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“Δύναμη”

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

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

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

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.

Γραφιστική Επιμέλεια:
Μαριάντα Κοτσαρίδου, τηλ.: 6942885745

Εκτύπωση:

Δημήτριος Κοτσαρίδης
Παπαναστασίου 8 - Ν.Κορδελιό, τηλ.: 2310-756564

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Σωτήριος Κατσαρός
Συνταγματολόγος - Ποινικολόγος
Δικηγόρος Αθηνών

Βασιλική Τουρτσάκη
Ποινικολόγος
Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

Ιωάννης Μισαηλίδης
Ποινικολόγος
Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

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

Βασ. Γιαννακόπουλος
Πρόεδρος

Γεώργιος Λαμπάδας
Γεν. Γραμματέας

Νικ. Ταχματζίδης
Α’ Αντιπρόεδρος

Δημήτριος Χρυσουλάς
Β’ Αντιπρόεδρος &
Αναπλ. Ταμίας

Ηλίας Βασιλάκης
Ιωάννης Πασχαλιάς Χριστ. Χριστοδουλής Δημ. Βασιλάκης Δημ. Μπουραζάνας
Γ΄Αντιπρόεδρος &
Ταμίας
Υπ. Δημ. Σχέσεων Υπ. Τομέα Πολιτιστ.
Προεδρεύων συνεδρ. Δ.Σ. Αναπλ. Γραμματέας
& Κοινων. Θεμάτων Υπ. περιοδικού - Υπ. ιστοσελ.
& Επικοινωνίας
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Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ I.P.A. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Οι άσχημες καιρικές συνθήκες, δεν απέτρεψαν αυτούς που μας εκτιμούν και προσπαθούν μαζί μας,
να επαναφέρουμε την ΕΝΟΤΗΤΑ στην IPA να βρεθούν στις 16-01-2017 στην Θεσσαλονίκη. Κάποιοι
μάλιστα χρειάστηκε να βάλουν και αλυσίδες στα αυτοκίνητά τους.
Όταν η ΕΝΟΤΗΤΑ είναι πρωταρχικός στόχος όλων μας, τότε αγγίζουμε την τελειότητα του SERVO
PER AMIKECO (Υπηρετώ δια της φιλίας). Στην Θεσσαλονίκη, αυτό γίνεται αρκετά χρόνια και τις
τελευταίες ημέρες είχαμε την δυνατότητα να μεταδώσουμε με τους προσκεκλημένους μας την
έννοια αυτή σε κάθε γωνιά της χώρας.
Με την ευκαιρία της Γενικής Συνέλευσης των μελών της I.P.A. Θεσσαλονίκης, που όπως συμβαίνει
τα τελευταία επτά χρόνια, διεξήχθη ταυτόχρονα με την Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης
Αστυνομικών εν αποστρατεία Θεσσαλονίκης, προσκαλέσαμε πέραν των άλλων και αρκετούς
προέδρους Τοπικών Διοικήσεων I.P.A.
Θα θέλαμε να προσκαλέσαμε και άλλους Προέδρους, αλλά δεσμευόμαστε αυτό να το πράξουμε
τα επόμενα χρόνια, καθώς προσπαθούμε κάθε χρόνο να καλούμε διαφορετικές (κατά το δυνατόν)
Τοπικές Διοικήσεις.
16-01-2016 ώρα 17.00 όλα είναι έτοιμα και
η προσέλευση των προσκεκλημένων και
των μελών αρχίζει.
Σε μια κατάμεστη πολυτελή αίθουσα του
ξενοδοχείου PORTO PALACE η εκδήλωση
ξεκινά, με χαιρετισμό από τον Πρόεδρο
της Γενικής Συνέλευσης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ
Ηλία, ο οποίος ευχαριστεί όλους τους
προσκεκλημένους και τα μέλη και ευχαριστεί
τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο Ενώσεων
που ΟΜΟΦΩΝΑ τον επέλεξαν ως Πρόεδρο
της Συνέλευσης. Επίσης ευχαριστεί θερμά
τους χορηγούς της εκδήλωσης.
(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)
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(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)

