμως 

δεν έγινε αποδεκτό από την γενική συνέλευση .  Ο  τότε δε πρόεδρος της 

Τοπικής  Διοίκησης  Θεσσαλονίκης ,  ο κ.  Βασιλάκης ,  πρότεινε να 

διπλασιαστούν οι  μέρες του συνεδρίου και όχι  να τις  μειώσουμε.  

 Αυτό ισχύει  σαν απόφαση του Πανελληνίου Συνεδρίου.  Αν από εκεί  

και πέρα έχουμε κάποια άλλη, διαφορετική πρόταση μπορούμε να το 

συζητήσουμε σε νέα βάση. Αυτή τη στιγμή όμως ισχύε ι  η απόφαση για 
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πέντε μέρες και όπως πραγματοποιείται και διοργανώνεται το πανελλήνιο 

συνέδριο.  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΡΑΜΑΣ κ. ΣΚΑΡΛΙΟΣ ΜΗΝΑΣ :  

 (Ομιλ ία  μακρ ιά  από  το  μ ικρό φωνο ) .  Απλά μήπως πρέπει  να  δείτε  αν 

γίνεται;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ.  ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ :  

Κύριε  Σκάρλιο,  σας έδωσα μια απάντηση, μην μπαίνουμε σε διάλογο 

σας παρακαλώ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Μπορούμε να το επαναφέρουμε σε επόμενο συνέδριο,  ως πρόταση να 

είναι θέμα ημερήσιας διάταξης,  για να μπορεί να μπει  και στην διαδικασία 

της ψηφοφορίας.  ( Παράλληλες  ο μ ιλ ί ε ς )   

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ κ .  ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  :  

Κύριε Πρόεδρε,  δεν υπάρχουν πρακτικά απομαγνητοφωνημένα από τα 

Καλάβρυτα. Είμαι  σαφέστατος  σ '  αυτό και  αν μας φέρετε πρακτικά των 

Καλαβρύτων να τα ακούσουμε,  εγώ θα ζητήσω συγνώμη και θα σας πω και 

τα άτομα τα οποία μου το είπαν.  Απλά είχε ανάγκη ο κ.  Φώτογλου έκανε  

έξοδα πολλά ο συνάδελφος και  θεωρήσατε να γράψετε ότι  έγινε 

απομαγνητοφώνηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ :  

Κατανοήθηκε,  ο κ.  Γενικός Γραμματέας του Εθνικού  

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ κ .  ΦΩΤΟΓΛΟΥ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ :  

Τώρα παρεκτρεπόμαστε μου φαίνεται. ,  Χρήστο ούτε η Αχαΐα ούτε ο  

Φώτογλου πήρε το ποσό αυτό.  (Παράλλ ηλες  Ομ ιλ ί ε ς )   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ :  

Να τελειώσει οκ.  Γραμματέας  

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ κ. ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ:  

Εγώ όταν τέθηκε το θέμα πήγα επάνω στο Βασίλη και του είπα ότι  εκ 

περιτροπής μπήκε εκεί  αυτό το ποσόν δεν έπρεπε να μπει ,  δεν ενισχύθηκε η 

Τοπική Διοίκηση Αχαΐας ,  ο κ.  Αβραμίδης  τώρα  αφήνει  κάποια αιχμή την 

οποία αιχμή δεν πρέπει να την αφήσουμε να περάσει έτσι.   

 Σας έδωσε την εξήγηση ο κ.  Ταμίας και  ο κ.  Πρόεδρος,  ήταν μέσα 

μια  συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου η οποία ξεπέρασε τις  13 ώρες , 

ήταν διήμερη, συνολικά η απομαγνητοφώνηση είχε πάνω από 140 σελίδες.  

(Παράλληλες  ο μ ιλ ί ε ς  γ ια  δ ι ευκρ ίνηση )  Ναι ήταν σοβαρά τα θέματα και  είχαν πολύ 

μεγάλες  οι  εισηγήσεις.   

(Παράλληλες  ο μ ι λ ί ε ς)  
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ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ κ. ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ:  

Τώρα δεν θα κάνουμε διάλογο  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ :  

Να μην επιμένουμε σε ένα θέμα, όταν  

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ κ. ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ:  

Εγώ θέλω να πάρει πίσω ο Πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης Σάμου ,  

την αιχμή αυτή που άφησε.  Εμείς και η Τοπική Διοίκηση Αχαΐας,  τότε 

ήμουν Πρόεδρος ουδέποτε λειτουργήσαμε έτσι,  ουδέποτε λειτουργήσαμε 

έτσι,  να πάρει πίσω αυτό που είπε  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Το θέμα έχει  κατανοηθεί  από όλους τους συνέδ ρους.  Παρακαλείται ο  

Πρόεδρος του Εθνικού  Τμήματος  αν υπάρχουν πρακτικά να μας καταθέσει 

για την συγκεκριμένη συνεδρίαση, αν έχει  γίνει  απομαγνητοφώνηση αυτό 

εννοώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ.  ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ :  

Αυτή την στιγμή θα παραδώσω στον Πρόεδρο της Γενικής  

Συνέλευσης,  τη  συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου για  το ΥΠ.ΕΞ, τα 

οποία είναι εδώ  η απομαγνητοφώνηση των πρακτικών και θα παρακαλέσω 

όποιος  επικαλέστηκε ότι  αυτά πήγαν στην Τοπική  Διοίκηση  και ήταν 

ανίκανος ο Πρόεδρος  για να κρατήσει τα πρακτικά, να το  ανακαλέσει και 

να ζητήσει συγνώμη.  

 Είναι κακοήθειες αυτές κύριε πρόεδρε  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Κ.  Πρόεδρε ,  κ.  Πρόεδρε,  ευχαριστώ  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ κ .  ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ :  

Δεν είπαμε ανίκανος.  Εγώ είπα προσωπικά όταν έχει  μία Τοπική ,  

κάνει μία φιλική και έχει  ανάγκες και πολύ καλά κάνε τε  να δώσετε κάποια 

οικονομική ενίσχυση, και να την δώσετε κύριε Πρόεδρε,  δεν είπε κανείς  

όχι  μιλάμε για τα πρακτικά όμως τώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ.  ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ :  

Ενισχύονται οι  τοπικές Διοικήσεις  με τον τρόπο με το οποίο 

προβλέπεται και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Παρακαλώ, παρακαλώ  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ:  

Δεν άφησα μομφή για κάτι  άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ.  ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ :  
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Αφήσατε μομφή  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Παρακαλώ  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ:  

Αν άφησα μομφή γ ια κάτι  άλλο ζητώ συγνώμη. (Παράλλη λ ες  ο μ ιλ ί ε ς) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Το θέμα έληξε.  Κύριοι το θέμα έληξε,  από τον  Πρόεδρο του Εθνικού  

Τμήματος  κατατέθηκαν τα πρακτικά της  συνεδρίασης του διοικητικού 

συμβουλίου στα Καλάβρυτα,  για ΥΠ.ΕΞ,  απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.  

 Λοιπόν,  έχουμε κάτι  άλλο; ο κ.  Παπάς έχει  ολοκληρώσει;  Τίθεται το 

θέμα σε ψηφοφορία. . . . .  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ κ .  ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ :  

Δεν απάντησε ο κ.  Παπάς,  στον Ταμία των Τρικάλων  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Παρακαλώ  

(Παράλληλες  ο μ ιλ ί ε ς)  

ΤΑΜΙΑΣ ΔΣ κ .  ΠΑΠΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ :  

Ορίστε;  το περιοδικό πέρυσι… ήταν πιο ελαφρύ, επειδή ήταν …. 

Σταντ,  το επ ιτραπέζιο,  τώρα  φέτος  βγήκε πιο μεγάλο,  ήταν πιο βαρύ και 

αυτή την τ ιμή,  το επιτοίχιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Μανώλη, ως αναπληρωτής ταμίας έχεις  κάτι;  Όχι;  Εντάξει  

ΤΑΜΙΑΣ ΔΣ κ. ΠΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ:  

Συγνώμη  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Παρακαλώ  

ΤΑΜΙΑΣ ΔΣ κ. ΠΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ:  

Θέλω να πω, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Μανώλη για  την βοήθεια  

που μου παρέχει ,  γιατί  όλα αυτά με την βοήθεια του Μανώλη τα κάναμε. 

Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Και εμείς  ευχαριστούμε.  Έχουμε έγκριση ισολογισμού  απολογισμού  

και απαλλαγή της  Διοίκησης της ένωσης από κάθε  ευθύνη. Για τον φίλο 

μου τον Γιάννη τον Περράκη τον Πρόεδρο, αυτό που μου είπες το λευκό,  

χθες το βράδυ διαβάζοντας τον κανονισμό, το αποχή δεν μου άρεσε,  αλλά 

βρήκα μια πολύ ωραία λέξη, ΕΠΕΧΩ, δεν  εκφράζω άποψη –  δεν εκφέρω 
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γνώμη, δηλαδή, απέχω από την ψηφοφορία ενώ είμαι παρών .  Λοιπόν,  ποιοι  

δεν  εγκρίνουν; Θεσσαλονίκη;  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ .  ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ :  

Το λόγο .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Όχι το λόγο,  μπήκαμε σε ψηφοφορία,  ( παράλληλες  ομ ιλ ί ε ς )  Ζητήσατε το 

λόγο,  μισό λεπτό να συμβουλευτώ τις  σημειώσεις μου, ζητήσατε το λόγο 

μετά από τη Δράμα, γράφω Θεσσαλονίκη, σας έδωσα τ ον λόγο και μου 

είπατε δεν επιθυμώ, και το έχω σβήσει.  Και μ ίλησε μετά το Ηράκλειο.  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ:  

Θέλω να εξηγήσω για το λόγο που θα πω όχι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Ψηφοφορία κάνουμε  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ:  

Λέω όχι  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Λοιπόν  ποιοι  δεν εγκρίνουν τον Απολογισμό και  Ισολογισμό ;  

Θεσσαλονίκη  όχι,  άλλος; Ποιοι  εγκρίνουν τον ταμειακό απολογισμό  

ισολογισμό έτους 2015 και απαλλάσσουν την Διοίκηση  της Ένωσης από 

κάθε ευθύνη; Κατά πλειοψηφία.  Ε υχαριστώ.  

 Ο κύριος Κάσιμος την έκθεση της  Εξελεγκτικής Επιτροπής ,  και 

απαλλαγή της Διοίκησης της Ένωσης από κάθε ευθύνη.  Ο κ.  Κάσιμος έχει  

το λόγο.  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΑΝΘΗΣ κ .  ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ  :  

Συγνώμη κ.  Πρόεδρε,  δεν έπρεπε πρώτα να μιλήσει ο κ.  Κάσιμος  και  

μετά να ψηφίσουμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Θα μιλήσει , (παράλληλες  ο μ ιλ ί ε ς ) ,  γ ια τον ταμειακό απολογισμό και  

ισολογισμό, το τρίτο θέμα τον απολογισμό και ισολογισμό ψηφίσαμε,  

Χρήστο έχεις  δ ίκιο ,  πάμε στο τέταρτο θέμα, σ ευχαριστώ πολ ύ.  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΑΝΘΗΣ κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ :  

Συγνώμη έτσι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  
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Σ ευχαριστώ, οι  σημειώσεις μου έπεσαν στην επάνω γραμμή, νάσε 

καλά σ ευχαριστώ,  ο ισολογισμός ήταν αυτό -  το τρίτο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕ κ .  ΚΑΣΙΜΟΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ :  

Γεια σας κι  από μένα, θέλω να πω σε όλους χρόνια  πολλά.  Κατ΄ 

αρχήν θα ήθελα να πω κάτι ,  ότι η Εξελεγκτική Επιτροπή ζήτησε τα 

πρακτικά,  μόνο και μόνο να κάνει  μια συσχέτιση των δαπανών  αν έχουν 

εγκριθεί  από το ΔΣ.  …..  

 Λοιπόν  

Στην Αθήνα σήμερα την 17η Απριλίου 2016, ημέρα της εβδομάδος Κυριακή 

και ώρες 09.00 έως 15.00 η υπογεγραμμένη επιτροπή, που συγκροτήθηκε βάσει των 

άρθρων 26 και 28 του Καταστατικού του Ελληνικού Τμήματος Δ.Ε.Α. αποτελούμενη 

από τους:   

1
.- 

ΚΑΣΙΜΟ Σωτήριο  ως  Πρόεδρο  

2
.- 

ΒΟΓΔΟ Ζήση  και  

3

.- 
ΗΛΙΑΚΗ Ελευθέριο ως  μέλη  

 

επανήλθε μετά από νέα πρόσκληση για να ολοκληρώσει τον έλεγχο, ο οποίος 

διεκόπη την 9η Μαρτίου 2016, επειδή δεν προσκομίσθηκαν τα πρακτικά του ΔΣ για 

το έτος 2015 (Απρίλιος - Δεκέμβριος), προκειμένου να συσχετιστούν οι δαπάνες με 

βάσει τις αποφάσεις του ΔΣ. 

Σε επικοινωνία μας με τον Γεν. Γραμματέα ενημερωθήκαμε ότι τα πρακτικά 

δεν ήταν έτοιμα και θα προσκομισθούν σε σύντομο χρόνο.  

Πράγματι την 17η Απριλίου μας προσκομίσθηκαν όλα τα πρακτικά των 

συνεδριάσεων του ΔΣ, το βιβλίο ταμείου με όλα τα παραστατικά και τα λοιπά 

δικαιολογητικά, για τον έλεγχο της χρήσης (2015) 1-1-2015 έως 31-12-2015. Μετά 

από εμπεριστατωμένο έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης σε συσχετισμό με τις 

αποφάσεις του ΔΣ και του βιβλίου ταμείου και παραστατικών εσόδων-εξόδων 

διαπιστώσαμε ότι την 31-12-2015 υπήρχαν τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία, 

για μεταφορά στο έτος 2016: 

Α.  ΓΕΝΙΚ.  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

1)  Στον υπ’ αριθ. 129/296083-42 λογαριασμό ΕΤΕ Κοιν. Κεφαλαίου: 

3.575,64  ευρώ. 
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2)  Στον υπ’ αριθ. 129/480390-65 λογαριασμό ΕΤΕ (μπλοκ επιταγών):  

5.757,44  ευρώ. 

3)  και Σε μετρητά το ποσό 1.987,08 ευρώ για κάλυψη τρεχουσών αναγκών. 

4)  Προκύπτει από το βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών, ότι το 2015 έκλεισε 

με ενεργητικό (θετικό) υπόλοιπο 11.320,16 ευρώ, για μεταφορά στο οικονομικό 

έτος 2016. 

Β.  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  ΙΡΑ  HOUSE  ΑΘΗΝΩΝ 

             Υπόλοιπο από μεταφορά χρήσης 2014                         2.206,39  €. 

             Έσοδα έτος  2015 και τόκοι                                         2.610,00     »   

             Έξοδα       »         »                                                      3.447,60     »    

------------------ ---- ------------------ ---- ----------- ------- ---- --------------  
             Υπόλοιπο για μεταφορά στο 2016                                1.368,79     » 

Γ.  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  ΙΡΑ  HOUSE  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

             Υπόλοιπο από μεταφορά χρήσης 2014                    2.553,10  ευρώ. 

             Έσοδα χρήσης 2015 και τόκοι                                5.070,00     »   

             Έξοδα       »         »                                                  4,928,02     » 

------------------ ---- ------------------ ---- ----------- ------- ---- --------------  
             Υπόλοιπο για μεταφορά στο 2016                            2.695,08     » 

Δ.  ΤΗΡΟΥΜΕΝΟΙ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (31-12-2015) 

            1.  ΕΤΕ Κοινωνικού Κεφαλαίου  129/296083-42     3.575,64  ευρώ. 

            2.  ΕΤΕ μπλοκ επιταγών  129/480390-65                5.757,44      » 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  Ε.Ε. 

α)  Τα τελικά αποτελέσματα του εμπεριστατωμένου ελέγχου, 
δείχνουν ότι η οικονομική διαχείριση, έγινε με συνέπεια, επιμέλεια 

και σύνεση.  
β)  Τα σχετικά βιβλία και δικαιολογητικά (παραστατικά) 

τηρούνται κανονικά και φυλάσσονται σε κατάλληλο χώρο.  

γ)  Οι ζητηθείσες για τον αναγκαίο έλεγχο πληροφορίες,  
επεξηγήσεις, διευκρινήσεις, κλπ, μας δόθηκαν άμεσα, χωρίς 
υπεκφυγές ή καθυστερήσεις.  

δ)  Λαμβανομένου υπόψη των διαπιστώσεων και συμπερασμάτων, η 

Εξελεγκτική Επιτροπή θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ελληνικού Εθνικού Τμήματος, όλα τα παραπάνω, για τις δικές του ενέργειες 

(υποβολή της έκθεσης στο ετήσιο τακτικό Π.Σ., κλπ). 
 

17 Απριλίου 2016 
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Η    Ε Ξ Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Η    Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 

                  Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη: 

                                                 ΒΟΓΔΟΣ Ζήσης 
           ΚΑΣΙΜΟΣ  Σωτήριος                                          

                                      ΗΛΙΑΚΗΣ Ελευθέριος  
 

 

(Δ ιάλο γο ι )  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Στο τέλος της εκθέσεως δεν υπάρχει ,  και στα συμπεράσματα δεν  

έχετε συμπεριλάβει στην έκθεσή σας απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη. 

Αυτό θα το θέσουμε εμείς  στο συνέδριο,  για έγκριση.  Εσείς ως επιτροπή 

εισηγείσθε την απαλλαγή;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕ κ.  ΚΑΣΙΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ:  

Ναι  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Λοιπόν,  ποιοι  δεν εγκρίνουν την έκθεση και την απαλλαγή της  

Διοίκησης της ένωσης ,  από κάθε ευθύνη; Ομόφωνα; ομόφωνα εγκρίνεται.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕ κ.  ΚΑΣΙΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ:  

κ.  Πρόεδρε,  θέλω να ευχαριστήσω τον ταμία  και τον αναπληρωτή 

ταμία και  τα μέλη του Δ.Σ. τα οποία βοήθησαν πάρα πολύ ,  στον έλεγχο που 

κάναμε .  

(Χε ιρο κρό τημα ) 

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ .  ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ :  

κ.  Πρόεδρε,  εγώ στον ταμειακό απολογισμό είπα όχι ,  εδώ είπα ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Ναι ομόφωνα είπαμε,  ομόφωνα.  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ:  

Νάμαστε αγαπημένοι  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Πάντα και μέσα από τις  αντιθέσεις μας … ( παράλληλο ι  δ ιάλο γο ι ) 

ΤΑΜΙΑΣ ΔΣ κ .   ΠΑΠΑΣ :  

Διευκρίνισα Μανώλη ότι  είναι του 16 .  Γράψαμε λάθος 15 πάνω.  



 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  

 

32ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΕ ΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  13ης  ΜΑΪΟΥ  2016  

 

79 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ.  ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Αλλάξτε την ημερομηνία  στην σελίδα 18 του φακέλου του συνεδρίου,  

προϋπολογισμός έτους 2016,  το  15 να το κάνετε 16 .  Ο κ.  Παπάς έχει  το 

λόγο.  

ΤΑΜΙΑΣ ΔΣ κ.  ΠΑΠΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  :  

Προϋπολογισμός έτους 2016 έσοδα,  προϋπολογίζουμε από ε τήσιες 

εισφορές μελών γ ια το 2016 121.460€. Προϋπολογίζουμε για εκδόσεις 

περιοδικού και ημερολογίου 38.000€. Προϋπολογίζουμε για το Πανελλήνιο 

συνέδριο 56.000€. Προϋπολογίζουμε για τις  ενισχύσεις  Τοπικών  

διοικήσεων και μελών 19.000€. Προϋπολογίζουμε για τι ς  συμμετοχές στα 

κοινόχρηστα και αυτό αφορά την Τ.Δ.  Αττικής και  το ταμείο που είναι  μαζί  

μας στα γραφεία  και τα λοιπά είναι 12.220€. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 

251.680,16 € .  

 Στα έξοδα προϋπολογίζουμε ετήσιες ε ισφορές  μελών 67.070.  

Προϋπολογίζουμε για εκδόσεις περιοδικού –  ημερολογίου 38.000 ευρώ,  

προϋπολογίζουμε γ ια το πανελλήνιο συνέδριο και τις  φιλικές συναντήσεις 

63.000 €, προϋπολογίζουμε για τις  ενισχύσεις Τοπικών  διοικήσεων από 

κοινωνικό κεφάλαιο  πολυτέκνων και μελών μας 19.000  €, προϋπολογίζουμε 

για τα έξοδα κίνηση μελών ΔΣ αμοιβές αιρετών και προσκλήσεις  Τοπικών  

διοικήσεων σε συνέδρια εξωτερικού και εσωτερικού 36.500  €. 

Προϋπολογίζουμε για ανάπλαση κτηρίων 24.300€, αυτό το βάζουμε πρώτη 

φορά Μανόλη και αφορά τον ξενώνα στο Νυμφαίο,  και προϋπολογίζουμε 

τα λειτουργικά  έξοδα γραμματείας  28.110,16  €. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 

251.680,16 και ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 251.680,16.  

 Πιστεύω,  να κάνει  και  μία διευκρίνιση ο Μανόλης θέλει  να κάνει .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Ο Αναπληρωτής Ταμίας παρακαλώ.  

ΑΝΑΠΛ.  ΤΑΜΙΑΣ  κ. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  :  

Όπως ανέλυσε ο Βασίλης  ο Παπάς  τον προϋπολογισμό, έτσι είναι  

απλά εκείνο που θέλουμε να πούμε είναι το εξής.  Ότι όπως είπε και  ο 

συνάδελφος και φίλος  από την Τ.Δ. Καρδίτσας,  σχετικά με τον  

προϋπολογισμό, από δω και στο εξής,  θα προσπαθήσουμε να είμαστε πιο 

κοντά στον προϋπολογισμό. Δηλαδή να είμαστε πιο κοντά στον 

προϋπολογισμό σχηματίσαμε ένα πρόγραμμα για να μιλήσω και στο πνεύμα 

της  εποχής,  θα έχει  αυτόματους κόφτες δηλαδή ,  θα γίνεται  κόκκινο αν ένα 

ποσό ξεφεύγει ,  με αποτέλεσμα να το ανα μορφώνουμε σχετικά,  θα 

προσπαθήσουμε λοιπόν να κάνουμε κάτι  τέτοιο και θα σας έρχεται,  σε κάθε 
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διοικητικό συμβούλιο θα έχουμε ένα ολοκληρωμένο ισολογισμό σαν να 

ήταν το κλείσιμο του έτους.  

 Αυτό όπως θα το φτιάξουμε αυτό θα σας το στείλουμε και με email ,  

να το δείτε ξανά.  Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Ολοκληρώσατε; Κάποια ερώτηση; τοποθέτηση;  Παρακαλώ  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ κ .  ΖΑΡΧΑΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ :  

Τοπική  Διοίκηση  Καρδίτσας.  Μια διευκρίνιση τα έσοδα  για το 

πανελλήνιο συνέδριο είναι  19.000, τα έσοδα2 € για  το κοινωνικό κεφάλαιο 

είναι πάλι 19.000 ;  δεν πληρώνουν τα ίδια μέλη;  

ΤΑΜΙΑΣ κ .  ΠΑΠΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ :  

Δεν άκουσα.  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ κ. ΖΑΡΧΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ:  

Τα έσοδα για το πανελλήνιο συνέδριο από την κράτηση του 1€ είναι  

19.000,  τα έσοδα από την εισφορά 2€ για το κοινωνικό κεφάλαιο ε ίναι πάλι 

19; Ο αριθμός των μελών δεν είναι ο ίδιος;  Θα έπρεπε να είναι διπλάσιος.  

ΤΑΜΙΑΣ κ. ΠΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ:  

Μανώλη είναι 9 .500 περίπου  

ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ κ. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ :  

Αυτό είναι το εξής,  απλά έχει  μείνει  από προηγούμενο, έχουμε 

προϋπολογίσει  τα έσοδα όσον αφορά τα 19.000 διότι  τα επόμενα, το άλλο 

ευρώ έχουμε πει  ότι  θα είναι για την πληρωμή των αντιπροσώπων.  

Κ. . . . . . . . . . . . . . . . . . :  

Ουσιαστικά δεν είναι 2  €, είναι 1.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Κάποια άλλη διευκρίνιση;  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑΣ κ .  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ ΖΩΗΣ:  

Από Τοπική  Διοίκηση  Ηλείας Παναγιωτάρας Ζώης,  μία διευκρίν ιση.  

Στον Ισολογισμό του 15 το πανελλήνιο συνέδριο παρέα με την φιλική 

101.692€ έξοδα, προϋπολογίζουμε για το συνέδριο το πανελλήνιο φέτος 

63.000 . . . . . . . .φιλική συνάντηση. Υπάρχει μια απόκλιση γύρω στα 38.000€ 

δηλαδή. Πως θα καλυφθεί,  εάν ξεπεράσει τα 63.000 και φτάσει  τα  80 πως 

θα καλυφθεί αυτό το ποσόν; . . . . . . έχουμε 11.000 νομίζω. (Παράλληλες  

Ομιλίες) . . . . . . .85.000 κα ι έχουμε 22.000 υπέρβαση. Ή αν τα 11.000 που θα 

δώσει από το απόθεμα θα χρειαστούν άλλες 1 0 .000 πως θα καλυφθούν αυτά 

τα ανοίγματα δηλαδή; Μπορούμε να το δούμε,  ενημερωτικά.  
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 Μπορεί να έχουμε υπέρβαση και σε άλλους κωδικούς .  Γιατί  πέρυσι  

είχαμε ένα ποσό 45.000 ,  48 μάλλον,  από μεταφορά εκ των οποίων 

χρησιμοποιήσαμε τα 37.000 για να καλύψουμε τις  μεταφορές,  από 

μεταφορές μάλλον.   

ΤΑΜΙΑΣ κ. ΠΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ:  

Πέρυσι ήταν το ίδ ιο πάλι θετικό αλλά φαινόταν 47.000 γιατί  πέρυσι  

δεν πληρώσαμε την αποστολή του περιο δικού και του ημερολογίου,  την 

πληρώσαμε το '15,  την επόμενη χρονιά.  Φέτος όμως την αποστολή του 

περιοδικού και  του ημερολογίου την πληρώσαμε το '15.  Γι '  αυτό βγήκε 

11.000.  Πάλι στα ίδια λεφτά θα είμαστε όπως το '15.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Τοπική  Διοίκηση  Τρικάλων;  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ κ .  ΜΠΕΓΑΣ  ΑΧΙΛΛΕΑΣ  :  

Καλημέρα κι  από μένα, καλή συνέχεια στις  εργασίες,  Τοπική  

Διοίκηση  Τρικάλων ο Γενικός Γραμματέας,  Μπέγας Αχιλλέας.  Με πρόλαβε 

ο κ.  Παπάς. . . . . . . . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Ξέρετε κάτι ,  ε ίπαμε απόντος του Προέδρου της Τοπικής του 

αντιπροσώπου, να μιλάει  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ κ.  ΜΠΕΓΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ:  

Δηλαδή οι  παρατηρητές δεν μπορούν να συμμετέχουν;  να κάνω μια 

ερώτηση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Θέλω να είμαι ειλικρινής με τις  αρχές μου.. . .  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ κ.  ΜΠΕΓΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ :  

Κύριε Πρόεδρε,  με συγχωρείτε .  Στο άρθρο 33 του καταστατικού λέει :  

αφού προηγουμένως δώσει το λόγο σε όποιο μέλος το ζητήσει  και  εκφράσει 

τις  απόψεις επ '  αυτών. Σε οποιοδήπο τε μέλος.  Δεν αναφέρει αντιπρόσωπο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Να ολοκληρώσουμε.  (παράλληλο ι  δ ιάλο γο ι )  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ κ.  ΜΠΕΓΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ :  

Δεν νομίζω ότι  είναι κάτι  κακό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Παρακαλώ ολοκληρώστε,  το επισημαίνουμε.  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ κ.  ΜΠΕΓΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ :  

Ο κ.  Παπάς στο περιοδικό το 2014 βγήκε 30.724 συνολικά, το 2015 

είχε προϋπολογισμό 50,  βγήκε 62.488, γιατί  αυξήθηκε  χόντρυνε,  και το 
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περιοδικό το 2016 βγαίνει  38.000 πάλι,  την απάντηση.. . . . . . . . . . ευχαριστώ 

πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Δεν στερήσαμε από καμία Τοπική  τον λόγο.  Απεναντίας το Προεδρείο 

από την πρώτη στιγμή  το ζητήσαμε με την έγκριση σας για να μην σας 

στερήσουμε το λόγο για την ολιγόλεπτη απουσία των αντιπροσ ώπων να 

αναθέσει σε κάποιον από τους παρατηρητές.  Παρακαλώ κάποιος άλλος;  

 Ποιοι δεν ψηφίζουν τον προϋπολογισμό; Ποιοι  δεν  εγκρίνουν τον 

προϋπολογισμό; Περνάει ομόφωνα. Ευχαριστώ.  

 Ο κ.  Μαρούντας Νικόλαος για την έκθεση διοικητικών θεμάτων και  

την απονομή βραβείων, ο Α΄ Αντιπρόεδρος του Εθνικού Τμήματος,  κύριε 

Αντιπρόεδρε.  

Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ .  ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  :  

Ευχαριστώ τον κ.  Πρόεδρο.  Αγαπητοί συνάδελφοι και  

συναδέλφισσες,  σας καλωσορίζω στις  εργασίες του 32ου Πανελληνίου 

Συνεδρίου μας.  Πέρασε μια  δημιουργική χρονιά  η οποία ήταν πλούσια σε 

δραστηριότητες από το σύνολο των Τοπικών  διοικήσεων.  

 Ως επιτροπή διοικητικών συνεδριάσαμε το Σάββατο 2 Απριλίου 2016 

στα γραφεία της ένωσης μας και οφείλω να εκφράσω τις  ευχαριστίες μου 

στα μέλη της επιτροπής κύριο ΒΑΒΑΪΤΗ Σταύρο, κ.  Παπαμιχαήλ 

Αναστάσιο,  κ.  Κώστα Νικόλαο και κ.  ΣΠΥΡΑΚΟ Απόστολο.  

 Η επιτροπή συνεδρίασε με απαρτία  και ο πρόεδρος ενημέρωσε τα 

μέλη της για την μέχρι τώρα πορε ία των δραστηριοτήτων του,  του 

Ελληνικού Τμήματος  και των Τοπικών  διοικήσεων της  ΔΕΑ.  

 Κατά την συνεδρίαση με τα μέλη της επιτροπής συζητήσαμε και  

αποφασίσαμε για τα παρακάτω θέματα:  

1.  από τον Πρόεδρο της  επιτροπής κ.  Μαρούντα Νικόλαο έγινε 

γενική ενημέρωση για την ολοκλήρωση με επιτυχία των επετειακών 

εκδηλώσεων του ελληνικού Τμήματος  για τα 50 χρόνια από την ίδρυση 

του.  Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που τον 

ενημερώσαμε για το κοινωνικοπολιτιστικό έργο του ελληνικού Τμήματος  

IPA .  Τον προσκαλέσαμε στις  εργασίες του συμποσίου στην Αρχαία 

Ολυμπία και τον ενημερώσαμε για την διοργάνωση με το Αρχηγείο  και το 

ΠΟΚΕΑ διάλεξης στη Σχολή Αξιωματικών με θέμα: «Α στυνομία και 

Αριστοτελική φιλοσοφία ».  

2.  Προτάσεις Τοπικών  διοικήσεων για το πανελλήνιο συνέδριο στη 

Ζάκυνθο. Για την πρόταση της Τοπικής Διοίκησης  Αργολίδας τα μέλη της  
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επιτροπής εξέφρασαν την άποψη ότι  δεν μπορεί να υλοποιηθεί  για 

οικονομικούς λόγους.  Επισημαίνεται ότι  εκεί  συζητήσαμε όσες προτάσεις  

είχαν περιέλθει  μέχρι εκείνη την ώρα στο Εθνικό Τμήμα .  

 Συνεχίζω προτάσεις της Τοπικής Διοίκησης  Τρικάλων.  

α) όχι  στην  κατάργηση του ετησίου ατομικού ημερολογίου.  

β)  Λειτουργία των επιτροπών όπως ισχύει  μέχρι σήμερα.  

γ) η επιτροπή απέρριψε την πρόταση για την διοργάνωση σεμιναρίου 

στο πανελλήνιο συνέδριο καθαρά γ ια λόγους οικονομικούς,  και κυρίως 

γιατί  εκκρεμούν,  η οργάνωση των καινούριων ξενώνων και καταλαβαίνετε 

ότι  θα φύγουν πάρα πολλά χρήματα από το ταμείο.  Γι '  αυτό και μόνο το 

λόγο.  

δ) συμφωνεί με την πρόταση η οποία ήδη υλοποιείται κατά περίπτωση 

από το ΔΣ του Εθνικού  Τμήματος  για τη συμμετοχή εκπροσώπων από τις 

Τοπικές  διοικήσεις  σε αποστολές –  εκπροσωπήσεις στο εξωτερικό.  

ε) η επιτροπή απέρριψε την πρόταση της  προμήθειας αναμνηστικών 

στις  Τοπικές  διοικήσεις καθαρά για λόγους οικονομικούς.  Το Εθνικό 

Τμήμα  από την προμήθεια των αναμνηστικών του ανταποκρίνεται στα 

αιτήματα των Τοπικών  διοικήσεων ,  και το ξέρετε όλοι αυτό ,  όταν έχει  

διαθέσιμο υλικό.   

3. διοικητικά θέματα που αφορούν τις  Τοπικές  διοικήσεις (εγγραφές 

νέων μελών, συνδρομές αποστράτων)  στάλθηκε σε όλες τις  Τοπικές  

διοικήσεις και ισχύει  ο  νέος κανονισμός λειτο υργίας της  ΔΕΑ. 

Παραδόθηκαν στις  7/3/2016 τα πρακτικά του Πανελληνίου Συμβουλίου και 

στάλθηκαν σε όλες τις  Τοπικές  διοικήσεις.  Λόγω της συνεχιζόμενης 

απεργίας των δικηγόρων δεν κατατέθηκαν στο ειρηνοδικείο Αθηνών οι  

τροποποιήσεις του καταστατικού μας.  Στο παγκόσμιο συνέδριο της Κύπρου 

πετύχαμε την υπερψήφιση της πρότασης μας για την ισχύ των νέων 

ταυτοτήτων μέχρι  το 2019.  Για  την είσπραξη της  ετήσιας συνδρομής των 

αποστράτων –  μελών αν και υποβλήθηκε αίτημα για την είσπραξη αυτών 

μέσω του  ΤΕΑΠΑΣΑ, δυστυχώς λόγω της υπαγωγής του επικουρικού στο 

ΕΤΕΑ δεν κατέστη δυνατόν να ικανοποιηθεί  το αίτημα μας.  

4. Βράβευση Τοπικών  διοικήσεων σύμφωνα με τις  δραστηριότητες  

τους για το πανελλήνιο συνέδριο στη Ζάκυνθο. Ο Πρόεδρος και ο Ταμίας 

εξέτασαν τις  αιτήσεις εγγραφών ν έων μελών που υποβλήθηκαν για το 2015 

και αποφάσισαν:  

α) την απονομή του 1ου βραβείου –  πλακέτας στην ΤΟΠΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.  
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(χε ιρο κρό τημα ) 

β) την απονομή επαίνου αναμνηστικού διπλώματος στις  ΤΟΠΙΚΕΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΦΩΚΙΔΟΣ και ΛΕΣΒΟΥ.  

(χε ιρο κρό τημ α) 

Επιπλέον εδώ στις  πλακέτες και την απονομή των βραβείων, είναι ένα 

θέμα που είχαμε συζητήσει πέρυσι στο πανελλήνιο συνέδριο,  

υποσχεθήκαμε φέτος ότι  φέτος θα γίνει  η βράβευση σχετικά με την 

απονομή πλακέτας στην ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ για την άψογη 

διοργάνωση της συνδιάσκεψης γυναικών.  

(χε ιρο κρό τημα ) 

5. Διεθνές Συμπόσιο στην Αρχαία Ολυμπία,  18,  έτσι  πρόσφατα,  

πρέπει να το επισημάνουμε 18 με 22 -4-2016,  θα αναφερθώ αργότερα γ ι '  

αυτό το γεγονός.  Το γεγονός αυτό τέθηκε υπό την αιγ ίδα του Υπουργείου 

Τουρισμού και  του αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.  Συμμετείχαν ως 

συν διοργανωτές ,  η περιφέρεια δυτικής Ελλάδος,  και  ο δήμος Αρχαίας 

Ολυμπίας  και είχε τη στήριξη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας.   

6. Επαγγελματικά –  επιμορφωτικά σεμινάρια και  ημερίδες των 

Τοπικών  Διοικήσεων. Πραγματοποιήθηκε  από  την Τοπική  Διοίκηση  

Φθιώτιδος  ημερίδα στη Λαμία ,  σε συνεργασία με τη δ ίωξη ηλεκτρον ικού 

εγκλήματος με θέμα «ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο ».  

Πραγματοποιήθηκε από την ΤΔ Δράμας ημερίδα με θέμα «τον σχολικό 

εκφοβισμό» .  Από την Τοπική  Διοίκηση  Ρεθύμνου ημερίδα για  

μεταναστευτικά –  προσφυγικά, γι '  αυτά τα θέματα. Από την Τοπική  

Διοίκηση  Χανίων ημερίδα για την ενδοοικογενειακή βία και συγνώμη αν 

ξέχασα κάτι .   

7. Λειτουργία  IPA HOUSES Αθηνών -  Θεσσαλονίκης,  δημιουργία 

νέου  ξενώνα στο  Νυμφαίο.  Διαπιστώθηκε η άριστη λειτουργία και 

καθαριότητα των ξενώνων εκ μέρους των διαχειριστών , συγχαίρω και τους  

δύο διαχειριστές,  εκ μέρους της επιτροπής.  Εξετάζονται από το ΔΣ οι 

προσφορές ακινήτων για την δημιουργία νέου ξενώνα  IPA HOUSE στο 

Βόλο. Για τους υπόλοιπους ξενώνες θα πούμε και παρακάτω ,  για τα Χανιά 

για τις  προσπάθειες της  Τοπικής Διοίκησης Χανίων, για τις  προσπάθειες 

της  Τοπικής  Διοίκησης  Φλωρίνης.  Συγχαρητήρια και σε όλες τις  Τοπικές 

που ψάχνουν να βρουν κτίρια.   Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να κάνουμε για το 

νέο απόκτημα IPA HOUSE που παρέλαβε  το Εθνικό Τμήμα, το οίκημα του 

πρώην αστυνομικού σταθμού Αμυνταίου στη Φλώρινα προκειμένου να 

μεταφερθεί και να χρησιμοποιηθεί  ως ξενώνας φιλοξενίας Ελλήνων και 
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ξένων συναδέλφων μας και μελών των οι κογενειών τους.  Προχωρούν οι  

διαδικασίες για αδειοδότηση –  επισκευή και ανάπλαση των χώρων του 

οικήματος.  Σας ευχαριστώ πολύ.  

(χε ιρο κρό τημα ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Παρακαλούνται  οι  αντιπρόσωποι  της  Τοπικής  Διοίκησης  Ηρακλείου 

για την παραλαβή του πρώτου βραβείου και της πλακέτας και για την 

απονομή  των επαίνων, οι  αντιπρόσωποι  των Τοπικών Διοικήσεων  Σερρών, 

Φωκίδος και Λέσβου.  

 

(Ακο λο υθο ύν  βρα βεύσε ι ς  –  δ ιά λο γο ι ,  λήψ η αν αμ νηστ ικών  φωτο γρ αφ ι ών )  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ   

Έχουμε την εισήγηση του  7ο υ  θέματος,  την έκθεση πολιτιστικών 

θεμάτων και  απονομή βραβείων από τον Β΄  Αντιπρόεδρο  του εθνικού μας 

Τμήματος,  τον κύριο ΒΑΛΑΤΣΟ Βλάση.  

Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ. ΒΑΛΑΤΣΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ :  

Καλό μεσημέρι κι  από μένα, Χρόνια Πολλά, Χριστός  Ανέσ τη και  

καλή διαμονή. Να συγχαρώ κι  εγώ με την σειρά μου την Τοπική  Διοίκηση  

Ζακύνθου για την υποδειγματική φιλοξενία και να ευχηθώ  καλές εργασίες 

στο συνέδριό μας.      

 Οι κοινωνικές –  πολιτιστικές δραστηριότητες,  δράσεις,  η αλληλεγγύη 

η φιλία και  η αγάπη πρέπει να είναι  τα ιδανικά της ένωσης μας.  Και  αυτά 

θα πρέπει να προβάλλουμε για να δείχνουμε . . . . . . . .πρόσωπο και στους 

συναδέλφους μας και στην κοινωνία.  Και αυτά είναι που μας καταξιώνουν.  

 Επιπρόσθετα θα πω ότι  όλες οι  Τοπικές  να τις  συγχαρώ για όλες τι ς  

δραστηριότητες,  αυτό είναι που μας καταξιώνει  στους  συναδέλφους και  

βλέπουν το άλλο πρόσωπο ,  όχι αυτό της πρόληψης και καταστολής αλλά 

κάποιες δραστηριότητες που είμαστε κοντά τους και τους δείχνουμε ότι  

μπορούμε να τους προσφέρουμε κάποια πράγματα.  

 Επιπρόσθετα θα πω ότι  θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε  με την 

ευκαιρία των καλών σχέσεων που έχουμε με την πολιτική και  φυσική 

ηγεσία όπως και με τις  συνδικαλιστικές ενώσεις και αυτό είναι εις  όφελος 

της  ένωσης μας,  και πάντα αυτό θα προσέχουμε για να ανεβάζουμε ακόμα 

πιο ψηλά την ένωση μας.   

 Δε θα πω περισσότερα. Θα καλέσω την επιτροπή μου,  την κα Ρώμα 

από την Τοπική   της Κοζάνης,  τον κ.  Ιωαννίδη από την Τοπική  της 
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Καβάλας και τον κ.  Χάψα από την Τοπική  της Φθιώτιδας,  λείπει  ο κ.  

Μπούσιας,  για να απονείμουμε κι  εμείς  με τη σειρά μας το βραβείο το 

πρώτο που θα δοθεί  στην Τοπική  της ΛΕΣΒΟΥ και  της ΧΙΟΥ, για τ ις  

δραστηριότητες τους και ιδιαίτερα για την μεγάλη προσπάθεια που 

κατέβαλλαν στο θέμα του προσφυγικού.  

(χε ιρο κρό τημα ) 

 Και τρία διπλώματα στην Τοπική  της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, στην 

Τοπική  της ΗΛΕΙΑΣ και στην Τοπική  της ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.  

(χε ιρο κρό τημα ) 

 

(Ακο λο υθο ύν  βρα βεύσε ι ς  –  δ ιά λο γο ι ,  λήψ η αν αμ νηστ ικών  φωτο γρ αφ ι ών )  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Προχωράμε στο επόμενο  θέμα της Ημερήσιας Διάταξης στην έκθεση 

κοινωνικών θεμάτων και απονομή βραβείων. Παρακαλείται ο κ.  Γ'  

Αντιπρόεδρος κ.  Χριστοδουλής Χριστόδουλος.  κ.  Αντιπρόεδρε  

Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ .  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ :  

Με την σειρά μου κι  εγώ να ευχαριστήσω την Τοπική  Διοίκηση  

Ζακύνθου για την άψογη φιλοξενί α και προσωπικά τον φίλο τον Πρόεδρο 

τον κ.  Ανδριόπουλο. Επίσης θα ήθελα να κάνω μία διευκρίν ιση σ '  αυτό το 

σημείο για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις.  Κάτω από την εισήγηση 

μου υπάρχει μια τελευταία παράγραφος που έχει  προστεθεί  από το Εθνικό 

Τμήμα  και είναι απόφαση του προτελευταίου ΔΣ.  

 Είναι απόφαση κατά πλειοψηφία του τελευταίου ΔΣ που 

πραγματοποιήθηκε σ'  αυτή την αίθουσα προ τριημέρου, είναι ότι  οι  

βραβεύσεις των κοινωνικών θεμάτων θα γίνουν κανονικ ά ως έχει  με την 

αρχική εισήγησή  μου και την πρόταση της επιτροπής.   

 Αυτά ως διευκρίν ιση για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις.  Και 

τώρα θα  προχωρήσω την εισήγηση μου.  

 Αγαπητοί συνάδελφοι,  κυρίες και κύριοι  εκπρόσωποι  των Τοπικών  

διοικήσεων.  Κατ '  αρχήν θα ήθελα να εκφράσω την χαρά μου που βρίσκομαι 

εδώ ανάμεσα σας και να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας στο  

32ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών.  

 Νοιώθω ιδιαίτερη τιμή που μου δίνεται η δυνατότητα για δεύτερη 

φορά ως μέλος του Εθνικού  Τμήματος  και  από το αξίωμα του Γ'  



 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  

 

32ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΕ ΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  13ης  ΜΑΪΟΥ  2016  

 

87 

Αντιπροέδρου να προσθέσω κι εγώ ένα κομμάτι στο οικοδόμημα που με 

τόσο κόπο φτιάχτηκε από τους προκατόχους μου.  

 Η κρίση αξιών στις  ανθρώπινες σχέσεις,  οι  φιλίες που έχουν 

ημερομηνία λήξης,  οι  συγκυριακές σχέσεις ανθρώπων είναι κάτι  ξένο για 

την ένωση μας,  που δημιουργεί  φιλίες για μια ζωή και αποτελεί  γέφυρα 

φιλίας μεταξύ των αστυνομικών.  

 Είναι παράλληλα συνδετικός κρί κος  συναδέλφωσης και αλληλεγγύης 

μεταξύ των αστυνομικών και  της  κοινωνίας μας.  Πρωταρχικός στόχος και 

σκοπός της ένωσης μας,  είναι η σύσφιξη σχέσεων μεταξύ των μελών της 

και η προβολή της στην  κοινωνία .   

Μιας κοινωνίας που ο Έλληνας αστυνομικός μέλος της οικογένειας  

της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών ,  αναδεικνύει  το ανθρώπινο πρόσωπο 

του μέσα από τις  κοινωνικές  δραστηριότητες  που αναπτύσσει 

συμμετέχοντας σε διάφορες κοινωνικές και άλλες εκδηλώσεις.  

