
- 1 -

	  

Έτος  2020.    Τεύχος 34.   Τιμή 0,01 €

Διεθνής Ένωση Αστυνομικών. Τοπική Διοίκηση Ν.Θεσσαλονίκης. Μοναστηρίου 326  Τ.Κ 546 28  Θεσσαλονίκη

Ιnternational Police Association. Thessaloniki Local Region / Of Hellenic Section. 326 Monastiriou str, Thessaloniki 54628 Greece 

της i.p.a. Νομού Θεσσαλονίκης

“Δύναμη”
	  



- 2 -- 2 -

“Δύναμη”
Έκδοση της ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΕΝΩΣΗΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Mοναστηρίου 326  ΤΚ  546 28
Τηλ.: 2310-388195   Fax.: 2310-776414
www.ipamakedonia.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.

Γραφιστική Επιμέλεια - Εκτύπωση
Μαρία Κοτσαρίδου 
Διαγόρα 82, Άνω Τούμπα, 54351, Θεσ/νίκη
τηλ.: 2310 953.753, κιν.: 6942885745
e-mail: m.kotsarisou@gmail.com

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

ΝΟΜΙΚΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Υπεύθυνος  Έκδοσης - Διευθυντής
Ηλίας Βασιλάκης
τηλ.: 6975905010
e-mail: VASILAKIS.H@hotmail.com 

Ιωάννης Μισαηλίδης
Ποινικολόγος

Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

Βασιλική Τουρτσάκη
Ποινικολόγος

Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

ΚΑΤΣΑΟΥΝΙΔΗΣ Νικόλαος
Αναπληρωτής Ταμίας

ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ Δημήτριος
Μέλος και Υπ. Πολιτιστικών 

και Κοινωνικών θεμάτων

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Δημήτριος
Υπ. Δημ. Σχέσεων

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Β.
Ταμίας

ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ Δημήτριος 
Β’ Αντιπρόεδρος

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδ.
Πρόεδρος

ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ Νικ.
Α’ Αντιπρόεδρος

ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ Ιωάννης
Γ΄Αντιπρόεδρος

ΚΑΝΕΛΛΗΣ Διαμαντής
Γ. Γραμματέας
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ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας – Υπεύθυνος Επικοινωνίας Τ.Δ. IPA Θεσσαλονίκης

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μπείτε στην ιστοσελίδα μας: www.ipamakedonia.gr  και ενημερωθείτε για τις σπουδαίες 
προσφορές του Συνεταιρισμού, στις εταιρίες wind – Vodafone και πολλές άλλες, καθώς 
και την συνεργασία με τα καταστήματα «δίκτυο» - Καζαντζάκη 4 τηλ. 2310-311611 για 
Ρεύμα – Αέριο, σταθερή τηλεφωνία, αξεσουάρ κινητής κλπ. 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  ΣΥΝΕΔΡΙΟ  I.P.A.  10-11-12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Στο Πανελλήνιο Συνέδριο I.P.A., που θα διεξαχθεί  στις 10-11 και 12 Ιουλίου 2020 στην 
Λεπτοκαρυά Πιερίας και στο οποίο θα γίνουν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, η Τοπική Διοίκηση I.P.A. Θεσσαλονίκης, συμμετέχει με 
δύο (2) υποψηφίους:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο με τον ΛΑΜΠΑΔΑ Γεώργιο 

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή με τον ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ 
Βασίλειο

Η Τοπική Διοίκηση Θεσσαλονίκης, ευελπιστεί στην ψήφιση των 
υποψηφίων της, από όλες τις Τοπικές Διοικήσεις I.P.A. Χώρας.
Σας ευχαριστούμε. Καλή αντάμωση.

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Ένωσής μας, αισθάνεται την τιμή και την 
υποχρέωση να ευχαριστήσει τον Πρόεδρο 
κ. ΚΟΥΒΟΥΣΗ Δημήτριο και το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών 
Τ.Δ. Λακωνίας, καθώς και το Μέλος Δ.Σ. του 
Εθνικού Τμήματος  κ. ΚΟΝΤΑΚΟ Χρήστο,  
για την δωρεά παραχώρηση βιβλίων, 
προκειμένου να εμπλουτιστεί η «Δανειστική 
μας Βιβλιοθήκη»,  σε μία προσπάθεια να 
φέρουμε τα Μέλη και τους Αστυνομικούς 
της πόλης μας, κοντά στο Βιβλίο.

Η συμβολική ενέργεια της Τ.Δ. Λακωνίας, δείχνει ξεκάθαρα την συμπαράσταση και την 
αλληλεγγύη της, προς τις δραστηριότητες της Τοπικής Διοίκησής μας, πρεσβεύοντας το SERVO 
PER AMIKECO. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ I.P.A. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
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Πραγματοποιήθηκε στις 01-12-2019 η επίσημη φωτογράφηση (ομαδική και ατομική) του 
νεοσύστατου παιδικού τμήματος, της ομάδας μπάσκετ της Ένωσής μας, που δικαιωματικά είναι 
η νέα μας ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ. 
Ο Πρόεδρος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος και ο Γ.Γ. (και κόουτς της ομάδας) ΚΑΝΕΛΛΗΣ 
Διαμαντής στο περιθώριο της φωτογράφισης, ενημέρωσαν τους αθλητές και τους γονείς-μέλη 
της ΙΡΑ, για τις επερχόμενες δραστηριότητες και εκδηλώσεις τόσο της ομάδας, όσο και της 
Τοπικής Διοίκησής μας.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΠΑΣΚΕΤ  I.P.A. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Ενωσή μας, στις 29-12-2019 διοργάνωσε μονοήμερη εκδρομή στα Τρίκαλα.
Το πρόγραμμα της εκδρομής περιλάμβανε φιλικό αγώνα μπάσκετ της παιδικής ομάδας της 
Ένωσής μας, με την ομάδα της Ακαδημίας Μπάσκετ F.A. Τρικάλων.

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ  ΣΤΑ  ΤΡΙΚΑΛΑ

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 
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Με την έναρξη του αγώνα, ανταλλάχθηκαν αναμνηστικά μεταξύ των Τοπικών Διοικήσεων IPA  
Θεσσαλονίκης και IPA  Τρικάλων, καθώς και με τον Υπεύθυνο της ομάδας Τρικάλων κ. ΦΟΥΝΤΑ 
Γεώργιο.
Το πρόγραμμα συνεχίστηκε με περιήγηση στην πόλη των Τρικάλων, γεύμα σε κέντρο εστίασης 
και το απόγευμα επίσκεψη στο φανταστικό κόσμου  του «ΜΥΛΟΥ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ».
Ο Πρόεδρος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος, ο Γεν. Γραμματέας ΚΑΝΕΛΛΗΣ Διαμαντής και τα μέλη 
της Τοπικής μας Διοίκησης που έλαβαν μέρος στην εκδρομή επιθυμούν να ευχαριστήσουν  τα 
ακόλουθα στελέχη της Τ.Δ. IPA Τρικάλων: Γ. Γραμματέα κ. ΔΡΑΓΟΥΤΣΟ Βασίλειο, Α΄ Αντιπρόεδρο 
κ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ Γεώργιο και τον Β΄ Αντιπρόεδρο κ. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ Αλέξανδρο, οι οποίοι από την πρώτη 
στιγμή της άφιξής μας, μέχρι και της αναχωρήσεως από την όμορφη πόλη των Τρικάλων, ήταν 
δίπλα μας για ότι και αν χρειαζόταν.
Επίσης να ευχαριστήσουμε τον Πρόεδρο της Τ.Δ. IPA Τρικάλων κ. ΜΠΕΓΑ Αχιλλέα, που για ακόμη 
μια φορά απέδειξε τις σχέσεις φιλίας και αλληλεγγύης μεταξύ των δύο Τοπικών Διοικήσεων και 
τις θεμελιώδεις αρχές που πρεσβεύει το SERVO PER AMIKECO.

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 

www.ipamakedonia.gr
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Η Τ.Δ. IPA Θεσσαλονίκης, συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία το τριήμερο 16,17 και 18 Μαΐου στην 
Εθελοντική Αιμοδοσία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, σε μια προσπάθεια συγκέντρωσης 
φιαλών αίματος για το Νοσοκομείο Παίδων “Αγία Σοφία”, το οποίο αντιμετωπίζει ιδιαιτέρως 
αυξημένες ανάγκες.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ  ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Η συμμετοχή και η στήριξη όλων των εθελοντών αιμοδοτών (συναδέλφων, μελών, φίλων και  
της ομάδας μπάσκετ της Ι.Ρ.Α. Θεσσαλονίκης), αποδεικνύει για μια ακόμα φορά πως ο 
εθελοντισμός και η έμπρακτη αλληλεγγύη στο κοινωνικό σύνολο, είναι από τις βασικές 
επιδιώξεις της Ένωσής μας.
Ιδιαίτερα δε για τον συγκεκριμένο σκοπό, το να είσαι αιμοδότης αλλάζει τις ζωές πολλών 
ανθρώπων. Κάθε δωρεά αίματος μπορεί να σώσει ή να βελτιώσει τις ζωές μέχρι και τριών 
ανηλίκων ή έξι παιδιών. Ελπίζουμε να συμβάλαμε, ώστε να γεμίσει με παιδικά χαμόγελα το 
Νοσοκομείο “Αγία Σοφία”.

