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“Δύναμη”
της i.p.a. Νομού Θεσσαλονίκης



ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας
πρόεδρος  I.P.A.
Θεσσαλονίκης

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ
Eσύ συνάδελφε, είσαι μέλος στην  μεγάλη οικογένεια της Διεθνούς Ένωσης 
Αστυνομικών (I.P.A.) ;  Αν όχι, επικοινώνησε αμέσως τώρα με τον 
Γ. Γραμματέα της Τοπικής Διοίκησης I.P.A. Ν. Θεσ/νίκης κ. Βασίλειο 
Γιαννακόπουλο, στο τηλ. 6975905020. 
Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών έχει περισσότερα από 400.000 μέλη, 
σε 65 χώρες στον κόσμο και η ταυτότητα με την οποία θα εφοδιασθείς
είναι ίδια σε όλες τις χώρες και είναι η μόνη που είναι αναγνωρίσιμη.
Δικαιολογητικά: Μία αίτηση και 1 φωτογραφία έγχρωμη με πολιτικά (τύπου 
Διαβατηρίου). Αιτήσεις εγγραφής και στο www.ipathessaloniki.gr 

ΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΑΣ
Οι συνδρομές στην I.P.A. είναι ένα (1) € τον μήνα και γίνονται συνολικά από την μισθοδοσία 
μηνός Δεκεμβρίου κάθε έτους, μαζί με έξι (6) € για το ετήσιο ημερολόγιο τοίχου και δύο (2) € για 
ενίσχυση Τ.Δ. Σύνολο 20 €. Στην Ένωσή μας, από το παραπάνω ποσό, έρχεται το ποσό των 4 € 
από κάθε μέλος (σε ετήσια βάση). Για τους συνταξιούχους, μέλη της Τοπικής Διοίκησης Νομού 
Θεσσαλονίκης, είναι ΔΩΡΕΑΝ σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού μας, και πάντα όσον 
αφορά μόνο τα δικαιώματα προς την Τοπική Διοίκηση I.P.A. Νομού Θεσ/νίκης. Το σύνολο των 
ετήσιων εσόδων μας, από συνδρομές μελών, είναι περίπου στο ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) €.

Αγαπητοί αναγνώστες μας, φίλοι της I. P. A. Νομού Θεσσαλονίκης,
φτάσαμε, στο 10ο τεύχος του περιοδικού μας «Δύναμη».
Θα έχετε αντιληφθεί ότι είναι συνεχής η προσπάθειά μας, για βελτίωση 
της ποιότητας του περιοδικού μας, με ακόμα καλύτερη ποιότητα χαρτιού, 
γραφικών και όλες οι σελίδες να είναι έγχρωμες.
Επόμενος στόχος μας, είναι η αύξηση του αριθμού των τευχών, ώστε να 
ανταποκριθούμε στην τεράστια ζήτηση που έχει το περιοδικό μας από όλη 
την χώρα.
Το περιοδικό μας, μαζί με την ιστοσελίδα της Ένωσής μας, www.ipathessalo-
niki.gr  αποτελούν πλέον την πιο αγαπημένη «παρέα» όλων των συναδέλφων 
εν ενεργεία και εν αποστρατεία. 

Στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να δείτε όλα τα νέα της I.P.A. τόσο από την Ελλάδα αλλά και από το 
εξωτερικό, τα νέα της Τοπικής  Διοίκησης Θεσσαλονίκης, το καταστατικό μας, αίτηση εγγραφής 
μελών, εκδρομές, τα νέα της Ένωσης Αστυνομικών ε.α. Νομού Θεσσαλονίκης, προσφορές 
του Συνεταιρισμού Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, άρθρα πολιτικά, επιστημονικά, θρησκευτικά, 
πολιτιστικά, νέα από τους συνδικαλιστικούς φορείς, άρθρα συνδικαλιστών, ειδική ενότητα με 
ερωτήσεις – απαντήσεις για υπηρεσιακά ζητήματα, ειδική ενότητα επίκαιρων θεμάτων, απόψεις 
και άρθρα μελών μας, ιδιωτών, ειδικές ενότητες άλλων Τοπικών Διοικήσεων i.p.a. στην χώρα μας, 
και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Καλούμε όλους τους φίλους μας, να επισκέπτονται καθημερινά 
την ιστοσελίδα μας, www.ipathessaloniki.gr καθόσον θα υπάρχει συνεχής ανανέωση.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ Η Ε.Ε. ΤHΣ  I.P.A.  Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της I.P.A. Νομού 
θεσσαλονίκης, εύχονται σε όλους τους φίλους αναγνώστες του περιοδικού μας «Δύναμη» για 
τις Άγιες ημέρες των Χριστουγέννων και του νέου έτους 2011, να έχουν υγεία, αισιοδοξία και 
ελπίδα για το μέλλον και κάθε τους επιθυμία να πραγματοποιηθεί.
Καλά Χριστούγεννα και Χρόνια Πολλά.

MΗNΥMA ΠΡΟΕΔΡΟΥ I.P.A. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
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“Δύναμη”
Έκδοση της ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΕΝΩΣΗΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Mοναστηρίου 326  ΤΚ  546 28
Τηλ. 2310-388195   Fax. 2310-776414
www.ipathessaloniki.gr

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
Η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική, ή 
περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του 
περιεχομένου του    περιοδικού με οποιονδήποτε τρόπο, 
μηχανικό, ηλεκτρονικό φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή  
άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του  εκδότη. 
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς  Δικαίου που 
ισχύουν στην χώρα μας.

ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΑ   ΚΕΙΜΕΝΑ
Τα ενυπόγραφα κείμενα εκφράζουν
τις απόψεις του υπογράφοντα
και όχι απαραίτητα τις θέσεις - απόψεις
και προβληματισμούς της Ένωσης.

Φωτοστοιχειοθεσία - Εκτύπωση:
Δημήτριος Κοτσαρίδης
Π.Σιατίστης 38 Ν.Κορδελιό τηλ. 2310 - 707188

Το Δ. Σ.  της Τοπικής Διοίκησης Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών ( Ι.P.A.)
Νομού Θεσσαλονίκης

Ηλίας Βασιλάκης
Πρόεδρος

Βασ. Γιαννακόπουλος
Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Χρυσουλάς
Αντιπρόεδρος

Γεώργιος Λαμπάδας
Αντιπρόεδρος

Νικ. Ταχματζίδης
Ταμίας

Δημ. Μπουραζάνας
Αν. Γ. Γραμματέας

Ιάκωβος Τσαγκαλίδης
Αντιπρόεδρος

Χριστ. Χριστοδουλής
Υπ. Δημ. Σχέσεων

Ιωάννης Πασχαλιάς
Αναπλ. Ταμίας

ΝΟΜΙΚΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Σωτήριος Κατσαρός
Συνταγματολόγος - Ποινικολόγος

Δικηγόρος Αθηνών

Ιωάννης Μισαηλίδης
Ποινικολόγος

Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

Υπεύθυνος  Έκδοσης - Διευθυντής
Ηλίας Βασιλάκης
τηλ. 6975905010
e-mail: VASILAKIS.H@hotmail.com 
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ΔΙΕΘΝΗΣ  ΕΝΩΣΗ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  ( I.P.A. )  ΝΟΜΟΥ  ΧΑΝΙΩΝ

To Σάββατο 2-10-2010 από τις 10 π.μ. έως στις 6 μ.μ., στα γραφεία της Ένωσης Αστυνομικών 
Νομού Χανίων διεξήχθησαν από την Τοπική Διοίκηση I.P.A. Χανίων, οι εκλογές για ανάδειξη 
νέου διοικητικού συμβουλίου στο τοπικό τμήμα της i.p.a. Χανίων. Για τη διαδικασία των εκλογών, 
αλλά και για τη δραστηριότητά τους, ο Γενικός Γραμματέας κ. Γιάννης Περράκης, δήλωσε, μεταξύ 
άλλων, τα εξής: “Τα μέλη μας συνταξιούχοι και εν ενεργεία είμαστε συνολικά γύρω στα 220 με 
τα περισσότερα να είναι εν ενεργεία. Κάθε τρία χρόνια διεξάγονται εκλογές και σήμερα αφού 
έληξε η τριετία προβαίνουμε στη διαδικασία ανάδειξης νέου διοικητικού συμβουλίου το οποίο 
θα απαρτίζεται από εννέα μέλη και στο νέο θα υπάρχει ανανέωση προσώπων. Καταβάλλουμε 
κάθε δυνατή προσπάθεια να προσφέρουμε όσο μπορούμε περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες 
στην κοινωνία και συνεισφέρουμε οικονομικά στο ΚΗΦΑΑΜΕΑ. Το 2005 καταφέραμε να 
διοργανώσουμε με απόλυτη επιτυχία το Πανελλήνιο Συνέδριο με 500 συνέδρους”.

Στην φωτό: Ο απερχόμενος πρόεδρος της ipa 
Χανίων κ. Γεώργιος Τζανακάκης (αριστερά) με 
τον κ. Νικόλαο Νικολακάκη (δεξιά) μπροστά 
από διάφορα αναμνηστικά διπλώματα, έπαινοι 
και έγγραφα για τη δραστηριότητά τους καθώς 
επίσης και με την αδελφοποίηση τους το 2004 
με την τοπική διοίκηση της ipa Μόρφου στην 
Κύπρο.

Στιγμιότυπα από την ώρα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος.

Συγκροτήθηκε σε σώμα, το νεοεκλεγέν Δ. Σ. της Τοπικής Διοίκησης Χανίων της Διεθνούς Ένωσης 
Αστυνομικών το οποίο αναδείχθηκε από τις αρχαιρεσίες της 7ης Γ. Σ. την 02-10-2010 ως εξής: 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΕΡΡΑΚΗΣ   Ιωάννης  6944264409
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ  Γεώργιος  6944224724 (Υπεύθυνος διοικητικών θεμάτων)
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ  Ανδρέας  6945893716 (Υπεύθυνος πολιτιστικών θεμάτων)
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΕΝΤΟΥΚΑΣ   Χρήστος   6945242856 (Υπεύθυνος κοινωνικών θεμάτων)
ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ  Δημήτριος   6972221831
ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ: ΒΙΓΛΑΚΗ   Ελένη   6973372767
ΤΑΜΙΑΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ  Νικόλαος   6979163398
ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ ΤΑΜΙΑ: ΓΑΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Ελευθέριος   6976606024
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ:  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ  Μερόπη   6947775219

ΤΟ  ΝΕΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Οι εκλογές στη Διεθνή Ένωση Αστυνομικών Νομού Χανίων. 
Ρεπορτάζ : Γιάννης Κάκανος
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Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρήστος Παπουτσής, εγκαινίασε το 
Πληροφοριακό Κέντρο (Περίπτερο) της Ελληνικής Αστυνομίας, στην 75η Διεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης.

Εγκαίνια  Πληροφοριακού  Κέντρου  Ελληνικής  Αστυνομίας  στην 
75η  Διεθνή  Έκθεση  Θεσσαλονίκης. 

Ρεπορτάζ: Γιώργος Αβραμίδης – Υπ.Δημ.Σχέσεων IPA Σάμου 

Δελτίο Τύπου για τα εγκαίνια του Πληροφοριακού Κέντρου της Ελληνικής Αστυνομίας 
στην 75η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ              Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ :  Εγκαίνια Πληροφοριακού Κέντρου Ελληνικής Αστυνομίας στην 
75η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
 
Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρήστος Παπουτσής, εγκαινίασε σήμερα το Πληροφοριακό 
Κέντρο (Περίπτερο) της Ελληνικής Αστυνομίας, στην 75η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Στα εγκαίνια παρέστησαν o Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Μανώλης Όθωνας, ο 
Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, κ. Γρηγόρης Τασούλας, και ο Αρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντιστράτηγος Ελευθέριος Οικονόμου, ο οποίος και χαιρέτησε την εκδήλωση 
των εγκαινίων. Παρέστησαν, επίσης, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος 
Στυλιανός Στεφανίδης, ο Διοικητής του Γ΄ Σώματος Στρατού Αντιστράτηγος Γεώργιος 
Νακόπουλος, ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Ιωάννης Ραχωβίτσας, ο 
Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Κασαπάκης, 
ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί και αστυνομικό προσωπικό, καθώς και ανώτατοι 
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Κάντε  κλικ  στο. www.ipathessaloniki.gr

απόστρατοι Αξιωματικοί τηςΕλληνικής Αστυνομίας. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 
εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων, εκπρόσωποι της Νομαρχιακής και Τοπικής αυτοδιοίκησης 
της Θεσσαλονίκης, εκπρόσωποι Πρυτανικών και Δικαστικών Αρχών, Πρόεδροι Συνδικαλιστικών 
Ενώσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, ανώτατοι και ανώτεροι 
Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι συλλόγων, φορέων 
και οργανισμών, καθώς και πλήθος πολιτών. Ο κ. Υπουργός, εγκαινιάζοντας το Πληροφοριακό 
Κέντρο της Ελληνικής Αστυνομίας, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Θέλω να εκφράσω την ιδιαίτερη 
χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα εδώ, στα εγκαίνια της Έκθεσης Θεσσαλονίκης και στα εγκαίνια 
του περιπτέρου της Ελληνικής Αστυνομίας, μια πράξη συμβολική για να υπενθυμίζει σε όλους, 
αυτό που χθες το απόγευμα οι ένστολοι διαδηλωτές, στους δρόμους της Θεσσαλονίκης φώναζαν 
ότι ανάπτυξη δεν γίνεται χωρίς ασφάλεια… ….τη Δημοκρατία, εμείς θα την περιφρουρήσουμε 
με κάθε τρόπο. Όπως θα περιφρουρήσουμε και το δικαίωμα των ανθρώπων να διαδηλώνουν, το 
δικαίωμα των εργαζομένων να εκφράζουν την αγωνία τους, αλλά ταυτόχρονα υπενθυμίζω την 
υποχρέωση όλων μας να προστατεύσουμε τη ζωή και τις περιουσίες των πολιτών. Και αυτό θα το 
πράξουμε……Οι νόμοι και το Σύνταγμα της χώρας αποσαφηνίζουν ότι είναι δικαίωμα του πολίτη 
η ασφάλεια, ότι είναι δικαίωμα του πολίτη η ασφάλεια της οικονομικής του δραστηριότητας, ότι 
είναι δικαίωμα του πολίτη η διασφάλιση της ποιότητας της ζωής του. Αυτό ακριβώς το δικαίωμα 
του πολίτη, εμείς θα εγγυηθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο…. » 
Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά τον χαιρετισμό που απηύθυνε στην εκδήλωση, 
ανέφερε μεταξύ άλλων: « Η παρουσία της Ελληνικής Αστυνομίας στην Έκθεση αυτή δεν έχει 
τυπικό χαρακτήρα και δεν περιορίζεται στα στενά όρια της εθιμοτυπικής συμμετοχής. Συμβολίζει 
την άρρηκτη σχέση της ασφάλειας με την πολιτικοοικονομική και κοινωνική ζωή μιας Χώρας. 
Η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας δεν αποτελεί απλώς μια ουσιώδη παράμετρο, αλλά την 
αναγκαία προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του Κράτους. Η ασφάλεια συμβάλλει στο 
να αισθάνεται μια κοινωνία ότι μπορεί να δημιουργήσει χωρίς να φοβάται. Και σήμερα που η 
δημιουργία και η ανάπτυξη αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την έξοδο της Χώρας 
μας από την κρίση, η εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας είναι πιο αναγκαία από ποτέ….…. Με 
ρεαλιστικό σχεδιασμό και ορθολογική χρήση του ανθρώπινου δυναμικού, δημιουργήσαμε νέο 
δόγμα αστυνόμευσης με κύριο γνώμονα την εμφανή παρουσία μας σε κάθε δρόμο, σε κάθε 
γειτονιά. Προς αυτή την κατεύθυνση, συστήσαμε και τις ομάδες ΔΙκυκλης ΑΣτυνόμευσης, τις 
γνωστές ως ΔΙ.ΑΣ., αρχικά στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια σε όλες τις πόλεις 
της Χώρας μας, με πολύ καλά αποτελέσματα στην καταπολέμηση του εγκλήματος και ενισχύσαμε 
σημαντικά τα Τμήματα Ασφαλείας, απαντώντας ουσιαστικά στο έγκλημα….… Σήμερα, η Ελληνική 
Αστυνομία με παρακαταθήκη: α) την εξάρθρωση του Επαναστατικού Αγώνα, της σοβαρότερης 
τρομοκρατικής οργάνωσης που έδρασε στη Χώρα μας μετά τη 17 Νοέμβρη και τον Ε.Λ.Α., β) 
τις συλλήψεις επικίνδυνων ημεδαπών και αλλοδαπών κακοποιών, και γ) την επιτυχή διαχείριση 
κρίσιμων περιστατικών, καλείται να ανταποκριθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό στις απαιτήσεις και 
τις προσδοκίες του Έλληνα πολίτη και στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής … » Σημειώνεται 
ότι το Πληροφοριακό Κέντρο της Ελληνικής Αστυνομίας αποσκοπεί στην ανάδειξη δράσεων 
του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας και στην ενημέρωση των επισκεπτών. Αστυνομικό 
προσωπικό θα βρίσκεται στο πληροφοριακό κέντρο, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της 
έκθεσης, προκειμένου να ενημερώνονται οι πολίτες για θέματα που σχετίζονται με τις δράσεις 
της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως την οδική ασφάλεια, την προστασία των ανηλίκων, τη Δίκυκλη 
Αστυνόμευση (ομάδα «ΔΙ.ΑΣ»), τα ναρκωτικά, τον «Αστυνομικό της Γειτονιάς» και άλλα θέματα 
αστυνομικού ενδιαφέροντος. 
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Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα



ΕΝΩΣΗ   ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  
ΕΝ  ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ 

ΝΟΜΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Προμηθέως  1  –  Τ.Κ. 546 27  Θεσσαλονίκη  

τηλ.2310-553538  fax.2310-553430
τηλ. Προέδρου: 6975905031

τηλ.Γεν Γραμματέα: 6975905020

                                                      ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

                                                                                               Θεσσαλονίκη 06 Σεπτεμβρίου 2010

Εμείς οι Αστυνομικοί εν αποστρατεία του Νομού Θεσσαλονίκης,  διαμαρτυρόμαστε και 
καταγγέλλουμε την Κυβέρνηση, για την άδικη επίθεση που δεχόμαστε, με αποτέλεσμα οι 
συντάξεις μας, να είναι πλέον συντάξεις πείνας. 
Μέσα σε λίγους μήνες, η Κυβέρνηση με αποφάσεις της:
1) Κατήργησε την 13η και 14η σύνταξη. 
2) Από 1η Αυγούστου, επανέφερε το ΛΑΦΚΑ. 
3) Σφυρίζει αδιάφορα για το υπό διάλυση Μετοχικό Ταμείο Στρατού.
Με την κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης και την εφαρμογή του ΛΑΦΚΑ, την 
αύξηση του Φ.Π.Α. από 19 % σε 23 %, την εφαρμογή πλήθος άμεσων και έμμεσων φόρων, 
είχε ως αποτέλεσμα, οι συνολικές ετήσιες αποδοχές μας να μειωθούν έως και 30%, ενώ 
απειλούμαστε να διακοπεί η απόδοση της επικουρικής σύνταξής μας από το Μετοχικό 
Ταμείο Στρατού, στο οποίο οι Αστυνομικοί κατέβαλαν χρήματα επί δεκαετίες. Για την 
υπό διάλυση σημερινή μορφή του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, μόνες υπεύθυνες ήταν 
οι εκάστοτε Κυβερνήσεις, αφού την Διοίκηση του Μ.Τ.Σ. την είχε πάντα το Υπουργείο 
Εθνικής Αμύνης. Το Κράτος οφείλει να διασφαλίσει νέους κοινωνικούς πόρους αλλά και 
να επιστρέψει αμέσως τις οφειλές του, στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού, ώστε και αυτό με 
την σειρά του, να αποδώσει τα οφειλόμενα από διετίας (Β.Ε.Α.) στους δικαιούμενους οι 
οποίοι για τα Β.Ε.Α. πλήρωναν κάθε μήνα επί δεκαετίες από τον μισθό τους, να συνεχίσει 
κανονικά την απόδοση των  μερισμάτων και να ομαλοποιηθεί η λειτουργία του.
Οι Έλληνες Συνταξιούχοι Αστυνομικοί, νιώθουμε υπερήφανοι, καθώς μετά από 30 και 
πλέον έτη προσφέροντας ασφάλεια στην ζωή, την τιμή και την περιουσία των πολιτών, 
καταφέραμε μέσα από χιλιάδες κινδύνους, να συνταξιοδοτηθούμε και να διαβιούμε 
ως πολίτες πλέον αυτής της χώρας.  Εμείς οι συνταξιούχοι αστυνομικοί δηλώνουμε με 
σαφήνεια στην Κυβέρνηση, ότι δεν πρόκειται να μείνουμε απαθείς στην συρρίκνωση 
του εισοδήματός μας, η οποία αποφέρει δραματική μείωση του βιοτικού επιπέδου των 
οικογενειών μας.Επίσης δηλώνουμε συμπαραστάτες στους αγώνες για τα δίκαια αιτήματα 
των εν ενεργεία συναδέλφων μας.
Υπερασπιζόμενοι την αξιοπρέπεια στην ζωή, καλούμε όλα τα μέλη μας, σε συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας, την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2010 και ώρα 18.00, στο άγαλμα Μεγάλου 
Αλεξάνδρου (παραλία, πλησίον Λ.Πύργου) στην Θεσσαλονίκη. 
Στην κινητοποίηση έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν και όλα τα Σωματεία Αστυνομικών 
εν αποστρατεία της Χώρας.
                                                               Γ Ι Α    Τ Ο   Δ . Σ . 
Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γεν. Γραμματέας
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Σωτήριος                                        ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος
Τηλ.6975905031                                                         τηλ. 6975905020
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Εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας
και Απόστρατοι στους δρόμους !!!

Φωτορεπορτάζ: ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος – Υπ. Δημ. Σχέσεων IPA Σάμου 
(Επίτιμο Μέλος IPA Θεσ/νίκης).

Την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2010 στις 6 το απόγευμα περισσότεροι από 2.500 
αστυνομικοί, πυροσβέστες, λιμενικοί και 600 απόστρατοι συγκεντρώθηκαν στον Λευκό 
Πύργο και στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ζητώντας από την κυβέρνηση να 
ικανοποιήσει θεσμικά και οικονομικά αιτήματά τους.
Κατόπιν και μετά από ομιλίες εκπροσώπων των εργαζόμενων Ασφαλείας και αποστράτων 
Αστυνομικών και λίγο μετά της 8.30 το απόγευμα ξεκίνησε πορεία στο κέντρο της 
Θεσσαλονίκης διαμέσου των οδών Παύλου Μελά, Τσιμισκή και Βενιζέλου κατευθύνθηκαν 
στο κτήριο της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας -Θράκης όπου και παρέδωσαν ψήφισμα 
με τα αιτήματα τους.
Η συγκέντρωση και η πορεία εξελίχθησαν ομαλά χωρίς να σημειωθεί κανένα απρόοπτο.
Ήταν η πρώτη φορά που απόστρατοι αστυνομικοί πραγματοποίησαν συγκέντρωση και 
πορεία διαμαρτυρίας, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΄Eνωσης Αποστράτων Αστυνομικών 
Θεσσαλονίκης  κ. Σωτήριος ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ και αυτό δείχνει την ανάγκη να διεκδικήσουμε, 
τόνισε, αυτά που δικαιούμαστε και δεν μας τα χάρισε κανείς!!!
Δίπλα στα αιτήματα τον συναδέλφων του, βρέθηκε από το πρώτο λεπτό ως και το τελευταίο 
ο πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης  
κ. Ηλίας ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ πλαισιωμένος από το Διοικητικό του Συμβούλιο και μέλη της Τ.Δ. 
IPA Nομού Θεσσαλονίκης καθώς και από τον πρόεδρο της εξελεγκτικής επιτροπής  κ. 
Θεόδωρο ΠΑΥΛΙΔΗ.



ΨΗΦΙΣΜΑ  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
Εμείς οι Αστυνομικοί εν αποστρατεία, που συγκεντρωθήκαμε σήμερα Παρασκευή 10 
Σεπτεμβρίου 2010 στο Άγαλμα Μεγάλου Αλεξάνδρου (περιοχή Λ. Πύργου) στην Θεσσαλονίκη, 
διαμαρτυρόμαστε και καταγγέλλουμε την Κυβέρνηση, για την άδικη επίθεση που δεχόμαστε, 
με αποτέλεσμα οι συντάξεις μας, να είναι πλέον συντάξεις πείνας. Μέσα σε λίγους μήνες, η 
Κυβέρνηση με αποφάσεις της:
1) Κατήργησε την 13η και 14η σύνταξη. 
2) Από 1η Αυγούστου, επανέφερε το ΛΑΦΚΑ. 
3) Σφυρίζει αδιάφορα για το υπό διάλυση Μετοχικό Ταμείο Στρατού.
Με την κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης, την εφαρμογή από 1ης Αυγούστου 2010 του 
ΛΑΦΚΑ, την αύξηση του ΦΠΑ από 19 σε 23%, την επιβολή άμεσων και έμμεσων φόρων, οι 
συνολικές ετήσιες αποδοχές μας μειώθηκαν έως 30%. Ταυτόχρονα το Κράτος αδιαφορεί για την 
κατάρρευση του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, από το οποίο λαμβάνουμε επικουρική σύνταξη. 
Για την υπό διάλυση σημερινή μορφή του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, μόνες υπεύθυνες ήταν 
και είναι οι εκάστοτε Κυβερνήσεις, αφού την Διοίκηση του Μ.Τ.Σ. την είχε και έχει, το Υπουργείο 
Εθνικής Αμύνης. Το Κράτος οφείλει να διασφαλίσει νέους κοινωνικούς πόρους αλλά και να 
επιστρέψει αμέσως τις οφειλές του, στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού, ώστε και αυτό με την σειρά 
του, να αποδώσει τα οφειλόμενα από διετίας Βοηθήματα Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (Β.Ε.Α.) 
στους μετοχομερισματούχους του (οι οποίοι πλήρωναν κάθε μήνα επί δεκαετίες από τον μισθό 
τους), και να συνεχίσει ομαλά την λειτουργία του.
Οι Έλληνες Συνταξιούχοι Αστυνομικοί, νιώθουμε υπερήφανοι, καθώς μετά από 30 και πλέον 
έτη προσφέροντας ασφάλεια στην ζωή, την τιμή και την περιουσία των πολιτών, καταφέραμε 
μέσα από χιλιάδες κινδύνους, να συνταξιοδοτηθούμε και να διαβιούμε ως πολίτες πλέον αυτής 
της χώρας.  
Εμείς οι συνταξιούχοι αστυνομικοί δηλώνουμε με σαφήνεια στην Κυβέρνηση, ότι δεν πρόκειται 
να μείνουμε απαθείς στην συρρίκνωση του εισοδήματός μας, η οποία αποφέρει δραματική μείωση 
του βιοτικού επιπέδου των οικογενειών μας.
Επίσης δηλώνουμε συμπαραστάτες στους αγώνες για τα δίκαια αιτήματα των εν ενεργεία 
συναδέλφων μας.
Είναι η πρώτη φορά που συνταξιούχοι Αστυνομικοί, αναγκάζονται να κατέβουν στους δρόμους 
και αυτό από μόνο του, πρέπει να αξιολογηθεί άμεσα.  

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 

ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ 

ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ 
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ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΧΩΡ/ΚΗΣ ΕΛ.ΑΣ. ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ 

ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Π.Ο.Σ.Α.Σ.Α.)



ΕΝΩΣΗ   ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  
ΕΝ  ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ 

ΝΟΜΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προμηθέως  1  –  Τ.Κ. 546 27  Θεσσαλονίκη   τηλ.2310-553538  fax.2310-553430

ΑΡΙΘ. ΕΓΚΡ. ΠΡΩΤΟΔ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 8634/2009

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 015 / 2010                             Θεσσαλονίκη 23 Οκτωβρίου 2010 
ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Μετά την αφαίρεση της 13ης και 14ης σύνταξης, την εφαρμογή του ΛΑΦΚΑ, τους αμέτρητους 
φόρους, έρχεται το Κράτος και αρνείται, στους συνταξιούχους ένστολους, να τους χορηγήσει 
το μέρισμα που δικαιούνται από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, το οποίο πρέπει να λαμβάνουν 
κάθε τρεις μήνες στις 5 του μηνός που αντιστοιχεί στην καταβολή του τριμήνου. Το Υπουργείο 
Οικονομικών, αρνείται την χρηματοδότηση του Ταμείου !! με αποτέλεσμα να μην έχει καταβληθεί 
το μέρισμα Δ΄ τριμήνου 2010 το οποίο θα έπρεπε να είχε καταβληθεί στις 5-10-2010, γεγονός που 
έχει σαν αποτέλεσμα την διατάραξη των οικογενειακών οικονομικών προϋπολογισμών. Πέραν 
τούτου υπάρχουν και διάφορες κατά καιρούς δηλώσεις από τον Υφυπουργό Εθν. Αμύνης κ. 
ΜΠΕΓΛΙΤΗ, ότι θα διακοπεί ή θα μετατραπεί η απόδοση των μερισμάτων, με αποτέλεσμα να 
υπάρχει έκδηλη αγανάκτηση των Αστυνομικών και Στρατιωτικών. Που πήγαν τα λεφτά; Εάν 
το Μετοχικό Ταμείο Στρατού σήμερα δεν έχει τα απαραίτητα αποθεματικά, γι’ αυτό δεν φταίνε 
οι μέτοχοί του (Αστυνομικοί και Στρατιωτικοί) οι οποίοι σε όλα τα χρόνια της θητείας τους 
ως εν ενεργεία, πλήρωναν κανονικά κάθε μήνα από τον μισθό τους, ώστε να λάβουν αυτή την 
συμπληρωματική σύνταξη με την αποστρατεία τους. 
Σημειωτέον ότι οι Διοικήσεις του Μετοχικού Ταμείου Στρατού διορίζονταν πάντα από τον 
εκάστοτε Υπουργό Εθνικής Αμύνης και επομένως το Κράτος δεν μπορεί σήμερα με τις πράξεις ή 
παραλείψεις του, να φέρει ένα από τα εντιμότερα τμήματα του Ελληνικού Λαού, σε κατάσταση 
εξαθλίωσης.  
Επιπλέον θα πρέπει να αναφερθεί ότι το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, αρνείται να αποδώσει τα 
Βοηθήματα Επαγγελματικής Αυτοτέλειας, στα παιδιά των ενστόλων (εκκρεμούν αιτήσεις από 
το 2008) με την αιτιολογία ότι δεν έχουν χρήματα. Για 25 – 30  χρόνια πλήρωναν υποχρεωτικά οι 
ένστολοι, με σκοπό να πάρουν τα παιδιά τους αυτό το βοήθημα! Που πήγαν τα λεφτά που μας 
παρακρατούσαν κάθε μήνα επί 30 και πλέον χρόνια από τον μισθό μας; 
Η Ένωσή μας, αποφάσισε να προβεί σε έντονες διαμαρτυρίες προς κάθε αρμόδια αρχή και να 
ενημερώσει και την Κοινωνία. Απαιτούμε να παρέμβει προσωπικά ο πρωθυπουργός, αλλά και ο 
Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.  Φτάνει πια ο εμπαιγμός.
Η Ένωσή μας, ζητά από τους έντιμους Υπουργούς και Βουλευτές του Νομού Θεσσαλονίκης 
στους οποίους κοινοποιείται το παρόν Δελτίο Τύπου, να παρέμβουν άμεσα με Ερωτήσεις τους 
στην Βουλή των Ελλήνων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Υπουργούς και Βουλευτές
του Νομού Θεσσαλονίκης
                                                   ΓΙΑ  ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο  Πρόεδρος                                                                                     Ο Γενικός Γραμματέας           
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ  Σωτήριος                                                             ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος                                       
τηλ. 6975905031                                                                                τηλ. 6975905020 
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ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ 
Σωτήριος
Πρόεδρος Ένωσης
Αστ/κών ε.α.
Νομού  Θεσσαλονίκης 

Το συμφέρον όλων των συναδέλφων 
είναι μόλις βγουν στην σύνταξη να 
εγγραφούν αμέσως στην Ένωση 
Αστυνομικών εν αποστρατεία 
Νομού Θεσσαλονίκης. Για να έχουν 
καταρχήν ενημέρωση όταν χρειασθεί, 
για όλες τις διεκδικήσεις έναντι του 
Δημοσίου που έκαναν όταν ήταν 
εν ενεργεία, να εφοδιασθούν με 
Δελτία Ταυτότητας στα Ελληνικά 
και στα Αγγλικά, να ενημερώνονται 
για όλα τα τρέχοντα ζητήματα, 

για προσφορές του Συνεταιρισμού 
Αστυνομικών Νομού Θεσ/νίκης, τις εκδρομές της I.P.A. Θεσ/νίκης 
και πλήθος άλλων εξυπηρετήσεων. Τα γραφεία συστεγάζονται στα 
γραφεία του Συνεταιρισμού Αστυνομικών  στην οδό Προμηθέως 1, 
τηλ. 2310-553538. και fax. 2310-553430. Εγγραφές γίνονται καθημερινά 
08.00΄- 17.00΄ στις υπαλλήλους του Συνεταιρισμού, έχοντας μαζί σας, 
φωτοαντίγραφο  συνταξιοδοτικής  πράξης, μία φωτογραφία με στολή, 
συμπληρώνοντας μία αίτηση  και 20 €  (10 € για εγγραφή και 10 € για 
ετήσια συνδρομή).

