∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Σήµερα Σάββατο 1 Μαΐου 2004 στο Ξενοδοχείο Ζαντε Παρκ στο Λαγανά Ζακύνθου
πραγµατοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του 20ου Πανελληνίου Συνεδρίου της ∆.Ε.Α.
Ο Γενικός Γραµµατέας του Εθνικού Τµήµατος Φρειδερίκος Μαρκόπουλος αφού καλωσόρισε
όλους τους εκπροσώπους των Τοπικών ∆ιοικήσεων κάλεσε αυτούς να δηλώσουν την παρουσία
τους , την ιδιότητά τους και την Τοπική που εκπροσωπούνε.
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΏΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
1. Στρατής Α. Τ.∆. ΑΘΗΝΩΝ
2. Τσούµης ∆. Τ.∆. ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
3. Στρογγύλης ∆. Τ.∆. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ
4. Χατζάρας Α. Τ.∆. ΑΡΤΑΣ
5. Σχοινοχωρίτης Χ. Τ.∆. ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
6. Τζόβολος Θ. Τ.∆. ΑΧΑΙΑΣ
7. Παπαπολίτης Μ. Τ.∆. ΑΙΤΩΛΙΑΣ
8. Αλµπάνης Π. Τ.∆. ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
9. Πανταζής Ι. Τ.∆. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
10. Τζιάλας Β. Τ.∆. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
11. Μαρούντας Ν. Τ.∆. ΗΛΕΙΑΣ
12. Κελεσίδης Ι. Τ.∆. ΗΜΑΘΕΙΑΣ
13. Βορνιοτάκης Κ. Τ.∆. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
14. Γεωργίου Σ. Τ.∆. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
15. Βασιλάκης Η. Τ.∆. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
16. Κιοσογλίδης ∆. Τ.∆. ∆ΡΑΜΑΣ
17. Βούλγαρης Κ. Τ.∆. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
18. Μπελελή Ν. Τ.∆. ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
19. Χαρµπαντίδης Γ. Τ.∆. ΚΑΒΑΛΑΣ
20. Μπαστούκας Β. Τ.∆. ΚΙΛΚΙΣ
21. Βόγδος Ζ. Τ.∆. ΚΟΖΑΝΗΣ
22. Ντούκας Ι. Τ.∆. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
23. Χαχαµίδης Χ. Τ.∆. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
24. Θεοδωρόπουλος Τ.∆. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
25. Βολοµάνδρας Θ. Τ.∆. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
26. Λιάσκος Π. Τ.∆. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
27. Σαµαράς Π. Τ.∆. ΛΕΣΒΟΥ
28. Γουρζής Μ. Τ.∆. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
29. Κωνσταντέλος Ν. Τ.∆. ΜΕΣΣΗΝΊΑ
30. Κυριακόπουλος Ν. Τ.∆. ΞΑΝΘΗΣ
31. Μπεσλεµέ Ο. Τ.∆. ΠΙΕΡΙΑΣ
32. Μπαζάκος Σ. Τ.∆. ΠΕΙΡΑΙΑ
33. Χαλκίδης Ι. Τ.∆. ΠΕΛΛΑΣ
34. Κυριαζίδης Α. Τ.∆. ΡΟ∆ΟΠΗΣ
35. Βισταγιαννάκης Α. Τ.∆. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

36. Γατσάς Β. Τ.∆. ΣΑΜΟΥ
37. Χαραλαµπίδης Ι. Τ.∆. ΣΕΡΡΩΝ
38. Καρπίδας Γ. Τ.∆. ΦΩΚΙ∆ΑΣ
39. Κατσαµάς Ν. Τ.∆. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
40. Παπαµιχαήλ Α. Τ.∆. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
41. Παπάς Β. Τ.∆. ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
42. Αρτσιδάκης Τ.∆. ΧΑΝΙΩΝ
43. Μπούζµπας Γ. Τ.∆. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
44. Καράβας Σ. Τ.∆. ΧΙΟΥ
Επίσης παρόντες ήταν και όλο το ∆.Σ. του Εθνικού Τµήµατος ήτοι:
1. Κοντάκος Χ. Πρόεδρος,
2. Γιαννακόπουλος Β. Α’ Αντιπρόεδρος,
3. ∆έλλας Χ. Β’ Αντιπρόεδρος,
4. Ρήγας Γ. Γ’ Αντιπρόεδρος,
5. Μαρκόπουλος Φ. Γενικός Γραµµατέας,
6. Ευαγγέλου Β. Β’ Γενικός Γραµµατέας,
7. Γιάχος Σ. Ταµίας,
8. Νικολός Ι. Μέλος,
9. Κατσαρόπουλος Γ. Υπεύθυνος ∆ηµοσίων Σχέσεων,
10. Βλάχος Α. Εθνικός Εκδότης.
Την Γενική Συνέλευση τίµησαν µε την παρουσία τους ο Παγκόσµιος Β’ Γενικός Γραµµατέας
Ιωάννης Πανούσης και ο Επίτιµος Πρόεδρος Παπακωνσταντίνου Κ.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Εθνικός Πρόεδρος Χρήστος Κοντάκος ο οποίος κάλεσε το
Σώµα να ψηφίσει Πρόεδρο Συνεδρίου προτείνοντας παράλληλα τον κ. Γατσά Βασίλειο της
Τ.∆. Σάµου. Οµόφωνα το Σώµα δια βοής ψήφισε Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης τον κ.
Γατσά Β. Γραµµατέα της Συνέλευσης ο Πρόεδρος πρότεινε τον κ. Θεοδωρόπουλο Α. ο
οποίος αρνήθηκε, στη συνέχεια ζήτησε από τις παρούσες κυρίες εκπροσώπους ∆ιοικήσεων
οι οποίες και αυτές αρνήθηκαν. Τέλος το Σώµα ψήφισε οµόφωνα ως Γραµµατέα τον κ.
Φρειδερίκο Μαρκόπουλο.
Ο κ. Γατσάς Β. ευχαρίστησε το Σώµα για την τιµή που του κάνανε µε την εκλογή του ως
Προέδρους της Γενικής Συνέλευσης και έδωσε συγχαρητήρια στην διοργανώτρια Τοπική
∆ιοίκηση της Ζακύνθου για την άψογη διοργάνωση. Με χαρά ανακοίνωσε στην Συνέλευση
ότι πληροφορήθηκε την υποψηφιότητα τριών Τοπικών ∆ιοικήσεων που επιθυµούνε να
αναλάβουν το επόµενο Συνέδριο.
Στη συνέχεια ζήτησε και πήρε το λόγο ο κ. Στρατής Αθανάσιος (Τ.∆. ΑΘΗΝΩΝ) ο οποίος
θεώρησε τον εκπρόσωπο της Τ.∆. Πειραιά κ. Μπαζάκο ως «παρείσακτο». Η Τ.∆. Πειραιά
δεν προβλέπεται από το καταστατικό και υπάρχουν δύο νοµολογίες που το ερµηνεύουν αυτό.
Ο κ. Γατσάς Β. απαντώντας στον κ. Στρατή του είπε ότι αυτό δεν το έχει ζητήσει να µπει ως
θέµα στην ηµερήσια διάταξη και ούτε το ζήτησε όταν έπρεπε να µπει εκτός ηµερησίας.
Εξάλλου υπάρχει απόφαση Εθνικού Τµήµατος, Νοµολογία της Νοµικής Συµβούλου του
Εθνικού Τµήµατος το οποίο θεωρεί νόµιµο και απόφαση προηγούµενης Γενικής Συνέλευσης
που εγκρίνει την ίδρυση Τ.∆. Πειραιά. Ο Πρόεδρος έκανε αυστηρές συστάσεις για τον
χαρακτηρισµό που έδωσε στον συνάδελφο και Πρόεδρο της Τ.∆. Πειραιά και αυτό
αντικρούει τις αρχές της Ένωσής µας. Ζήτησε από τον κ. Στρατή να πάρει πίσω τον
χαρακτηρισµό όµως αυτός αρνήθηκε.
Στη συνέχεια ο Γραµµατέας του Συνεδρίου ανακοίνωσε τα θέµατα ηµερησίας διάταξης τα
οποία είναι τα εξής:
1. Ισολογισµός 2003, Προυπολογισµός 2004.
2. Πρακτικό Εξελεγκτικής επιτροπής.

3. Έκθεση πεπραγµένων ∆.Ε.Α.
4. Σκέψεις Προτάσεις προοπτική.
5. Ι.Ρ.Α. HOUSE
6. Πολιτιστικά Θέµατα.
7. Μορφωτικά Θέµατα
8. Περιοδικό «νέα της ιρα».
9. Πανελλήνια ∆ιηµερίδα από Αστυνοµικούς της Ι.Ρ. Α.
10. Πανευρωπαϊκή διάσκεψη εθνικών ευρωπαϊκών τµηµάτων στην Κέρκυρα.
11. Ενηµέρωση για το Παγκόσµιο Συνέδριο στη Νορβηγία κ.λ.π.)
12. Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Γυναικών Ι,Ρ.Α.
13. ∆ηµιουργία – Λειτουργία καταλυµάτων ΙΡΑ σε συνεργασία µε ΟΤΑ η λοιπούς
Οργανισµούς σε έδρες Τοπικών ∆ιοικήσεων.
14. Εκδήλωση ενδιαφέροντος για παραχώρηση χώρων Σχολής Μεσογείων
για γραφεία και ξενώνα και καταργηθέντες σταθµούς ή άλλα κτίρια που
µπορούν να χρησιµοποιηθούν,
15. .Αντιπροσωπείες Τ.∆. Χώρας µε Εθνικό Τµήµα στο Ευρωκοινοβούλιο- Ελληνικό
Κοινοβούλιο.
16. Εκστρατεία για εγγραφή νέων µελών. Συντονισµός µε Τοπικές ∆ιοικήσεις και
άλλη υποστήριξη. Επιβράβευση των Τ.∆. που πρωταγωνιστούν στις εγγραφές
και
εκδηλώσεις.
17. Ανάθεση σε Τοπική ∆ιοίκηση της χώρας που επιθυµεί να διοργανώσει
το 21° Πανελλήνιο Συνέδριο ∆.Ε.Α.
Μετά την ανάγνωση των θεµάτων ηµερησίας διάταξης εκπρόσωποι τοπικών διοικήσεων
ζήτησαν να συζητηθούν και ορισµένα θέµατα εκτός ηµερησίας διάταξης. Τα θέµατα αυτά
είναι τα εξής:
1. Ένταξη των Συνοριοφυλάκων και Ειδικών Φρουρών στο Ελληνικό Εθνικό Τµήµα της
∆ιεθνούς Ένωσης Αστυνοµικών. Εισήγηση από Τ.∆. Αλεξανδρούπολη.
2. Καθιέρωση της Ελληνικής Γλώσσας ως ∆ιεθνούς. Εισήγηση από Τ.∆. Αλεξανδρούπολη.
3. ∆όκιµοι Αστυφύλακες για ένα χρονικό διάστηµα να ανήκουν στις Τοπικές ∆ιοικήσεις
που έχουν εγγραφεί. Εισήγηση από Τ.∆. Κοζάνης
4. Ο Απόστολος Παύλος να µην καθιερωθεί Προστάτης του Εθνικού Τµήµατος της ∆.Ε.Α.
Εισήγηση από Τ.∆. Σάµου.
Επειδή τα θέµατα αυτά κατατέθηκαν εκπρόθεσµα και δεν προβλέπεται από το καταστατικό
να µπούνε στα θέµατα ηµερήσιας διάταξης αποφασίσθηκε απλά να συζητηθούν και να
εξουσιοδοτηθεί το ∆.Σ. του Εθνικού Τµήµατος να τα εξετάσει και να µπούνε στην ηµερήσια
διάταξη του επόµενου Συνεδρίου.
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ζήτησε από τους εισηγητές να παρουσιάσουν τα
θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑΤΑ-ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ταµιακή Ενηµέρωση- Ισολογισµός 2003 – Προυπολογισµός 2004.
Εισήγηση Εθνικού Ταµία κ. Σταύρου Γιάχου
Ο Εθνικός Ταµίας απευθυνόµενος στους Σύνεδρους είπε τα εξής:
Ο Ισολογισµός του 2003 είναι ελλειµµατικός. Αυτό δεν είναι πρόβληµα διότι είµαστε µη
κερδοσκοπική οργάνωση και δεν πρέπει να παρουσιάζουµε έσοδα. Το έλλειµµα οφείλετε στο
ότι µέσα στο 2003 πληρώσαµε το ηµερολόγιο του 2003 και του 2004. Υπήρξανε δαπάνες