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 
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Να συγχαρούμε το Ελληνικό Εθνικό Τμήμα για την πρωτοβουλία του και την ευκαιρία 
που μας έδωσε, να είμαστε παρόν στις ανιδιοτελής πράξεις αγάπης και προσφοράς και να 
ευχαριστήσουμε όλους τους εθελοντές αιμοδότες της Ι.Ρ.Α. Θεσσαλονίκης που προσήλθαν στη 
διαδικασία.

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 
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Με μία σεμνή τελετή, πλην όμως ζεστή και πάνω απ όλα οικογενειακή στιγμή, πραγματοποιήθηκε  
το βράδυ της 06-02-2020, σε μεζεδοπωλείο της πόλης μας, η κοπή πίτας της ομάδας μπάσκετ 
της Ι.Ρ.Α. Θεσσαλονίκης.

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ  I.P.A. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το τυχερό φλουρί, ήταν στο κομμάτι του ΧΡΙΣΤΟΥ και της ΠΑΝΑΓΙΑΣ μας, ενώ οι τυχεροί 
των αγωνιστικών τμημάτων, ΚΟΥΡΟΥΤΖΙΔΗΣ Κώστας (ανδρικό) και ΚΑΝΕΛΛΗΣ Χαράλαμπος 
(παιδικό), παρέλαβαν τα δώρα τους (επίχρυση εικόνα και ακουστικά hend phonce, αντίστοιχα) 
από τον Πρόεδρο της Ένωσής μας ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ Χριστόδουλο.

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 
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Κατά την διάρκεια της βραδιάς, τιμήθηκε ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού Αστυνομικών 
Θεσσαλονίκης (και επί θητείες πρόεδρος ΙΡΑ Τ.Δ. Θεσσαλονίκης) κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας, για την 
σπουδαία προσφορά του και τη συνεχή στήριξη του, στην ομάδα μπάσκετ. Ο Γ.Γ. και κόουτς 
της ομάδας μας ΚΑΝΕΛΛΗΣ Διαμαντής του απένειμε αναμνηστική πλακέτα και ο Αρχηγός του 
ανδρικού τμήματος, του παρέδωσε το δώρο, που του επιφύλασσε όλη η μεγάλη οικογένεια 
μπάσκετ της Ένωσής μας.

Ιδιαίτερη στιγμή στην χθεσινή τελετή, ήταν η βράβευση της ομάδας μπάσκετ που τον Μάιο του 
2018, κατέκτησε την 2η θέση και το αργυρό μετάλλιο, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ 
Ι.Ρ.Α. που έλαβε χώρα στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας. Τους τιμητικούς επαίνους παρέδωσαν 
στους Αθλητές, Προπονητή και Γενικό Αρχηγό, οι κ.κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας και ΛΑΜΠΑΔΑΣ Γιώργος.
Η βραδιά συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε, με κρασάκι, κέφι και χορό.  

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 

www.ipamakedonia.gr
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θεσσαλονίκη 13-12-2019.
Οι γιορτινές ημέρες των Χριστουγέννων φέρνουν, μαζί με τα γλυκά και τα δώρα, ένα αίσθημα 
αλληλεγγύης. Φωτίζουν μέσα μας εκείνο το κομμάτι μας, που νοιάζεται και βοηθάει τον  
συνάνθρωπό του, που έχει ανάγκη έστω και από ένα μόλις ζεστό γεύμα. Ακόμα και για αυτό το 
μικρό χρονικό διάστημα, οι κοινωνικές δράσεις  έχουν τεράστια σημασία για τους άπορους & 
άστεγους συνανθρώπους μας.
Μία εκδήλωση τέτοιου φιλανθρωπικού χαρακτήρα, ήταν και το Γεύμα Αγάπης που διοργάνωσε 
η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών  Τ.Δ. Νομού Θεσσαλονίκης,  γεγονός που έλαβε χώρα στις 12-12-
2019  στον Ιερό Ναό των Αγίων Πάντων.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Στόχος της εκδήλωσής μας, ήταν να συγκεντρώσουμε τρόφιμα, ώστε να τα προσφέρει στον 
Σταθμό Αγάπης της Ενορίας. Με λίγα βασικά τρόφιμα, όπως ελαιόλαδο, ζυμαρικά, όσπρια, ρύζια 
και γλυκά, η δράση μας δεν ευελπιστούσε να επιλύσει το πρόβλημα των συνανθρώπων μας.  
Δυστυχώς είναι πολλοί οι άνθρωποι και οι οικογένειες που λόγω των οικονομικών συνθηκών 
και καταστάσεων, έχουν καταστεί αδύνατοι να εξασφαλίσουν τα προς το ζην. Σκοπός λοιπόν 
της εκδήλωσης μας ήταν να δώσει σε αυτούς του ανθρώπους μια ανάσα, μερικές στιγμές χαράς 
και ευημερίας. 
Να εκφράσουμε τις ευχαριστίες στους χορηγούς της εκδήλωσης και προμήθειας των τροφίμων: 
ΤΟ ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ Νηστίσιμο, PORTO PALACE HOTEL, HOTEL EL GRECO, Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε., PARK 
HOTEL PLAZA HOTEL, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΒΑΣΙΛΗΣ, HOTEL BLUE BOTTLE, HOTEL ELECTRA PALACE

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 
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(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 

Όλοι μαζί μπορούμε να  αγγίξουμε τις ψυχές όλων των συνανθρώπων μας και να τιμήσουμε τα 
ιδανικά που πρεσβεύει η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών.
Ο Πρόεδρος                                         Ο Γ. Γραμματέας
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος          ΚΑΝΕΛΛΗΣ Διαμαντής 

Να ευχαριστήσουμε από καρδιάς την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, τους 
συναδέλφους-σες, τα μέλη του ΔΣ της Ένωσης, την Γεν. Γραμματέα της I.P.A. Χανίων κ. 
ΛΟΓΑΡΙΔΟΥ Σοφία που παραβρέθηκε στην εκδήλωση, τα απλά μέλη της Ένωσής μας, αλλά 
και τους απλούς πολίτες που προσέφεραν απλόχερα την βοήθεια τους για την επιτυχία της 
εκδήλωσης μας, καθώς και τα τηλεοπτικά δίκτυα των OPEN TV και SKAI TV για την ζωντανή 
κάλυψη της εκδήλωσης, στις πρωινές ζώνες των εκπομπών τους.

MEDITERΑNEAN HOTEL, TO ΣΠΙΤΙΚΟ, EGNATIA PALACE HOTEL, MADRINO HOTEL, ΗΟΤΕL 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ, HOTEL NEA METROPOLIS, ZΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΗΛΙΟΣ 
ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ROTONTA HOTEL.
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Συνάντηση με τον Επιχειρηματία κ. ΜΑΝΑΡΗ Δημήτριο στα γραφεία της εταιρείας του, που  
παράγει το περιβόητο ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ νηστίσιμο, είχε στις 27-11-2019, ο Πρόεδρος της TΔ IPA 
Θεσσαλονίκης ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε  σε εγκάρδιο 
κλίμα και συζητήθηκαν θέματα που έχουν σχέση με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της Διεθνούς 
Ένωσης Αστυνομικών  και την περαιτέρω συνεργασία των δύο πλευρών. Ο κ. ΜΑΝΑΡΗΣ έδειξε 
ιδιαίτερα ενθουσιασμένος με τις δράσεις της Ένωσης και δήλωσε ότι θα είναι και θα παραμείνει 
ένθερμος υποστηρικτής και αρωγός σε μελλοντικές εκδηλώσεις της. 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ενημερώνουμε όλα τα μέλη της I.P.A. Θεσσαλονίκης, ότι 
η Ένωσή μας, για 10η συνεχή χρονιά, θα προσφέρει στα 
μέλη της, τον νέο ενημερωμένο Οδηγό Σπουδών «ΠΑΜΕ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2020».
Το βιβλίο, θα δοθεί ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ στα μέλη μας, που 
έχουν μαθητή στην 3η Λυκείου και την προσεχή άνοιξη θα 
δώσουν Πανελλήνιες Εξετάσεις.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του βιβλίου, 
είναι η επίδειξη της Ταυτότητας Μέλους της I.P.A. και 
φωτοαντίγραφο ταυτότητας του μαθητή.
Τα δικαιούχα μέλη παρακαλούνται να επικοινωνούν με τον 

Πρόεδρο της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ Χριστόδουλο τηλ. 6975909909 καθημερινά 
και ώρες 10.00 – 13.00. 
Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που θα δώσουν Πανελλήνιες Εξετάσεις..