Ακολούθως τον λόγο παίρνουν ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών εν Αποστρατεία Νομού
Θεσσαλονίκης κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος ο οποίος απευθύνει χαιρετισμό και ακολουθεί ο
Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης.
Ακολουθεί βράβευση συναδέλφων ως ακολούθως:

Αναμνηστική πλακέτα στον προπονητή της ομάδας μπάσκετ της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΚΑΝΕΛΛΗ
Διαμαντή για την σπουδαία προσφορά του. Την επίδοση της πλακέτας έκανε ο Πρόεδρος της
I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, ενώ από τον εκπρόσωπο των καταστημάτων
«ΔΙΚΤΥΟ» επιδόθηκε δωροεπιταγή 100 ευρώ.

Αναμνηστική πλακέτα στον π. προπονητή ΥΦΑΑ στην ιστιοπλοϊα κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Αθανάσιο για
την σπουδαία προσφορά του και την συνεχή στήριξη της ομάδας ιστιοπλοϊας της ΕΛ.ΑΣ. Την
επίδοση της πλακέτας έκανε ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών εν Αποστρατεία Θεσσαλονίκης
κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος, ενώ από τον εκπρόσωπο των καταστημάτων «ΔΙΚΤΥΟ» επιδόθηκε
δωροεπιταγή 100 ευρώ.

Αναμνηστική πλακέτα στον συνάδελφο κ. ΠΑΠΑΤΖΙΑΜΟ Βασίλειο, για την συνεχή στήριξη
πέραν της 20 ετίας στις δύο Ενώσεις. Την επίδοση της πλακέτας έκανε ο Πρόεδρος της Ένωσης
Αστυνομικών εν Αποστρατεία Θεσσαλονίκης κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος, ενώ από τον εκπρόσωπο
των καταστημάτων «ΔΙΚΤΥΟ» επιδόθηκε δωροεπιταγή 100 ευρώ.
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(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)

Αναμνηστική πλακέτα στον συνάδελφο κ. ΜΑΝΤΑΡΛΗ Κων/νο, για την συνεχή στήριξη πέραν της
20 ετίας στις δύο Ενώσεις. Την επίδοση της πλακέτας έκανε ο Πρόεδρος της I.P.A. Θεσσαλονίκης
κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, ενώ από τον εκπρόσωπο των καταστημάτων «ΔΙΚΤΥΟ» επιδόθηκε
δωροεπιταγή 100 ευρώ.

Αναμνηστική πλακέτα στον συνάδελφο κ. ΚΑΤΣΑΟΥΝΙΔΗ Νικόλαο, για την συνεχή στήριξη πέραν
της 20 ετίας στις δύο Ενώσεις. Την επίδοση της πλακέτας έκανε ο Πρόεδρος της I.P.A. Θεσσαλονίκης
κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, ενώ από τον εκπρόσωπο των καταστημάτων «ΔΙΚΤΥΟ» επιδόθηκε
δωροεπιταγή 100 ευρώ.

Στην συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον Γενικό Επιθεωρητή Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδος,
Αντιστράτηγο κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Μιχαήλ, ο οποίος εντυπωσιασμένος από τον όγκο της συγκέντρωσης,
δήλωσε ότι θα είναι θερμός υποστηρικτής των δράσεών μας και ευχήθηκε σε όλους για την νέα
χρονιά.
Ακολούθησε ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης Υποστράτηγος κ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ
Νικόλαος, ο οποίος επίσης δήλωσε ότι θα είναι κοντά σε κάθε εκδήλωση που ανεβάζει
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το κύρος των Ενώσεων και αποβλέπει στην σύσφιξη των σχέσεων φιλίας και εξυπηρέτησης μεταξύ
των ενε ενεργεία και των συνταξιούχων συναδέλφων.
Στην συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον π. Διευθυντή ΣΔΟΕ Θεσσαλονίκης κ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΗ Γρηγόριο, ο
οποίος είναι ένθερμος φίλος και κατά τακτά χρονικά διαστήματα μας δίνει τις συμβουλές του για
διάφορα θέματα.