 Τα κοινωνικά θέματα είναι το βασικό κομμάτι των δραστηριοτήτων 

των Τοπικών  διοικήσεων. Γι '  αυτό το σκοπό αντιλαμβανόμενος  στο 

ακέραιο τα σημεία των καιρών μας οργάνωσαν κι  έφεραν σε πέρας με 

επιτυχία το απερχόμενο έτος μια σειρά από πληθώρα κοινωνικών 

δραστηριοτήτων: εκδρομές,  παιδικές  γιορτές,  χοροεσπερίδες,  εθελοντικές 

αιμοδοσίες,  αθλητικές συναντήσεις,  επισκέψεις για παροχή βοήθειας,  

τρόφιμα, είδη καθημερινής ανάγκης,  ένδυση κλπ σε ιδρύματα και ευπαθείς 

κοινωνικές ομάδες .  Στήριξη στους πρόσφυγες,  στα διάφορα hot spot που 

δημιουργήθηκαν στη χώρα μας,  προσφορά οικονομικών ενισχύσεων σε 

κοινωνικά ιδρύματα, βραβεύσεις αριστούχων μαθητών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ και 

οικονομικές ενισχύσεις σε πολύτεκνους και αναξιοπαθούντα μέ λη μας.  

 Ενδεικτικά θα σας αναφέρω τρεις  μεγάλες  αθλητικές  συναντήσεις 

τουρνουά φιλανθρωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιήθηκαν οι  δύο το 

απερχόμενο έτος και η μία στο τρέχον,  και η μία προσφορά ενίσχυσης σε 

κέντρα στήριξης παιδιού και οικογένειας.   

 Η πρώτη  αθλητική συνάντηση έμελλε να είναι η μεγαλύτερη κατά 

γενική ομολογία  που πραγματοποιήθηκε όχι  μόνο στα 50 χρόνια  από την 

ίδρυση του Εθνικού  μας Τμήματος  αλλά και η μαζικότερη και  ποιοτικότερη 

στα χρονικά της ΕΛΑΣ, της Ελληνικής Αστυνομίας εννοώ.  

 Ο φιλικός αγώνας μπάσκετ έγινε στον NICK GALIS HALL στην  

Θεσσαλονίκη  και  συνδιοργανώθηκε με την Τοπική  Διοίκηση  Διεθνούς 

Ένωσης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης,  με τους Έλληνες Βετεράνους 
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Καλαθοσφαιριστές  και πραγματοποιήθηκε με τ ις  αντίστοιχες ομάδες του ς  

με σκοπό την ενίσχυση του παιδικού χωριού SOS, στο Πλαγιάρι.  

 Η δεύτερη πραγματοποιήθηκε στον Πύργο της  Ηλείας και 

διοργανώθηκε από την Τοπική  Διοίκηση  Ηλείας μεταξύ της ομάδας 

ποδοσφαίρου της  Τοπικής Διοίκησης  και του Πανελληνίου Συνδέσμου 

Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών ΠΣΑΠ, και είχε σκοπό να τιμηθεί ο  

αδικοχαμένος μας συνάδελφος αρχιφύλακας Μαζεπής Βασίλειος.   

 Η τρίτη πραγματοποιήθηκε στα Τρίκαλα το τρέχον έτος και  

διοργανώθηκε με επιτυχία από την Τοπική  Διοίκηση  Τρικάλων με τη 

συμμετοχή 4 ομάδων Τοπικών  διοικήσεων της ένωση μας και ε ίχε σαν 

σκοπό την ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του δήμου Τρικκαίων.  

 Και τέλος η προσφορά ενίσχυσης ύψους 30.000 ευρώ σε είδη όπως 

κρεβάτια,  στρώματα κλπ,  που πραγματοποιήθηκε από την Τοπική  Διοίκηση  

Ξάνθης στο παιδικό χωριό SOS Αλεξανδρούπολης.  Σε αυτή την προσπάθεια 

η αιχμή του δόρατος ήταν τα μέλη των Τοπικών  διοικήσεων σε μία εποχή 

που οι  αμφισβητήσεις και οι  κρίσεις  προβάλλουν στην καθημερινότητα μας 

και οι  απαιτήσεις ε ίναι πολλές και σημαντικές.   

 Έτσι,  αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους 

τους  Προέδρους,  τα μέλη των ΔΣ, όπως και τα  μέλη των Τοπικών  

διοικήσεων για την ενεργό συμμετοχή τους  σε όλες τις  δραστηριότητες και 

εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν σε όλα τα μήκη και  πλάτη της πατρίδας 

μας.  

 Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής Κοινωνικών 

Θεμάτων για την αγαστή και εποικοδομητική συνεργασία που είχα μαζί 

τους για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά,  με τους οποίους αποφασίσαμε 

ομόφωνα να μην συμπεριληφθούν προς βράβευση Τοπικές  διοικήσεις που 

μετέχουν στην επιτροπή.  

 Παρακαλώ στο βήμα τον κ.  Σημαιοφορίδη Χρήστο, τον κ.  Ιωαννίδη 

Χρήστο, τον κ.  Ζαρχανή Γιώργο και τον κ.  Περράκη Ιωάννη που αποτελούν 

τα μέλη της επιτροπής μου.  

 Επίσης λαμβάνοντας υπ'  όψιν τ ις  αναφορές των Τοπικών  διοικήσεων 

για τις  κοινωνικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΑΝΘΗΣ κ .  ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ :  

Χρήστο,  Χρήστο θέλω το λόγο,  σαν μέλος της  επιτροπής θέλω το 

λόγο  

Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ:  

Μετά να ολοκληρώσω την εισήγηση,  μετά  
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ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΑΝΘΗΣ κ.  ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ :  

Δεν τελείωσες την εισήγηση;  

Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  να ολοκληρώσω  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΑΝΘΗΣ κ.  ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ :  

Συγνώμη  

Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ:  

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της ε πιτροπής κοινωνικών 

θεμάτων που είναι  στο βήμα,  έχουν έρθει  όλοι;  λαμβάνοντας  λοιπόν υπ'  

όψιν τις  αναφορές των Τοπικών  διοικήσεων και τις  κοινωνικές 

δραστηριότητες και εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν το έτος  2015, 

ύστερα από πολύ σκέψη και αφού πολλές Τοπικές  διοικήσεις είχαν τ ις  

ανάλογες,  βραβεύουμε για τις  περισσότερες ποιοτικές δραστηριότητες,  ως 

πρώτη την Τοπική  Διοίκηση  ΔΡΑΜΑΣ,  (χε ιρο κρό τημα)  και απονέμουμε 

τιμητικές διακρίσεις  στην Τοπική  Διοίκηση  ΣΑΜΟΥ,  (χε ιρο κρό τημα ),  

Μανώλη τόχει  το ριζικό σου,  στην Τοπική  Διοίκηση  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ .  

(χε ιρο κρό τημα )   Σας ευχαριστώ.  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΑΝΘΗΣ κ.  ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ :  

Κ.  Πρόεδρε μπορώ να έχω το λόγο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Αν δεν σας κάλυψε ο κ.  Αντιπρόεδρος ;  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΑΝΘΗΣ κ.  ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ :  

Δεν με κάλυψε. Θέλω να  μάθω  και  εγώ  σαν μέλος της επιτροπής ,  

γιατί  με προσβάλει  αυτό εδώ που μπήκε,  βέβαια  ήταν ομόφωνη, ήταν από 

όλο το διοικητικό συμβούλιο ,  μην το πάρετε πάλι ότι  έχω κάτι  με τον 

Πρόεδρο,  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Αυτό ήταν και ερώτημα δικό μου, θα το έθετα τώρα αμέσως.  

 ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΑΝΘΗΣ κ.  ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ:  

Απορώ το  λόγο και τι  επικαλούνται ,  τι  έγινε με τα email ,  φεύγαν,  

ερχόνταν …… ευχαριστώ.  ….. (Πα ράλληλες  Ομ ιλ ί ε ς )  …….. πέντε άτομα 

θίγονται αυτή τη στιγμή, πέντε Τοπικές .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

O κύριος Πρόεδρος,  μία διευκρίνιση και να συνεχίσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ.  ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ :  

Στην επιτροπή τα μέλη τα οποία συμμετέχουν,  μετέχουν μετά από 

επιλογή του προέδρου και δεν εκπροσωπούν τις  Τοπικές  τους,  είναι μέλη 
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τα οποία έχουν επιφορτιστεί  μ '  ένα έργο σύμφωνα με το καταστατικό και 

την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων πάνω σε κοινωνικά θέματα.  

 Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου η οποία περιλαμβάνεται στο 

τέλος της εισήγησης του προέδρου  της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων 

και την οποία έχετε μπροστά σας αναφέρει :  το διοικητικό συμβούλιο του 

ελληνικού Τμήματος  αφού έλαβε υπ'  όψιν του την εισήγηση του Προέδρου 

της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων κ.  Χριστόδουλου Χριστοδουλή 

ομόφωνα δεν έκανε δεκτές τις  προτάσεις  και δεν συμφώνησε με την έκθεσή  

της,  τον τρόπο αξιολόγησης των δραστηριοτήτων των Τοπικών  διοικήσεων 

(αυτοεξαιρέσεις,  έλλειψη ουσιωδών στοιχείων,  αναπάντητα ερωτήματα 

κλπ) και ενημέρωσε εγγράφως την επιτροπή για τις  αντιρρήσεις του … αρ. 

5 του κανονισμού λειτουργίας της ΔΕΑ.   

 Σύμφωνα λοιπόν με το καταστατικό και τον κανονισμό, η εισήγηση 

του προέδρου υποβάλλεται στο διοικητικό συμβούλιο και οι  προτάσεις 

εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο.  Η εισήγηση του προέδρου δεν  

έγινε αποδεκτή από  το διοικητικό συμβούλιο για τους  παρακάτω λόγους 

που θα σας αναφέρω και περιλαμβάνονται στην παρένθεση εδώ.  

 Αυτοεξαιρέσεις των Τοπικών  διοικήσεων των μελών που 

συμμετέχουν στην επιτροπή. Αυτό το να αυτοεξαιρεθούν οι  Τοπικές  

διοικήσεις,  θεώρησε το Εθνικό  τμήμα, το διοικητικό συμβούλιο ότι  τα 

μέλη δεν έχουν αυτό το δικαίωμα, να μην αξιολογηθούν οι  δραστηριότητες  

των Τοπικών  τους διοικήσεων. Θα μπορούσαν τα μέλη να αυτοεξαιρεθούν 

δηλαδή ο πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης  Ξάνθης να αυτοεξαιρεθεί  όταν 

αξιολογούνταν οι  προτάσεις της Τοπικής Διοίκησης  Ξάνθης και τα 

υπόλοιπα μέλη της επιτροπής να αξιολογήσουν την Τοπική  του για τις 

δραστηριότητες της.   

 Το ίδιο θα μπορούσε να έχει  γίνει  και για την Τοπική  Διοίκηση  

Καρδίτσας,  και για τις  υπόλοιπες Τοπικές  διοικήσεις των μελών. Και αυτό 

γιατί;  γιατί  με αυτό τον τρόπο οι  εκπρόσωπο ι  των Τοπικών  διοικήσεων 

στερούν  από την Τοπική  τους Διοίκηση  αυτή την συμμετοχή με τ ις  

δραστηριότητές τους στην αξιολόγηση και πολύ πιθανόν στην επιβράβευση 

των δραστηριοτήτων τους.  

 Γι '  αυτό το λόγο θεωρήσαμε ότι ,  και έτσι είναι,  δεν μπορούν να 

αυτοεξαιρεθούν διότι  απαξιώνεται και το έργο της  Τοπικής  Διοίκησης ,  

ακόμα και τα μέλη τους τα οποία αισθάνονται μια δυσαρέσκεια γιατί  έχουν 

προσφέρει ένα σύνολο δραστηριοτήτων και με απόφαση των μελών π ου 

μετέχουν εξαιρέθηκαν και δεν αξιολογήθηκαν.  
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 Ένα δεύτερο κριτήριο ήταν πως στην έκθεση της επιτροπής ο ίδιος ο  

πρόεδρος μας ανέφερε προηγουμένως τις  σημαντικές δραστηριότητες της 

Τοπικής  Διοίκησης  Θεσσαλονίκης,  της  Τοπικής Διοίκησης  Ηλείας,  της 

Τοπικής  Διοίκησης  Τρικάλων (Παράλλη λες  Ομ ιλ ί ε ς ) . . . . . . .έλειψε λοιπόν από την 

αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και μας ε ίπε ότι  εξαιρέθηκαν αυτές  οι 

Τοπικές  διοικήσεις από την αξιολόγηση οι  οποίες αναφέρονται και στην 

εισήγηση της ίδιας  της επιτροπής.  

 Τρίτον και σημαντικότερο  βραβεύτηκε η Τοπική  Διοίκηση  Σάμου η 

οποία ούτε στο Εθνικό Τμήμα  έστειλε κάποια αναφορά των 

δραστηριοτήτων της αλλά ούτε και προέκυψε κάποια εκδήλωση σημαντική 

για την οποία θα μπορούσε να αξιολογηθεί και να βραβευθεί.  

 Και τέταρτον,  τέθηκαν ερωτήματα από το σύνολο των μελών του 

διοικητικού συμβουλίου προς τον πρόεδρο της επιτροπής και αυτά δεν 

απαντήθηκαν.  

 Γι '  αυτό το λόγο το διοικητικό συμβούλιο ζήτησε από την επιτροπή 

ομόφωνα σύμφωνα με το άρθρο 4  παρ. 5 του κανονισμού το οποίο 

αναφέρει ότι  οι  έφοροι ή οι  πρόεδροι  των επιτροπών είναι υπόλογοι έναντι  

του διοικητικού συμβουλίου και  δεσμεύονται από τις  οδηγίες του ,  

αγνοώντας λοιπόν  η επιτροπή τις  προτάσεις ή τις  οδηγίες του διοικητικού 

συμβουλίου μας απήντησε ότι  σαν επιτροπή εμμένει  στην άπ οψή  της  χωρίς 

να λάβει υπ '  όψιν της τις  προτάσεις  αυτές τις  οποίες σας προανέφερα  και οι  

οποίες ήταν ομόφωνες από το διοικητικό συμβούλιο.  

 Στο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο το οποίο πραγματοποιήθηκε ,  

εδώ στην Ζάκυνθο, από τις  εξηγήσεις τις  οποίες δόθηκαν από τ ον πρόεδρο 

της Επιτροπής των Κοινωνικών Θεμάτων ,  αν και υπήρχαν αναπάντητα και  

πάλι ερωτήματα, γι '  αυτή την επιλογή των δραστηριοτήτων των Τοπικών  

διοικήσεων ωστόσο όμως κατά πλειοψηφία ,  συμφώνησε να ανακοινωθούν 

στο συνέδριο όπως ακριβώς περιλαμβάνοντα ι στο  φάκελο τον οποίο έχετε 

μπροστά σας με τις  εξηγήσεις τις  οποίες σας έδωσα. Σας ευχαριστώ πολύ.  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΑΝΘΗΣ κ.  ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ:  

Εγώ καταθέτω στα πρακτικά όλα όσα έχουμε μαζέψει και δύο σελίδες 

της Σάμου που έχουμε πάρει ,  αυτό το email  …  (Π αρά λληλες  Ομ ιλ ί ε ς )  . . . .  

προσωπικές επιστολές στα μέλη της επιτροπής που γράφει Σάμος 22/2 προς 

το Εθνικό Τμήμα  …  (Παράλληλες  Ομ ιλ ί ε ς )  . . . .  και στα μέλη  

Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ:  

Και να σας πω λίγο το παρασκήνιο ,  για να μάθετε …  (Παράλληλες  

Ομ ιλ ί ε ς )  . . . .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Από μικροφώνου κ.  Αντιπρόεδρε  

Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ:  

Λοιπόν εδώ είναι ο κ.  Κάρκαλης,  γ ια την Τοπική  Διοίκηση  Σάμου.  

Εγώ ζήτησα από τον ίδιο τον κύριο Αβραμίδη, γιατί  όταν  μου έστελνε από 

το εθνικό  Τμήμα  ο κ.  Κάρκαλης τα e mail  μου έστειλε 7 Τοπικές  

διοικήσεις e mail  για να κρίνω εγώ ως Πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής 

για να κρίνουμε για τις  βραβεύσεις.  Αν εσείς  μπορείτε να βγάλετε 

συμπέρασμα από απεσταλμένα e mail  από το Εθνικό Τμήμα  από 7 Τοπικές  

διοικήσεις,  κάντε το.  

 Εγώ όφειλα ως πρόεδρος Τοπικής να συλλέξω να επικοινωνήσω με 

όλους τους  προέδρους που ήξερα ότι  είχαν πολλές δραστηριότητες  …  

(Παράλληλες  Ομ ιλ ί ε ς )  . . . .  και να τους πω στείλτε μου τουλάχιστον εμένα τις 

δραστηριότητες σας για να τις  θέσω στην κρίση της επιτροπής.  

 Ο κ.  Αβραμίδης ας με διαψεύσει μου λέει  πήρα τηλέφωνο κάτω στο 

εθνικό και μου είπαν κατά λέξη ,  έλα ρε Γιώργο τι  να στείλουμε τις 

βραβεύσεις αφού αυτοί έχουν κρίνει  ποιοι  θα βραβεύσουν.  Ας μου το 

διαψεύσει ο κ.  Αβραμίδης  

ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ κ .  ΚΑΡΚΑΛΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ :  

Ότι ό ,τι  του το είπε  ποιος;  

Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ:  

Σηκωθείτε,  εσύ.  

ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ κ.  ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ:  

Ότι εγώ σου είπα αυτό;   

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ κ .  ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ :  

Εγώ μίλησα με τον κ.  Κάρκαλη, λέω να στείλω; Κυριάκο  και μου λες ,  

Γιώργο τι  να στείλεις;  …  (Παράλλη λες  Ομ ιλ ί ε ς )  . . . .  

Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ:  

Δώστου το μικρόφωνο  

 ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΔΣ  κ. ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ:  

Μπορείς να το πεις  αυτό λιγάκι για να καταγράφεται κιόλας;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Η  επιτροπή είπε έχει  έγγραφό  σας με τις  δραστηριότητες  της  Τοπικής,  

τι  συζητάμε τώρα;  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ:  
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Εγώ μίλησα με τον Κυριάκο και  λέει  ο  Κυριάκος,  Γιώργο  τι  να  

στείλεις  αφού ξέρουμε τις  εκδηλώσεις  που έχεις  κάνει .  Λοιπόν ήξερε και ο 

Κυριάκος  τις  εκδηλώσεις,  Κυριάκο; μαζί μιλούσαμε κάθε μέρα.   

ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ κ. ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ:  

Τις εκδηλώσεις τις  ήξερα  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ:  

Σε παρακαλώ τώρα  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Να μην θέσουμε το θέμα σε αντιπαράθεση.  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ:  

Δεν θέλω αντιπαράθεση κ.  Πρόεδρε  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Αν είναι κάτι  να τοποθετηθεί  …  (Παράλληλες  Ομ ιλ ί ε ς )  . . . .  μια 

διευκρίνιση και να τελειώσουμε  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ:  

Δεν ξέρω γιατί  τόσο μένος στο πρόσωπό μου και την πατάει η Τοπική 

μου, …..  

ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ κ. ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ:  

Γιώργο,  Γιώργο, μισό λεπτάκι  να διευκριν ίσω κάποια πράγματα. Εγώ 

σαφώς τις  εκδηλώσεις τις  ξέρω όπως ξέρω τις  εκδηλώσεις όλων ( Παράλληλε ς  

Ομ ιλ ί ε ς ) . . . . . .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Κυριάκο, Κυριάκο μία τοποθέτηση παρακαλώ, μία τοποθέτηση 

σύντομη,  είναι ώρα βράβευσης,  η επιτροπή ανέβασε τον πήχη ,  

αυτοεξαιρέθηκαν οι  Τοπικές τους ( Παρ άλληλες  Ομ ιλ ί ε ς ) . . . . . .  μία τοποθέτηση  

ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ κ. ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ:  

Κ.  Πρόεδρε,  λοιπόν επειδή ακούγεται κάτι  και δεν θέλω ( Παράλληλες  

Ομ ιλ ί ε ς ) . . . . . .  λοιπόν είναι ξεκάθαρο, εγώ βεβαίως και  ξέρω τις  εκδηλώσεις  

της Σάμου αυτές τ ις  εκδηλώσεις που έχει  κάνει  ότι  έχει  διοργανώσει,  ότι  

έχει  συνδιοργανώσει,  είναι αλήθεια με έχει  πάρει  τηλέφωνο και με  έχει  

καλέσει  κιόλας ο άνθρωπος και δεν  έχω,  όπως ξέρω και τις  εκδηλώσεις 

όλων των Τοπικών  εδώ  πέρα ,  γιατί  με όλους μιλάω  στο τηλέφωνο και  

λαμβάνω και τα email .  

 Ως τόσο εγώ δεν είπα,  και το λέω εδώ πέρα δημόσια μπροστά σε 

όλους,  δεν σου είπα ποτέ ότι  μη στείλεις  γιατί  είναι προειλημμένη  η 

απόφαση ποιους θα βραβεύσουν ,  ή  κάτι τέτοιο,  αυτό είπες;  μήπως δεν  

κατάλαβα καλά;  
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ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ:  

Μπορεί εγώ να μην κατάλαβα καλά.  

ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ κ. ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ:  

Έτσι,  εγώ δεν σου είπα …… ( Παράλληλ ες  Ομ ιλ ί ε ς -  αδύνατη  καταγραφή )  . . . . . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Τέλος το θέμα, επειδή δημιουργήθηκε αυτό,  κάτι  που δεν ήθελα,  

υπάρχει κάποια αντίθετη άποψη ως το προς το να μην βραβευθεί κάποια 

Τοπική; (Παράλληλες  Ομ ιλ ί ε ς ) . . . . . .  

ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ κ. ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ:  

Και επίσης γ ια να ολοκληρώσω, όταν έστειλα υπόμνηση, γιατί  όλες οι  

Τοπικές  έχουν …… ( Παράλληλες  Ομ ι λ ί ε ς -  αδύνατη  κα ταγραφή )  . . . . . .  μέχρι  τέλος 

Φεβρουαρίου,  …… μου ήρθε ένα email  εδώ πέρα από το Γιώργο, όπου ο 

Γιώργος έλεγε,  δεν το έλεγα μόνο εγώ, ( Παράλληλες  Ομ ιλ ί ε ς ) . . . . . .  ότι  ξέρουμε 

από τώρα ποιοι  θα βραβευθούν ( Παράλ ληλες  Ομ ιλ ί ε ς ) . . . . . .  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ κ .  ΠΕΡΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ :  

Κ.  Πρόεδρε να κάνω εγώ μια δ ιευκρίν ιση, από την ΤΔ Χανίων 

(Παράλληλες  Ομ ιλ ί ε ς ) . . . . . . ,  εμείς  είχαμε συνεδριάσει  στο διοικητικό μας 

συμβούλιο και είχαμε συζητήσει  το θέμα αυτό και  είναι ομόφωνη η 

απόφαση του διοικητικού μας συμβουλίου,  να αυτοεξαιρεθούμε να μην 

υπάρξει πρόβλημα από την Γενική Συνέλευση,  (Παράλληλε ς  Ομ ιλ ί ε ς ) . . . . . .  

ΜΕΛΟΣ ΔΣ κ .  ΛΥΤΡΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ :   

Για να μην υπάρχει παρεξήγηση επ ειδή είναι ο διευθύνων όπως 

ξέρετε των συνεδριάσεων,  ο πρόεδρος της επιτροπής ο κ.  Χριστοδουλής 

στην συνεδρίαση που κάναμε προχθές έφερε  συμπληρωματικά στοιχεία.  

Είναι τόσο απλά,  τόσο απλά. Έφερε συμπληρωματικά στοιχεία και η 

πλειοψηφία δεν θα …..  τα ποσοστά εάν είναι  πέντε τρία,  ένα,  δύο,  μηδέν,  

… αποφάσισε η εισήγηση του κ.  Χριστοδουλή να γίνει  δεκτή ως είναι ,  τα 

υπόλοιπα γιατί;  να  πηγαίνουμε στο παρελθόν; ακόμα και αν δεν επείσθη το 

ΔΣ του Εθνικού  Τμήματος  στην πρώτη συνεδρίαση στην δεύτερη κατά 

πλειοψηφία επείσθη. Τέλος.   

(χε ιρο κρό τημα )  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Ευχαριστώ πολύ τον κ.  Λύτρα, ήταν κατατοπιστικός,  προχωράμε στην 

απονομή, (Παράλληλ ες  Ομ ιλ ί ε ς )  . . . . . .  σας παρακαλώ  (Παράλλ ηλες  Ομ ιλ ί ε ς ) . . . . . .σας  

παρακαλώ,  τελείωσε ήταν διευκρινιστικό,  είναι  ο υπεύθυνος των 

συνεδριάσεων, τελείωσε το θέμα. (Πα ράλληλες  Ομ ιλ ί ε ς )  . . . . . .προχωρούμε στην  

βράβευση των Τοπικών Διοικήσεων (Παράλληλες  Ομ ιλ ί ε ς )  . . . . . .  κ.  Χριστοδουλή 
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να προχωρήσουμε στην απονομή ( Παράλληλες  Ομ ιλ ί ε ς )  . . . . . .  θερμή παράκληση. 

Παρακαλώ η Τοπική Διοίκηση Δράμας,  ( Παράλληλες  Ομ ιλ ί ε ς )  . . . . . .  

 

(Ακο λο υθο ύν  βρα βεύσε ι ς  –  δ ιά λο γο ι ,  λήψ η αν αμ νηστ ικών  φωτο γρ αφ ι ών )  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Ευχαριστούμε πολύ, συγχαρητήρια σε όλους.  ( Παράλληλε ς  Ομ ιλ ί ε ς ) .  Να 

περάσουμε στο 9ο θέμα, ο Γενικός Γραμματέας του Εθνικού Τμήματος,  κ .  

Φώτογλου Σπυρίδων, για θέματα γραμματείας κλπ. Παρακαλώ λίγη ησυχία.  

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ κ .  ΦΩΤΟΓΛΟΥ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ  :   

Καλησπέρα και πάλι.  Σας ευχαριστώ πραγματικά για  την καλόπιστη 

κριτική,  που ασκείται από το πρ ωί για τα θέματα της Γραμματείας, 

δημιουργήθηκαν κάποιες καθυστερήσεις και κάποια θέματα  για τα οποία 

έχουμε ζητήσει συγνώμη με την αλληλογραφία μας,  θα ζητήσω και σήμερα 

για ακόμα μία φορά συγνώμη για την  όποια  καθυστέρηση  και την όποια 

δυσλειτουργία,  δε  θα κάνω κρίση για άλλα θέματα που ακούστηκαν ούτε θα 

αναφερθώ σε άλλο μέλος του διοικητικού συμβουλίου  γιατί  θεωρώ ότι  δεν 

πρέπει το διοικητικό συμβούλιο να παρουσιάζει  εικόνα διαφοροποίησης 

μελών κατά τη διάρκεια  της  γενικής συνέλευσης.  

 Θα προχωρήσουμε στην ενημέρωση  θεμάτων της γραμματείας και εν 

συνεχεία έχουμε καλέσει τους  δύο υπεύθυνους από την εταιρεία  DI MICRO 

που θα λειτουργήσει την ηλεκτρονική πλατφόρμα μελών να σας κάνουν μια 

ενημέρωση,  να ρωτήσετε ότι  θέλετε και πιστεύω ότι  θα σας λυθούν όλες  οι  

διαφορές.  

 Είπαμε για το αρχείο μελών έχουμε υπογράψει με ομόφωνη απόφαση 

διοικητικού συμβουλίου σύμβαση με την εταιρεί α  DI  MICRO  για την 

χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας συνδρομή. gr.  Θα λειτουργήσει σε 

τρία επίπεδα διαχειριστών ,  στο πρώτο επίπεδο είναι  ο γενικός  διαχειριστής 

που είναι ο γενικός γραμματέας σύμφωνα με το καταστατικό και ο 

αναπληρωτής  . . . . . . . . ,  γενικός γραμματέας θα είναι ο απόλυτα υπεύθυνος για 

το αρχείο.  

 Στο δεύτερο επίπεδο θα είναι  ο γενικός διαχειριστής που θα είναι σε 

επίπεδο Τοπικής  Διοίκησης  όσες έχουν στείλει  ηλεκτρονική αλληλογραφία 

πρέπει να ορίσετε ή ο πρόεδρος ή ο γενικός γραμματέας πρέπει να είναι 

υπεύθυνος.  Θα πρέπει να μας δώσει το e mai l  του,  να δώσει το τηλέφωνό  

του,  να έρθει  σε επαφή να του δώσουν κάποιους κωδικούς πρόσβα σης τους 
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οποίους θα τους αλλάξει και θα είναι προσωπικοί .  Τι δυνατότητες θα έχει  ο 

γενικός διαχειριστής θα τα πούμε μετά ,  οι  υπεύθυνοι της εταιρείας.  

 Και σε τρίτο επίπεδο θα είναι  το ίδιο μέλος.  Θα μπορεί να μπει,  να  

ανεβάσει την φωτογραφία του οπότε να μ πορεί η Γραμματεία να την πάρει  

να βγάλει ταυτότητα, θα μπορεί να κάνει  αιτήματα για αλλαγή διεύθυνσης,  

για αλλαγή τηλεφώνου,  να βάλει το e mail  του και ο  γενικός  διαχειριστής 

θα τα βάλει στην καρτέλα του μέλους.  Θα σας ενημερώσουμε μετά.  

 Για τα δικαιώματα των Τοπικών  διοικήσεων. Για τα νέα εν ενεργεία 

μέλη του 2015 στάλθηκε το αρχείο αρχές Σεπτεμβρίου 2015 σύμφωνα με 

την απόφαση  του ΔΣ και πραγματοποιήθηκε η κράτηση τον Νοέμβριο του 

2015 σε 192 μέλη.  Η ετήσια κράτηση εισφοράς των εν ενεργεία μελών του 

2016 στάλθηκε το αρχείο την 22α/12/2015 και έγινε η κράτηση τον 

Φεβρουάριο του 2016 σε 9.322 μέλη.  

 Έχουμε εντοπίσει  μαζί  με τους υπευθύνους της εταιρείας  DI MICRO  

κάποια,  ένα μικρό αριθμό  μητρώου στα οποία δεν  φαίνεται ότι  είναι  στο 

αρχείο που στείλαμε εμείς  για κράτηση, θα το ελέγξουμε  και θα υπάρξει 

σχετική αλληλογραφία με την υπηρεσία της πληροφορικής ,  οπότε δεν θα 

υπάρχει πρόβλημα.  

 Το συνολικό ποσό ήταν 186.340  € συν 3.840  € των εν ενεργεία μελών 

του 2015,  των νέων μελών. Ζητήσαμε και  λάβαμε σε  ηλεκτρονική μορφή 

και των κρατήσεων και των αποδείξεων από την πληροφορική ,  μέχρι 

σήμερα μας ερχόταν σε έντυπη μορφή που ήταν πολύ δύσκολο να το 

διαχειριστούμε η ηλεκτρονική μορφή  μας δίνει  πάρα πολλές δυνατότητες.  

 Το ποσό  που αντιστοιχεί  στα δικαιώματα των Τοπικών  διοικήσεων, 

όπως ενημερώθηκε και το διοικητικό συμβούλιο,  δώσαμε εντολή στον 

ταμία να σας αποδώσει τα ποσά είναι 47. 565 €. Ανέφερε και πριν ο κ.  

Ταμίας ότι  τα ποσά που αντιστοιχούν στις  ανενεργές Τοπικές  διοικήσεις με 

απόφαση του διοικητικού συμβουλίου  θα τηρούνται σε χωριστό κωδικό ως 

αποθεματικό για αυτές τις  Τοπικές  διοικήσεις.  

 Οι καταστάσεις των μελών των Τοπικών  διοικήσεων που έχουν 

συνταχθεί,  περιέχουν και την εισφορά κάθε μέλους και  τους αποστράτους 

ακόμα θα μπορέσετε να ελέγξετε και  όποια λάθη εντοπίσετε να έχουμε τη 

δυνατότητα να τα διορθώσουμε.   

 Οι εισφορές των αποστράτων ,  σύμφωνα με τον κανονισμό 

λειτουργίας θα καταβάλλονται στο ταμείο του Εθνικού  Τμήματος  τα 15  € 

και θα παρακρατείτε εσείς  τα 5  € που αναλογούν ανά μέλος εν αποστρατεία 

σε κάθε Τοπική  Διοίκηση. Και αυτή η ενημέρωση θα γίνεται μέσα από την 
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πλατφόρμα. Εσείς,  ο μερικός  διαχειριστής θα μπαίνει  στην πλατφόρμα, θα 

ενημερώνει τον απόστρατο από την στιγμή που έχει  πληρώσει  ότι  είναι 

ενεργός και θα γνωρίζει  ο ταμίας του Εθ νικού Τμήματος  τέλος του χρόνου 

ότι  η Τοπική  Διοίκηση  φερ '  ειπείν  Αχαΐας έκανε μέσα στο έτος ενεργούς 10 

αποστράτους επομένως πρέπει η Τοπική  Διοίκηση  Αχαΐας να αποδώσει στο 

Εθνικό Τμήμα  150 € και να κρατήσει  το ποσό που αντιστοιχεί  στην Τοπική  

της.  

 Τα είπαμε και πέρυσι  τα λέμε και  σε κάθε γενική συνέλευση  ότι  

πρέπει να στέλνουμε ανά έτος τους  ισολογισμούς  των Τοπικών  διοικήσεων 

για ενημέρωση  του αρχείου  της γραμματείας  και του ταμείου .  Έχουν 

σταλεί με αλληλογραφία τα έντυπα που πρέπει να συμπληρώνονται και 

στέλνονται κατά διαστήματα τα έντυπα που πρέπει  να συμπληρώνονται 

κατά την διάρκεια  των αρχαιρεσιών συγκροτήσεως σε σώμα, πρέπει τα 

αντίγραφα να τα στέλνεται με αλληλογραφία στην γραμματεία του Εθνικού  

Τμήματος .  

 Δυστυχώς αν και το ε ίπαμε και  πέρυσι,  αρκετές  Τοπικές  διοικήσεις 

δεν το έχουν κάνει .  Δεν θεωρώ ότι  πρέπει να μπει το Εθνικό Τμήμα  σε 

αλληλογραφία με κάθε μία Τοπική  αφού έχετε κάνει  εκλογές,  έχετε 

συμπληρώσει  τα έγγραφα να μας στείλετε ένα φωτοαντίγραφο να υπάρχει 

στο αρχείο της γραμματείας  . . . . . . . . .  

 Για το περιοδικό μας.  Έχει εκδοθεί  το τεύχος 128 βρίσκεται υπό 

έκδοση το τεύχος  129, ο προγραμματισμός που κάναμε επειδή έχουμε 

μείνει  λίγο πίσω  στην ύλη. Το θέμα δημιουργήθηκε το 2014 για να 

παραλείψουμε  μία έντυπη έκδοση για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα 

οδοιπορικά των αντιπροσώπων ,  μας δημιούργησε ένα πολύ μεγάλο 

πρόβλημα γιατί  εκ των υστέρων αντιληφθήκαμε ,  έπρεπε τότε να υπάρχει 

καλύτερη ενημέρωση στη γενική συνέλευση , για να μην πάρει αυτή την 

απόφαση,  ότι αν παραλείψουμε ένα τεύχος ,  χάνουμε την περιοδικότητα. 

Οπότε διπλασιάζονταν το κόστος αποστολής και δ ιπλασιάζονταν σε όλα τα 

τεύχη στη συνέχεια,  οπότε το κόστος ήταν δυσανάλογο πηγαίναμε για να 

κερδίσουμε κάτι  αλλά χάναμε πάρα πολλά  . . . . . . .  130 μέσα στον Ιούνιο  να 

εκδώσουμε το τεύχος 131 ή τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο,  να είναι κοντά για 

να μαζέψουμε την ύλη, το τεύχος 132 μέσα στον Οκτώβριο και το τεύχος 

133 μέσα στον Ιανουάριο.  Δεν αντέχει  το ταμείο του Εθνικού  Τμήματος  να 

κάνουμε και 5η έκδοση μέσα στο Δεκέμβρη οπότε αναγκαστικά  το 

περιοδικό μαζί με το ημερολόγιο θα έρθει  μέσα στο Γενάρη στα μέλη μας.  
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 Όπως είδατε έχουμε μπει  τίτλοι στο εξώφυλλο του περιοδικού,  

προσπαθούμε να εντάξουμε πάλι θεματολογία  κάποιες βιβλιοπαρουσιάσεις, 

κάποια θέματα που θεωρούμε ότι  είναι σημαντικά να προβάλλουμε στις  

πρώτες σελίδες.   Τα έλεγε και ο Χρήστος  ο Δέλλας που επί χρόνια ήταν 

υπεύθυνος του περιοδικού, πρέπει  τα κείμενά σας ,  να είναι μικρά, 

δυστυχώς μου έρχονται δελτία τύπου τα οποία ξεπερνούν και τις  3  και  τις  4 

σελίδες.  Όπως αντιλαμβάνεστε ένα περιοδικό 36 σελίδων που πρ έπει να 

προβληθούν  οι δραστηριότητες του Εθνικού  Τμήματος,  θα πρέπει να 

προβληθούν οι  δραστηριότητες 51 Τοπικών  διοικήσεων, δεν γίνεται μία 

Τοπική  να στέλνει  για  ένα δελτίο τύπου και να είναι 5 σελίδες.   

 Θα πρέπει  τα  κείμενα σας να είναι  σε μορφή εγγράφου  word και  να 

έχουν τίτλο.  Δυστυχώς μας έρχονται  φωτογραφίες με ένα μικρό κειμενάκι 

στο e mail  χωρίς τ ίτλο και πρέπει μετά εμείς  να βάζουμε το κείμενο να το 

κολλήσουμε σε ένα έγγραφο word να βάλουμε τίτλο και  να πάει μετά για 

επεξεργασία.  

 Τα δελτία τύπου που στέλνεται για δημοσίευση, θα πρέπει να 

αφορούν εκδηλώσεις Τοπικών  διοικήσεων. Παράκληση να μην στέλνουμε 

δελτία τύπου για εκδηλώσεις που απλά παραβρέθηκαν κάποια μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου της Τοπικής,  γιατί  έχουμε περιορισμένο χώρο.  

 Θα πρέπει να μην χρησιμοποιούμε κεφαλαία,  γραμμές,  κουκκίδες,   

και αρίθμηση στα δελτία τύπου όσο είναι δυνατόν γ ιατί  μετά είναι πιο 

δύσκολη η επεξεργασία για την έκδοση του περιοδικού.  

 Και θα πρέπει να στέλνουμε τα δελτία τύπου που θέλουμε να 

δημοσιευτούν στο e mail  του περιοδικού, το ξέρετε όλοι.  Ούτε στο 

προσωπικό μου e mai l  ούτε στο e mail  του Εθνικού  Τμήματος.  Θα πρέπει 

να πηγαίνουν αποκλειστικά στο e mai l  του περιοδικού.  

 Για την έκδοση των ταυτοτήτων. Για την ενημέρωση που είχα ζήτησα 

από την κα  Αντωνίου την Ανθυπαστυνόμο που υπηρετεί  στα γραφεία μας, 

ενημέρωση 25 -4-2016,  ήταν σε εκκρεμότητα 60 ταυτότητες,  έχουν εκδοθεί  

έως σήμερα 2.670 ταυτότητες  είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός αν 

αναλογιστείτε και ξέρετε όλοι και τον τρόπο που φτάνουν τα αιτήματα 

στην κυρία Αντωνίου,  πολλές φορές φτάνουν φωτογραφίες χωρίς άλλα 

στοιχεία,  πολλές φορές φτάνουν οι  α ιτήσεις  εγγραφής χωρίς φωτογραφίες,  

πολλές  φορές  φτάνουν φωτογραφίες  οι  οποίες είναι  σε μορφή που δεν 

μπορούν να ανοίξουν.  Υπάρχουν γενικά προβλήματα τα οποία δυσκολεύουν 

και καθυστερούν την έκδοση.  
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 Έχουμε φτιάξει  ένα ξεχωριστό mail ,  ξεχωριστή ηλεκτρονική 

διεύθυνση για τις  ταυτότητες,  σας έχει  έρθει  με ηλεκτρονική 

αλληλογραφία,  ότι  αφορά πλέον θέμα ταυτοτήτων θα στέλνεται εκεί .  Θα 

σας παρακαλέσω το επόμενο διάστημα ένα με ενάμιση μήνα γιατί  η κα 

Αντωνίου όπως γνωρίζετε –  σας είπε και ο Πρόεδρος –  δε θα μπορεί να μας 

προσφέρει  τις  υπηρεσίες της  το επόμενο διάστημα λόγω εγκυμοσύνης,  θα 

έχουμε ένα νέο  συνάδελφο στα γραφεία  μας,  σε συνεννόηση με το αρχηγείο 

θα πρέπει  να έχει  κάποιο χρόνο να ενημερωθεί,  να εκπαιδευτεί ,  για την 

έκδοση των ταυτοτήτων είχε εκπαιδευτεί  μόνο η κ α  Αντωνίου οπότε θα 

πρέπει η κα  Αντωνίου να κάνει  την εκπαίδευση και η οποία είπε ότι  θα μας 

συνδράμει παρότι θα είναι σε άδεια.  Παράκληση μόνο ν κρατήσουμε λί γο 

τα αιτήματα, για να μην φρακάρουμε.  

 Για το καταστατικό του Εθνικού  Τμήματος.  Τον Ιούλιο του 2014 στα 

Καμένα Βούρλα ψηφίσαμε τις  τροποποιήσεις του καταστατικού. Με 

ομόφωνη απόφαση διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού  Τμήματος  δεν 

κατατέθηκαν στο πρωτοδικε ίο διότι  υπήρχαν αντιφατικές διατάξεις .   

 Τον Μάιο του 2015 στην Χαλκιδική θεραπεύσαμε τις  αντιφάσεις  

αυτές  και ψηφίσαμε τις  τροποποιήσεις.  Τον Ιούλιο του 2015 λόγω capital  

control δεν είχαμε κάνει  συνεδρίαση τον Ιούνιο,  παραλάβαμε τα 

μαγνητοφωνημένα αρχεία και τον Νοέμβριο του 2015 πήραμε απόφαση  για 

την έγκριση δαπάνης της απομαγνητοφώνησης,  παραλάβαμε τις 

απομαγνητοφωνήσεις.  

 Η επεξεργασία των πρακτικών που βλέπετε εδώ ,  δεν σημαίνει  ότι  

εμείς  αλλάξαμε κάτι  στο κείμενο,  δεν έχουμε τέτοιο δικαίωμα, απλά στην 

απομαγνητοφώνηση υπάρχουν τελείες,  υπάρχει  κάποιο ονοματεπώνυμο, 

εμείς  ξέρουμε ποιος έκανε την συγκεκριμένη τοποθέτηση οπότε 

συμπληρώσαμε το ονοματεπώνυμο. 7 Μαρτίου 2016 που συνεδρίασε το 

διοικητικό συμβούλιο στα γραφεία μας υπογράφτηκε από το προεδρ είο της 

γενικής συνέλευσης,  είχαμε την υπογραφή των πρακτικών. 12 Μαρτίου 

2016 σας στείλαμε τα πρακτικά με ηλεκτρονική αλληλογραφία και 

δυστυχώς από τον Δεκέμβρη του 2015 οι  δικηγόροι της  χώρας όπως και ο  

νομικός σύμβουλος για τον οποίο έχει  πάρει ήδη απόφ αση το διοικητικό 

συμβούλιο για την τροποποίηση του καταστατικού ,  απέχει  από τα 

καθήκοντα ,  οπότε δεν ήταν δυνατόν να υπάρξει κατάθεση για τροποποίηση 

καταστατικού.  

 Για τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας.  Ψηφίσαμε τις  

τροποποιήσεις τον Μάιο του 2015 διότ ι  αν θυμάστε 2014 δεν υπήρχε 
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χρόνος από την γενική συνέλευση, το αφήσαμε για την επόμενη χρονιά.  7 

Μαρτίου 2016 υπογράφησαν  τα πρακτικά της  γενικής  συνέλευσης από το 

Προεδρείο,  συντάξαμε τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας και τον 

αποστείλαμε 22 Μαρτίου 2016 στις  Τοπικές  διοικήσεις.  

 Μια συνολική εικόνα της γραμματείας.  Επιμεληθήκαμε την έκδοση 8 

τευχών του περιοδικού μας.  Επιμεληθήκαμε την έκδοση 2 ετήσιων 

ημερολογίων. Επιμεληθήκαμε της  έκδοσης  του πρώτου βιβλίου της 

ιστορίας του ελληνικού Τμήματος,  και είναι η ποιητική συλλογή που θα 

παρουσιαστεί  αργότερα  και όλοι  θα πάρετε από ένα βιβλίο για  την Τοπική  

σας Διοίκηση .  

 Εκδόθηκαν όπως είπα και πριν περίπου 3.000 ταυτότητες  νέου τύπου. 

Επιμεληθήκαμε τα αρχεία των επισκεπτών αποστολής εντύπων, τα αρχεία 

κρατήσεων εισφορών των μελών μας.  Την σύνταξη του νέου κανονισμού 

λειτουργίας με τη βοήθεια  του κ.  Προέδρου και του κ.  Κατσαρόπουλου ο 

οποίος έκανε παρατηρήσεις.  Συντάξαμε τις  περιλήψεις των αποφάσεων των 

διοικητικών συμβουλίων.  