ΠΑΜΕ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  2020
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Την Παρασκευή 14/02/2020 ο Γ.Γ. και προπονητής της ομάδας μπάσκετ της ΙΡΑ Θεσσαλονίκης, 
κ. ΚΑΝΕΛΗΣ Διαμαντής, αποδεχόμενος την πρόσκληση της Αντιδημαρχείας Αθλητισμού του 
Δήμου Θεσσαλονίκης και του Α.Π.Σ.Θ. ΙΩΝΙΚΗ ΓΗ, παρευρέθηκε και  παρουσίασε τις ενότητες 
“Συμπεριφορά προπονητών-αθλητών” & “Σχολική αθλητική αγωγή” στην Ημερίδα “ΑΘΛΗΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ” που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχιακό 
Μέγαρο Θεσσαλονίκης, παρουσία όλων των ενδιαφερόμενων φορέων της Κεντρικής 
Μακεδονίας. Μια ημερίδα που κάλυψε όλες τις πτυχές του θέματος και δομήθηκε από όλους 
τους ομιλητές, καθώς τους παρευρισκόμενους κατά την διάρκεια της στρογγυλής τραπέζης. 
“Η βία, από όπου προέρχεται, μπορεί να εξαλειφθεί αρκεί να το θελήσουν πραγματικά, Κράτος - 
εμπλεκόμενοι φορείς - συντεταγμένη πολιτεία. Δεν χρειάζεται καταστολή, πρόληψη απαιτείται 
και πάνω απ όλα παιδεία!”

Ημερίδα «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μπείτε στην ιστοσελίδα μας: www.ipamakedonia.gr  και ενημερωθείτε για τις σπουδαίες 
προσφορές του Συνεταιρισμού, στις εταιρίες wind – Vodafone και πολλές άλλες, καθώς 
και την συνεργασία με τα καταστήματα «δίκτυο» - Καζαντζάκη 4 τηλ. 2310-311611 για 
Ρεύμα – Αέριο, σταθερή τηλεφωνία, αξεσουάρ κινητής κλπ. 

- 13 -



- 14 -
(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 

Στις 13-02-2020 η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών Τ.Δ. Θεσσαλονίκης, δια του Προέδρου της κ. 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ Χριστόδουλου, του Γενικού Γραμματέα κ. ΚΑΝΕΛΛΗ Διαμαντή, του Υπευθύνου 
Δημ. Σχέσεων κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ Δημητρίου και με την συμμετοχή του Προέδρου του Συνεταιρισμού 
Αστυνομικών Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ηλία, του Διευθυντή της εταιρίας τηλεφωνίας και 
ενέργειας «δίκτυο» κ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΗ Γεωργίου, μετέβησαν στις Καστανιές Έβρου και παρέδωσαν 
στους συναδέλφους Αστυνομικούς – Στρατιωτικούς και Πυροσβέστες το περιεχόμενο ενός 
φορτηγού αυτοκινήτου σε τρόφιμα, νερά και παραφαρμακευτικό υλικό.
Την αποστολή μας από την Ξάνθη, συνόδευσε ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών 
Τ.Δ. Ξάνθης κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Χρήστος και από την Ορεστιάδα ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης 
Αστυνομικών Τ.Δ. Ορεστιάδας κ. ΛΥΤΡΑ Κων/νος με τον Γενικό Γραμματέα κ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ 
Απόστολο, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά για την φιλοξενία.

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ

- 14 -



- 15 -

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 

Στις Καστανιές Έβρου, μας υποδέχτηκε ο Δ/ντής της ΔΑΕΘ, Υποστράτηγος κ. ΔΟΥΒΑΛΗΣ Γεώργιος 
και όλη η δύναμη του φυλακίου με ιδιαίτερη θέρμη και χαρά. 
Σύσσωμα τα ΜΜΕ κάλυψαν με ευμενή σχόλια την παρουσία μας, στο χώρο.
Καλούμε, όποιον ιδιώτη ή εταιρία μπορεί να βοηθήσει να αποστείλει τα κάτωθι αναγκαία 
είδη: Χυμούς, ενεργειακά ποτά, κρουασάν, κριτσίνια, μπάρες δημητριακών, παστέλια, μέλι, 
μπισκότα, αντισηπτικά, χαρτί υγείας, μωρομάντηλα, γάντια επιχειρησιακά, γιλέκα μάχης και 
αντισφυξιογόνες μάσκες. 
Τηλέφωνο Υπηρεσίας Αστυνομικού Σταθμού Καστανέων  Έβρου 2552085205
Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς:
Εταιρία τηλεφωνίας και ενέργειας «δίκτυο» -Καζαντζάκη 4 Θεσσαλονίκη τηλ. 2310-311611
ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ νηστίσιμο
ΑΒΕΕ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ – ΤΕΡΚΕΝΛΗΣ Α.Ε.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ – Jannis
Ζαχαροπλαστείο «Τάσος» κ. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗ Γεώργιο – Κομνηνών 16 Πανόραμα Θεσσαλονίκης 
Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης
PORTO PALACE HOTEL
EL GRECO HOTEL
BOTTLE HOTEL
AIGAION AE – Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις
Ταβέρνα Κρασοδικείο
Βιοτεχνία αλουμινόχαρτο και εμπορία χαρτικών/απορρυπαντικών κ. ΚΟΥΡΔΟΥΝΑΚΗ / ΠΑΡΑΣΧΗ 
Μαρία τηλ. 2319760486
Χονδρικό εμπόριο και συναφών ειδών κ. ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑ Κ. Χρήστο τηλ.2310921130
ΑΦΟΙ ΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΛΟΥΚΑ ΟΕ VALKO – Εμπορία ηλεκτρολογικού και βιομηχανικού υλικού τηλ. 
2310774061
ΠΕΓΚΛΙΔΗ Στέφανο – Εμπορία τροφίμων τηλ. 6973045575
ΜΠΑΤΣΙΒΑΡΗ Βασίλειο – Εισαγωγές / ‘Ενδυση εργαζομένων / Διαφημιστικά δώρα τηλ. 
2310708459
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(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη στις 15-01-2020 στο Αμφιθέατρο του Αστυνομικού Μεγάρου 
Θεσσαλονίκης, η από κοινού Γενική Συνέλευση της I.P.A. Θεσσαλονίκης και της  Ένωσης 
Αποστράτων Αστυνομικών Θεσσαλονίκης.
Εκατοντάδες συνάδελφοι από νωρίς κατέκλυσαν την Αίθουσα του Αστυνομικού Μεγάρου και 
αποδείχτηκε στην πράξη ότι η Αίθουσα ήταν μικρή, καθώς περισσότεροι από 100 συνάδελφοι, 
παρέμειναν όρθιοι καθ΄όλη την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 15-01-2020
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(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 

Την Γενική Συνέλευση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Γενικός Επιθεωρητής Ελληνικής 
Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδος Αντιστράτηγος κ. ΣΚΟΥΜΑΣ Κων/νος, μαζί με ανώτατους 
και ανώτερους Αξιωματικούς της Γ.Α.Δ.Θ, ο Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Συνταξιούχων Αστυνομικών κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος, ο Αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ κ. 
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Θεόφιλος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Κεντρικής Μακεδονίας κ. 
ΨΑΡΩΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης με τον Γ. Γραμματέα κ. ΓΙΑΡΙΣΚΑΝΗ Πέτρο, ο Πρόεδρος της Ένωσης 
Ειδικών Φρουρών Κεντρικής Μακεδονίας κ. ΠΟΥΡΣΑΪΤΙΔΗΣ Λάζαρος, ο Πρόεδρος  του 
Συνδέσμου Αποστράτων Χωροφυλακής και Ελληνικής Αστυνομίας Νομού Θεσ/νίκης κ. 
ΜΠΑΜΙΑΤΖΗΣ Αντώνιος, οι εκλεγμένοι Αντιπρόσωποι της Συνδικαλιστικής Παράταξης «ΔΥΝΑΜΗ 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ» κ.κ. ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ Ιωάννης και ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Δημήτριος της Ένωσης Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου «ΙΩΝΕΣ» κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Νικόλαος, ο 
Αντιπρόεδρος του Συλλόγου «ΟΡΑΜΑ ΖΩΗΣ» κ. ΒΑΛΑΡΗΣ Νικόλαος, ο νομικός Σύμβουλος 
των δύο Ενώσεων Δικηγόρος Θεσσαλονίκης κ. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ Ιωάννης και άλλοι εκπρόσωποι 
Σωματείων και Συλλόγων.