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε. Α. ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ   ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  
ΕΝ  ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ 

ΝΟΜΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προμηθέως  1  –  Τ.Κ. 546 27  Θεσσαλονίκη   τηλ.2310-553538  fax.2310-553430

ΑΡΙΘ. ΕΓΚΡ. ΠΡΩΤΟΔ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 8634/2009

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 014 / 2010                             Θεσσαλονίκη 20 Οκτωβρίου 2010 
ΠΡΟΣ

κ. Υπουργό Οικονομικών κ.κ. Υπουργούς και Βουλευτές Νομού  Θεσ/νίκης
Κύριε Υπουργέ των Οικονομικών.
Κύριοι Υπουργοί. Κυρίες και κύριοι Βουλευτές.
Η Ένωσή μας, διαμαρτύρεται εντόνως αφενός για την περικοπή μέρους των δώρων εορτών και 
επιδόματος αδείας το οποίο περιορίσθηκε ετήσια στα 800 € γεγονός που αφορά μέρος των μελών 
μας, αλλά και για την ολική περικοπή σε όσους είναι κάτω των 60 ετών. Θεωρούμε ότι οι διατάξεις 
του Νόμου 3847/2010 είναι αντιδημοκρατικές και απολύτως αντισυνταγματικές διότι παραβιάζουν 
πέραν των άλλων και την αρχή της ισότητας μεταξύ των πολιτών.
Η Ένωσή μας, θα προσφύγει στα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά Δικαστήρια για την κατάργηση 
του ανωτέρω Νόμου, αλλά και την υλική - ηθική αποζημίωση από το Ελληνικό Δημόσιο των 
μελών μας. Πέραν όμως των ενεργειών της Ένωσής μας, αιτούμεθα από τον κ. Υπουργό των 
Οικονομικών, να αντιληφθεί το μέγεθος της αδικίας σε βάρος των απόμαχων και να προβεί άμεσα 
σε διορθωτικές κινήσεις.
Από τους έντιμους Υπουργούς και Βουλευτές του Νομού Θεσσαλονίκης, απαιτούμε την άμεση 
παρέμβασή τους, με κατάθεση τροπολογιών και ερωτήσεις στην Βουλή των Ελλήνων.
 
                                     ΓΙΑ  ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο  Πρόεδρος                                                                                      Ο Γενικός Γραμματέας           
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ  Σωτήριος                                                               ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος                                       
τηλ. 6975905031                                                                                 τηλ. 6975905020 



ΝΟΜΟΣ 3865/2010
                 

''ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ''.

Σας παραθέτουμε αυτούσια τα κυριότερα άρθρα (20,21,22) του Νόμου 3865/2010 ''Μεταρρύθμιση 
Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις'' και τα οποία  αφορούν τις 
νέες ρυθμίσεις για το ασφαλιστικό του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

 
Άρθρο 20

1. Συνταξιοδοτικά δικαιώματα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας 
και του Πυροσβεστικού Σώματος που έχουν θεμελιωθεί ή θεμελιώνονται μέχρι και την 31η 
Δεκεμβρίου 2010 δεν θίγονται από την παραμονή τους στην υπηρεσία μετά την ημερομηνία αυτή 
και τυχόν συνταξιοδοτικές μεταβολές στη διάρκεια αυτής δεν επηρεάζουν τις προϋποθέσεις 
συνταξιοδότησής τους, τον τρόπο υπολογισμού, καθώς και το χρόνο έναρξης καταβολής της 
σύνταξής τους.

2. Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού 
Σώματος που θεμελιώνουν, σύμφωνα με τις υφιστάμενες μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου 
διατάξεις, συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του έτους 2011, η υποχρέωση συντάξιμης υπηρεσίας 
αυξάνεται κατά ενάμισι (1 ½) επιπλέον έτος. Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα 
το έτος 2012 η υποχρέωση συντάξιμης υπηρεσίας αυξάνεται κατά τρία (3) επιπλέον έτη. Για 
όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2013, η υποχρέωση συντάξιμης υπηρεσίας 
αυξάνεται κατά τεσσεράμισι (4 ½) επιπλέον έτη και για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό 
δικαίωμα το έτος 2014, η υποχρέωση συντάξιμης υπηρεσίας αυξάνεται κατά έξι (6) επιπλέον έτη.

3. Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31.12.2014, ο τρόπος υπολογισμού της 
σύνταξης, ως προς τις κατηγορίες προσωπικού των παραγράφων 1 και 2, ρυθμίζεται σύμφωνα με 
τις ισχύουσες μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου διατάξεις του άρθρου 42 του Κώδικα 
Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007) και του άρθρου 1 του ν. 3029/2002. Για 
όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2015 και μετά, η σύνταξή τους υπολογίζεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του νόμου αυτού.

4. Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού 
Σώματος που δεν υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 και θεμελιώνουν δικαίωμα 
σύνταξης από 1.1.2015 και μετά, δικαιούνται σύνταξη, εφόσον έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό 
(60ό) έτος της ηλικίας τους ή σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας, στα οποία συνυπολογίζονται 
αθροιστικά:

α. Ο χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, όπως αυτός προσδιορίζεται στις διατάξεις του 
Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007), όπως ισχύει σήμερα.

β. Ο χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο ή τριπλάσιο μέχρι πέντε 
(5) έτη, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων 
(π.δ. 169/2007), όπως ισχύει σήμερα.

γ. Ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης που αναγνωρίζεται ως συντάξιμος σύμφωνα με την παράγραφο 
10 του άρθρου 4 του νόμου αυτού.

5. Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού 
Σώματος που δεν υπάγονται στις παραγράφους 1 και 2 και απομακρύνονται αυτεπαγγέλτως, 
εκτός των περιπτώσεων επιβολής καταστατικής ποινής που συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος 
καταβολής σύνταξης, η σύνταξη καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του χρόνου που αντιστοιχεί 
στα  τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής υπηρεσίας ή με τη συμπλήρωση του εξηκοστού (60ού) 
έτους της ηλικίας.

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

6. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών 
Συντάξεων (π.δ. 169/2007) τροποποιείται ως εξής: «Ο διπλασιασμός ή τριπλασιασμός του 
συντάξιμου χρόνου των στρατιωτικών της παραγράφου 1 γίνεται μόνον εφόσον αυτοί 
συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.» Το δεύτερο εδάφιο 
της παραγράφου 9 του άρθρου 41 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 
169/2007) τροποποιείται ως εξής: «Ο διπλασιασμός του συντάξιμου χρόνου των στρατιωτικών που 
αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο γίνεται μόνον εφόσον αυτοί συμπλήρωσαν πραγματική 
στρατιωτική υπηρεσία είκοσι πέντε (25) ετών.»

7. To δικαίωμα ανάκλησης της αίτησης παραίτησης, λόγω συνταξιοδότησης, που προβλέπεται στις 
διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου μόνου του ν. 3847/2010 (ΦΕΚ 67 Α΄) παρέχεται για ένα 
(1) μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Άρθρο 21

1. Ο χρόνος υπηρεσίας των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) του ν. 1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α΄) 
που διανύθηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις με την ιδιότητα του Οπλίτη Πενταετούς Υποχρέωσης 
(ΟΠΥ) ή του Εθελοντή Πενταετούς Υποχρέωσης (ΕΠΥ), καθώς και ο χρόνος υπηρεσίας των 
ανακαταταγμένων Εφέδρων Αξιωματικών Μακράς Διάρκειας, οι οποίοι ανανέωσαν την 
παραμονή τους στο Στράτευμα με βάση τις διατάξεις του ν. 1680/1987 (ΦΕΚ 7 Α΄), και για τον 
οποίο ασφαλίσθηκαν στο ΙΚΑ − ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ, αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής 
συντάξιμης υπηρεσίας. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν εφαρμογή και για 
όσους υπηρέτησαν ως ΟΠΥ ή ΕΠΥ, οι οποίοι μετά την απομάκρυνσή τους από τις θέσεις αυτές 
κατατάχθηκαν στα Σώματα Ασφαλείας ή το Πυροσβεστικό Σώμα ή διορίστηκαν στο Δημόσιο. Η 
αναγνώριση γίνεται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, με πράξη της αρμόδιας Διεύθυνσης 
Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Οι ασφαλιστικές εισφορές για κύρια και 
επικουρική σύνταξη (εργοδότη και ασφαλισμένου) που έχουν καταβληθεί στο ΙΚΑ − ΕΤΑΜ και 
ΕΤΕΑΜ για το παραπάνω χρονικό διάστημα αποδίδονται στο Δημόσιο εντός εξαμήνου από την 
κοινοποίηση σε αυτά της σχετικής πράξης αναγνώρισης.

2. Οι έφεδροι εξ εφέδρων Αξιωματικοί του άρθρου 53 του ν. 833/1937 (ΦΕΚ 351 Α΄) ασφαλίζονται 
στο Δημόσιο και αποκτούν δικαίωμα σύνταξης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που 
αποκτούν δικαίωμα σύνταξης και οι μόνιμοι Αξιωματικοί, ανεξαρτήτως του χρόνου κατάταξής 
τους στις Ένοπλες Δυνάμεις. Ο χρόνος ασφάλισής τους, κατά το διάστημα που είχαν τη 
στρατιωτική ιδιότητα, σε άλλα Ταμεία πλην εκείνων των Ενόπλων Δυνάμεων λογίζεται ως χρόνος 
πραγματικής συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας.

3. Τα πρόσωπα του άρθρου 7 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α΄) ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο 
Δημόσιο από την κατάταξή τους ως στρατιωτικοί και προαιρετικά σε άλλους ασφαλιστικούς 
φορείς συναφείς με την απόκτηση νέας ιδιότητας, χωρίς χρονικό περιορισμό, με υποβολή σχετικής 
δήλωσης και καταβολής σε αυτούς του συνόλου των εισφορών από τους ασφαλισμένους. 
Τυχόν εισφορές που παρακρατήθηκαν υπέρ των εν λόγω ασφαλιστικών φορέων για χρόνο που 
συμπίπτει με το χρόνο ασφάλισης στο Δημόσιο συμψηφίζονται με τις εισφορές όσων επιλέξουν 
την προαιρετική ασφάλιση στους φορείς αυτούς.

4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων έχουν εφαρμογή και για όσους έχουν ήδη εξέλθει 
της υπηρεσίας μέχρι την ισχύ του νόμου αυτού, καθώς και για τις οικογένειες αυτών που έχουν 
αποβιώσει, τα δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την πρώτη του επόμενου της υποβολής 
της αίτησης μήνα.

Άρθρο 22

1. Το εδάφιο α΄ της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του Κώδικα Πολιτικών και 
Στρατιωτικών Συντάξεων αντικαθίσταται ως εξής: «Ο ελάχιστος χρόνος σπουδών στελεχών των 
Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, ανεξαρτήτως 
του χρόνου κατάταξής τους, για την απόκτηση ενός πτυχίου σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον αυτός δεν λογίζεται ως συντάξιμος σύμφωνα 
με άλλες διατάξεις. Για τον υπολογισμό του χρόνου θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος 
των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 20 του παρόντος νόμου προσμετράται και ο ανωτέρω χρόνος 
σπουδών.»
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2. Στο άρθρο 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007, ΦΕΚ 210 
Α΄) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: «7. Ο επανακαθορισμός των μονάδων και υπηρεσιών που 
αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου, στις οποίες λογίζεται αυξημένος στο 
διπλάσιο και ως τέτοιος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε 
σε αυτές, γίνεται με ειδικό νόμο, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 του 
Συντάγματος.»

3. Προκειμένου για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, ο 
χρόνος υπηρεσίας των πέντε (5) ετών που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007, (ΦΕΚ 
210 Α΄), αναγνωρίζεται ως συντάξιμος με καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών 
ασφαλισμένου και εργοδότη, από τους ενδιαφερομένους. Οι εισφορές αυτές υπολογίζονται επί 
της εκάστοτε αποζημίωσης που λαμβάνουν για εργασία πέραν του πενθημέρου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της περίπτωσης ΣΤ΄ του άρθρου 55 του ν. 1249/1982 ΦΕΚ 43 Α΄) και παρακρατούνται 
κατά το χρόνο καταβολής της αποζημίωσης, κατ’ ανώτατο όριο για μία πενταετία.

4. Ο συντάξιμος χρόνος του ένστολου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων 
Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που έχει καταταγεί μέχρι την 31.12.1995 και 
θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης από την 1.1.2015 και μετά προσαυξάνεται κατά τρία (3) έτη, με την 
καταβολή της προβλεπόμενης, από τις διατάξεις του άρθρου 59 του π.δ. 169/2007, εισφοράς για τη 
συμπλήρωση σαράντα (40) ετών συντάξιμης υπηρεσίας.

Άρθρο 23

Έναρξη ισχύος
.
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις. Παραγγέλλουμε τη δημοσίευση του 
παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,   Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ,   Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ,   Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα 20 Ιουλίου 2010

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

ΑΝΕΚΔΟΤΟ:               E-mail  Άραβα μαθητή στον πατέρα του

Το Βερολίνο είναι θαυμάσιο, οι άνθρωποι εδώ είναι υπέροχοι και μου αρέσει πολύ εδώ, αλλά 
πατέρα, ντρέπομαι λίγο να πηγαίνω στο κολέγιο με τη Ferrari 599 GTB από καθαρό χρυσό, 
όταν όλοι μου οι καθηγητές και πολλοί συμμαθητές μου έρχονται με τρένο. Ο γιος σου, 
Nasser 

Και η απάντηση του Άραβα πατέρα: 
Αγαπημένε μου γιε 20 εκατομμύρια αμερικάνικα δολάρια μόλις μεταφέρθηκαν στο 
λογαριασμό σου. Σε παρακαλώ σταμάτα να μας ντροπιάζεις! Πήγαινε και αγόρασε και εσύ 
ένα τρένο! 
Με αγάπη, Ο πατέρας σου.
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ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ E.E. KAI E.A. ΝΟΜΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ  1 Τ.Κ. 546 27 ΤΗΛ.2310-553538  FAX.2310-553430 

Σας …….προκαλούμε να συγκρίνετε την παρακάτω νέα προσφορά. !!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ 1€ (ναι ένα ευρώ) μηνιαίο  πάγιο !!

1) ΔΩΡΕΑΝ  απεριόριστη ενδοεπικοινωνία.
2) ΔΩΡΕΑΝ 25 ώρες μηνιαίως προς σταθερά
3) ΔΩΡΕΑΝ 130 SMS  κάθε μήνα, προς όλα τα δίκτυα.
Τελική τιμή 2,90 €, (ΦΠΑ, τέλη κινητής και 1,50 € συνδρομή στον Συνεταιρισμό ). 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΜΕ 29€  μηνιαίο πάγιο.
1) ΔΩΡΕΑΝ 25 ώρες μηνιαίως προς όλη την WIND
2) ΔΩΡΕΑΝ 7 ώρες μηνιαίως προς σταθερά.
3) ΔΩΡΕΑΝ 5 ώρες μηνιαίως προς COSMOTE – VODAFONE
4) ΔΩΡΕΑΝ 130 SMS κάθε μήνα προς όλα τα δίκτυα.
Τελική τιμή 41,50 €,  (ΦΠΑ, τέλη κινητής και 1,50 € συνδρομή  στον Συνεταιρισμό). 

ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΥΝ:
1)  30 % φτηνότερα ΙΝΤΕΡΝΕΤ  ADSM (για όσους αιτηθούν) στο κινητό.
2)  ΔΩΡΕΑΝ φορητότητα, κρατώντας το δικό σας νούμερο.
3)  Ενιαία χρέωση  κλήσεων προς  WIND, VODAFONE, COSMOTE ,
             Q - TELECOM  και  προς σταθερά  0,198 € / λεπτό.
4)         Επιδότηση 200 €  σε μετρητά σε σύνδεση που θα πραγματοποιήσει 
             ετήσια κίνηση 800 €, εφόσον παραμείνει την επόμενη χρονιά και… 
             Επιδότηση 100 € σε μετρητά σε σύνδεση που θα πραγματοποιήσει
             ετήσια κίνηση 400 € (δηλαδή εκπτώσεις έως 25 %).
5)         Ελάχιστη χρέωση προς σταθερά και κινητά 45 δευτερόλεπτα.
             Η προσφορά απευθύνεται στους συναδέλφους όλης της χώρας.
             Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στον Συνεταιρισμό 
           στα  τηλέφωνα 2310 – 553538  και 6975909933 
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Λιάνα Δημοπούλου
Κωνσταντινίδου

Συμβολαιογράφος

Σαλαμίνος 10 – 5ος όροφος
Γωνία Πολυτεχνείου 
(έναντι HOTEL ASTORIA)
τηλ.: 2310-524581
Θεσσαλονίκη.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΠΑ ΣΤΟΝ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΜΑΣ
Η  ΕΛΠΑ προσφέρει έκπτωση 25% στον 
Συνεταιρισμό μας για τις ακόλουθες 
υπηρεσίες:
Ετήσια συνδρομή οδικής βοήθειας  για 1 
αυτ/το 98 €, αντί των 130 € που είναι η 
κανονική τιμή. 
Για 2 αυτ/τα 169 €, αντί 225 που είναι η 
κανονική τιμή. Για Μοτο 71 €, αντί 95 που 
είναι η κανονική τιμή. Για περισσότερες 
πληροφορίες και εγγραφές, στον 
Συνεταιρισμό μας – Προμηθέως 1 Θεσ/
νίκη τηλ. 2310-553538

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΚΤΕΟ
Η AUTOVISION Κ.Τ.Ε.Ο. – ADR Α.Ε., 
ιδιωτικό ΚΤΕΟ Θέρμης τηλ. 2310-487500 
στην Θέρμη Θεσ/νίκης και στην Πολίχνη 
– Νοσοκομείο Παπαγεωργίου και 424 Σ.Ν. 
τηλ. 2310-680200 και 
2310-681710, προσφέρει έκπτωση 20% 
στον τεχνικό έλεγχο αυτ/των, με την 
επίδειξη της Υπηρεσιακής Ταυτότητας.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ
ΑΥΤ/ΤΩΝ
Το φανοποιείο του ΜΗΤΡΑΚΑ 
Απόστολου, που βρίσκεται έναντι 
του κοσμικού κέντρου ΜΙΘΡΙΟΝ 
και παραπλεύρως του νοσοκομείου 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ στην περιφερειακή 
οδό στην Πολίχνη τηλ. 2310-681689 
προ-σφέρει έκπτωση 20% σε όλες τις 
εργασίες φανοποιείας του αυτ/του σας 
(λαμαρινοδουλειά – βαφές κλπ).

ΑΪΒΑΤΖΙΔΗΣ Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Χειρούργος  Οδοντίατρος

ΔΕΧΕΤΑΙ:ΠΡΩΪNA ME PANTEBOY (10-1μ.μ.)
ΑΠΟΓΕΥΜΑ:6-9μ.μ.
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 99, ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ
(Στάση Αγ. Βαρβάρας)
ΤΗΛ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ:2310 907474       ΟΙΚΙΑ:2310 919410
ΚΙΝΗΤΟ:6972 997264
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για το 2011 τιμή Μονόκλινου 40 €  και Δίκλινο 45 € με πρωϊνό.
Η τιμή αυτή δεν ισχύει την περίοδο εκθέσεων. 

ΜΑΝΔΡΙΝΟ Α.Ε. – ΕΓΝΑΤΙΑΣ 29    ΤΗΛ. 2310-526321 ΕΩΣ 2310-526324  
FAX. 2310-526321   ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.mandrino.gr

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Παρέχεται έκπτωση 7% για αγορά 
συσκευών κινητών τηλεφώνων επί της 
λιανικής τιμής καθώς και σε διάφορα 
αξεσουάρ κινητών στα παρακάτω 
καταστήματα της WIND: α) Εγνατίας 47 
και Ι. Δραγούμη, β) Αγίας Σοφίας 10,  γ) 
Εμπορικό Κέντρο «ΜΕΓΑΡΟ ΕΓΝΑΤΙΑ» 
Μοναστηρίου - Πλ. Δημοκρατίας και 
Λαγκαδά 5,  δ)  Γιαννιτσών 61 και 
Κολλέτη, ε) Τσιμισκή 99 – 101 και στ) CAR-
REFOUR (Πυλαία) Τομπάζη 15.

ΕΚΠΤΩΣΗ 15 %  
στα ελαστικά μάρκας  GOODYEAR,
DUNLOP,  SAVA και STARMAXX.

EMM. M. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΑΝΤΩΝ
ΟΔΟΣ ΙΩΝΙΑΣ (6Ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310-754601 & 310-754602 &
2310-755158
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STOUNTIO Φωτογραφίας Βασίλη Νικολόπουλου. Μοναστηρίου 6
τηλ. 2310 544209  Θεσσαλονίκη

Κάντε κλικ στο: www.ipathessaloniki.gr
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6η ΦΙΛΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ I.P.A. ΔΡΑΜΑΣ
Φωτορεπορτάζ:  Γιώργος Αβραμίδης της Τ.Δ. IPA Σάμου.

Με μεγάλη επιτυχία, διοργανώθηκε από την Τοπική Διοίκηση I.P.A. Νομού Δράμας, η 6η Φιλική 
Συνάντηση των Τοπικών Διοικήσεων I.P.A. Ελλάδος. Τόσο ο Πρόεδρος, όσο και τα μέλη του Δ.Σ. 
της Τοπικής Διοίκησης Δράμας, έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, ώστε η επιτυχία των εκδηλώσεων 
να ήταν δεδομένη. Η υποδοχή, η φιλόξενη διαμονή, η οργάνωση, η ξενάγηση, η εξυπηρέτηση, η 
ευγένεια και το χαμόγελο, ήταν κυρίαρχα. Θερμά συγχαρητήρια στους συναδέλφους της Τοπικής 
Διοίκησης I.P.A. Νομού Δράμας. Τους ευχαριστούμε θερμά.
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ΟΙ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ  Β.Ε.Α.

Από την 1η Σεπτεμβρίου του 2010, σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. Φ. 951.1/120/875101/Σ. 5291 Κοινή Υπουργική 
Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμύνης Ευάγγελου Βενιζέλου και Υφυπουργού Οικονομικών Φιλίππου 
Σαχινίδη, αλλάζει ο τρόπος καταβολής του Βοηθήματος Επαγγελματικής ή οικογενειακής Αυτοτέλειας 
(πρώην προικοδότηση). 
Σύμφωνα με την παραπάνω Απόφαση προβλέπεται ότι : το βοήθημα επαγγελματικής ή οικογενειακής 
αυτοτέλειας (προικοδότηση) θα καταβάλλεται στα τέκνα των μετόχων και μερισματούχων του Μετοχικού 
Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) μόνο με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
•  Με την τέλεση γάμου του τέκνου. 
• Από τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του τέκνου και μέχρι συμπληρώσεως του 30ου έτους της 
ηλικίας του. 
• Για αποδεδειγμένους σοβαρούς λόγους υγείας του τέκνου. 
Οι παραπάνω ρυθμίσεις, με την εν λόγω Κοινή Υπουργική Απόφαση, επιφέρει στα τέκνα των μετόχων και 
μερισματούχων του ΜΤΣ, καθώς και στις οικογένειες αυτών τις κατωτέρω δυσμενείς επιπτώσεις: 
• Παρατείνει μέχρι επτά (7) έτη την καταβολή του παραπάνω βοηθήματος κι αν λάβουμε υπ’ όψιν μας ότι 
ήδη η καταβολή αυτού γίνεται σήμερα με καθυστέρηση δύο (2) ετών από την ημερομηνία αιτήσεως του 
δικαιούχου, η παράταση αυτή θα ανέρχεται συνολικά στα εννέα (9) έτη.
• Συγχέει με την προϋπόθεση: «αποδεδειγμένους σοβαρούς λόγους υγείας» τους δικαιούχους του βοηθήματος 
αυτού και δημιουργεί μεταξύ αυτών προστριβές και έριδες, καθ’ όσον ποιος είναι αυτός που θα κρίνει ποιος 
είναι ο σοβαρότερος από όλους τους υπόλοιπους λόγους, χωρίς περαιτέρω διευκρινήσεις και ποιος νόμος 
βάζει τις ασθένειες σε σειρά προτεραιότητας. 
• Ανατρέπει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, που περίμεναν το εν λόγω βοήθημα ως χείρα βοηθείας 
μετά την ενηλικίωση των τέκνων τους, προκειμένου να μπορέσουν τα τέκνα τους να σπουδάσουν, 
αποκατασταθούν επαγγελματικά, κ.λ.π.
• Γεμίζει το μέλλον των μετόχων και μερισματούχων με προβληματισμούς, σε μία δύσκολη παγκόσμια 
οικονομική κρίση και παρατείνει την αβεβαιότητα, καθώς και την ανασφάλεια για το μέλλον του ταμείου 
τους (ΜΤΣ) και κατ’ επέκτασιν του δικού τους μέλλοντος.

Το ανέκδοτο των εκλογών 
«Μια μέρα σκοτώθηκε μια γυναίκα που ήταν μεγάλη πολιτικός και μεγαλοστέλεχος στο κόμμα της, με υπουργεία και 
πολλές περγαμηνές. Όταν έφτασε στον άλλο κόσμο, την υποδέχτηκε ο Άγιος Πέτρος και της λέει: - «Που θα ήθελες 
να περάσεις την αιωνιότητα σου, στην Κόλαση ή στον Παράδεισο;» Εκείνη το σκέφτεται λίγο και λέει: - «Δεν είμαι 
σίγουρη.» - «Τότε», λέει ο Άγιος Πέτρος, «θα κάνουμε το εξής, θα περάσεις 24 ώρες στην Κόλαση και 24 ώρες στον 
Παράδεισο και μετά αποφασίζεις.» Η πολιτικός συμφωνεί. Πάνε λοιπόν, στην Κόλαση.
Εκεί η πολιτικός βλέπει όλους τους πολιτικούς φίλους της που είχαν πεθάνει να παίζουν γκολφ, να ποντάρουν στο 
καζίνο, να πίνουν σαμπάνια, να φλερτάρουν με ωραίους άντρες και πανέμορφες γυναίκες και γενικά να διασκεδάζουν 
πολύ. Ακόμα και ο Διάβολος ήταν μαζί τους και κάνανε παρέα, λέγοντάς τους τα καλύτερα πρόστυχα και πικάντικα 
ανέκδοτα. Όλα πολύ ωραία και η πολιτικός περνούσε υπέροχα. 
Πριν όμως να το καταλάβει, πέρασαν οι 24 ώρες και ήρθε ο Άγιος Πέτρος να την πάρει να πάνε στον Παράδεισο. Ο 
Παράδεισος ήταν ένα πολύ ήσυχο μέρος με ήρεμη ατμόσφαιρα, οι άγγελοι έπαιζαν γαλήνια μουσική με τις άρπες και 
τις λύρες τους, οι φιλόσοφοι μιλάγαν για τη ζωή και το θάνατο και όλοι μαζί συζητούσαν με τον Θεό που ήταν πολύ 
γλυκός κι ευχάριστος τύπος. Η πολιτικός αισθανόταν πολύ όμορφα και πριν να το καταλάβει, πέρασαν και αυτές οι 24 
ώρες, ώσπου ήρθε ο Άγιος Πέτρος να τι ρωτήσει τι αποφάσισε τώρα που είδε και τα δύο μέρη. Η πολιτικός το σκέφτεται 
λίγο και του λέει:
- «Ο Παράδεισος ήταν πολύ ωραίος και γαλήνιος, αλλά στην Κόλαση ήταν όλοι οι φίλοι μου και διασκέδαζαν πιο πολύ, 
οπότε θα προτιμήσω την Κόλαση.»  Ο Άγιος Πέτρος σέβεται την επιθυμία της και την στέλνει στην Κόλαση. 
Όμως, η Κόλαση ήταν λίγο διαφορετική τώρα, ένα διαλυμένο μέρος με αποπνικτική ατμόσφαιρα και όλοι οι φίλοι της 
πολιτικού δούλευαν στα κάτεργα και κουβαλούσαν τεράστιες πέτρες, ενώ και ο Διάβολος ήταν πάνω από τα κεφάλια 
τους και τους διέταζε συνεχώς. Η πολιτικός δυσαρεστημένη πάει και ρωτά τον Διάβολο:- «Τι έγινε εδώ; Προχθές όλα 
ήταν τόσο ωραία και όλοι διασκέδαζαν.» Και ο Διάβολος της απαντά: Ναι. αλλά τότε είχαμε προεκλογική εκστρατεία, 
σήμερα μας έχεις πλέον ψηφίσει!!!» 
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AΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ – ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Με μεγάλη επισημότητα έγινε στις 20-10-2010, 
στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγ. Γρηγορίου 
του Παλαμά Δοξολογία στα πλαίσια της εορτής 
του Αγίου Αρτεμίου, προστάτη της Ελληνικής 
Αστυνομίας.

Στη συνέχεια έγινε επιμνημόσυνη Δέηση στο 
μνημείο πεσόντων Αστυνομικών (έναντι του 
Γ΄Σ.Σ)  και κατάθεση στεφάνων. 
Ακολούθησε ανάγνωση της ημερήσιας διαταγής 
του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ , στην
Αίθουσα Τιμών της Λέσχης Αξιωματικών 
Φρουράς Θεσσαλονίκης και επακολούθησε  
δεξίωση των προσκεκλημένων με την οποία 
έκλεισε η όλη εκδήλωση. 
Την όλη εκδήλωση, τίμησαν με τη παρουσία 
τους οι Πολιτικές και Στρατιωτικές Αρχές της 
Πόλεως, βουλευτές, ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης, 
η ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας και πλήθος 
κόσμου.Την Τοπική Διοίκηση Θεσσαλονίκης 
της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (I.P.A.), 
λόγω απουσίας του Προέδρου στο εξωτερικό, 
εκπροσώπησε και κατέθεσε στεφάνι ο 
Αντιπρόεδρος κ. Λαμπάδας Γεώργιος.
Από την Ένωση Αστυνομικών ε.α. Νομού 
Θεσσαλονίκης, στεφάνι κατέθεσε ο Πρόεδρός 
της κ. Ζαχαράκης Σωτήριος.
-Συγχαρητήρια ανήκουν  στους υπευθύνους του 
Γραφείου Δημοσίων σχέσεων της Γεν. Αστυν. 
Δ/νσης Θεσσαλονίκης, για την όλη οργάνωση 
της εκδηλώσεως, η  οποία,  όπως πάντα,  ήταν 
άψογη και εντυπωσιακή.

ΛΑΜΠΑΔΑΣ Γεώργιος - Αντιπρόεδρος I.P.A. 
Νομού Θεσσαλονίκης.

ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Σωτήριος - Πρόεδρος 
Αστυνομικών ε.α. Νομού Θεσσαλονίκης

ΑΝΕΚΔΟΤΟ:

Bγαίνει ξημερώματα Κυριακής ένας 
μεθυσμένος από το μπαρ και ξεκινάει 
για το σπίτι του. Στο δρόμο συναντάει…. 
έναν παπά. Αφού τον αγριοκοιτάει  
θολά από το μεθύσι, αρχίζει να τον 
βαράει. Μπουνιές κλοτσιές, ξανά 
μπουνιές ώσπου πέφτει λιπόθυμος ο 
παπάς. Τον κοιτάει με ειρωνικό ύφος 
ο μεθύστακας και λέει: «Χα! Τι Batman 
και κουραφέξαλα!»
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I.P.A. HOUSE THESSALONIKIS
Από την 14/6/1997, άρχισε να λειτουργεί ο Ξενώνας της Θεσ/νίκης.
Το κατάλληλο διαμέρισμα βρέθηκε, μετά από επίπονες και επίμονες προσπάθειες των 
μελών της ΙΡΑ Θεσ/νίκης, επί της οδού Συγγρού 28 στον 6ο όροφο, σε ένα κεντρικό 
δρόμο της Θεσ/νίκης.

Ο ξενώνας της Θεσσαλονίκης, διαθέτει 4 δίκλινα δωμάτια, με κλιματισμό και T.V., παρέχονται όλα τα είδη 
όπως π.χ. κουβέρτες, σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες κ.λ.π. Υπάρχει κοινό μπάνιο και δεύτερο WC. Επίσης 
υπάρχει κουζίνα η οποία διαθέτει ηλεκτρικό ψυγείο και όλα τα απαραίτητα κουζινικά σκεύη. Ο ξενώνας 
αυτός, καθώς και όλοι οι μεταγενέστεροι Ξενώνες, εφ'όσον ξεκινήσουν, στη χώρα μας έχουν τον Κανονισμό 
Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίθηκε από το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο στη Καστοριά.
Ο ξενώνας αυτός, καθώς και όλοι οι μεταγενέστεροι Ξενώνες, εφ'όσον ξεκινήσουν, στη χώρα μας έχουν 
τον Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίθηκε από το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο στη Καστοριά. Οι 
φιλοξενούμενοι θα πρέπει να τον τηρήσουν κατά γράμμα, για να πούμε ότι η προσπά θεια αυτή πέτυχε στη 
χώρα μας. Ο θεσμός όμως αυτός των ΙΡΑ Ηouse πρέπει να πετύχει, γιατί θα είναι πολύ μεγάλη εξυπηρέτηση 
για τα μέλη μας. θα είναι οικονομική διευκόλυνση και ταυτόχρονα η έμπρακτη απόδειξη του πνεύματος του 
Servo Per Amikeco. Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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Εδώ παρακαλούνται τα μέλη μας για την πιστή εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του 
Ξενώνα, ως και των κανόνων συμπεριφοράς και εγγράφων συστάσεων, τις οποίες οφείλουν να 
ακολουθούν κατά την διάρκεια της φιλοξενίας των.