 Δημιουργήσαμε σε ένα εξωτερικό  σκληρό το οποίο δεν  υπήρχε στην 

Γραμματεία του Εθνικού Τμήματος,  μία βάση δεδομένων να έχουμε 

συγκεντρωμένα πολλά στοιχεία.  Πήραμε ένα σκληρό δίσκο, είναι κάτι  πολύ 

απλό, έχουμε εκεί  τα πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή, έχουμε τις  ετικέτες 

για κάθε περιοδικό ,  έχουμε τα αρχεία που στέλνουμε . . . . .  πληροφορικής για 

να έχουμε εικόνα, όχι  για να έχουμε εμείς  ε ικόνα πρέπει να υπάρχει αυτή η 

εικόνα και γι '  αυτούς που  θα έρθουν μετά από μας.  Ε ίναι όλα τα τεύχη του 

περιοδικού σε ηλεκτρονική μορφή καθώς και η ύλη που έ χει  μπει  σε κάθε 

περιοδικό.  Τα έχουμε όλα συγκεντρωμένα οπότε και  αυτοί που θα έρθουν 

μετά από μας θα έχουν μια πλήρη εικόνα πολύ σύντομα.  

 Κάναμε τις  εξωτερικές δουλειές του Εθνικού  Τμήματος,  ευχαριστώ 

πάρα πολύ τον Κυριάκο, γιατί  τρέχει  για όλα, την τηλεφωνική εξυπηρέτηση 

των μελών πάλι ο  κύριος Κάρκαλης με την κα Αντωνίου καθώς και  την 

αρχειοθέτηση,  πρωτοκόλληση εγγράφων και την ηλεκτρονική 

αλληλογραφία πάλι  ο κύριος Κά ρκαλης με την κα Αντωνίου.  

 Δεν, το ε ίπα και στην αρχή της ομιλίας μου ,  έγιναν λάθη, υπήρξαν 

καθυστερήσεις ,  ζητώ για άλλη μια φορά συγνώμη.  Το μόνο που με 

ενόχλησε (Παράλληλ ες  Ομ ιλ ί ε ς ) . . .  η κριτική είναι καλοδεχούμενη. Η μία τάση 

ανθρωποφαγίας όμως δεν  ταιριάζει  στην ένωσή  μας.  Εμένα αυτό με 

στενοχώρησε,  δεν  θα πω κάτι άλλο,  ούτε θα αναφερθ ώ κάπου προσωπικά, 

εάν θέλετε να ρωτήσετε κάτι  και μπορώ να διαφωτίσω σε κάτι  άλλο ,  



 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  

 

32ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΕ ΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  13ης  ΜΑΪΟΥ  2016  

 

101 

αλλιώς να καλέσουμε τους υπεύθυνους της εταιρείας DI MICRO για όποια 

ενημέρωση  θέλετε.  

 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Μια σύντομη τοποθέτηση, η ΤΔ Τρικάλων, ο  κ.  Θεοχάρης.  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ κ .  ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  :  

Θα μιλήσει ο Μπέγας,  ( παράλληλες  ομ ιλ ί ε ς )  να σας δείξω το καταστατικό 

κ.  Πρόεδρε.  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ κ .  ΜΠΕΓΑΣ  ΑΧΙΛΛΕΑΣ :  

κ.  Πρόεδρε αν μου επιτρέπεται  να μιλήσω εγώ,  (παράλληλες  ο μ ι λ ί ε ς)  

επειδή εγώ ασχολούμαι με το θέμα και είναι ένα θέμα κ.  Γραμματέα που 

προέκυψε φέτος,  για να το διευθετήσουμε από φέτος για μην 

ξαναδημιουργηθεί του χρόνου.  Σχετικά με τις  αναφορές επιτροπών.  Στις  18 

Μαρτίου μας ήρθε κάποιο email ,  το  οποίο μας έλεγε σαν υπόμνηση, ότι  

έπρεπε ήδη από τις  22 -2 να έχουμε υποβάλει τις  αναφορές σαν Τοπικές  

διοικήσεις  για να αξιολογηθούν από τις  επιτροπές.  Στις  21 Μαρτίου 

απέστειλα ένα email ,  γ ιατί  εγώ προσωπικά το απέστειλα γιατί  εγώ 

προσωπικά χειρίζομαι την ιστοσελίδα,  το ο ποίο έλεγε απλά να μας 

γνωρίσετε αν  έχει  έρθει  κάποιο email ,   ως τις  22-2.Μετά ακολούθησαν  

κάποια σχόλια του κ.  Αβραμίδη τα οποία εγώ δεν θέλω  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Επί του θέματος,  στο θέμα, για να καταλάβουμε  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  κ.  ΜΠΕΓΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ:  

Καταλήγω, λάβαμε κάποιο email  σαν Τοπική Διοίκηση από τον κ.  

Κάρκαλη Κυριάκο,  αναπληρωτή Γενικό γραμματέα, το οποίο μας έλεγε ότι  

η υποχρέωση των Τοπικών Διοικήσεων απορρέει  από τον εσωτερικό 

κανονισμό της ΔΕΑ, άρθρο 22 τελευταία παράγ ραφος,  που ορίζει  ως 

καταλυτική ημερομηνία αποστολής των αναφορών έως τέλος Φεβρουαρίου 

του εκάστου έτους.  Πέραν του ότι  ο κανονισμός,  μας ήρθε την επομένη 

ημέρα στις  22 Μαρτίου,  δεν τον είχαμε λάβει μέχρι τότε,  στο άρθρο 22 του 

κανονισμού λειτουργίας αναφέρει,  ότι  οι  επιτροπές συνεδριάζουν το πρώτο 

δίμηνο κάθε έτους αξιολογώντας  τις  δραστηριότητες των Τοπικών 

Διοικήσεων και  υποβάλλουν τις  αναφορές τους μέχρι  το τέλος 

Φεβρουαρίου.  Η ερώτηση είναι η εξής,  για να μην δημιουργηθεί το ίδιο  

θέμα του χρόνου. Έχουν υποχρέωση οι Τοπικές Διοικήσεις να υποβάλουν 
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αναφορές για τις  δραστηριότητες του έτους  που πέρασε;  Ή έχει  υποχρέωση 

το Εθνικό Τμήμα να τηρεί φάκελο γ ια την κάθε Τοπική Διοίκηση; Γιατί  

αυτό που εγώ διαβάζω το άρθρο 22 τελευταία παράγραφος,  αυτό μου δίνει  

να καταλάβω.  

ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ κ .  ΚΑΡΚΑΛΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ :  

Κατ' αρχήν οι  Τοπικές  διοικήσεις δεν είναι υποχρεωμένες,  δεν είναι  

υποχρεωμένες να ενημερώνουν το Εθνικό Τμήμα για οποιαδήποτε 

εκδήλωση κάνουν,  αυτό δεν προβλέπεται,  είθισται  διότι  θέλουν οι  Τοπικές  

διοικήσεις για να προβάλλεται αυτό στις  ιστοσελίδες μας,  στο περιοδικό 

μας κλπ.  

 Τώρα αν ως Τοπική  Διοίκηση  κάνω  μία εκδήλωση και δεν ενημερώσω 

δεν είναι  αντικαταστατικό αυτό.  Συνεπώς οι  Τοπικές  διοικήσεις,  και  

εφόσον βέβαια η Τοπική  Διοίκηση  ενδιαφέρεται για να επιλεγεί  και να 

βραβευτεί ,  έχει  την υποχρέωση να κάνει  αυτή τη σχετική αναφορά. Το 

έντυπο αναφοράς ,  υπάρχει μία φόρμα  τύπου αναφοράς,  έχει  σταλεί σε 

όλους,  τη γνωρίζουμε,  εγώ όταν μου κάνατε  το e mail  από τα Τρίκαλα να 

μου πείτε πότε σας ήρθε e mail  ,  ποτέ δεν σας ήρθε e mai l  διότι  δεν ήταν 

υποχρέωση του Εθνικού Τμήματος να σας στείλει  email ,  αυτό είναι κάτι  το 

οποίο εγγράφεται στον κανονισμό  το έντυπο το έχετε,  και έπρεπε να το 

στείλετε,  παρόλα αυτά με ανοχή δεχθήκαμε και  κάποια email ,  . . . . . .  

(Παράλληλε ς  Ομ ιλ ί ε ς )  . . . .  εφόσον υπάρχει κανονισμός καινούργιος ισχύει  

αυτός που έχετε στα χέρια σας,  ο προηγούμενος κανονισμός  αυτό το 

συγκεκριμένο δεν  έχει  αναθεωρηθεί το ίδιο ήταν και στο παλιό και στο 

καινούργιο.  Αλλά μέχρι να σας έρθει  ο καινούργιος ισχύει  αυτό ς που έχετε 

στα χέρια σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Αυτό είναι  πολύ καλό το θέμα για προβληματισμό και να μπορεί να 

διευκολυνθεί και το έργο των επιτροπών. . . . . . .  ( Παράλληλες  Ομ ιλ ί ε ς )  . . . .  κ.  

Γραμματέα.  . . . . . .  (Παράλληλες  Ομ ιλ ί ε ς )  . . . .   Ο  κ.  Χριστοδουλής  

Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ Κ.  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ :  

Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι .  Και να γυρίσω δύο ώρες πριν.  Θα 

είμαι πολύ σύντομος.  Συμφωνώ με την τοποθέτηση του κ.  Χράπα, θα σας 

κάνω μία διευκρίν ιση μόνο  των  κεκλεισμένων των θυρών γιατί  κάποιοι  

συνάδελφοι μας και εκπρόσωποι Τοπικών  με ρώτησαν τι  συμβαίνει 

Χριστόδουλε; παίρνετε αποφάσεις κεκλεισμένων των θυρών; και εγώ 

απήντησα όχι .   
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 Να δώσω όμως μια εξήγηση πάνω σ '  αυτό το θέμα και θα πάω στα 

στεγανά. Κάποια μέλη του διοικητικού συμβουλίο υ προσπαθούν να 

δημιουργήσουν στεγανά. Από ποιους;  ποιοι  είστε εσείς;  κοιτάξτε με στα 

μάτια με φέρατε εδώ, με εκλέξατε.  Είμαι υπεύθυνος να σας ενημερώσω για 

τις  αποφάσεις του ΔΣ. Δεν κατάλαβα γιατί  διαρροές;  τι  έχουμε να 

κρύψουμε ;  

 Εξάλλου σε μια επιστολή ο Πρόεδρος ανέφερε ουδέν κρυπτόν υπό τον 

ήλιον.  Αυτά.  Λοιπόν πάω τώρα  (Παρά λληλες  Ομ ιλ ί ε ς ) .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ.  ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ :  

Κάνεις χρέη υδραυλικού;  

Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ Κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ:  

Όχι δεν  κάνω χρέ υδραυλικού,  χρέη υδραυλικού κάνει  άλ λος,  τα 

ξέρετε καλά αυτά, και τα στεγανά προσπαθούν να κάνουν άλλοι  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Δεν θέλω διάλογο, δεν θέλω διάλογο, κ.  Πρόεδρε σας παρακαλώ  

Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ:  

 Τώρα πάμε στα πρακτικά,  πάλι  δέχθηκα  μια ερώτηση,  πάλι 

ορμώμενος από αυτή την ερώτηση.  Λέει είναι ουσιώδη τα θέματα που 

συζητάτε και πρέπει να γραφτούν πρακτικά; αν δεν είναι ουσιώδη τότε μην 

τα παρατήσουμε  ρε παιδιά,  να σηκωθούμε να φύγουμε ,  να μην υπάρξουμε 

σαν ΔΣ, να παίρνουμε κάποιες  αποφάσεις τηλεφωνικώς,  να μην 

συνεδριάζουμε καθόλου, να μην γράφονται πρακτικά, να μην υπάρχει 

τίποτα.   

 Εγώ σέβομαι το προσωπικό πρόβλημα του κυρίου Φώτογλου 

μπορούσε να συμβεί και σε οποιονδήποτε αλλά είναι τίμιο και αντρίκιο να 

πει  ο κ.  Φώτογλου κύριοι  εγώ  δεν μπορώ να είμαι υπεύθυνος του 

περιοδικού, του αρχείου,  της σύνταξης των πρακτικών, υπάρχουν κι  άλλοι  

που μπορούν να το κάνουν δεν είναι προσωπική υπόθεση το υ  ΔΣ. Αυτά. 

Ευχαριστώ.  Α, Και μια διευκρίνηση ακόμα. Όλα τα πρακτικά πλην του 

τελευταίου τα υπέγραψα με επιφύλαξη.  

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ κ. ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ :  

Ο Χρήστος θεώρησε σήμερα να παρουσιάσει αυτή  την εικόνα του 

διοικητικού συμβουλίου,  εγώ το θεωρώ απρέπεια,  δε θα το κάνω. Θα πω 

φυσικά ότι  δεν υπάρχει υπογραφή πρακτικών με επιφύλαξη,  δεν το 

προβλέπει το καταστατικό.  (Παράλληλε ς  Ομ ιλ ί ε ς )  Όσον αφορά το ερώτημα του 

φίλου του Αχιλλέα στη σελίδα 5 του κανονισμού λειτουργίας,  ο οποίος 

κανονισμός λειτουργίας εγκρίθηκε από την γενική συνέλευση και από 
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όλους εσάς και το συγκεκριμένο άρθρο δεν άλλαξε με το ν καινούργιο 

κανονισμό λειτουργίας,  προβλέπει στην παράγραφο 3 «Οι αντιπρόεδροι 

συντάσσουν υπογράφουν την αλληλογραφία της αρμοδιότητάς των μεταξύ 

Εθνικού Τμήματος και Τοπικών Διοικήσεων και  στην συνέχεια ενημερώνει 

τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο » επομένως γ ια τις  αναφορές των 

εκδηλώσεων δεν είναι αρμόδια η γραμματεία,  είναι αρμόδια οι  

Αντιπρόεδροι  που είναι και Πρόεδροι  των επιτροπών.  

 Εσείς τις  στέλνετε το προσωπικό της Γραμματείας  τα συλλέγει  και τα 

στέλνει  στον αρμόδιο Αντιπρόεδρο.  Γιατί  ειπώθ ηκε πριν ότι  έστειλε ο 

Κυριάκος  ο κύριος Κάρκαλης,  μόνο 7 αναφορές,  7 είχε ο κ.  Κάρκαλης 7 

έστειλε.  Δεν έκρυψε κάποιες.  Οι Αντιπρόεδροι συμμετέχουν στα διοικητικά 

συμβούλια και γνωρίζουν ποιες ε ίναι οι  δραστηριότητες των Τοπικών  

διοικήσεων. Γιατί  στο τέλος  κάθε ημερήσιας διάταξης μπαίνουν οι  

εκδηλώσεις των Τοπικών  διοικήσεων για ενημέρωση του διοικητικού 

συμβουλίου.   Δεν θέλω να πω κάτι άλλο.  Αν θέλετε κάτι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Σε ευχαριστούμε κύριε  Γενικέ Γραμματέα , ναι υπάρχει  κάτι;  Τοπική 

Διοίκηση Δράμας,  ένα μικρόφωνο  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΡΑΜΑΣ κ .  ΣΚΑΡΛΙΟΣ  ΜΗΝΑΣ :  

Σκάρλιος Μηνάς,  Τοπική Διοίκηση Δράμας.  Καλό θα είναι πάντως ,  

αυτό που γινόταν και τα προηγούμενα χρόνια,  για να το κλείσουμε αυτό το 

θέμα,  για να μην μακρηγορούμε,  καλό θα είναι μία υπενθύμιση , όπως 

γίνεται και στην υπηρεσία μας σε διάφορες διαταγές ,  για τη θερινή στολή 

κλπ, αν και υπάρχει  ο κανονισμός,  καλό λοιπόν είναι να γίνει  μια 

υπενθύμιση ούτως ή άλλως λόγω και των υποχρεώσεων ο καθένας μας 

μπορεί κάποιος να το αμελήσει.  Μία υπενθύμιση δεν  είναι κακό. Οπότε 

καλό είναι  να γίνει  αυτή η υπόμνηση από το εθνικό και να μας στείλετε μία 

ημερομηνία.  Δεν είναι κακό  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ :  

Τώρα με την ηλεκτρονική αλληλογραφία όλα αυτά είναι απλά και 

εύκολα.  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΡΑΜΑΣ κ. ΣΚΑΡΛΙΟΣ ΜΗΝΑΣ:  

Ακριβώς,  ευχαριστώ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ :  

Να ρωτήσω κάτι το σώμα. Έχουμε  στο ίδιο θέμα  την παρουσίαση από 

την εταιρεία,  να πάρουμε του σώματος την γνώμη, επειδή ενδέχεται να 

έχουμε αρκετές  ερωτήσεις,  να κλείσουμε  σε λίγο  το θέμα και να πάμε για 
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φαγητό και να επανέλθουμε με την παρουσίαση, θέλει  να τοποθετηθεί 

κάποιος;  ο κ.  Κατσαρόπουλος η εμπειρία του είναι σημαντικότατη και πριν 

κλείσουμε ήθελα τον κύριο  Κοντάκο τον πρώην πρόεδρο του Εθνικού  μας 

Τμήματος  στις 4 .30 που είναι  η συνέχιση των εργασιών, θα ήθελα Χρήστο 

να είσαι εδώ, γιατί  πιθανόν να χρειασθούμε κάποιες διευκρινήσεις για  το 

10ο   θέμα. Σας ευχαριστώ. Ο κ.  Κατσαρόπουλος.  Και να κλείσει  την 

συζήτηση ο κ.  Πρόεδρος.  

ΜΕΛΟΣ ΔΣ κ .  ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ :   

Ευχαριστώ  κ.  Πρόεδρε.  Ξέρω ότι  είμαστε κουρασμένοι ,  αλλά με την 

εμπειρία που έχω στα θέματα της Γραμματείας και ιδιαίτερα 

διαχειριζόμενος αλληλογραφίες πολλών κρατών, θα ήθελα να πω τα εξής . 

Όπως είδατε στην παρουσίαση που έκανε ο κύριος  Φώτογλου,  τα  θέματα 

της Γραμματείας είναι πάρα πολλά. Αυτό λοιπόν σημαίνει  ότι  τα άτομα που 

είναι στη γραμματεία θα πρέπει όλα , επαναλαμβάνω όλα, να δουλεύουν 

συντονισμένα.  

 Αυτό λοιπόν που είναι σημαντικό  είναι ότι  ο γραμματέας,  ο Γενικός 

Γραμματέας ως αρμόδιος για  την διαχείριση της αλληλογραφίας θα πρέπει 

να συντονίζει  αυτά τα πράγματα σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τα 

μέλη του ΔΣ.  

 Να τονίσω εδώ ότι  το γεγονός που ανέφερε ο Σπύρος σχετικά ότι  οι  

Αντιπρόεδροι παρακολουθούν την αλληλογραφία,  σαφώς  και  

παρακολουθούν την αλληλογραφία που είναι της αρμοδιότητας τους όμως 

δεν την διαχειρίζονται ,  εδώ λοιπόν υπάρχει ενδεχόμενα μια παρεξήγηση ,  

υπάρχει αυτό που λέμε ποιος μπαίνει  στ  αμπέλια  του αλλουνού. Αυτά  

λοιπόν  θα  πρέπει  να ξεκαθαρίσουν ώστε να λειτουργήσουμε όσο το  

δυνατόν καλύτερα.  

 Αυτό  εγώ  λοιπόν που θέλω να πω πάνω στα θέματα της  γραμματείας 

είναι το εξής,  η δ ική μου διαπίστωση και  το έχω αναφέρει σε συνεδριάσεις 

του διοικητικού συμβουλίου είναι ότι  η γραμματεία παρουσιάζει  ένα 

έλλειμμα. Αυτό λοιπόν το έλλειμμα και κατανοώ πλήρως το πρόβλημα του 

Σπύρου διότι  θα μπορούσε ,  όπως είπε και ο Χριστόδουλος,  να συμβεί στον 

οποιονδήποτε από μας,  έχει  να κάνει  με το πως διαχειριζόμαστε το 

πρόβλημα επαγγελματικά.  

 Εγώ αυτή τη στιγμή δεν μιλάω απέναντι  στον Σπύρο να τον εκθ έσω ή 

οτιδήποτε άλλο, είμαι εκείνος που στην  Φωκίδα τον επέλεξα να πάει στην 

Σερβία όταν Πρόεδρος ήταν ο Σταύρος ο Τσεκούρας,  ήμουν εκείνος  που 

τον πήρα στην Αττάλεια στο παγκόσμιο συνέδριο,  τότε,  και ήμουν εκείνος 
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που τον πρότεινα  και μπήκε στην επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων, στην 

οποία επιτροπή πράγματι δούλεψε πάρα πολύ καλά.  

 Ήδη η τότε πρόεδρος της  επιτροπής ,  μου πρότεινε μετά από συζήτηση 

που είχαμε ,  να συντάξει  μια συστατική επιστολή ώστε ο Σπύρος να είναι 

και στην επόμενη επιτροπή πάλι  μέλος.  Τότε υπήρχαν δύο μέλη,  ο 

Κυριάκος  με τον Σπύρο σαν μέλη της επιτροπής και  ο κανονισμός που 

έχουν δεν  επιτρέπει  δύο μέλη από το ένα κράτος να είναι σε επιτροπές  και 

επελέγη ο Κυριάκος.  Αυτό λοιπόν σημαίνει  πως ο Σπύρος δεν  σημαίνει  ότι  

δεν  έχει  ικανότητες ,  ενδεχόμενα δεν έχει  τον απαιτούμενο χρόνο να 

διαχειριστεί  τα θέματα της γραμματείας.   

 Όμως έχει  ένα βοηθό,  αυτός είναι  ο ρόλος του Βοηθού Γενικού 

Γραμματέα. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει ένας συντονισμός μεταξύ 

τους.  Και οι  δύο έχουν πολύ καλές προθέσεις.  Δεν  υπάρχει όμως αυτός ο  

συντονισμός,  αυτή η επικοινωνία  και δεν υπάρχει  αυτή η επικοινωνία  

πιθανόν μεταξύ των μελών του ΔΣ.  Τους λόγους δεν μπορώ να σας τους 

πω, εντάξει ,  ενδεχόμενα  να τους κατανοείται.  Όμως αυτό που χρειάζεται 

δεν είναι να πετάμε πέτρες στο Σπύρο. Το έλλειμμα λοιπόν αυτό που 

υπάρχει αυτή τη στιγμή στη γραμματεία θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα 

των συζητήσεων που κάνουμε εδώ, της επικοινωνίας  με όλους εσάς,  της 

συγκέντρωσης παραπόνων, προτάσεων, πληροφοριών, ώστε όλα αυτά να 

οδηγήσουν την γραμματεία του Εθνικού  Τμήματος  σε μια εύρυθμη 

λειτουργία ώστε να μην υπάρχουν παράπονα από τη μια  και από την άλλη.  

 Φυσικά ,  αυτό δεν μπορεί να γίνει  από την μια στιγμή στην άλλη  . . . . . . .  

πρέπει να κάμουμε κάθε μέρα το καλύτερο και να υπάρχει πάντα  

επικοινωνία  μεταξύ μας και όχι  αποκλεισμοί.  Το αποκλεισμοί βάλτε το σε 

εισαγωγικά. Πιστεύω λοιπόν ότι  με τη δική σας τη βοήθεια και με την 

ανάλυση όλων αυτών των συμπερασμάτων μετά την  κουβέντα που κάναμε 

εδώ, θα πρέπει να τύχει  προσεκτικής αξιολόγησης όχι  μόνο από τ ον Σπύρο 

και τον  κ.  Πρόεδρο, αλλά από όλα τα μέλη της γραμματείας,  του ΔΣ, ώστε 

να έχουμε  κάτι καλύτερο  για το αύριο.  Ευχαριστώ πολύ.  

(χε ιρο κρό τημα )  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Ο κ.  Γραμματέας θέλει  κάτι;  ( παρ άλληλες  ο μ ιλ ί ε ς ) ,  ο Πρόεδρος θα 

κλείσει  την συζήτηση  

ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ κ .  ΚΑΡΚΑΛΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ :  

Μπορώ εγώ να πω κάτι;  
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Θα ήθελα να πω το εξής.  Όσον αφορά τα θέματα της γραμματείας,  

κατ'  αρχήν εγώ διαψεύδω κατηγορηματικά, είναι εδώ  πέρα  ο γραμματέας,  

ότι  ο  γραμματέας με τον αναπληρωτή γραμματέ α ο οποίος εκτελεί  και χρέη 

διοικητικού γραμματέα στα γραφεία της ένωσης δεν έχει  επικοινωνία.  Η 

επικοινωνία Γιώργο  υπάρχει είναι άριστη και η χημεία είναι άριστη και η 

συνεργασία είναι στενή.  

ΜΕΛΟΣ ΔΣ κ .  ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ :  

Το αποτέλεσμα μετράει.  

ΑΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ κ. ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ:  

 Το αποτέλεσμα είναι ότι  ο Αναπληρωτής Γραμματέας,  και για να μην 

μιλάμε για τον εαυτό μας στον γ '  ενικό,  ο ομιλών σε καθημερινή βάση 

βρίσκεται  εκεί  από το πρωί  από τις  9  η ώρα μέχρι  τ ις  6 -7 το απόγευμα και 

αν κοιτάξεις  τον αναλυτικό λογαριασμό εμένα και του Σπύρου θα δεις  ότι  

στα κινητά μας τηλέφωνα μιλάμε 10 φορές μέσα σ '  αυτό το 8ωρο, 9ωρο ή 

10ωρο.  

 Τι περισσότερες απ'  αυτές τις  10 φορές μάλιστα επειδή ο Σπύρος,  δεν  

ξέρω αν τον γνωρίζετε οι  περισσότεροι από σας δεν  ε ργάζεται σε επιτελείο 

εργάζεται σε μία πάρα πολύ μάχιμη και πολύ υπεύθυνη υπηρεσία,   πολλές 

φορές  λοιπόν  τον βρίσκω αγχωμένο και προσπαθεί  να δει  τ ι  θα κάνει  να 

δώσει λύσεις εξ αποστάσεως.  

 Δεν θεωρώ ότι  υπάρχει  έλλειμμα στην γραμματεία.  Θεωρώ ότι  έχουν 

υπάρξει  κάποια σφάλματα. Θεωρώ ότι  όποιος παίρνει  τηλέφωνο και για 

οποιοδήποτε λόγο ζητήσει είτε από διοικητικά συμβούλια είτε απλό μέλος 

από όλη την περιφέρεια εξυπηρετείται,  άριστα.   

 Επί τη ευκαιρία ,  ας μην είναι παρούσα,  θέλω να εκφράσω ευχαριστίες 

στην στενή μας συνεργάτη την Έφη την Αντωνίου η οποία επίσης κάνει  μία  

πάρα πολύ καλή δουλειά.  

(χε ιρο κρό τημα )  

 Επίσης κλείνοντας  ας μου συγχωρεθεί να πω ότι  είναι  άσχημο από 

αισθητικής πλευράς τουλάχιστον,  κάποιοι ,  δεν αναφέρομαι σε σένα Γιώργο 

συγκεκριμένα, αλλά ούτε θέλω να αναφερθώ σε ονόματα, εκ του ασφαλούς 

και εκ του μακρόθεν να κάνουν  μια κριτική μόνο, στείρα κριτική και 

μάλιστα άνθρωποι  που η παρουσία τους ε ίναι μια φορά στις  40 μέρες.  

Κατανοητό από όλους τις  θέλω να πω. Και το σταματώ εδώ. Σας ευχαριστώ  

πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  
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Ευχαριστώ. Ο κ.  Μαρούντας,  παρακαλώ. Λίγο σύντομα κ.  Μαρούντα,  

όσο μπορείτε.   

Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ κ .  ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ :   

Μια μικρή παρέμβαση  και ζητώ συγνώμη κύριε Πρόεδρε.  Συμφωνώ 

με τον κ.  Κατσαρόπουλο τον Β' Αντιπρόεδρο οφείλουν  και παρακολουθούν  

την αλληλογραφία.  Η αλήθεια είναι  δεν μπορούμε να τα περιμένουμε από 

δύο τρία άτομα στο πιάτο όλα, έχουμε  υποχρέωση να παρακολουθούμε  την 

αλληλογραφία και  σαν αποδεικτικό στοιχείο,  έχω τα μέλη της  επιτροπής 

που κάτσαμε 3 ώρες και  βρήκαμε όλα τα στοιχεία  από μόνοι  μας στους 

φακέλους της ένωσης για να αποδείξουμε σε σας σήμερα ποιους αληθινά 

βραβεύσαμε.  Εγώ συγχαίρω και  τον Γραμματέα και  τον αναπληρωτή και  

την Έφη, με την Έφη ειδικά συνεργάστηκα 4 χρόνια ,  ως Γραμματέας  των 

ταμείων  και είδα ότι  υπήρχε μία άποψη λειτουργία.   

 Εκτιμώ και το λέω επισήμως , όταν πηγαίνω εγώ στο γραφείο,  επειδή 

τους πιέζω, πρώτη κουβέντα που μου λένε,  πότε θα φύγεις ,  επειδή είμαι 

πολύ πιεστικός για να κάνω την δουλειά μου την οποία εσείς  μου λ έτε . . . . . .  

λοιπόν και  επειδή όλοι ξέρουμε ότι  στο γραφείο ποιο πολύ τα παιδιά που 

ασχολούνται,  οι  συνάδελφοι με οτιδήποτε άλλο παρά αυτά που λέμε 

σήμερα  εδώ.  Γιατί  είναι πάρα πολλοί  συνάδελφοι πηγαίνουν κάθονται δύο 

ώρες,  τους  φτιάχνουν και καφέ,  τους καπν ίζουν και μισό πακέτο τσιγάρα 

και στην συνέχεια  φεύγουν.  Έχουμε τηλέφωνα ,  έχουμε θυροτηλέφωνα,  

έχουμε τους επισκέπτες  να δείχνουμε καλό χαρακτήρα ………….. Λοιπόν 

να κοιτάξουμε μπροστά, να κοιτάξουμε τι  άλλο μας φταίει  και να μην 

ρίχνουμε τα βάρη σε κάποιους  συναδέλφους.  Σας ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Κι εμείς  ευχαριστούμε,  να κλείσει  ο κ.  Πρόεδρος  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ κ .  ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ :  

Κύριε Πρόεδρε ένα λεπτό να διευκολύνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Τοπική Διοίκηση Σάμου, ο κ.  Αβραμίδης  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ:  

Το περιοδικό είναι πάρα πολύ ωραίο.  Προτείνω να βάλετε 

περισσότερες σελίδες για να χωράω  κι εγώ. (Παράλληλες  Ο μ ιλ ί ε ς )  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Ο κύριος  Πρόεδρος  θα κλείσει  την πρωινή μας συζήτηση και 4.30 θα 

επανέλθουμε με την παρουσίαση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ( Παράλληλες  

Ομ ιλ ί ε ς ) . . . .  Ο κ.  Γενικός Γραμματέας με ενημέρωσε για κάτι .  Επειδή σήμερα 
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οι κύριοι  που θα μας ενημερώσουν για την ηλεκτρονική πλατφόρμα  του  

αρχείου  θα αναχωρήσουν,  θέλω μία πολύ –  πολύ σύντομη τοποθέτηση για 

ένα 10λεπτο είναι η παρουσίαση. Να είμαστε έτοιμοι να την κάνουμε και 

την παρουσίαση για να προλάβουν το καράβι.  Κύριε Πρόεδρε.  ( Παράλληλες  

Ομ ιλ ί ε ς ) . . . .  να κλείσει  η συζήτηση αυτή και ν α παρουσιάσουμε την 

ηλεκτρονική πλατφόρμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ.  ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ :   

Είναι πράγματι σημαντική η  προσφορά του Γραμματέα, του 

αναπληρωτή Γραμματέα και της κας  Αντωνίου στην γραμματεία,  η οποία 

λειτουργεί  και έχουν ενημέρωση όλες οι  Τοπικές  διοικήσεις .  Λειτουργεί  

πάντα σύμφωνα με τις  οδηγίες του Προέδρου και  του διοικητικού 

συμβουλίου.   

 Σήμερα εδώ  συντονισμένα με πρόθεση, μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου ο κ.  Χράπας,  ο κ.  Κατσαρόπουλος,  ο  κ.  Χριστοδουλής,  με 

συντονισμένα πυρά προς το διοικητικό συμ βούλιο  ότι  συνεδριάζουμε πίσω 

από κλειστές πόρτες και προς το Γενικό Γραμματέα. Δεν η εικόνα  αυτή του 

διοικητικού συμβουλίου.   

 Λυπάμαι πάρα πολύ για όσα λέχθηκαν από τους συναδέλφους του 

διοικητικού συμβουλίου.   Δεν είναι κρυφό βέβαια και  πως εξελέγησαν και 

πως θέλουν αυτοί  να παρουσιάσουν τα πράγματα. Θα επικαλεστώ και θα 

καταχραστώ το χρόνο σας για  δυο λεπτά ,  γιατί  η φιλία αναδεικνύεται ως 

κορυφαίο γεγονός και  ως κορυφαία εκδήλωση στην ένωσή  μας.  

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………...  

 …………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………   (Παράλληλες  Ομ ιλ ί ε ς ) . . . . . .   

(Με από φαση  το υ  Σώματο ς  δ ιαγράφησαν ,  ο ι  ανωτέρω δύο  παράγραφο ι ,  από  τα  

πρακτ ικά )  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Παρακαλώ, παρακαλώ, …… (Παράλλη λες  Ομ ιλ ί ε ς )  . . . . . .  Το Σώμα ακούει ,  

κρίνει  και βγάζει  τα συμπεράσματά του .  Θερμή παράκληση να συνεχίσουμε 

με την παρουσίαση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.  

Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ ΧΡΙ ΣΤΟΔΟΥΛΟΣ:  

Εμείς θέλουμε να φτάσουμε το αυτοκίνητο ενώ εσύ εξελέγης 

τελευταίος και ήσουν πρώτος.  Ας σας  απολαύσουν.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ . ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Το σώμα βγάζει  τα συμπεράσματά  του.  Με το να υψώνουμε τον τόνο 

της φωνής μας δεν  κάνουμε τίποτα, απλώς δημιουργούμε μια σύγχυση και 

μια οχλαγωγία.  Παρακαλώ για την παρουσίαση της  πλατφόρμας.  …… 

(Παράλληλες  Ομ ιλ ί ε ς )  . . . . . .  Μπορούμε να ξεκινήσουμε; …… ( Παράλληλες  Ομ ιλ ί ε ς ) 

. . . . . .  

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  DIMICRO κ .  ΚΩΤΟΥΛΑΣ  ΛΕΩΝΙΔΑΣ :  

Καλησπέρα. …… (Παράλληλες  Ομ ιλ ί ε ς)  . . . . . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Παρακαλώ ησυχία  …… ( Παράλληλες  Ομ ιλ ί ε ς )  . . . . . . ,  παρακαλώ. Να μας 

πείτε το όνομά σας και την εταιρεία.  

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  DIMICRO κ. ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ:  

Θα κάνω μία πολύ σύντομη παρουσίαση , Λεωνίδας ΚΩΤΟΥΛΑΣ, από  

την εταιρεία DI MICRO, θα κάνω μία πολύ σύντομη παρουσίαση  αυτής της 

πλατφόρμας,  με την οποία θα χειρίζεστε τις  συνδρομές των μελών  ……  

(Παράλληλες  Ομ ιλ ί ε ς )  . . . . .  μαζί  με το διοικητικό συμβούλιο . . . . . . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Παρακαλώ δεν ακούμε τίποτα,  …… (Παράλληλες  Ομ ιλ ί ε ς )  . . . . .  

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  DIMICRO κ. ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ:  

Μαζί με το διοικητικό συμβούλιο εντοπίσαμε τις  ιδιαιτερότητες και  

τις  ανάγκες  μιας πλατφόρμας διαχείρισης μελών για  την ένωση, είναι 

μεγάλος ο αριθμός των μελών, έχο υμε  καταχωρημένα γύρω στα 17.000 

μέλη, είναι διασπαρμένα σε όλη την Ελλάδα οι  διαχειριστές  πάλι είναι 

διασπαρμένοι σε όλη την Ελλάδα και υπάρχουν και σύνθετες απαιτήσεις 

στην διαχείριση. Δεν είναι ένας τηλεφωνικός  κατάλογος.   

 Με την πλατφόρμα, στόχος μας είναι να πετύχουμε καλύτερη 

οργάνωση του μητρώου των μελών σας,  έχοντας πάντα στην κορυφή την 

ασφάλεια  και την ορθότητα  των δεδομένων, την ευκολία στην χρήση για 

όλους τους διαχειριστές και τον κεντρικό  διαχειριστή  και τους τελικούς 

διαχειριστές,  την εξαγωγή των στοιχείων σας,  όποια  στιγμή θέλετε,  με 

αυτή την πλατφόρμα θα μπορείτε  να διαχειρίζεστε τα έσοδα από τα μέλη 

σας τα εν ενεργεία και τους αποστράτους,  και την επικοινωνία με τα μέλη.  

 Η εταιρεία  μας λέγεται DI MICRO, δραστηριοποιείται   από το 1987, 

πελάτες μας είναι ο στρατός,  η. . . . . . . . . . . . . ,  το  ΤΕΑΠΑΣΑ, μεγάλοι 

οργανισμοί του Δημοσίου,  και διαχειριζόμαστε δεδομένα για αυτούς και 

απόρρητα, και προσωπικού χαρακτήρα. Ο πότε η ασφάλεια των δεδομένων 

του μητρώου σας ε ίναι διασφαλισμένη.   
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 Το συνδρομή.gr είναι μια πλατφόρμα η οποία είναι εξ '  ολοκλήρου 

στημένη στο  cloud,  δεν χρειάζεται εγκατάσταση και παρέχει  μια πληθώρα 

τεχνικών πλεονεκτημάτων. Χρειάζεται κάποιο si te  σαν το δικό σας,  

μπορείτε να δείτε πολλά από το  laptot  το  tablet  ή από το κινητό σας,  είτε 

ως διαχειριστής,  είτε ως μέλος,  είτε ως κεντρικός  διαχειριστής και να 

κάνετε τη δουλειά σας . . . . . . . . .  

 Όπως είπε και ο  κ.  Φώτογλου είναι  δομημένη σε τρία επίπεδα, ένα 

κεντρικό διαχειριστή,  τους συνδιαχειριστές των Τοπικών  διοικήσεων και 

μετά τα μέλη. Όλοι αυτοί έχουν πρόσβαση. Θέλουμε να πιστεύουμε, 

ελπίζουμε ότι  αυτό το σύστημα θα χρησιμοποιείται από 17.000 χρήστες  οι 

οποίοι  θα μπορούν να μπαίνουν για να ενημερώνονται,  για να ενημερώνουν 

και για να επικοινωνούν και για να καταχωρούν όλα αυτά τα στοιχεία.   

 Οι δυνατότητες που έχουν οι  συνδιαχειριστές  αποφασίζονται πάντα 

σε συνεργασία  με τη γραμματεία,  υπάρχουν πρώτα στη λίστα των 

συνδρομητών της Τοπικής Διοίκησης,  θα μπορούν να καταχωρούν τα έσοδα 

από τους αποστράτους,  να βλέπουν τα έσοδα από τους εν ενεργεί α,  να 

επικοινωνούν με τα μέλη για τυχόν διόρθωση στοιχείων,  να λαμβάνουν 

μηνύματα, να λαμβάνουν αιτήματα, να κάνουν αλλαγές στα στοιχεία κλπ, 

και πάντα να παίρνουν καταστάσεις με τα μέλη, με τις  πληρωμές και όλα 

αυτά.  

 Τα μέλη θα έχουν πρόσβαση στην προβολ ή των στοιχείων τους.  Αν 

χρειάζεται κάποια διόρθωση θα μπορούν να στέλνουν μήνυμα στον τοπικό 

διαχειριστή τον αρμόδιο ότι  αυτό το στοιχείο είναι λάθος.  Θα μπορούν να 

ανεβάζουν την φωτογραφία ,  έτσι ώστε να λυθεί  και το πρόβλημα των 

φωτογραφιών στις  ταυτότητες και για  την ποιότητα,  για την ανάλυση,  για  

όλα αυτά τα θέματα, να στέλνετε μηνύματα, να στέλνετε αιτήματα κλπ.  

 Αυτή ήταν μια  πολύ σύντομη παρουσίαση,  οποιαδήποτε ερώτηση 

είμαι στη διάθεση σας.  

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Τοπική Διοίκηση Λασιθίου  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ κ .  ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ :  

Τοπική  Διοίκηση  Λασιθίου,  Φραγκάκης Κωνσταντίνος,  ωραία η 

παρουσίαση, σας ευχαριστούμε πολύ, θα θέλαμε όμως να δούμε πως 

ακριβώς γίνεται.  Αυτά τα έχουμε ήδη διαβάσει στο  emai l  που έχει  ήδη 

αποσταλεί δεν ξέρω οι υπόλοιποι αν έχουν καταλάβει πως θα γίνει ,  και 

επειδή  είμαι TOP USER, συνήθως οι  εφαρμογές που βγάζει  η διεύθυνση 

πληροφορικής ,  μας τις  δείχνει  σ εμάς για να ενημερώσουμε τους 
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συναδέλφους προκύπτουν κάποια προβλήματα, άρα πρέπει να ξέρουμε και 

το τι  πρέπει να δείξουμε  και  πως δουλεύει.  Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Άλλη τοποθέτηση;  για να απαντηθούν συνολικά, …… ( Παράλληλες  

Ομ ιλ ί ε ς )  . . . . .  

ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ κ .  ΦΩΤΟΓΛΟΥ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ  :  

Ούτως ή άλλως οι  Τοπικές  Διοικήσεις θα ορίσουν τον δ ιαχειριστή,  θα 

δώσουμε τηλέφωνο και email  στην εταιρεία,  θα υπάρχει  άμεση επικοινωνία 

και εσείς ,  ο κάθε δ ιαχειριστής  α μπει από το σπίτι  του θα την δουλέψει και  

ότι  χρειάζεται θα παίρνει  τηλέφωνο ή εμάς ή την εταιρεία και θα τον 

ενημερώνει  και θα του λέει  τι  ακριβώς …… ( Παράλληλες  Ο μ ιλ ί ε ς )  . . . . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Τοπική Διοίκηση Σάμου  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ κ .ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ :  

Τοπική  Διοίκηση  Σάμου, Αβραμίδης Γιώργος.  Εγώ που δεν είμαι 

καλός στο σύστημα του διαδικτύου και όλα  αυτά μπορείτε να με 

ξεγελάσετε εσείς  να μου πάρετε τα στοιχεία,  να τα δώσετε σε τράπεζες,  να 

τα δώσετε σε άλλες εταιρείες,  να μας παίρνουν τηλέφωνο; Όλα αυτά τα 

στοιχεία μας διασφαλίζονται;  θα είναι  δηλαδή μόνο  

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  DIMICRO κ. ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ:  

(Ομιλ ία  μακρ ιά  από  το  μ ικρό φωνο )  Τα στοιχεία σας σε νομικό επίπεδο,  

φυσικά είναι διασφαλισμένα, δεν  έχουμε  νομικό  δικαίωμα να τα 

διαρρεύσουμε,  σε τεχνολογικό επίπεδο,  σε τεχνικό επίπεδο έχουμε πάρει 

όσα μέτρα  υπάρχουνε,  όλες τις  δ ιεθνείς  πρακτικές για να μ ην τα υποκλέψει 

κάποιος τρίτος.  Ως προς την αξιοπιστία μας,  γιατί  μόνο αυτό μένει ,  την 

αξιοπιστία μας ως εταιρεία,  έχουμε αναλάβει το σύστημα οικονομικής 

διαχείρισης του στρατού στο  απόρρητο δίκτυο ,  έχουμε  του ΤΕΑΠΑΣΑ τα 

μητρώα και τα λογιστικά,  έχουμε δεδ ομένα μισθοδοσίας από δημόσια 

νοσοκομεία ,  έχουμε πάρα πολλά δεδομένα.  Θα ήταν για μας,  θα ήταν 

καταστροφή να φύγει  για λόγους διαφήμισης ένα  μητρώο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Παρακαλώ η Τοπική Διοίκηση  Δωδεκανήσου  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣ ΟΥ κ .  ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ  

ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ :  

Τοπική Διοίκηση  Δωδεκανήσου, Καρυπίδης Τσαμπίκος.  Ήθελα να 

ρωτήσω θα υπήρχε δυνατότητα έκδοσης κάποιου εγχειριδίου,  οδηγιών, αν  

μπορούσε να αποσταλεί σε όλες  τις  Τοπικές  για  να μην είμαστε σε μία 
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συνεχή επικοινωνία  τηλεφωνική,  είτε με σας είτε με το ελληνικό τμήμα ,  

γιατί  αυτό θα δημιουργούσε  και  περισσότερα ερωτήματα αλλά και φόρτο 

εργασίας και σε σας αλλά και στο ελληνικό τμήμα.  

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  DIMICRO κ. ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ:  

Η διαδικασία την οποία έχουμε συζητήσει με  τον κ.  Φώτογλου είναι  

άπαξ και συλλέξει  τα στοιχεία των Τοπικών  διαχειριστών από μας θα 

αναλάβετε σε mail  αναλυτικές οδηγίες  για  το πώς θα μπείτε στην  

πλατφόρμα. Μόλις  μπείτε στην πλατφόρμα έχει  αναλυτικές οδηγίες μέσα η 

πλατφόρμα.  Έχουμε  και  MANUAL ,  έχουμε  όλες  τις  οδηγίες,  δεν πρόκειται 

να σας το πετάξουμε και να πούμε καλή τύχη. Έχει … και φυσικά είμαστε 

και στη διάθεση σας.  MANUALυπάρχει μέσα στην πλατφόρμα.  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΑΝΘΗΣ κ .  ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ :  

Ιωαννίδης Θεόφιλος από την Τοπική  Διοίκηση  Αλεξανδρούπολης.  