µεγαλύτερες το 2003 από το 2002 όπως π.χ. η εκπροσώπηση στο Παγκόσµιο εκλογικό
συνέδριο από περισσότερα µέλη µε θετικό αποτέλεσµα την εκλογή του κ. Πανούση Ιωάννη
στη θέση του Β’ Γενικού Γραµµατέα. Το έλλειµµα του ισολογισµού καλύφθηκε από τα
έσοδα του ΙΡΑ HOUSE και θα επιστραφούν µέσω του προϋπολογισµού του 2004.
Ο κ. Στρατής Αθανάσιος ζήτησε και πήρε το λόγο λέγοντας ότι γίνονται πολλά έξω από
κινήσεις των µελών του ∆.Σ. και δεν έπρεπε να πάρουµε χρήµατα από τον ξενώνα.
Την απάντηση στα λεγόµενα του κ. Στρατή έδωσε ο κ. Κατσαρόπουλος Γεώργιος τονίζοντάς
του ότι γίνανε αυξηµένες κινήσεις διότι για πρώτη φορά το Εθνικό Τµήµα έχει στο ∆.Σ.
συναδέλφους από όλη την Ελλάδα και ο ξενώνας δεν είναι κερδοσκοπικός οργανισµός οπότε
για φέτος δεν υπάρχει πρόβληµα για τα χρήµατα που µεταφερθήκανε στο Εθνικό Τµήµα να
καλύψουν το έλλειµµα. Έπρεπε να φαίνεται ο δανεισµός στο ισολογισµό διότι στη δήλωση
εισοδήµατος πρέπει να είναι µηδέν.
Ο κ. Κοντάκος Χρήστος είπε ότι κάναµε πολλά έξοδα διότι είχαµε σκοπό. Θα κάνουµε
ανασυγκρότηση του ταµείου µας και του χρόνου θα είναι ανθηρό. Αυτό θα γίνει και µε την
βοήθεια των Τοπικών ∆ιοικήσεων όπως µε την αύξηση των µελών και τις δραστηριότητες
που θα µας φέρουν χρήµατα.
Στη συνέχεια ο κ. Γιάχος παρουσίασε τον ισολογισµό2003 και τον προϋπολογισµό 2004 που
είναι ως εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003
ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2003
ΕΣΟ∆Α
ΠΟΣΟΝ ΣΕ
ΕΥΡΩ
ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ
133539,00€
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
15,00€
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ
1280,85€
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΕΛΤΙΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ
92,00€
ΤΟΚΟΙ
282,64€
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΣΩΝ
506,26€
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
33,005,28€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ 167721,13€
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002
30196,35€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 198917,48€
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 198917,48€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 214995,57€
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ -16078,09€

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2004

ΕΣΟ∆Α
ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ
ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΚ∆ΟΣΗ ∆.Τ.
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΟΙΝΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ (Τ.∆. ΑΘΗΝΩΝ)
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

156000
3000
5000
300
5500
300
2000
40000
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ 211100

ΕΞΟ∆Α
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
50000
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΤΑΜΕΙΟΥ
19800
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ GIMBORN
2000
ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ
15000
∆ΑΠΑΝΕΣ ΛΕΣΧΗΣ (ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ)
2500
ΓΡΑΦΙΚΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΕΝΤΥΠΑ
4000
ΟΤΕ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ
10000
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ
5000
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ «ΝΕΑ ΤΗΣ ΙΡΑ»
22000
ΕΞΟ∆Α ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ∆.Σ. ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
7200
ΕΞΟ∆Α ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
28000
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ-Α∆ΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ
3000
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ GIMBORN
2000
ΕΚΤΥΠΩΣΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2005
17000
ΝΟΜΙΚΗ –ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
600
ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ)
3000
ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ΑΝΑΞΙΟΠΑΘΟΥΝΤΩΝ, ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ
2000
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
4000
ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ 2003
16000
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 211100

2.Πρακτικό εξελεγκτικής επιτροπής:
Εισήγηση Μέλους Εξελεγκτικής Επιτροπής κ. Θεοχάρης Κων/νου
Στη συνέχεια το Μέλος της εξελεγκτικής επιτροπής κ. Κων/νος Θεοχάρης αφού συνεχάρη την
Τ.∆. Ζακύνθου για την άψογη οργάνωση του Συνεδρίου διάβασε στους Σύνεδρους το κάτωθι
Πρακτικό της Εξελεγκτικής Επιτροπής
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της Εξελεγκτικής Επιτροπής Οικονοµικής ∆ιαχείρισης των εσόδων και εξόδων του Ελληνικού
Τµήµατος της ∆ιεθνούς Ενώσεως Αστυνοµικών από 1ης Ιανουαρίου 2003 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου
2003.
Στην Αθήνα σήµερα την 31" Μαρτίου 2004 ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα
14.00 η υπογεγραµµένη επιτροπή συγκροτηθείσα βάση των άρθρων 26 κ’ 28 του
καταστατικού του Ελληνικού Τµήµατος της ∆.Ε.Α. και αποτελούµενη εκ των: 1)
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ∆έσποινα, 2} ΘΕΟΧΑΡΗ Κων/νου και 3) ΛΟΓΑΡΙ∆ΟΥ Σοφία, ζήτησε και
έλαβε τα βιβλία πρακτικών και ταµείου , τα µπλοκ των ενταλµάτων πληρωµών τα
εντάλµατα πληρωµών µετά των δικαιολογητικών, τα µπλοκ εισπράξεων και καταθέσεων
καν κάθε άλλο στοιχείο δι' έλεγχο.
Μετά τον εµπεριστατωµένο έλεγχο των ανωτέρω βιβλίων και. στοιχείων των εισπραχθέντων
απ' ευθείας και µέσω τραπεζών κλπ χρηµατικών ποσών και των πραγµατοποιηθεισών πάσης
φύσεως δαπανών κατά το από 1-1-2003 µέχρι 31-12-2003 χρονικό διάστηµα, διαπίστωσε
την κανονική καταχώρηση των εξόδων-εσόδων και την τήρηση των δικαιολογητικών αυτών
σύµφωνα µε το καταστατικό της Ενώσεως και συγκεκριµένα
Την 1-1-2003 ευρέθη στο ταµείο του Εθνικού Τµήµατος εκ µεταφοράς του έτους 2002 το ποσόν των
τριάντα χιλιάδων εκατόν ενενήντα έξη ευρώ και τριάντα πέντε εκατοστών (30196,35).
Κατά το από 1-1-2003 έως 31-12-2003 χρονικό διάστηµα:
Α. Εισεπράχθησαν ή εισέρευσαν στο ταµείο δια της νπ' αριθ 3415/21-3-2003 αποδείξεως
των υπ’ αριθ. 152/4-4-3003 κ’ 174/9-9-2003 εντολή του Γ.Λ.Κ. , των από 19-12-2002,
1/1,3/1,
14,1
5/2,10/2,4/3,3/4,4/4,22/4,28/4,30/4,7/5,8/5,14/5,19/5,26/5,29/5,11/6,11/6,23/6,26/6
εντολών ΕΤΕ, των τόκων Β’ 6µήνου 2002, Α' 6µήνου 2003 και των υπ' αριθ. 30173038,3049-3079,07-50 αποδείξεων, εξήντα οκτώ χιλιάδων επτακόσια είκοσι ένα ευρώ
και δέκα τρία εκατοστά (168721.13).
Β ∆απανήθηκαν δια των υπ' αριθ. 1380 µέχρι 1476 ενταλµάτων πληρωµών διακόσιες δέκα
τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και πενήντα επτά εκατοστά (2 14995,57).
Εκ των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι το Οικονοµικό έτος 2003 έκλεισε µε παθητικό υπόλοιπο που
ανέρχεται στο ποσό των δέκα έξη χιλιάδων εβδοµήντα οκτώ ευρώ και εννέα εκατοστών το οποίο
µεταφέρεται ως τοιούτο στο Οικονοµικό έτος 2004.

Β. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΣΕ USA
Στους υπ αριθ. 129/806624-85 κ’ 129/615394-13 λογαριασµούς της ΕΤΕ ευρίσκεται εντόκως το
ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ένα δολαρίων ναι ογδόντα ένα σεντς (2281,81).
’