Ακολούθως ο λόγος δόθηκε στους παρακάτω προσκεκλημένους μας, οι οποίοι ως κύριο θέμα είχαν
την ΕΝΟΤΗΤΑ της I.P.A. η οποία ενότητα είχε διαρραγεί κατά τα τελευταία χρόνια και όλοι μαζί θα
πρέπει να την επαναφέρουμε. Η σειρά των ομιλιών είχε ως ακολούθως:
Παγκόσμιος Γενικός Γραμματέας I.P.A. κ. ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος
Αναπλ. Ταμίας του Εθνικού Τμήματος I.P.A. και Πρόεδρος I.P.A. Ηρακλείου κ. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ
Μανόλης.
Μέλος του Δ.Σ. του Εθνικού Τμήματος I.P.A. κ. ΧΡΑΠΑΣ Παντελής.
π. Πρόεδρος του Εθνικού Τμήματος I.P.A. κ. ΚΟΝΤΑΚΟΣ Χρήστος.
Επίτιμο μέλος I.P.A. Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος I.P.A. Σάμου κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος.
Πρόεδρος I.P.A. Ζακύνθου κ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος.
Πρόεδρος I.P.A. Κυκλάδων κ. ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ Ταξιάρχης.
Πρόεδρος I.P.A. Καρδίτσας κ. ΖΑΡΧΑΝΗΣ Γεώργιος.
Πρόεδρος I.P.A. Τρικάλων κ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ Κων/νος.
Πρόεδρος I.P.A. Ξάνθης κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Χρήστος.
Πρόεδρος I.P.A. Δωδεκανήσου κ. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ Τσαμπίκος.
Πρόεδρος I.P.A. Αρκαδίας κ. ΚΑΣΙΜΟΣ Σωτήριος.
Πρόεδρος Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών Καβάλας κ. ΚΙΟΣΣΕΣ Ηλίας.
Πρόεδρος I.P.A. και Αποστράτων Πρέβεζας κ. ΚΙΤΣΙΟΣ Σοφοκλής.
Πρόεδρος I.P.A. και Αποστράτων Ιωαννίνων κ. ΚΙΤΣΙΟΣ Σπύρος.
Πρόεδρος I.P.A. Πιερίας κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Φριδερείκος.
Πρόεδρος I.P.A. Σερρών κ. ΜΠΑΓΚΟΣ Στέργιος.
Πρόεδρος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Κοζάνης κ. ΜΠΟΥΓΑΤΣΙΑΣ Κων/νος.
Πρόεδρος Ι.P.A. Χαλκιδικής κ. ΠΑΛΛΗΣ Δημήτριος.
Πρόεδρος I.P.A. Φωκίδας κ. ΠΑΣΧΑΛΗΣ Γρηγόριος.
Πρόεδρος I.P.A. Χανίων κ. ΠΕΡΡΑΚΗΣ Ιωάννης.
Πρόεδρος I.P.A. Δράμας κ. ΣΚΑΡΛΙΟΣ Μηνάς.
Πρόεδρος I.P.A. Κιλκίς κ. ΤΑΡΝΑΡΑΣ Κων/νος.
Πρόεδρος I.P.A. Λάρισας κ. ΤΣΙΩΡΑΣ Χρήστος.
Πρόεδρος I.P.A. Ημαθίας κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ Γεώργιος.
Πρόεδρος I.P.A. Πέλλας κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Κων/νος.
Μηνύματα απέστειλαν οι παρακάτω πρόεδροι οι οποίοι δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν στην
εκδήλωση για λόγους πέραν της θελήσεώς των:
Πρόεδρος I.P.A. Ροδόπης κ. ΣΚΕΥΑ Ζωή.
Πρόεδρος I.P.A. Καβάλας κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Θεμιστοκλής.
Πρόεδρος I.P.A. Λακωνίας κ. ΚΟΥΒΟΥΣΗΣ Δημήτριος.