Στις κρατήσεις δωματίων υποχρεωτικά θα ακολουθείται σειρά προτεραιότητας. Η διαμονή στο 
Ξενώνα βασίζεται στην αυτοεξυπηρέτηση, όπως και σε όλους τους Ξενώνες της ΙΡΑ. Η είσοδος 
στο ΙΡΑ House επιτρέπεται μόνο στα μέλη της ΙΡΑ και τις οικογένειες τους.
Ο φιλοξενούμενος, θεωρώντας τον Ξενώνα σαν το σπίτι του, θα χρησιμοποιήσει το κάθε τι που 
βρίσκεται μέσα, έπιπλα ή σκεύη με σεβασμό και επιμέλεια, για να τα βρει ο επόμενος συνάδελφος 
στην ίδια κατάσταση και θέση που τα βρήκε, όταν μπήκε στον Ξενώνα.

Με απόφαση του Δ.Σ. του Εθν. Τμήματος Διαχειριστής του ΙΡΑ Ηouse Θεσ/νίκης ορίσθηκε ο 
κ.Βασίλειος ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - κινητό 6975905020 - Τηλ: 2310-388195,  Fax: 2310-776414 – 
Α΄Αντιπρόεδρος Ελληνικού Εθνικού Τμήματος - Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ I.P.A. Θεσσαλονίκης
 
Ο Διαχειριστής του ΙΡΑ Ηouse είναι ένας καλοπροαίρετος συνάδελφος, ο οποίος δέχθηκε 
ευχαρίστως και χωρίς απολύτως καμμιά αμοιβή να εξυπηρετεί τους συναδέλφους - φίλους και 
τις οικογένειες τους, εννοείται βέβαια ότι δεν θα είναι και υπηρέτης τους. Κατά συνέπεια θα 
πρέπει οι φιλοξενούμενοι να προσπαθούν να κάνουν όσο το δυνατόν ελαφρότερο το βαρύ έργο, 
που εθελοντικά δέχθηκε να αναλάβει. Tιμή διανυκτέρευσης ανά άτομο 15 Ευρώ. Τέλος, να έχετε 
υπόψη ότι, η διαμονή στον ξενώνα δεν είναι δυνατόν να παραταθεί πέραν των 15 ημερών.

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ
Για ενήλικες:
1)  Αίτηση (παρέχεται από την Υπηρεσία).
2)  Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 (παρέχεται από την Υπηρεσία).
3)  Μία φωτογραφία 4Χ6 εκατοστών εμφανισμένη με χημικό τρόπο σε φωτογραφικό              χαρτί, όχι 
σε κοινό χαρτί εκτυπωτή.
4)  Παράβολο χαρτοσήμου (πράσινου χρώματος) από ΔΟΥ ή περίπτερο ή διπλότυπο είσπραξης από 
ΔΟΥ αξίας 22 € + 20% προσαύξηση ΟΓΑ (συνολικό κόστος 26,40 €).
5)  Παράβολο Δημοσίου (κίτρινου χρώματος) ή διπλότυπο είσπραξης από ΔΟΥ αξίας 50 € 
(περιλαμβάνονται έξοδα αποστολής).
6)  Δελτίο Ταυτότητας και φωτοαντίγραφο αυτού  (το Δελτίο να μην είναι φθαρμένο, κομμένο, 
λερωμένο, να μην έχουν μεταβληθεί τα στοιχεία αυτού και αν ο αριθμός Δημοτολογίου δεν είναι ο 
αναγραφόμενος απαιτείται γνώση του νέου αριθμού Δημοτολογίου.
7)  Αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντος.

Για ανήλικους:
1)  Αίτηση (παρέχεται από την Υπηρεσία).
2)  Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 (παρέχεται από την Υπηρεσία).
3)  Μία φωτογραφία 4Χ6 εκατοστών για Διαβατήριο νέου τύπου.
4)  Παράβολο χαρτοσήμου (πράσινου χρώματος) ή διπλότυπο είσπραξης από Δ.Ο.Υ. αξίας:
Α) Για ανήλικο έως 14 ετών: 13 € + 20% προσαύξηση ΟΓΑ (χορηγείται Διαβατήριο για 3 έτη).
Β) Για ανήλικο άνω των 14 ετών: 22 € + 20% προσαύξηση ΟΓΑ (χορηγείται Διαβατήριο για 5 έτη).
5)  Παράβολο Δημοσίου (κίτρινου χρώματος) ή διπλότυπο είσπραξης από Δ.Ο.Υ. αξίας 50 €.
6)  Παρουσία του ανήλικου και των 2 γονέων ή ένας γονέας και έγγραφη συναίνεση το άλλου με  
Δήλωση Ν.1599/86 στην οποία θα αναγράφει ότι: «Δίνω την συγκατάθεσή μου, προκειμένου να  
εκδώσει το ανήλικο τέκνο μου Διαβατήριο, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.
7)  Για ανήλικο έως 12 ετών: προσκόμιση πιστοποιητικού γέννησης με φωτογραφία επικολλημένη (όχι  
με συρραπτικό) και βεβαίωση ταυτοπροσωπίας επί του πιστοποιητικού από Δημόσια αρχή.
Για ανήλικο άνω των 12 ετών: υποχρεωτικά με προσκόμιση Δελτίου Ταυτότητας.   

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α.
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συναδέλφισσα, Συνάδελφε.
Όταν βγείς στην σύνταξη, θυμήσου ότι για σένα
υπάρχει η Ένωση Αστυνομικών εν αποστρατεία την 
οποία Ένωση κάποιοι συνάδελφοι με ιδιαίτερο μεράκι 
δημιούργησαν. Με την εγγραφή σου στην Ένωση, θα 
έχεις μια συνεχή ενημέρωση για πολλά και ενδιαφέροντα 
ζητήματα που θα σε αφορούν.
Εγγραφές γίνονται καθημερινά στα γραφεία μας 
στην οδό Προμηθέως 1 (2ος όροφος) έναντι των 

Δικαστηρίων στην Θεσσαλονίκη και ώρες 08.00-17.00 από τις υπαλλήλους του Συνεταιρισμού 
των Αστυνομικών Θεσσαλονίκης. Να έχεις μαζί σου φ/ο συνταξιοδοτικής πράξης και μία 
φωτογραφία με στολή. Σε περιμένουμε.   
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ I.P.A. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
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Γεώργιος Λαμπάδας
Αντιπρόεδρος Τ.Δ. IPA
Νομού Θεσσαλονίκης
e-mail:george.lamp@hotmail.com

Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον και τονωτικό για το ηθικό μας, αλλά και για να αναλογιστούμε ίσως ότι είναι 
εξαιρετικά σημαντικό, όποια θέση κι αν κατέχουμε, να αγαπάμε και να  καλλιεργούμε αυτή τη γλώσσα στην οποία ίσως 
και να χρωστάμε όλη μας την ύπαρξη. Hellenic Quest λέγεται ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκμάθησης της Ελληνικής 
που το CNN άρχισε να διανέμει παγκοσμίως και προορίζεται σε πρώτο στάδιο για τους αγγλόφωνους και ισπανόφωνους. 
Η μέθοδος διδασκαλίας συνίσταται στην προβολή πληροφοριών στην οθόνη του Η/Υ με ταυτόχρονη μετάδοση ήχου 
και κινούμενης εικόνας.. Το πρόγραμμα παράγεται από τη μεγάλη εταιρία Η/Υ Apple, o Πρόεδρος της οποίας Τζον 
Σκάλι είπε σχετικά: Αποφασίσαμε να προωθήσουμε το πρόγραμμα εκμάθησης της Ελληνικής, επειδή η κοινωνία μας 
χρειάζεται ένα εργαλείο που θα της επιτρέψει ν' αναπτύξει τη δημιουργικότητά της, να εισαγάγει καινούριες ιδέες 
και θα της προσφέρει γνώσεις περισσότερες απ' όσες ο άνθρωπος μπορούσε ως τώρα να ανακαλύψει. Με άλλα λόγια, 
πρόκειται για μιαν εκδήλωση της τάσης για επιστροφή του παγκόσμιου πολιτισμού στο πνεύμα και τη γλώσσα των 
Ελλήνων. Άλλη συναφής εκδήλωση: Οι Άγγλοι επιχειρηματίες προτρέπουν τα ανώτερα στελέχη να μάθουν Αρχαία 
Ελληνικά επειδή αυτά περιέχουν μια ξεχωριστή σημασία για τους τομείς οργανώσεως και διαχειρίσεως επιχειρήσεων.
Σε αυτό το συμπέρασμα ήδη οδηγήθηκαν μετά από διαπιστώσεις Βρετανών ειδικών ότι η Ελληνική γλώσσα ενισχύει 
τη λογική και τονώνει τις ηγετικές ικανότητες. Γι' αυτό έχει μεγάλη αξία, όχι μόνο στην πληροφορική και στην 
υψηλή τεχνολογία, αλλά και στον τομέα οργανώσεως και διοικήσεως.. Αυτές οι ιδιότητες της Ελληνικής ώθησαν το 
Πανεπιστήμιο Ιρμάιν της Καλιφόρνια να αναλάβει την αποθησαύριση του πλούτου της. Επικεφαλής του προγράμματος 
τοποθετήθηκαν η γλωσσολόγος -Ελληνίστρια- Μακ Ντόναλι και οι καθηγητές της ηλεκτρονικής Μπρούνερ και Πάκαρι. 
Στον Η/Υ Ίμυκο αποθησαυρίστηκαν 6 εκατομμύρια λεκτικοί τύποι της γλώσσας μας όταν η Αγγλική έχει συνολικά 
490.000 λέξεις και 300..000 τεχνικούς όρους, δηλαδή σαν γλώσσα είναι μόλις το 1/100 της δικής μας.. Στον Ίμυκο 
ταξινομήθηκαν 8.000 συγγράμματα 4.000 αρχαίων Ελλήνων και το έργο συνεχίζεται. 
Μιλώντας γι' αυτό ο καθηγητής Μπρούνερ είπε: Σε όποιον απορεί γιατί τόσα εκατομμύρια δολάρια για την αποθησαύριση 
των λέξεων της Ελληνικής απαντούμε: Μα πρόκειται για τη γλώσσα των προγόνων μας. Και η επαφή μας μ' αυτούς 
θα βελτιώσει τον πολιτισμό μας . Οι υπεύθυνοι του προγράμματος υπολογίζουν ότι οι ελληνικοί λεκτικοί τύποι θα 
φθάσουν στα 90 εκατομμύρια, έναντι 9 εκατομμυρίων της λατινικής. Το ενδιαφέρον για την Ελληνική προέκυψε από 
τη διαπίστωση των επιστημόνων πληροφορικής και υπολογιστών ότι οι Η/Υ προχωρημένης τεχνολογίας δέχονται ως 
νοηματική γλώσσα μόνον την Ελληνική. Όλες τις άλλες γλώσσες τις χαρακτήρισαν σημειολογικές . 
Νοηματική γλώσσα θεωρείται η γλώσσα στην οποία το σημαίνον, δηλαδή η λέξη, και το σημαινόμενο, δηλαδή αυτό, που 
η λέξη εκφράζει (πράγμα, ιδέα, κατάσταση), έχουν μεταξύ τους πρωτογενή σχέση. Ενώ σημειολογική είναι η γλώσσα 
στην οποία αυθαιρέτως ορίζεται ότι το αμ πράγμα (ση μαινόμενο) εννοείται με το αμ (σημαίνον). Με άλλα λόγια, η 
Ελληνική γλώσσα είναι η μόνη γλώσσα της οποίας οι λέξεις έχουν πρωτογένεια, ενώ σε όλες τις άλλες, οι λέξεις είναι 
συμβατικές, σημαίνουν, δηλαδή, κάτι, απλώς επειδή έτσι 'συμφωνήθηκε' μεταξύ εκείνων που την χρησιμοποιούν. ΟΛΕΣ 
οι λέξεις στην Ελληνική ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ, π.χ. η λέξη ενθουσιασμός = εν-Θεώ, γεωμετρία = γη +μετρώ, προφητεία = προ + 
φάω, άνθρωπος = ο άναρθρων (ο αρθρώνων λόγο). Έχουμε δηλαδή αιτιώδη σχέση μεταξύ λέξεως-πράγματος, πράγμα 
ανύπαρκτο στις άλλες γλώσσες. Τα πιο τέλεια προγράμματα Ίμυκος , Γνώσεις και Νεύτων αναπαριστούν τους λεκτικούς 
τύπους της Ελληνικής σε ολοκληρώματα και σε τέλεια σχήματα παραστατικής, πράγμα που αδυνατούν να κάνουν για 
τις άλλες γλώσσες. Και τούτο επειδή η Ελληνική έχει μαθηματική δομή που επιτρέπει την αρμονική γεωμετρική τους 
απεικόνιση. < BR> Ιδιαιτέρως χρήσιμα είναι τα ελληνικά προσφύματα ΟΠΩΣ : τηλέ , λάνδη =.....LAND, ΓΕΩ...,νάνο, μίκρο, 
μέγα, σκοπό....ισμός, ΗΛΕΚΤΡΟ....., κυκλο...., ΦΩΝΟ...., ΜΑΚΡΟ....., ΜΙΚΡΟ...., ΔΙΣΚΟ....., ΓΡΑΦΟ..., ΓΡΑΜΜΑ..., 
ΣΥΝ..., ΣΥΜ......, κ.λπ..  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ C D = COMPACT DISK = ΣΥΜΠΑΚΤΩΜΕΝΟΣ 
ΔΙΣΚΟΣ. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές θεωρούν την Ελληνική γλώσσα «μη οριακή», δηλαδή ότι μόνο σ' αυτή δεν 
υπάρχουν όρια και γι' αυτό είναι αναγκαία στις νέες επιστήμες όπως η Πληροφορική, η Ηλεκτρονική, η Κυβερνητική 
και άλλες. Αυτές οι επιστήμες μόνο στην Ελληνική γλώσσα βρίσκουν τις νοητικές εκφράσεις που χρειάζονται, χωρίς τις 
οποίες η επιστημονική σκέψη αδυνατεί να προχωρήσει. Γι' αυτούς τους λόγους οι Ισπανοί  Ευρωβουλευτές ζήτησαν να 
καθιερωθεί η Ελληνική ως η επίσημη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι το να μιλά κανείς για Ενωμένη Ευρώπη χωρίς την 
Ελληνική είναι σα να μιλά σε έναν τυφλό για χρώματα.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
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ΛΑΜΔΕΑ και το νέο Ταμείο ΤΕΑΕΤΔΕΑ
Πολλοί συνάδελφοι, μέλη του ΛΑΜΔΕΑ, επικοινωνούν με την Τοπική Διοίκηση IPA Θεσσαλονίκης 
και ζητούν να ενημερωθούν με ποιο τρόπο μπορούν να διαγραφούν από μέλη του ΛΑΜΔΕΑ και 
να λάβουν τα χρήματα που αντιστοιχούν στις ατομικές τους μερίδες, καθώς δεν υπέβαλαν ποτέ 
αίτηση για απευθείας υπαγωγή τους στο νέο Ταμείο ΤΕΑΕΤΔΕΑ. Σύμφωνα με αποφάσεις του 
Ελληνικού Εθνικού Τμήματος, κατόπιν σχετικών γνωμοδοτήσεων και του νομικού συμβούλου, η 
μετάβαση στο νέο Ταμείο ΤΕΑΕΤΔΕΑ των μελών του ΛΑΜΔΕΑ, έγινε αυτοδίκαια και οριστικά, 
για όσους δεν είχαν υποβάλει αιτήσεις διαγραφής από τον ΛΑΜΔΕΑ στις ορισθείσες προθεσμίες. 
Είναι γεγονός ότι υπήρξε πλήθος ενημερωτικών αναφορών σχετικά με το όλο ζήτημα, τόσο από 
το Ελληνικό Εθνικό Τμήμα IPA όσο και από την Τοπική Διοίκηση IPA Θεσσαλονίκης. Για τον 
σκοπό της καλύτερης ενημέρωσης, έγινε στις 24-10-2008 και σχετική ενημερωτική συγκέντρωση 
των μελών, στο Αμφιθέατρο του Αστυνομικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, από τον Πρόεδρο 
του Ελληνικού Τμήματος IPA κ. ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο. Στην προσωρινή διοίκηση του 
νέου ταμείου Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α. πρόεδρος ανέλαβε ο συνάδελφος ΗΛΙΑΚΗΣ Ελευθέριος 
τηλ.6942058134 και γραμματέας ο ΠΑΠΑΣ Βασίλειος τηλ. 6936791977 και οι δύο συνάδελφοι 
υπηρετούν σε υπηρεσίες της Χαλκιδικής και μπορείτε να απευθύνεστε και σε αυτούς εάν έχετε 
απορίες.