Παρατηρητής.  Θα μπορώ παράδειγμα εγώ να μπω και να ελέγχω ή να 

βλέπω στοιχεία οτιδήποτε άλλου μέλους εκτός της Τοπικής μου Διοίκησης;  

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  DIMICRO κ. ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ:  

Όχι.  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΑΝΘΗΣ κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ:  

Θα μπορώ εγώ να κάνω αιτήσεις εγγραφ ής από το συνδρομή.gr;  

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  DIMICRO κ. ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ:  

Αυτό εξαρτάται από την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΑΝΘΗΣ κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ:  

Όταν λέω εγώ, εννοώ, ο εξουσιοδοτημένος χρήστης ο  … user  

ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ κ .  ΦΩΤΟΓΛΟΥ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ :  

Η αίτηση εγγραφής επειδή δίνει  το δικαίωμα στο Εθνικό Τμήμα  να  

παρακρατεί  την συνδρομή από τη μισθοδοσία του θα πρέπει να  στέλνεται 

στην Γραμματεία  του Εθνικού Τμήματος.  Εάν βρούμε κάποιο τρόπο 

ηλεκτρονικά να είμαστε καλυμμένοι  και να μας καλύπτ ει  πάντως στην 

αρχή, οι  αιτήσεις εγγραφής θα στέλνονται κανονικά στο Εθνικό Τμήμα  και  

το Εθνικό Τμήμα  θα κάνει  την  καταχώρηση. Εγγραφές διαγραφές θα τις 

κάνει  το Εθνικό τμήμα  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΑΝΘΗΣ κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ:  

Απλώς εμείς  ως διαχειριστές,  θα πρέπ ει να τα κοιτάμε και θα βλέπω 

στην Αλεξανδρούπολη πόσα άτομα έχουμε …… ( Παράλλη λες  Ομ ιλ ί ε ς )  . . . . .  

ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ κ.  ΦΩΤΟΓΛΟΥ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ :  

Θα μπορείτε  να αλλάξετε τα στοιχεία  των συναδέλφων, διεύθυνση,  να 

καταχωρήσετε τηλέφωνο, e mail ,  θα μπορείτε να κάνετε  τους αποστράτους .  
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Τώρα μια Τοπική Διοίκηση, εάν πληρώσουν  πέντε απόστρατοι,  σε πέντε 

διαφορετικούς μήνες μας στέλνετε πέντε διαφορετικά έγγραφα. Τα οποία 

πρέπει να έχουν πέντε δ ιαφορετικά πρωτόκολλα, αυτό θα μας λύσει  τα 

χέρια.  Θα κάνετε εσείς  ενεργό τον απόστρατο …… (Παράλληλες  Ομ ιλ ί ε ς )  . . . . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Τον κ.  Γενικό Γραμματέα θα τον έχουμε πάλι σε λίγο για ότι  άλλο 

θέλουμε.  Η κα  Ρώμα και  κλείνει  ο κ.  Κατσαρόπουλος,  σε πέντε λεπτά 

πρέπει να είμαστε επάνω, ευχαριστώ  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ κ α  ΡΩΜΑ  ΦΩΤΕΙΝΗ :  

Αν έχουμε πάρει  κάποιες άλλες προσφορές  από άλλες εταιρείες,  αν  

υπάρχουν παρόμοιες εταιρείες,  και πως …… ( Παράλληλες  Ομ ιλ ί ε ς )  . . . . .  

ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ κ.  ΦΩΤΟΓΛΟΥ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ :  

Αυτό δεν αφορά τον κ.  Κωτούλα,  αφορά το διοικητικό συμβούλιο,  

κάναμε ανοικτή πρόσκληση σαν διοικητικό συμβούλιο,  αξιολογήσαμε τη 

μία προσφορά που μας ήρθε,  την έκανε αποδεκτή το διοικητικό συμβούλιο 

και εξουσιοδοτήσαμε τον πρόεδρο να υπογράψει την σχετική σύμβαση με 

την εταιρεία.  Μία προσφορά  είχαμε,  ήταν ανοικτή πρόσκληση,  μία 

προσφορά είχαμε,  το κόστος θα είναι 100€ το μήνα για τη χρήση της 

πλατφόρμας και το κόστος μετάπτωσης των στοιχείων είναι στα 1.000  € η 

αρχική μετάπτωση των στοιχείων και η προσαρμογή της πλατφόρμας στα 

δικά μας δεδομένα . Και θα υπάρχει και η δυνατότητα από την πλατφόρμα 

να στέλνετε  και e mail  και sms στα μέλη των Τοπικών, τα οποία έχετε 

καταχωρήσει,  θα βγαίνει  βέβαια είναι  ένα πολύ μικρό κόστος τέλος του 

χρόνου και θα συμψηφίζεται με τα  δικαιώματα. μας  λύνει  πάρα πολλά 

προβλήματα τα οποία το Εθνικό Τμήμα, συγνώμη κ.  Πρόεδρε που είσαστε 

όρθιος ,  υπάρχει  απόφαση  του παγκοσμίου συνεδρίου ότι  θα πρέπει  το 

Εθνικό Τμήμα  όπως  και όλα τα εθνικά τμήματα να στέλνουν κάθε έτος 

καινούργιες ταυτότητες  στα μέλη ,  έχουμε πάρει μία  παράταση για μία 

πενταετία αλλά  θα  πρέπει να εναρμονιστούμε κι  εμείς  και η πλατφόρμα 

αυτή θα μας βοηθήσει πιστεύω πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Ευχαριστούμε πολύ, το λόγο έχει  ο κ.  Κατσαρόπουλος  

ΜΕΛΟΣ ΔΣ κ .  ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ :  

Να πω το εξής,  ε ίχα την ευκαιρία να δω την εφαρμογή αυτή πως 

δουλεύει όταν επισκέφθηκα τα γραφεία μας κάτω στην Αθήνα .  Απ΄  ότι 

κατάλαβα είναι μία εφαρμογή που μπαίνετε όπως μπαίνετε στο email  σας,  

ενδεχομένως να ζητάει και  κάποια άλλα επιπρόσθετα στοιχεία,  μόνο για  να 
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σας πιστοποιήσει  και  να επιστρέψει  την είσοδο , μιλάω σαν απλοί user,  

αλλά και σαν ενδιάμεσοι.  Όμως αυτό που διαπίστωσα και θα ήθελα να μου 

πουν οι  υπεύθυνοι  της εταιρείας ,  αν δεν κάνω λάθος ,  στην συνάντηση που 

είχαμε,  είχαμε πει  ότι  αν χρειαστούν κάποιες βελτιώσεις  θα μπορούσαν να 

γίνουν αν δεν αλλάζουν την δομή της πλατφόρμας,  …… (Παράλληλες  Ομ ιλ ί ε ς ) 

. . . . .  προφανώς έτσι;  αυτό λοιπόν που διαπίστωσα είναι ότι  υπάρχει  μια 

πολύ μεγάλη δυσκολία όσον αφορά τις  αναζητήσεις  οι  οποίες γίνονται 

μόνο με  το επώνυμο. Φανταστείτε  λοιπόν το Εθνικό Τμήμα  να κάνει  

αναζήτηση στον Παπαδόπουλο, πόσους θα βγάλει,  πρέπει να επιλεγεί  ο  

ένας,  …… (Παράλλη λες  Ομ ιλ ί ε ς )  . . . . .   το τακτοποιήσατε;  

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  DIMICRO κ. ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ:  

Το αλλάξαμε,  μάλιστα.  

ΜΕΛΟΣ ΔΣ κ.  ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ:  

Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό.  Μπράβο, αυτό ήθελα να ρωτήσω,  γιατί  

το είδα,  το είπα  στην κοπέλα που είναι υπεύθυνη,  …… (Παράλληλες  Ομ ι λ ί ε ς ) 

. . . . . ,  μου είπε θα το δείτε  και  θα το επεξεργασθείτε ,  αλλά ήθελα …… 

(Παράλληλες  Ομ ιλ ί ε ς )  . . . . . ,  ευχαριστώ πολύ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Ευχαριστούμε πολύ για τις  παρατηρήσεις,  θα συνεχίσουμε 4 και μισή, 

τον κ.  Κοντάκο θα ήθελα να είναι μαζί  μας.  Ευχαριστώ .  

 

ΔΙΑΚΟΠΗ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Να μην χάνουμε χρόνο , πάμε με προσκλητήριο,   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  κ. ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ :  

Αιτωλία,  Ακαρνανία παρών, Αλεξανδρούπολη, Αρκαδία παρών, Άρτα 

παρών, Αττική παρών, Αχαΐα  παρών, Γρεβενά,  Δράμα  παρών ,  

Δωδεκάνησα, Ευρυτανία παρών,  Ζάκυνθος,  Ηλεία,  Ημαθία,  Ηράκλειο,  

Θεσπρωτία,  Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα,  Καβάλα, Καρδίτσα, Κέρκυρα, Κιλκίς,  

Κοζάνη, Κορινθία ,  Κυκλάδες,  Λακωνία  παρών, Λάρισα  παρών, Λασίθι , 

Λέσβος  παρών, Λευκάδα, Μαγνησία,  Μεσσηνία παρών, Ξάνθη παρών, 

Ορεστιάδα παρών,  Πειραιώς και Νήσων, Πιερία,  Πρέβεζα  παρών, Ροδόπη 

παρών, Σάμος παρών, Σερρών  παρών, Τρικάλων  παρών,  Φθιώτιδα,  Φωκίδα  

παρών, Χαλκιδική  παρών, Χανιά παρών και Χίος παρών.   

(Διάλο γο ι)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ . ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  
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Ήρθαν, μπορούμε να ξεκινήσουμε   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Μπορούμε να ξεκινήσουμε.  Μισό λεπτό κ.  Γενικέ Γραμματέα.  Το 

Προεδρείο αισθάνεται την ανάγκη να ζητήσει συγνώμη από τα νέα παιδιά 

και από όλο το  Σώμα γι '  αυτή την κατάσταση, γι '  αυτή την εικόνα , πολλοί 

είμαστε ρομαντικοί σ΄ αυτή την ιδέα της  IPA και δεν  μας εκφράζει  μας 

γεμίζει  λύπη και σκέψεις  για συμμετοχή μας μελλοντικά.  

 Κύριε Πρόεδρε θερμή παράκληση να επανατοποθετηθείτε για το 

συγκεκριμένο θέμα.  

Ξέρω ότι  υπάρχουν θέματα επί προσωπικού, θερμή παράκληση δείξτε 

ανωτερότητα, πολιτισμό,  σεβασμό στο σώμα. Θέλω να επανατοποθετηθεί  ο 

κ.  Πρόεδρος του Εθνικού  Τμήματος  και να λήξει  το θέμα εδώ και να πάνε 

όλα όμορφα και καλά όπως αρμόζει  στην Διεθνή Ένωση Αστυνομικών  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ.  ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ :  

Επειδή δεν υπάρχει μια εικόνα καταστροφολογίας γ ια το Εθνικό 

Τμήμα  και βέβαια θα πρέπει να αναγνωρίσουμε και  τα  λάθη μας,  θέλω να 

ζητήσω συγνώμη γι '  αυτό το οποίο προηγήθηκε στην αίθουσα πριν το 

διάλειμμα. Να ζητήσω και την κατανόηση σας γιατί  η κούραση  και  η 

ένταση καμιά φορά από  υπερβολή μπορεί να πούμε και κάποια πράγματα 

τα οποία δεν επιτρέπεται να λέγονται .   

 Ζητώ συγνώμη λοιπόν και από τη γενική συνέλευση και από τους 

συναδέλφους.  Η εικόνα αυτή όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος της γενικής 

συνέλευσης δεν αρμόζει  στην ένωσή  μας.  Σας ευχαριστώ.  

(Χε ιρο κρό τημα )  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Εγώ ευχαριστώ, ο κ.  Χράπας   

ΜΕΛΟΣ ΔΣ κ .  ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ :  

Και εγώ με τη σειρά μου θέλω να ζητήσω συγνώμη για την εκτροπή 

μου. Δέχομαι την συγνώμη του Προέ δρου, ζητώ συγνώμη από το προεδρείο 

της γενικής συνέλευσης,  από όλους τους  εκπροσώπους,  παρατηρη τές για 

την συμπεριφορά μου επειδή εξετράπην νωρίτερα. Ευχαριστώ πολύ.  

(Χε ιρο κρό τημα )  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  κ. ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ :  

Αυτή είναι η Διεθνής Ένωση και έτσι  πρέπει να λειτουργεί  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  
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Κύριοι σας ευχαριστούμε  πάρα  πολύ.  Επειδή δεν μας τιμούν να 

υπάρχουν αυτά καταγεγραμμένα στο πρακτικό με την έγκριση του 

σώματος,  …… (Παρ άλληλες  Ομ ιλ ί ε ς )  . . . . . ,  παρακαλώ  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ .  ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ :  

κ.  Πρόεδρε να παραμείνουν αυτά, για  να μην ξαναγίν ουν  

…… (Παράλληλες  Ομ ι λ ί ε ς )  . . . . . ,  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Θέλω την έγκριση σας.  Έχω την έγκρισή σας.  Ευχαριστώ πολύ. Κατά 

πλειοψηφία να μην υπάρχουν στα πρακτικά μας αυτά τα πράγματα. Σας 

ευχαριστώ πάρα πολύ με συγκινείτε ιδ ιαίτερα.  

…… (Παράλληλες  Ομ ι λ ί ε ς  –  δ ιάλογο ι  -   γ έλ ια  -  χε ιρο κρότημα )  . . . . . ,  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Λοιπόν τέλος ,  προχωράμε,  ευχαριστώ για το όμορφο κλίμα  και το 

εννοώ .  Έκλεισα προηγουμένως πολύ άχαρα ,  γιατί  είχαμε ξένους ανάμεσά 

μας και δεν ήθελα. Σας  ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κ.  Γενικός Γραμματέας 

για μισό λεπτό μια ενημέρωση.  

ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ κ .  ΦΩΤΟΓΛΟΥ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ :  

Αμέλησα να σας πω πριν ότι  όποιος αντιπρόσωπος Τοπικής ,  έχει  μαζί  

του στικάκι ,  να έρθει  εκεί  που κάθομαι να βάλει  την κατάσταση των μελών 

που φαίνεται και σε ποιους έγινε η κράτηση. Όποιος  δεν έχει  μαζί  του 

στικάκι,  θα μου δώσει πάλι το e mail  για να είμαστε σίγουροι και θα 

σταλεί τις  επόμενες μέρες.  Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Και εμείς  ευχαριστούμε.  Προχωράμε στο. . . . .  

ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ κ .  ΚΑΡΚΑΛΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ :  

Προηγουμένως το ξεχάσαμε,  είπαμε αυτοί  που έχουν άτομα για τη 

Ρωσία,  σας παρακαλώ επειδή μου το έχει  ζητήσει ο Πρόεδρος της Ρωσίας 

πριν φύγουμε θα μείνω εδώ λίγο να μου δηλώσετε η Τοπική  σας Διοίκηση  

πόσα μονόκλινα ,  πόσα δίκλινα δωμάτια  έχει .  Το θέλει  ο άνθρωπος για να 

τακτοποιήσει.  Οι Τοπικές  που στέλνουν,  το Ηράκλειο,  οι  Σέρρες.  Μου το 

ζήτησε,  σας  παρακαλώ πολύ  θα σας περιμένω μετά μόλις τελειώσουμε εδώ 

να μου τα δηλώσετε για να του τα στείλω συγκεντρωτικά. Ευχαρ ιστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ . ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Λοιπόν συνεχίζουμε την διαδικασία πάμε στο 10 θέμα , εκκρεμότητες  

του προγράμματος από ΥΔΑΣ/ΥΠ.ΕΞ για τ ις  ημερίδες traff icking ,  στην 

Σερβία το 2007.  Για ενημέρωση του σώματος,  αυτό το θέμα έχει  να κάνει  
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με μια  χρηματοδότηση προγράμματος που έγινε το 2007, εκκρεμεί από 

τότε,  υπάρχει  ένα ποσό το οποίο μεταφέρεται ως προσδοκόμενο από 

προϋπολογισμό σε προϋπολογισμό, υπάρχει μία αλληλογραφία απ'  ότι  

ενημερώθηκα από την Τοπική  μου Διοίκηση  και τα έγγραφα που υπάρχουν  

στο αρχείο μας.  

 Η υπόθεση  έχει ,  να μην πολυλογώ,  θα μας τα πει  ο Πρόεδρος,  όμως 

είναι σε εκκρεμότητα πιστεύω και  από την ενημέρωση που έχουμε θα 

δούμε πως θα προχωρήσουμε και σ'  αυτό  το θέμα.  Κύριε Πρόεδρε  θα 

τοποθετηθείτε εσείς;  Ο  κύριος Πρόεδρος έχει  το λόγο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ.  ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ :  

Αγαπητοί  συνάδελφοι σας έχουμε στείλει  τη σχετική αλληλογραφία 

και σας παρακαλέσαμε να ενημερωθούν τα διοικητικά σας συμβούλια για 

το πρόβλημα που προέκυψε, καθώς επίσης και όσες Τοπικές  διοικήσεις 

ενημερώθηκαν  και  στην φιλική  συνάντηση στο  Ελατοχώρι,  σχετικά με την 

πραγματοποίηση του χρηματοδοτούμενου προγράμματος στη Σερβία και  

αφορά την Διοίκηση  της περιόδου 2005 –  2008 με Πρόεδρο τον κ.  Κοντάκο  

που μας τ ιμά με την παρουσία του και διαχειριστή τον κ.  Κατσαρόπουλο οι  

οποίοι  πιστεύω στη συνέχεια θα θελήσουν να τοποθετηθούν.  

 Με δεδομένο το έγγραφο του Υπουργείου Ε ξωτερικών που ζητά την 

επιστροφή χρημάτων το μεγάλο ερώτημα αφορά στην αντιμετώπιση των 

ενεργειών των μελών του τότε διοικητικού συμβουλίου και την 

αποκατάσταση του ελλείμματος.  Δυστυχώς τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν 

ευνοϊκά για μας δηλαδή δεν πήραμε το προσδοκώμενο αυτό περιβόητο αυτό 

ποσό της δεύτερης δόσης και βέβαια αυτό προκύπτει ,  και γι '  αυτό το θέμα 

προκύπτει  μια μεγάλη ευθύνη του τότε διοικητικού σ υμβουλίου γιατί ,  

πρώτον χάσαμε αυτό το προσδοκώμενο ποσόν, δεύτερον καλούμαστε να 

επιστρέψουμε από την πρώτη δόση το ποσόν των 10.140  €  και τρίτον αν 

στα ποσά αυτά προσθέσουμε και τα  ποσά από τις  ανυπόγραφες αποδείξεις  

που σας έχουμε ενημερώσει ότι  υπάρχο υν μέσα στα παραστατικά, τ ις  

διπλοεγγραφές των παραστατικών και την παράνομη απόδειξη του 

ξενοδοχείου στο Βελιγράδι,  το  συνολικό ποσόν της  ζημιάς ανέρχεται 

περίπου στις  67.000  €.  

 Τώρα μαθαίνουμε τι  είχε συμβεί  τότε.  Μέχρι τώρα ούτε η 

εξελεγκτική επιτροπή μας είχε πει  κάτι ,  ούτε το τότε  διοικητικό 

συμβούλιο,  εκτός  από την οικονομική ζημιά για το ελληνικό τμήμα 

αποτέλεσμα της διαχείρισης τότε ,  ήταν να βρεθούμε στο ίδιο καζάνι με 
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άλλες αμαρτωλές ΜΚΟ και βέβαια να προκύψουν αρνητικά δημοσιεύματα 

και για την ένωση μας.  

 Στη σημερινή συζήτηση που κάν ουμε γι '  αυτό το σοβαρό πρόβλημα 

εμείς  σας ενημερώσαμε. Σημασία όμως έχει  να ακούσετε και  τους  

υπεύθυνους τότε του προγράμματος και να θέσετε και τα ερωτήματα σας.  

Αν θέλει  κάποιος να ρωτήσει κάτι ,  απ '  αυτά τα οποία έ χετε μέχρι τώρα 

ενημερωθεί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Με την άδεια σας θα ήθελα να τοποθετηθεί  για το θέμα ο πρώην 

πρόεδρος μας ο κύριος Κοντάκος  Χρήστος,  Χρήστο ήσουν Πρόεδρος 

νομίζω μέχρι το 2008  

τ.  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ .  ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  :  

Μέχρι  την άνοιξη του 2008.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Να έχουμε μια ενημέρωση γιατί  σας είπα μεταφέρεται από 

προϋπολογισμό σε προϋπολογισμό και  εξελεγκτική επιτροπή, οι  πιο πολλές  

που διάβασα λένε αυτά τα πράγματα ότι  προβλεπόμενο  ποσό των  36 γύρω 

στις  37.000 €  

τ.  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ. ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ :  

Ευχαριστώ πολύ.  Αγαπητοί συνάδελφοι δεν είναι ευχάριστο για 

οποιονδήποτε ή συνάδελφο ή άνθρωπο γενικά να απολογείται για πράγματα 

που έχουν σχέση με χρήματα. Παρηγορούμαι με τη ρήση ενός μεγάλου 

ιστορικού που έλεγε δεν με πειράζει  να πουν οτιδήποτε εναντίον μου αρκεί 

να μην είναι αλήθεια.  

 Το ένα σκέλος της υποθέσεως είναι το πολιτικό –  διοικητικό.  

Πρεσβεία της  Ελλάδος στο Βελιγράδι,  προς το γραφείο του Υπουργού, τον 

Υπουργό, προς το γραφείο του Αρχηγού,  τον Αρχηγό,  την Διεθνή Ένωση 

Αστυνομικών, Το Ελληνικό Εθνικό Τμήμα,  διοργάνωση ημερίδας στη 

Σερβία από το Ελληνικό Εθνικό Τμήμα της  Διεθνούς Ένωσης 

Αστυνομικών, με θέμα τη σωματεμπορία  human traff icking.  Mε ιδιαίτερη 

επιτυχία διεξήχθησαν οι  εν θέματι ημερί δες στις  21 Μαΐου στη  

Σουμπότιτσα,  στις 23 Μαΐου στη Νις,  και στις  25 Μαΐου στο Βελιγράδι.  Οι  

δράσεις αυτές που ασθμαίνως υποστηρίχθηκαν από την πρεσβεία 

Βελιγραδίου και  το προξενείο της Νίσας,  εκτιμάται ότι  θα έχουν 

ουσιαστικό θετικό αντίκτυπο στη διεθνή αστυνομική και  παντοειδή 

συνεργασία για την καταπολέμηση της  σωματεμπορίας και κάθε μορφή 

οργανωμένου εγκλήματος.  Η άρτια προετοιμασία των εκδηλώσεων από το 
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ελληνικό τμήμα της ΙΡΑ και η όλη επιμέλεια και επαγγελματική επάρκεια 

που επέδειξαν οι  Έλληνες αστυνομικοί  τους  κατέστησαν άριστους 

εκπροσώπους της Ελλάδας στα μάτια των Σέρβων συναδέλφων τους,  όσο 

και του εδώ βεβαίως κοινού.  Όλες οι  ημερίδες,  ιδίως δε η τελευταία του 

Βελιγραδίου την οποία την χαιρέτησε ο υπογράφων έτυχαν ευρείας 

προβολής από τα έντυπα και  ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης 

επιτυγχάνοντας υψηλό βαθμό αναγνωρισιμότητας για το ρόλο της χώρας 

μας.  Επισημαίνεται πως το γραφείο του Αρχηγού της Ελληνικής 

Αστυνομίας προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν,  ότι  οι  αξιεπαίνως 

εργασθέντες για τη δράση αυτή Έλληνες αστυνομικοί μετέβησαν εδώ 

κάνοντας χρήση της κανονικής τους αδείας.  Παναγόπουλος  Πρέσβης 

Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄ .  

 Το ένα είναι το πολιτικό θέμα εάν κάναμε πραγματικά εμείς  αυτό που 

είχαμε αναλάβει.  Και αυτό έχει  κλείσει .  Η ελληνική κυβέρνηση δια  του 

εκπροσώπου της  έχει  λάβει ενημέρωση επίσημη ότι  το έργο έχει  

ολοκληρωθεί.  

 Το άλλο είναι το οικονομικό για το οποίο δεν παραθέτονται 

αποδείξεις  ότι  οι  συνεργάτες  μου ή εγώ έκαναν οποιαδήποτε 

κακοδιαχείριση.  

 Το τελευταίο είναι  το ηθικό με το οποίο αυ τή η υπόθεση σέρνεται όχι  

επίτηδες,  σέρνεται  όμως,  από συνέδριο σε φιλική ,  ρίχνοντας την ένωση σε 

εσωστρέφεια,  απορυθμίζοντας τις  δράσεις της και έμμεσα σπιλώνοντας 

πρόσωπα  και καταστάσεις και προσωπικότητες  …. .  

 Κύριε Πρόεδρε,  κύριοι  συνάδελφοι,  έχω κάνε ι πάρα πολλά λάθη και 

συνεχίζω να κάνω.  Όχι όμως τέτοια λάθη. Για την υπόθεση αυτή έχω κενά. 

Μια δική μου γνωμοδότηση, γιατί  κ ε  δικηγόρε,  μεταφέρετέ  το αυτό στον  

δικηγόρο σας παρακαλώ κύριε  πρόεδρε,  ο δικηγόρος της ένωσης μας είναι 

και δικός μου δικηγόρος  και έπρεπε να πάει στο ΥΠΕΞ και να τους πει  ότι  

αν αυτοί είχαν κακοδιαχείριση όπως τη λες,  δεν τη λέει  το ΥΠΕΞ ότι  είναι  

κακοδιαχείριση ,  εμείς την ονομάσαμε έτσι,  αν  όπως λέτε εσείς  δεν έχουν 

τα σωστά παραστατικά, τ ις  σωστές αποδείξεις  ή τα έχουν χάσει,  τ ι  έχετε 

κάνει  εσείς  8 χρόνια που το θυμηθήκα νε; σιγά την Ψωροκώσταινα.  Τα 

έχουμε  δει,  το κράτος το σπουδαίο.  Και πρόσφατα το βλέπουμε.  

 Λυπάμαι και δεν ζητάω συγνώμη γιατί  δεν έθιξα κανένα. Δυστυχώς 

έθιξα την ομπρέλα τους  που έπρεπε αυτοί όταν πήγαινα και τους  έλεγα, και 

μου λέγανε συγχαρητήρια και θα στα δώσουμε τα χρήματα και είναι έτοιμο 
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χάνανε παραστατικά, τα γυρίζανε στο ν  στενό μου συνεργάτη τον Κάρκαλη 

για να ξαναστείλει  τις  αποδείξεις .  Γιατί  δεν τα είχαν δει .   

 Και σε παρακαλώ επικαλούμαι  Κυριάκο, γι ατί  εσύ επιφορτίστηκες  3 

και 4 φορές  να ξανακάνεις υποβολή και πως δεν  τα βλέπανε 8 χρόνια και 

τα ε ίδαν τώρα; Εγώ προσωπικά αν ήμουν,  ή σαν ιδιώτης ,  ειλικρινά θα τους 

πάω στα δικαστήρια ,  άσχετα τι  θα αποφασίσετε εσείς .  Εσείς ότι  

αποφασίσετε θα είναι σεβαστό για μένα. Ούτε αλαζόνας είμαι ούτε 

υβριστής ,  αλλά ούτε έρχομαι και στα τέσσερα να σας παρακαλάω. 

Ευχαριστώ πολύ.  

(Χε ιρο κρό τημα )  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Απ' ότι  έχουμε ενημερωθεί ,  το ΥΠΕΞ μας ζητάει ένα ποσό των 

10.137,97 € να επιστρέψουμε από τα 36.995 που έχουμε λάβει,  όχι  γιατί 

δεν έχουν γίνει  κάποιες εργασίες,  λέει  σας ενημερώνω ότι  το εν λόγω ποσό 

αποτελεί  το σύνολο των μη επιλέξιμων δαπανών του ανωτέρω 

προγράμματος.  

 Δηλαδή σύμφωνα με τη σύμβαση που είχε υπογραφεί το ποσό αυτό 

κάλυπτε κάποιους σκοπούς.  Και σημαίνει  ότι  δαπανήσαμε κάποια χρήματα 

σε άλλους σκοπούς του προγράμματος,  που δεν προβλέπονταν στην 

σύμβαση.  

ΜΕΛΟΣ ΔΣ κ .  ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  :  

Όχι βέβαια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Που δεν προβλέπονταν στη σύμβαση.  Από 26 Αυγούστου '15 είναι  το 

έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών.  Αυτό έχω εγώ στην Τοπική μου.  

Παρακαλώ ο κύριος  Κατσαρόπουλος  

ΜΕΛΟΣ ΔΣ κ.  ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ :  

Κατ' αρχάς να ξεκαθαρίσω το εξής.  Το Υπουργείο Εξωτερικών έκανε 

τη δουλειά του και μας υπέβαλε ένα έγγραφο ,  . . . . . . .  ένα ποσό.  Όμως έχει 

υποβάλλει  άλλο ένα έγγραφο που ο κ.  Πρόεδρος παρέλειψε να το αναφέρει,  

ένα έγγραφο στο οποίο μας ζητά αν εμείς  διαφωνούμε με αυτό το έγγραφο 

με το οποίο μας ζητά τα χρήματα να υποβάλλουμε τις  αντιρρήσεις μα ς και 

θα μας καλέσει  ώστε να δώσουμε περαιτέρω διευκρινίσεις  αν αυτό 

χρειαστεί .   

 Ο δικηγόρος που μας εκπροσωπεί  σε συνεργασία μαζί  μου υπέβαλλε 

αυτό το υπόμνημα στο Υπουργείο Εξωτερικών και  είμαστε σε αναμονή της 

πρόσκλησης του να δώσουμε περαιτέρω εξηγήσ εις προκειμένου ο φάκελος 
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να κλείσει  και  να καταλογιστούν τα λεφτά, αν  καταλογιστούν τελικά και 

δεν κάνει  δεκτές τις  όποιες ,  όχι δικαιολογίες,  τα όποια δικαιολογητικά 

τους πάμε.   

 Κατά συνέπεια θεωρώ ότι  είναι πολύ πρόσκαιρο αυτή τη στιγμή να 

πάρουμε μια  απόφαση μη γνωρίζοντας την ολοκλήρωση του τι  θα γίνει  σ '  

αυτή την υπόθεση.  Βέβαια ο κ.  Πρόεδρος μεγαλοποίησε πολύ τα πράγματα 

και αφήνει την εντύπωση ότι  τότε έγιναν κακοδιαχειρίσεις ,  όταν όλοι 

ξέρετε ότι  πολλές  φορές στο παρελθόν έχω πει  ότι  τα έγγραφα και  οι  

αποδείξεις ,  όλες,  στάλθηκαν 3 φορές,  κάτι  που επιβεβαίωσε και ο κ.  

Κάρκαλης στις  προηγούμενες φορές που αναφέρθηκα.  

 Κατά συνέπεια το γεγονός ότι  λείπουν από το φάκελο έγγραφα δεν 

είναι δική μας υπαιτιότητα. Ο κ.  Πρόεδρος στο Ελατοχώρι προσκόμισε ένα 

χαρτί ,  το οποίο του το ζήτησα αλλά δεν μου το έδωσε ,  το οποίο έλεγε ότι 

το ΥΠΕΞ παρέλαβε τα έγγραφα όλα και μας ζητούσε να του δώσουμε 

κάποια έγγραφα τα οποία ή δεν ήταν,  δεν θυμάμαι ακριβώς  τώρα, ή δεν  

ήταν σωστά σταλμένα και συμπληρωμένα είτε έλειπαν από το φάκελο.  

 Που σημαίνει  ότι  εκείνη την περίοδο και ήταν μέσα στο 2007 ή στις  

αρχές του '08,  αν δεν κάνω λάθος,  που σημαίνει  ότι  το ΥΠΕΞ παρέλαβε 

όλα τα έγγραφα. Αν στην πορεία χάθηκαν γιατί  ο φάκελος αυτός πέρασε 

από τρεις  ανθρώπους,  δεν είναι δική μας ευ θύνη.  

 Εγώ αυτά ήθελα να πω και θα ήθελα να παρακαλέσω να έχουμε λίγο 

υπομονή ώστε να κλείσει  ο φάκελος,  να έχουμε την τελική απόφαση του 

Υπουργείου και να μην βιαστούμε να βγάζουμε συμπεράσματα και σαφώς 

όπως είπε ο κ.  Πρόεδρος ως διαχειριστής εγώ εκείνης  της περιόδου, όχι  

όμως ως ταμίας ή γραμματέας ,  που ήταν αρμόδιοι  και για την 

αλληλογραφία και  για την ταμειακή διαχείριση ,  θα αναλάβω τις  όποιες 

ευθύνες μου. Ευχαριστώ πολύ.  

(Χειρο κ ρό τημ α)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Θα ήθελα από τον Πρόεδρο του Εθνικού  Τμήματος ,  δύο ερωτήματα, 

τι  έχουν απαντήσει  στο Υπουργείο Εξωτερικών για την πρόσκληση που μας 

έχει  κάνει  για  24/9/2015 και  ώρα 12.00 μας κάλεσε στο Υπουργείο 

Εξωτερικών το εθνικό μας τμήμα, στα γραφεία τους για τη συγκεκριμένη 

περίπτωση που μιλάμε.  Εάν έχει  γίνει  κάποια ένσταση ως προς το ποσό 

αυτό,  τι  επιχειρήματα  θέλω ενημέρωση να έχει  το σώμα,  με τι  

επιχειρήματα  την  στείλαμε σαν ένσταση πίσω, και αν πράγματι υπάρχει  σε 

εκκρεμότητα ή αν έχουν  πάρει απάντηση.  
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 Γιατί  αν υπάρχει εκκρεμότητα του θέματος,  δεν  μπορούμε,  πέραν της 

ενημέρωσης  που θα μας γίνει ,  και όποιος θέλει  να τοποθετηθεί,  να 

προχωρήσουμε και καμιά διαδικασία.  Άλλη διαδικασία θα υπάρξει  ας 

πούμε του χρόνου όταν θα έχουμε απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών 

και  θα έχουμε και  κάποιο  καταλογισμό γιατί  μιλάει και για ορκωτούς 

λογιστές.  Αυτά δεν  τα ξέρω καλά, θα έλεγα να τοποθετηθεί  ο Πρόεδρος του 

Εθνικού  Τμήματος .   

ΜΕΛΟΣ ΔΣ κ.  ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ :  

Να πω λίγο κάτι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Βεβαίως,  βεβαίως να ενημερωθεί  το σώμα.  

ΜΕΛΟΣ ΔΣ κ.  ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ :  

Θα σας διαβάσω λίγες γραμμές  από το έγγραφο αυτό που στάλθηκε 

στις  7 Δεκεμβρίου του '07 στις  10 το πρωί,  10.56 από το ΥΠΕΞ στην 

Διεθνή Ένωση Αστυνομικών. Λέει  λοιπόν ότι ,  παρατηρήσεις επί  της 

τελικής οικονομικής απόδοσης .  Ανάγκη τροποποίησης της  σύμβασης για 

αλλαγή των πόλεων υλοποίησης του έργου –  τότε είχαμε ζητήσει κάποιες 

άλλες πόλεις αλλά οι  Σέρβοι μας πρότειναν  να το κάνουμε αλλού ,  άρα 

έπρεπε να βγάλουμε αυτή τη μικρή τροποποίηση –  εκκρεμεί έγκριση της 

σειράς,  διεύθυνση και αποπληρωμή,  πρεσβεία έχει  εισηγηθεί θετικά για 

υλοποίηση των προβλεπόμενων δράσεων. Έχει γίνει  απόδοση για 84.500  € 

και όχι  για 99.000 όπως είναι  το σύνολο του προγράμματος ,  που θα πάρει 

τη  β' και γ '  δόση μειωμένες.   

 Και επίσης μας  ζητάει επικύρωση των ελληνικών παραστατικών  από 

δικηγόρο. Ζητάνε να υπάρξει περικοπή 20% για αποδείξεις  ελευθέρων 

επαγγελματιών. Ζητάει για τις   ημερήσιες αποζημιώσεις των μελών από 

που προκύπτουν και ημερήσιες αποζημιώσεις ήταν αυτό  που ακριβώς  

κάνουμε  εμείς στο διοικητικό συμβούλιο,  διατροφή και αυτές οι  δαπάνες 

είναι με απόφαση του γενικού λογιστηρίου του κράτους που προσδιορίζει  

το ποσό στα 65  € την ημέρα και  μετά από απόφαση του διοικητικού 

συμβουλίου τότε γ ια την απόδοση αυτών των εξόδων κίνησης.  

 Παράλληλα ζητάει να γίνουν κάποιες πρόχειρες μεταφράσεις για ξένα 

παραστατικά και σε ισοτιμίες.  Αυτά.  Τέλος πάντων.  Και στο τέλος λέει  ότι  

η ίδια συμμετοχή υπολείπεται κατά τι ,  είναι σύμφωνα με τον απολογισμό 

της ΜΚΟ 18.855 και σύμφωνα με το 25% πρέπει να είναι 21.058, δηλαδή 

εμείς  είχαμε δηλώσει  λίγα λιγότερα χρήματα από αυτό το κομμάτι που μας 

αναλογούσε να πληρώσουμε σαν συμμετοχή στο πρόγραμμα.  
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 Και μας ζητούν να μπει εθελοντική εργασία από τα μη αμειβόμενα με 

ημερήσια αποζημίωση μέλη του ΔΣ. Αυτό για ε νημέρωση σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ . ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Θέλω απλά και κατανοητά από τον Πρόεδρο του Εθνικού  Τμήματος  

πήγαμε στην συνάντηση αυτή του Υπουργείου  Εξωτερικών; τι  ακριβώς 

έγινε;  τι  συζητήθηκε;  τι  μας ζήτησαν; τι  τους  έχουμε απαντήσει ;  το θέμα 

έχει  τελεσιδικήσει ;  δηλαδή; μας είπαν ότι  όλα οκ; όλα καλά; ή μας ζητούν 

ακόμα χρήματα; Αυτό για να κατανοήσουμε.  Γιατί  να λέμε τώρα 

δικαιολογητικά, ιστορίες,  κλπ νομίζω  . . . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ.  ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ :  

Θα προσπαθήσω να είμαι κατανοητός και σύντομ ος και  να απαντήσω 

στα ερωτήματα που τέθηκαν από τον κύριο Κοντάκο και τον κ.  

Κατσαρόπουλο σαν υπεύθυνο τότε στην διοίκηση .  

 Μας διάβασε το δελτίο τύπου ο κ.  Κοντάκος  της πρεσβείας μας εκεί  

και μίλησε για την Ψωροκώσταινα και αυτό είναι το κράτος μας.  Όμως  οι 

υποχρεώσεις του Εθνικού  Τμήματος  δεν καλύπτονται από το δελτίο τύπου,  

αλλά οι  υποχρεώσεις απορρέουν από τη σύμβαση χρηματοδότησης την 

οποία ο ίδιος  υπέγραψε. Δεν σπιλώσαμε κανέναν  από τους συναδέλφους 

και δεν αναφερθήκαμε στα πρόσωπα ,  στις  ενέργειες του  διοικητικού 

συμβουλίου  και ότι  μας ζητάει το Υπουργείο Ε ξωτερικών.  

 Ούτε είπαμε για  κακοδιαχειρίσεις  στις οποίες αναφέρθηκε ο κ.  

Κατσαρόπουλος ,  ούτε μεγαλοποιήσαμε αυτό το οποίο συνέβη. Αλλά Βέβαια 

και ούτε χάθηκαν έγγραφα, γιατί  σε μια συζήτηση την οποί α,  και 

εξακολουθούμε να επικοινωνούμε γι  αυτό το θέμα, χρησιμοποιείται  και 

από τον κ.  Κοντάκο σαν  επιχείρημα ,  ότι πήγε και ήρθε ο φάκελος γιατί  

χάθηκαν έγγραφα και τους είπα ότι  αυτό δεν είναι ένα επιχε ίρημα το οποίο 

μπορεί να επικαλεστεί  η Ένωση ,  γιατί  η πλευρά του Υπουργείου 

Εξωτερικών το χρησιμοποιεί  ότι  ο φάκελος στην πρώτη φορά που 

κατατέθηκε  και  στις  υποχρεώσεις  τις  οποίες σας διάβασε ο κ.  

Κατσαρόπουλος ότι  έπρεπε να συμπληρωθούν,  δεν  συμπληρώθηκαν στην 

πρώτη φορά. Στην δεύτερη το ίδιο.  Στην τρίτη το ίδιο.  

 Άρα λοιπόν εδώ προκύπτουν ευθύνες γιατί  πήγαινε και ερχόταν ο 

φάκελος και  στα όποια αιτήματα τα οποία έπρεπε να δι ορθώσουμε τον 

φάκελο, δεν έγιναν.    

ΜΕΛΟΣ ΔΣ κ.  ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ :  

Από που προκύπτει  ότι  δεν έγιναν αυτά που μας είπε;  ο Κυριά κος  ο 

ίδιος ότι  ζητάγανε  . . . . . . .  και τα πήγαινε.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ.  ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ :  ::  

Ένα λεπτό,  να τα πάρουμε ένα –  ένα; με τη σειρά; Περικοπή 20% για  

αποδείξεις  ελεύθερων επαγγελματιών κλπ, οι  ημερήσιες αποζημιώσεις των 

μελών από που προκύπτουν;  

ΜΕΛΟΣ ΔΣ κ.  ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ :  

Πήγαν  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ.  ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ :  ::  

Πήγαν αυτά και υπάρχει και μία απόδειξη  

ΜΕΛΟΣ ΔΣ κ.  ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ :  

Το 2007 το έγγραφο, για ρώτησε τον Κυριάκο πότε στείλαμε  δυο 

φορές τα χαρτιά  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ.  ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ :  

Λοιπόν,  εδώ υπάρχουν αποδείξεις  ανυπόγραφες  για την οποία…  

ΜΕΛΟΣ ΔΣ κ.  ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ :  

Μην γυρνάς στις  αποδείξεις ,  αυτό που σε ρωτάω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ.  ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ :  

Όχι,  όχι ,  εσύ μίλησες,  θέτω τα ερωτήματα και αν ε ίναι μετά  στη 

συνέχεια να απαντήσεις.  Γιώργο,  εδώ είμαστε,  κάνουμε διάλογο νομίζω 

καλοπροαίρετο  και  δεν θέλουμε να παραπλανήσουμε κανένα. Λοιπόν εδώ 

υπάρχει η απόδειξη υπ'  αριθμόν 33/7.6 η οποία λέει  4.220  € μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου έξοδα κίνησης αποζημίωσης κλπ. Υ πάρχουν 

υπογραφές γι '  αυτή την απόδειξη; είναι ενυπόγραφη;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Είναι φωτοτυπημένο, δεν ε ίναι το πρωτότυπο για να …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ.  ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ :  

Φωτοτυπημένο ναι,  δεν υπάρχουν όμως εδώ,  φωτοτυπημένο μας έχουν 

στείλει  από το Υπουργείο Εξωτερικών και δεν  συμπεριλαμβάνεται γι '  αυτό 

το λόγο γιατί  δεν ήταν ένα νόμιμο παραστατικό με τ ις  αποδείξεις  όπως θα 

έπρεπε να κατατεθεί .  

 Κατάσταση οικονομικού απολογισμού σύμφωνα με την εγκύκλιο της 

ΥΔΑΣ με ταξινόμηση των δαπανών κλπ, ο διαχωρισμός μεταξύ α '  και β '  

δόσεων που διήρκεσε,  ημερομηνίες  παραστατικών και άλλα. Να γίνει  

άθροιση από τη ΜΚΟ για να διαπιστωθεί το σύνολο των δαπανηθέντων 

χρημάτων και να είμαστε σίγουροι.  Φαίνονται 84.500 αν συνυπολογίσουμε 

σ΄ αυτά, τις  ίδιες δαπάνες.  

 Ήταν ένα πρόγραμμα 99.000 με τις  ίδιες δαπάνες και υποβλήθηκαν 

84.500.  Δηλαδή υπολείπονται περίπου 15.000 από το ποσό. Άρα το 
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προσδοκώμενο αυτό για το οποίο μιλάγαμε δεν είναι ποτέ προσδοκώμενο 

σύμφωνα με τις  αποδείξεις  τις  οποίες είχαν υποβληθεί.  Πρόχειρες 

μεταφράσεις οι  οποίες έγιναν και υποβλήθηκαν, μνημόνιο συνεργασίας με 

Τοπική  ένωση αστυνομικών για να φαίνεται και να αποδεικνύεται με 

βεβαίωση στη συνέχεια της Τοπικής ένωσης,  το ποσό που δίνεται σαν 

αμοιβή στους εκπαιδευομένους.  

 Υπήρχε μια απλή κατάσταση η οποία ανέγραφε τα ονόματα και ένα 

ποσό 20  € για τον κάθε αστυνομικό Σέρβο που συμμετείχε στις  ημερίδες 

χωρίς να υπάρχει τίτλος,  χωρίς να υπάρχει υπογραφή Προέδρου, χωρίς να 

υπάρχει με ένα επίσημο τρόπο πως δαπανήθηκαν αυτά τα χρήματα.  

 Και όταν προέκυψε το θέμα έστειλα τις  καταστάσεις στον κ.  

Κοντάκο, από το 2007 ,  νομίζω το 2015 τον Σεπτέμβριο; ( Παράλλ ηλες  

Ομ ιλ ί ε ς ) . . . . .  πριν το Ελατοχώρι,  για να τις  υπο γράψει,  ο οποίος τις  υπέγραψε  

και τις  υποβάλαμε μαζί με το υπόμνημα,  (Παράλλη λες  Ομ ιλ ί ε ς ) . . . . .   δεν 

συμπεριλήφθηκαν,  δεν έγιναν δεκτές από τους ορκωτούς ελεγκτές .  

(Παράλληλες  Ομ ιλ ί ε ς ) . . . . .   Δεν έγιναν.  

 Αυτή η υποχρέωση την οποία καταγράφει από το 2007  το Υπουργείο 

Εξωτερικών έγινε το 2015,  ποιος ευθύνεται;  αν ένα κονδύλι εσωτερικό σε 

κάποια μεγαλύτερη ομάδα δαπάνης αλλάξει δεν  πειράζει ,  δεν ενδιαφέρει,  

να μην αλλάξει η ομάδα κλπ η ίδια συμμετοχή υπολείπεται αυτό που 

είπαμε και προηγουμένως γιατί  είναι το  ποσό των 4.000.   

 Η υποβολή του υπομνήματος από το 2007 μέχρι και  το 2015 ,  το 

τελευταίο έγγραφο που πήραμε και μας ζητάει  το Υπουργείο Εξωτερικών 

στις  26 Αυγούστου 2015 ,  και μας λέει  ότι  υπάρχει  οφειλή σας προς την  

ΥΔΑΣ του ποσού αυτού και το διοικητικό συμβούλιο στο οποίο είχε την 

ευθύνη ο κ.  Κοντάκος  και το δ ιοικητικό συμβούλιο που ακολούθησε  και 

την ευθύνη είχε ο  κ.  Κατσαρόπουλος,  δεν έκανε καμία ενέργεια για να 

δουν την πορεία του φακέλου και να ζητήσουν την όποια εξέλιξη ή να 

δείξουν το ενδιαφέρον τους γι '  αυτή την υπόθεση.  