Οι δύο Πρόεδροι κ.κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος και ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος, ευχαρίστησαν 
τόσο τους προσκεκλημένους για την παρουσία τους, όσο και όλους τους συναδέλφους, οι  
οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να θέσουν και ερωτήματα στα οποία  
απάντησαν οι δύο Πρόεδροι και ο νομικός σύμβουλος.

www.ipamakedonia.gr
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Στο Αμφιθέατρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, διεξήχθη σήμερα 
28/02/2020 η ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ειδικών Φρουρών Κεντρικής Μακεδονίας. 
Προ της έναρξης των εργασιών της συνέλευσης, πραγματοποιήθηκε ο ιερός Αγιασμός, η 
βράβευση μελών της Ένωσης και η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας.

Γενική Συνέλευση
Ένωσης Ειδικών Φρουρών Κεντρικής Μακεδονίας

Την Διεθνή Ένωση Αστυνομικών Θεσσαλονίκης εκπροσώπησε ο Γ.Γ της Ένωσής μας  
κ. ΚΑΝΕΛΛΗΣ Διαμαντής.
Στο περιθώριο της εκδήλωσης, ο Γ.Γ. της Ένωσής μας, ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού 

Αστυνομικών Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 
Ηλίας, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ειδικών 
Φρουρών Κεντρικής Μακεδονίας και ο Γενικός 
Γραμματέας κ.κ. ΠΟΥΡΣΑΪΤΙΔΗΣ Λάζαρος και 
ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ Ελευθέριος, επιβεβαίωσαν τις 
σχέσεις φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των 
δύο Ενώσεων.
Το παρόν στην εκδήλωσε έδωσε και ο χορηγός 
της εκδήλωσης Δ/ντής της εταιρίας κινητής 
τηλεφωνίας και ενέργειας «Δίκτυο» κ. 
ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ Γεώργιος.

www.ipamakedonia.gr
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ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στις 08-09-2019 στον εκθεσιακό χώρο της Ελληνικής Αστυνομίας της ΔΕΘ, ο Αρχηγός της 
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ Μιχαήλ, παρόντος και του Γενικού 
Επιθεωρητή ΕΛ.ΑΣ. Βόρειας Ελλάδος Αντιστρατήγου κ. ΣΚΟΥΜΑ Κων/νου, των επιτελών του 
Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων της Γ.Α.Δ.Θ. κ.κ. ΤΖΟΥΒΑΡΑ Αθανασίου και ΛΕΩΤΟΝ Δόμνα, καθώς 
και του Αντιπροέδρου του Συνεταιρισμού Αστυνομικών Θεσσαλονίκης και Προέδρου της I.P.A. 
Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ Χριστόδουλου, απένειμε στον Πρόεδρο του Συνεταιρισμού 
Αστυνομικών Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ηλία, τιμητική πλακέτα, για την σπουδαία προσφορά 
του Συνεταιρισμού στην Αστυνομία και την Κοινωνία.

Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών Τ.Δ. 
Θεσσαλονίκης και η Ένωση Αστυνομικών 
εν Αποστρατεία Ν. Θεσσαλονίκης, 
ανακοινώνουν μια σπουδαία προσφορά 
έκπτωσης 5% στα SUPER MARKET 
ΜΑΣΟΥΤΗΣ.

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να έχουν την προσφορά, θα πρέπει να προσέρχονται στα γραφεία 
του Συνεταιρισμού Αστυνομικών Θεσσαλονίκης – Προμηθέως 1, έχοντας μαζί τους οι εν 
ενεργεία την Ταυτότητα Μέλους της IPA και οι συνταξιούχοι την Ταυτότητα Μέλους της Ένωσης 
Αστυνομικών Ε.Α. Θεσσαλονίκης ή την ταυτότητα της IPA εφόσον έχουν τακτοποιημένη την 
οικονομική συνδρομή για το 2020 και να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ SUPER MARKET  ΜΑΣΟΥΤΗΣ 5%
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Οι βιβλιοθήκες είναι “η μνήμη της ανθρωπότητας”. Είναι κοινώς παραδεκτό, ότι διαχρονικά 
υπήρχε μια άρρηκτα συνδεδεμένη σχέση μεταξύ ανθρώπου και βιβλίου. Το βιβλίο ήταν η 
αστείρευτη πηγή γνώσης, το εργαλείο της δουλειάς, η πυξίδα της κριτικής σκέψης. 
Παρότι στο εξωτερικό ο θεσμός της δανειστικής βιβλιοθήκης  είναι πολύ διαδεδομένος στη 
χώρα μας, η δημιουργία της, εναπόκειται συνήθως στο μεράκι αυτών που θέλουν να φέρουν 
κοντά τον άνθρωπο με το βιβλίο.  
Τα βιβλία σου προσφέρουν έμπνευση, φαντασία και δημιουργικότητα. Οποιοδήποτε βιβλίο και 
να διαβάσεις θα σου προσφέρει και κάτι. Το βιβλίο είναι σαν τον άνθρωπο, γιατί πολύ απλά 
το κάθε βιβλίο έχει την ιστορία του όπως και κάθε άνθρωπος. Το κάθε βιβλίο σου προσφέρει 
μια εμπειρία, μια απογοήτευση, μια ευχαρίστηση, μια ικανοποίηση, ένα συναίσθημα τέλος 
πάντων, όπως και ο κάθε άνθρωπος.
Ένα τέτοιο μεράκι έχουμε και εμείς στο Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνής Ένωσης Αστυνομικών 
Θεσσαλονίκης και αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε στο χώρο των γραφείων μας στο 
Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, την δική μας Δανειστική Βιβλιοθήκη, σε μια προσπάθεια 
να φέρουμε κοντά τον Αστυνομικό με το βιβλίο.
Η Δανειστική Βιβλιοθήκη μας, έχει μέχρι στιγμής, μια σειρά από λογοτεχνικά βιβλία, παιδικά 
βιβλία και βιβλία προσχολικής ηλικίας. Ευελπιστούμε στο άμεσο μέλλον να εμπλουτιστεί και με 
άλλα βιβλία αξιόλογων συγγραφέων, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στα μέλη της Ένωσης μας και 
στους συναδέλφους Αστυνομικούς της πόλης μας, να έρθουν κοντά στο βιβλίο.  
Θυμίζοντας τα λόγια του Κικέρων “Αν έχεις κήπο και μια βιβλιοθήκη, έχεις όλα όσα σου 
χρειάζονται”, καλούμε όλα τα μέλη και τους συναδέλφους να στηρίξουν και αυτήν την 
προσπάθεια μας. 

Δημιουργία Δανειστικής Βιβλιοθήκης ΙΡΑ Θεσσαλονίκης

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μπείτε στην ιστοσελίδα μας: www.ipamakedonia.gr  και ενημερωθείτε για τις σπουδαίες 
προσφορές του Συνεταιρισμού, στις εταιρίες wind – Vodafone και πολλές άλλες, καθώς 
και την συνεργασία με τα καταστήματα «δίκτυο» - Καζαντζάκη 4 τηλ. 2310-311611 για 
Ρεύμα – Αέριο, σταθερή τηλεφωνία, αξεσουάρ κινητής κλπ. 
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(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 

Στις 22/6/2020, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Κέντρο Προστασίας Ανηλίκων  
Δενδροποτάμου “ΦΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ”, από τον Πρόεδρο της Τ.Δ ΙΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ. 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ Χριστόδουλο και τον Γεν. Γραμματέα  κ. ΚΑΝΕΛΛΗ Διαμαντή, συνοδευόμενοι  
από  αντιπροσωπεία αθλητών της παιδικής ομάδας μπάσκετ ΙΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, όπου 
προσέφεραν, βιβλία (προσχολικής ηλικίας και παιδικής λογοτεχνίας) από την δανειστική 
βιβλιοθήκη της Ένωσής μας.
Η επίσκεψη έγινε στα πλαίσια του επιτυχημένου πλέον θεσμού των εβδομάδων δράσης του 
Εθνικού Τμήματος IPA και με την ευκαιρία του εορτασμού του προστάτη της Ένωσής μας, 
Αποστόλου των Εθνών Παύλου, από 22 έως 29-6-2020.

Επίσκεψη της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Τ.Δ.  Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
στο Κέντρο Προστασίας Ανηλίκων Δενδροποτάμου “ΦΑΡΟΣ ΤΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ”  στα πλαίσια της 3ης εβδομάδας Δράσης ΙΡΑ 2020.