Γ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΙΡΑ ΗΟUSΕ ΑΘΗΝΩΝ
Εκ γενοµένου ελέγχου του κανονικώς τηρούµενου βιβλίου ταµείου και των
σχετικών αποδείξεων εσόδων και πληρωµών κλπ παραστατικών στοιχείων του έτους 2003,
ήτοι:
Α Των υπ' αριθ. 583 έως 691 αποδείξεων εισπράξεις εσόδων από 1-1-2003 έως 31-122003,
Β. Των από 1-1-2003 έως 31-12-2003 αποδείξεων εξόδων διεπιστώθει κατά το έτος 2003
τα έσοδα ανήλθαν στο ποσό των επτά χιλιάδων εξακοσίων (7600,00) ευρώ, τα δε έξοδα
στο ποσό πέντε χιλιάδων διακοσίων τριάντα εννέα και πενήντα εννέα µε ενεργητικό υπόλοιπο
για το 2003 του ποσού των δύο χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ευρώ και σαράντα ένα εκατοστά
(2360,41).
Το ανωτέρω ποσό κατατέθηκε στον υπ’ αριθ. 041/011836-62 λογαριασµού της ΕΤΕ
εντόκως, το δε βιβλιάριο καταθέσεων φυλάσσεται από τον ταµία του Εθνικού Τµήµατος
µε συνολικό ενεργητικό υπόλοιπο που ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων
διακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και δύο λεπτών ( 12292,02)
∆. ΛΟΓΑΡIΑΣΜΟΣ ΙΡΑ HOUSE «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εκ γενοµένου ελέγχου των υποβληθέντων στην Ένωση προβλεπόµενων στοιχείων προέκυψε ότι
κατά το έτος 2003:
Α. Τα έσοδα ανήλθαν στο ποσό των έξη χιλιάδων εκατόν εξήντα πέντε ευρώ (6165,00). Β. Τα έξοδα
ανήλθαν στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων είκοσι τριών ευρώ και εξήντα εννέα
εκατοστών (4223,69)
Γ. Το ενεργητικό υπόλοιπο ανέρχεται, στο ποσό των χιλίων εννιακοσίων σαράντα ένα ευρώ και
τριάντα ένα εκατοστά (1941,31), και µετά του ενεργητικού υπόλοιπου του 2002 ανέρχεται στο
ποσόν των έξη χιλιάδων εξήντα ένα ευρώ και ογδόντα έξη εκατοστών (6061,86)
Ε. ΤΗΡΟΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Από το Ελληνικό Εθνικό Τµήµα ∆.Ε.Α. τηρούνται οι κάτωθι λογαριασµοί:
1. Λογαριασµός υπ' αριθ. 694/742573-21 ΕΤΕ εισροής εσόδων πάσης φύσεως (Συνδροµές
µελών-εν ενεργεία και αποστράτων εξόφληση αναµνηστικών, τόκοι, επιστροφές
χρηµατικών ποσών κλπ) εκτός εσόδων ΙΡΑ ΗΟUSE.
2. Λογαριασµός υπ' αριθ 129/296083-42 Κοινωνικού Κεφαλαίου.
3. Λογαριασµός νπ' αριθ. 129/806024-85 κ' 129/615394 συναλλάγµατος USΑ.
4 Λογαριασµός υπ' αριθ. 041/011896-62 κίνησης ΙΡΑ ΗOUSE Αθηνών.
ΣΤ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
∆ια των ανωτέρω παρουσιασθέντων στοιχείων σαφώς απεικονίζεται η µετά της προσηκούσης
διαφάνειας και σαφήνειας υπευθυνότητας και ανωδιοτέλειας πραγµατοποιηθείσα διαχείριση., τα δε
βιβλία και δικαιολογητικά τηρούνται κανονικώς και φυλάσσονται ασφαλώς σε κατάλληλο χώρο
Μετά ταύτα η κατωτέρω υπογράφουσα Εξελεγκτική Επιτροπή ανεπιφυλάκτως συγχαίρει και
προτείνει οµοφώνως την εκ πάσης φύσεως ευθύνης απαλλαγή όλων των µελών του ∆Σ και
Εξελεγκτικής Επιτροπής του Ελληνικού Τµήµατος της ∆.Ε.Α δια το έτος 2003.
Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΛΟΓΑΡΙ∆ΟΥ ΣΟΦ1Α

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ζήτησε από τους Σύνεδρους να εγκρίνουν ή όχι τον
ανωτέρω ισολογισµό και προϋπολογισµό. Κατά απόλυτη πλειοψηφία ο ισολογισµός και ο
Προυπολογισµός εγκρίθηκαν οµόφωνα.

3.Έκθεση Πεπραγµένων ∆.Ε.Α.:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ
Χρήστου Κοντάκου
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι:
Σύνεδροι και Παρατηρητές:
«SERVO PER AMIKECO»
Αυτή είναι η δύναµή µας, αυτό αποδεικνύεται καθηµερινά µε το έργο σας, µε την ενεργό
συµµετοχή σας, µε την ∆ΡΑΣΗ Σας.
«ΥΠΗΡΕΤΩ ∆ΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ»
Αυτό είναι ουσία, είναι ζωντάνια, είναι εθελοντισµός, είναι Ποτάµι πολιτιστικής δροσιάς είναι
ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ! ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ∆ΙΝΕΙΣ!
Σ’ αυτό το πεδίο οι ένστολοι πολίτες όλων των βαθµών και θέσεων, οι Συνταξιούχοι και πολλοί
πολίτες, συστρατευόµαστε, συναποτελούµε και δηµιουργούµε το Ιστορικό γίγνεσθαι της
µεγάλης και τιµηµένης Ένωσής µας.
Πέρυσι ζήσαµε το Συνέδριο της Χαλκιδικής, πρόπερσι το Συνέδριο του Ρεθύµνου απ’ το οποίο
µετά την ετυµηγορία σας προκύψαµε και ήδη συµπληρώσαµε δύο χρόνια στο τιµόνι του
Πολιτιστικού Φορέα µας.
Μετά το όνειρο της Χαλκιδικής η Ένωσή µας τράβηξε ρότα θαλασσινή, συνεχίζουµε την πορεία
µας στο όµορφο και φιλόξενο νησί της Ζακύνθου στην Ιστορική αυτή Γη, στην τιµηµένη
Πατρίδα σπουδαίων ανθρώπων που τίµησαν και τιµούν την Ελλάδα µας.
Η υποψηφιότητα που υποβλήθηκε από την Τ.∆. Ι.Ρ.Α. Ζακύνθου για την οργάνωση του 2ου
Πανελληνίου Συνεδρίου του Ελληνικού Εθνικού Τµήµατος στη Ζάκυνθο έγινε οµόθυµα δεκτή,
µπορώ να πω µε ενθουσιασµό.
Αποφασίστηκε να παραστούν στο Συνέδριό µας Ξένες Αντιπροσωπείες, η Φυσική και Πολιτική
ηγεσία της Ελληνικής Αστυνοµίας, οι Επίτιµοι Πρόεδροι και Γεν. Γραµµατείς της Ένωσής µας η
κ. ∆εµέστιχα χήρα του πρώτου Προέδρου µας κ. Αντώνη ∆εµέστιχα και κάποιοι άνθρωποι που
έδωσαν και δίνουν καθηµερινά ηθική και υλική βοήθεια στην Ένωσή µας.
ΘΕΜΑΤΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ – ΣΥΝ∆ΙΑΣΚΕΨΕΙΣ – ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ
Το Ελληνικό Τµήµα συνέχισε και συνεχίζει να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα µε διεύρυνση του
φάσµατος αυτών των δράσεων δηλαδή εκµετάλλευση όλων των παραµέτρων και δυναµικών που
θα µας κάνουν να κατακτούµε διακρίσεις στον µείζονα χώρο της ∆ιεθνούς Ενώσεως.
Στο προηγούµενο Παγκόσµιο Συνέδριο το οποίο ήταν εκλογικό η Ελληνική Αντιπροσωπεία
ήταν διευρυµένη, αποτελεσµατική και έδωσε νικηφόρα έκβαση στην υποψηφιότητα του κ.
Γιάννη Πανούση, ο οποίος πλέον είναι βοηθός Γεν. Γραµµατέα στο Ρ.Ε.Β, βοήθησε σηµαντικά
στην επανεκλογή του Μιχαλάκη Οδυσσέως ο οποίος βρίσκεται για δεύτερη συνεχή θητεία στο
τιµόνι του Ρ.Ε.Β.

Ο κ. Πανούσης συνεχίζει την Εθνική του δράση και µε αυτή την αφετηρία δραστηριοποιείται µε
δυναµισµό και νεωτεριστικές ιδέες, δραστηριοποιείται επιτυχώς και συντόµως εκτιµώ ότι θα
έχουµε θεαµατικές εξελίξεις.
Παρακαλώ στην συνέχεια ο κ. Πανούσης να αναφερθεί µε λεπτοµέρειες και να κάνει εκτενή
αναφορά στα τεκταινόµενα και στις εξελίξεις ως επίσης και στις διαφοροποιήσεις µε το Ρ.Ε.Β.
σε κοµβικά θέµατα και σηµεία σηµαντικά της Στρατηγικής και τακτικής της Ένωσής µας.
Το ∆.Σ. της ∆.Ε.Α. µετά την εκλογή του κ. Γιάννη Πανούση αποφάσισε οµοφώνως τον διορισµό
εκπροσώπου στα ∆ιεθνή Συνέδρια τον κ. Γιώργο Κατσαρόπουλο και υπεύθυνο ∆ιεθνών
Σχέσεων του Ελληνικού Τµήµατος τον κ. Σταύρο Γιάχο.
Ο κ. Γιώργος Κατσαρόπουλος είναι ιστορικό στέλεχος µε πείρα και αναγνώριση στους ∆ιεθνούς
κύκλους της Ι.Ρ.Α., συνεργάζεται άψογα τόσο µε µένα όσο και µε τον κ. Γιάχο και φυσικά έχει
πολύ καλή επαφή, επικοινωνία και συνεργασία µε τον κ. Πανούση και το Παγκόσµιο Πρόεδρο
κ. Μιχαλάκη Οδυσσέως.
Ο κ. Γιάχος Σταύρος µε τη χαρισµατική του ικανότητα δηµιουργεί επικοινωνιακό ανάχωµα της
Ένωσής µας στο Εξωτερικό, σε συνδυασµό µε όλη τη βεντάλια των κινήσεών µας είναι ιδανική
παρουσία σ’ αυτόν τον χώρο και το πεδίο.
Παρακαλώ στη συνέχεια και τους δύο συναδέλφους να αναφερθούν και να κάνουν αναφορές
στα επιµέρους θέµατα που δραστηριοποιούνται καθώς επίσης τους Συνέδρους και Παρατηρητές
να υποβάλλουν ερωτήσεις και διευκρινήσεις για όλα τα θέµατα.
2. L.P.A. HOUSES
Εισήγηση από Α΄ Αντιπρόεδρο κ. Βασίλη Γιαννακόπουλο
3. Περιοδικό «Νέα της L.P.A».
Εισήγηση από Εθνικό Εκδότη κ. Βλάχο Θανάση
4. Πολιτιστικά Θέµατα – ∆ραστηριότητες Τοπικών ∆ιοικήσεων
Ηµερολόγιο έτους 2004
Εισήγηση από Β΄ Αντιπρόεδρο κ. Χρήστο ∆έλλα
5. ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Εισήγηση από Γ΄ Αντιπρόεδρο κ. Ρήγα Γιώργο
6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
Πρέπει να θυµόµαστε πάντα το άρθρο 26 του Καταστατικού µας για τις υποχρεώσεις του Ταµία
κάθε Τοπικής ∆ιοίκησης. Η οικονοµική διαχείριση προϋποθέτει µερικές απαραίτητες
διαδικασίες γιατί έτσι εξασφαλίζεται και αποδεικνύεται η εύρυθµη και κανονική συνέχεια της
οικονοµικής λειτουργίας κάθε Τοπικής ∆ιοίκησης. Να µην ξεχνάµε τη σύνταξη του
Απολογισµού της Ετήσιας οικονοµικής διαχείρισης, προκαλέσετε τον έλεγχο της Εξελεγκτικής
Επιτροπής και την σύνταξη σχετικής Έκθεσης και µην παραλείπετε τη σύγκληση ετήσιας
Γενικής Συνέλευσης.
7. ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΕΙ∆Η
Η προµήθεια και διάθεση αναµνηστικών ειδών έχει καθιερωθεί σαν πράξη διευκόλυνσης,
διαφήµισης και διάδοσης των Αρχών µας που εκλείπει ο κερδοσκοπικός στόχος µε ταυτόχρονη
ανάδειξη των δεσµών φιλίας, αγάπης, αβροφροσύνης.
Προτρέπουµε τις Τοπικές ∆ιοικήσεις να εφοδιάζονται µε αναµνηστικά είδη τα οποία είναι πάντα
στη διάθεσή της.
Λεπτοµέρειες και παραγγελίες ή ακόµα προτάσεις, ιδέες για τον εµπλουτισµό και την
δηµιουργία απευθύνεστε στον Εθνικό Ταµία κ. Σταύρο Γιάχο.
8. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
∆υστυχώς η εβδοµαδιαία τουλάχιστον επικοινωνία που είχα θέσει στόχο δεν επετεύχθη, αυτό
είναι δική µου ευθύνη, την αναλαµβάνω και δεσµεύοµαι το επόµενο διάστηµα να επανορθώσω.
Παραβρέθηκα ή παραβρεθήκαµε σε πολλές εκδηλώσεις ανά την χώρα, δυστυχώς πάλι δεν
κατάφερα να είµαι παντού, εξάλλου και οι φετινές καιρικές συνθήκες δεν το επέτρεψαν.