 Το μόνο έγγραφο το οποίο υπάρχει και το οποίο στάλθηκε από το 

διοικητικό συμβούλιο ε ίναι επί  της προεδρίας μου όταν ανέλαβα το 2011 

και σας το  έχουμε στείλει ,  είναι στις  14 Ιουλίου,  νομίζω, 2011.  

 Έκτοτε δεν υπάρχει καμία άλλη όχληση προς το Υπουργείο 

Εξωτερικών και κανένα άλλο ενδιαφέρον για την πορεία αυτού του ποσού 

και την εξέλιξη του προγράμματος.  

 Συνάντηση στο ΥΠΕΞ ,  ναι  μετά την πρόσκληση την οποία σας 

διάβασα προηγουμένως ,  συναντηθήκαμε στο ΥΠΕΞ στις 24 Σεπτεμβρίου με 



 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  

 

32ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΕ ΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  13ης  ΜΑΪΟΥ  2016  

 

127 

τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου,  τον κ.  Μαρούντα, τον κ.  

Κατσαρόπουλο,  τον κ.  Κάρκαλη,  τον κ.  Φώτογλου και τον νομικό μας 

σύμβουλο τον κύριο Δουβίτσα. Στη συνάντηση αυτή που 

πραγματοποιήθηκε έγινε μια συζήτηση στην οποία αν θυμάμαι καλά, ας με 

διαψεύσει  ο  κ.  Κατσαρόπουλος,  ανέφερε αυτά τα θέματα ότι  ο  φάκελος 

πήγε και ήρθε με ευθύνη του Υπουργείο υ Εξωτερικών. Ήταν η υπεύθυνη η 

κα Καλαϊτζή,  νομίζω, από το Υπουργείο Εξωτερικών υπάλληλο ι  και ο κ.  

Παπακώστας,  αν θυμάμαι καλά το όνομα του.   

 Όταν ο κ.  Κατσαρόπουλος είπε ότι  δεν ευθυνόμαστε εμείς   γιατί  

μέχρι τώρα δεν έχει  ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του π ρογράμματος ,  γιατί  

ήταν δική σας ευθύνη που χάσατε τα  παραστατικά ,  του απήντησε ότι  κύριε 

Κατσαρόπουλε είστε αστυνομικοί ,  είμαστε υπάλληλοι του Υπουργείου 

Εξωτερικών η αλληλογραφία πραγματοποιείται και πρωτοκολλείται,  εγώ 

από την πλευρά του Υπουργείου Ε ξωτερικών εάν έχετε κάποιο πρωτόκολλο 

της αλληλογραφίας και υπάρχουν παραστα τικά που χάθηκαν θα το δεχτώ 

και  να μου φέρετε τα παραστατικά. Είναι έτσι Γιώργο αυτό;  

ΜΕΛΟΣ ΔΣ κ.  ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ :  

Δεν το θυμάμαι αλλά δε θα διαφωνήσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ.  ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ :   

Δε θα διαφωνήσεις.  Ευχαριστώ. Έτσι λοιπόν στη συνάντηση αυτή 

αφού ολοκληρώθηκε μετά την συζήτηση που κάναμε μας παρέδωσαν την 

έκθεση των ορκωτών ελεγκτών του Υπουργείου Εξωτερικών οι  οποίοι  

ήλεγξαν τις  δαπάνες του προγράμματος όχι  μόνο της δικής μας 

χρηματοδότησης αλλά και άλλων,  αλλά μας ενδιαφέρει  για το πρόγραμμα 

το δικό μας κι  εκεί  προκύπτουν αυτά τα οποία γνωρίζετε όλοι,  σας έχουμε 

ενημερώσει για τις  . . . . . . . . . .  και ε ίναι στις  επιλέξιμες δαπάνες,  όταν λέμε 

δηλαδή  νόμιμα, εννοούμε τιμολόγ ια από τους συνεργάτες,  από τις  εταιρείες 

και δαπάνες οι  οποίες ήταν μη επιλέξιμες δηλαδή από παραστατικά τα 

οποία δεν  ήταν νόμιμα. Το αν ήταν κακοδιαχείριση αυτή ή αν ήταν 

παραστατικά για τα οποία τα χρήματα δεν αποδεικνύεται ποιος τα πήρε,  

γιατί  υπάρχει  απόδειξη στο όνομα του λογιστή του κ.  Ρούση και σας 

έχουμε στείλει  και την επιστολή του ο οποίος λέει  ότι  εγώ ουδέποτε 

εισέπραξα χρήματα για το πρόγραμμα και  επιφυλάσσομαι παντός 

δικαιώματός μου.  

 Υπάρχει λοιπόν εδώ και το ηθικό μέρος γι '  αυτούς για  τους ο ποίους 

χρησιμοποιήθηκαν τα ονόματά  τους για να συμπεριληφθούν ότι  πήραν 
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χρήματα.  Αφού λοιπόν οι  ίδιοι  δεν  πήραν χρήματα δεν είναι  ένα εύλογο 

ερώτημα ποιος τα πήρε αυτά τα χρήματα;  

 Και στον ισολογισμό του διοικητικού συμβουλίου του 2007 απ'  ότι  

προκύπτει  από τα πρακτικά του Πανελληνίου Συνεδρίου όπως είχε 

υποβληθεί  και  είχε εγκριθεί  τότε,  υπάρχει  ένα έσοδο επιδότηση από το 

ΥΠΕΞ 36.996  €, ήταν  αυτή  η πρώτη δόση η οποία πάρθηκε τότε και στα 

έξοδα σεμιναρίων Σερβίας 74.000  € τα οποία είναι με ένταλμα πληρωμής  

από τον τότε ταμία  τον  κύριο  Γιάχο 31/12/2007 έξοδα πραγματοποίησης 

σεμιναρίων  human traff icking στην Σερβία ,  βλέπε παραστατικά  σχετικό 

φάκελο που κατετέθη  στο ΥΠΕΞ.  

 Αυτά λοιπόν τα χρήματα και οι  αποδείξεις  όλες αυτές οι  ανυπόγραφες 

οι  οποίες συμπεριλαμβάνονται στον φάκελο που τις  αναζητήσαμε και δεν 

τις  βρήκαμε ,  αλλά φωτοαντίγραφα έχουμε πάρει από το Υπουργείο 

Εξωτερικών ,  φαίνεται ότι  δεν ήταν σύμφωνα με την έκθεση των ορκωτών 

λογιστών στις  επιλέξιμες δαπάνες.  

 Όμως στο ψάξιμο που κάναμε περαιτέρω, αυτή είναι η έκθεση των 

ορκωτών ελεγκτών η οποία μας ενεχειρίσθη κατά την παρουσία μας εκεί ,  

και λέει  στα συμπεράσματα: με βάση τον διενεργηθέντα έλεγχο μας επί  του 

προγράμματος με κωδικό . . . . . . .  24/2007 ανθρώπινα δικαιώματα, δράσει στις  

χώρες προελεύσεως  της σωματεμπορίας,  εγκαθίδρυση μηχανισμού 

ανθρωπιστικού επαναπατρισμού ενημέρωσης των Σέρβων αστυνομικών και 

τις  ορθές μεθόδους  και την παγκόσμια πρακτική και των ευρημάτων που 

αναφέρθηκαν ανωτέρω προέκυψαν μη επιλέξιμες δαπάνες ποσού 38.289,95  

€.  

 Ως εκ τούτου το οικονομικό αποτέλεσμα του προγράμματος για την 

ΥΔΑΣ, είναι  επιστροφή από  την  ΜΚΟ ποσού 10.137,97 το οποίο 

προσδιορίζεται ως ακολούθως κι  έχει  τον πίνακα για  τον οποίο μας ζητάει 

την επιστροφή των χρημάτων.  

 Επιπλέον λοιπόν σας έλεγα προηγουμένως ότι  α πό τον έλεγχο που 

κάναμε στο φάκελο των παραστατικών του ΥΠΕΞ και  αναζητώντας τον 

ισολογισμό που σας διάβασα προηγουμένως ,  βρέθηκαν στον φάκελο του 

23ου Πανελληνίου ,  το οποίο  πραγματοποιήθηκε στην Θάσο το 2007 ,  να 

έχουν καταχωρηθεί,  από τον τότε ταμία τον κ.  Γιάχο ,  δαπάνες οι  οποίες  

ήταν,  δαπάνες οι  οποίες ήταν μέσα στο φάκελο του συνεδρίου. 

Φωτοαντίγραφα των παραστατικών αυτών βρέθηκαν μέσα στον φάκελο του 

συνεδρίου και υπάρχει μια διπλοεγγραφή των αποδείξεων αυτών ύψους 

4.659,89€.  
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 Υπάρχουν οι  καταστάσεις  αυτές  των αστυνομικών των Σέρβων οι  

οποίες πληρώθηκαν και οι  οποίες δεν έγιναν αποδεκτές.  Υπάρχουν 

αποδείξεις  του πρακτορείου που έχει  εκδώσει τα αεροπορικά εισιτήρια γ ι '  

αυτούς οι  οποίοι  πήγαν και συμμετείχαν στην Σερβία,  περίπου 10.000€ .   

Εγώ δεν αμφισβητώ τις  δαπάνες,  εγώ σας ενημερώνω και σας λέω για τα 

παραστατικά τα οποία υπάρχουν μέσα στον φάκελο και τα οποία δεν  

αποδέχεται το Υπουργείο Εξωτερικών γιατί  είναι μη επιλέξιμα.  

 Για το ξενοδοχείο.  Για το ξενοδοχείο το οποίο ανέφερα 

προηγουμένως υπάρχει ένα τιμολόγιο 10.407  €, τιμολόγιο,  το οποίο 

πληρώθηκε με έμβασμα ,  από τον τότε ταμία μέσω της ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Και υπάρχει για μία απλή απόδειξη της ρεσεψιόν στο όνομα 

του κύριου Γιάχου,  ύψους 12.000  €. Δηλαδή συνολικό ποσό δαπάνης για  το 

ξενοδοχείο 22.407  €.  

 Σύμφωνα όμως με μία κατάσταση την οποία μας έχει  προσκομίσει  ο  

κ.  Κατσαρόπουλος για όλους όσους διέμεναν στα ξενοδοχεία,  για  το 

σύνολο των διανυκτερεύσεων είναι 15.290  €. Κάπου εδώ τα πράγματα 

μπλέκουν,  γιατί  έχουμε αποδείξεις  22.407  € και μία κατάσταση, απ΄ αυτών, 

όσων διέμεναν εκεί ,  15.290,  δηλαδή υπάρχει  μια διαφορά 7.117  €.  

ΜΕΛΟΣ ΔΣ κ.  ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ :  

Επιτρέπεις  εδώ μία παρένθεση; τα  15 -17 χιλιάδες πόσο είπες,  

αφορούν διαμονές.  Έχουμε όμως εκεί  και ενοίκιο αίθουσας,  έχουμε και  

άλλες δαπάνες,  και  άλλα έξοδα τα οποία ενδεχόμενα  να  δίνουν το ποσό των 

24.000.  Αυτό δεν το ξέρω γιατί  δεν διαχειρίστηκα τα ταμειακά τότε.  Απλά 

όταν είσαι σε ένα συνέδριο δεν έχεις  σαν δαπάνη μόνο τη διαμονή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Μισό λεπτό,  μισό λεπτό,  επειδή πελαγοδρομούμε,  ακούμε ποσά και  

δεν ξέρουμε τι  μας  γίνεται,  εγώ ζαλίστηκα.  Εγώ θα χρησιμοποιήσω από το 

αρχείο της  Τοπικής μου,  τρία πραγματάκια.  Γνωρίζω ότι  έχει  εκταμιευθεί  

το ποσό των 74.000  € ,  έγγραφο του Εθνικού  τμήμα είναι 9 Νοεμβρίου του 

'15.  Επίσης από το αρχείο της Τοπικής μου ο φάκελος του συνεδρίου του 

24ου Πανελληνίου Συνεδρίου λέει  στον ισολογισμό,  ότι  έχουμε πάρει 

επιδότηση από το  ΥΠΕΞ γι '  αυτό το σεμινάριο 36.996. Από αυτά τα 36 .000 

μας ζητάνε τα 10.000, η συνάντηση που είχατε στ ο ΥΠΕΞ τι  αποτέλεσμα 

είχε;  αν χρειαστεί  να μπούμε σε επιμέρους  θέματα,  να μπούμε,  αλλά επί 

της ουσίας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ.  ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ :  



 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  

 

32ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΕ ΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  13ης  ΜΑΪΟΥ  2016  

 

130 

Επί της  ουσίας.  Η συνάντηση που είχαμε στο ΥΠΕΞ μας έδωσε 

προθεσμία 15 ημέρες για να υποβάλλουμε τις  αντιρρήσεις μας ,  τις  

εξηγήσεις μας,  πράγμα το οποίο και κάναμε.  Προσπαθήσαμε λοιπόν και 

ζητήσαμε να γίνουν αποδεκτές στο σύνολο τους οι  δαπάνες διαφυλάττοντας 

έτσι τα συμφέροντα του Εθνικού  Τμήματος,  αυτό ήταν η υποχρέωση μας,  

ωστόσο όμως νομίζω ότι  όσα αναφέρονται  στην έκθεση των ορκωτών 

ελεγκτών και όσα προέκυψαν από το αρχείο μας,  είναι  σημαντικά στοιχεία 

τα οποία δείχνουν την εικόνα της διαχείρισης εκείνης της περιόδου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Επί του θέματος  δηλαδή περιμένουμε,  πήραμε απάντηση για το 

συγκεκριμένο θέμα ή εκκρεμεί;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ.  ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ :  ::  

Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πάρει  απάντηση από το Υπουργείο 

Εξωτερικών στο υπόμνημα το οποίο καταθέσαμε.  Είμαι  σαφής δεν υπάρχει 

απάντηση.. . . . . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Οπότε το θέμα είναι σε εκκρεμότητα περιμένουμε την απάντηση του 

Υπουργείου Εξωτερικών εάν θα μας τα καταλογίσει ,  αν θα τους τα 

επιστρέψουμε από τα 36,  πόσο είναι,  10.000,  ή  μπορεί  να μας πουν ότι  όλα 

είναι καλά γινομένα δεν υπάρχει  λόγος να επιστρέψουμε.  Οπότε είναι σε 

εκκρεμότητα το θέμα, να μην πελαγοδρομούμε,  γιατί  όλα αυτά δεν θα μας 

βγάλουν πουθενά.  (Παράλληλες  Ομ ιλ ί ε ς ) . . . . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ.  ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ :  

Πρέπει να σας ξεχωρίσουμε  ένα επιμέρους θέμα ,  το οποίο δεν αφορά 

το Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι  οι  δαπάνες,  οι  δ ιπλοεγγραφές των 

αποδείξεων οι  οποίες βρέθηκαν να είναι καταχωρημένες δύο φορές ύψους 

4.659,89 €. Αυτό  λοιπόν  δεν αφορά το Υπουργείο Εξωτερικών και είναι 

ένα  θέμα το οποίο πρέπει νομίζω να κοιτάξουμε .  …..  (Πα ράλληλες  Ομ ιλ ί ε ς )  . . . . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Να τοποθετηθώ. Εάν το θέμα ,   η απάντηση του Υπουργείου 

Εξωτερικών είναι να τους  δώσουμε τα χρήματα,  τότε θα έρθει  ξανά το θέμα 

εδώ να ψηφίσουμε για να δούμε,  να καταλογίσουμε αυτά τα οποία 

αναφέρει  ο Πρόεδρος του ελληνικού Τμήματος ,  αν είναι καλά ή κακώς 

γινομένα, αν υπάρχουν παρατυπίες κλπ. Αυτή είναι  η γνώμη  μου. Δηλαδή 

πέραν της ενημέρωσης για  το συγκεκριμένο θέμα σήμερα δεν μπορούμε να 

κάνουμε κάτι  άλλο, είναι σε εκκρεμότητα στο Υπουργείο Εξωτερικών . Αν 

υπάρχουν παρατυπίες πιστεύω στο επόμενο συνέδριο που θα έρθουμε,  τότε 
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θα κληθούμε  να ελέγξουμε τις  παρατυπίες και να ψηφίσουμε ή να 

καταδικάσουμε.  ….. (Παράλληλες  Ομ ιλ ί ε ς )  . . . . .  να  δώσω το λόγω στο Γενικό 

Γραμματέα, μισό λεπτό …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ.  ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ :  

Σήμερα,  το θέμα στην ημερήσια διάταξη έχει  μπει  για απλή 

ενημέρωση δεν έχει  μπει  για να πάρουμε κάποια απόφαση.  Αναμένουμε 

ούτως ή άλλως την απόφαση του Υπουργείου Εξωτερικών στο υπόμνημα 

αντιρρήσεων που έχουμε κάνει ,  από εκεί  και πέρα όμως ως Διοικητικό 

Συμβούλιο έχουμε  πάρει ομόφωνη απόφαση,  ζητήσαμε γνωμοδότηση του 

νομικού μας συμβούλου ,  την οποία και  αποδέχτηκε το διοικητικό 

συμβούλιο ,  και ορίζει  πως πρέπει  το νυν διοικητικό συμβούλιο να 

αποδεχτεί  αναλόγως των αποτελεσμάτων των ελέγχων, και  των τελικών 

ποσών που θα δεσμεύει  και η κείμενη νομοθεσία,  το πώς πρέπει να κινηθεί 

το νυν Διοικητικό Συμβούλιο.  Απλά μία παρένθεση,  αυτό που μου είπατε  

κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Ευχαριστώ πολύ. Αυτό λέω κι εγώ.  Ότι πέραν του ενημερωτικο ύ 

χαρακτήρα στην παρούσα φάση δεν  έχουμε κάποιο άλλο θέμα, και ποιος 

άλλος θέλει  να τοποθετηθεί ,  …..  (Π αράλληλες  Ομ ιλ ί ε ς )  . . . . . ,  παρακαλώ ο κ.  

Κοντάκος  

τ.  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ .  ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  :  

Χρήστος Κοντάκος  πρώην Πρόεδρος του Εθνικού  Τμήματος.  Ήταν 

προφητικό φαίνεται ότι  με βάλατε σε αυτή τη θέση εδώ που θυμίζει  

εδώλιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Όχι Χρήστο στο εδώλιο κάθονται… ….. ( Παράλληλες  Ομ ιλ ί ε ς )  . . . . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ.  ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ :  

. . . . . . . . . .δεν είμαστε δικαστήριο κατ΄ αρχάς δεν δικάζουμε,  δεν υπάρχει  

τέτοια πρόθεση να λειτουργήσουμε σαν δικαστήριο,  δικαιοσύνη απονέμουν 

τα αρμόδια όργανα.  

τ.  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ. ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ :  

Στις ιδιωτικές συνομιλίες που έχω κάνει με το Γιάννη τον 

Καραπατάκη, δεν  μου έχει  δώσει  τέτοια εντύπωση. Σ υνάδελφοι μία 

γνωμοδότηση δικηγόρου που απευθύνθηκα και θα ήθελα όπως η 

γνωμοδότηση του κ.  Δουβίτσα πήγε σε σας,  να πάει κι  αυτή και θα 

συνεχιστεί  όπως κάνει  τις  έρευνες του ο Γιάννης,  και πολύ καλά τις  έβαλε 
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και τις  κάνει  και αυτό  που μου είπε σήμερα …, είναι άλλο θέμα βέβαια ,  

αλλά έχει  τις  προεκτάσεις του.  

 Θα ήθελα να σας διανεμηθεί  κι αυτό.  Παρακαλώ πολύ κύριε Πρόεδρε ,  

φωτοτυπικό κλπ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Να κατατεθεί .  

τ.  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ. ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ :  

Όχι,  όχι  να διανεμηθεί  στους ανθρώπους,  για να μην το διαβάζω και 

σας τρώω το χρόνο.. . . . . .  ….. (Παράλληλ ες  Ομ ιλ ί ε ς )  . . . . .  μου έχει  πει  ότι  το έχει  

πει στο  διοικητικό συμβούλιο,  εγώ θα ήθελα  να την καταθέσετε δημόσια.  

…..  (Παράλληλες  Ομ ιλ ί ε ς )  . . . . .  απλά ταλαιπωριόσουνα με  τους ανθρώπους 

αυτούς που με παρακαλάγανε,  με παρακαλάγανε,  αυτοί πέφτανε να πάω στη 

Σερβία να κάνω αυτό ή στην Αλβανία για να μην έρχονται οι  γυναίκες 

κάτω και μας καταγγέλλει η αμερικάνικη πρεσβεία,  με την γυναίκα του 

πρέσβη τότε,  ο Αμερικανός πρέσβης ήταν εδώ και η γυναίκα του ήταν στην 

Αλβανία και γινόταν συγχρονισμένα πυρά εναντίον της χώρας μας.  Αλλά 

αυτή είναι η Ελλάδα εγώ  το ξαναλέω, δεν φοβάμαι,  κανένα και δεν το 

παίρνω και πίσω. Αυτή είναι.   

 Όταν μου έλεγε ο  κ.  Λιναρδάκης πάρα πολύ ωραία τα παραστατικά, 

τέλεια,  τέλεια,  τέλεια,  το χαρτί  που μου έδωσε ο Γιάννης πράγματι λέει  

την αλήθεια ο  άνθρωπος μου το έστειλε στη Σπάρτη να το υπογράψω και 

του λέω ρε Γιάννη ,  έχει  επάνω την υπογραφή του πρέσβη με τη σφραγίδα 

της πρεσβείας και  έχει  και του δικηγόρου κι  έχει  και την Ένωση, ήθελε 

λέει  να βάλω κι εγώ υπογραφή για το ταμειακό των Σέρβων αστυνομικών,  

είναι δυνατόν να ερχόντουσαν τόσοι Σέρβοι στην αίθουσα αν δεν έπαιρναν 

20€; θα καθόταν κανένας; Ότι  κάναμε στην  Ελλάδα, τα ίδια κάναμε κι  εκεί . 

Αλλά οι  Σέρβοι ήταν μεγαλύ τερη η κρίση τους απ'  ότι  ε ίναι τώρα μετά τον 

πόλεμο και  γέμιζε και η αίθουσα και  γεμίζανε και τα πεζοδρόμια απέξω και 

τα παρτέρια.  Και  ερχόντουσαν και από τμήματα που δεν τα είχαμε 

φωνάξει.  Αυτή είναι η αλήθεια και γι '  αυτό εντυπωσιάστηκε ο πρέσβης και  

ο Δημοσχάκης που ήταν τότε εκεί .  

 Όμως να μην καταχρώμαι το χρόνο  σας,  εάν ήμουν στη θέση σας θα 

έλεγα το εξής για  να μην μπερδεύετε με όλα τούτα εδώ. Κύριοι  μέσα σε 

μία μέρα μπορείτε να μου το έχετε λύσει αυτό;  να πάτε να βρείτε εταιρείες  

όπως βρήκανε την εταιρεία η οποία ήταν ,  καταχρηστικά είναι αυτά που 

λένε,  ιδιωτική εταιρεία είναι  δεν είναι του ΥΠΕΞ αυτή, κάνανε ένα 

διαγωνισμό και πήρανε μια ιδιωτική εταιρεία όπως κάνανε αυτοί,  ……  κι 
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εμείς,  και  να δούμε πραγματικά. Και  άμα  αποδειχτεί  ότι  έχω φάει  1 ευρώ 

το σπίτι  μου και η περιουσία μου στη Σπάρτη  και στη Μάνη  νάρθουνε  να 

μου την πάρουνε.  

(χε ιρο κρό τημα )  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Κάποιος από τις  Τοπικές,  από τους αντιπροσώπους,  να τοποθετηθεί;  

…..  (Παράλληλες  Ομ ιλ ί ε ς )  . . . . .  ενημέρωση, ναι ,  ναι,  παρακαλώ  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ κ .  ΧΑΤΖΗΑΝΑ-

ΓΝΩΣΤΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  :  

Χατζηαναγνώστου Κώστας,  Τοπική Διοίκηση Αλεξανδρούπολης.  Ο κ.  

Κατσαρόπουλος … τρεις  φορές στείλαν τα έγγραφα. Δεν κρατάνε στο 

αρχείο του Εθνικού Τμήματος,  έχουμε ένα διαβιβαστι κό απλά και του λέμε 

σας στέλνουμε δεκαπέντε αποδείξεις;  Γιατί  τουλάχιστον,  όσοι έχουμε μια 

εμπειρία όταν στέλνουμε ένα χαρτί  υπηρεσιακά, Γιώργο το λέω τώρα αυτό 

καταλαβαίνεις  ….,  γράφουμε αριθμό τάδε απόδειξη,  αριθμό τάδε απόδειξη,  

… για να μην μας λέει  τ ο Υπουργείο  Εξωτερικών τρεις  φορές πήγαν και τα 

χάσανε.  Γι  αυτό το λέω, μ αυτή την έννοια το λέω. Δεν υπάρχει στο αρχείο 

μας κάτι;  Ένα διαβιβαστικό που να λέει  αυτή η απόδειξη,  αυτή η απόδειξη.  

Ευχαριστώ.  ….. (Παράλληλες  Ομ ιλ ί ε ς )  . . . . .  

ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ κ .  ΚΑΡΚΑΛΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ :  

Για να διευκρινίσουμε κάτι ,  …..  ( Π αράλληλες  Ομ ιλ ί ε ς )  . . . . .  αυτό λοιπόν 

το ότι  πήγανε και  ήρθανε  . . . . . . .  στο ΥΠΕΞ, το λέω εδώ πέρα, γιατί  μου 

λέει  ο Χρήστος ότι  ξέρεις ,  πέστο ν ακουστεί  και δημόσια.  Εγώ το έχω πει ,  

όσοι ήταν στην φιλική,  το ακούσαν στην φιλική,  και  το έχω καταθέσει και 

στο διοικητικό συμβούλιο αυτό το πράγμα, όντως είναι ένα γεγονός  . . .  

τ.  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ. ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ :  

Εγώ δεν συμμετείχα,  γι  αυτό σ'  ευχαριστώ.  Εντάξει .  

ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ κ .  ΚΑΡΚΑΛΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ :  

Τα έγγραφα  ο πρώτος που τα έχει  παραλάβει ήταν ένας υπάλληλος 

του ΥΠΕΞ ο κ.  Λιναρδάκης.  

τ.  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ. ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ :  

Λιναρδάκης,  το θυμήθηκα τώρα.  

ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ κ. ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ:  

Ο οποίος κύριος Λιναρδάκης εκ των υστέρων τώρα τελευταία που 

πήγαμε προφανώς έχει  μετατεθεί  απ '  ότι  μας είπαν κάπου στο εξωτερικό. 

Όμως ωστόσο είναι η αλήθεια ότι  τότε αυτοί οι  άνθρωποι εκεί  πέρα ,  ένα 

από  τα στίγματα που είχε δημιουργηθεί,  είναι ότι  δεν είχαν και την 
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ιδιαίτερη τάξη  δηλ τα έγγραφα  πραγματικά κάποια στιγμή μας πήρ ανε,  

τους βγάλαμε  φωτοτυπίες τους  τα ξαναπήγαμε,  μετά μας είπαν ότι  κάτι  

λείπει ,  τους το ξαναπήγαμε πάλι μετά σε άλλο χρόνο, επί  Προεδρίας 

Κατσαρόπουλου πάλι .  Δηλαδή, ότι  πήγαν και ήρθαν,   αυτό είναι μια 

πραγματικότητα …. δεν το αμφισβητούμε,  ανεξάρτητα από όλα τα άλλα 

που ακούστηκαν εγώ αυτό οφείλω να το καταθέσω, αυτή είναι  η 

πραγματικότητα.  

ΜΕΛΟΣ ΔΣ κ .  ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  :  

Εντάξει Κυριάκο, ευχαριστώ. Ο κ.  Κατσαρόπουλος  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Ο κ.  Κατσαρόπυλος  

ΜΕΛΟΣ ΔΣ κ.  ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ :  

Κοιτάξτε να δείτε ,  με βάση το συμφωνητικό που είχαμε υπογράψει με  

το ΥΠΕΞ έπρεπε να υποβάλλουμε σε τρεις  καταστάσεις τις  όποιες  δαπάνες 

είχαμε ώστε να μας δώσουν τα χρήματα σε τρεις  δόσεις.  Την πρώτη δόση 

μας την δώσανε με την υπογραφή της σ ύμβασης,  και οι  άλλες δύο  θα  

έπρεπε να παρθούν κατά την διάρκεια της εξέλιξης του προγράμματος και 

παράλληλα με την υποβολή των σχετικών αποδείξεων για τη συγκεκριμένη 

δόση.  

 Αυτό λοιπόν που εμείς  κάναμε ήταν ότι  με βάση την ημερομηνία ,  

πήραμε τις  προπαρασκευαστικές ενέργειες που κάναμε,  κάποια ταξίδια ,  

έκδοση,  πώς να το πώ,  φακέλων κλπ τα οποία κάλυψαν το πρώτο κομμάτι ,  

μαζί με τις  διαμονές και τα αεροπορικά εισιτήρια  που βγάλαμε .  Και το  

δεύτερο κομμάτι  αφορούσε τα λοιπά έξοδα τα οποία έγιναν κατά τη 

διάρκεια του σεμιναρίου.   

 Αυτά λοιπόν υπεβλήθησαν με διαβιβαστικό.  Ωραία;  Το γεγονός 

λοιπόν ότι  ο  Κυριάκος  και  ο Βλάσης είναι εδώ ,  ο οποίος τότε ,  ως όχι  

φρούραρχος ,  αλλά υποφρούραρχος στην Βουλή ,  έδωσε την άδεια στην 

Χαρά επί προεδρίας μου  να κατέβει και να β οηθήσει τον Κυριάκο ώστε να 

βγάλουν  φωτοτυπίες,  να τα θεωρήσουν με τον Παπαγγέλη, νομικό μας,  για 

να επανυποβληθούν στο ΥΠΕΞ ,  σημαίνει  ότι  όλα τα δικαιολογητικά 

υπήρχαν στο φάκελο μας.  

 Το γεγονός ότι  δύο φορές στάλθηκαν σημαίνει  πως  τα δικαιολογητικά 

υπήρχαν.  Τώρα αν υπήρχαν κάποιες  παραλείψεις σε κάποια έγγραφα ,  τα 

οποία δεν στάλθηκαν εκ των υστέρων, δεν το θυμάμαι και δεν πρόκειται να 

το αμφισβητήσω.  Όμως το που χάθηκαν τα δικαιολογητικά,  αυτά  τα 

έγγραφα αυτά από τον φάκελο δεν το γνωρίζω, πως χάθηκαν. Ό μως και 
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πάλι το ξαναλέω το γεγονός ότι  πήγαν δύο φορές ,  σημαίνει  ότι  υπήρχαν 

στον φάκελο.  

 Γιατί  αν δεν υπήρχαν ,  δεν θα μπορούσαμε να υποβάλλουμε τίποτα ,  

όπως αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε το αίτημα του 

ΥΠΕΞ γι '  αυτά τα έγγραφα που μας ζητ άνε.  

 Και στις  επανυποβολές  δεν  κάνανε αλληλογραφία γιατί  αυτή γινόταν 

σε φιλικό επίπεδο με τον  Λιναρδάκη,  ο οποίος  έπαιρνε τον Κυριάκο, κι  

έλεγε Κυριάκο στείλε μου  (Παράλληλες Ομιλίες) . . . . .  

τ.  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ. ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ :  

Γιατί  πηγαινοερχόντουσαν τα  έγγραφα; Γιατί  βλέπανε ότι  υπάρχουν 

ατασθαλίες;  Ή τι  βλέπανε;  

ΜΕΛΟΣ ΔΣ κ.  ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ :  

Προφανώς όχι , . . . . . . . . .  

τ.  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ. ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ :  

Τι βλέπανε;  

ΜΕΛΟΣ ΔΣ κ.  ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ :  

Τι να πω, δεν μπορώ, απλά κάνω μια εκτίμηση..  

τ.  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ. ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ :  

Κάνανε  την  κατηγοριοποίηση,.  Κάθε φορά εφευρίσκανε  μια  

κατηγοριοποίηση διαφορετική  

ΜΕΛΟΣ ΔΣ κ.  ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ :  

Αυτό τόχαμε κάνει  την πρώτη φορά, όταν στάλθηκαν για δεύτερη 

φορά. Την Τρίτη φορά τα πήρε ο Λιναρδ άκης …..  (Παράλληλες  Ομ ιλ ί ε ς )  . . . . .   

τ.  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ. ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ :  

Χάνανε τις  αποδείξεις  

ΜΕΛΟΣ ΔΣ κ.  ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ :  

και μετά τα πήρε μια κυρία,  δεν θυμάμαι το όνομά της,  ο Κυριά κος  

θυμάται,  μια μυστήρια,  

ΑΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ κ .  ΚΑΡΚΑΛΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ  :  

Ναι  

ΜΕΛΟΣ ΔΣ κ.  ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ :  

η οποία μας τα ζήτησε για την Τρίτη φορά.  

τ.  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ. ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ :  

Και γιατί  δεν είμαστε  μέσα  στις  ΜΚΟ που  έχουν στείλει  στον 

εισαγγελέα;  

ΜΕΛΟΣ ΔΣ κ.  ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ :  

Γιατί  απλά δεν φάγαμε χρήματα.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Ευχαριστώ  πολύ. Έχει να  τοποθετηθεί  κάποιος;  για την ενημέρωση  

είπαμε,  δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε διαδικασία για ένα θέμα που 

είναι σε εκκρεμότητα. …..  (Παράλληλες  Ομ ιλ ί ε ς ) . . . . . ,  παρακαλώ η Τοπική 

Διοίκηση φθιώτιδας.  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ κ .  ΧΑΨΑΣ  ΜΕΝΕΛΑΟΣ :   

Καλησπέρα σε όλους,  ευχαριστώ την Τοπική Διοίκηση Ζακύνθου για  

την φιλοξενία της,  θα ήθελα να πω το εξής.  Θα πρέπει να  υπάρξει απόλυτη 

διαφάνεια ,  γιατί  υπάρχει  ένα θέμα σοβαρό το οποίο θα πλανάται.  Δεν 

μπορούμε να βλέπουμε και να ακούγονται αυτά τα πράγματα γ ια 

μπακαλίστικες αποδείξεις  διπλές,  τριπλές,  αυτό το πράγμα θα πρέπει να 

λυθεί .  Πως εμείς  θα πάμε στα μέλη μας και θα ενημερώσουμε αν έχει  γίνει  

τέτοιος  θόρυβος.   

 Το ποσό των 10 -11 χιλιάδων ευρώ αν δεν κάνω λάθος που είπατε 

κύριε Πρόεδρε ,  είναι το ποσό οριστικό; ή μήπως μας ζητήσουν και τίποτα  

τόκους,  από το 2007;  

 Και τελειώνοντας θα ήθελα να πω το εξής.  Δε ν  θα είχαμε 

προβλήματα, και  δεν θα χανόνταν χαρτιά,  εάν δεν υπήρχαν φιλικές 

αλληλογραφίες.  Πιστεύω αν κάνεις  μια αλληλογραφία  με το Υπουργεί 

Εξωτερικών και  με κάποιες άλλες δημόσιες υπηρεσίες  οφείλεις  να έχεις  

όλα τα πρωτόκολλα και να μην έχει  χαθεί  τίποτα.  Ευχαριστώ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Κάποιος άλλος σύνεδρος;  Παρακαλώ  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΗΣ κ .  ΚΙΤΣΙΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ :   

Σοφοκλής Κίτσιος  από Τοπική  Διοίκηση  Πρέβεζας .  Χρήστο ,  μου 

επιτρέπεις  να σου κάνω δύο ερωτήσεις;  …..  (Π αράλληλες  Ομ ιλ ί ε ς ) . . . . .  

αναφέρθηκες  στην Ελλαδίτσα γιατί;  τι  σου φταίει;  Μήπως  το ότι  εμείς  επί  

8 χρόνια 50 γαϊδούρια εδώ μέσα προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα 

και  κάνουμε υποχωρήσεις  κάθε χρόνο.  Και το φέρνουμε  το θέμα και  

προσπαθούμε να το λύσουμε; ………………. . . . . . . .  βοηθήστε,  όπως λύσαμε 

και άλλο πρόβλημα. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ . ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Και εγώ ευχαριστώ. Κάποιος άλλος σύνεδρος;  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ κ .  ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  :  

Κύριε Πρόεδρε εγώ, Τοπική  Διοίκηση  Σάμου, Αβραμίδης Γιώργος.  

Άποψή μου, μετά απ΄ όλα αυτά τα οποία έζησα στο Ελατοχώρι  …..  και  εδώ 

τώρα και κατά την διάρκεια αυτή π ου μίλησα και με τον Κυριάκο μίλησα, 
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και με τον Πρόεδρο και με άλλους συναδέλφους ,  γιατί  έτσι  σπιλώνουμε 

ανθρώπους οι  οποίοι  υπηρέτησαν το SERVO PER AMICEKO ,  με όλη τους 

την αγάπη. Εδώ μέσα όλοι μας,  αν κάποιοι  άλλοι κάναν κάποια σφάλματα 

και  λάθη,  μην τα επωμισθούν οι  δικοί μας άνθρωποι,  ας το κοιτάξουμε 

αυτό κ.  Πρόεδρε του Συνεδρίου.   Νομίζω ότι  με  κουβέντα στο διοικητικό 

συμβούλιο του Εθνικού  Τμήματος  με τους πρώην προέδρους του Εθνικού  

Τμήματος  και  με κάποια  άλλα μέλη τα οποία συμμετείχαν στο  τότε  

διοικητικό συμβούλιο θα μπορούσαν να είχαν κληθεί μέσα στην Ικτίνου, 

και να είχαν δώσει κάποιες λύσεις  και έτσι δε θα έφτανε εδώ, να τα 

γράφουμε,  να μαγνητοφωνούνται εδώ,  να μας τραβάτε βίντεο,  να τα 

συζητάμε έξω, να μας ρωτάνε στις  Τοπικές  τι  γίνεται,  να αποφεύγουμε 

εμείς  γιατί  δεν ξέρουμε τι  να απαντήσουμε.   

 Όταν όμως τους δείχνουμε κάποιες αποδείξεις  που έχετε στείλει  με e 

mai l  χωρίς ονόματα, χωρίς υπογραφές,  χωρίς,  χωρίς ,  μου  λένε κύριε  

πρόεδρε,  εδώ μιλάνε τα e mail ,  που στέλνουνε με όλα αυτά .  Τι να πω; δεν 

ξέρω; Πάντως είναι κρίμα για τους  ανθρώπους αυτούς που υπηρέτησαν 

τούτο το διοικητικό συμβούλιο στο οποίο προέδρευε ο  κ.  Κοντάκος,  ο κ.  

Κατσαρόπουλος μετέπειτα και σήμερα ο κ.  Καραπατάκης,  αν έχουν αυτοί 

οι  άνθρωποι ευθύνη τότε έχετε κι  εσείς  κύριε Καραπ ατάκη και το νυν 

διοικητικό συμβούλιο που παραλάβατε αυτό το πρόβλημα και συνεχίζει  να 

υπάρχει και δεν δίνεται ακόμη  λύσεις .   ….. (Παράλληλες  Ο μ ιλ ί ε ς ) . . . . .  

 Τελείωσα, θέλω ειλικρινά επειδή όλοι ε ίμαστε εδώ άνθρωποι που 

μιλάμε μεταξύ μας,  τα βάζουμε,  λέμε τ ην άποψη μας,  χτυπιόμαστε αλλά 

τουλάχιστον εδώ μέσα όχι  έξω.  Ας μείνει  κι  αυτό έτσι και να κοιτάξουμε 

να το λύσουμε.  Ευχαριστώ.  

(χε ιρο κρό τημα )  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Εγώ ευχαριστώ. Κάποιος άλλος;  ….. (Παράλληλες  Ομ ιλ ί ε ς ) . . . . .  

ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ ΔΣ κ .  ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ:  

Δεν ξέρω  πως θα εξελιχθεί ,  τι   θα μας ζητή σει το Υπουργείο 

Εξωτερικών, ποια  θα είναι η άλλη διαδικασία η οποία θα υπάρχει ή τ ι 

έγγραφα θα δώσουμε,  άλλες δικαιολογίες,  άλλα δικαιολογητικά κλπ.  

 Εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι ότι  η περίοδος εκείνη ήταν μια 

πολύ κοινωνική περίοδος για την ένωση.  Είχε ένα ς  άλλο αέρα,  είχε  έρθει 

τότε στην ένωση, αυτός ο αέρας με ε ίχε κάνει  να δραστηριοποιηθώ κι εγώ. 

Οι ημερίδες που έγ ιναν τότε και στην Ελλάδα και έξω, πραγματικά έδωσαν 

άλλη πνοή στην Ένωση και αυτό  εγώ κρατάω.  Τίποτε άλλο.  Ευχαριστώ.  
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(χε ιρο κρό τημα )  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Ευχαριστώ πολύ. Από την Τοπική  Διοίκηση Χανίων, ο  κ.  Περράκης,  

το μικρόφωνο παρακαλώ.  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ κ .  ΠΕΡΡΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ :  

Τοπική Διοίκηση Χανίων Περράκης Γιάννης,  γιατί  ήρθε το θέμα  για 

συζήτηση  στην γενική συνέλευση κύριε Πρόεδρε,  αφού εκκρεμεί ένσταση 

από το νομικό μας σύμβουλο , γιατί;  γ ιατί  το φέρατε;  Του χρόνου μπορεί  να 

μην έχει  βγει  απόφαση ακόμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Γιάννη ευχαριστώ  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ κ. ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ:  

Όχι δεν τέλειωσα, κι  αν βγει  αθωωτική απόφαση, γιατί  να σέρνονται  

αυτοί οι  άνθρωποι  από όλους εμάς και να ενημερώνουμε εμείς  ότι  αυτ οί  

είναι κλέφτες,  σας αρέσει;  ή θα θέλατε να πάτε μ αυτή, για τις  εκλογές του 

χρόνου ,  με αυτή τη δυναμική και μ '  αυτό το  ψεύδος,  ντροπή σας.   

(χε ιρο κρό τημα ) 

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ κ .  ΧΑΤΖΗΑΝΑ-

ΓΝΩΣΤΟΥ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  :  

Όχι Γιάννη, Γιάννη, είσαι λάθος εδώ Γιάννη, συγνώμη συγνώμη 

παιδιά,  κανένας δεν είπε το Χρ ήστο και το Γιώργο κλέφτες …..  ( Παράλληλε ς  

Ομ ιλ ί ε ς ) . . . . .  σε παρακαλώ, είπε κανένας …..  ( Παράλληλες  Ομ ιλ ί ε ς ) . . . . .   

Τ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ .  ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ :  

Σ ευχαριστούμε γ ια την παρέμβαση, κάτσε,  σ ευχαριστώ  για την 

παρέμβαση  Κώστα  ….. (Παράλληλες  Ομ ιλ ί ε ς ) . . . . .  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ κ. ΧΑΤΖΗΑΝΑ -

ΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ :  

για να δημιουργούμε εντυπώσεις εδώ μέσα. Αυτό που είπες στο  

Προεδρείο ή στον Πρόεδρο, δεν ξέρω,  είναι εντύπωση καθαρή.  ….. 

(Παράλληλες  Ομ ιλ ί ε ς ) . . . . .   Και την ερώτηση την διευκρινιστική εγώ την έκανα 

προς αυτή την κατεύθυνση, για να βοηθήσω  ….. (Παράλληλες  Ομ ιλ ί ε ς ) . . . . .να 

μην μας δουλεύει  το Υπουργείο Εξωτερικών. …..  ( Πα ράλληλες  Ομ ιλ ί ε ς ) . . . . . ,  

ναι αλλά εσύ ήρθες εδώ και για να μην πω τη λέξη, το κάνεις  το κλίμα ….. 

(Παράλληλες  Ομ ιλ ί ε ς ) . . . . . ,  Γιάννη σε παρακαλώ, να είμαστε αντικειμενικοί   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Παρακαλώ… ο κ.  Μαρούντας …..  (Π αράλληλες  Ομ ιλ ί ε ς ) . . . . .  παρακαλώ  

Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ .  ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  :  
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Κύριοι συνάδελφοι  και συναδέλφισσες ,  κανένας δεν είπε ότι  κάποιος  

ή κάποιοι  ή κάποιες ε ίναι κλέφτες,  έτσι,  αυτό τόχουμε διευκρινίσει .  Αυτό 

που διαπιστώνω σήμερα ότι  υπάρχουν ,  και το λέω αυτό στο Γιάννη, ευθέως 

και αντρίκια.  Γιάννη αν κατάλαβα καλά,  κι  αν δεν κατάλαβα ζητάω 

συγνώμη, έτσι.  Εντάσεις τεχνητές δεν πρέπει να  γίνονται εδώ μέσα, το ότι 

μπορούμε να πετάξουμε όλοι  πυροτεχνήματα για χάριν εντυπώσεων,  για 

προσωπικό πρόσκαιρο ή μακροπρόθεσμο όφελος,  έχουμε την δεξιοτεχνία 

και την μαγκιά  να το κάνουμε όλοι μας και κανένας δεν είναι εξυπνότερος 

από τον άλλο. Όλοι δουλεύουμε για τον ίδιο σκοπό. Η ουσία είναι μία,  το 

θέμα δεν έχει  τελειώσει ακόμα και επειδή  το υποσχεθήκαμε στο Ελατοχώρι  

και ήταν απαίτηση των συνεβρισκόντων  να το πούμε στο συνέδριο,  στη 

φιλική  . . . . . . . .  