ΓΙΟΡΤΗ ΑΠΟ ΤΑ «ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»
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(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 

Χριστουγενιάτικη γιορτή διοργάνωσαν τα παιδιά του Φάρου του Κόσμου στις 26/12/2019 και 
ώρα 12:00 στην κατακόμβη του Ι.Ν. Αγίου Νεκτάριου στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης. 

Στο γιορτινό τραπέζι εκτός από τους υψηλά 
προσκεκλημένους παρευρέθηκαν ο Γενικός 
Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης 
Υποστράτηγος κ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Λάζαρος 
και ο εκπρόσωπος της Ένωσής μας Αναπλ.
Ταμίας κ. ΚΑΤΣΑΟΥΝΙΔΗΣ Νικόλαος.

Στις 15-12-2019 επισκεφτήκαμε το Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιαρίου Θεσσαλονίκης, όπου γίναμε 
δεκτοί με μεγάλη χαρά από τους υπεύθυνους του Παιδικού Χωριού και τα παιδιά.
Στην επίσκεψη συμμετείχαν από την ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α. ΘΕΣΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ο Πρόεδρος 
κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος, ο Γεν. Γραμματέας κ. ΛΑΜΠΑΔΑΣ Γεώργιος με την συζυγό του 
κ. ΔΑΝΟΥ Δήμητρα με τα παιδιά τους Ιωάννα και Ιωάννη και ο Αντιπρόεδρος κ. ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ 
Δημήτριος.
Από την ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ο Πρόεδρος κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ 
Χριστόδουλος και ο Αντιπρόεδρος κ. ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ Ιωάννης.
Από τον ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ο Πρόεδρος κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας και η 
προϊσταμένη κ. ΦΙΛΑΝΘΙΔΟΥ Αικατερίνη.
Από την Συνδικαλιστική παράταξη ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ της ΕΑΥΘ οι Αντιπρόσωποι στην 
ΠΟΑΣΥ κ.κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος και ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ Ιωάννης
Επίσης συμμετείχε και ο Διευθυντής της εταιρίας ενέργειας και τηλεφωνίας «ΔΙΚΤΥΟ» κ. 
ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ Γεώργιος.
Στα παιδιά μοιράστηκαν δώρα και γλυκίσματα.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ SOS ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ
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Οι ανωτέρω ξεναγήθηκαν στα γραφεία και την τροπαιοθήκη της Ένωσης, που βρίσκεται στο 
ισόγειο του Α.ΜΕ.Θ. όπου αντηλλάγησαν δώρα και αναμνηστικά.
Στην συνέχεια, έγιναν δεκτοί στα γραφεία του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντού Θεσσαλονίκης, 
Υποστράτηγου κ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Λάζαρου. Κατά την διάρκεια των συνάντησης που έγινε σε 
εγκάρδιο κλίμα, είχαν την ευκαιρία να  ενημερώσουν τον κ. Γενικό, για θέματα που αφορούν την 
Διεθνή Ένωση Αστυνομικών, την πλούσια κοινωνική, πολιτιστική και αθλητική δραστηριότητα, 
καθώς επίσης και για τα μελλοντικά  εγχειρήματα και δράσεις, τόσο σε επίπεδο της Τοπικής 
Διοίκησης Θεσσαλονίκης όσο και του Εθνικού Τμήματος. 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ κ.κ. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΚΑΙ ΛΥΤΡΑ 
Ο Πρόεδρος της Ένωσής μας κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος και ο Γ.Γ. κ. ΚΑΝΕΛΛΗΣ Διαμαντής, 
είχαν την χαρά και την τιμή να υποδεχθούν σήμερα 25/11/1019 στα γραφεία της ΤΔ IPA 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στο Α.ΜΕ.Θεσ/νίκης τον Ταμία του Εθνικού Τμήματος και Πρόεδρο της Τ.Δ ΙΡΑ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ κ. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ Μανώλη και τον Δ/ντα Πρόεδρο του Δ.Σ του Εθνικού Τμήματος 
και Πρόεδρο της Τ.Δ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ κ. ΛΥΤΡΑ Κων/νο. 

Από την πλευρά το ο κ. ΓΕΝΙΚΟΣ, τους συνεχάρη για την ανιδιοτελή προσφορά τους, τις 
εθελοντικές δράσεις που προβάλλουν τον Αστυνομικό στην κοινωνία  και δήλωσε αρωγός και 
συμπαραστάτης σε κάθε μελλοντική δραστηριότητα.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μπείτε στην ιστοσελίδα μας: www.ipamakedonia.gr  και ενημερωθείτε για τις σπουδαίες 
προσφορές του Συνεταιρισμού, στις εταιρίες wind – Vodafone και πολλές άλλες, καθώς 
και την συνεργασία με τα καταστήματα «δίκτυο» - Καζαντζάκη 4 τηλ. 2310-311611 για 
Ρεύμα – Αέριο, σταθερή τηλεφωνία, αξεσουάρ κινητής κλπ. 
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Να ευχαριστήσουμε για μία ακόμα φορά, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Διοίκησης 
Αθηνών-Αττικής, για την χορήγηση οκτακοσίων (800) προστατευτικών μασκών προσώπου μιας 
χρήσης.
Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών Τ.Δ. Θεσσαλονίκης, θα συνεχίσει να δίνει και να συμβάλει στην 
μάχη κατά αυτής της πρωτοφανούς κρίσης, δίπλα στον συνάδερφο, κοντά στο συνάνθρωπο. 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΜΑΣΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ
Η πανδημία, που έχει προκαλέσει τον θάνατο τόσων ανθρώπων ανά την υφήλιο, που προκάλεσε 
σοκ στις αγορές και μεγάλες αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία, που γέμισε τρόμο και 
ανησυχία τον παγκόσμιο πληθυσμό, θα πυροδοτήσει τέτοιες αλλαγές στον κόσμο, που θα 
γίνουν ορατές αργότερα.
Η καθημερινότητα μας άλλαξε, δημιουργώντας μια πρωτόγνωρη κατάσταση στην οποία 
καλούμαστε όλοι να προσαρμοστούμε. Το βασικό γνώρισμα των ημερών μας, είναι η άσκηση 
της ατομικής προσοχής και η προσπάθεια περιορισμού της διασποράς του ιού.
Σε μία τέτοια προσπάθεια αντιμετώπισης, προφύλαξης και περιορισμού του covid-19, 
η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών Τ.Δ. Θεσσαλονίκης, χορήγησε σε υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Θ. 
(επιπέδου Διευθύνσεων και Τμημάτων), προστατευτικά γάντια μιας χρήσεως, καθώς επίσης 
και υφασμάτινες μάσκες προσώπου πολλαπλών χρήσεων για τα μέλη της Ένωσής μας.
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Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Ένωσής μας, αισθάνεται την τιμή και την 
υποχρέωση να ευχαριστήσει τον Πρόεδρο ΒΑΛΑΤΣΟ 
Βλάση και το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής 
Διοίκησης Αθηνών - Αττικής της Διεθνούς Ένωσης 
Αστυνομικών, για την χορήγηση οκτακοσίων 
(800) προστατευτικών μασκών προσώπου μιας 
χρήσης, προκειμένου να διατεθούν στα μέλη και 
τους συναδέρφους της Τοπικής Διοίκησής μας, σε 
μία προσπάθεια αντιμετώπισης και προφύλαξης 
του covid-19, μιας πανδημίας που έχει  πλήξει το 
μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη μας.

Με ενέργειες όπως αυτή, η Τοπική Διοίκηση Αθηνών - Αττικής της Διεθνής Ένωσης Αστυνομικών, 
δείχνει ξεκάθαρα την συμπαράσταση και την αλληλεγγύη στις δύσκολες συνθήκες που 
διανύουμε καθώς και πως την μάχη κατά αυτής της πρωτοφανούς κρίσης, θα την δώσουμε και 
θα συμβάλουμε όλοι μαζί.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ Τ.Δ. ΑΘΗΝΩΝ

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας, αισθάνεται την τιμή και την υποχρέωση 
να ευχαριστήσει τον Πρόεδρο κ. ΒΑΛΑΤΣΟ Βλάσιο  και το Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς 
Ένωσης Αστυνομικών Τ.Δ. Αθηνών, καθώς και την Β΄Αντιπρόεδρο του Εθνικού Τμήματος κ. 
ΜΑΚΡΥΔΑΚΗ Ειρήνη, για την δωρεά παραχώρηση βιβλίων, προκειμένου να εμπλουτιστεί η 
«Δανειστική μας Βιβλιοθήκη»,  σε μία προσπάθεια να φέρουμε τα Μέλη και τους Αστυνομικούς 
της πόλης μας, κοντά στο Βιβλίο.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ Τ.Δ. ΑΘΗΝΩΝ