9. ∆ΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ «SPARTA PROJECT»
Υπάρχει βούληση και ενδιαφέρον, υπάρχει κινητικότητα πλην όµως µέχρι σήµερα η λειτουργία
του δεν απέδωσε τα αναµενόµενα για τον παρακάτω κυρίως λόγο:
Ο κ. Τηλέµαχος Βαρούνης διαχειριστής του Κέντρου υπηρετεί σε Υπηρεσία µε ειδικό βάρος και
φόρτος έτσι που µόνο στον περιορισµένο ελεύθερο χρόνο του να ασχολείται µε το Κέντρο.
Παρ’ όλα αυτά και χάρις στο ζήλο που έχει, ήδη έχει κρατήσει τη συστηµατική αλληλογραφία,
έχει απαντήσει για διάφορα θέµατα σε παραπάνω από 500 επισκέπτες στην Ιστοσελίδα του
SPARTA και έχει κρατήσει ζωντανό το ενδιαφέρον για στελέχη Πανεπιστηµίων και
Αστυνοµιών για τη χρησιµότητα του Κέντρου.
Ήδη βρισκόµαστε σε τακτική επαφή µε τον Πρόεδρο της Επιτροπής Επαγγελµατικών
Υποθέσεων του Ρ.Ε.Β. Γερµανό συνάδελφο κ. F…….. µε τον οποίο µεθοδεύουµε την Νοµική
Υποστήριξη και συγκρότηση του “SPARTA PROJECT”.
Στις προθέσεις µας είναι η δηµιουργία καταστατικού και η υποστήριξη επιστηµονικών
συνεργατών του Κέντρου ως επίσης η µερική ή ολική απαλλαγή του συναδέλφου από
Υπηρεσιακά καθήκοντα έτσι ώστε απερίσπαστος να ασκεί την λειτουργία του S.P.
10. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ – ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΛΩΝ
Εισήγηση από βοηθό Γεν. Γραµµατέα κ. Βασίλη Ευαγγέλου
11. ΝΕΑ ΜΕΛΗ
Στο τοµέα αυτό συνεχίστηκε η αυξητική πορεία του 2003. Βεβαίως το αποτέλεσµα αυτό είναι το
βραβείο για ΟΛΟΥΣ ΕΣΑΣ και ιδιαίτερα για ορισµένους από σας που δώσατε το απόθεµα της
προσφοράς σας απλόχερα.
Πράγµατι µπορώ να πω ότι χωρίς προσπάθεια είχαµε σηµαντική πρόοδο, το τελευταίο διάστηµα
στην Ένωσή µας γράφονται µέλη περίπου τρεις Αστυνοµικοί την ηµέρα.
Πρέπει να σας πω ότι ετοιµάζουµε µεγάλη εκστρατεία Μαζικών Εγγραφών Νέων Μελών στην
Αστυνοµία και το Λιµενικό Σώµα. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις και έχει γίνει κατάλληλη
προετοιµασία για την επίτευξη αυτού του στόχου.

4.Σκέψεις Προτάσεις προοπτική.:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ
Κοντάκου Χρήστου
Συνάδελφοι – Συναδέλφισσες,
Σύνεδροι – Παρατηρητές αυτού του Ιστορικού Συνεδρίου µε τη µεγαλειώδη και ποιοτική
συµµετοχή.
∆ηµιουργούµε αγαπητά στελέχη της Ι.Ρ.Α. µια αρµονική συνύπαρξη µιας ήρεµης και ώριµης
δύναµης από Άξιους Συναδέλφους, Άξιους Αστυνοµικούς, Άξια στελέχη της Ελληνικής
Κοινωνίας.
Όλο αυτό το διάστηµα µε τη βοήθεια ΟΛΩΝ ΣΑΣ χτίζουµε το µέλλον της Ένωσης, ΜΑΖΙ µε τα
παλαιότερα στελέχη, αγκαλιά και δίπλα µε τους νέους και νέες συναδέλφους, σφυρηλατούµε
ΕΝΟΤΗΤΑ και ∆ΡΑΣΗ, ΣΥΓΚΛΙΣΗ και ΠΑΡΑΓΩΓΗ.
Ήδη είµαστε Μη Κυβερνητική Οργάνωση καταγεγραµµένη στο Μητρώο της Υπηρεσίας
∆ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών.
Αντιλαµβάνεσθε τα µεγέθη και το κύρος που προκύπτουν από αυτή τη σύνδεση, αντιλαµβάνεστε
τις οικονοµικές δυνατότητες και την αλλαγή κατηγορίας και Profile, αντιλαµβάνεστε τον
ορίζοντα των δραστηριοτήτων που εγγυάται το µέλλον µέσα από το ΥΠΕΞ.

Ρυθµίσαµε τις φορολογικές εκκρεµότητες της Ένωσής µας, ρυθµίσαµε νοµικές εκκρεµότητες
σχετικά µε τις αλλαγές του Καταστατικού στο Πρωτοδικείο. Παρακολουθούµε όλα τα θέµατα µε
τη Νοµική Σύµβουλο και δεν αφήνουµε πλέον καµία εκκρεµότητα να βαλτώσει και να
τελµατώσει τη δράση µας.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ θα πετύχουµε να κάνουµε την Ένωση µας κυρίαρχη στο πολιτιστικό πεδίο, ΟΛΟΙ
ΜΑΖΙ θα οργανώσουµε την ποιοτική ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ.
Η Σκέψη ΟΛΩΝ ΜΑΣ βρίσκεται στο µέλλον, τα σχέδια είναι για το αύριο.
ΜΑΖΙ µε τους ΝΕΟΥΣ και τις ΝΕΕΣ, ΜΑΖΙ µε τα παιδιά µας.
Κυρίες, Κύριοι,
Οι Αστυνοµικοί είναι ζωντανό κοµµάτια της Κοινωνίας, είναι το πιο σηµαντικό µέλος της
Κοινωνίας της Πατρίδας µας.
Η Αστυνοµία είναι ο χώρος εφαλτήριο, ο ζωτικός χώρος της δράσης µας απλώνεται σ’ όλη την
Κοινωνία.
Η εσωτερική Ειρήνη, η Ασφάλεια, η καταπολέµηση κάθε µορφής βίας και τροµοκρατίας
αποτελεί για µας πρωταρχικό σκοπό, η διασφάλιση της τιµής, της ζωής και της περιουσίας των
συνανθρώπων µας είναι πρωταρχικό καθήκον.
Αλλάζουµε τους εαυτούς µας, καλλιεργούµε πνεύµα εµπιστοσύνης και σταθερότητας,
δηµιουργούµε ΟΡΑΜΑ και ΕΛΠΙ∆Α για τον Πολιτισµό και την Αλληλεγγύη.
Το αίτηµά σας για βελτίωση της συνολικής ∆ιοικητικής και παρεµβατικής δοµής, βρίσκει το
δρόµο του. Αξιοποιούµε συνεχώς το δυναµικό µας, είµαστε έτοιµοι για ανάληψη πρωτοβουλιών,
είµαστε έτοιµοι για ΠΤΗΣΗ και ΕΞΟ∆Ο.
Αγαπητά στελέχη του Ι.Ρ.Α.,
Έχουν διορθωθεί πολλά πράγµατα, άλλα πάλι έχουν υλοποιηθεί, άλλα έχουν δροµολογηθεί και
πολλά πάλι έχουν σχεδιαστεί.
Η ορθολογική Αξιολόγηση µε όσο το δυνατόν αντικειµενικότερα κριτήρια παραπέµπουν σε
λάθη, σε καθυστερήσεις, σε ελλιπή καθοδήγηση, σε ελλιπή εποπτεία.
Η προσέγγιση του θέµατος της ουσιαστικής αυτοκριτικής, παραπέµπει σε έλλειµµα
πολυεπίπεδο, παραπέµπει στον σχετικά ανεπαρκή σχεδιασµό του Προέδρου ο οποίος εκτιµώντας
λάθος τον χρόνο και τις δυνατότητες δεν ανταποκρίθηκε επαρκώς µέχρι τώρα σ’ όλον τον
Στρατηγικό σχεδιασµό.
Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως ακόµα και σήµερα η Ένωσή µας εµφανίζει εικόνα υποτονική,
βεβαίως σ’ αυτό τον τοµέα σύντοµα θα έχουµε εκπλήξεις, σύντοµα θα φανεί η δουλειά που
κάναµε.
Σ’ αυτή την εικόνα όπως την περιέγραψα και αφορά µόνο τον Πρόεδρο, βρίσκω τους
συναδέλφους του ∆.Σ. έτοιµους να βάλουν ένα ΤΕΡΜΑ. Να αναχαιτίσουν αυτή την κάµψη, να
συµµετάσχουν µε ΝΕΑ ΟΡΜΗ στην αναδιοργάνωση, στον ΕΠΑΝΑΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ, στην
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ, στην ΤΑΧΥΤΗΤΑ, στην ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ, στον τέλειο
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ µε τακτικό και στρατηγικό ΣΤΟΧΟ.
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,
Το 20ο Συνέδριο του Ελληνικού Τµήµατος είναι σίγουρα Σταθµός και κοµβικό σηµείο στην
Ιστορία µας.
Χρειαζόµαστε την κριτική, είναι αναγκαία η αυτοκριτική, δεν είµαστε σίγουρα το «χθες» όµως
δεν βρισκόµαστε ακόµα στο πολυπόθητο «ΑΥΡΙΟ».
Γυναίκες σε ΠΡΩΤΟ ΡΟΛΟ:

Η ∆ιεθνής Ένωση Αστυνοµικών δεν ευνοεί την περιθωριοποίηση της Γυναίκας. Ειδικά εµείς την
συναδέλφισσα την τιµάµε στο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον, την θεωρούµε πρότυπο και
παράγουµε νοοτροπία συµµετοχής όχι µόνο στα δρώµενα αλλά και στον ΠΡΩΤΟ ΡΟΛΟ.
Οι άτυποι κοινωνικοί όροι συγκροτούν πολλές φορές την σύνθεση µιας γυάλινης οροφής που
περιορίζει την ανέλιξη των γυναικών και τις εγκλωβίζει σε θέσεις «θεατή», «κοµπάρσου».
Εµείς σπάζουµε το γυαλί! Θέλουµε την συναδέλφισσα κοντά και δίπλα µας. ΜΑΖΙ µε την
συναδέλφισσα και στον ΠΡΩΤΟ ΡΟΛΟ!
Είµαστε σε θέση να ανακοινώσουµε µια πανελλήνια συνδιάσκεψη γυναικών της Ι.Ρ.Α. στην
οποία θα κάνουµε εκτενή αναφορά για όλα τα θέµατα και νιώθω πραγµατικά όµορφα και βολικά
που για πρώτη φορά ουσιαστικά αναγκαζόµαστε να δούµε το θέµα αυτό ειδικά και συνολικά!
Αδέλφια!
Είναι τόσα πολλά που ενώνουν τις προσπάθειες, είναι η Ιστορία που κάνει επιτακτική την
ανάγκη να δούµε την Ι.Ρ.Α. ως «ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ» δεν θα αφήσουµε την ευκαιρία να
γράψουµε σε µια εξέχουσα ιστορική στιγµή έστω µια λέξη, µια λέξη όµως που θα βαραίνει µε το
ειδικό βάρος της προσφοράς προς την Αστυνοµία, την Κοινωνία, την Πατρίδα.
Μπορώ να σας κοιτάξω στα Μάτια!
Είµαι Υπερήφανος για ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ!
Είµαστε άδολοι! Είστε ανιδιοτελείς! Είστε ανυστερόβουλοι!
Είστε Έλληνες φιλάνθρωποι και Πατριώτες!
ΜΑΖΙ ΘΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ
ΜΑΖΙ ΘΑ ΜΟΙΡΑΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΜΕ
ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟ δεν θα λυγίσουµε!
Όπως δεν λύγισαν µέχρι σήµερα οι φίλοι και συνάδελφοι του ∆.Σ. που συντάσσονται κάθε µέρα
και µοιράζονται µαζί µου τις αγωνίες µου, τις σκέψεις µου, τον Αγώνα µου, τον κοινό Αγώνα.
Α∆ΕΛΦΙΑ! Σήµερα βάλαµε το λιθαράκι ΑΥΡΙΟ θεµελιώνουµε το Βουνό, το ΟΡΟΣ και το
ΟΡΙΟ του ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και της επιτυχίας µε τον Αστυνοµικό, την Αστυνοµικό, τον νέο και τη
νέα Συνάδελφο µε τον αδελφό µας Συνταξιούχο. Είµαστε περήφανοι, µεγαλώνουµε τα παιδιά
µας µε Αξίες, µε Ιδανικά, γι’ αυτό και αυτά θα περηφανεύονται για ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ!
Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς και της ψυχής µου.
5.Ι.Ρ.Α. HOUSE
Ι.P.Α. HOUSES
Εισήγηση Α΄ Αντιπροέδρου Βασίλη Γιαννακόπουλου
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Οι ξενώνες µας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη λειτούργησαν χωρίς διακοπές καθ’ όλη τη
διάρκεια του περασµένου χρόνου. Προσφέραµε τη φιλοξενία µας και την εξυπηρέτηση σε
συναδέλφισσες και συναδέλφους απ’ όλη την Ελλάδα ακόµα και το Εξωτερικό.
Στην Αθήνα ο κ. Κάρκαλης ως υπεύθυνος του ξενώνα µπορεί ανά πάσα στιγµή και ώρα να σας
εξυπηρετήσει.
Στην Θεσσαλονίκη οµοίως µε την δική µου συµβολή ο Ξενώνας λειτουργεί κατά τρόπο
υποδειγµατικό. ∆υστυχώς που δεν µπορούµε λόγω αντικειµενικών συνθηκών να φιλοξενήσουµε
περισσότερους συναδέλφους.
Θα ήθελα να προσθέσω να επισηµάνετε στους συναδέλφους ότι πρέπει να είναι προσεκτικοί και
να περιορίζουν τις «απαιτήσεις τους» κατανοώντας τον συµβολικό χαρακτήρα του τιµήµατος
αφ’ ενός, αφ’ ετέρου τον εθελοντισµό µας.
Ωστόσο πρέπει να τονίσω ότι καθηµερινά τόσο εγώ όσο και ο πρόεδρός µας γινόµαστε δέκτες
ευχαριστιών και ευγνωµοσύνης από συναδέλφους. Πραγµατικά οι Ξενώνες κτίσανε έναν
δυναµικό πυλώνα εµπιστοσύνης προς την ∆ιεθνή Ένωση Αστυνοµικών, χτίζουνε καθηµερινά

διότι λύνουν πρόβληµα καθηµερινότητας, διότι οι συνάδελφοι αντιµετωπίζονται ως
«µουσαφίρηδες» και όχι ως «πελάτες».
Συνάδελφοι µε την ευκαιρία ως Αντιπρόεδρος έχω να σας πω ότι στο χρονικό διάστηµα που
πέρασε λειτουργήσαµε υποδειγµατικά προσπαθήσαµε και κλείσαµε όλα τα ανοικτά ζητήµατα.
Είδαµε µπροστά χωρίς να παραβλέψουµε τους παλαιότερους και διαχειριστήκαµε κάθε τι
περιουσιακό στοιχείο της Ένωσής µας µε υπευθυνότητα και διαφάνεια.
Είµαστε πλέον οµοιογενείς, είµαστε ενωµένοι και δυνατοί για νέες δραστηριότητες, για νέες
προοπτικές.
6.Πολιτιστικά Θέµατα.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ∆/ΝΣΕΩΝ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2004
Εισήγηση Β΄ Αντιπροέδρου κ. Χρήστου ∆έλλα
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Η κοινωνική, ψυχαγωγική, αθλητική και πολιτιστική δραστηριότητα των Τοπικών ∆/νσεων
υπήρξε ιδιαίτερα σηµαντική, υπήρξε µπορώ να πω πυκνή και ποιοτική, ο δε απόηχος των
εκδηλώσεων αυτών εκτίναξε στα ύψη την προβολή της Ένωσής µας στην Κοινωνία. Οι
εκδηλώσεις αυτές πολλές φορές έγιναν αντικείµενο θετικών Σχολίων στα ΜΜΕ πρώτης
γραµµής και εξ’ αυτού εξήχθησαν ευµενή και κολακευτικά σχόλια της φυσικής και πολιτικής
ηγεσίας ως και του πνευµατικού κόσµου του Τόπου.
Οι εκδηλώσεις και πολυεπίπεδες δράσεις κυρίως µεταξύ άλλων επεδίωκαν στους παρακάτω
στόχους:
* Συνδιοργάνωση και συµµετοχή σε τοπικές κοινωνικές δραστηριότητες
* Επιβράβευση τέκνων συναδελφισσών και συναδέλφων για διακρίσεις στα Γράµµατα, στον
Αθλητισµό, τις Τέχνες!
* Οργάνωση Ποδοσφαιρικών Συναντήσεων
* Επισκέψεις και Ενισχύσεις σε µέλη µας ή συνανθρώπους µας
* Οργάνωση, συµµετοχή παιδικών γιορτών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων
* Πραγµατοποίηση συνεστιάσεων, χοροεσπερίδων και άλλων ψυχαγωγικών εκδηλώσεων
* Αιµοδοσία
* Αποστολές φαρµάκων σε δοκιµασµένους λαούς
* Εκδροµές στο Εσωτερικό και το Εξωτερικό
* Οµιλίες, ∆ιαλέξεις, Συζητήσεις
* Σηµαντικές προτάσεις µέσα από ηµερίδες για την Κοινωνία, Οικολογία, Τουρισµό
* Προσφορά φιλοξενίας – ξενάγησης σε αλλοδαπούς συναδέλφους
Αυτή η βεντάλια των δραστηριοτήτων καθηµερινά απηχεί τις δράσεις µας και στεφανώνει τους
συντελεστές µε το βραβείο της Αναγνώρισης της Αξίας τους! Άξιοι να είστε πάντα συνάδελφοι!
Θα συνεχίσουµε την προσπάθεια, θα συνεχίσουµε την οργάνωση, την συνδιοργάνωση ή την
απλή συµµετοχή σε εικαστικές εκθέσεις. Θα προβάλλουµε τους Αστυνοµικούς Καλλιτέχνες, θα
καταγράψουµε όλους τους Αστυνοµικούς που δραστηριοποιούνται στις Τέχνες και τα Γράµµατα
και θα πραγµατοποιήσουµε µια ∆ιηµερίδα Πολιτισµού!
7.Μορφωτικά Θέµατα
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Εισήγηση Γ΄ Αντιπροέδρου κ. Γιώργου Ρήγα
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Το Ελληνικό τµήµα συνέχισε την επιδοτούµενη συµµετοχή των Μελών και νέων στα
εκπαιδευτικά προγράµµατα και Σεµινάρια του IBZ GIBORN.
Το τρέχον έτος θα έχουµε πάλι παρουσία Έλληνα Καθηγητή ως Εισηγητή και ελπίζουµε ότι το
επόµενο έτος η συµµετοχή µας σε όλα τα επίπεδα θα είναι εντυπωσιακή.
Προσφάτως ακυρώθηκε λόγω των δυσµενών καιρικών συνθηκών ένα µεγάλο Πανελλήνιο
Σεµινάριο µε θέµα: «HUMAN TRAFFICKING» Παράνοµη διακίνηση Ατόµων σε Συνεργασία
και υπό την Αιγίδα του ΥΠΕΞ/Υ∆ΑΣ.
(∆/νση ∆ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας).
Το ίδιο Σεµινάριο έγινε στην Ορεστιάδα από την οµώνυµη Τ.∆. µε επιτυχία.
Σίγουρα στις προθέσεις µας είναι η δηµιουργία των προϋποθέσεων για δηµιουργία Μόρφωσης
και Επαγγελµατισµού σε φλέγοντα και επίκαιρα ζητήµατα που απασχολούν την Αστυνοµία, την
Κοινωνία, τις Κυβερνήσεις και το Παγκόσµιο Σύστηµα.
Ήδη το Σεµινάριο µε θέµα την Παράνοµη διακίνηση Ατόµων θα υλοποιηθεί εκ νέου ως επίσης
και ένα άλλο πρόγραµµα υπό την Αιγίδα του ΥΠΕΞ βρίσκεται σε εξέλιξη.
Και για τα δύο µπορεί ο κ. Κατσαρόπουλος να σας δώσει διευκρινήσεις και λεπτοµέρειες (µε
απόφαση του ∆.Σ. χειρίζεται το θέµα).
Συνάδελφοι µε την ευκαιρία που µου δίνεται θα ήθελα να εξάρω την δική σας συµβολή και
συµµετοχή, θα ήθελα επίσης να εξάρω την δραστηριότητα των συναδέλφων µου στο ∆.Σ.
Θα ήθελα να εξάρω και τους παλαιότερους συναδέλφους όπως τον κ. Βασιλάκη Επίτιµο Γεν.
Γραµµατέα, τον κ. Ιωαννίδη ο οποίος συνεχώς και αδιαλείπτως βρίσκεται στο γραφείο µας ως
αρωγός και συντελεστής των προσπαθειών µας.
Τον κ. Παπακωνσταντίνου, τον κ. Καλογερόπουλο επίτιµους Προέδρους του Εθν. Τµήµατος οι
οποίοι µε τον τρόπο τους συµµετέχουν και βοηθούν.
Όλους εσάς που καθηµερινά µοχθείτε και αγωνιάτε για την έκβαση, την θετική έκβαση των
ενεργειών µας.
8. Περιοδικό «νέα της ιρα».
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ «ΝΕΑ της Ι.Ρ.Α.»
Εισήγηση Εθνικού Εκδότη κ. Θανάση Βλάχου
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Το καταξιωµένο και δοκιµασµένο για πολλά χρόνια περιοδικό µας ως µέσο επικοινωνίας,
καθοδήγησης, ενηµέρωσης και προβολής της ζωής του Ελληνικού Εθνικού Τµήµατος συνολικά
και σε όλες τις πτυχές της, συνεχίζει ποιοτικότερο την εκδοτική του πορεία.
Καθηµερινά συνεργάζοµαι µε τον Πρόεδρο και µε ανθρώπους του Τύπου για την αρτιότερη
προβολή της ψυχαγωγικής, κοινωνικής και πολιτιστικής δραστηριότητας των Τοπικών ∆/νσεων.
Στο επόµενο διάστηµα θα γίνει µεγάλη προσπάθεια για ποιοτικότερη αναβάθµιση, για
περισσότερη συνεργασία µε επιστήµονες και δηµοσιογράφους ακόµα και για ελαχιστοποίηση
του κόστους έκδοσης.
Με την ευκαιρία αυτή Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι, θα ήθελα να µου υποβάλλετε οποιαδήποτε
ερώτηση ή απορία, οποιαδήποτε ιδέα ή πρόταση, οποιαδήποτε παρατήρηση.
9.Ηλεκτρονική Παρουσίαση εκδηλώσεων- δραστηριοτήτων του Εθνικού Τµήµατος και των Τοπικών
∆ιοικήσεων.
Εισήγηση Γενικού Γραµµατέα κ. Φρειδερίκου Μαρκόπουλου
Ο Γενικός Γραµµατέας του Εθνικού Τµήµατος κ. Φρειδερίκος Μαρκόπουλος µε την βοήθεια Power
Point(ηλεκτρονικής παρουσίασης θεµάτων) παρουσίασε όλες τις δραστηριότητες και εξελίξεις που δηµιουργήθηκαν
από την τελετή λήξης του Συνεδρίου στη Χαλκιδική έως την τελετή έναρξης στο Συνέδριο της Ζακύνθου.