ΣΤΕΙΛΤΕ  ΜΑΣ  ΤΟ  ΔΙΚΟ  ΣΑΣ  ΑΡΘΡΟ
Εάν θέλετε κάτι να γίνει γνωστό, καταγγελίες, παράπονα, απόψεις 
και σκέψεις σας, αρκεί να μην είναι υβριστικά, εμείς θα το 
δημοσιεύσουμε.
Το e-mail μας : VASILAKIS.H@HOTMAIL.COM

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Η  www.ipathessaloniki.gr  και το περιοδικό «Δύναμη» επιτρέπουν την 
αναδημοσίευση, ή αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική του περιεχομένου των, 
με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό ή άλλο.
Μοναδική προϋπόθεση, η σαφής αναφορά στην "πηγή". Ευχαριστούμε

Οτιδήποτε μοιράζεις στην ζωή σου, επιστρέφεται.
Γι΄ αυτό πρόσεξε τι μοιράζεις!!  Άγνωστος.

     ΗΛΙΑΚΗΣ Ελευθέριος              ΠΑΠΑΣ Βασίλειος               ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
                                                                                                                           Γεώργιος
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1.ΑΠΑΡΧΑΙΩΜΕΝΑ 
ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΜΥΑΛΑ.   
ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ Ιωάννης
Μέλος Ε.Α.Υ.Ν.Θ.
Αντιπρόσωπος Π.Ο.ΑΣ.Υ. 
Μέλος Δ.Σ. ΙPA Θεσ/νίκης

Φίλοι αναγνώστες, είναι πραγματικά κουραστικό και εξοργιστικό να αναφερόμαστε συνέχεια 
στην ακαταλληλότητα και την ηλικία του οπλισμού, με τον οποίο μας εξοπλίζει η Πολιτεία. 
Δυστυχώς υπάρχουν ακόμα Συνάδελφοι που τους παρέχεται απαρχαιωμένος οπλισμός, όπως 
32άρια και 38άρια περίστροφα, που ναι μεν τη δεκαετία του 50 ήταν ο κατάλληλος αστυνομικός 
οπλισμός, αλλά στις μέρες μας είναι παρωχημένα και ακατάλληλα για την αποτελεσματικότητα 
και την ασφάλειά μας, την ίδια ώρα μάλιστα που οι κακοποιοί φέρουν βαρύ πολεμικό οπλισμό 
όπως καλάσνικωφ. Οποιαδήποτε σύγκριση είναι περιττή και αν δεν υπήρχε το σοβαρό πρόβλημα 
εγκληματικότητας που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, θα προκαλούσε γέλιο. Θα στήριζε άραγε 
μια χώρα την άμυνά της σε οπλικά συστήματα του 50; 
Γιατί να στηρίζει την ασφάλεια των πολιτών της σ’ αυτά; Αυτό συμβαίνει γιατί μας αντιμετωπίζουν 
με νοοτροπίες και αντιλήψεις παρωχημένες, που μυρίζουν μούχλα και ναφθαλίνη, και που μας 
αδικούν. Παλιότερα μας αποκαλούσαν «ανειδίκευτους εργάτες», ενώ τώρα μας αποκαλούν 
«αντιπαραγωγικούς δημόσιους υπαλλήλους». Εμείς απαντούμε πως είμαστε ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ  και απαιτούμε να μας αντιμετωπίζουν έτσι, γιατί μόνο έτσι θα βελτιωθεί και ο 
εξοπλισμός μας και οι συνθήκες εργασίας μας.

2.ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ.
Συνάδελφοι, θα συμφωνείτε πως τον τελευταίο καιρό μονοπωλεί το ενδιαφέρον μας το τί 
ακόμα μας επιφυλάσσει το μέλλον. Συζητήσεις επί συζητήσεων για το πόσο ακόμα θα μειωθούν 
οι αποδοχές μας, πόσα χρήματα θα χάσουμε, σε ποια ηλικία θα βγούμε στην σύνταξη κτλ. 
Όλα αυτά, σε συνδυασμό με τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνουμε και τη διαρκή 
αβεβαιότητα στην οποία βρισκόμαστε, έχουν συνέπειες και επιπτώσεις στην καθημερινότητά μας, 
στην προσωπική, οικογενειακή και κοινωνική μας ζωή, στην ψυχολογία μας και στο ηθικό μας. 
Αυτό το βαρύ κλίμα αδράνειας και κατάθλιψης που επικρατεί πρέπει να το αντιστρέψουμε, γιατί 
διαφορετικά αφήνουμε το μέλλον μας στην τύχη. Επιβάλλεται να μαζέψουμε τις δυνάμεις μας  
και να πάρουμε το μέλλον μας στα χέρια μας. Κι αυτό θα γίνει μόνο με το τρίπτυχο ΑΓΩΝΑΣ, 
ΕΝΟΤΗΤΑ και ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΟΤΗΤΑ. Είμαστε υποχρεωμένοι να αγωνιστούμε με κάθε νόμιμο 
μέσο και να βγούμε από την αδράνεια. Κανένας δεν πρόκειται να μας βοηθήσει, αν εμείς οι ίδιοι 
δεν αποφασίσουμε να βοηθήσουμε τους εαυτούς μας! Η κρίση πρέπει να γίνει αφετηρία  για να 
ξανακερδίσουμε όσα χάσαμε και ακόμα περισσότερα που δικαιούμαστε.
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Να περάσουμε από την παθητική άμυνα στη συλλογική αντεπίθεση! Ο αγώνας όμως χωρίς ενότητα 
και συναδελφικότητα είναι αυτονόητο ότι δεν πρόκειται να οδηγήσει πουθενά. Έχουμε ανάγκη 
από ένα δυνατό σύνολο που να αποτελείται από συνειδητοποιημένες μονάδες. Και για να γίνει 
η ενότητα και η συναδελφικότητα εφικτή θα πρέπει να απομονώσουμε τους «συνεργάτες» των 
κακών διοικήσεων και αντισυνάδελφους (κάποιοι μάλιστα έχουν και το θράσος να διεκδικούν 
συνδικαλιστικά αξιώματα) και τα φερέφωνα οποιασδήποτε κομματικής και συντεχνιακής 
παράταξης. Ας τολμήσουμε λοιπόν και ας δημιουργήσουμε το μέλλον που μας αξίζει.

3. QUO  VADIS?*  (*ΠΟΥ ΠΑΜΕ;)
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, θα ξεκινήσω το άρθρο μου με ένα ερώτημα: QUO VADIS? Δηλαδή 
πού πάμε; Πιστεύω ότι αυτό το ερώτημα μας απασχολεί όλους ανεξαρτήτως ηλικίας και ετών 
Υπηρεσίας. Οι πρωτοφανείς περικοπές στις αποδοχές μας και η αβεβαιότητα για το ασφαλιστικό 
προκάλεσε στην αρχή έναν πανικό και μια σύγχυση με αποτέλεσμα να μην ξέρουμε τι μας περιμένει 
και να αναρωτιόμαστε τι άλλο θα μας συμβεί. Η ενημέρωση ήταν και είναι μηδενική για το τι μέλλει 
γενέσθαι και οι «ψυθιριστές» πάρα πολλοί. Έτσι ο συνδυασμός παραπληροφόρησης και πανικού, 
οδήγησε πολλούς Συναδέλφους στην πρόωρη συνταξιοδότηση και όλους εμάς τους υπόλοιπους 
να αναρωτιόμαστε πού πάμε; Στο σημείο αυτό θα ήθελα να κάνω μια μικρή και σύντομη αναφορά 
στο ρόλο των ψυθιριστών, όλων εκείνων δηλαδή που σαν νέες «Κασσάνδρες» προέβλεπαν και 
εξακολουθούν να προβλέπουν καταστροφές σε ότι μας αφορά με σκοπό να μας έρθουν πιο 
εύπεπτα τα νέα μέτρα. Διερυγνύουν τα ιμάτιά τους λέγοντας ότι θα χάσουμε πάρα πολλά και 
όταν χάνουμε λίγα κατ’ αυτούς να μας κάνουν να λέμε Δόξα τω Θεώ, λειτουργώντας έτσι σαν 
δεκανίκια των πολιτικών επιλογών και ως αναχώματα στις όποιες δικαιολογημένες αντιδράσεις. 
Το ποιοι είναι όλοι αυτοί και από πού προέρχονται πιστεύω ότι το ξέρουμε όλοι πολύ καλά. 
   Συνάδελφοι πρώτα- πρώτα χρειάζεται ηρεμία και αυτοκυριαρχία και να κλείσουμε τα αυτιά μας 
στη «ράδιο αρβύλα» και την παραπληροφόρηση. Έτσι δεν θα έρθουμε σε κατάσταση πανικού. 
Δευτερευόντως χρειάζεται ενότητα, μαζικότητα και συσπείρωση γύρω από το Συνδικαλιστικό 
μας Κίνημα ώστε να δώσουμε σε όλου αυτούς που αποφάσισαν και αποφασίζουν χωρίς εμάς για 
εμάς την κατάλληλη απάντηση μέσα από μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις. Δυστυχώς δεν μπορούμε 
να απεργήσουμε ούτε να κατεβάσουμε κανένα διακόπτη. Αυτό που χρειάζεται είναι υπομονή, 
επιμονή και μεθοδικότητα. Πολλοί από εσάς κατηγορείται το Συνδικαλισμό για την κατάσταση 
στην οποία έχουμε περιέλθει. Σας απαντώ ότι δεν υπάρχει κακός Συνδικαλισμός. Ο Συνδικαλισμός 
μόνο καλός μπορεί να είναι. Υπάρχουν καλοί και κακοί Συνδικαλιστές, οι οποίοι να σας θυμίσω 
ότι εκλέγονται και δεν επιβάλλονται «ελέω Θεού». Έτσι απλά είναι τα πράγματα και σε όποιους 
με κατηγορούν ότι απλοποιώ πολύ τα πράγματα θα τους απαντήσω με μια φράση του κορυφαίου 
Πολωνού Συνδικαλιστή Λεχ Βαλέσα ότι «οι απλοί άνθρωποι βλέπου τα πράγματα απλά».-
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ΣΟΚ  ΚΑΙ  ΔΕΟΣ.
ΚΩΔΙΚΟΣ: ΤΡΟΜΟΣ

ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ Δημήτριος
π. Πρόεδρος Ε.Α.Υ.Ν. Θεσσαλονίκης - π. Μέλος 
Εκτελεστικής Γραμματείας Π.Ο.ΑΣ.Υ. - Μέλος  Δ.Σ. της 
Ε.Α.Υ.Ν. Θεσσαλονίκης.  Αντιπρόσωπος της Ε.Α.Υ.Ν.Θ. 
στην Π.Ο.ΑΣ.Υ. -  Αντιπρόεδρος Τοπικής Διοίκησης I.P.A
Θεσσαλονίκης                                                            
e-mail: dimitrischrysoulas@hotmail.com Τηλ. 6979972000

Η ανασφάλεια, η αμφιβολία, ο φόβος για το αύριο, η αμφισβήτηση ενός συστήματος εξουσίας 
που απέτυχε στο ρόλο του, είναι πλέον μια αρρωστημένη κατάσταση που διαπερνά όλη σχεδόν 
την ελληνική κοινωνία και  που οδηγεί όλο και μεγαλύτερα τμήματα συνανθρώπων  μας στην 
απελπισία και τον μαρασμό αλλά κυρίως  τα νεαρά άτομα στην περιθωριοποίηση και ενίοτε σε 
αδιέξοδες συμπεριφορές.
Μια κατάσταση κατά την οποία αισθάνεσαι να σου φεύγει η γη κάτω από τα πόδια και πως όλα 
τα κοινωνικά σου «στηρίγματα»  πλέον δεν υφίστανται, έτσι απλά, λες και ποτέ δεν υπήρξες μέλος 
μιας «οργανωμένης κοινωνίας» με προοπτική.     
Το τραγικότερο όλων όμως δεν είναι ότι προδόθηκες από εκείνους που υποτίθεται ότι είχαν 
την υποχρέωση να υπηρετήσουν τα συμφέροντά σου και να δημιουργήσουν τις συνθήκες για 
κάτι καλύτερο , αλλά το να αισθάνεσαι πως δεν υπάρχει μέλλον για σένα και για τα παιδιά σου, 
να αισθάνεσαι χαμένος σε ένα περιβάλλον που μέχρι πριν λίγο καιρό δρούσες κι έκανες όνειρα 
σχεδιάζοντας το δικό σου αύριο.
Όλος αυτός ο Τρόμος  σε «καρφώνει» και προσπαθεί να σε απονευρώσει βάζοντάς  περιοριστικά 
όρια στη σκέψη σου μη αφήνοντάς σου πεδίο σκέψης για αντίδραση.
Με μηνύματα που συνεχώς και αδιαλείπτως «μπουκώνουν» τα μυαλά μας  και μαυρίζουν τις ψυχές 
μας να είναι πάντα τόσο μονοδιάστατα λες και εκπορεύονται όλα από τον ίδιο εμπνευστή, μοιάζει 
να γίνεται ποιο συγκεκριμένο το πράγμα για κάποιους. Όμως όλο αυτό το σφυροκόπημα από 
μηνύματα προς μια κατεύθυνση από μόνο του δημιουργεί ερωτηματικά, όμως δεν είναι δυνατόν 
να μην υπάρχει και άλλος δρόμος, μόνο τα «λευκά κελιά» των φυλακών δεν έχουν παράθυρα.
Δεν είναι αντιπροσωπευτικό της ανθρώπινης φύσης να δέχεται αδιαμαρτύρητα την υποβάθμιση 
της αξιοπρέπειάς του και της ποιότητας ζωής που κερδήθηκε με πολύ κόπο μέσα στο χρόνο, άρα 
λοιπόν η αντίδραση του κόσμου σε αυτή την οικονομική λαίλαπα που ξεσκίζει ψυχές και όνειρα 
φαντάζει στα μυαλά όλων μας ως κάτι το νομοτελειακά δεδομένο.
Τα ψέματα τελείωσαν, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι, η ψυχική κούραση και η καθημερινότητα 
του καθενός δεν αποτελεί άλλοθι για κανέναν, σε ένα περιβάλλον  που το νέο είναι τα «νέα 
μέτρα» και η ακρίβεια, η απάντηση πρέπει να είναι η οργανωμένη αντίδραση κατά όλων αυτών 
μέσα από συλλογικούς φορείς. Όλοι εμείς που πληγόμαστε από όλη αυτή την κατάσταση που 
ολοένα και χειροτερεύει εις βάρος μας πρέπει να αντιδράσουμε στέλνοντας το μήνυμα και εκτός 
συνόρων  , με τη στάση μας  πρέπει να προβληματίσουμε ακόμη και αυτούς που τα βρήκαν με 
την εξουσία στηρίζοντας καταστάσεις στην καλύτερη περίπτωση  δια της εκκωφαντικής σιωπής 
τους.
Όποιος επιλέγει τον καναπέ και τη σιωπή ας μη διερωτάται στο τέλος τι συμβαίνει γύρω του. 
Επιτέλους πρέπει να ξυπνήσουμε όλοι από το λήθαργο και να δούμε την πραγματικότητα και 
όχι να φαντασιωνόμαστε διάφορα,
ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝΕ ΚΑΙ …..ΑΦΕΛΕΙΣ.
Τι άλλο περιμένουμε, το έχουμε μπροστά μας το ζούμε καθημερινά, το βλέπουμε να έρχεται 
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ξανά ποιο βάρβαρο και απάνθρωπο κι εμείς περιμένουμε, τι; 
Ας μην αφήσουμε το φόβο να μας κυριεύσει, ας μη κλειστούμε στα σπίτια μας , χρήσιμος πολίτης 
στη κοινωνία είναι ο πολίτης που αντιμετωπίζει τα δρώμενα με κριτική ματιά και αντιδρά στις 
παρεκτροπές και όχι ο παθητικός ο υπνωτισμένος, οι καιροί επιβάλουν δράσεις και όχι μόνο 
λόγια  «παχιά», η αδράνεια πλέον «σκοτώνει», και σκοτώνει άγρια, βασανιστικά και καθημερινά 
γιατί σκοτώνει όνειρα , ψυχές, αξιοπρέπεια, και μέλλον, ας μη κάνουμε το χατίρι λοιπόν σε 
όσους επιθυμούν τη δική μας αδράνεια για να εξυπηρετηθούν τα όποια δικά τους όνειρα.
Ο δρόμος για μια αλλαγή της κατάστασης περνά μόνο μέσα από μια καθολική αντίδραση στα 
τωρινά και στα διαφαινόμενα  ώστε να πάρουν το μήνυμα αυτοί που πρέπει και εκτός συνόρων 
πως το πράγμα δεν πάει άλλο και πως οι άνθρωποι πρέπει να προηγηθούν επιτέλους των 
ΑΡΙΘΜΩΝ.  Όλη η Ευρώπη πλέον αντιδρά.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΤΡΑΤΟΥ

Απόδοση Μερισμάτων και Β.Ε.Α. (πρώην προικοδοτήσεις)
Στάση πληρωμών = χρεωκοπία του Κράτους !!!