Η συμβολική ενέργεια της Τ.Δ. Αθηνών, δείχνει ξεκάθαρα την συμπαράσταση και την  
αλληλεγγύη της, προς τις δραστηριότητες της Τοπικής Διοίκησής μας, πρεσβεύοντας το  
SERVO PER AMIKECO. 
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O Γ.Γ. της ΙΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ. ΚΑΝΕΛΛΗΣ Διαμαντής, είχε την χαρά και την τιμή να υποδεχθεί 
σήμερα 23-04-2020 στο Α.ΜΕ.Θ., τον Πρόεδρο της Τ.Δ ΙΡΑ ΚΙΛΚΙΣ κ. ΚΗΠΟΥΡΙΔΗ Αλκη και το 
μέλος της ΙΡΑ ΚΙΛΚΙΣ κ. ΚΟΥΖΟΥΚΙΔΗ Μάξιμο. 
Παρότι δυστυχώς οι ανωτέρω δεν μπόρεσαν να ξεναγηθούν στα γραφεία της Ένωσής μας, λόγω 
των οδηγιών για την πανδημία του covid19, η συνάντηση έγινε σε εγκάρδιο κλίμα έχοντας την 
ευκαιρία να ανταλλάξουν σκέψεις και απόψεις για θέματα που αφορούν την Διεθνή Ένωση 
Αστυνομικών, αμφότερες τις Τοπικές Διοικήσεις μας, καθώς και γενικά Αστυνομικά ζητήματα. 
Τέλος αφού παρέλαβαν αναμνηστικά δώρα της Ένωσής μας, ανανεώθηκε το ραντεβού μας για 
μετά την λήξη των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας, προκειμένου να τεθούν επί τάπητος 
μελλοντικά εγχειρήματα και δράσεις, τόσο σε επίπεδο Τοπικών Διοικήσεων  όσο και του Εθνικού 
Τμήματος.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ I.P.A. ΚΙΛΚΙΣ

www.ipamakedonia.gr
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Οι Πρόεδροι: ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος – ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (IPA) Τ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος – ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας, ο Γεν. Γραμματέας της ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
Ε.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ. ΛΑΜΠΑΔΑΣ Γεώργιος, ο Αντιπρόεδρος της ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ. ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ Δημήτριος, η προϊσταμένη του ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ. ΦΙΛΑΝΘΙΔΟΥ Αικατερίνη και ο Διευθυντής των καταστημάτων τηλεφωνίας και 
ενέργειας «δίκτυο» κ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ Γεώργιος, επισκέφτηκαν το Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιαρίου 
Θεσσαλονίκης, όπου γιόρτασαν τα 13α γενέθλια του μικρού Αλέξανδρου, τον οποίο έχει βαπτίσει 
πριν 5 χρόνια το Δ.Σ. της ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Στον Αλέξανδρο προσφέραμε διάφορα δώρα ένδυσης υπόδησης και σχολικά, ενώ δώρα και 
γλυκίσματα δόθηκαν και σε όλα τα παιδιά.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ SOS ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ 
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Συνάντηση με θεσμικούς φορείς της Αστυνομίας είχαν, 
ο Πρόεδρος της TΔ IPA Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ 
Χριστόδουλος και ο Γ. Γραμματέας κ. ΚΑΝΕΛΛΗΣ 
Διαμαντής.
Συγκεκριμένα συναντήθηκαν τον με τον Πρόεδρο κ. 
ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗ Ιωάννη, τον Α’ Αντιπρόεδρο κ. ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΗ 
Σταύρο, τον Ταμία κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗ Εμμανουήλ της ΕΝΩΣΗΣ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στα γραφεία τους στο Α.ΜΕ.Θ. καθώς και 
με τον Αναπλ. Δημοσίων Σχέσεων της ΠΟΑΞΙΑ κ. ΠΟΛΙΤΗ 
Ιωάννη.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Οι εν ενεργεία συνάδελφοι, που είναι Μέλη της IPA, μπορούν να παραλαμβάνουν τα 
αυτοκόλλητα ένσημα 2020 από τους Πρόεδρο κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ Χριστόδουλο τηλ. 6975909909, 
όσοι υπηρετούν στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και δυτικά από τους Γεν. Γραμματέα 
κ. ΚΑΝΕΛΛΗ Διαμαντή τηλ. 6947270103   και τον Αναπλ. Ταμία και Υπεύθυνο Επικοινωνίας κ. 
ΚΑΤΣΑΟΥΝΙΔΗ Νικόλαο. Όσοι υπηρετούν στην ΔΑΕΘ /ΥΑΤ και ΥΜΕΤ από τον ΠΑΣΧΑΛΙΑ Ιωάννη 
και από τα γραφεία μας της οδού Προμηθέως από τον Υπεύθυνο της ιστοσελίδας και του 
περιοδικού μας κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ηλία.
Οι συνταξιούχοι Μέλη μας, να επικοινωνούν με τον Πρόεδρο κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ Χριστόδουλο, και 
να έχουν υπόψη ότι θα πρέπει να καταβάλλουν το ποσό των 20 ευρώ για την ετήσια συνδρομή 
τους.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ IPA 2020

Κατά την διάρκεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε σε εγκάρδιο κλίμα, συζητήθηκαν 
θέματα που έχουν σχέση για την περαιτέρω συνεργασία των δύο πλευρών με κοινές μελλοντικές 
δράσεις, σε κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο, προς όφελος των μελών τους, της Αστυνομίας 
και της Κοινωνίας.
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(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 

Ο Πρόεδρος της Ένωσής μας κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος και ο Γ.Γ. κ. ΚΑΝΕΛΛΗΣ Διαμαντής, 
επί τη ευκαιρία και της παρουσίας του Προέδρου του Εθνικού Τμήματος της Ι.Ρ.Α.  κ. ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ 
Ιωάννη στην πόλη μας, είχαν την χαρά και την τιμή να επισκεφτούν τους κυρίους  Γενικούς και  
Διευθυντές Διευθύνσεων στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. 
Οι προαναφερόμενοι, έγιναν δεκτοί στα γραφεία του Γενικού Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος, 
Αντιστράτηγου κ. ΣΚΟΥΜΑ Κωνσταντίνου, του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Θεσσαλονίκης, 
Υποστράτηγου κ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Λάζαρου, του Γενικού Διευθυντή Κεντρικής Μακεδονίας, 
Υποστράτηγου κ. ΑΙΒΑΖΙΔΗ Αβραάμ, του Διευθυντή Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, Ταξίαρχου 
κ. ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ Χρήστου και του Διευθυντή Άμεσης Δράσης, Αστυνομικού Διευθυντή κ. 
ΧΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Σπυρίδων. 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κατά την διάρκεια των συναντήσεων, είχαν την ευκαιρία να τους ενημερώσουν για θέματα που 
αφορούν την Διεθνή Ένωση Αστυνομικών, την πλούσια συναδελφική, κοινωνική, πολιτιστική 
και αθλητική δραστηριότητα, καθώς επίσης και για τα μελλοντικά μας εγχειρήματα και δράσεις, 
τόσο σε επίπεδο της Τοπικής Διοίκησης Θεσσαλονίκης όσο και του Εθνικού Τμήματος. Τέλος 
τους δόθηκαν αναμνηστικά δώρα και λάβαρα της τοπικής μας ένωσης. 
Από την πλευρά τους οι ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί, συγχάρηκαν τα τρία στελέχη της 
Ι.Ρ.Α. για την προσφορά και την δράση τους και δήλωσαν αρωγοί και συμπαραστάτες σε κάθε 
μελλοντική μας δραστηριότητα. 
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(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 

Μετά το πέρας τον συναντήσεων, ο Πρόεδρος της Ένωσής μας κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος 
και ο Γ.Γ. κ. ΚΑΝΕΛΛΗΣ Διαμαντής, ξενάγησαν τον Πρόεδρο του Εθνικού Τμήματος της Ι.Ρ.Α.  
κ. ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ Ιωάννη στα γραφεία της Ένωσής μας και στην τροπαιοθήκη της I.P.A. στο 
Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ
Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν στις 
20-10-2019 οι εκδηλώσεις στην Θεσσαλονίκη, 
για την εορτή του Αγίου Αρτεμίου, προστάτη 
της Ελληνικής Αστυνομίας.
Ο Αντιπρόεδρος της IPA Θεσσαλονίκης κ. 
ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ Δημήτριος κατέθεσε στεφάνι, 
παρόντος και του Προέδρου κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ 
Χριστόδουλου  ενώ επίσης στεφάνι κατέθεσαν 
ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών εν 
Αποστρατεία Θεσσαλονίκης κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 
Γεώργιος και ο Αντιπρόεδρος του Συνεταιρισμού 
Αστυνομικών Θεσσαλονίκης κ. ΛΑΜΠΑΔΑΣ 
Γεώργιος παρόντος του Προέδρου κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ 
Ηλία. 
Είχε προηγηθεί δοξολογία στον Ιερό Ναό 
Γρηγορίου Παλαμά από τον Μητροπολίτη 
Θεσσαλονίκης κ.κ. Άνθιμο παρουσία Πολιτικών, 
Στρατιωτικών, Αστυνομικών καιεκπροσώπων 
Συλλόγων και Σωματείων.