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Στην συνέχεια ο λόγος δόθηκε στην Πρόεδρο του Συλλόγου ΟΡΑΜΑ ΖΩΗΣ κ. ΚΥΛΑΦΗ Αγγελική
για ένα σύντομο χαιρετισμό στην εκδήλωση και ακολούθησε χαιρετισμός από τους χορηγούς ως
ακολούθως:
Ο εκπρόσωπος των καταστημάτων ΔΙΚΤΥΟ κ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ Γεώργιος. Τα καταστήματα ΔΙΚΤΥΟ
εκτός από τις δωροεπιταγές που έδωσαν σε όλους τους βραβευθέντες, μοίρασαν σε όλους τους
συμμετέχοντες στην εκδήλωση (πέραν των 300 ατόμων) από ένα γκάτζετ και ενημερωτικό υλικό σε
πολυτελή τσάντα.
Ο Διευθυντής πωλήσεων της εταιρίας κινητής τηλεφωνίας WIND κ. ΔΟΥΡΟΣ Θεόδωρος, ο οποίος
συνοδευόταν από τα στελέχη ΔΑΦΝΟΜΙΛΗ Νικόλαο και ΛΟΥΤΣΗ Αικατερίνη.
Ο ιδιοκτήτης τυπογραφείου κ. ΚΟΤΣΑΡΙΔΗΣ Δημήτριος.
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Για λόγους πέραν της θελήσεώς τους, δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν στην εκδήλωση οι χορηγοί:
VODAFONE – Γραφεία τελετών ΦΑΝΗΣ ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΣ & ΥΙΟΣ και Θερμοκήπια ΑΜΥΡΣΩΝΗ
Γιακουμή Κοκάρι Σάμου.
Σειρά, είχε η κοπή της πίτας την οποία ευλόγησε ο πατήρ Παύλος, ενώ ως ψάλτης τον βοήθησε
ο π. Διευθυντής ΣΔΟΕ Θεσσαλονίκης κ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ Γρηγόριος. Το φλουρί από την πίτα των
προσκεκλημένων έτυχε ο π. Πρόεδρος του Εθνικού Τμήματος κ. ΚΟΝΤΑΚΟΣ Χρήστος, στο οποίο
δόθηκε μία εικόνα του Αγίου Δημητρίου. Στις μικρές βασιλόπιτες που δόθηκαν σε όλα τα μέλη
αντιστοιχούσαν 3 φλουριά με ισάριθμες εικόνες του Αγίου Δημητρίου στους τυχερούς.
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Στην συνέχεια τον λόγο έλαβε ο νομικός σύμβουλος των δύο Ενώσεων κ. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ Ιωάννης και
ακολούθως ο ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας ενημέρωσε τα μέλη των δύο Ενώσεων για διάφορα θέματα που
τους αφορούν.
Η εκδήλωση έλαβε τέλος στις 20.30 ώρα σε κλίμα ενθουσιασμού από όλους τους συμμετέχοντες.
Στην συνέχεια όλοι οι προσκεκλημένοι με 2 λεωφορεία μετέβησαν στο γνωστό κοσμικό κέντρο
Θεσσαλονίκης LE PALAIS όπου απόλαυσαν καλό φαγητό μα καλό κρασί και καλή μουσική. Στο
κέντρο, προσήλθε και ο χορηγός μας, από τα γραφεία τελετών κ. Φάνης ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΣ, ο οποίος
απηύθηνε χαιρετισμό καταχειροκροτούμενος από τους πλέον των 100 προσκεκλημένους μας.
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(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