Κ. . . . . . . . . . . . .  :  

Κύριε Μαρούντα ,  στην φιλική  δεν παίρνουμε αποφάσεις ,  δεν 

παίρνουμε αποφάσεις στις  φιλικές  

Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ. ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ :  

Ήταν απαίτηση των συναδέλφων που υπήρχαν να ρθει  το θέμα εδώ να 

το κουβεντιάσουμε και αυτό κάνουμε.  Μία παρουσίαση, δεν παίρνεται  

καμία απόφαση, έτσι.  Και δυστυχώς επειδή βλέπω κάποιους συναδέλφους,  

οι  οποίοι  διερρήγνυαν τα ιμάτιά τους τότε στο Ελατοχώρι,  σήμερα έχουν 

πάρει τελείως ανάποδη στροφή …….. κάποια πράγματα, άλλα λέγαν τότε,  

άλλα λένε σήμερα.  ….. (Παράλληλες  Ομ ιλ ί ε ς ) . . . . .  Ευτυχώς που αυτά είναι 

καταγεγραμμένα στις  κάμερες,  δεν τα λέω εγώ,  ούτε … να τα πω.  Και 

όποιος έχει  αντίθετη άποψη να κοιτάξει  το βίντεο να δει  τι  είπε τότε και τ ι 

λέει  σήμερα .  Το θέμα είναι με τις  αποδείξεις  του Ρούσση των 1.600 €,  ο 

οποίος έκανε την αναφορά του και ε ίπε εγώ δεν έχω  πάρει χρήματα. Ποιος 

θα μου πει  εμένα τα χρήματα αυτά ποιος τα πήρε; Εκεί  θέλω ν απαντήσει , 

όταν θάρθει η ώρα να απαντήσουμε όλοι μας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Όταν θα κληθούμε  

Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ. ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ :  

Εντάξει,  ή του Παπαγγέλου τα 2.400 που είναι για ……, λέει  εγώ δεν 

πήρα χρήματα, τα χρήματα αυτά που πήγαν; Είναι κι  άλλες αποδείξεις  θα 

τις  δείτε τότε.  Και βέβαια για τις  αποδείξεις  αυτές τις  διπλοεγγεγραμμένες,  

που κανένας δεν  λέει  σήμερα που πήγαν τα χρήματα αυτά. Αυτά τα  

χρήματα τα 4.659 €είναι και στο φάκελο του συνεδρίου και στο φάκελο της 

ημερίδας,  ποιος άνθρωπος πήρε αυτά τα χρήματα, γιατί  δεν μιλάτε γι  αυτά;   
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 τ.  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ Κ.  ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  :  

Αυτά μάλιστα, αυτά ναι,  αυτά να τα δούμε  

Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ. ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ :  

Αυτά τα χρήματα λείπουν και σας το λέω και μεταφράζεται,  αυτά τα 

χρήματα πήγαν σε κάποια τσέπη, γιατί  τα χρήματα αυτά είναι σε δυο  

μεριές.  Που είναι  τα χρήματα αυτά; Ποιος  από μας θέλει  να σπιλώσει  

συναδέλφους; Κανένας.  Τα έγγραφα το αποδεικνύ ουν.  Ο Κοντάκος  ο ίδιος 

έλεγε,  ο φίλος μου ο Χρήστος,  πως τόλεγες Χρήστο;  …..  ( Παράλλη λες  

Ομ ιλ ί ε ς ) . . . . .  χαρτιά γραμμένα στόματα βουλωμένα. Έτσι έλεγε ο Κοντά κος  6 

χρόνια.  Αυτό κι  εγώ επικαλούμαι,  τα  έγγραφα αυτά φέραν το θέμα σήμερα 

εδώ, δεν το φέραμε εμε ίς .  Ούτε έχουμε καμιά όρεξη να … εδώ μέσα έτσι.  

Με την υπογραφή τους.  Εμείς θέλουμε να φύγουμε ήσυχοι να πάμε στα 

σπίτια μας κ.  συνάδελφοι.  Διότι  κάποιοι  συνάδελφοι φωνάζουν ότι  τάχουμε  

κάνει τάτσι μίτσι  κότσι με κάποιους ,  δεν τάχουμε κάνει  με κανέναν,  εγώ  

προσωπικά με κανέναν.  Και να πω και το τελευταίο,  έτσι ,  …..  ξέρετε πόσες 

προτάσεις έχει  φέρει  ο Πρόεδρος στο συμβούλιο και  Έχουν απορριφθεί;  

Δεν έχουν περάσει,  αρκετές.  Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Κι εγώ ευχαριστώ, ο κ.  Αβραμίδης  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ κ .  ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ :   

Αβραμίδης Γιώργος,  Τοπική  Διοίκηση  Σάμου.  Σύντομα,  θέλω να πω 

ότι  ο  κ.  Μαρούντας,  για μένα το είπε,  άλλα έλεγα στο Ελατοχώρι και άλλα 

λέω τώρα. Στο Ελατοχώρι  είπα αυτά που μου είπε μέσα στις  τουαλέτες ο  κ.  

Μαρούντας .  Κ.  Μαρούντα είστε Αστυνομικός  Διευθυντής,  αν είσασταν εγώ 

ήμουνα χωροφύλακας,  κι  αν δεν υπήρχαν οι  χωροφύλακες δεν θα υπήρχατε 

εσείς  Αστυνομικός  Διευθυντής.  Εμείς  δουλεύουμε,  μας παρασύρατε,  και με 

παρέσυρες και στις  τουαλέτες,  πήγα να κατουρήσω  και  μου λέει ,  πες αυτό 

και αυτό και αυτό  ( γ έλ ια  -  χε ιρο κρό τημα  –  παράλληλες  ο μ ιλ ί ε ς )  . . . . . . . . . . . .  τον 

Κοντάκο και το Κατσαρόπουλο ,  σε παρακαλώ πολύ  και μετά μου λες 

(παράλληλες  ο μ ιλ ί ε ς )  ….  αυτά που είπα.  Που τα ήξερα εγώ αυτά στο 

Ελατοχώρι που είπα;  ήρθε και μου είπε να πω αυτό και αυτό και αυτό. 

Κύριε Μαρούντα δεν ντρέπεσαι.  Ευχαριστώ πολύ. (παράλληλες  ο μ ιλ ί ε ς )  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Ο κύριος  Χράπας …. (παράλληλες  ο μ ιλ ί ε ς )  …. και να κλείσουμε …. 

(παράλληλες  ο μ ιλ ί ε ς )  ….  

Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ κ .  ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  :  
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Ευχαριστώ πολύ τον κ.  Αβραμίδη, δεν θα πω τίποτα, γιατί  σε κάθε 

συνεδρίαση …. (πα ράλληλες  ο μ ιλ ί ε ς )  …. δεν θα πω τίποτα απολύτως  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Σας παρακαλώ πολύ μην κάνετε διάλογο, ο κ.  Χράπας έχει  το λόγο  

ΜΕΛΟΣ ΔΣ  κ .  ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ  :  

Για να γίνουν κάποια πράγματα κατανοητά, γιατί  κι  εγώ μπερδεύτηκα 

πολύ για  να καταλάβω τι  ακριβώς συνέβη,  μόνο για να βοηθήσω το σώμα 

να γίνουν πιο κατανοητά αυτά που ειπώθηκαν θα  σας  πω μερικά πράγματα. 

Υπήρχε ένα συγχρηματοδοτούμενο  πρόγραμμα. Που σημαίνει  συμμετοχή 

οικονομική κατά ένα ποσοστό από αυτόν που πραγματοποιεί  το πρόγραμμα.   

 Αντί να βάλει χρήματα η τότε Διοίκηση  έβαλε την παροχή υπηρεσίας,  

τις  εικονικές  αποδείξεις  ουσιαστικά που προανέφερε ,  αν κάνω λάθος 

διορθώστε με σας παρακαλώ,  ο φίλος μου ο Νίκος  ο Μαρούντας.  Μπήκαν 

δηλαδή αποδείξεις  παροχής υπηρεσίας για μεταφράσεις του Κυριάκου, που 

φυσικά δεν πήρε χρήματα, μαζεύτηκε ένα ποσό για να χρηματοδοτηθεί το 

πρόγραμμα της τάξεως του πόσο,  δεν θυμάμαι ακριβώς τα νούμερα, 

αρκετών χιλιάδων ευρώ, το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί όπως  σας είπα. 

Υπήρχαν οι  αποδείξεις  οι εικονικές  για να χρηματοδοτηθεί όλη αυτή η 

δράση. Ένα είναι αυτό και να συμπληρώσω . . . . . . . .  ο φίλος μου ο Νίκος  Αν 

κάνω λάθος τώρα διακόψτε με.  

 Στη συνέχεια  το 7  ήταν  τα πράγματα πολύ πιο διαφορετικά και πιο 

ελαστικά όσον αφορούσε τον έλεγχο απ ότι  το  '16 που είναι  σήμερα, 

σήμερα ψάχνονται  τα πάντα από ελεγκτικό συνέδριο,  από ορκωτούς.  Είναι 

πολύ πιο δύσκολο να ξεφύγει  κάτι .  Ερχόμαστε σήμερα και λέμε υπάρχουν 

αποδείξεις  οι  οποίες είναι από ένα πρακτορείο ταξιδιωτικό,  σέρβικες 

αποδείξεις  οι  οποίες δεν είναι μεταφρασμένες αλλά το ταξιδιωτικό 

πρακτορείο έκλεισε σήμερα και δεν μπορεί να πάρει άλλη απόδειξη ή το 

γραφείο που κόψατε  τα εισιτήρια τότε το τουριστικό έκλεισε και δεν 

υπάρχει η δυνατότητα να αντικατασταθεί αυτή η απόδειξη -  δαπάνη 

απεντάχθηκε απευθείας.  

 Τέτοιου είδους  δαπάνες στο σύνολο τους ήταν αν θυμάμαι καλά γύρω 

στις  20.000,  Νίκο; ή κάνω λάθος; απεντάχθηκαν και  από την κρίση του 

ΥΠΕΞ. Ναι αλλά η Διοίκηση  η τότε μας διαβεβαιώνει  δια του Κυριάκου 

του φίλου μου του Κάρκαλη και του  παγκόσμιου γενικού γραμματέα ότι  

όλα αυτά τα δικαιολογητικά πηγαινοερχόταν στο ΥΠΕΞ και χαθήκανε στις 

διαδρομές.   
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 Εκεί είναι  δηλαδή  η διαφωνία μας η πραγματική. Αν πιστέψουμε ότι  

όντως πηγαίνανε τα δικαιολογητικά μεταφρασμένα ολοκληρωμένα ή αν 

πιστέψουμε ότι  δεν πήγαν ποτέ .  Αυτή είναι η ουσία κατ'  εμέ προσωπικά. 

Ευχαριστώ  πάρα πολύ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Ο κύριος  Ιωαννίδης  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΑΝΘΗΣ κ .  ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ  :  

Εγώ κύριε Πρόεδρε,  αν με ρωτήσετε,  από την στιγμή που όπως είπε ο 

Νίκ. ,  όπως είπε  και  ο Πρόεδρος όταν θα έρθει  η απόφαση, βλέπουμε.  

Κακώς το συζητάμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Αυτή ήταν η απόφαση του Προεδρείου.  Ήταν ενημερωτικός ο 

χαρακτήρας απ'  ότι  κατάλαβα από την πρώτη στιγμή που το συζητήσαμε.  

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ. ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ :  

Πρόεδρε  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Κλείστε σας παρακαλώ την συζήτηση,  μισό ο κ.  Ηλιάκης το είχε  

ζητήσει το λόγο,  παρακαλώ  

ΜΕΛΟΣ ΕΕ κ .  ΗΛΙΑΚΗΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  :  

Με κάλυψε πλήρως το τελευταίο που είπε ο κ.  Ιωαννίδης ,  λέγομαι 

Ηλιάκης Ελευθέριος από την Τοπική  Διοίκηση  Χαλκιδικής,  σαν μέλος της 

εξελεγκτικής,  με κάλυψε απόλυτα ο κ.  Ιωαννίδης,  αυτό το θέμα έπρεπε 

κατά την γνώμη μου, δεν ξέρω τι  κίνηση έχε ι  κάνει  το εθνικό,  κατά τη 

γνώμη μου έπρεπε να έχουν γίνει  κινήσεις με πιο  γρήγορο, ή να γ ίνουν 

κινήσεις πιο γρήγορα να ξεκαθαρίσει  το θέμα, για πιο γρήγορα να 

ξεκαθαρίσει  το θέμα και μόλις ξεκαθάριζε το θέμα ναι  3.200 ναι 10.200,  να 

ξεκαθάριζε το θέμα, μόλις ξεκαθάριζε το θέμα να ερχόταν πια στην γενική 

συνέλευση.  

 Η ενημέρωση δεν είναι κακό.  Αλλά σήμερα η ενημέρωση από ένα 

σημείο και  μετά δεν ήταν πια  ενημέρωση, πήγε να πάρει άλλο χαρακτήρα. 

Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Ο κ.  Πρόεδρος να κλείσει  την ενημέρωση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ.  ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ :  

Θα προσπαθήσω να αποφύγω  να επαναλάβω  κάποια πράγματα τα 

οποία ειπώθηκαν προηγουμένως.  Είπα πως δεν λειτουργούμε σαν 
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δικαστήριο δεν δικάζουμε κανένα. Είναι αρμοδιότητα άλλου οργάνου αυ τό 

και έτσι δεν κατηγορούμε κανένα.  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΑΝΘΗΣ κ .  ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ :  

Κ.  Πρόεδρε είπαμε να το κλείσουμε …. ( παράλληλες  ο μ ιλ ί ε ς )  …. πάμε 

την κουβέντα αλλού.. . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Κ.  Πρόεδρε λέμε τα ίδια όμως  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ .  ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ :  

Χρήστο σε παρακαλώ, ήσουνα από τους πρώτους στην Λαμία και 

ζήτησες ενημέρωση  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΑΝΘΗΣ κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ:  

Απ΄ την Κατερίνη σας ζητάω να το κλείσουμε  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ.  ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ :  

Αυτό θα προσπαθήσουμε,  να το κλ είσουμε,  έχε λίγο υπομονή δύο 

λεπτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Αυτά τα ξαναείπαμε κ.  Πρόεδρε να κλείσουμε ….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ.  ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ :  

Θέλω να πω λοιπόν ότι  το θέμα ήρθε εδώ καθαρά για ενημέρωση και  

ήταν υποχρέωσή  μας αυτό να το κάνουμε και θα το κάνουμε και του 

χρόνου και στην επόμενη φιλική αν υπάρχουν καινούργια στοιχεία στην 

Καλαμπάκα, αν χρειαστεί .  

 Είπε προηγουμένως ο κύριος Χράπας μια λέξη –  κλειδί:  εικονικές  

αποδείξεις .  Κρατήστε το αυτό γιατί  έχει  την απεικόνιση την διαχει ριστική.  

Επίσης θέλω να σας πω ότι  το πρότεινε προηγουμένως στην συζήτηση.. . . . . .  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΑΝΘΗΣ κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ:  

Αυτό γιατί  κ.  Πρόεδρε,  συγνώμη, αυτό δεν είναι έτσι,  γιατί  εγώ σας 

ζητάω από την Κατερίνη να κάνετε ενέργειες,  μην το πάτε έτσι να  το 

σταματήσουμε εδώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ.  ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ :  

Είπε ο κ.  Κοντάκος  ότι καλό είναι και υπάρχουν οι  ελεγκτές  του 

Υπουργείου Εσωτερικών να βάλουμε κι  εμείς  τους δικούς μας ελεγκτές και 

να ελέγξουμε.  Προτείνω λοιπόν εδώ στο σώμα, εάν εσείς  συμφωνείτ ε να 

κάνουμε κι  εμείς  το δ ικό μας διαχειριστικό έλεγχο και να έχουμε τα 

στοιχεία αυτά τα οποία θα προκύψουν να σας τα παρουσιάσουμε για να μην 

υπάρχουν αμφισβητήσεις ούτε αλληλοκατηγορίες,  ούτε εδώ υπόνοιες από 
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την μία την πλευρά ή την άλλη για τον τρόπο μ ε τον οποίο παρουσιάζονται 

τα πράγματα, τα ποσά τα οποία προκύπτουν και οτιδήποτε άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Τοπική  Διοίκηση  Καρδίτσας,  να μας 

παρουσιάσει το επόμενο θέμα.  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ κ .  ΖΑΡΧΑΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  :    

Τοπική  Διοίκηση  Καρδίτσας,  Ζαρχανής Γιώργος.  Το επόμενο θέμα 

αφορά μια πρόταση μας,  που θα αναδείξει  πιστεύουμε το έργο της ένωσης. 

Τα τελευταία χρόνια συμμετέχουμε σταθερά στην διοργάνωση του Let ΄s do 

i t  -  Greece και διαπιστώσαμε τη δυναμική  που αποκτά όταν γίνεται 

ταυτόχρονα σ '  όλη την Ελλάδα ή σε μεγάλο μέρος της Ελλάδος.  

 Φέτος αν παρακολουθήσατε τον Γενάρη οι  συναδέλφισσες από την 

Καρδίτσα, κάποιες Αστυνομικίνες  δωρίσαν τα μαλλιά τους σε μια 

οργάνωση που λέγεται  donate hair  και  ήθελα με την ευκαιρία  να 

διαπιστώσουμε πόσο μπορεί  να αναδειχθεί  ένα θέμα μέσα από το ιντερνέτ  

κυρίως τα social  media και περαιτέρω βέβαια την τηλεόραση βέβαια και το 

ραδιόφωνο,  πάρα πολλά κανάλια και  ραδιοφωνικοί  σταθμοί και ιστοσελίδες 

ανέδειξαν αυτή την προσπάθεια.  Με την ευκαιρία να συγχαρώ τις 

συναδέλφισσες που είχαν αυτή την πρωτοβουλία  και την πραγματοποίησαν 

κάτω από την σκέπη της IPA Καρδίτσας.  

 Συνθέτοντας αυτά τα δύο προτείνουμε το εξής.  Με πρωτοβουλία  

πάντα  του Εθνικού  Τμήματος  και την οργάνωση του Εθνικού  Τμήματος ,  

γιατί  μόνο έτσι μπορεί να γίνει ,  να καθορίσουμε σε τακτά χρονικά 

διαστήματα είτε  μια φορά το χρόνο είτε και συντομότερα αν υπάρχει 

δυνατότητα μια  κοινή πανελλήνια δράση ,  η οποία είμαστε σίγουροι ότι  θα 

αναδεικνύεται  ποικιλοτρόπως από όλα τα δίκ τυα, αν εκείνη την ημέρα που 

δώσανε οι  συναδέλφισσες από την Καρδίτσα τα μαλλιά τους,  έδιναν 

Αστυνομικίνες απ΄ όλη την Ελλάδα,  φαντάζομαι θα έπαιρνε παγκόσμια 

διάσταση και θα γινόταν  viral  σε σελίδες σε όλο τον κόσμο αυτό το 

γεγονός.  

 Και μάλιστα επειδή υπάρχει ήδη η συνεργασία με την εταιρεία, 

οργάνωση  donate  hair  θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε από αυτό,  βέβαια οι  

ιδέες που μπορούν να προκύψουν είναι πολλές.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ . ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Ευχαριστούμε πολύ, είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό.  

(χε ιρ ο κρό τημα )  Κάποια άλλη πρόταση;  βέβαια το θέμα αυτό θα το δει  το 

διοικητικό συμβούλιο του Εθνικού  μας Τμήματος το οποίο θα μας 
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κατευθύνει  σε  τέτοιες δράσεις.  Κάποια άλλη πρόταση;  Ευχαριστώ πάρα 

πολύ.  

 Το επόμενο θέμα είναι η παραγωγή, εκτύπωση και διάθεση σ τις  

Τοπικές  διοικήσεις εντύπου υλικού  λαβάρων κλπ που θα υποστηρίξει  τις  

κοινωνικές  τους  δράσεις.  Είναι  μια κοινή πρόταση των τοπικών 

Διοικήσεων Καρδίτσας και Τρικάλων, παρακαλώ έχετε το λόγο,  η Τοπική 

Διοίκηση Καρδίτσας .  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ κ. ΖΑΡΧΑ ΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ :   

Αυτή η πρόταση είναι το αποτέλεσμα της συνάντησης της πανθε σσαλικής 

που είχαμε αλλά και της συζήτησης στην επιτροπή κοινωνικών θεμάτων.  

Έχουμε διαπιστώσει το έλλειμμα κυρίως έντυπου υλικού που υπάρχει,  στις  

μικρές  Τοπικές  διοικήσεις μας δέρνει  η φτώχεια,  αδυσώπητη θα έλεγα 

μερικές φορές,  με ευκαιρία να ευχαριστήσουμε την Τοπική  Θεσσαλονίκης  

που μας πρόσφερε μερικά λάβαρα  για να κάνουμε την δουλειά μας,  απ ότι  

γνωρίζω …..   

 Θεωρούμε ότι  αν με μέριμνα και υπογραφή του Εθνικού Τμήματος 

ξανά εκδοθούν φυλλάδια και διάφορα θέματα όπως είναι  το bulling  η 

προστασία στο ίντερνετ ,  τροχαία ατυχήματα, ναρκωτικά και  πολλά ά λλα 

θέματα ,  θα μπορούσαμε να έχουμε ένα εύχρηστο υλικό σε επισκέψεις  μας 

σε σχολεία ή σε άλλες ομάδες για να διανείμουμε και να αναδεί ξουμε ξανά 

την IPA. Σαν Τοπική  Καρδίτσας και με την ευκαιρία ύπαρξης του 

Γραμματέας μας εκεί  του Νίκου Γούσια τα τελευταία χρόνια έ χουμε  

τεχνογνωσία και μπορούμε να στήσουμε τέτοια φυλλάδια,  δεν έχουμε  

χρήματα όμως για  την έκδοση . Μάλιστα μπορούμε να ξεκιν ήσουμε το 

φυλλάδιο  safety internet  να κάνουμε την μακέτα και να το στείλουμε για 

έκδοση στο Εθνικό Τμήμα, μέσα στο επόμενο διάστημα. Η  έκδοση αυτών 

των φυλλαδίων δεν  έχει  μεγάλο κόστος,  με μία πρόχειρη έρευνα περίπου 2 -

3 χιλιάδες φυλλάδια κοστίζουν λιγότερο από 150 ευρώ οπότε το κόστος 

θεωρώ ότι  είναι προσιτό.  

 Αν παρθεί μια τέτοια απόφαση θεωρώ ότι  όλες οι  Τοπικές  θα είναι  

ωφελημένες  και  το Εθνικό Τμήμα φυσικά, και θα κάνουμε την δουλειά μας 

καλύτερα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Να ευχαριστήσω τον κύριο  Ζαρχανή,  ο κύριος Θεοχάρης.  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ κ .  ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  :  

Θα ήθελα απλά να συμπληρώσω,  ευχαριστώ Γιώργο, ευχαριστώ την 

Τοπική Διοίκηση Θεσσαλονίκης ,  για την παροχή.  Τοπική  Διοίκηση  
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Τρικάλων, Θεοχάρης ο Πρόεδρος .  Να συμπληρώσω μόνο σ'  αυτό το 

κομμάτι  όπως την  είχαμε πάρει  σαν απόφαση  σαν την καταθέσαμε  στο 

Ελατοχώρι Πιερίας ,  με τα πρακτικά, θα επιμείνω στο τελευταίο για  την  

ενίσχυση των Τοπικών Διοικήσεων προτείνεται …. Λάβαρα κλπ, τα οποία 

θα προμηθεύεται  το Εθνικό Τμήμα  και θα  προσφέρει στις  Τοπικές  

διοικήσεις σε αναλογία με τα τακτοποιημένα ταμειακά μέλη της  και  να 

εξεύρει τρόπους γ ια την κράτηση εισφορών αποστράτων μελών της ΔΕΑ 

απ΄ ευθείας από την μισθοδοσία τους.  

 Στο τελευταίο που  θα επιμείνω και το συζήτησα με την ένωση 

αποστράτων και σε επίπεδο Αθηνών σε κεντρικό κομμάτι και σε επίπεδο 

του τοπικού Τμήματος ,  της ένωσης αποστράτων,  όπως έκαναν αίτηση για 

την κράτησή τους ,  για την ετήσια συνδρομή, κατά τον ίδιο τρόπο να 

ζητήσουμε κι  εμείς  την ετήσια συνδρομή των αποστράτων ,  υπάρχει 

γάγγραινα  απόδοσης των οικονομικών εισφορών, των ετήσιων οικονομικών 

εισφορών από τους αποστράτους .   Θέλουν την ταυτότητα  δεν θέλουν να 

δώσουν το εικοσάρι.  …. (παράλληλες  ο μ ιλ ί ε ς )  ….  Δεν τους το δίνουμε,  αλλά 

θάρθει μια χρονιά να πάρει την ταυτότ ητα και δεν θα ξανάρθει.  Θέλω να 

τους φέρω κοντά.  

 Θα παρακαλούσα επειδή είστε το Εθνικό Τμήμα  να το δείτε λίγο και  

την ένωση αποστράτων  των Αθηνών. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ . ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ   

Ευχαριστώ κι  εγώ. Από το Εθνικό Τμήμα θα ήθελα να 

προετοιμαστούν  μέχρι να πάρω κάποια άλλη πρόταση.  Επί των Δημοσίων 

Σχέσεων, ο κ.  Ζαχαριουδάκης,  Ο Ταμίας ο κ.  Παπάς,  να τοποθετηθείτε 

μετά από το Εθνικό Τμήμα ήθελα  γιατί  αυτό απαιτεί  κάποια έξοδα κάποια 

άλλα πράγματα και δεν ξέρω … τοποθέτηση κάποιος άλλος; Παρακαλώ ο κ.  

Παπάς.   

ΤΑΜΙΑΣ ΔΣ κ .  ΠΑΠΠΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  :  

Δεν έχει  προϋπολογιστεί  αυτό το θέμα που ζήτησε η Τοπική Διοίκηση 

Καρδίτσας.  Αιτήματα από Τοπικές  Διοικήσεις  έχουμε ,  αλλά να δίνουμε …. 

…. (παράλληλες  ο μ ιλ ί ε ς )  ….  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΑΝΘΗΣ κ .  ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ  :  

Να κοπούν τέσσερα εισιτήρια από την Ρωσία και να βγούν  …. 

(παράλληλες  ο μ ιλ ί ε ς )  …. (χε ιρο κρό τημα ) 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Αδύνατη καταγραφή.. . . .  
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ΤΑΜΙΑΣ ΔΣ κ .  ΠΑΠΠΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  :  

Χρήστο. Τουλάχιστον η Τοπική Διοίκηση Τρικάλων σε κάθ ε … έχει  

δύο τρία αιτήματα, δεν πιστεύω να είναι παραπονεμένη.  Και όλες οι 

τοπικές Διοικήσεις,  ότι  ζητήσουν από το Εθνικό τμήμα το παίρνουνε.  

Ευχαριστώ πολύ.  …. (παράλληλες  ο μ ιλ ί ε ς )  …. Είσαστε δυναμική Τοπική έχετε 

αιτήματα και ικανοποιούνται όλα τα αιτήμα τά σας.  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ κ.  ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ :  

Ικανοποιούνται όλα τα αιτήματα; Παρακαλώ πολύ στις  επιτροπές  

πόσα αιτήματα κάναμε και μας τα απορρίψατε εν ριπή οφθαλμού. …. 

(παράλληλες  ο μ ιλ ί ε ς )  ….  

ΔΙΑΛΟΓΟΙ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Παρακαλώ όχι διάλογο,  

ΤΑΜΙΑΣ ΔΣ κ. ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ :  

Σας ανέφερα ότι  δεν έχει  προϋπολογισθεί .  Έχουμε όλη τη διάθεση …. 

(παράλληλες  ο μ ιλ ί ε ς )  ….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ . ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Ακούστηκε η τοποθέτηση του Ταμία,  παρακαλώ ο κ.  Πρόεδρος του 

Εθνικού Τμήματος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ.  ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ :  

Είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί.  Η έκδοση των εντύπων στα 

οποία αναφέρθηκε ο κύριος  Ζαρχανής,  ήδη υπάρχει πρόταση της επιτροπής 

των Πολιτιστικών και με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου θα εκδοθεί 

ένα φυλλάδιο σε σχέση αυτό και με την συνεργασία μας με το αρχηγείο και 

την θεσμοθέτηση του εθελοντή τροχονόμου αστυνομικού, ένα έντυπο το 

οποίο θα αφορά την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. Χάνονται πολλές 

ζωές νέων ανθρώπων στην άσφαλτο.  

 Η πρωτοβουλία μας κα ι η δράση μας θα στοχεύει  σ'  αυτή την 

κατεύθυνση, θα τυπώσουμε ένα φυλλάδιο το οποίο θα διαθέσουμε και στις  

Τοπικές  διοικήσεις ένα αντίστοιχο όπως είπε και ο κύριος  Ζαρχανής για 

την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο,  για το bulling κλπ.  

 Υπάρχουν σκέψεις  δηλαδ ή και γι '  αυτές τις  εκδόσεις.  Αλλά το πρώτο 

βήμα το οποίο θα κάνουμε είναι αυτό το οποίο θα αφορά την πρόληψη των 

τροχαίων ατυχημάτων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ . ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  
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Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε.  Προχωράμε στο επόμενο θέμα. Είναι η  

επαναλειτουργία  του θεσμού προσφορών για τα μέλη της ΔΕΑ «ΙΡΑ 

CLUB». Παρακαλώ τον κύριο  Φραγκάκη, της Τοπικής διοίκησης Λασιθίου 

να τοποθετηθεί …. (παράλληλες  ο μ ιλ ί ε ς )  …. και η Τοπική Διοίκηση Πειραιώς 

και Νήσων μετά .  

 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ  

 

ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ κ .  ΚΑΡΚΑΛΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ :  

Θα το παρουσιάσουμε μαζί.  Είναι συμπαρουσίαση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Είναι θέμα στην ημερήσια διάταξη,  στη διάθεση σας,  ο χρόνος ε ίναι 6  

λεπτά και για τους δυο σας,  ευχαριστώ.  

 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ  

 

ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ κ. ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ:  

Δύο κουβέντες και θα αναλάβει  ο Κώστας  εδώ να σας εξηγήσει,  ο  

Κώστας είναι και ειδικός επί  των υπολογιστών έχει  κάνει  μία πολύ ωραία 

δουλειά,  ένα πάρα πολύ ωραίο power  point  για να σας δείξει  τι  θέλουμε.  

 Αυτό το θέμα το οποίο θέλουμε να δείξουμε το έχουμε συζη τήσει 

πάρα πολύ καιρό,  με τηλεδιασκέψεις εδώ πέρα με τον Πρόεδρο της Τοπικής 

Διοίκησης  Λασιθίου και αφορά σε κάτι  το οποίο όλοι λίγο –  πολύ το 

γνωρίζετε είναι το παλιό IPA CLUB που είχαμε.  Το IPA CLUB ήταν μια 

αλυσίδα επιχειρήσεων οι  οποίες ήταν ας το πούμ ε εντός ε ισαγωγικών 

συμβεβλημένες με τη διεθνή ένωση αστυνομικών και δίνανε κάποιες 

εκπτώσεις σε προϊόντα ή υπηρεσίες.   

 Αυτό ούτως ή άλλως υφίσταται.  Είναι αυτό που δεν θυμάμαι ποιος 

ρώτησε στην αρχή πόσα λεφτά πήραμε για να βάλουμε  το Argiris  spor από 

τον Πειραιά στο περιοδικό.  Δεν πήραμε λεφτά, ε ίναι αυτό το πράγμα, είναι 

κάποιοι  άνθρωποι  οι  οποίοι  μας κάνουν προσφορά και εμείς  απλώς το 

γνωστοποιούμε στα μέλη μας.  

 Ήδη λοιπόν λειτουργεί  είναι σε δ ιάφορα si te ,  σε διάφορα blog ,  εδώ 

στο δικό μου το blog ,  το  Λασίθι στο si te του,  και πολλοί άλλοι έχουν 

αναρτήσει προσφορές που έχουμε.  Απλώς εδώ το κάνουμε λίγο π ιο 

συστηματικό και λίγο πιο οργανωμένο ώστε να αποτελέσει και κίνητρο για 

την εγγραφή νέων μελών.  Το  συνδέουμε  με τις  ταυτότητες,  έχει  κάνει  μία 
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πολύ ωραία δουλειά ο Κώστας ο Φραγκάκης,  θα σας την παρουσιάσει 

τώρα. Κώστα.  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ κ .  ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  :  

Χαίρεται κι  από μένα, Πρόεδρος Τοπικής Διοίκησης  Λασιθίου 

Φραγκάκης Κώστας.  Θα ήθελα να χαιρετήσω όλους τους συνέδρους.  Να 

ευχαριστήσω τον κ.  Μπάμπη, τον Πρόεδρο της Τοπικής Διοίκησης  

Ζακύνθου.  

 Βασικός μας σκοπός προκειμένου να ξανατρέξουμε το  πρόγραμμα  

του  IPA CLUB, ήταν στο ότι  πολλές φορές  ψάχναμε τρόπους προκειμένου, 

το είχαμε συζητήσει σε προηγούμενες γενικές συνελεύσεις,  τρόποι  για  να 

βρούμε τρόπους για να φέρουμε πάλι κοντά μας τους συνταξιούχους 

προκειμένου να εισπράττουμε τις  εισφορές τους.   

 Αποφασίστηκε σε προηγούμενη γενική συνέλευση κάθε συνταξιούχος 

ο οποίος επιθυμεί  να μπει ξανά εν ενεργεία και να είναι οικονομικά 

τακτοποιημένος ,  ουσιαστικά να πληρώνει το τρέχον έτος.  Στη διαδικασία 

αυτή λοιπόν βρήκαμε το ΙΡΑ κλαμπ και με κάποιες  συζητήσεις  με τον 

κύριο Κάρκαλη είπαμε να το ξαναενεργοποιήσουμε.  

 Πάμε να δούμε λίγο σύντομα γιατί  η παρουσίαση είναι για 

περισσότερο χρονικό διάσ τημα, να δούμε λοιπόν τι  είναι το ΙΡΑ κλαμπ. Το 

ΙΡΑ κλαμπ είναι  μια εκπτωτική λέσχη της ΙΡΑ με σκοπό την παροχή 

εκπτώσεων στα μέλη της ένωσης για εμπορεύματα και παρεχόμενες 

υπηρεσίες από συμβαλλόμενες επιχειρήσεις.  

 Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν στο ΙΡΑ κ λαμπ; Δικαίωμα εγγραφής 

έχουν όλοι οι  νόμιμοι καταστηματάρχες –  επιχειρηματίες οι  οποίοι 

διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή νομική άδεια λειτουργίας 

καταστημάτων,  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και  υπογράφουν 

μεταξύ τους ένα πρωτόκολλο συνεργασίας.   

 Σ' αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι  σήμερα το πρωί έχετε λάβει  

όλοι στα e mai l  σας όλα τα έγγραφα τα οποία θα σας παρουσιάσω  

προκειμένου αν θέλετε να το δουλέψετε να έχετε σε word και σε έντυπη 

μορφή ηλεκτρονική προκειμένου και να ενημερώσετε τις  Τοπικές  σας 

διοικήσεις αλλά και να δείτε αν θέλετε να το τρέξετε.  

 Τι υποχρεώσεις έχει  ο καταστηματάρχης ή επιχειρηματίας απέναντι  

στα μέλη της Τοπικής  Διοίκησης.  Πρέπει  να έχουν σε εμφανές σημείο 

κολλημένο το αυτοκόλλητο με το ΙΡΑ κλαμπ και  να ενημερώνει  το 

προσωπικό του σχετικά προκειμένου να γνωρίζουν όταν πηγαίνουν οι 
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συνάδελφοι,  τα μέλη τη ΙΡΑ, να γνωρίζουν ότι  όντως έχουν αυτή την 

έκπτωση.  

 Να παρέχουν την προσυμφωνημένη έκπτωση στα μέλη της ΙΡΑ αφού 

πρώτα ελέγξουν την ταυτότητα μέλους και το αυτοκόλλητο στο πίσω μέρος 

για το τρέχον έτος ,  σύμφωνα με τα  ισχύοντα πάντα πράγματα, όπως μας 

ενημέρωσε ο γενικός γραμματέας του Εθνικού  Τμήματος,  κάθε χρόνο  

βγαίνει  καινούργια ταυτότητα προφανώς θα χρειάζεται να δείχνουμε την 

καινούργια ταυτότητα.  

 Να ενημερώνουν άμεσα τον Πρόεδρο της Τοπικής  Διοίκησης  της  ΙΡΑ 

για οποιαδήποτε τροποποίηση επιθυμούν.  Στην περίοδο εκπτώσεων ισχύει  

μεγαλύτερη έκπτωση ή η τρέχουσα της ΙΡΑ, ανάλογα.  

 Τι πρέπει τα μέλη μας να προσέχουν.  Με δική τους ευθύνη πρέπει να 

προμηθεύονται  για  κάθε έτος το αυτοκόλλητο που πιστοποιεί  ότι  έχουν 

πληρώσει τις  οικονομικές τους υποχρεώσεις απέναντι  στην διεθνή ένωση 

αστυνομικών. Να απευθύνονται στις  Τοπικές  διοικήσεις.  Καθώς επίσης με 

δική τους ευθύνη να επικοινωνούν με τον πρόεδρο του διοικητικού 

συμβουλίου για να εκδοθεί  νέου τύπου ταυτότητα,  αν είναι κάτοχοι παλιού 

τύπου.  

 Να ενημερώσουν το κατάστημα πριν εκείνο εκδώσει το παραστατικό 

παροχής υπηρεσιών –  απόδειξη,  για την ιδιότητα μέλους προκειμένου να 

παρέχεται η έκπτωση από τα καταστήματα. Ακόμα και σ ε τηλεφωνικές  

παραγγελίες ή διαδικτυακές πρέπει να ενημερώσουν ή να έρθουν σε επαφή 

με τον καταστηματάρχη να του πουν ότι  είναι μέλη της ΙΡΑ να έχουν την 

έκπτωση και να δουν πως θα του στείλουν είτε φωτοαντίγραφο είτε κάποιο 

mail  την ταυτότητα προκειμένου να πάρουν την έκπτωση.  

 Δεν επιτρέπεται η παροχή έκπτωσης αν ο νόμιμος κάτοχος δεν είναι 

παρών ο ίδιος,  δεν  μεταβιβάζεται.  Καταλαβαίνετε για  ποιο λόγο το έχουμε 

βάλει  αυτό εδώ,  γ ια να διασφαλίζονται οι  καταστηματάρχες σύμφωνα με 

αυτά που λέμε.  

 Εδώ στην προηγούμενη διαφάνεια,  βλέπετε κάτω δεξιά  το σηματάκι 

του ΙΡΑ  CLUB το οποίο ψάξαμε στο αρχείο βρήκαμε το τροποποιήσαμε 

βάζοντας καινούργια,  πιο έντονα χρώματα και κάνοντας το λίγο πιο κοντά 

στο έτος που τρέχουμε.  Πάνω είναι το νέο τύπου ταυτότητας,  προφανώς 

όλοι γνωρίζετε με το αυτοκόλλητο του 2016 κολλημένο.   

 Σας δείχνω τώρα στον προτζέκτορα πως ακριβώς το δουλεύουμε στο 

si te  μας ipalasi thiou.info υπάρχει  ειδική καρτέλα την οποία πατάει 

οποιοσδήποτε επισκεφθεί την σελίδα μας,  βλέπει  τις  προσφορές,  υπάρχουν 
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οι κατηγορίες,  οι  οποίες κατηγορίες  είναι φαγητό,  κατηγορία αξεσουάρ, 

είδη ένδυσης,  άλλες επιχειρήσεις στις  οποίες μπαίνουν οποιεσδήποτε άλλες 

κατηγορίες υπάρχουν,  και τα ξενοδοχεία.   

 Πολλές φορές  έτυχε να με παίρνουν συνάδελφοι από άλλες  Τοπικές  

διοικήσεις να μου λένε είμαι μέλος ΙΡΑ θέλω να κατέβω στο Λασίθι  δεν 

βρίσκω κάποιο φθηνό ξενοδοχείο,  μπορείς να βοηθήσεις;  Με αυτή εδώ τη 

φόρμα που έχουμε φτιάξει ,  μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή οποιοσδήποτε 

να μπαίνει  μέσα, να επικοινωνεί με τα ξενοδοχεία,  να του ς ενημερώνει ότι 

είναι μέλη της ΙΡΑ και να παίρνει  την έκπτωση που πρέπει να πάρει.  

 Το βασικό βέβαια και γι '  αυτό λέμε ότι  έχουμε παντρέψει  την 

τεχνολογία με την ΙΡΑ, για να φτιάξουμε το ΙΡΑ κλαμπ πιο ενημερωμένο, 

είναι ότι  οι  προσφορές στα ξενοδοχεία είν αι σύμφωνα,  τουλάχιστον αυτά 

που έχω υπογράψει εγώ, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο που υπάρχει στο 

διαδίκτυο ή σε σάιτ όπως το booking.  Δηλαδή αν  το booking,  ξέρετε κατ '  

αρχάς όλοι  τι  είναι το booking είναι μια σελίδα που βρίσκεις  διάφορα 

ξενοδοχεία σε καλές  τιμές,  αν ας πούμε έχει  ένας επιχειρηματίας ένα 

ξενοδοχείο 30€ τη βραδιά το μέλος της ΙΡΑ θα πάει συν 15€ έκπτωση από 

τα 30€ αυτού που θα βρει .  Άρα είναι πάρα πολύ καλή έκπτωση για να έρθει  

κάποιος και να επισκεφθεί την εκάστοτε Τοπική  Διοίκηση .  

 Δεξιά βλέπουμε την μπάρα σε περίπτωση που διαλέξει  κάποιος μια 

από αυτή την κατηγορία ενδεικτικά έχουμε μπει τώρα στο CAFÉ BAR, 

δείχνει  δεξιά την έκπτωση που παρέχει  η επιχείρηση που απεικονίζεται 

αριστερά και  το βασικό είναι  ότι  πατώντας στο μπάνερ που βρίσκεται 

αριστερά κάνει  αναδρομολόγηση στη σελίδα που σου έχει  δώσει ο 

συγκεκριμένος επιχειρηματίας προκειμένου το μέλος μας από την άνεση 

του καναπέ του να μπορεί να ενημερώνεται για τις  παρεχόμενες υπηρεσίες 

και τι  ακριβώς παρέχει  το κάθε κατάστημα.  

 Υπάρχουν μαγαζιά με ρούχα τα οποία ανεβάζουν διαδικτυακά 

καινούργια ρούχα που φέρνουν,  μπορεί ο καθένας μας να μπει,  να 

ενημερωθεί και μάλιστα αυτό βοηθάει πάρα πολύ τους συναδέλφους μας να 

ενημερώνονται και  όχι  να έχουν μία κατάσταση στα χέρια τους να βλέπουν 

15-20 μαγαζιά χωρίς να ξέρουν ούτε που βρίσκονται αυτά τα μαγαζιά ούτε 

τίποτα.  

 Επίσης αυτό βοηθάει στη διαφήμιση γιατί  αυτό είναι ανταλλαγή 

υπηρεσιών,  εμείς  τους παρέχουμε διαφήμιση άρα ουσιαστικά δείχνοντας 

τους  ότι  έχουμε κάνει  κάτι  ενημερωμένο τους  προσελκύου με ακόμα 
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περισσότερο προκειμένου να μπουν στη διαδικασία να υπογράψουν μαζί 

μας το σχετικό πρωτόκολλο συνεργασίας.   

 Το σηματάκι 12 είναι διάφανο, βάζοντας το,  είναι διακριτικό και  

διάφανο, βάζοντας το σε τζάμι,  στη τζαμαρία του καταστήματος του δεν 

κλείνει ,  δεν είναι άσπρο ώστε να κλείνει  την ορατότητα, και ουσιαστικά 

είναι,  για να είναι αναγνωρίσιμο παγ κοσμίως από τα μέλη μας.   

 Πρόταση λοιπόν προς ψήφιση στη γενική μας συνέλευση είναι η 

καθιέρωση στήλης,  δημιουργίας στήλης στο ΙΡΑ -gr. . . . . ,  του Εθνικού  

Τμήματος  προκειμένου άμεσα ο κάθε συνάδελφος να μπαίνει  αν προωθ ηθεί 

και φτιαχτούν και από άλλες Τοπικές  διοικήσεις,  προωθηθεί το ΙΡΑ κλαμπ 

και φτιαχτούν διάφορες  εκπτωτικές σελίδες,  να μπαίνουν μέσα και να 

βρίσκει ανά νομό που τον ενδιαφέρει  την Τοπική  Διοίκηση  που τον 

ενδιαφέρει ποια μαγαζιά είναι συμβεβλημένα και πολύ ευχαρίστως να του 

δείξω αν κάποιος ενδιαφέρεται με την προηγούμενη μορφή να έχουμε ένα 

ομοιόμορφο αποτέλεσμα όλοι.  

 Και η δεύτερη δημιουργία εγγραφή,  εφαρμογής ΙΡΑ κλαμπ από το 

Εθνικό Τμήμα  για τις  κινητές συσκευές,  όλες τ ις  κινητές συσκευές 

προκειμένου να μπορούμε άνετα και το κάθε μέλος μας και του εξωτερικού 

και του εσωτερικού να μπαίνει  μέσα και να ενημερώνεται σχετικά με τ ις  

εκπτώσεις που έχουμε στα μαγαζιά.  

 Σας ευχαριστούμε πολύ είμαστε  στη διάθεση σας για οποιαδήποτε 

ερώτηση ή απορία.  (χε ιρο κρό τημα )  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Και εμείς  ευχαριστούμε.  Να εκμεταλλευτούμε την τεχνολογία προς 

όφελος των μελών μας,  και οι  επιχειρήσεις που αναφέρατε ξενοδοχεία που 

θα έχουμε την επιπλέον έκπτωση αυτό που αναφέρατε στα διάφορα si te,  

πάλι να ξέρετε και  η επιχείρηση θα είναι κερδισμένη με την έκπτωση που 

θα μας κάνει  συγκριτικά με τα χρήματα που δίδουν στις  διάφορες εταιρείες 

που τις  προβάλουν .  

 Υπάρχει αντίθετη άποψη να μην υπάρχει,  να δημιουργηθεί  στήλη 

αυτή στην ιστοσελίδα του Εθνικού  Τμήματος; Ομόφωνα. Απλώς το 

διοικητικό συμβούλιο του Εθνικού  Τμήματος  να αναθέσει. . . . .  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ κ.  ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ :  

Και η εφαρμογή, ήταν η δεύτερη μας πρόταση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Η εφαρμογή.  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ κ.  ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ :  
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Είναι στο σάιτ  η εφαρμογή, πρέπει να γίνει  από κάποιον. . . . . .  

ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ κ .ΚΑΡΚΑΛΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ :  

Αυτός που μας φτιάχνει  το si te  θα φτιάξει  και μία  εφαρμογή για 

τηλέφωνα  κινητά, android . . . . . .  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ κ.  ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ :  

Για όλες τ ις  εφαρμογές.  Αυτός δηλαδή  είναι κάτι  έξτρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Είπαμε να εκμεταλλευτούμε την τεχνολογία .  Αυτό είναι κάτι  προς  

όφελος των μελών.  

ΤΟΠΙΚΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ κ.  ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ :  

Αν συμφωνούν και οι  υπόλοιποι να ψηφισθεί κι  αυτό για τα  

πρακτικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ   

Δεν υπάρχει αντίθετη άποψη.  Ομόφων α  και αυτό  (χε ιρο κρό τημα )   

 Πάμε στο επόμενο. Ενημέρωση για το παγκόσ μιο συνέδριο 2015 που 

πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο –  προτάσεις ελληνικού Τμήματος  στο 

παγκόσμιο συνέδριο 2016 που θα πραγματοποιηθεί  στη Νέα Ζηλανδία.  Ο 

Κυριάκος  Κάρκαλης έχει  τον λόγο,  εκπρόσωπος στα διεθνή συνέδρια.  Και 

θα ήθελα μετά απ'  αυτό το θέμα επει δή δεν  βγάλαμε την φωτογραφία το 

μεσημέρι να περάσουν έξω  στην είσοδο και να ξανακατεβούμε,  πριν μας 

νυχτώσει.  Ο κύριος Κάρκαλης έχει  το λόγο.   

 Αν υπάρχουν προτάσεις για την φιλική συνάντηση του 2017 να 

ετοιμάζεται όποιος επιθυμεί και θέλει  να το παρουσιά σει όταν φτάσει η 

ώρα του,  το θέμα.  

ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ κ.  ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ:  

Αγαπητοί  συνάδελφοι μία δύσκολη όσο και απαιτητική χρονιά ήταν 

αυτή που πέρασε για το εθνικό μας τμήμα. Παρόλα αυτά με ενωμένες 

δυνάμεις και συντονισμένες προσπάθειες καταφέραμε  να εκπροσωπήσουμε 

πιστεύω επάξια το ελληνικό τμήμα και να δώσουμε στους ξένους 

εκπροσώπους να καταλάβουν την σπουδαιότητα των θέσεώ ν μας.  

 Με συμμετοχές το παγκόσμιο συνέδριο της Κύπρου,  της Μεσογειακής 

συνάντησης της Βουλγαρίας,  της παγκόσμιας συνάντησης  διαχειριστών 

ξενώνων IPA House manager  meeting  στο Εδιμβούργο και της συνάντησης 

τμημάτων Κεντροανατολικής Ευρώπης καταφέραμε να κάνουμε κατανοητές 

και δεκτές τις  θέσεις μας στο σύνολο τους,  αλλά και να συσφίξουμε τις  

σχέσεις μας με τους εκπροσώπους.   
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 Με  τις  βαλίτσες  μας γεμάτες επιτυχίες λοιπόν και διακρίσεις  

επιστρέψαμε η αντιπροσωπεία –  η εθνική  μας αντιπροσωπεία –  από το 

παγκόσμιο συνέδριο της ΙΡΑ το οποίο έλαβε χώρα στη Λεμεσό στην 

Κύπρο.  

 Το εθνικό μας τμήμα εκπροσώπησε ο υποφαινόμενος,  ο ομιλών ,  ο 

Πρόεδρος ο κ.  Καραπατάκης και  ο κ.  Νικόλαος Μαρούντας ο Α'  

Αντιπρόεδρος.  Η αντιπροσωπεία  μας εργάστηκε συστηματικά και 

στοχευμένα με αποτέλεσμα  να γίνει  για μία ακόμα φορά εκ των 

πρωταγωνιστών ανάμεσα στα 65 εθνικά τμήματα που συμμετείχαν.  

 Συγκεκριμένα επανεξελέγη για τρίτη συνεχόμενη θητεία στη θέση του 

παγκόσμιου Γενικού Γραμματέα το μέλος του διοικητικού  μας συμβουλίου 

ο κ.  Γεώργιος Κατσαρόπουλος λαμβάνοντας πλειοψηφία έναντι  του 

Γερμανού ανθυποψηφίου του.  Οι προτάσεις μας υπερψηφίστηκαν με 

μεγάλη πλειοψηφία.  Το εθνικό μας Τμήμα  έλαβε τιμητική διάκριση από  το 

ΙΕP επ'  ευκαιρία συμπλήρωσης των 50 ετών από την ίδρυση του.  

 Τιμητική διάκριση έλαβε επίσης και ο  ιδρυτής του Εθνικού  Τμήματος  

ο κ.  Κωνσταντίνος Βασιλάκης.  Παρελήφθη η πλακέτα από την 

αντιπροσωπεία  η οποία και του επεδόθη στην κοπή της  Πρωτοχρονιάτικης 

πίτας της  Αττικής.  

 Επίσης ο κ.  Κατσαρόπουλος τ ιμήθηκε με το χρυσό μετάλλιο για την 

έως τώρα προσφορά του στην ΙΡΑ.  Ο υποφαινόμενος επίσης τιμήθηκε με 

χάλκινο μετάλλιο για την προσφορά του ως μέλος τη ς επιτροπής 

κοινωνικών υποθέσεων και υπεύθυνος για τα ΙΡΑ houses παγκοσμίως.  

 Επίσης να σας ενημερώσω ότι  επανεπιλέχθην για την επιτροπή 

κοινωνικών και  πολιτιστικών υποθέσεων για  άλλη μία τετραετία αυτή την 

φορά με την ιδ ιότητα του υπευθύνου για τα κοινωνι κά γεγονότα 

παγκοσμίως.  

 Από την αντιπροσωπεία μας επίσης στο παγκόσμιο συνέδριο 

παρουσιάστηκε ένα ολιγόλεπτο βίντεο της άκρως επιτυχημένης κατά κοινή 

ομολογίας 1ης Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης Γ υναικών Αστυνομικών που 

έλαβε χώρα από 1 έως 5 Οκτωβρίου 2014 στο Ηράκλειο ,  αποσπώντας 

ενθουσιώδη σχόλια  από τους συνέδρους.  

 Επίσης διανεμήθει ξενόγλωσσο περιοδικό το οποίο περιελάμβανε  και 

τα πρακτικά της συνάντησης αλλά και πλούσιο φωτογραφικό υλικό.  Η 

επόμενη συνάντηση θα γίνει  όπως ξέρετε σε λίγες μέρες στη Μόσχα ,  από 

το Ρωσικό τμήμα.  
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 Επίσης παρουσιάστηκε το 1ο παγκόσμιο Ολυμπιακό  Συμπόσιο στην 

Αρχαία Ολυμπία το οποίο και έγινε πρόσφατα 18 με 22 Απριλίου 

αποσπώντας το παρατεταμένο χειροκρότημα των συνέδρων αλλά και  έντονο 

ενδιαφέρον καθώς και τις  πρώτες δηλώσεις σ υμμετοχής οι  οποίες πήγαν 

στην Κύπρο κιόλας.  

  Από τον αρμόδιο αντιπρόεδρο  ανακοινώθηκε ότι  εκ μέρους της  

παγκόσμιας αστυνομικής κοινότητας ψήφισμα διεθνούς οργανισμού για την 

ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα ακριβώς όπως είχε προταθεί από εμάς 

στο παγκόσμιο συνέδριο της Γερμανίας και μάλιστα τιμής ένεκεν μας 

επεδόθη και σκληρόδετο αντίγραφο ,  κάνοντας αντίγραφο ιδιαίτερη μνεία 

στο ελληνικό τμήμα.  

 Τέλος για μια  ακόμη φορά η ιστοσελίδα μας βραβεύτηκε αυτή τη 

φορά με το αργυρό μετάλλιο.  Είχαμε πάρει το χάλ κινο αυτή τη φορά το 

αργυρό. Την επόμενη φορά  Βασίλη,  και στο χρυσό.  

 Η ελληνική αντιπροσωπεία είχε  την ευκαιρία να έρθει  σε επαφή με 

όλα σχεδόν τα ελληνικά τμήματα, να συσφίξει  τις  σχέσεις φιλίας και 

αλληλεγγύης και να προβάλλει το ελληνικό μας τμήμα αλλ ά και την 

πατρίδα μας.  Ευχαριστούμε εκ βάθους καρδίας όλους αυτούς τους ξένους 

συναδέλφους μας που πάντα βρίσκονται δίπλα μας και μας στηρίζουν.   

 Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράσαμε και εκφράζουμε και άλλη μία φορά 

δημοσίως ,  στο αδελφό κυπριακό τμήμα ,  το οποίο διοργάνωσε ένα 

παγκόσμιο συνέδριο εξαιρετικό ,  προβάλλοντας έντονα το μεγαλείο του 

Πανελληνισμού.  

 Δε θα σας αναφέρω το παγκόσμιο συμβούλιο το IEB, το ξέρετε,  το 

επόμενο παγκόσμιο συνέδριο όπως όλοι ξέρετε θα γίνει  τον Οκτώβριο του 

2016 στην Νέα Ζηλανδία.   

 Τώρα στη συνάντηση Μεσογειακών τμημάτων ΙΡΑ, αυτή έλαβε χώρα 

από 4 έως 7 Ιουνίου 2015 στην Βάρνα της Βουλγαρίας.  Εδώ για τ ις 

μεσογειακές συναντήσεις να πω ,  επειδή ακούστηκε το πρωί ότι  μα γίνεται 

μεσογειακή συνάντηση στη Ρωσία; είναι η Ρωσία μεσογειακ ή χώρα; δεν  

είναι μεσογειακή χώρα η Ρωσία βεβαίως ούτε και η Βουλγαρία που έγινε 

είναι μεσογειακή χώρα ,  ούτε και εμείς   όμως που συμμετείχαμε στους 

κεντροευρωπαίους είμαστε κεντροευρωπαϊκή χώρα.  

 Όμως αυτά τα regional  meetings  σκοπό έχουν να διευρύνονται και 

είναι καλό ότι  συμμετέχουν κι  άλλοι ακόμα και αν δεν  είναι μεσογειακοί ,  

ακόμα και αν είναι πιο μακριά από μας,  καλό είναι ότι  έρχονται κοντά μας 

διότι  εκεί  πέρα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να γίνουν ζυμώσεις,  για 
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να γίνουν επαφές  και για να κλειστ ούν συμφωνίες  και να ληφθεί ο 

επίσημος λόγος τιμής κάποιου για τη στήριξη των θέσεων μας ή των 

υποψηφίων μας,  έτσι  επιτυγχάνουμε,  με αυτό τον τρόπο.  

 Στη συνάντηση αυτή λοιπόν συμμετείχαν αντιπροσωπείες από τις  

εξής χώρες:  Ελλάδα, Βουλγαρία,  Κύπρο, Ισραήλ,  Ισπανία,  Πορτογαλία, 

Σλοβενία,  Κροατία,  Ελβετία,  Ρουμανία,  Γαλλία,  Μολδαβία και Ρωσία.  Το 

ελληνικό τμήμα εκπροσώπησε ο ομιλών μαζί με τον Πρόεδρο τον κ.  Ιωάννη 

Καραπατάκη, τον Α΄ Αντιπρόεδρο τον κ.  Νίκο Μαρούντα και το Μέλος του 

διοικητικού συμβουλίου τον  κ.  Χράπα Παντελή.  

 Συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν την ΙΡΑ, ειδικότερα στην 

περιοχή μας και μάλιστα αυτά τέθηκαν  προς συζήτηση στην ημερήσια 

διάταξη του παγκοσμίου συνεδρίου στην Κύπρο. Επίσης εκεί  συζητήθηκαν 

και έγιναν οι  ζυμώσεις για τους υποψηφίους γ ια το ΙEB εκλογές του 

παγκοσμίου Τμήματος  και συζητήσαμε και τη στήριξη του Έλληνα 

υποψηφίου και των συμμάχων μας στη μεσογειακή.  

 Ακριβώς όπως τα είχαμε συζητήσει εκεί  πέρα και ακριβώς αυτά τα 

οποία επιθυμούσαμε ακριβώς αυτά ήταν και  τα αποτελέσματα του ΙEΒ  και 

όλοι είμαστε ευχαριστημένοι,  όλοι θεωρούμε ότι  ήταν μια επιτυχία μας.  

 Οι επόμενες λοιπόν μεσογειακές συναντήσεις ορίστηκαν το 2016 για 

την Ρωσία και το 2017 να είναι  στη Μολδαβία.  Από 21 έως 25 Μαΐου 2015 

πραγματοποιήθηκε η 16η συνάντηση τμημάτων Ι ΡΑ της κεντρικής και  της 

ανατολικής Ευρώπης στην πόλη Τέρνιτσε στην Τσεχία.  Στην συνάντηση 

συμμετείχαν αντιπροσωπείες από τις  εξής χώρες:  Ελλάδα, Βουλγαρία,  

Γερμανία,  Ελβετία,  Εσθονία,  Κροατία,  Λετονία,  Πολωνία,  Ουγγαρία,  

Ρουμανία,  Ρωσία,  Σερβία,  Σλοβενία,  Σλοβακία,  Τσεχία  και Φιλανδία.  Το 

ελληνικό τμήμα εκπροσώπησε ο υπογράφων μαζί με τον αρμόδιο δημοσίων 

σχέσεων και αναπληρωτή ταμία τον κ.  Εμμανουήλ Ζαχαριουδάκη. Παρών 

ήταν αλλά εκπροσωπώντας το ΙEΒ  και ο κ.  Κατσαρόπουλος.   

 Τα θέματα που συζητήθηκαν σύμφωνα και με την ημερήσια διάταξη 

που είχε καταρτιστεί  ήταν τα εξής:  σχόλια πάνω στα πρακτικά του 

παγκοσμίου συνεδρίου της Γερμανίας το 2014, νέες  αρμοδιότητες των 

μελών του ΙEΒ, οικονομική συνεισφορά της ΙΡΑ στις  διοργανώσεις των 

εθνικών τμημάτων, τρόποι αύξησης των μελών και προσέλκυση νέων 

μελών, ταυτότητες  και υποτροφίες ΙΤΑ. Ώριμο και εποικοδομητικό και να 

αναπτύξει  τις  θέσεις του με επιχειρήματα.  

 Στο περιθώριο της συνδιάσκεψης όπως ήταν αναμενόμενο 

συζητήθηκαν  και υποψηφιότητες  του παγκόσμιου συνεδρίο υ και 
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δεδομένου ότι  ήταν η πρώτη φορά που είχαμε την ευκαιρία να 

συμμετέχουμε σ '  αυτή την ιδιαίτερα σημαντική συνάντηση μας δόθηκε η 

δυνατότητα να συσφίξουμε τις  σχέσεις μας και με κάποια άλλα τμήματα 

εκτός  του  στενού κύκλου των μεσογειακών.  

 Το επόμενο ραντεβού ήταν για το 2016 για  την Φιλανδία .  Σ'  αυτό δεν 

παραστήκαμε και δεν παραστήκαμε γ ια λόγους κυρίως οικονομικούς.   

 Τέλος ,  το Εθνικό Τμήμα  τηρώντας τις  δεσμεύσεις του,  απέστειλε 

αντιπροσωπείες μέλη Τοπικών  διοικήσεων σε εθνικά συνέδρια και 

εκδηλώσεις του εξωτερικού οι  οποίοι  επάξια μας εκπροσώπησαν πράγμα 

για το οποίο αισθάνομαι την ανάγκη να τους ευχαριστήσω. Είναι εδώ ο κ.  

Τσιώρας,  ο  οποίος  πήγε στο Μακάο,  ο κ.  Ιωαννίδης ο  οποίος πήγε στη 

Ρουμανία,  και κάποιοι  άλλοι.  

 Στο επικείμενο παγκόσμιο συνέδρι ο το οποίο θα γίνει  στην Νέα 

Ζηλανδία,  το εθνικό μας τμήμα θα διεκδικήσει το παγκόσμιο διεθνές 

αστυνομικό βραβείο  Troop ,  και αυτό το ζητάμε τεκμηριωμένα για την 

τεράστια προσφορά των μελών μας στο θέμα του προσφυγικού και 

μεταναστευτικού με τη συγκέντρωση τροφίμων, ε ιδών ρουχισμού, ειδών 

πρώτης ανάγκης από τις  ακριτικές Τοπικές  διοικήσεις αλλά ακόμη και με 

ουσιαστικότερη προσφορά με φυσική παρουσία των μελών στα σημεία 

συγκέντρωσης των μεταναστών.  

 Επίσης θα επιδιώξουμε την έκδοση ψηφίσματος,  αυτό μάλλον θα  

γίνει  την επόμενη χρονιά,  έγινε ήδη ένα πάρα πολύ πετυχημένο όπως 

είπαμε διεθνές αστυνομικό συμπόσιο στην αρχαία Ολυμπία.  Θα κάνουμε 

μία παρουσίαση στην Κύπρο ως προς αυτό και θα ζητήσουμε αφενός να 

παγιωθεί αυτό για φέτος και  για του χρόνου θα εισηγηθούμ ε με ένα motion 

την θεσμοθέτηση,  θα ζητήσουμε με ένα motion ένα ψήφισμα από την 

παγκόσμια αστυνομική κοινότητα για την θεσμοθέτηση της άσβεστης 

Ολυμπιακής φλόγας και παλιννόστησή  της στον αυθεντικό χώρο της,  στο 

Πρυτανείο εντός του αρχαίου χώρου της Ολυμπί ας.  

 Δηλαδή για τη μόνιμη αφή της φλόγας στην αρχαία Ολυμπία.  Κάτι 

που δυστυχώς από την παγκόσμια κοινότητα αυτή τη στιγμή αμφισβητείται.   

 Αγαπητοί φίλοι οι  επιτυχίες μας αυτές αποδεικνύουν περίτρανα ότι  

όταν είμαστε ενωμένοι γινόμαστε πραγματικά δυνατοί  και αήττητοι .  Οι 

τεκμηριωμένες με επιχειρήματα και θέσεις μας και η αξιοπρεπής παρουσία 

μας έχουν αποδώσει καρπούς και μας αντάμειψαν με το σεβασμό και την 

αναγνωρισιμότητα ,  από πλευράς των ξένων τμημάτων.  
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 Το ελληνικό τμήμα για μια ακόμα χρονιά υπήρξε πρω ταγωνιστής στις  

εξελίξεις .  Ενόψει της μεσογειακής συνάντησης της Μόσχας τον προσεχή 

Ιούνιο ,  αλλά κυρίως του επικειμένου παγ κοσμίου συνεδρίου της Νέας 

Ζηλανδίας η ελληνική αποστολή εργάζεται σκληρά ώστε να φέρει ακόμα 

μεγαλύτερες επιτυχίες και δ ιακρίσεις .  Σ ας ευχαριστώ πολύ.  (χε ιρο κρό τημα )  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Ευχαριστούμε πολύ. Με την διακοπή που έγινε την πρωινή επειδή 

έλειπαν σύνεδροι δεν θέλαμε να βγάλουμε φωτογραφία  και να είμαστε οι  

μισοί,  ανεβαίνουμε στην είσοδο του ξενοδοχείου βγ άζουμε φωτογραφία και  

ξανακατεβαίνουμε.  Τα θέματα είναι λίγα θα τα τρέξουμε ….  

 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Παρακαλώ καθίστε.  …. (παράλληλες  ο μ ιλ ί ε ς )  ….  Συνεχίζουμε με το 15ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης,  κίνηση –  απολογισμός ξενώνων –  στατιστικά 

-  προτάσεις .  Τον λόγο έχει  ο Α' Αντιπρόεδρος ο κ.  Μαρούντας Νικόλαος.  

Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ .  ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  :  

Θέλω να συγχαρώ και τους δύο διαχειριστές ,  τον κ.  Κάρκαλη και τον 

κ.  Χριστοδουλή,  για την υποδειγματική και άψογη λειτουργία των 

ξενώνων. Εύχομαι να αποκτήσουμε  σύντομα  και τους  τρεις  ξενώνες,  να 

έχουμε στο Νυμφαίο,  να έχουμε στο Βόλο, και να έχουμε και στα Χανιά.  

Φανταστείτε στα τρία μέρη της Ελλάδας που φτάνουν  από κάτω  μέχρι  

επάνω, να έχουμε τρεις  ξενώνες πόσο καλά θα είμαστε.  Είναι ευχή μου 

αυτή, το μόνο που ζητώ από σας και  από όλους τους συναδέλφους σε όλη 

την Ελλάδα είναι να προσέχουν τους ξενώνες σαν το σπίτι  τους.  Οι ζημιές 

γίνονται εύκολα αλλά δύσκολα επιδιορθώνονται.  

 Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι συγχαρητήρια και  στους δύο  

διαχειριστές.  (χε ιρο κρό τημα )  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Ευχαριστώ. Το λόγο έχει  ο  διαχειριστής του ξενώνα Αθηνών κ.  

Κάρκαλης Κυριάκος .   

ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ κ.ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ:  

Να ευχαριστήσω κι εγώ με τη σειρά μου το διοικητικό συμβούλιο γι α  

την αμέριστη συμπαράσταση όσον αφορά την λειτουργία του ξενώνα και 

για τη βοήθεια που μου προσφέρουν στη λειτουργία του.  Επίσης ευχαριστώ 

και όλους εσάς για την καλή διαφήμιση που κάνετε στις  Τοπικές  σας 

διοικήσεις.  Δεχόμαστε πολλά τηλέφωνα από συναδέλφο υς από την 
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περιφέρεια οι  οποίοι  ζητούν να διανυκτερεύσουν στους ξενώνες.  Τους 

χρειαζόμαστε αυτή την εποχή ,  διότι  όπως καταλαβαίνετε είναι μία εποχή 

πάρα πολύ δύσκολη, τα έξοδα είναι πάρα πολλά.  

 Θα σας πω κάτι ενδεικτικά ότι  πλήρωσα προχθές 440  € ρεύμα για  τον 

ξενώνα και χρωστάω άλλα 200 τόσα, τα οποία περιμένουμε δεκάρικο –  

δεκάρικο να το μαζέψουμε για να εξοφλήσουμε.  Δεν θέλω να ζητήσω 

αύξηση στη τιμή της διανυκτέρευσης ούτε για τους  Έλληνες ούτε για τους  

ξένους συναδέλφους ,  γιατί  κάτι  τέτοιο δυστυχώς αυτ ή την περίοδο δεν 

είναι εύκολο να γίνει  ωστόσο ο ξενώνας της Αθήνας απ'  όσο γνωρίζω 

πηγαίνει  πάρα πολύ καλά, ακούω πάρα πολύ καλά σχόλια από συναδέλφους 

από το εξωτερικό που έρχονται,  έχω φτιάξει  κι  ένα βιβλίο εντυπώσεων 

χρόνια τώρα από τότε που είχα πρωτο πάει και τα σχόλια που βρίσκω μέσα, 

αυτά που μου γράφουν είναι από πάρα πολύ καλά έως συγκινητικά.  

 Δεν θέλω να καταχρώμαι το χρόνο σας έχετε μπροστά σας τον 

απολογισμό του ξενώνος για το 2014 είχαμε 2.206,39  € υπήρξαν για χρήση 

το 2015, από '14,  τα έσοδα από διανυκτερεύσεις ήταν 2.610  €. Σύνολο 

4.806. Από αυτά ξοδέψαμε σε λειτουργικά έξοδα τα 1.447 και το υπόλοιπο 

χρήσης για το ΄16,  αυτά που μείνανε ήταν 1.368,79  €.  

 Όπως βλέπετε κάθε χρόνο μειώνεται  και λιγάκι το αποθεματικό που 

έχουμε,  κάποτε είχαν οι  ξενώνες 15.000  €, τώρα έχουν πέσει.  Εν πάση 

περιπτώσει όμως προσπαθούμε με πάρα πολύ μεγάλες  προσπάθειες να το 

συντηρήσουμε και να το κρατήσουμε,  για να δουλεύει το σύστημα.   

 Θέλω να πω ότι  πρόσφατα  πήγα  στο INTERNATIONAL IPA 

MANAGER  MEETING μαζί με τον Χριστόδουλο,  όλοι μας λέγανε ότι  

εμείς  τους ξενώνες  θα τους κλείσουμε,  ότι  είναι δύσκολα τα πράγματα, ότι 

δεν έχουμε αυτά,  εμείς  τους είπαμε ότι  έχουμε στα σκαριά να ανοίξουμε 

άλλους δύο μπορεί και άλλους τρεις  ξενώνες μέσα στα επόμενα 1 ή 2 

χρόνια και μας  είπαν μα πως; Με πολύ καλή διαχείριση, με κάποιες 

χορηγίες,  με βοήθεια από το αρχηγείο της αστυνομίας το οποίο 

ευχαριστούμε,  και με το ει κοσαρικάκι  που εισπράττουμε από τα μέλη μας.  

 Αυτό είναι κάτι  πάρα πολύ σημαντικό γιατί  για την προβολή μας,  μας 

έχουν  πάρα πολύ ψηλά. Ξέρουν όλοι για την εθνική φιλοξενία και αυτό την 

επιβεβαιώνει ένα παραπάνω.  

 Θα χαρώ πάρα πολύ να βρεθώ στα εγκαίνια του Νυμφαίου,  να βρεθώ 

στα εγκαίνια  των Στερνών,  και  της Μαγνησίας γιατί  όχι  λοιπόν; σας  

ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  
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Ευχαριστούμε τον κ.  Κάρκαλη. Παρακαλώ τον κ.  Χριστοδουλή 

Χριστόδουλο για τον ξενώνα της της Θεσσαλονίκης  

Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ .  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ :  

Κι εγώ με την σειρά μου να ευχαριστήσω το ΔΣ του Εθνικού  

Τμήματος  για την  αμέριστη  συμπαράσταση στο θέμα των ξενώνων, και να 

ευχαριστήσω τον Αντιπρόεδρο των διοικητικών θεμάτων  τον κ.  Μαρούντα 

για τα καλά του λόγια.  

 Πολλοί από σας έχουν  επίγνωση, έχουν μείνει  μάλλον στον ξενώνα 

της Θεσσαλονίκης,  έχουν διαπιστώσει  από κοντά και δ ια ζώσης πως είναι ο 

ξενώνας,  πως τον διαμορφώσαμε, πως προσπαθ ώ  να τον διαμορφώσω  τα 

τελευταία δύο χρόνια που είμαι υπεύθυνος.   

 Έχω κάνει σημαντικές αλλαγές και στο χώρο της κουζίνας και στο 

χώρο του μπάνιου ,  όπως  έχω τοποθετήσει και WΙFΙ  σε κεντρικό σημείο 

ώστε να λαμβάνουν οι  συνάδελφοι  το διαδίκτυο όταν βρίσκονται στη 

διαμονή.  

 Τα έσοδα, α,  ξέχασα να επισημάνω ,  κάτι  γ ια το φίλο μου το Μανώλη, 

που  πρόσφατα πριν από ένα εξάμηνο περίπου επισκέφθηκαν τη 

Θεσσαλονίκη ,  με μια μεγάλη αποστολή από την Τοπική  Διοίκηση  

Ηρακλείου,  τους φιλοξένησα στον ξενώνα. Είχαν όλη την καλή διάθεση τα 

παιδιά που φιλοξενήθηκαν να προσφέρουν ένα ηλεκτρικό σίδερο για τις 

ανάγκες του ξενώνα και 4 σιδερώστρες.  Όποιος ανέβει  στον ξενώνα θα 

διαπιστώσει ότι  υπάρχουν στα δωμάτια και το  ατμοσίδερο το οποίο είναι 

τελευταίας τεχνολογίας είναι στο χώρο της κουζίνας  και μπορεί να το 

προμηθευτεί  όποιος θέλει .  

 Περνάω στον ισολογισμό. Τα έσοδα του ξενώνα σχεδόν,  ήταν πάνω 

από 30% από πέρυσι.  Είχαμε έσοδα,  υπόλοιπο χρήσης μάλλον για το έτος 

2014 ήταν 2.553,10 έσοδα από διανυκτερεύσεις  και τόκους  5.070. Σύνολο 

χρήσης 7.623,10.  Έξοδα λειτουργίας ,  ήμασταν λίγο ανεβασμένα στα έξοδα 

λειτουργίας γιατί  όπως σας είπα έχω κάνει πάρα πολλές αλλαγές,  

τουλάχιστον 500  € στοίχισε το WΙFΙ  γιατί  έριξα γραμμή από την είσοδο 

μέχρι τον 6ο όροφο, στοίχισε περίπου 200  € όλη η γραμμή και γύρω στα 

260 € στοίχισε περίπου το WΙFΙ  για όλο το χρόνο, γιατί  το προπληρών ω .   

 Υπόλοιπο χρήσης για το έτος 2016 είναι 2.695,08.   Τα 2 .000 αυτά 

που έχει  καταθέσει πέρυσι σε λογαριασμ ό του Εθνικού  Τμήματος  στην 

Εθνική Τράπεζα και εις  χείρας του διαχειριστού υπάρχουν 695,08.   

 Αυτά. Οποιαδήποτε ερώτηση είμαι στη διάθεση σας.  (χε ιρο κρό τημα )  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  
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Ευχαριστούμε τον κύριο  Χριστοδουλή και θα παρακαλούσα τον κύριο  

Κάρκαλη Στέφανο από την Τοπική  Διοίκηση  Μαγνησίας .  …. (παράλληλες  

ο μ ιλ ί ε ς )  …. Να τοποθετηθεί πρώτα η Τοπική Διοίκηση Φλώρινας; Π αρακαλώ 

Τοπική  Διοίκηση  Φλώρινας να μας πει  για το Νυμφαίο,  ο κ.  Παπαμιχαήλ  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ κ .  ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ :  

Αγαπητοί  σύνεδροι,  φίλες  και  φίλοι ,  χρόνια πολλά και Χριστός  

Ανέστη.  Παπαμιχαήλ Αναστάσιος πρόεδρος Τοπικής Διοίκησης Φλώρινας . 

Ευχαριστούμε την Τοπική  Διοίκηση  Ζακύνθου για τη φιλοξενία.  Θα σας 

κάνω μια  σύντομη ενημέρωση για το νέο απόκτημα ,  IPA HOUSE, που 

παρέλαβε το Εθνικό  τμήμα του πρώην αστυνομικού σταθμού Νυμφαίου,  

πρώην σταθμός χωροφυλακής,  και θα χρησιμοποιηθεί  ως ξενώνας 

φιλοξενίας Ελλήνων και ξένων συναδέλφων μας και μελών των 

οικογενειών τους.  

 Το ιστορικό και  παραδοσιακό Νυμφαίο βρίσκετα ι στην οροσειρά του 

όρους  Βιτσίου σε υψόμετρο 1400 μέτρων. Απέχει  από την πόλη της 

Φλώρινας 24 χιλιόμετρα και από την πόλη του Αμυνταίου 20 χ ιλιόμετρα. 

 Το έτος 1947 ,  29 προς 30 Μαΐου  έπεσαν για την πατρίδα 7 

χωροφύλακες  ηλικίας  από 18 έως 25 ετών  και  ένας  στρατιώτης, 

υπηρετούντες στον τότε  σταθμό χωροφυλακής Νυμφαίου .  

Γρήγορα προχωρούν οι  εργασίες γ ια αδειοδότηση επισκευή και  

ανάπλαση στο χώρο του οικήματος.  Σ '  αυτό μας βοηθάει  ο συνάδελφος της 

πυροσβεστικής πολιτικός μηχανικός αφιλοκερδώς.  

 Λόγω της ιδιαι τερότητας του παραδοσιακού οικισμού θα τηρηθούν 

όλοι οι  κανόνες που ισχύουν για όλο τον οικισμό. Επίσης όλα όσα θα 

γίνουν εκεί  θα είναι καθαρά, ξεκάθαρα σε ότι  αφορά το οικονομικό σκέλος.  

Ήδη το Εθνικό Τμήμα  έδωσε 3.000 ευρώ για τις  πρώτες  ανάγκες.   

 Η Τοπική  Διοίκηση  Φλώρινας σύσσωμη έχει  αγκαλιάσει  την ιδέα του 

ΔΣ του Εθνικού  Τμήματος  για τη δημιουργία του  IPA HOUSE Νυμφαίου γι '  

αυτό το λόγο ευχαριστεί  τον Πρόεδρο και  τα μέλη του ΔΣ του Εθνικού  

Τμήματος .  

 Και κάτι  να πω για την Τοπική μου Διοίκηση, επειδή  μιλάμε για 

ανανέωση, σας ενημερώνω ότι  το ΔΣ αποτελείται από ένα απόστρατο τον 

υποφαινόμενο και  8 νέους εν ενεργεία συναδέλφους.  Σας ευχαριστώ ,  

υπηρετώ δια της φιλίας και σας περιμένουμε  στο Νυμφαίο Φλώρινας.  

(χε ιρο κρό τημα )  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  
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Ευχαριστούμε πολύ. Από την Τοπική  Διοίκηση  Χανίων ο κ.  Περράκης 

να μας μιλήσει για  τον ξενώνα Στερνών Χανίων.  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ κ .  ΠΕΡΡΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ :  

Γεια σας κι  από μένα  . . . . . . . . . .  μετά την παγκόσμια συνδιάσκεψη 

γυναικών,  επισκεφθεί την πόλ η των Χανίων, επισκεφθήκαμε τον 

Αντιστράτηγο Καραμαλάκη Μιχαήλ, τον Γενικό Κρήτης και του θέσαμε το 

θέμα της παραχώρησης του ΑΣ Στερνών Χανίων, ο οποίος είχε πρόσφατα 

ανακαινισθεί  το 2013, για να γίνει  χώρος υποδοχής των δοκίμων που 

έκαναν πρακτική στον Αερολιμένα Χανίων. Λόγω των εκλογικών 

διαδικασιών και των προβλημάτων που αντιμετώπιζε η Αστυνομία γενικά 

δεν προχώρησε το θέμα και το επαναφέραμε με τον νέο στρατηγό τον κ.  

Δασκαλάκη Ανδρέα, ο οποίος έχει  και πολύ καλές σχέσεις με τον Αρχηγό, 

είχαμε επισκεφθεί  και τον Διευθυντή Χανίων τον κ.  Λυμπινάκη  τους 

οποίους ευχαριστούμε πάρα πολύ και  ήταν απόλυτα θετικοί και μάλιστα ο 

υποστράτηγος ο κ.  Δασκαλάκης είχε  μιλήσει με τον Αρχηγό και είχε την 

αμέριστη στήριξή του για να προχωρήσει το θέμα.  Έτσι και έγινε τα 

έγγραφα της αλληλογραφίας που έχουμε κάνει  με την Διεύθυνση  με την 

Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης,  αλλά και με το Εθνικό 

Τμήμα ,  ως προς τον Σταθμό και τα έγγραφα που ζήτησε το εθνικό Τμήμα, 

για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Σταθμού, έχουν σταλεί ήδη στο Εθνικό 

Τμήμα, είναι σε καλό δρόμο, μάλλον θα μπορέσουμε να το κάνουμε ξενώνα 

της IPA, πιστεύω είναι ένα πάρα πολύ ωραίο οίκημα, …….. παλιό 

αρχοντικό με ωραίους χώρους και  τέσσερα δωμάτια  μεγάλα, με μεγάλη 

κουζίνα,  δύο λουτρά και πάρα πολλούς χώρους  εσωτερικούς και 

εξωτερικούς.  Πιστεύω όλα θα πάνε καλά, ευχαριστώ το Εθνικό Τμήμα για 

την συνεργασία και ελπίζω να το εντάξουμε στους ξενώνες της IPA. 

Ευχαριστώ.  ( χε ιρο κ ρό τημα )  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ   

Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε,  το λόγο  έχει  η Τοπική Διοίκηση 

Μαγνησίας ο κ.  Κάρκαλης Στέφανος  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ κ .  ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ :  

Καλησπέρα σας χρόνια πολλά Χριστός Ανέστη σε όλους,  

ευχαριστούμε τη Τ.Δ. Ζακύνθου  για τη φιλοξενία.  Μετά την απόφασή  σας 

και την τ ιμή που μας κάνατε  στο προηγούμενο Πανελλήνιο Συνέδριο και 

στηρίξατε  την πρόταση μας για αγορά  ακινήτου στο Βόλο, ήθελα να σας 

ενημερώσω για την εξέλιξη.  Για ένα χρονικό διάστημα υπήρξε στασιμότητα 

λόγω του δημοψηφίσματος capital  controls  που ακολούθησαν αμέσως μετά,  



 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  

 

32ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΕ ΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  13ης  ΜΑΪΟΥ  2016  

 

163 

από εκεί  και πέρα η αναζήτηση είναι συνεχής ,  έχει  κάνει  το Εθνικό Τμήμα  

επίσκεψη στην περιοχή μας είδαμε κάποιο ακίνητο,  υπάρχουν προτάσεις, 

ευκαιρίες ανανεώνονται λόγω του ότι  στην περιοχή μας υπάρχουν 

μεγαλύτερες ευκαιρίες.   

 Πιστεύω σε σύντομο χρονικό διάστημα ν α έχουμε θετική κατάληξη ,  

θάχουμε καλύτερη επιλογή οικήματος,  να σας φιλοξενήσουμε  και  να σας 

δούμε από κοντά  στην περιοχή μας .  Ευχαριστώ πολύ.  (χε ιρο κρό τημα )  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Και εμείς  ευχαριστούμε.  Θερμά συγχαρητήρια σε όλους σας  για  τη 

δουλειά που κάνετε για το συμφέρον των συναδέλφων. Μιας και η 

αστυνομία δεν  έχει  το πλεονέκτημα που έχει  ο στρατός να έχει  τα θέρετρά 

του κλπ. Θερμά συγχαρητήρια.  Η Τοπική  Διοίκηση  Ακαρνανίας παρακαλώ 

ο κ.  Τσούνης,  Δημήτρη  έχεις  ζητήσει  το λόγο. . . . . . . . . .  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ κ .  ΤΣΟΥΝΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ :  

Θέλω να ρωτήσω γενικά τον κ.  Κάρκαλη, μήπως οι  δ ιανυκτερεύσεις  

είναι λίγες,  2.600 € που εισπράξαμε το 2015, 260διανυκτερεύσεις βγαίνουν 

και 500 διανυκτερεύσεις στη Θεσσαλονίκη, μήπως είναι λίγα; κάτι  δεν πάει 

καλά …. Δεν ξέρω.  

ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ κ .  ΚΑΡΚΑΛΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ :  

Έχω να πω 260 διανυκτερεύσεις  βγαίνουν αν υπολογίσουμε με 10%, 

10 € η διανυκτέρευση όπου χρεώνουμε τους Έλληνες.  Αν βάλουμε με 15 

ευρώ που χρεώνουμε και μερικούς ξένους που έρχονται  είνα ι λιγότερες,  …. 

(παράλληλες  ο μ ιλ ί ε ς )  …. όντως η Αθήνα δουλεύει με συγκεκριμένο κόσμο, το 

κέντρο της  Αθήνας ειδικά το χειμώνα όπου είναι κάποιοι  άνθρωποι που 

έρχονται,  συνάδελφοι από την επαρχία που κατεβαίνουν για δουλειές και  

εκπαιδεύσεις.  Δεν έχει  έρθει  κανείς  για διακοπές στην Αθήνα και μάλιστα 

όπως είναι η Αθήνα με τ ις  πορείες  κάθε μέρα, με τ ις  αναταραχές που 

γίνονται εκεί  κλπ.  

 Το καλοκαίρι δουλεύουμε με κάποιους ξένους οι  οποίοι  ξένοι  και 

αυτοί  προτιμούν τουριστικούς προορισμούς.  Αυτοί που έρχονται στην 

Αθήνα λοιπόν είναι διερχόμενοι.  Δεν έρχονται για να κάνουν 10 -15 

διανυκτερεύσεις,  έρχονται για 1 -2 βραδιές και φεύγουν.   

 Ωστόσο να σας πω ότι  ο ξενώνας εκτός από τη φιλοξενία εξυπηρετεί  

και τους  κοινωνικούς σκοπούς.  Δηλαδή εκτός από αυτούς οι  οποίοι 

έρχονται,  κάποιοι  ξέρουν από κάποιες Τοπικές  διοικήσεις,  δεν θυμάμαι 

τώρα, αλλά κατά καιρούς έχω μιλήσει με διαφόρους οι  οποίοι  μου λένε ότι  

έρχονται  για νοσοκομεία,  για εγχειρήσεις,  για ανάγκες ,  άτομα με κάποιες 
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οικονομικές δυσχέρειες.  Με ενημέρωση πάντα κα ι απόφαση του 

διοικητικού συμβουλίου είναι και κάποιοι  άνθρωποι οι  οποίοι  έρχονται και 

διανυκτερεύουν δωρεάν.  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ κ. ΤΣΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ:  

Αυτό είναι αξιέπαινο Κυριάκο το τελευταίο,  όταν έρχονται για  

γιατρούς και με ανάγκες. . .  

ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ κ .  ΚΑΡΚΑΛΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ  :   

Κατά την άποψη μου οι  ξενώνες σαν κερδοφόρος οργανισμός ,  δεν 

αποδίδουν.  Εάν περιμένουμε να βγάλουμε από τους ξενώνες το concept   

είναι να τους διατηρήσουμε όχι  να βγάλουμε χρήματα από εκεί ,  το  concept   

να τους διατηρήσουμε γιατί  έχουν και ένα κοινωνικό σκοπό. Αυτό.  

 Αυτά τα χρήματα είναι αρκετά,  ίσα –  ίσα για να γίνει  η συντήρηση 

και να μην το κλείσουμε  όπως στην Ευρώπη αυτό είπα και προηγουμένως, 

ότι  σε όλη την Ευρώπη τους κλείνουνε.  Εμείς ανοίγουμε κι  άλλους και 

μπράβο μας και αυτό μας αναγνωρίζει  κιόλας και είμαστε υπερήφανοι  γι '  

αυτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Ευχαριστούμε.  Αυτό που κάναμε ο κοινωνικός μας ρόλος  είναι πολύ 

καλός,  κι  εγώ τόχα ζητήσει ως πρόεδρος της Αιτωλίας ,  για συνάδελφο σε 

πολύ κακή οικονομική κατάσταση,  για την σύζυγό του …..  Θέλω να 

ρωτήσω, αν πάω στον ξενώνα θα ξαναπάω ;  δηλαδή επειδή δεν το γνωρίζω, 

η κατάσταση είναι καλή; το σημείο κλπ; ή θα πάω και θα με αποτρέψει στο 

μέλλον να ξαναχρησιμοποιήσω τον ξενώνα;  

ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ κ.  ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ :  Ως 

προς αυτό θα προτιμούσα να απαντήσει  οποιοσδήποτε από εδώ,  έχει  μείνει  

έστω και ένα βράδυ εκεί .   

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ κ .  ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  :  

Θα ξαναπάς.  

ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ κ. ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ :  

Αυτός ο οποίος πηγαίνει  στον ξενώνα παραλαμβάνει από το 

καθαριστήριο ,  κολλαρισμένο  ένα φάκελο -  μία σακούλα όπου παίρνει  

κατωσέντονο, πανωσέντονο, πετσέτα προσώπου,  πετσέτα σώματος, 

μαξιλαροθήκη. Καθαρίζεται επισήμως μια φορά την εβδομάδα από 

καθαρίστρια και όταν έχω κόσμο που δεν υπάρχ ει δυνατότητα ανεπισήμως 

καθαρίζεται  καμία φορά και  από μας.  Τα δωμάτια μέσα έχουν τηλεόραση, 

ψυγείο ξενοδοχειακού τύπου χαμηλό, έχουν air  condition ,  έχουν ιδιωτικό 
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μπαλκόνι,  η κουζίνα είναι πλήρως εξοπλισμένη, είναι ένας χώρος άνετος 

και λειτουργικός.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Ευχαριστώ πολύ. Ο κ.  Θεοχάρης ζήτησε το λόγο.  Κάτι άλλο; Να 

δώσουμε το λόγο στο μέλος του ΔΣ, παγκόσμιο Γενικό Γραμματέα και 

πρώην Πρόεδρο, με όλες τις  ιδιότητες,  για τους ξενώνες  Γιώργο.  

ΜΕΛΟΣ ΔΣ κ .  ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  :  

Να πω κάτι για τους ξενώνες  και πως το βλέπουμε  από το παγκόσμιο 

συμβούλιο.  Κατ΄ αρχάς να συγχαρώ όλους αυτούς για τ ις  προσπάθειες που 

κάνουν,  τον Στέφανο, τον Γιάννη, τον Τάσο, στο να διεκδικήσου με κτίρια 

για να χρησιμοποιήσουν για ξενώνες.   

 Η εικόνα που έχουμε στην διαρκή επιτροπή είναι  ότι  ο ι  ξενώνες δεν 

λειτουργούν με τους ξένους.  Είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή οι  άνθρωποι που 

πηγαίνουν εκεί  ως τουρίστες  είναι  πάρα πολύ λίγοι.  Κατά συνέπεια  

κρατήστε αυτό το πράγμα γιατί  θα πρέπει να αξιολογήσουμε κάποια 

πράγματα για την περαιτέρω πορεία μας.   

 Ένα δεύτερο σημείο που βλέπουμε απέξω είναι ότι  οι  ξενώνες 

λειτουργούν κυρίως με εσωτερικό τουρισμό ή εσωτερικές μετακινήσεις ή 

όπως είπε ο Κυριάκος  πριν ,  με ανθρώπους που θα κατέβουν στην Αθήνα 

για κάποια νοσηλεία,  για κάποιες εξετάσεις,  για τέτοια πράγματα.  

 Κατά συνέπεια θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί  στο που 

μακροχρόνια  η ένωση θα επενδύσει  τα χρήματά  της.  Και αυτό το λέω 

βάζοντας τον όρο επένδυση γιατί  αυτοί οι  ξενώνες όπως είπε ο  Κυριά κος  

πριν έρχονται  ίσα βάρκα –  ίσα νερά ,  όμως το κόστος δημιουργίας των 

προϋποθέσεων ώστε αυτοί να λειτουργήσουν άψογα ενδεχόμενα να είναι 

υψηλό κάποιες φορές.  