Οι εκδηλώσεις έκλεισαν με δεξίωση στην Λέσχη Φρουράς Αξιωματικών, όπου αναγνώσθηκε 
Διαταγή του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ.
Αντιστρατήγου κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Μιχαήλ και ομιλία από τον Γενικό Επιθεωρητή ΕΛ.ΑΣ. Βόρειας 
Ελλάδος Αντιστράτηγο κ. ΣΚΟΥΜΑ Κων/νο.
Θερμά συγχαρητήρια στο γραφείο Δημοσίων Σχέσεων της ΓΑΔΘ για την όπως πάντα άψογη 
διοργάνωση. 

www.ipamakedonia.gr
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(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ  - 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αγαπητοί Φίλοι, 
Το δίκτυο είναι μια εταιρεία τηλεπικοινωνιών και ενέργειας με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη. Διατηρούμε συνεργασίες με παρόχους κινητής και 
σταθερής τηλεφωνίας,  με παρόχους  ρεύματος και αερίου. Επίσης 
δραστηριοποιούμαστε στον κλάδο των πωλήσεων  λιανικής  και 
χονδρικής σε συνεργασία με γνωστούς προμηθευτές και επώνυμα 
brands. 
Απευθυνόμαστε τόσο σε εταιρείες όσο και σε ιδιώτες και διατηρούμε ένα δίκτυο συνεργατών 
έτοιμο να ανταποκριθεί με ταχύτητα και προθυμία. 
Στο δίκτυο προσπαθούμε καθημερινά να βελτιωνόμαστε σε όλους τους τομείς διατηρώντας πάντα 
εκείνα τα στοιχεία που μας χαρακτηρίζουν και μας αντιπροσωπεύουν: ευγένεια, αμεσότητα, 
εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. 
Με οδηγό την γνώση του χώρου των τηλεπικοινωνιών αλλά και εκείνου της ενέργειας, 
εργαζόμαστε συστηματικά για να παρέχουμε λύσεις διευρύνοντας διαρκώς την γκάμα των 
υπηρεσιών μας. 
Επιθυμία μας είναι να βρισκόμαστε κοντά 
στον συνδρομητή προτείνοντάς του, τις πιο 
συμφέρουσες επιλογές, έχοντας ταυτόχρονα 
ειδικά σχεδιασμένα πακέτα τα οποία και 
προσφέρουμε κατ’ αποκλειστικότητα. 
Ο στόχος μας είναι να συνδυάζουμε την τιμή 
με την υπηρεσία. Σε ένα εξαιρετικά 
ανταγωνιστικό περιβάλλον που συνεχώς 
εξελίσσεται και μεταλλάσσεται , με πολλά 
προγράμματα και πολλές διαφορετικές 
χρεώσεις, αναζητούμε λύσεις που να 
εμπεριέχουν  στοιχεία σταθερότητας 
διάρκειας ευελιξίας και οικονομίας ώστε το 
κόστος για το συνδρομητή να είναι ανάλογο 
των υπηρεσιών που απολαμβάνει. 
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(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 

Η εξειδίκευσή μας, σε συγκεκριμένους χώρους-κλάδους στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών και 
ενέργειας μάς έδωσε την ευκαιρία να διεκδικήσουμε ένα σημαντικό κομμάτι. 
Έτσι, παρά τις δύσκολες συνθήκες που όλοι βιώνουμε, η εταιρεία μας στο πρώτο τρίμηνο της 
τρέχουσας χρονιάς διατήρησε το πελατολόγιό της, κάνοντας παράλληλα θετικά βήματα για 
περαιτέρω ανάπτυξη. 
Αυτό μας γεμίζει με αισιοδοξία και μας δίνει δύναμη ώστε με τον ίδιο ζήλο  να αναζητούμε 
διαρκώς τρόπους βελτίωσης των υπηρεσιών μας. 
Στην κατεύθυνση αυτή, ήδη έχει  προστεθεί ένα νέο μέλος στην ομάδα μας, υπεύθυνο για την 
εξυπηρέτηση όλων των συνδρομητών μας στην Αθήνα και γενικότερα για όλο τον νομό Αττικής. 
Η ανάγκη που δημιουργήθηκε από το πλήθος των συνδρομητών και από τις πολλές κλήσεις που 
δεχθήκαμε  σχετικά με την παρουσία  μας στην Αθήνα, καλύφθηκε και εκπρόσωπός μας, ανέλαβε 
καθήκοντα και είναι στη διάθεσή σας, για κάθε πληροφορία. 
Εκτός από τα προγράμματα κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, στο δίκτυο θα βρείτε λύσεις για 
την σύνδεσή σας, στο internet, προτάσεις για το ρεύμα και το φυσικό αέριο τόσο του σπιτιού 
αλλά και της επιχείρησής σας, μικρής ή/και μεγάλης, υπηρεσίες διαχείρισης στόλου οχημάτων, 
ποιοτικά αξεσουάρ για smartphones-tablets-laptops, αλλά και μία μεγάλη ποικιλία από χρήσιμα 
gadgets. 

Στο diktyoshop.gr μπορείτε να 
ενημερώνεστε για τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες μας αλλά και να 
πραγματοποιήσετε την παραγγελία σας με 
ευκολία και ασφάλεια. 
Σύντομα θα υπάρξουν σημαντικές 
παρεμβάσεις τόσο στο diktyoshop.gr όσο 
και στην σελίδα μας στο Facebook ώστε 
να βελτιώσουμε την πρόσβαση αλλά και 
την μεταξύ μας επικοινωνία. 
Όπως ήδη γνωρίζετε το δίκτυο προσπαθεί  
να συμμετέχει  αθόρυβα σε όλες τις 
προσπάθειες προσφοράς στο κοινωνικό 
σύνολο.   
 

Εκπροσωπώντας την εταιρεία είχα την χαρά να παρευρεθώ σε πολλές  από κοινού δράσεις  με 
τον Συνεταιρισμό Αστυνομικών Θεσσαλονίκης σε όλη την Ελλάδα και παράλληλα να επισκεφθώ 
πολλές Αστυνομικές Υπηρεσίες και Ενώσεις.  
Οι εντυπώσεις μου ήταν εξαιρετικές και εύχομαι αμοιβαία θετικές. Γνώρισα ανθρώπους με 
πραγματική διάθεση προσφοράς και πραγματικά μου δόθηκε η δυνατότητα να ακούσω πολλές 
νέες απόψεις σε έναν χώρο νέο για μένα. Παράλληλα μου δόθηκε η ευκαιρία να ακούσω γνώμες 
για τα νέα μας προγράμματα αλλά και  προτάσεις για επιπλέον υπηρεσίες. 
Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για εμάς να αφουγκραζόμαστε τη διάθεση και τα θέλω των συνδρομητών, 
γι’ αυτό και κάθε σκέψη σας μπορείτε να μας την αποστείλετε μέσω του diktyoshop.gr κι ένας 
συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σας. 
Σας υπενθυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας: 
Στα τηλέφωνα 2310 311611 και 2310 52 70 70 για όλη την Ελλάδα 
Στο τηλέφωνο 6936 069580 για το νομό Αττικής 
Στο diktyoshop.gr 
Στο  Facebook, diktyoshop-Δίκτυο 
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(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 

Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε το κατάστημά μας, οδός Καζαντζάκη 4, Θεσσαλονίκη. 
Ωράριο καταστήματος: Καθημερινά πλην Σαββάτου και Κυριακής 09:00-17:00 
Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά  τον Πρόεδρο  και το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Συνεταιρισμού Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, καθώς και το προσωπικό του Συνεταιρισμού για την 
άψογη και εποικοδομητική συνεργασία. 
Αποτέλεσμα αυτής είναι τα  πιο οικονομικά προγράμματα της αγοράς ΜΟΝΟ για τα μέλη του 
Συνεταιρισμού και επιπρόσθετα αγορές σε ειδικές τιμές από τα καταστήματα μας όλο το χρόνο! 
Πραγματικά έχουμε δουλέψει ατελείωτες ώρες προσπαθώντας να διαμορφώσουμε τα πιο 
ελκυστικά πακέτα της αγοράς, με ιδιαιτερότητες που τα κάνουν να ξεχωρίζουν. 
Ενδεικτικά θα αναφέρω τη 12μηνη διάρκεια των προγραμμάτων κινητής, την παροχή του 
εξοπλισμού εντελώς δωρεάν στην σταθερή τηλεφωνία, την απουσία εγγύησης τόσο στο ρεύμα 
όσο και στο αέριο αλλά και την σταθερότητα των τιμών ανεξάρτητα από τις εκάστοτε 
τιμολογιακές αυξήσεις των παρόχων . 
Ευχαριστώ, επίσης, εκ μέρους όλων στο δίκτυο ,τους συνδρομητές που μας εμπιστεύθηκαν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε με τον ίδιο δυναμικό ουσιαστικό και παραγωγικό τρόπο. 
Και φυσικά περιμένουμε με χαρά να σας εξυπηρετήσουμε . 
Φιλικά 
Μαχαιρίδης Γιώργος  
Εμπορική Διεύθυνση  
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(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 