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

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)

Επίσης στο κέντρο προσήλθε και τέταρτο
υψηλόβαθμο στέλεχος της εταιρίας
WIND ο κ. ΤΡΕΚΛΑΣ Πέτρος. Κατά την
είσοδο στο κέντρο δόθηκε σε όλες τις
κυρίες από μία ορχιδέα, προσφορά των
θερμοκηπίων ΑΜΥΡΣΩΝΗ Γιακουμή
Κοκάρι Σάμου.
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(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)

Την επόμενη ημέρα το πρωϊ, με λεωφορεία και επίσημους ξεναγούς, οι προσκεκλημένοι μας,
ξεναγήθηκαν στις ομορφιές της Θεσσαλονίκης και το μεσημέρι, όλοι μαζί μεταβήκαμε για φαγητό
σε γνωστή κοσμική ταβέρνα.
Από το απόγευμα της 17-01-2017 ξεκίνησε η αναχώρηση των προσκεκλημένων μας, από την
Θεσσαλονίκη, η οποία αναχώρηση ολοκληρώθηκε σήμερα 21-01-2017.
Σας ευχαριστούμε θερμά όλους για την συμμετοχή. Είστε υπέροχοι!!!
Ευχαριστούμε τον Παγκόσμιο Γ. Γραμματέα της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών κ. ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟ
Γεώργιο, καθώς και τους Προέδρους της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Σάμου και Χανίων, για τις
συγχαρητήριες και ευχαριστήριες επιστολές που μας έστειλαν.
Ευχαριστούμε, τον ιερέα πατήρ Παύλο καθώς και τον π. Διευθυντή ΣΔΟΕ κ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΗ Γρηγόριο
για την συμμετοχή τους και την πολύτιμη συνεισφορά τους.
Ευχαριστούμε επίσης τους κάτωθι χορηγούς της εκδήλωσης:
1.
Γραφεία τελετών «Φάνης Μπαμπούλας και Υιός».
2.
Καταστήματα κινητής-σταθερής τηλεφωνίας και ρεύματος «Δίκτυο» - Κ. Καραμανλή 143
3.
Εταιρία κινητής τηλεφωνίας WIND
4.
Εταιρία κινητής τηλεφωνίας VODAFONE
5.
Τυπογραφείο κ. Κοτσαρίδη Δημητρίου
6.
Ανθοκήπια ορχιδέας κ. Αμυρσώνη Γιακουμή – Κοκκάρι Σάμου
7.
Ηotel PORTO PALACE Θεσσαλονίκης
8.
Piano Bar Gourmet Restaurant Le Palais – Μαρία Κάλλας 27
9.
Συνεταιρισμό Αστυνομικών Θεσσαλονίκης

Δείτε όλα τα νέα της Ι.P.A., στην ιστοσελίδα της I.P.A. Θεσσαλονίκης

WWW.IPAMAKEDONIA.GR
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ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΑΝ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης,
βραβεύτηκαν παιδιά του προσωπικού Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης
Θεσσαλονίκης, της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας,
καθώς και των αυτοτελών αστυνομικών Υπηρεσιών που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη, τα οποία
πέτυχαν στις Πανελλήνιες εξετάσεις έτους 2016.
Πιο συγκεκριμένα, στην εκδήλωση απονεμήθηκαν τιμητικοί έπαινοι και συμβολικά δώρα στους
επιτυχόντες που εισήχθησαν σε Ανώτατα και Ανώτερα Ιδρύματα, καθώς και στις Αστυνομικές και
Στρατιωτικές Σχολές.
Το καλωσόρισμα απηύθυνε ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, Αντιστράτηγος
Μιχαήλ Καραμαλάκης, ο οποίος αφού ευχαρίστησε τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίας Τάξης, Δημήτρη
Αναγνωστάκη και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Τσουβάλα,
που τίμησαν την εκδήλωση με την παρουσία τους, εξέφρασε τις εγκάρδιες ευχές και τα θερμά
συγχαρητήρια στα παιδιά για την επιτυχία τους. Μάλιστα, προέτρεψε τους νέους να επιδείξουν
επιμονή και καρτερικότητα για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις, καθώς ο αγώνας τους δεν
σταματά εδώ, αφού θα κληθούν να αντιμετωπίσουν νέες δυσκολίες.
Ακολούθησε χαιρετισμός του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, Δημήτρη Αναγνωστάκη, ο
οποίος συνεχάρη θερμά τους επιτυχόντες για την προσπάθεια τους και το αποτέλεσμα, τονίζοντας
μεταξύ άλλων, απευθυνόμενος στους νέους: «Ανοίξατε τα πανιά σας ξεκινώντας μία νέα διαδρομή.
Εύχομαι η διαδρομή αυτή να ολοκληρωθεί με επιτυχία και βέβαια το ταξίδι της ζωής σας να είναι
καλότυχο, να έχει απ’ όλα τα καλά που προσδοκάτε και ονειρεύεστε».
Στη συνέχεια, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας,
αναφέρθηκε στις επιτυχίες των παιδιών και επεσήμανε ότι: «Η παιδεία και η εκπαιδευτική
διαδικασία αποτελούν την ισχυρή αλλά και ευαίσθητη βάση πάνω στην οποία η κοινωνία στηρίζει
το ίδιο της το μέλλον. Οι επιτυχίες των παιδιών μας αποτελούν εθνικό στόχο και σημαντική εθνική
επένδυση στο μέλλον της χώρας».
Επίσης, συνεχάρη τους επιτυχόντες που «με ζήλο, εργατικότητα, προσπάθεια και ουσιαστική
προετοιμασία ξεχώρισαν, σημείωσαν υψηλές επιδόσεις, πέτυχαν τον στόχο τους και εισήχθησαν σε
σχολές της επιλογής τους, με σκοπό την απόκτηση μόρφωσης που θα τους κάνει ολοκληρωμένους
ανθρώπους και προσωπικότητες» καθώς και «τους συναδέλφους γονείς που τους έμαθαν την
αξία της αγωνιστικότητας με υπομονή, επιμονή και προσήλωση στο στόχο και δημιούργησαν το
κατάλληλο περιβάλλον για τη στήριξή τους, στην συστηματική τους προσπάθεια».
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(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)