Σηµαντικότερες εξελίξεις όπως η αναγνώριση του Εθνικού Τµήµατος ως Μη Κυβερνητική Οργάνωση, η πλούσια
συµµετοχή µας σε διεθνείς συναντήσεις και στο εσωτερικό. Η επαναλειτουργία ορισµένων Τοπικών ∆ιοικήσεων οι
οποίες είχαν πάψει να ενεργοποιούνται τα τελευταία χρόνια όπως της Λάρισας, των Τρικάλων και των ∆ωδεκανήσων,
η δηµιουργία νέων Τοπικών ∆ιοικήσεων όπως της Ξάνθης, της Αιτωλίας και του Πειραιά. Επίσης παρουσιάσθηκαν οι
διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες που έγιναν από τις Τοπικές ∆ιοικήσεις όλο το χρόνο. Όποιος θέλει να
παρακολουθήσει την ηλεκτρονική παρουσίαση αυτή µπορεί να την δει στο ηλεκτρονικό site www.ipa.gr.
9.Πανελλήνια ∆ιηµερίδα από Αστυνοµικούς της Ι.Ρ. Α.
10. Πανευρωπαϊκή διάσκεψη εθνικών ευρωπαϊκών τµηµάτων στην Κέρκυρα.
11. Ενηµέρωση για το Παγκόσµιο Συνέδριο στη Νορβηγία κ.λ.π.)
ΕισήγησηΥπεύθυνου∆ηµοσίωνΣχέσεων καιΕξωτερικώνΘεµάτωνκ.ΓεώργιουΚατσαρόπουλου.
Το Ελληνικό Τµήµα αφού κατάφερε να λύσει προβλήµατα όπως την κατάθεση του νέου και των δύο τελευταίων
καταστατικών , τραπεζικό και φορολογικό κατάφερε να χαρακτηρισθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών / Υ.∆.Α..Σ.. ως «ΜΗ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ» Σε συνεργασία µε το ΥΠΕΞ/ Υ∆ΑΣ και την ∆/νση Εκπαίδευσης του Υ.∆.Τ. διοργάνωσε
Πανελλήνια ∆ιηµερίδα από Αστυνοµικούς του Ελληνικού Τµήµατος της Ι .Ρ.Α. µε θέµα «ΠΑΡΑΝΟΜΗ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΩΝ» Στην ηµερίδα αυτή κλήθηκαν να λάβουν µέρος επίσης αντιπροσωπείες Αστυνοµικών από χώρες που
παράνοµα διακινούνται άνθρωποι όπως Βαλκανικές , τηςπρώην Σοβιετικής ∆ηµοκρατίας καιΠολωνίας. Η διηµερίδα όµωςδεν
πραγµατοποιήθηκε λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών. Το Εθνικό Τµήµα ζήτησε από το σώµα και πήρε οµόφωνα την
εξουσιοδότηση για την εξέταση µέσω Νοµικού Συµβούλου της αν πρέπει να κατατεθεί «αγωγή» στο Αεροδρόµιο Ελ.
Βενιζέλος για τις ακυρώσεις που γίνανε µε αποτέλεσµα την αναβολή της ηµερίδας. Έγινε επίσης γνωστό ότι το Εθνικό Τµήµα
πλήρωσε κάποια χρήµατα ταοποίαθατης επιστραφούναπότο ΥΠΕΞ/Υ∆ΑΣ καιτο σεµινάριο θαπραγµατοποιηθεί το επόµενο
χρονικό διάστηµα πιθανών τοΦθινόπωρο.
Το χρονικό διάστηµα 7 έως 10 Οκτωβρίου 2004 η Τ.∆. Κέρκυρας θα διοργανώσει την πρώτη Πανευρωπαϊκή διάσκεψη
εθνικών ευρωπαϊκών τµηµάτων στην Κέρκυρα. Υπάρχουν ορισµένες λεπτοµέρειες και θα γίνουνε
προσκλήσεις σύντοµα σε όλα τα Ευρωπαικά τµήµατα µε την συµµετοχή και των Τοπικών
∆ιοικήσεων της Χώρας.
Το Εθνικό Τµήµα µε την συµµετοχή µεγάλης αντιπροσωπείας αποτελούµενη από τον Πρόεδρο κ.
Χρήστο Κοντάκο, τον Γ’ Αντιπρόεδρο (τέως) κ. Ιωάννη Πανούση, τον Εθνικό Ταµία κ. Σταύρο
Γιάχο, τον Εθνικό Εκδότη κ. Αθανάσιο Βλάχο, κ. Βασιλοπούλου Ιωάννα υπεύθυνη στο Ρ.Ε.Β. σε
επιτροπή για επαγγελµατικά θέµατα και Νατάσσα Μπελελή Μέλος ∆.Σ. της Τ.∆. Κυκλάδων. Το
Συνέδριο στην Νορβηγία ήταν εκλογικό µε την επιτυχία του κ. Ιωάννη Πανούση στην εκλογή του
Παγκόσµιου Βοηθού Γενικού Γραµµατέα.
Το λόγο πήρε αµέσως ο κ. Πανούσης Ι. ο οποίος αφού ευχαρίστησε τον Πρόεδρο και τους
υπόλοιπους συντελεστές της επιτυχίας του δεσµεύθηκε ότι θα προασπίσει τα συµφέροντα του
Εθνικού Τµήµατος στο Ρ.Ε.Β. Απευθυνόµενος στη Γενική Συνέλευση είπε ότι ασχολείται µε
κοινωνικά θέµατα όπως σεισµοί, θεοµηνίες κλπ. Παραιτήθηκε από το ∆.Σ. του Εθνικού Τµήµατος
για να µπορέσει να εργασθεί καλύτερα και µε αποτέλεσµα στο Ρ.Ε.Β. Πολιτική όλων µας είναι η
διεκδίκηση των δικαίων και η τήρηση του διεθνούς καταστατικού. Έχει αναλάβει σε συνεργασία
µε το Εθνικό Τµήµα την δηµιουργία νέων Εθνικών Τµηµάτων όπως της Σερβίας και της Γεωργίας.
Η προσπάθεια µας βρίσκει αρκετές φορές εµπόδια όπως τον Παγκόσµιο Γενικό Γραµµατέα.
Ευχαρίστησε όλους για την βοήθεια και στήριξη που του γίνεται και δεσµεύθηκε για την όσο το
δυνατό καλύτερη αντιµετώπιση των εθνικών µας ζητηµάτων στο Ρ.Ε.Β.
12.Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Γυναικών Ι,Ρ.Α.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ
Κοντάκου Χρήστου

Ο κ. Κοντάκος Χ. πρότεινε και ενεκρίθη οµόφωνα η πραγµατοποίηση µια Πανελλήνια
Συνδιάσκεψη Γυναικών Ι,Ρ.Α. Ζήτησε την ανάληψη µιας Τοπικής ∆ιοίκησης αυτής της τόσο
σηµαντικής διάσκεψης. Όποια τοπική διοίκηση επιθυµεί να την αναλάβει να καταθέσει στο
Εθνικό Τµήµα την πρότασή της και κατόπιν να ορισθεί η ηµεροµηνία διεξαγωγής της.
13.∆ηµιουργία – Λειτουργία καταλυµάτων ΙΡΑ σε συνεργασία µε ΟΤΑ η λοιπούς
Οργανισµούς σε έδρες Τοπικών ∆ιοικήσεων.
Εισήγηση Εθνικού Ταµία κ. Σταύρου Γιάχου
Η πρόταση στηρίζεται πάνω στη ανιδιοτελή και φιλότιµη προσφορά των µελών της ΙΡΑ προς
εξυπηρέτηση αναγκών µελών της ΙΡΑ στον τοµέα της φιλοξενίας.
Επίσης λαµβάνεται υπ’ όψη η κατά τόπους ύπαρξη κτιρίων που ανήκουν στα περιουσιακά
στοιχεία οργανισµών και για οποιανδήποτε λόγο µένουν αναξιοποίητα είτε λόγω µη ύπαρξης
εναλλακτικής λύσης ή λόγω µη ύπαρξης ενδιαφέροντος.
Επίσης η πρόταση πρέπει να στηρίζεται από απόψεως χρόνου σε πρόταση συνεργασίας –
χρήσης σε βάθος χρόνου τουλάχιστον 10ετίας.
Ένα άλλο θέµα που πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη είναι η µε όσο το δυνατό µικρότερο κόστος
δυνατότητα λειτουργίας τοιούτων καταλυµάτων.
Για το λόγο αυτό πρέπει να λαµβάνεται υπ’ όψη η δυνατότητα εφοδιασµού του απαραίτητου
υλικού είτε υπό µορφή δωρεάς από πρόσωπα, επιχειρήσεις ή οργανισµούς ή από κοινού
δηµιουργίας καταλύµατος µετά του φορέα από τον οποίο παραχωρήθηκε η χρήση του µε
δέσµευση ότι η χρήση του θα µπορεί να είναι κοινή από τον φορέα.
Επίσης στον τοµέα της χρήσης θα πρέπει να τονισθεί, ότι θα γίνεται µε σκοπό την
εξυπηρέτηση αναγκών προσωρινά και όχι τακτοποίηση ατόµων «αστέγων».
Η παρέµβαση και η εµπλοκή του Εθνικού Τµήµατος σε αυτές τις περιπτώσεις αυτές θα
συνίσταται στην παροχή υλικής βοήθειας όπου παρίσταται ανάγκη για την κάλυψη άµεσων
αναγκών, νοµική κάλυψη στον τοµέα λειτουργίας, δηµοσίευση στο περιοδικό για την
ενηµέρωση των µελών περί λειτουργίας.
Επίσης πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη ότι αν τυχόν η κτιριακή εγκατάσταση ή το κτίσµα παρέχει
την δυνατότητα της στέγασης των γραφείων κάποιας Τοπικής ∆ιοίκησης είναι δυνατόν να
χρησιµοποιηθούν και γι’ αυτό το σκοπό. π.χ. Αν το κτίσµα είναι µονοκατοικία και διαθέτει
πολλά δωµάτια, η δε διαρρύθµιση του είναι κατάλληλη για τον αναφερθέντα σκοπό.
Για όλα τα παραπάνω απαιτείται πάντα η προσωπική και ανιδιοτελής προσφορά των µελών
όπως τονίζεται παραπάνω.
Το θέµα τέθηκε σε ψηφοφορία και εγκρίθηκε από το Σώµα οµόφωνα.
14.Εκδήλωση ενδιαφέροντος για παραχώρηση χώρων Σχολής Μεσογείων
για γραφεία και ξενώνα και καταργηθέντες σταθµούς ή
κτίρια που
µπορούν να χρησιµοποιηθούν,
Εισήγηση Βοηθού Γενικού Γραµµατέα κ. Βασίλη Ευαγγέλου.
Ο κ. Ευαγγέλου πρότεινε και ενεκρίθη οµόφωνα να εξουσιοδοτηθεί το ∆.Σ. του Εθνικού
Τµήµατος µέσω του Υ.∆.Τ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε πριν η πολιτεία
παραχωρήσει την έκταση µε τα κτίρια της Σχολής Αξιωµατικών στην Μεσογείων σε άλλο
∆ηµόσιο Οργανισµό να παραχωρηθούν σε µας. Αυτό γίνεται διότι η Σχολή Αξιωµατικών θα
φύγει από την Μεσογείων και θα πάει στους Θρακοµακεδόνες Αττικής. Στα κτίρια αυτά θα
δηµιουργηθούν γραφεία του Εθνικού Τµήµατος, ΛΑΜ∆ΕΑ, Τ.∆. Αθηνών και ένας µεγάλος
Ξενώνας για τους Συναδέλφους – Μέλη της ΙΡΑ στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Επίσης θα
δηµιουργηθεί Μουσείο και Βιβλιοθήκη της Ελληνικής Αστυνοµίας και της του Εθνικού