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας
Διευθυντής περιοδικού 
«Δύναμη»
πρόεδρος IPA Θεσ/νίκης

Η Διοίκηση του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, δεν είναι σε θέση 
να αποδίδει εύρυθμα τα Μερίσματα στους δικαιούχους (να δούμε 
τι θα γίνει στις 5 Ιανουαρίου και εάν θα καταβληθεί το Μέρισμα 
Α΄τριμήνου 2011), και εν τοιαύτη περιπτώσει όπως και να έχει με 
τα Μερίσματα, το Μ.Τ.Σ. ήδη εφαρμόζει από τον Σεπτέμβριο 2008 
στάση πληρωμών στα Β.Ε.Α. (πρώην προικοδοτήσεις). Παιδιά 
συναδέλφων άνω των 25 ετών και έχοντας τελέσει γάμο, υπέβαλαν 
τα δικαιολογητικά για την χορήγηση Β.Ε.Α., περιμένουν

περισσότερο από 26 μήνες για να λάβουν τα χρήματα και από το ΜΤΣ η απάντηση είναι ότι δεν 
υπάρχουν χρήματα. Να σημειωθεί ότι τα χρήματα αυτά είναι προϊόν υποχρεωτικών κρατήσεων 
επί 25 ετών των γονέων  αυτών των παιδιών!!   Το εξωφρενικό, είναι, η κυνική ομολογία του 
ΜΤΣ σε έγγραφο που έστειλε στην Ένωση Αστυνομικών ε.α. Νομού Θεσσαλονίκης, στο οποίο 
έγγραφο, ο Διευθυντής του ΜΤΣ δηλώνει ότι τα τελευταία 5 χρόνια, τα χρήματα από τις κρατήσεις 
για ΒΕΑ, δινόντουσαν στα τριμηνιαία μερίσματα !! Η Διοίκηση του ΜΤΣ είναι διορισμένη από 
τον εκάστοτε Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Άρα το Κράτος φέρει ακεραία την ευθύνη για την 
διασφάλιση των κρατήσεων επί 30 και πλέον έτη των Αστυνομικών και Στρατιωτικών. Το Κράτος, 
η σημερινή Κυβέρνηση, οφείλει αμέσως  να επιχορηγήσει το Μ.Τ.Σ. με τα ανάλογα κεφάλαια, 
ώστε να ανταποκριθεί το Ταμείο στους δικαιούχους Μερισματούχους και στην άμεση απόδοση 
των Β.Ε.Α.  Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών ε.α. Νομού Θεσσαλονίκης κ. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ 
Σωτήριος δηλώνει ότι η Ένωση Αστυνομικών ε.α. Νομού Θεσσαλονίκης, θα προβεί σε όλες 
εκείνες τις ενέργειες ώστε να αναδείξει στην Κοινωνία την θλιβερή - νοσηρή αυτή υπόθεση (ήδη 
ενημερώθηκαν όλοι οι Βουλευτές του Νομού Θεσσαλονίκης) και θα προσφύγει σε κάθε νόμιμη 
αρχή για να διαφυλάξει τα συμφέροντα των μελών της!! Ας το λάβει αυτό σοβαρά υπόψιν η 
σημερινή Κυβέρνηση. Και κάτι ακόμη για το οποίο δεν είδα αντιδράσεις από αυτούς που θα 
έπρεπε. Τα μέλη της Κυβέρνησης και κάθε ανευθυνο-υπεύθυνος αυτής της χώρας ας είναι λίγο 
προσεχτικότερος όταν απευθυνόμενος σε Αστυνομικούς και Στρατιωτικούς τους αποκαλεί 
αντιπαραγωγικούς και προσθέτει την φράση «μαζί τα φάγαμε». Λίγη ντροπή και ας κοιτάξει ο 
καθένας τους πόσο παραγωγικός ήταν για την χώρα, πριν ανοίξει το στόμα του και βλασφημεί, 
διότι περί βλασφημίας και βλακείας τελικώς μπορεί να προσδιορισθεί τέτοια συμπεριφορά. Ο 
Πρωθυπουργός ας τους μαζέψει λίγο αυτούς τους απίθανους.

Κάντε κλικ στο: www.ipathessaloniki.gr
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ΕΠΟΧΗ ΚΡΙΣΗΣ.
ΚΑΛΕΥΡΑΣ Αλέξανδρος
Αντιπρόσωπος της
Ε.Α.Υ.Ν.Θ. στην ΠΟΑΣΥ

Όλοι μας, τον τελευταίο καιρό, οι συνάδελφοι και οι οικογένειές μας, βιώνουμε την αφαίμαξη στους μισθούς 
μας και στις γενικότερες παροχές του Δημοσίου προς εμάς. Η απάντηση πάντα η ίδια. Υπομονή. Διάλεξες 
αυτή τη δουλειά και έτσι είναι τα πράγματα. Αυτή η απάντηση βέβαια βολεύει όλους αυτούς που θέλουν να 
μας αποκοιμίζουν και να αδιαφορούμε γενικότερα για το κοινωνικό γίγνεσθαι, λες και δεν είμαστε μέρος 
αυτής της Κοινωνίας. Η οικονομική ανέχεια φυσιολογικά οδηγεί σε ακραίες λύσεις προκειμένου κάποιος 
να εξασφαλίσει την οικονομική του επιβίωση, με μια αναμενόμενη αύξηση του δείχτη εγκληματικότητας. 
Πως όμως εμείς μπορούμε να φανούμε συνεπείς όταν ωράρια καταστρατηγούνται και τα οφειλόμενα ρεπό 
αγγίζουν διψήφιο αριθμό σε εκατοντάδες συναδέλφους στην πόλη μας; Αλλά ξέχασα, η Αστυνομία δεν 
έχει ωράριο, η κλασική ατάκα που ακούμε τόσα χρόνια. Δηλαδή όταν τα καλά χρόνια που υποτίθεται δεν 
είχαμε τόσο μεγάλο είχαμε πετύχει και κερδίσει με κόπους και αγώνες και συνάδελφοι είχαν διωχτεί για 
τους συνδικαλιστικούς τους αγώνες, παραγράφονται με τη μία !! Στο τέλος θα αρχίσουμε να ξαναμένουμε 
στα τμήματα όπως πριν 30 στην Χωροφυλακή !! Τι μας επιφυλάσσει το μέλλον; Μας κόβουν λεφτά και 
μας κάνανε να απαντάμε, πάλι καλά που δεν μας κάνανε μεγαλύτερες μειώσεις. Η γενικότερη κρίση 
της Κοινωνίας μας και των θεσμών γενικότερα έχει οδηγήσει και σε μια απαξίωση του συνδικαλιστικού 
κινήματος όχι μόνο στο χώρο μας, αλλά σε όλα τα επαγγέλματα. Αυτό όμως συμφέρει μόνο αυτούς που 
ασκούν εξουσία οι οποίοι χωρίς φωνές αντίδρασης θα συνεχίσουν απρόσκοπτα τα εις βάρος μας μέτρα.
Συνάδελφε, μην τρως το τυράκι που σου πετάνε. Στήριξε το συνδικαλιστικό κίνημα. Έχουμε μπροστά μας 
άλλα 20 χρόνια τουλάχιστον υπηρεσίας. Χρέος μας είναι να διαφυλάξουμε όσα κερδήθηκαν, γιατί στο 
τέλος θα φαντάζει εργασιακός μεσαίωνας, όσα θα βιώνουμε στην δουλειά μας. 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 
Ή.. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ;

Eίναι τελικά πολιτιστικός σύλλογος το συνδικαλιστικό μας όργανο, εδώ στην Θεσσαλονίκη; Είναι απίστευτο 
!! Δεν μπορώ να το πιστέψω πως κατάφεραν κάποιοι και οδήγησαν την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Νομού Θεσσαλονίκης, σε χειμερία νάρκη. Μια Ένωση για την οποία μιλούσε με θαυμασμό όλη η Ελλάδα. 
Σε τρία χρόνια καταστράφηκαν όλα όσα πετύχαμε με τόσους κόπους και τόσες θυσίες. Να θυμίσω την 
σπουδαία κινητοποίηση στο Ναύπλιο το 2003; Να θυμίσω τα δακρυγόνα που δεχτήκαμε τον Οκτώβριο 
του 2003 έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στην Αθήνα; Να θυμηθούμε τις σπουδαίες κινητοποιήσεις 
που έκανε μόνη της η Ένωσή μας, εδώ στην Θεσσαλονίκη εκείνα τα χρόνια; Να θυμηθούμε τα ατέλειωτα 
ξενύχτια που περάσαμε, διαμαρτυρόμενοι έξω από την Βουλή των Ελλήνων; Τώρα τι γίνεται; Και όμως 
αγαπητοί συνάδελφοι και τώρα κάτι γίνεται και αυτό είναι, ότι κάποιοι γίνονται συνδικαλιστές για να έχουν 
το αμετάθετο, για να πάνε σε καμιά καλή υπηρεσία που να περνάνε καλά και να έχει πολύ κόσμο (πολλούς 
σταυρούς) για να κάνουνε δημόσιες σχέσεις !! Ούτε μια αντίδραση σαν εργαζόμενοι δεν κάναμε. Είναι 
ντροπή. Είναι ντροπή επίσης η Τράπεζα αίματος που δεν έχει φιάλες αίματος !! 
Τι κάνει ο Β΄Αντιπρόεδρος που είναι υπεύθυνος για την Τράπεζα Αίματος; Επιτέλους κύριοι συνάδελφοι, 
αν δεν μπορείτε φύγετε να έρθουν κάποιοι άλλοι, να περισώσουμε ότι μπορούμε !! 

ΔΡΟΣΟΣ Στέργιος
Μέλος Δ.Σ. της Ε.Α.Υ.Ν.Θ.
Αντιπρόσωπος Π.Ο.ΑΣ.Υ.
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ΜΕΖΕΣ Σωκράτης
Συνταξιούχος
Δημοσίου

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑΚΤΙΚΑ

Οι δικαιολογίες να λείψουν. Μόνον οι άρρωστοι, οι γέροντες και τα νήπια 
εξαιρούνται. Οι άλλοι όλοι στην Εκκλησία. Όλη η οικογένεια μαζί πατέρας, 
μητέρα και παιδιά. Αχ και να γινόταν αυτό σε όλα τα χωριά μας. Βασίλειο 
του Θεού. Επίγειος παράδεισος. Ούτε κλεψιές τότε, ούτε αδικίες, ούτε 
βλασφημίες, ούτε διαβολές και συκοφαντίες, ούτε ανήθικες πράξεις. Τίποτε 
το κακό, παντού αγάπη, παντού τιμιότητα,  παντού το καλό. Πρέπει να 
εκκλησιαζόμαστε. Πως όμως;
Συμφιλιωμένοι με όσους έτυχε να ανταλλάξουμε κάποια πικρή κουβέντα ή να 
έχουμε μαζί τους κάποια διαφορά, χωρίς ειρήνη στην ψυχή μας πώς να πάμε 
στην Εκκλησία; Με κακία στην καρδιά μας πώς να εκκλησιαστούμε; Πώς να 
παρουσιαστούμε μπροστά στον Θεό, όταν έχουμε διαπράξει κάποια αδικία 
στον πλησίον μας; Κι ύστερα σε κάθε Ακολουθία και Θεία λειτουργία λέμε

πάντοτε το πάτερ υμών και επαναλαμβάνουμε την αίτηση. Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών ως 
και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέτες ημών. Ζητούμε να συγχωρήσει ο Θεός ότι κακό έχουμε κάνει. Καλά 
αυτό. Αλλά το δεύτερον λέμε ότι και ημείς συγχωρούμε εκείνους που μας έκαναν κακό. Αλλά αυτό είναι 
μεγάλο ψέμα. Ψέματα και στο Θεό. Τι θα κάνουμε λοιπόν. Να μην πάμε στην Εκκλησία; Να πάμε στην 
Εκκλησία, αλλά προτού πάμε να συμφιλιωθούμε με τους αντιδίκους μας. Να κάνουμε αυτό που μας λέγει 
ο Κύριος. Εάν ουν προσφέρεις το δώρον σου επί το θυσιαστήριον κακειμνησθείς ότι ο αδελφός σου έχει τι 
κατά σου άφες εκεί το δώρον σου, έμπροσθεν του θυσιαστηρίου και ύπαγε πρώτον διαλλάγηθι τω αδελφώ 
σου και τότε έλθων πρόσφερε το δώρον σου. Σεμνά ντυμένοι. Η Ιερότητα του χώρου του Ναού απαιτεί 
ανάλογο ντύσιμο οι άνδρες με σακάκι πάντα και με κομμένα τα μαλλιά σαν άνδρες. Και οι γυναίκες όχι 
με μίνι και σούπερ μίνι, όχι με κραγιόν και με λογής - λογής χρωματισμούς  στο πρόσωπο και προ πάντως 
όχι με παντελόνια. Χρειάζεται σεβασμός. Χρειάζεται ευγένεια. Χρειάζεται διακριτικότητα. Και ότι άλλο 
επιβάλουν οι στοιχειώδες κανόνες καλής συμπεριφοράς. Ναός του Θεού είναι. Γυναίκες και άνδρες ως 
φοβερός ο τόπος ούτος ουκ έστι τούτο ή άλλος οίκος του Θεού.

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Στρίβει κάπως άτσαλα ο παπάς με το Υugo του και πέφτει πάνω σε μια Ferrari που έρχονταν 
από την άλλη μεριά και γίνεται μια τρομακτική σύγκρουση από την οποία κατά-στρέφονται ολοσχερώς και 
τα δύο αυτοκίνητα. Οι οδηγοί τους όμως δεν έχουν  ούτε μια γρα-τσουνιά. Βγαίνει από τις λαμαρίνες ο 
οδηγός της Ferrari και κατεβάζει όλα τα καντήλια στον παπά:
-"Μα καλά ρε ηλίθιε ποιος σου έδωσε το δίπλωμα γαμώ το ..., θα σε ...."
Ατάραχος ο παπάς απεγκλωβίζεται κι αυτός από το Yugo του και πράος του λέει:
- "Τέκνον μου ηρέμησε. Είναι αμαρτία να βρίζεις αυτή την στιγμή που έχει επιτελεστεί ένα πραγμα-τικό 
θαύμα. Τα αυτοκίνητα μας.......καταστράφηκαν τελείως όμως εμείς δεν πάθαμε απολύτως τίποτα! Αυτό δεν 
είναι θαύμα;" Ο τύπος συνειδητοποιεί πράγματι πως είναι σώος και αβλαβής και ότι επιπλέον μιλάει με έναν 
παπά και δαγκώνεται:
- "Εεεεε; παπά μου; ναι; ίσως έχεις κάποιο δίκιο συγγνώμη..."
- "Κι όχι μόνο αυτό τέκνον μου, συνεχίζει ακάθεκτος ο παπάς αλλά μας δίνεται η ευκαιρία να δοξάσουμε 
τον Κύριο πίνοντας από αυτό το κρασί που προόριζα για την Θεία Κοινωνία..." και του δείχνει ένα μπουκάλι 
μαυροδάφνη που ήταν άθικτο από την σύγκρουση στην θέση του συνοδηγού.Το ανοίγει ο παπάς και του το 
προσφέρει. Ο τύπος με ύφος αποκάλυψης το παίρνει και κατεβάζει κάμποσο για να στανιάρει:
- "Πάτερ μου, δεν ξέρω τι να πω, είναι πράγματι ένα θαύμα. Πιες κι εσύ για να δοξάσεις τον Κύριο"
- "Α, όχι τέκνον μου! Εγώ θα περιμένω την αστυνομία για το αλκοτέστ..."