 Ένα άλλο σημείο που πρέπει να προσεχθεί  είναι ο τ όπος,  η τοποθεσία 

που βρίσκονται αυτοί  οι  ξενώνες.  Και αυτό  είναι ένας δεύτερος 

παράγοντας πάρα πολύ σημαντικός.  Κατά συνέπεια η πολιτική του διεθνούς 

συμβουλίου δεν στηρίζει ,  να το πω έτσι απλά, σήμερα με τον τρόπο που 

παλιά στήριζε τους  ξενώνες.   

 Στο παρελθόν υπήρχε πάρα πολύ ζήτηση στους ξενώνες του 

εξωτερικού. Σήμερα με τα τουριστικά πακέτα που υπάρχουν,  με την 

ευκολία των μετακινήσεων και όλα αυτά, οι  άνθρωποι που ταξιδεύουν 

χρησιμοποιούν τα ξενοδοχεία ,  βρίσκουν πάρα πολύ καλές παροχές και 

ιδιαίτερα οι  νέοι .  
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 Ένα άλλο σημείο που θέλω να τονίσω και θα κλείσω μ ε αυτό είναι ότι  

το διεθνές συμβούλιο προσανατολίζεται κυρίως στα νέα μέλη, στους νέους 

ανθρώπους.  Προσδοκούμε η ποσόστωση να είναι πολύ μεγαλύτερη σε νέους 

εν ενεργεία ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, στα τμήματα, από το να είναι 

πολλοί απόστρατοι .  

 Βέβαια αυτό το θέμα δεν έχει  να  κάνει  με τους ξενώνες,  αλλά 

δράττομαι της ευκαιρίας για να μην διακόψω. Αυτό σημαίνει  ότι  η ένωση, 

η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών που μπορεί να προσφέρει με το καινούργιο 

project  που τρέχουμε πολύ περισσότερα πράγματα στους εν ενεργεία ό πως 

σεμινάρια,  όπως ανταλλαγές αστυνομικών, όπως είναι  οι  εμπειρίες,  όπως 

είναι οι  εκπαιδεύσεις,  όπως είναι η παρακολούθηση πρακτικών από το ένα 

κράτος στο άλλο με βάση την ανταλλαγή των αστυνομικών.  

 Οι απόστρατοι είναι πάρα πολύ χρήσιμοι σε μας.  Όμως δεν  μπορούμε 

να τους προσφέρουμε αυτά που θα προσφέρουμε,  που μπορούμε να 

προσφέρουμε στους εν ενεργεία.  

 Κατά συνέπεια  χαίρομαι που υπάρχουν πολλά νέα παιδιά εδώ,  και  

απευθύνομαι  σ '  αυτούς ώστε να ζητήσουμε από συναδέλφους νέα παιδιά να 

έρθουν  στην Ένωση.  Το  ότι κάποιες φορές εδώ έχουμε κάποιες  

διαφορετικές απόψεις σε κάποια θέματα δεν σημαίνει  ότι  δεν είμαστε 

φίλοι ,  ή ότι  αν θα βγούμε έξω δεν θα πιούμε ένα ποτήρι  κρασί .  Ευχαριστώ.  

(χε ιρο κρό τημα )   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Προχωράμε.  Το 16ο θέμα είναι το πρακτικό πολυτέκνων, παρακαλώ ο 

αναπληρωτής  ταμίας κ.  Ζαχαριουδάκης Εμμανουήλ  

 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ  

 

ΑΝ. ΤΑΜΙΑΣ ΔΣ κ. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ :  

Το διοικητικό συμβούλιο της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών 

αποφάσισε,  όπως ξέρετε όλοι πάντα βραβεύουμε το τέταρτο παιδί  που 

έχουν  κάνει  οι  συνάδελφοι .  Αυτό το χρόνο έχουμε από την Τοπική 

Διοίκηση Αθηνών τον Σπανίδη Χαρίτων για το 4 ο  αγόρι,  από την Τοπική 

Διοίκηση Ιωαννίνων τον Πάντο Μάνθο για το 4 ο  αγόρι,  από την Τοπική 

Διοίκηση Καρδίτσης τον Πανιόγλου Νικόλαο για  το 4ο  κορίτσι  και τον 

Σαρημιχαηλίδη Βασίλειο για το 4 ο  αγόρι και από την Τοπική Διοίκηση 

Φωκίδας τον Αρβανιτά Βλάσιο για  το 4 ο  κορίτσι. .  Νάρθουν οι  Τοπικές 

Διοικήσεις επάνω να δώσουμε τα ….. .  …. (παράλληλες  ο μ ιλ ί ε ς )  ….  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Από τις  Τοπικές  διοικήσεις Αθηνών, Ιωαννίνων,  Καρδίτσης και 

Φωκίδας.   

 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ –  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ -  ΔΙΑΛΟΓΟΙ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ,  έκδοση ποιητικής συλλογής με 

τίτλο «Servo Per  Amikeco» ένα μπουκέτο λέξεις  και συναισθήματα. 

Παρουσίαση βιβλίου.  Παρακαλώ τον κ.  Φώτογλου να μας παρουσιάσει το 

θέμα.  

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ κ .  ΦΩΤΟΓΛΟΥ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ :  

Όπως ήδη γνωρίζετε και έχετε λάβει σε ηλεκτρονική μορφή το 

ελληνικό τμήμα προχώρησε στην πρώτη έκδοση  στην  ιστορία του ,  είναι μία 

ποιητική συλλογή. Θεωρούμε χρέος μας να παρουσιάσουμε τους 10 

συναδέλφους που συμμετείχαν.  Αυτό θα κάνουμε τώρα.  Ο τίτλος της 

ποιητικής συλλογής είναι “Servo Per  Amikeco,  ένα μπουκέτο λέξεις  και 

συναισθήματα”.  

 Θα πάρετε πριν τελειώσουμε σήμερα τη γενική συνέλευση και από 

ένα βιβλίο για την Τοπική  σας Διοίκηση. Το πρώτο βιβλίο το παρέλαβε … 

είχαμε συνάντηση  με τον κ.  Αρχηγό και παρέλαβε το πρώτο βιβλίο.  

Συμμετείχε η κα Γιανακοπούλου Θωμαή, …. συμμετείχε ο κ.  Καλτσάς 

Μάκης,  συμμετείχε  ο Πρόεδρος ο κ.  Κοντάκος  Χρήστος,  συμμετείχε η κα 

Κωνσταντοπούλου Φωτεινή,  η κα Παπανικολάου Μίνα, ο κ.  Παπάς 

Βασίλειος,  ο  κ  Παντζάρης Κωνσταντίνος,  η κα Μιχαλάτου Ροζαλία,  ο 

κύριος  Τρυφέρης Θεόδωρος,  και η αφεντιά μου.  

 Κάναμε όλες τις  διαδικασίες που έπ ρεπε να γίνουν,  πήραμε,  μας 

χορηγήσανε από την Εθνική Βιβλιοθήκη ο κωδικός ISBN, το βιβλίο είναι 

επίσημο. Προχωρήσαμε στην έκδοση μόνο 100 αντιτύπων από 1 θα πάει σε 

κάθε Τοπική  τα υπόλοιπα θα δοθούν σαν αναμνηστικά όπως έχουμε ήδη 

αρχίσει  να δίνουμε και από 2 αντίτυπα θα πάρει κάθε ποιητής.  

 Και θα προχωρήσουμε σε δεύτερη φάση σε μία ακόμη έκδοση όπου 

ελπίζουμε να κάνουμε και κάποια βραδιά ποίησης,  κάποια 

βιβλιοπαρουσίαση,  θα το αποφασίσει το διοικητικό συμβούλιο και θα 

ενημερωθείτε.  

 Θα παρακαλούσα έχουμε  κοντά μας την κα Γιαννακοπούλου τη 

Θωμαή θα παρακαλούσα να έρθει  εδώ, και τον κ.  Κοντάκο τον Χρήστο .  
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Είναι όμορφο να σμίγουν οι  δημιουργοί  δια ζώσης και  όχι  μόνο στις  

σελίδες του βιβλίου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Υπάρχουν και κάποιες πτυχές των μελών μας που δεν τις  γνωρίζαμε.  

 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ .  ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ :  

Είναι σημαντικό γ ια όλους μας,  θέλω να συγχαρώ τους δημιουργούς 

όσους συμμετείχαν σ'  αυτή την έκδοση της  ποιητικής συλλογής και 

τιμητικά στους ποιητές μας να τους δώσουμ ε από ένα βιβλίο και στη 

συνέχεια  ….  

 

ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ –  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ -   ΔΙΑΛΟΓΟΙ  

 

Κα ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΘΩΜΑΗ:  

Ευχαριστώ για  τη συμμετοχή.  Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κ.  Πρόεδρο 

του Εθνικού  Τμήματος  για τον . . . . . .  πρόλογο.  Ευχαριστώ τον Σπύρο  τον 

Γενικό Γραμματέα για την εξαιρετική δουλειά,  και ήθελα με την ευκαιρία 

να διαβάσω ένα μικρό ποιηματάκι  που έγραψα:  

“ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ  

Οι λέξεις αρχίζουν και δραπετεύουν αντάμα της καρδιάς,  οι  λέξεις 

διαμελίζονται και  μοιράζονται αντίδωρα της ψυχής.  Μπουκέτο λέξεων, 

μπουκέτο συναισθημάτων. Πολύχρωμο μπουκέτο ,  πολύτιμο δώρο δια  της 

φιλίας.  

 Ευχαριστώ.  

(χε ιρο κρό τημα )  

τ.  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ .  ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  :  

Στην αρχή να πω ότι  με βρήκαν ε  δεν τους βρήκα και αυτό τους τιμά 

γιατί  απ '  ότι  μου είπε ο Σπύρος του είπε ο Γιάννης κοίταξε βρες το Χρήστο 

στη Σπάρτη, γράφει.  Ευχαριστώ γι '  αυτό.  (χε ιρο κρό τημα )  

 Στη συνέχεια να πω ότι  η τέχνη δημιουργεί  σίγουρα ενότητα. 

Δημιουργεί  συναισθήματα, παίρνουμε σχέση με την απόλυτη ταύτιση των 

ανθρώπων που έχουν θεματικά ενδιαφέροντα αλλά και ενδιαφέροντα 

γενικότερα.  

 Μου δίνεται η ευκαιρία εν τάχει  να σας κάνω μια εξομολόγηση.  

Πολλές φορές νοιώθω σαν τον Ιανό ,  γιατί  έχω δύο όψεις.  Η μία όψη είναι 
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αυτή και της αρθρογραφίας μου και της συγγραφικής μου δουλειάς.  Και η 

άλλη είναι η μάχιμη όψη ,  αυτή που είδατε πρ ιν,  αυτή που με έχετε δει  

παλαιότερα και μάλιστα διευρυμένα πρώτη φορά σας το λέω είμαι 

καταδύτης,  είμαι πιλότος,  έχω εκπαιδευτεί  στον ασύμμετρο πόλεμο σ'  

αυτόν που έλεγε αυτός ο σπουδαίος καθηγητής χθες.   

 Εδώ βέβαια αυτό το πράγμα που είναι γύρω –  γύρω έχει  σχέση με 

αυτό.  Και τα σύνορα που χωρίζουν την ένταση είναι πάρα πολύ μικρά. Και 

όσο πάει ο χρόνος και αν είχαμε και άλλο χρόνο θα βλέπαμε ότι  επειδή εδώ 

υπάρχει ομοιογένεια δε θα είχαμε τίποτα να μοιράσουμε παρά μόνο να 

ενώσουμε.  Σας ευχαριστώ πολύ.  (χ ε ιρο κρό τημα )  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Κι εμείς  ευχαριστούμε.  Προχωράμε στο 18ο θέμα, αποτίμηση της 11η ς  

φιλικής συνάντησης 2015, που πραγματοποιήθηκε στο Ελατοχώρι Πιερίας,  

παρατηρήσεις  –  προτάσεις.  Παρακαλώ τον πρόεδρο του Εθνικού  Τμήματος  

και να ετοιμάζεται από την Τοπική  Διοίκηση  Πιερίας  ο κ.  Χασιώτης 

Χρήστος.  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ κ .  ΧΑΣΙΩΤΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ :  

Τοπική  Διοίκηση  Πιερίας,  ευχαριστούμε πάρα πολύ από όλες τις  

Τοπικές  διοικήσεις και το εθνικό συμβούλιο  τους εκδρομείς που 

συμμετείχαν στην φιλική συνάντηση στο Ελατοχώρι  Πιερίας .  Έχετε τ ις 

ευχαριστίες από τον κ.  Μαρκόπουλο τον Πρόεδρο, τους χαιρετισμούς από 

τον κύριο  Δέλλα ευχόμαστε καλή επιτυχία στην Τοπική  Διοίκηση  

Τρικάλων, για την επόμενη φιλική συνάντηση και για όσους δεν μπορέσανε 

να έρθουν στην Κατερίνη είμαστε πάντα διαθέσιμοι να τους φιλοξενήσουμε 

όποτε θέλουν.  (χε ιρ ο κρό τημα )     

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Ευχαριστούμε.  Κύριε Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ.  ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ :  

Να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά την Τοπική  Διοίκηση  για την 

φιλοξενία τους και τη διοργάνωση. Συγχαρητήρια σε όλους για την 

προσπάθεια που κάνανε και σίγουρα στην επόμενη εκδήλωση την οποία θα 

πραγματοποιήσει η Τοπική  Διοίκηση  θα συμπαρασταθούμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Ευχαριστώ τον κ.  Πρόεδρο. Προχωράμε στο επόμενο θέμα το 19ο. 

Είναι η συνοπτική παρουσίαση του προγράμματος φιλική συνάντηση 2016 

Καλαμπάκα. Παρακαλώ τον Πρόεδρο της Τοπικής Διοίκησης  Τρικάλων τον 

κ.  Θεοχάρη για την παρουσίαση.  
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ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ κ .  ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ :   

Μετά από τόσες ώρες καλησπέρα σας.  Είμαι ο Πρόεδρος της Τοπικής 

Διοίκησης  Τρικάλων. Παρακαλώ λίγο τα φώτα της ράμπας να πέσουν.  Θα 

παρακαλέσω λίγο τα φώτα να πέσουν.  Σας παρουσιάζουμε την έκπληξη που 

λέγεται Τοπική  Διοίκηση  Τρικάλων, θα συγχαρώ τους προλαλήσαντες  

……(Παράλληλες  Ομ ι λ ί ε ς ) . . . . . .  συνεχίζουμε την έκπληξη σ '  αυτό που λέγεται 

Τοπική  Διοίκηση  Τρικάλων και να σας ενημερώσουμε ότι  η φιλική η 12η 

θα γίνει  στα Τρίκαλα, στο κέντρο των Τρικάλων.  

 Χθες στον ίδιο χώρο ο καθηγητής μας είπε ότι  το κ έντρο της γης 

είναι η Ελλάδα, της Ελλάδας το κέντρο η Θεσσαλία και το κέντρο της  

Θεσσαλίας τα Τρίκαλα. Σας καλωσορίζουμε στα Τρίκαλα λοιπόν.  

 Έχουμε κλείσει  ένα ξενοδοχείο ολόκληρο ένα ξενοδοχειακό 

συγκρότημα του κυρίου  Παντελιδάκη,  είναι στο κέντρο της πόλης το πρώην  

Διβάνη,  στη διάθεση σας με σειρά προτεραιότητας 60 δωμάτια,  πλήρως 

ανακαινισμένο.  Πριν μια βδομάδα άρχισε να επαναλειτουργεί .   

Κ. . . . . . . . . . . . . . .  :  

Οι υπόλοιποι που θα πάνε;  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ κ.  ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ:   

Έχουμε και δεύτερο αρκεί  να έρθετε.  Η φιλική προγραμματίστηκε 

από την Τοπική  Διοίκηση  μας για  2 ,  3 και 4  Δεκεμβρίου,  Παρασκευή –  

Σαββατοκύριακο. Οι επισκέψεις  θα γίνουν στο κέντρο της πόλης και 

έχουμε το ιστορικό κομμάτι,  την παλιά πόλη το Βαρούσι,  προχριστιανική,  

χριστιανική,  βυζαντινή.  Θα επισκεφτείτε το φρούριο,  ο  κ.  Πρόεδρος ήρθε 

τελευταία,  τον φιλοξενήσαμε στο χώρο του φρουρίου,  ένα βυζαντινό 

κειμήλιο όπου είναι και το σήμα κατατεθέν της πόλης το Ρολόι.   

 Είναι ο Ασκληπιός,  το Ασκληπιείο ,  ένα κομμάτι  για το οποίο 

καυχάται η πόλη και η γύρω περιοχή.  Θα επισκεφτείτε το Κουρσούμ τζαμί 

όπου οι  Τούρκοι  θέλουν να παρουσιάσουν τον κατασκευαστή ως δικό τους 

κόσμημα και δημιούργημα αλλά είναι Έλληνας  . . . . . . . ,  είναι εκείνος  που 

έκανε το μεγάλο τζαμί στην Ανδριανούπολη.  

 Θα επισκεφτείτε  τον Μύλο των Ξωτικών την ημέρα της  Παρασκευής 

που θα έρθετε ,  ή να το κάνουμε για  εκείνη την εποχή,  εκείνες  τις  ημέρες 

που θα αρχίσει  ο Μύλος των Ξωτικών.  

 Όσον αφορά τη συνεδρίαση μας θα είναι σε μια υπέροχη αίθουσα 

πλήρως κατάλληλη για τις  δικές μας εργασ ίες,  όχι  στον ίδιο χώρο του 

ξενοδοχείου.  
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 Θα επισκεφτούμε αν ο χρόνος μας επιτρέψει στη συνέχεια,  την 

επομένη την Καλαμπάκα, τα Μετέωρα, όπου κοσμούν την μοναστική 

πολιτεία ,  πρώτα ήταν 24 μοναστήρια σήμερα είναι ενεργά 6,  σίγουρα θα 

σας πάμε στο 1,  στο Μεγάλο  Μετέωρο όπου έχει  ένα πανέμορφο και πολύ –  

πολύ αξιόλογο μουσείο.   

 Επίσης θα επισκεφτούμε το μουσείο φυσικής ιστορίας,  το αρχαιότερο 

σπήλαιο του κόσμου, όπου βρέθηκε ζωή το σπήλαιο  της Θεόπετρας και 

προαιρετικά την επομένη ημέρα τον ορεινό όγκο της Πύλης,  Ελάτης,  

Περτουλίου.  Την περιοχή επισκέφθηκαν δύο μέλη του Εθνικού  Τμήματος  ο 

κ.  Φώτογλου και ο κ.  Μαρούντας στην 4η Πανθεσσαλική.   

 Ευχαριστούμε όλους που μετείχαν στην 4η Πανθεσσαλική,  όσοι δεν  

ήρθατε τότε στον ορεινό όγκο χάσατε,  όσοι θα έρθετε τώρ α έχετε να 

κερδίσετε και μόνο.  

 Συνεχίζοντας κάνουμε μια μικρή παρουσίαση.  

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΝΤΕΟ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Αν θέλετε κ.  Πρόεδρε,  μπορείτε  να μας λέτε τ ι  βλέπουμε.  

(χε ιρο κρό τημα )   

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ κ.  ΘΕΟΧΑΡΗ Σ ΚΩΝ/ΝΟΣ:   

Ευχαριστώ για το χειροκρότημα. Ήθελα να σας ενημερώσω ότι  η 

πόλη των Τρικάλων βραβεύτηκε φέτος ως ο ποιό  καλός εσωτερικός  

τουρισμός για ατομικό και οικογενειακό τουρισμό. Δ ικαίως βραβεύτηκε,  

για τρία κυρίως θέματα,  το λεωφορείο  χωρίς οδηγό,  το  οποίο δεν είχατε 

την τύχη να το απολαύσετε,  τους πεζοδρόμους –  ποδηλατοδρόμους και το 

φωτοβολταϊκό δέντρο στο κέντρο της πόλης.  

 Επίσης να σας πούμε ότι  προωθούμε,  μάλλον έχουμε φέρει και  

βάρκες στα Τρίκαλα. Ήδη προωθούμε ένα μέρος της  Τοπικής Διοίκησης  να 

το κάνουμε λιμενάρχη. Και  το λιμενικό στα Τρίκαλα. Θα σας κάνουμε 

βόλτα στο κέντρο της  πόλης,  στο ποτάμι με βάρκα.  Σας ευχαριστούμε 

θερμά.  Σας περιμένουμε όλους.  ( χε ιρο κρό τημα )   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Κύριε πρόεδρε ευχαριστούμε.  

ΤΟΠΙΚΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ κ.  ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ:   

Το κόστος ,  ναι είναι ένα πολύ καλό θέμα και είναι η αιτία που δεν  

πήγαμε στην Καλαμπάκα γιατί  ε ίχαμε  κλείσει  και ενώ ήταν συμβατότατο,   
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μας διπλασίασε.  Πρέπει να γνωρίζετε ότι  τα πακέτα είναι μεγάλα. 

Ευελπιστούμε ότ ι  το ανώτατο θα είναι μικρότερο από τις  τελευταίες 

φιλικές.  Ήταν  130 ευελπιστούμε το ανώτατο 115. Αν μπορέσουμε και κάτι 

λιγότερο. Αλλά το ανώτατο θα είναι εκεί .  Σας ευχαριστ ώ  θερμά.  

(χε ιρο κρό τημα )  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Και εμείς  ευχαριστούμε.  Καλή δύναμη.  Προχωράμε στο τελευταίο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης προτάσεις για τον τόπο διεξαγωγής της 

επόμενης φιλικής συνάντησης για το έτος 2017.  Δεν έχει  έρθει  κάποια 

πρόταση στο Προεδρείο εάν επιθυμεί  ο κ.  Κάρκαλης,  με την ιδ ιότητα  της 

Τοπικής Διοίκησης  Πειραιά και νήσων.  

 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ  

 

ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ κ .  ΚΑΡΚΑΛΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ  :   

Το είχαμε πει  από την πολύ πετυχημένη φιλική συνάντηση του 

Ελατοχωρίου το ε ίχαμε πει  όσοι είχαμε την τύχη να συμμετέχου με,  το 

είχαμε πει  σαν καλή ιδέα,  καταχειροκροτήθηκ ε τότε,  σας το παρουσιάζω 

και τώρα στο συνέδριο εδώ και ελπίζω να έχω την ευκαιρία κι  εγώ όπως ο 

φίλος ο Κώστας,  κατ'  αρχήν να του ευχηθώ καλή επιτυχία και να του πω 

ότι  αυτά όλα που παρουσίασε εγ ώ τα είδα από κοντά,  πήγα μέρες με την 

οικογένεια μου και έκανα Χριστούγεννα και πραγματικά είναι ωραία και 

συνιστώ σε όλους να πάτε.  Αξίζει  τον κόπο και Κώστα καλή επιτυχία και  

στους συνεργάτες σου και καλή δύναμη.   

 Για το 2017 λοιπόν έχουμε την βούληση να το βάλουμε στον Πειραιά.  

Είναι κάτι  το οποίο είναι  πρωτό τυπο γιατί  δεν έχει  ξαναγίνει  σε αστικό 

κέντρο φιλική συνάντηση. Εμείς δεν έχουμε να δείξουμε ούτε ποτάμια ούτε 

τους  ορεινούς όγκους ούτε σπήλαια στον Πειραιά βέβαια.  Είναι ένα 

διαφορετικό στυλ.   

 Αυτός είναι ο Πειραιάς μας όπως θα τον δούμε εμείς .  Γιατί  ε κτός από 

την πολύβουη πόλη που όλοι ξέρουμε έχει  και κάποιες άλλες ομορφιές .  

Εξάλλου ας μην ξεχνάμε ότι  ο  Πειραιάς ακόμα και αν βρίσκεται εντός 

Αττικής είναι κάτι  ξεχωριστό,  έχει  το δικό του κόσμο, έχει  τη θάλασσα.  

 Σας προσκαλούμε λοιπόν για ένα αξέχαστο τριήμερο στον Πειραιά. 

Έχουμε να επιδείξουμε εκτός. . . . . . ,  έχουμε αρχαιολογικούς χώρους,  βλέπετε 

εδώ το αρχαιολογικό μουσείο Πειραιά,  είναι το αντίγραφο του 

χρυσελεφάντινου αγάλματος της Αθηνάς,  υπάρχει ο  λέων, το ναυτικό 
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μουσείο βέβαια με όλη τη ναυτική ισ τορία της Ελλάδος στη Μαρίνα Ζέας 

που μετά μπορούμε να απολαύσουμε κι  ένα  πάρα πολύ ωραίο καφέ.   

 Το δημοτικό θέατρο Πειραιά.  Αν μας ευνοήσουν οι  εποχές μπορούμε 

να απολαύσουμε και μια ωραία παράσταση εκεί  πέρα. Ο Πειραιάς είναι μια 

πόλη η οποία έχει  ζωή 24 ώρες το 24ωρο και 365 μέρες  το χρόνο όχι  μόνο 

λόγω  της κίνησης του λιμανιού,  αλλά λόγω του ότι  δέχεται και επισκέπτες 

από όλη την Αττική γιατί  είναι και μία πόλη χαρούμενη με νυχτερινά 

μαγαζιά με πολύ ωραία ρεστοράν με ρεμπετάδικα με παραθαλάσσιες 

ψαροταβέρνες  στον Προφήτη Ηλία με πολύ ωραίες θεατροταβέρνες.  

 Έχουμε μεριμνήσει να βρούμε ένα πολύ καλό ξενοδοχείο,  ίσως το 

καλύτερο του Πειραιώς,  το ξενοδοχείο SAVOY είναι ένα πολυτελές 

ξενοδοχείο,  αυτό ένα δείγμα είναι  εδώ οι χώροι είναι πολυτελείς ,  είναι 

άνετο ξενοδοχείο,  το ξενοδοχείο ε ίναι ανακαινισμένο.   

 Εάν μας ευνοήσει  ο καιρός  γιατί  η φιλική συνάντηση δεν γίνεται 

όπως τώρα άνοιξη,  καλοκαίρι ,  γίνεται φθινόπωρο προς χειμώνα, και λέω 

φθινόπωρο προς χειμώνα γιατί  ο Νοέμβριος –  Δεκέμβρης για εκεί  κάτω 

μπορεί να είναι και φθινόπωρο. Δεν είναι υποχρεωτικά βαρυχειμωνιά όπως 

είναι για τη βόρεια  Ελλάδα.  

 Αν λοιπόν και ο καιρός μας το επιτρέπει  την μία ημέρα θα την 

εξαντλήσουμε για να πάμε σε μία πάρα πολύ ωραία κρουαζιέρα στα νησιά 

του Αργοσαρωνικού δηλαδή τον Π όρο, την Αίγινα και την Ύδρα με 

πρόγραμμα, με γεύμα επάνω στο πλοίο,  με πρόγραμμα με χορούς κλπ.  

(χε ιρο κρό τημα ) 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΙΝΤΕΟ -  ΔΙΑΛΟΓΟΙ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Υπάρχει κάποια άλλη πρόταση; Προχωράμε στο επόμενο θέμα.  

Κ. . . . . . . . . . . . . . . :  

Δε θα πάρουμε απόφαση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Οπότε τίθεται σε ψηφοφορία.  Άλλη πρόταση δεν υπάρχει.  Υπάρχει  

αρνητική ψήφος; Ομόφωνα. Δεν έχουμε. . . . .  (χε ιρο κρό τημα )  Καλή επιτυχία και 

καλή δύναμη.  

 Προχωράμε στο επόμενο θέμα Εκτός Ημερή σιας Διάταξης.  Παρακαλώ 

την Τοπική Διοίκηση Χανίων τον κύριο Περράκη, να μας παρουσιάσει τα  
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δύο θέματα  που κατέθεσε.  Είναι η τροποποίηση του κανονισμού και το 

άρθρο 33;  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ κ .  ΠΕΡΡΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  :  

Δύο θέματα κύριε Πρόεδρε τα είχα στείλει  α πό τον Μάρτιο του ΄16  

στο Εθνικό Τμήμα είχα κάνει  μια αλληλογραφία  είχα κάνει  κακή 

διάρθρωση  των θεμάτων, τα διόρθωσα τα ξανάστειλα .  ……..  Το ένα είναι 

στην. . . . . . . . . . . . . . .η τροποποίηση του 1ου εδαφίου της παραγράφου 4 του 

άρθρου 22 του κανονισμού λειτουργίας του Εθνικού  Τμήματος  το οποίο 

λέει  ότι  ο Πρόεδρος μπορεί να επιτρέψει την παρουσία άλλων μελών της 

Ένωσης εφόσον αυτά θα βοηθήσουν στην ενημέρωση του Συμβουλίου  για 

πληρέστερη λήψη αποφάσεων.  

 Εμείς προτείναμε την αλλαγή αυτής της πρότασης με την  πρόταση   

καθιέρωση  παρακολούθησης όλων των συνεδριάσεων των Διοικητικών 

Συμβουλίων του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος από ένα εκπρόσωπο του 

διοικητικού συμβουλίου,  μία της Τοπικής Διοίκησης  χώρας κατ επιλογή 

κατ΄ αλφαβητική σειρά,  δηλαδή ξεκινάμε από την Αχαΐα ,  

Αιτωλοακαρνανία,  και μπορεί ένας  εκπρόσωπος από κάθε Τοπική  να 

λαβαίνει  γνώση των ζητημάτων που συζητούνται στο διοικητικό συμβούλιο 

και να ενημερώνονται όλες οι  Τοπικές  ώστε να μην υπάρχει αυτή  η απορία 

κάθε φορά που το Εθνικό Τμήμα  φέρνει ένα θέμα πολύ σοβαρό  οικονομικό ,  

είτε διαχείρισης …..  ( παράλληλες  ο μ ιλ ί ε ς ) ….  

 Το δεύτερο θέμα πιστεύω ότι  μέσα σε πέντε μέρες που στο δεύτερο 

θέμα ότι  τα διοικητικά συμβούλια τα ζητήματα που συζητούνται να 

καλούνται όλες οι  Τοπικές  διοικήσεις μέσα σε 5 -6 μέρες,  μια βδομάδα 

τέλος πάντων θα είναι πιο ωραίο για να γνωρίζουν όλες οι  Τοπικές  και οι 

Πρόεδροι  να μπορούν να τοποθετηθούν να συνεννοηθούν με τον Πρόεδρο 

του Εθνικού  Τμήματος,  ίσως να πουν και μια γνώμη, να μπορούν να 

βοηθήσουν το Εθνικό Τμήμα  να πάρει μια καλύτερη απόφαση σε κάποιες 

δύσκολες περιπτώσεις όπως ήταν αυτές που συζητήσαμε σήμερα.  

 Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.  Ελπίζω στο επόμενο  πανελλήνιο 

συνέδριο αυτές οι  προτάσεις να γίνουν δεκτές.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Κύριε Πρόεδρε,  η πρότασή σας  για  το Πανελλήνιο; έχουμε κάποια 

παρουσίαση.  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ κ. ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ :  

Ναι από την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της Τοπικής  μας Διοίκησης  

την  κα Σοφία Λογαρίδου.  
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Κα ΛΟΓΑΡΙΔΟΥ:  

Χαίρομαι πρώτα απ΄ όλα που είμαι κοντά σας,  παλιοί  φίλοι  και  

γνώριμοι,  αγαπημένες φυσιογνωμίες και καινούργιοι  φίλοι.  Θα ξεκινήσω 

πρώτα με κάτι  όμορφο.. . . . . . . . . . . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Από την Τοπική  Διοίκηση  Χανίων η κα Λογαρίδου Σοφία.  

 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΙΝΤ ΕΟ  -  ΔΙΑ ΛΟΓ ΟΙ  

(χε ιρο κρό τημα ) 

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ  κα ΛΟΓΑΡΙΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ:  

Σας ξεκίνησα μ ένα τραγούδι,  γιατί  όπως λένε τα Χανιά είναι ένα 

ποίημα, πριν από 12 χρόνια από αυτό το χώρο ξεκινήσαμε πάλι την ίδια 

προσπάθεια και είχαμε την στήριξη και  την ψήφο σας και μας αναθέσατε 

την διοργάνωση του 21ου Πανελληνί ου Συνεδρίου.   

 Φέτος λοιπόν απλώς σας ενημερώνουμε γιατί  ξέρουμε ότι  η ψήφος 

δεν δίνεται,  έχουμε όλη την καλή διάθεση λοιπόν να σας φιλοξενήσουμε 

στο 33ο συνέδριο που θα γίνει  στα Χανιά.  Που θέλουμε να γίνει  στα 

Χανιά.  Μία ενδεικτική ημερομηνία που προτεί νουμε με βάση πάντα το 

πρόγραμμα που γίνεται σε σχέση με το Πάσχα, του χρόνου το Πάσχα είναι 

16 Απριλίου και συμπίπτει  Πάσχα Καθολικών και Ορθόδοξων.  

 Που σημαίνει  ότι  τα Χανιά ένας από τους πιο δημοφιλείς  

τουριστικούς προορισμούς της χώρας τα τελευταία χ ρόνια θα είναι σε  

πλήρη εγρήγορση.  

 Έτσι λοιπόν σας προτείνουμε σαν ημερομηνίες 26 με 30 Απριλίου.  

Επιλέξαμε ένα ξενοδοχείο,  κάναμε τις  πρώτες επαφές και σας διανείμαμε 

και τα σχετικά έντυπα με μία πρώτη πληροφορία είναι το Iolida Beach. 

Αυτό βρίσκεται  στην Αγία Μαρίνα,  η Αγία Μαρίνα είναι μία  περιοχή 

τουριστική δίπλα στην εξίσου ανεπτυγμένη τουριστικά περιοχή Πλατανιά 

9,4 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης και 19 λεπτά με το αυτοκίνητο 

όπως μας δείχνει  το navigator.  

 Το ξενοδοχείο είναι 5 αστέρων,  έχει  όλε ς τις  υποδομές  που θα κάνει  

την διαμονή σας ευχάριστη και έχει  φυσικά και  πολύ οργανωμένο 

συνεδριακό κέντρο. Στην τιμή που σας έχουμε καταθέσει υπήρχε μία 

σημείωση ότι  δεν περιλαμβανόταν το κρασί ,  τα ποτά κλπ, δεν ισχύει  αυτό 

διότι  ο ξενοδόχος μας είπε ότι  εντάξει  ότι  φάμε και ότι  πιούμε.  

 Το ξενοδοχείο λοιπόν είναι αυτό,  μπορείτε να μπείτε  στο si te  του  

Iol ida Beach ,  26 Απριλίου σκεφτόμαστε να έχουμε τις  αφίξεις .  Στα Χανιά 

μπορείτε να έρθετε με πολλούς τρόπους,  με πολλά μέσα και με πολύ συχνή 
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συγκοινωνία.  Ενδεικτικά θα σας πω ότι  εμένα ως Σοφία το να πάω στην 

Αθήνα από την Κρήτη και να γυρίσω από Αθήνα μου στοίχισε  απλά  47€ 

που σημαίνει  ότι  ανάλογα με τον προγραμματισμό μας υπάρχουν αρκετά 

φθηνές θέσεις στις  αεροπορικές εταιρείες που υπάρχουν στην Κρήτη.  

 Έχουμε ακτοπλοϊκή σύνδεση με Πειραιά και με Γύθειο,  από Καστέλι.  

Έχουμε συνδέσεις από Αθήνα και από Θεσσαλονίκη και τώρα όποιος  είναι 

στο εξωτερικό έχουμε και από Ιταλία ,  αν θέλετε να πάτε μέσω Βενετίας.  

Κ. . . . . . . . . . . . . . . :  

Και από Αλεξανδρούπολη.  

Κ. . . . . . . . . . . . . . . . :  

Και από Αγγλία.  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ κα ΛΟΓΑΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ:  

Μια ματιά στο τι  θέλουμε να κάνουμε.  Σκεφτήκαμε να κάνουμε 

ακτινωτές εκδρομές,  να σας πάμε σε διάφορα μέρη. Στη λίμνη του Κουρνά 

και το. . . . . . . . . . ,  επειδή είναι ορόσημα,  είναι στην περιοχή το υ Αποκόρωνα 

και είναι  πολύ χαρακτηριστικά είχαμε ξαναπάει στο 21ο. Λέμε λοιπόν να 

μην χαλάσουμε  το γούρι,  όμως εκεί  θα πάμε στην περιοχή του Αποκόρωνα 

είναι ένα πρωτότυπο εργαστήριο φυσητού γυαλιού το οποίο είναι  από 

ανακυκλωμένο γυαλί.  Πιστεύω ότι  είναι μ ία ενδιαφέρουσα εμπειρία.  

 Ποιος πάει στα Χανιά και δεν πάει να δει  την πανοραμική θέα από 

τους τάφους των Βενιζέλων και να φάει ζουμερό στην κουκουβάγια. 

Υπάρχει όμως και  κάτι  άλλο,  υπάρχει ένα βοτανικό πάρκο στο  Φουρνέ,  

είναι σε άλλη πλευρά είναι στην εν δοχώρα και είναι πορτοκαλοχώρι.  Αυτό 

είναι στο Φουρνέ αν δείτε μέσα στο si te  του βοτανικού πάρκου θα δείτε ότι  

γίνεται επιτόπου γευσιγνωσία και γεύμα προσφέρεται με βάση την κρητική 

διατροφή στους επισκέπτες.  Μέχρι και 200 άτομα.. . . . . . . . .  το 2005 

τουλάχιστον από διασκέδαση, δεν ε ίχατε παράπονο.  

 Αυτό λοιπό σκεπτόμαστε  για την επόμενη χρονιά,  να είμαστε καλά ,  

να είμαστε γεροί,  να τα λέμε εδώ,  να τα λέμε  και μετά  και ν ακούμε 

μουσική.   

Στο μοναστήρι της  Αγίας Τριάδας είχαμε πάει,  μοναστηριακά κρασιά  

διάσημα σ  όλο τον κόσμο.  Στα Χανιά λοιπόν στον πιο δημοφιλή προορισμό 

όπως προείπα, είναι πολύ εύκολο να πας,  και εκεί  θα συναντήσεις 

ανθρώπους που έχουν εμπειρία στην διοργάνωση πανελληνίων συνεδρίων. 

Είμαστε λοιπόν μια ομάδα που έχει  ξανακάνει συνέδριο και χαρά μας να 

ανανεώσουμε το ραντεβού μας στα Χανιά .  Ευχαριστώ πολύ.  

(χε ιρο κρό τημα ) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Ευχαριστούμε πολύ. Για την παρουσίαση. Παρακαλώ κ.  Πρόεδρε  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ.  ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ :  

Για λόγους ισονομίας να αναφέρω ότι  οι  υπο ψηφιότητες στο Εθνικό 

Τμήμα  επεξεργάζονται δεν έχει  οριστικοποιηθεί  ακόμη ,  ούτε ο προορισμός 

ούτε η ημερομηνία.  Από την Τοπική  Διοίκηση  Πρέβεζας ,  υπάρχει πρόταση 

από την Τοπική  Διοίκηση  Κορίνθου ,  και μία πρόταση την οποία κατέθεσε ο 

ταμίας του Εθνικού  Τμήματος ,  ο κ.  Παπάς ,  για την Ερέτρια της Εύβοιας.   

 Συνολικά λοιπόν αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται το Εθνικό Τμήμα  4 

προτάσεις.  Έχει  έρθει  σε επαφή με τις  Τοπικές  διοικήσεις οι  οποίες 

προσπαθούν να βελτιώσουν τις  προσφορές και να έχουμε κάποια 

καινούργια ενημέρωση για τους προορισμούς τους οποίους προτείνουν.   

 Στα επόμενα διοικητικά συμβούλια πιστεύω να έχουμε καταλήξει να 

σας ενημερώσουμε για τον προορισμό του Πανελλήνιου Συνεδρίου για το 

2017. Σας ευχαριστώ πολύ.  

(χε ιρο κρό τημα ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Και εμείς  ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε.  Θα συνεχίσουμε με την 

ανταλλαγή αναμνηστικών με τους εκπροσώπους των Τοπικών  διοικήσεων. 

Ο κ.  Ανδριόπουλος είναι εδώ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ κ.  ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ :  ::  

Συγνώμη, για τις  προτάσεις του Πανελληνίου Συνεδρ ίου έχει  έρθει  

ένα e mail  από την Τοπική  Διοίκηση  Κέρκυρας η οποία προτείνει  για το 

επόμενο Πανελλήνιο Συνέδριο έχει  εξασφαλίσει  μία προσφορά από το 

ξενοδοχείο ΙΜΠΕΡΙΑΛ. Είναι ένα e mai l  το οποίο  ήρθε αυτές τις  μέρες  που 

είμαστε εδώ στο Πανελλήνιο Συνέδριο .  

 Έτσι λοιπόν γίνονται 5 οι  προτάσεις για τις  οποίες πρέπει να τις  

επεξεργαστούμε σαν Εθνικό Τμήμα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ τον Πρόεδρο της  Τοπικής που μας 

φιλοξενείς  να μας γνωρίσει ,  γιατί  κάποιες Τοπικές  αντί  δώρου έχουν φέρει 

χρήματα για κάποιους σκοπούς που θέλ ετε  εδώ.  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΣΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ κ .  ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ  

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  :  

Μπορούν οι  Τοπικές που επιθυμούν να μας δίνουν τα χρήματα και να 

τους κόβουμε την απόδειξη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  
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Μπορούμε σήμερα και αύριο.  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΣΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ κ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ :  

Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα δοθούν στο Ειδικό Σχολείο 

Ζακύνθου και στον Οργανισμό Δημόσιας Αντίληψης στον ΟΔΑ Ζακύνθου 

που έχει  άτομα και μέσα ορφανά και ε ίναι και γηρο κομείο και 

ορφανοτροφείο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Ευχαριστούμε πολύ παρακαλούμε για την ανταλλαγή αναμνηστικ ών.  

Θα πάμε με αλφαβητική σειρά.  …..  ( παράλληλες  ομ ιλ ί ε ς )  …. Πάμε ανάποδα; 

…..  (παράλληλες  ο μ ιλ ί ε ς )  …. Πάμε ανάποδα. (χε ιρο κρό τημα ) 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΠΟΝΟΜΗ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ -  ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ  

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  κ. ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ :  

Τοπική Διοίκηση :  Χίου,  Χανίων, Χαλκιδικής,  Φωκίδος,  Φλωρίνης ,  

Φθιώτιδος,  Τρικάλων, Σερρών.  

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Τοπική Διοίκηση :  Σάμου, Ροδόπης,  Ρεθύμνου, Πρεβέζης,  Πιερίας,  

Πειραιώς και  Νήσων, Ορεστιάδας ,  Μεσσηνίας,  Μαγνησίας,  Λευκάδας,  

Λέσβου, Λασιθίου,  Λάρισας,  Λακωνίας,  Κυκλάδων, Κορινθίας,  Κοζάνης, 

Κιλκίς,  Κέρκυρας,  Καρδίτσας,  Καβάλας,  Ιωαννίνων, Θεσσαλονίκης,  

Θεσπρωτίας,  Ηρακλείου,  Ηλε ίας,  Ευρυτανίας,  Δωδεκανήσου,  Δράμας,  

Γρεβενών, Αχαΐας,  Αττικής,  Άρτας,  Αρκαδίας,  Αργολίδος,  

Αλεξανδρούπολης,  Ακαρνανίας,  Αιτωλ ίας,  Ξάνθης,  Ζακύνθου.   

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος,  και  αφού  εξαντλήθηκαν τα θέματα 

που ήταν προς συζήτηση,  λύεται η συνεδρίαση, την 13η  Μαΐου 2016, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 20:20 ΄ .   

Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια σας.  Να είστε καλά. Χρόνια 

πολλά. Καλή συνέχεια.  Ευχαριστούμε πολύ .  

 

Στο τέλος του παρόντος πρακτικού προσαρτώνται τα έγγραφα που 

κατατέθηκαν στο προεδρείο :  

1)  Από την Τοπική Διοίκηση Χανίων , γ ια συζήτηση εκτός  ημερήσιας 

διάταξης.  
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α)  Πρόταση για την ανάληψη το υ  33ο υ  Πανελληνίου Συνεδρίου της 

Δ.Ε.Α.  

β)  Πρόταση για αξιοποίηση του Πρώην Αστυνομικού Σταθμού 

Στερνών Ακρωτηρίου Χανίων ως ξενώνα της Δ.Ε.Α.  

2)  Από την Τοπική Διοίκηση Θεσσαλονίκης .  

Η τοποθέτηση του εκπροσώπου της στο Πανελλήνιο Συνέδ ριο κ.  

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλείου,  επί  των διοικητικού απολογισμού του 

Εθνικού Τμήματος.   

3)  Κατατέθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Εθνικού Τμήματος,  κ.  

ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ Ιωάννη .  

Απόσπασμα πρακτικών από την συνεδρίαση του Δ.Σ.  του Εθνικού 

Τμήματος,  που έγ ινε στα Καλάβρυτα για το ΥΠΕΞ, ( το  πρωτότυπο  αυτών 

βρ ίσκε τα ι  σ τα  γραφε ία  το υ  Εθν ικο ύ  Τμήματο ς ) .     

4)  Κατατέθηκε από τον τ.  Πρόεδρο του Δ.Σ. του Εθνικού Τμήματος κ.  

ΚΟΝΤΑΚΟ Χρήστο .   

Γνωμοδότηση του δικηγόρου Θεσσαλονίκης Ιωάννη Μ. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ, 

σχετικά με χρηματική οφειλή –  επιστροφή ποσού 10.137,97 € από το 

Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, προς την Υπηρεσία 

Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ.)  του  Υπουργείου 

Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας,  κ.λ.π.  

5) Ο φάκελος του 32 ο υ  Πανελληνίου Συνεδρίου  11 –  15 Μαΐου 2016 

(Ζάκυνος),  που δόθηκε στους συνέδρους,  με τα προς συζήτηση θέματα 

κ.λ.π.  

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται  

ως  ακολούθως :  

SERVO PER AMIKECO 

Για τη Γενική Συνέλευση  

 

Ο Πρόεδρος  Γ.Σ.  
 

 

 

 

Μάρκος     ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ  

 Ο Γραμματέας  Γ.Σ.  
 

 

 

 

Χρήστος    ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ  
 

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

32ο υ  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  

 