Τµήµατος της ∆.Ε.Α.

15.Αντιπροσωπείες Τ.∆. Χώρας
Κοινοβούλιο.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ
Κοντάκου Χρήστου

Εθνικό Τµήµα στο Ευρωκοινοβούλιο- Ελληνικό

Ο κ. Χρήστος Κοντάκος Πρόεδρος του Εθνικού Τµήµατος ∆.Ε.Α. πρότεινε και ενεκρίθη
οµόφωνα αντιπροσωπεία του Εθνικού Τµήµατος αποτελούµενη από το ∆.Σ. και από
εκπροσώπους των Τοπικών ∆ιοικήσεων της Χώρας να επισκεφθεί το Ελληνικό και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι απαραίτητες αυτές οι επισκέψεις για να δούµε πως λειτουργεί
το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει το Εθνικό Τµήµα να έρθει
σε επαφή µε κάποιον Ευρωβουλευτή ο οποίος έχει το δικαίωµα να φροντίσει να
επισκεφθούµε το Ευρωκοινοβούλιο.
16.Εκστρατεία για εγγραφή νέων µελών. Συντονισµός µε Τοπικές ∆ιοικήσεις και
άλλη υποστήριξη. Επιβράβευση των Τ.∆. που πρωταγωνιστούν στις εγγραφές και
εκδηλώσεις.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ
Κοντάκου Χρήστου
Ο κ. Κοντάκος Χ. πρότεινε και ενεκρίθη οµόφωνα όλοι µαζί (Εθνικό και Τ.∆.) να
δραστηριοποιηθούν στον τοµέα εγγραφών περισσοτέρων συναδέλφων στην Ι.Ρ.Α. Αυτό θα
πετύχει εάν γίνει µεγαλύτερη προσέγγιση στις Σχολές γράφοντας ∆όκιµους, διοργανώνοντας όλοι
µαζί αρκετές δραστηριότητες όπως συµµετοχή σε τουρνουά ποδοσφαίρου και άλλων αθληµάτων,
διοργανώντας εκδροµές στο εσωτερικό και εξωτερικό, συµµετοχή όσο το δυνατό περισσοτέρων
µελών στα Σεµινάρια του GIMBORN και άλλες δραστηριότητες.
Ένας τρόπος για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός είναι η βράβευση των Τοπικών ∆ιοικήσεων η
άλλων ανθρώπων που συµβάλουν σε αυτή την προσπάθεια µας.
17.Ανάθεση σε Τοπική ∆ιοίκηση της χώρας που επιθυµεί να διοργανώσει
το 21° Πανελλήνιο Συνέδριο ∆.Ε.Α.
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανακοίνωσε σε όλους τους Σύνεδρους τις τρεις υποψήφιες Τοπικές ∆ιοικήσεις
για το επόµενο Πανελλήνιο Συνέδριο και είναι οι εξής: ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΤΡΙΚΑΛΑ και ΧΑΝΙΑ.
Αποφασίσθηκε αφού ακουσθούνε και οι τρεις προτάσεις να ακολουθήσει µυστική ψηφοφορία. Σύµφωνα µε το
καταστατικό δικαίωµα ψήφου έχουν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Εθνικού Τµήµατος, ο Εθνικός Εκδότης και
παρόντες εκπρόσωποι των Τοπικών ∆ιοικήσεων. Σύµφωνα µε τελευταία αλλαγή του Καταστατικού που τελευταία
επικυρώθηκε από το ∆ικαστήριο δεν επιτρέπονται οι εξουσιοδοτήσεις και δικαίωµα ψήφου έχουν µόνο οι παρόντες
στο Συνέδριο.
Κατόπιν µοιράσθηκαν φυλλάδια από εκπροσώπους Υποψήφιων ∆ιοικήσεων για την Ανάληψη του Συνεδρίου, έγινε
παρουσίαση και από τους ίδιους και στο τέλος έγινε η µυστική ψηφοφορία.
Μετά την καταµέτρηση που έκανε ο Πρόεδρος µε τον Γραµµατέα της Γενικής Συνέλευσης βρέθηκε ότι ψήφισαν
πενήντα τέσσερις(54) και έλαβαν:
Τ.∆. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 15 ΨΗΦΟΥΣ
Τ.∆. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 16 ΨΗΦΟΥΣ
Τ.∆. ΧΑΝΙΩΝ
23 ΨΗΦΟΥΣ

Σύµφωνα µε το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας το επόµενο Συνέδριο θα διεξαχθεί στα Χανιά της Κρήτης µε
συνδιοργανώτρια την Τ.∆. Χανίων. Η παράδοση της σηµαίας του Συνεδρίου από την Τ.∆. Ζακύνθου στην Τ.∆.
Χανίων θα γίνει το βράδυ στην τελετή λήξης.
Μετά το τέλος της συζήτησης και ψηφοφορίας των θεµάτων ηµερήσιας διάταξης αποφασίσθηκε να συζητηθούν µόνο
τα κάτωθι θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης:
1.Ένταξη των Συνοριοφυλάκων και Ειδικών Φρουρών στο Ελληνικό Εθνικό Τµήµα
της ∆ιεθνούς Ένωσης Αστυνοµικών. Εισήγηση από Τ.∆. Αλεξανδρούπολη.
Ο κ. Στρογγύλης πρότεινε και ενεκρίθη κατά πλειοψηφία την είσοδο των Συνοριοφυλάκων
και Ειδικών Φρουρών στην ∆ιεθνή Ένωση Αστυνοµικών.
Μεταξύ άλλων τόνισε ότι υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον στην περιοχή και πιθανόν και σε
άλλες τοπικές διοικήσεις η εγγραφή µελών στην ΙΡΑ από Συνοριοφύλακες και Ειδικούς
Φρουρούς. Με αυτό το σκοπό θα επιτευχθεί η αύξηση των µελών µας. Έχουν δικαίωµα να
ενταχθούν και αυτοί στην οικογένεια της ΙΡΑ διότι τηρούνε τον όρο του καταστατικού που
θέλει να γίνονται µέλη της ΙΡΑ όσοι ανήκουν στις Υπηρεσίες της Αστυνοµίας και όσοι
ασκούνε Αστυνοµικά καθήκοντα. ∆εν έχουµε να χάσουµε τίποτα από την ένταξή τους στην
ΙΡΑ. Η αρχή µας είναι η Φιλία και εµείς φερόµαστε σε αυτούς εχθρικά. ∆εν πρέπει να
µπερδεύεται ο Συνδικαλισµός µε την ΙΡΑ. Είναι πλέον Μόνιµοι Υπάλληλοι. Ανήκουν στην
Ελληνική Αστυνοµία. Οι περισσότεροι είναι απόφοιτοι Πανεπιστηµίου. Αρκετοί από αυτούς
ασχολούνται µε τον Αθλητισµό, τα Καλλιτεχνικά και γνωρίζουν ξένες γλώσσες. Η ένταξή
τους στην ΙΡΑ θα ενισχύσει πολύ και τον ΛΑΜ∆ΕΑ.
Στην συνέχεια το λόγο ζήτησε και πήρε ο κ. Ευαγγέλου Βασίλειος Βοηθός Γενικού
Γραµµατέα του Εθνικού Τµήµατος ο οποίος είπε ότι βούληση του Υ∆Τ είναι να ενταχθούν
και µεταλλαχθούν ως Αστυφύλακες. Ήδη προωθείτε το βαθµολόγιό τους. Πιστεύω ότι σε
ένα χρόνο θα ονοµασθούνε Αστυνοµικοί. Για την κράτηση της συνδροµής τους δεν υπάρχει
πρόβληµα διότι ανήκουν στον ίδιο χώρο µε εµάς. Προτείνω την ένταξή τους στην ένωσή
µας.
Ο κ. Κατσαρόπουλος Γ. Υπεύθυνος ∆ηµοσίων Σχέσεων ο οποίος τυγχάνει να εργάζεται στο
Υ.∆.Τ. / ∆-νση Πληροφορικής δήλωσε ότι αυτούς ήδη τους έχουµε εντάξει σε ειδικό κλάδο.
Από τις 10-9-2003 έχουν το ίδιο µισθολόγιο µε εµάς µε την διαφορά ότι δεν έχουν
µισθολογικές προαγωγές αλλά κλίµακες. Κάποια στιγµή θα µεταλχθούν σε αστυφύλακες.
Από τον Σεπτέµβριο θα µπούνε στο ίδιο µισθολόγιο οπότε δεν θα υπάρχει πρόβληµα µε την
κράτηση της συνδροµής.
Ο κ. Νικολός Ιωάννης Μέλος του ∆.Σ. του Εθνικού Τµήµατος και του Λ.Α.Μ.∆.Ε.Α. είπε
ότι η Ένωσή µας ασχολείται µε το ζήτηµα αυτό χρόνια διότι αυτοί δεν ανήκαν στην
Ελληνική Αστυνοµία. Πλέον όµως δεν υπάρχει πρόβληµα διότι έχουν ενταχθεί οπότε δεν θα
έχουν πρόβληµα ακόµα και στο Λ.Α.Μ.∆.Ε.Α. να ενταχθούν όταν γίνει «επαγγελµατικό
ταµείο» διότι ανήκουν στον ίδιο επαγγελµατικό χώρο την ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.
Το θέµα τέθηκε από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης σε ψηφοφορία και
αποφασίσθηκε κατά πλειοψηφία να ενταχθούν αυτοί στην οικογένεια της ∆ιεθνούς
Ένωσης Αστυνοµικών.
Όµως επειδή το θέµα τέθηκε από την Αλεξανδρούπολη εκπρόθεσµα και κατατέθηκε ως θέµα
εκτός ηµερησίας διάταξης αποφασίσθηκε οµόφωνα να εξουσιοδοτηθεί το Εθνικό Τµήµα να
το εξετάσει µε την βοήθεια της Νοµικής Συµβούλου και να τεθεί ως θέµα ηµερησίας
διάταξης στο επόµενο Συνέδριο