 
 
 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

     Για  4η χρονιά συνεχίζουμε την άριστη συνεργασία με 
τα καταστήματα «δίκτυο» σε προγράμματα σταθερής 
WIND, σε προγράμματα ρεύματος και Φυσικού Αερίου 
WATT+VOLT, σε είδη τεχνολογίας ttec και την 
καλύτερη υποστήριξη σε παροχή υπηρεσιών στην κινητή 
τηλεφωνία. 
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 1 ΤΚ 54627 – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ. Α.Φ.Μ. 999305489 Α΄ ΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Τηλ Κέντρο : 2310553538 & Synast.thes@gmail.com

                                                                  2020 – 2022  
    

SAT XS 
€ πάγιο (τελικό €)

 Απερ. ενδοεπικοινωνία
 1500 λεπ. προς 
 1500 λεπτά προς 

σταθερά
 

(Μόνο νέα νούμερα τα οποία 
χορηγούνται από τον Συνεταιρισμό 
και λειτουργούν αμέσως) 

ΝΕΟ 
SAT 60 

€ πάγιο (τελικό €)
 Απερ. Ενδοεπικοινωνία
 1500 λεπ. προς 
 1500 προς σταθερά
 60 λεπτά προς  

 
 

SAT 300 
€ πάγιο (τελ. €)

 Απερ. ενδοεπικοινωνία
 1500 λεπ προς 
 1500 προς σταθερά
 0 λεπτά προς  

 
 

 

SAT 1.000 
€ πάγιο (τελικό €)

 Απερ. ενδοεπικοινωνία
 1500΄ προς 
 1500΄ προς σταθερά
 00 λεπτά προς 

    
 

 

SAT  Unlimited 
€ πάγιο (τελ. €)

 Απερ. ενδοεπικοινωνία
 1500 λεπ. προς 
 1500     ‘’  προς σταθερά 
 
 ΄ διεθνείς  1η ζώνη
 
 

 

               ΝΕΟ 
  SAT  Unlimited PLUS 

€ πάγιο τελ €) 
 Απερ ενδοεπικοινωνία
 λεπ προς
 1500     ‘’  προς σταθερά
 
 ΄ διεθνείς η ζώνη
 
 

Στις τελικές τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιβαρύνσεις (ΦΠΑ – τέλη κινητής – συνδρομή κλπ)
 

>                            >                        > 
 

                                       >                           >                        >                                       
 
 

 Για έλεγχο υπολοίπου προγράμματος στέλνετε στο 1279 ή κλήση στο 1268
 Για έλεγχο υπολοίπου πρόσθετων υπηρεσιών στέλνετε στο 1279 ή κλήση στο 1268
 Τα προγράμματα έχουν επιδοτούμενα πάγια και ειδικούς συμβατικούς όρους και για τον λόγο αυτό, 

αποχωρήσεις από το εταιρικό πακέτο πραγματοποιούνται μόνο κατά τον μήνα Δεκέμβριο εκάστου 
έτους και εφόσον ο συνδρομητής έχει καταθέσει έγγραφο αίτημα έως 15 Νοεμβρίου του ιδίου έτους. 

 Αλλαγή προγράμματος είναι δυνατό να γίνει όποτε ο συνδρομητής επιθυμεί (εκτός από το και 
θα έχει εφαρμογή από 1ης επόμενου μηνός εφόσον το αίτημα κατατεθεί πριν της 15 του μηνός.

 Οι λογαριασμοί αποστέλλονται με 
 Η εξόφληση των λογαριασμών γίνεται: Στα γραφεία μας με μετρητά ή με χρήση καρτών όλων των 

τραπεζών, με ή στα ταμεία στις παρακάτω τράπεζες
ΕΘΝΙΚΗ

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

.00 εκτός Σαββάτου – Κυριακής και εορτών.

1,5 GB - 2  € 5 GB - 3 € 30 GB - 10 € 

2 GB - 2,5 € 
>

10 GB - 5 € 30 GB - 10 € 

Mobile internet (προ ΦΠΑ):  

 Mobile Broadband (προ ΦΠΑ):
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ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ E.E. KAI E.A. ΝΟΜΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Α.Φ.Μ. 999305489    Α΄ Δ.Ο.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 1  Τ.Κ. 54627  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΤΗΛ. 2310-553538  FAX. 2310-553430   EMAIL. Synast.thes@gmail.com 

 
 
 
 

Βασικό Επαγγελματικό 
+ σταθερό 

Τελική τιμή 6,39€ 
 Απερ. Ενδοεπικοινωνία 
 2000 λεπτά προς σταθερά 
 300 ΜΒ mobile internet  

MY BUSINESS 2 
Τελική τιμή 16,90€ 

 Απερ. Ενδοεπικοινωνία 
 300 λεπτά προς κινητά. 
 1500 λεπτά προς σταθερά 
 1,4 GΒ mobile internet  

 
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Για περιορισμένο αριθμό 
σε νέα νούμερα που θα 
χορηγηθούν από τον 
Συνεταιρισμό και 
λειτουργούν άμεσα.  

Στο MY BUSINESS RED-1 
με 7 GB internet 
Και τελική τιμή 

21,64 ευρώ 

+ 3 μήνες ΔΩΡΕΑΝ 
(εφόσον δεν έχει 
χρεώσεις πέραν του 
προγράμματος) 

 
   

 
 
 

MY BUSINESS RED-1 
Τελική τιμή 21,64€ 

 

 Απερ. Ενδοεπικοινωνία 
 1500 λεπτά προς κινητά. 
 1500 λεπτά προς σταθερά 
 1500 SMS προς όλα τα 

δίκτυα 
 100΄ προς διεθνή σταθερά 

(εντός Ε.Ε.) 
 30΄ προς διεθνή κινητά 

(εντός Ε.Ε.) 
7 GΒ  mobile internet 

 

Οι τελικές τιμές περιλαμβάνουν: Πάγιο, ΦΠΑ, τέλη κινητής και 1,9€ συνδρομή. 
Αποστέλλοντας κενό μήνυμα στο 1284 ενημερώνεστε για το υπόλοιπο του χρόνου σας. 

ΙΝΤΕRΝΕΤ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ:  
3 GB με 5,90 €             10 GB με 9,90 €                 40 GB με  19,90 €  
 

τελικές τιμές 
 

 

A.D.S.M.:   2GB – 6,60€       5GB – 8,10€       10GB – 14,30€    
 

 20GB – 16,29€     τελικές τιμές. 
 
 
 

ΕNΗΜΕΡΩΣΗ: 

 Αποστολή λογαριασμών με email.  
 Η εξόφληση των λογαριασμών, είναι δυνατή και στις Τράπεζες:  

ALPHA –         ΙΒΑΝ:  GR3201407010701002002016616 
EΘΝΙΚΗ –       IBAN:  GR0201102100000021048123950 
EUROBANK – IBAN:  GR6502601200000590200817092  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ –    IBAN:  GR3701714020006402126859379  

 Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα γραφεία του Συνεταιρισμού, ώρες  
08.00- 17.00 εκτός Σαββάτου – Κυριακής και αργιών τηλ. κέντρο 2310-553538  
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Ενοικιαζόμενα διαμερίσματα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής σε απόσταση μόλις 
150m από τη θάλασσα! 

Περιλαμβάνουν κουζίνα, κλιματιστικό και τηλεόραση! 
ΤΙΜΕΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΚΛΙΝΟ ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΟ

20 ΙΟΥΝΙΟΥ

20 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΣΕΠΤΕΜΒΙΡΙΟΥ

*Για τη φετινή σεζόν οι τιμές μπορούν να προσαρμοστούν

Λόγω του φετινού προβλήματος δίνεται η δυνατότητα ενοικίασης
διαμερίσματος από 1 3 οικογένειες σε τιμές σεζόν 
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