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Η Τοπική Διοίκηση I.P.A.  Ν. Θεσσαλονίκης, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των συναδέλφων, με απόφαση του Δ.Σ. όρισε ως υπεύθυνο εκπρόσωπο για το 
Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και τον συνάδελφο ΚΑΤΣΑΟΥΝΙΔΗ  Νικόλαο τηλ. 
6945813378 που υπηρετεί στην ΔΑΘ/Λέσχη.
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Έκδοση Δελτίου Ταυτότητας 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την έκδοση και αντικατάσταση δελτίου ταυτότητας:
Αν είναι η πρώτη φορά που ζητώ έκδοση δελτίου ταυτότητας ποια είναι τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσω;
1. Τέσσερις πρόσφατες ασπρόμαυρες φωτογραφίες (για ταυτότητα)
2. Αίτηση που θα προμηθευθείτε από το Αστυνομικό Τμήμα
3. Βεβαίωση Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Υγειονομικού Εργαστηρίου για την ομάδα Αίματος και 
το RHESUS (εφόσον επιθυμείτε την αναγραφή του στο δελτίο σας.)
4. Ταξιδιωτικό ή άλλο έγγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
προηγούμενη εγγραφή των στοιχείων «ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ και ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ» των 
ενδιαφερόμενων, με λατινικούς χαρακτήρες (εφόσον επιθυμείτε αναγραφή των ανωτέρω 
στοιχείων διαφορετική του προτύπου ΕΛΟΤ 743, υποβάλλοντας παράλληλα και σχετική υπεύθυνη 
δήλωση) 
5. Για την πρώτη έκδοση του δελτίου ταυτότητας, απαιτείται επίσης η βεβαίωση των στοιχείων του 
αιτούντος από έναν μάρτυρα. Σε περίπτωση που είστε ανήλικος/η, την βεβαίωση των στοιχείων 
μπορεί να κάνει ο γονέας ή ο κηδεμόνας. 
H Αρχή έκδοσης του δελτίου ταυτότητας υποχρεωτικά αναζητά αυτεπάγγελτα το πιστοποιητικό 
γέννησης του Δήμου ή της Κοινότητας του αιτούντος, και η αποστολή του γίνεται από την Αρχή 
που το εκδίδει, με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονική αλληλογραφία.
Το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να έχει εκδοθεί το αργότερο τρεις  μήνες πριν την υποβολή 
του.  
Σε ποια ηλικία πρέπει να εφοδιαστώ με δελτίο ταυτότητας;
Από τον Ιούνιο του 2005 υποχρέωση για την απόκτηση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας έχουν 
όλοι οι Έλληνες πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας.
Πότε πρέπει να αντικαταστήσω το δελτίο ταυτότητάς μου;
1. Σε περίπτωση που έχει αλλάξει οποιοδήποτε στοιχείο της ταυτότητας σας.
2. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται στο δελτίο ταυτότητας η ιθαγένεια ή τα στοιχεία σας με 
λατινικούς χαρακτήρες.
3. Σε περίπτωση που έχει φθαρεί. 
4. Όταν έχει περάσει δεκαπενταετία από την έκδοσή του.
5. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής. 
Τι δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλω σε αυτές τις περιπτώσεις ;
Τα ίδια που απαιτούνται για την πρώτη έκδοση δελτίου ταυτότητας. Θα παραδώσετε επίσης και το 
παλιό δελτίο που θέλετε να αντικαταστήσετε (με εξαίρεση τις περιπτώσεις κλοπής και απώλειας). 
Δεν είναι υποχρεωτική η βεβαίωση των στοιχείων ταυτότητας του αιτούντος από μάρτυρα στις 
περιπτώσεις 1,2,4 εφόσον
 - τα στοιχεία στην προηγούμενη ταυτότητα είναι ευκρινή.
 - το δελτίο που αντικαθίσταται έχει εκδοθεί από την ίδια Αρχή.
Εξαιρέσεις:
Για την περίπτωση 1(αντικατάσταση λόγω αλλαγής οποιουδήποτε στοιχείου της ταυτότητας) 
απαιτείται και αντίγραφο της σχετικής πράξης της Αρχής(πχ. λόγω αλλαγής επωνύμου, υιοθεσίας, 
λύσης ή ακύρωσης αυτής, αναγνώρισης, αποκήρυξης ή νομιμοποίησης τέκνου και σε οποιαδήποτε 
άλλη από το νόμο οριζόμενη περίπτωση). 
Για τις περιπτώσεις 3 και 4(αντικατάσταση λόγω φθοράς ή απώλειας) απαιτείται και παράβολο 9 
ευρώ (υπέρ του δημοσίου). Δεν απαιτείται παράβολο μόνο όταν η φθορά ή η απώλεια οφείλεται 
σε λόγους ανωτέρας βίας, δηλαδή σεισμό, πυρκαγιά, ναυάγιο κ.λπ.. Σε αυτή την περίπτωση 
προσκομίζεται επιβεβαιωτικό έγγραφο του συμβάντος ή λαμβάνεται υπεύθυνη δήλωση του 
αιτούντος. 
Στις περιπτώσεις 4 και 5 (αντικατάσταση λόγω απώλειας ή κλοπής) απαιτείται και υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία αναγράφονται από τον ενδιαφερόμενο οι συνθήκες απώλειας ή κλοπής του 
δελτίου ταυτότητας. 
Τι γίνεται στην περίπτωση που δεν υποβάλλω το πιστοποιητικό του Δήμου ή της κοινότητας;
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Η Αστυνομία θα το αναζητήσει αυτεπάγγελτα και το δελτίο θα εκδοθεί όταν αυτό αποσταλεί από 
το Δήμο ή την Κοινότητα στο Αστυνομικό Τμήμα. 
Που υποβάλλω τα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου ταυτότητας και ποιες ώρες;
Δελτία ταυτότητας εκδίδονται:
α)  Για τις περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης στο Τμήμα Ασφαλείας του τόπου κατοικίας του 
ενδιαφερόμενου.
β)  Για την υπόλοιπη Χώρα στην Υποδιεύθυνση ή το Τμήμα Ασφαλείας του τόπου κατοικίας του 
ενδιαφερόμενου.
Όπου δεν λειτουργούν τέτοιες Υπηρεσίες, τα δελτία ταυτότητας εκδίδονται από το Αστυνομικό 
Τμήμα που ασκεί αρμοδιότητες ασφαλείας στον τόπο κατοικίας του ενδιαφερόμενου.
Τα Γραφεία Ταυτοτήτων λειτουργούν καθημερινά κατά τις πρωινές ώρες, με εξαίρεση την Τετάρτη 
που λειτουργούν από 14:00 έως 20:30, για την εξυπηρέτηση των πολιτών που εργάζονται. Επίσης, 
κάθε Σάββατο από 08:00 έως 13:00 εξυπηρετούν κατά αποκλειστικότητα τους μαθητές.  
Σε κάθε περίπτωση, για ειδικότερες διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε 
με το Γραφείο Ταυτοτήτων του Αστυνομικού Τμήματος της περιοχής σας.

«Ελπίζω ότι όσοι εξ' υμών συμμετάσχουν εις την Κυβέρνησιν 
θέλουν γνωρίσει μεθ' εμού ότι εις τας παρούσας περιπτώσεις, 
όσοι ευρίσκονται εις δημόσια υπουργήματα δεν είναι δυνατόν 
να λαμβάνουν μισθούς αναλόγως με τον βαθμό του υψηλού 
υπουργήματός των και με τας εκδουλεύσεις των, αλλ' ότι οι 
μισθοί ούτοι πρέπει να αναλογούν ακριβώς με τα χρηματικά 
μέσα, τα οποία έχει η Κυβέρνησις εις την εξουσίαν της» 

«Εφ'όσον τα ιδιαίτερα εισοδήματά μου αρκούν διά να 
ζήσω, αρνούμαι να εγγίσω μέχρι και του οβολού τα δημόσια 
χρήματα, ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσον ερειπίων και ανθρώπων 
βυθισμένων εις εσχάτην πενίαν»

(αναδημοσίευση από το site: EFENPRESS)
Ιωάννης Καποδίστριας

Η αργία εγέννησε την πενίαν.
Η πείνα παρήγαγε την όρεξιν.
Η όρεξις εγέννησε την αυθαιρεσίαν.
Η αυθαιρεσία εγέννησε την ληστείαν.
Η ληστεία εγέννησε την πολιτικήν.
Ιδού η αυθεντική καταγωγή του τέρατος 
τούτου"

   Αλ. Παπαδιαμάντης
"Οι έμποροι των εθνών"

ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ:
Η αλήθεια βρίσκεται πάνω στα χείλη του θυμού, της μέθης 

και της παιδικής λογικής. Μουρ 
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ (e-mail) ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Μας εστάλη από τον Πρόεδρο του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος σε μορφή e-mail, η παρακάτω 
επιστολή την οποία δημοσιεύουμε αυτούσια και ευχαριστούμε τον κ. Πρόεδρο για τις συμβουλές του, 
οι οποίες θα αξιολογηθούν δεόντως.
ΘΕΜΑ: Περιοδικό «ΔΥΝΑΜΗ»

G. Katsaropoulos
Προς ΤΔ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΔ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΤΔ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΤΔ ΑΧΑΙΑΣ, ΤΔ ΔΡΑΜΑΣ Μηνάς Σκάρλιος, 
ΤΔ Ζακύνθου, ΤΔ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΑΝΟΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ, ΤΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΔ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
Kostas Vlachopoulos, ΤΔ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΤΔ ΣΕΡΡΩΝ Λίλη Δούμα, ΤΔ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Νίκος Κατσαμάς, 
ΤΔ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΤΔ ΧΑΝΙΩΝ Δημ. ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ, ΤΔ ΧΙΟΥ Ζαφείρης, Χραπας Παντελής, ΤΣΙΩΡΑΣ 
Χρήστος, KYRIAKOS KARKALIS, Dellas Christos
 
κ. Πρόεδρε της Τ.Δ. Θεσσαλονίκης
Αγαπητέ Ηλία,

Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για τα καλά σου λόγια (σελ. 11) σχετικά με τη "συνετή μου στάση" στη 
ΓΣ του συνεδρίου μας.
Σου γνωρίζω οτι στη μακρόχρονή πορεία μου στο ΔΣ του Εθνικού τμήματος, ουδέποτε προσπάθησα 
να συνεργασθώ με τους κατά καιρούς συνεργάτες μου βάζοντας πολιτικά, συνδικαλιστικά ή άλλα 
κριτήρια. 
Μόνο κριτήριο ήταν η ικανότητά τους να διαχειριστούν αρμοδιότητες οι οποίες απορρέουν από τη 
θέση τους στο ΔΣ, στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους και του ελεύθερού τους χρόνου. Επίσης κριτήριό 
μου ήταν η κατά το δυνατό μέγιστη συνένεση μέ όλους, στα πλαίσια πάντοτε της ομαλής λειτουργίας 
για την προάσπιση των αρχών και προώθηση των σκοπών της Δ.Ε.Α. (φιλία, αλληλεγγύη κα), αρχές 
που ίσως στη σημερινή εποχή που ζούμε, κάποιοι θεωρούν ανέφικτες ή ξεπερασμένες. 
Έτσι θεωρώ οτι έπραξα το αυτονόητο, όπως θα έκανε κάθε συνετός Πρόεδρος της Δ.Ε.Α. προκειμένου 
να προασπίσει και να διαφυλάξει την ενότητα και ομόνοια του χώρου μας, αποφεύγοντας πρακτικές 
και εκδηλώσεις άλλων φορέων του κλάδου μας.
Δοθείσης ευκαιρίας θα ήθελα να σου θυμίσω οτι η ύλη του περιοδικού θα πρέπει να κινείται 
στα πλαίσια που καθορίζονται από το Καταστατικό & το Κανονισμό λειτουργίας της ένωσής μας, 
αποφεύγοντας θέματα που απτονται της πολιτικής, της θρησκείας, του συνδικαλισμού κα. Θέματα 
τέτοιου είδους προκάλεσαν και προκαλούν δυσμενή σχόλια από την ηγεσία του σώματος εις βάρος 
της Δ.Ε.Α. με απότέλεσμα να δυσκολεύουν οι όποιες προσπάθειες από μέρους του ΔΣ της ένωσης για 
στενότερη επικοινωνία και συνεργασία με τη φυσική μας ηγεσία.
Σχετικά με την αξιέπαινη προσπάθεια της ΤΔ Φθιώτιδας (σελ.5) που αξίζει συγχαρητηρίων, σου 
γνωρίζω οτι τα δωμάτια του ξενοδοχείου ¨ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ¨ δεν είναι ξενώνες της Δ.Ε.Α.. καθότι δεν 
πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τη διεθνή οδηγία (όπως Αθήνας & Θεσσαλονίκης), 
όπως και της ΤΔ Χίου. 
Σου εύχομαι υγεία, δύναμη και προσήλωση στο στόχο για την προάσπιση των αξιών & σκοπών της 
Δ.Ε.Α. Με εκτίμηση  
ΥΓ. Θα εκτιμούσα ιδιαίτερα τη δημοσίευση των σχολίων μου στο επόμενο περιοδικό.
Georgios KATSAROPOULOS
President of Hellenic section 
International Secretary General
International Internal Commission Chairman
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INTERNATIONAL  POLICE  ASSOCIATION
THESSALONIKI LOCAL CHAPTER
OF HELLENIC SECTION
326, MONASTIRIOU STR, THESSALONΙΚΙ                
GREECE 546 28. TEL: 2310 388195 – FAX 2310 776414

ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 326 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 546 28

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Αριθμός Μητρώου............................................

Βαθμός...............................................................

ΕΠΩΝΥΜΟ:........................................................

Όνομα :..............................................................

Πατρώνυμο:.......................................................

Μητρώνυμο:......................................................

Έτος Γεννήσεως:.................................................

Τόπος Γεννήσεως:..............................................

Δ/νση κατοικίας:................................................

Πόλη:........................................Τ.Κ....................

Υπηρεσία που υπηρετώ:....................................

Τηλέφωνο Υπηρεσίας:.......................................

Τηλέφωνο οικίας:..............................................

Τηλέφωνο κινητό:..............................................

Ημερομηνία κατάταξης........../........../................

Διεύθυνση αποστολής εντύπων

Οικία           Υπηρεσία                                                              

Συνιστώντα μέλη(*)                                                 

1)........................................................................

2)........................................................................

(*) επώνυμο, όνομα και Α.Μ της I.P.A.

ΠΡΟΣ
Τοπική Διοίκηση Ν. Θεσσαλονίκης
της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών
Μέλος Ελληνικού Εθνικού Τμήματος

Παρακαλώ όπως με εγγράψετε ως μέλος
της Τοπικής Διοίκησης Θεσσαλονίκης
της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, η οποία 
είναι μέλος του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος, 
του Καταστατικού της οποίας έχω λάβει 
γνώση και να μου εκδώσετε το Ειδικό Δελτίο 
Ταυτότητας. 
Σας γνωρίζω ότι αποδέχομαι:
α) Το δικαίωμα εγγραφής, η ετήσια συνδρομή 
και οι λοιπές οικονομικές μου υποχρεώσεις 
έναντι της Ένωσης να κρατούνται
από τις αποδοχές μου.
β) Να σας ενημερώνω για τις μεταβολές
της διεύθυνσης κατοικίας μου.
γ) Επιτρέπω στην Ένωση και στο Ελληνικό 
Εθνικό Τμήμα να τηρούν Μητρώα μελών
με τα στοιχεία που αναφέρονται
στην παρούσα αίτηση, και τους εξουσιοδοτώ 
για την προστασία των προσωπικών
μου δικαιωμάτων, όσον αφορά
την αποκλειστική χρήση τους μόνο
για τους σκοπούς της Ένωσης και της Δ.Ε.Α.
Επισυνάπτω μία (1) φωτογραφία έγχρωμη
με πολιτική περιβολή, τύπου Διαβατηρίου
για το Δελτίο Ταυτότητας. 

Θεσσαλονίκη……………………..

      Ο ΑΙΤΩΝ

ΑΡΙΘ. ΕΓΚΡ. ΠΡΩΤ.: 2384/07 - Α.Φ.Μ. 998458171 - Α’ ΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΤΗΛ. 2310388195 - ΦAΞ. 2310776414
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ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προμηθέως 1 (έναντι Δικαστηρίων) τηλ. 2310-553538

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Καλούνται όλοι οι συνάδελφοι εν ενεργεία και συνταξιούχοι, να 
συμμετέχουν και να ωφελούνται από τις σπουδαίες προσφορές του 
Συνεταιρισμού.
Όλες οι προσφορές απευθύνονται σε όλους τους Αστυνομικούς 
ανεξαρτήτως αν είναι ή όχι μέλη των Συνδικαλιστικών Ενώσεων.
Ενημερωθείτε από τα γραφεία μας, από το περιοδικό «Δύναμη» και 
από το site: www.ipathessaloniki.gr