2.Καθιέρωση της Ελληνικής Γλώσσας ως ∆ιεθνούς.
Εισήγηση από Τ.∆. Αλεξανδρούπολη.
«ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΩΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ»

Η Τοπική µας ∆ιοίκηση µετά από πολλές σκέψεις και συζητήσεις µεταξύ των µελών της και
ανθρώπων των γραµµάτων, κυρίως της Παιδαγωγικής Ακαδηµίας Αλεξανδρούπολης, προτείνει
να θέσουµε σαν θέµα στο 20° Πανελλήνιο Συνέδριο της ∆ιεθνούς Ένωσης Αστυνοµικών (Ι.Ρ.Α.)
στην Ζάκυνθο, την πρόταση να καθιερωθεί η Ελληνική γλώσσα ως µία ακόµα επίσηµη γλώσσα
της ∆ΙΕΘΝΟΥΣ µας ΕΝΩΣΗΣ.
Για το λόγο αυτό, σας γνωρίζουµε τα παρακάτω ελάχιστα στοιχεία που συγκεντρώσαµε:
Hellenic Quest λέγεται ένα πρόγραµµα ηλεκτρονικής εκµάθησης της Ελληνικής γλώσσας
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'' της οποίας πρόεδρος Τζον Σκάλι είπε
σχετικώς: Αποφασίσαµε να προωθήσουµε το πρόγραµµα εκµάθησης της Ελληνικής επειδή η
κοινωνία µας χρειάζεται ένα εργαλείο που θα της επιτρέψει ν' αναπτύξει τη δηµιουργικότητα της να
Εισαγάγει καινούργιες ιδέες και θα προσφέρει γνώσεις περισσότερες απ* όσες ο άνθρωπος
µπορούσε ως τώρα να ανακαλύψει»,
Με άλλα λόγια πρόκειται για µια 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
οργάνωσης και διαχείρισης 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 νψηλή τεχνολογία, αλλά και στον τοµέα οργάνωσης και
διοίκησης».

Αυτές οι ιδιότητες της Ελληνικής γλώσσας ώθησαν το Πανεπιστήµιο ίρβάιν της
Καλιφόρνια να αναλάβει την αποθησαύριση του πλούτου της. Επικεφαλής του προγράµµατος
τοποθετήθηκαν η γλωσσολόγος - Ελληνίστρια Μακ Ντόναλι και οι καθηγητές της ηλεκτρονικής
Μπσυνερ και Πάκαρι. Στον Η/Υ «Ίβυκο» αποθησαυρίστηκαν 6 εκατοµµύρια λεκτικοί τύποι της
γλωσσάς µας όταν η Αγγλική έχει συνολικά 490.000 λέξεις και 300.000 τεχνικούς όρους, δηλαδή
ως γλωσσά είναι µόλις το 1% της δικής µας. Στον «Ίβυκο» 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 την 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 την Ελληνική, Όλες τις άλλες
γλώσσες τις χαρακτήρισαν «σηµειολογικές».
«Νοηµατική γλώσσα» θεωρείται η γλωσσά 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
α' «πράγµα» (σηµαινόµενο) εννοείται µε το α' (σηµαίνον).
Με άλλα λόγια, η Ελληνική γλώσσα είναι η µόνη γλώσσα της οποίας οι λέξεις έχουν
«πρωτογένειο», ενώ σε όλες τις άλλες, οι λέξεις είναι συµβατικές, σηµαίνουν κάτι απλά επειδή
έτσι συµφωνήθηκε µεταξύ εκείνων που την χρησιµοποιούν. II.χ. στην Ελληνική, 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 «Ίβυκος», «Γνώσεις», «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 διότι η Ελληνική έχει µαθηµατική δοµή που επιτρέπει την αρµονική γεωµετρική
τους απεικόνιση.
Ιδιαιτέρως χρήσιµα είναι τα Ελληνικά προσφύµατα όπως: : ΤΗΛΕ, ΛΑΝ∆Η= ,,,LAND, ΓΈΩ,_
ΝΑΝΟ, ΜΙΚΡΟ, ΜΕΓΑ, ΣΚΟΠΟ, ,,.ΙΣΜΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟ,,.,, ΚΥΚΛΟ..., ΦΩΝΟ...,
ΜΑΚΡΟ., . , ΜΙΚΡΟ.,. 5 ∆ΙΣΚΟ._ ΓΡΑΦΟ._ ΓΡΑΜΜΑ...., ΣΥΝ.,.,ΣΥΜ..., κ,λ,π.
Παράδειγµα: το γνωστό σε όλους cd = compact disk = συµπακτωµένος δίσκος.
Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές θεωρούν την Ελληνική γλώσσα «µη οριακή», δηλαδή ότι µόνο σ'
αυτήν 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 νοητικές εκφράσεις που χρειάζονται, χωρίς τις οποίες η επιστηµονική
σκέψη να προχωρήσει.
Γι' αυτούς τους λόγους οι Ισπανοί Ευρωβουλευτές ζήτησαν να καθιερωθεί η Ελληνική ως
επίσηµη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι το να µιλά κανείς για Ενωµένη Ευρώπη χωρίς την
Ελληνική, είναι σα να µιλά σε ένα τυφλό για χρώµατα.
O κ. Στρογγύλης απευθυνόµενος στον κ. Πανούση ζήτησε να προωθήσει το θέµα στο ΡΕΒ και
να καθιερωθεί η Ελληνική γλώσσα ως επίσηµη γλώσσα της ∆ιεθνούς Ένωσης Αστυνοµικών.
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε και ενεκρίθη οµόφωνα να εξουσιοδοτηθεί το
Εθνικό Τµήµα να πράξει τις απαιτούµενες ενέργειες για την υλοποίηση της ανωτέρω πρότασης.
Ο κ. Πανούσης Ιωάννης δήλωσε ότι η προσέγγιση και η προώθηση δεν είναι εύκολη και πρέπει
να µας δοθεί χρόνος για να την προωθήσουµε.
3.∆όκιµοι Αστυφύλακες για ένα χρονικό διάστηµα να ανήκουν στις Τοπικές ∆ιοικήσεις που
έχουν εγγραφεί.
Εισήγηση από Τ.∆. Κοζάνης
Ο κ. Ζήσης Βόγδος αναφερόµενος στο τρίτο θέµα εκτός ηµερησίας διάταξης δήλωσε ότι είναι
άδικο οι Τοπικές ∆ιοικήσεις που γράφουνε ως Μέλη της ∆ιεθνούς Ένωσης ∆οκίµους από
Σχολές που υπάρχουν στην περιοχή τους και τα δικαιώµατα της συνδροµής των να πηγαίνουν
στην Τοπική ∆ιοίκηση που µετατίθεται.
Ο κ. Κατσαρόπουλος Γεώργιος δήλωσε ότι η κράτηση της συνδροµής γίνεται µε την µισθοδοσία
του Ιανουαρίου και τα δικαιώµατα αποστέλλονται από τον ταµεία αµέσως µετά. Για τα νέα
Μέλη γίνεται απευθείας η ενηµέρωση του ηλεκτρονικού αρχείου και αποστέλλονται στη
µηχανογράφηση του Υ.∆.Τ. τουλάχιστον τρεις φορές το χρόνο. Για τους ∆όκιµους που
εγγράφηκαν πριν την έξοδό τους από την Σχολή και εφόσον η ενηµέρωση της µηχανογράφησης
έγινε πριν την έξοδό τους και τοποθέτησή τους στις νέες Υπηρεσίες τα δικαιώµατα της
συνδροµής των πάνε στις Τοπικές που τους εγγράψανε. Το ποσόν εγγραφής (3 €) πάει εξ

ολοκλήρου στην Τ.∆. που του έγραψε. Ο Εθνικός Ταµίας είναι υπεύθυνος για την απόδοση των
δικαιωµάτων στις Τοπικές ∆ιοικήσεις.
4.Ο Απόστολος Παύλος να µην καθιερωθεί Προστάτης του Εθνικού Τµήµατος της ∆.Ε.Α.
Εισήγηση από Τ.∆. Σάµου.
Ο κ. Γατσάς Πρόεδρος της Τ.∆. Σάµου δήλωσε ότι µας βρίσκει αντίθετους η καθιέρωση του
Απόστολου Παύλου ως πολιούχου διότι η ∆ιεθνή Ένωση Αστυνοµικών δεν έχει σχέση µε
θρησκεία οπότε δεν προβλέπεται από το καταστατικό. Πρότεινε δε να γίνει ψηφοφορία αν
δεχόµαστε ως πολιούχο Άγιο µας τον Απόστολο Παύλο.
Ο κ. Κοντάκος Χρήστος Πρόεδρος του Εθνικού Τµήµατος ζήτησε και πήρε τον λόγο και
εξήγησε τον λόγο που επιλέχθηκε ως Άγιος µας ο Απόστολος Παύλος. Μας κατατέθηκε
πρόταση από την Θρησκευτικό Προϊστάµενο της Ελληνικής Αστυνοµίας Π. Νεκτάριο Κιούλο
και µε την θετική γνώµη του Αρχιεπίσκοπου Χριστόδουλου. Έχουµε θρήσκευµα. Ο απόστολος
Παύλος δεν βρίσκεται µόνο στη δική µας θρησκεία αλλά και στους Καθολικούς και στους
Ευαγγελιστές. Οι υπόλοιποι Μουσουλµάνοι ας δεχθούν τον δικό µας. Εµείς που η πλειοψηφία
είναι Ορθόδοξοι επελέξαµε αυτόν. Ο Πατέρας Κιούλος θα κάνει πρόταση και στο εξωτερικό να
κάνουν το ίδιο.
Ο κ. Στρατής Αθανάσιος Πρόεδρος της Τ.∆. Αθηνών Αττικής είπε ότι αυτή η πρόταση είναι
πολύ παλιά. Η θέση µας είναι ουδέτερη.
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης απευθυνόµενος στους σύνεδρους ρώτησε αν επιθυµούνε
το θέµα να µπεί σε ψηφοφορία η να αφεθεί να εξελιχθεί ως έχει.
Οµόφωνα αποφασίσθηκε το θέµα να µείνει ως έχει.
Ύστερα από πρωτοβουλία του ∆.Σ. του Εθνικού Τµήµατος δηµιουργήθηκαν νέες Τοπικές
∆ιοικήσεις και αυτές είναι οι Τ.∆. Ξάνθης, Αιτωλίας και Πειραιά. Στους εκπροσώπους αυτών
των νέων τοπικών διοικήσεων στο τέλος της Γενικής Συνέλευσης παρεδόθησαν οι σηµαίες τους
από τους κ. Χρήστο Κοντάκο Πρόεδρο του Εθνικού Τµήµατος, κ. Κων/νο Παπακωνσταντίνου
Επίτιµο Πρόεδρο ∆.Ε.Α. και τον κ. Ιωάννη Πανούση Παγκόσµιο Β’ Γενικό Γραµµατέα
αντίστοιχα.

Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αφού ευχαρίστησε τους εκπροσώπους και
τους παρατηρητές έληξε τις εργασίες του 20ου Πανελληνίου Συνεδρίου.
SERVO PER AMIKECO
Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραµµατέας

Βασίλειος Γατσάς

Φρειδερίκος Μαρκόπουλος