Τη βράβευση χαιρέτισαν και τίμησαν με την παρουσία τους, εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Νεαπόλεως Σταυρουπόλεως κ.κ. Βαρνάβα, Πρωτοπρεσβύτερος Πατέρας Βασίλειος
του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Νεαπόλεως, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ κ. Αχιλλέας
Ζαπράνης, η αναπληρώτρια Πρύτανης Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κα Αριάδνη Στογιαννίδου, ο Πρόεδρος του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης
κ. Κωνσταντίνος Βαρσαμίδης, ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης και Πρόεδρος της
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας κ. Λάζαρος Κυρίζογλου και ο Δήμαρχος
Κορδελιού – Ευόσμου κ. Πέτρος Σούλας.
Επίσης, παρέστησαν ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης, Υποστράτηγος Νικόλαος
Μπαντουβάκης, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κεντρικής Μακεδονίας,
Ταξίαρχος Θωμάς Σάνδρος, οι βοηθοί Γ.Α.Δ.Θ., οι Διευθυντές των Διευθύνσεων δικαιοδοσίας
της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, οι Διευθυντές των Υποδιευθύνσεων
Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος,
Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος,
Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων Βορείου Ελλάδος, Τεχνικών Εφαρμογών Βορείου Ελλάδος και
Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας Βορείου Ελλάδος, Ανώτεροι Αξιωματικοί της Γ.Α.Δ.Θ.,
ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών ε.α. Νομού Θεσσαλονίκης κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος και
ο Πρόεδρος της Τ.Δ. Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Νομού Θεσσαλονίκης κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Βασίλειος. Επίσης πρόεδροι και μέλη Δ.Σ. Συνδικαλιστικών Ενώσεων καθώς και λοιπό αστυνομικό
και πολιτικό προσωπικό της Γ.Α.Δ.Θ..

Μεταξύ των παιδιών που βραβεύτηκαν ήταν και η ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ Κατερίνα, κόρη του
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ Χριστόδουλου ο οποίος είναι Ταμίας στην I.P.A. Θεσσαλονίκης και Αντιπρόεδρος
του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος I.P.A.
Κατόπιν ακολούθησε κοπή πίτας και
δεξίωση προς τιμήν των επιτυχόντων.
Μετά το πέρας των βραβεύσεων,
ο Γενικός Επιθεωρητής Ελληνικής
Αστυνομίας
Βορείου
Ελλάδος
Αντιστράτηγος
κ.
Μιχαήλ
Καραμαλάκης, απένειμε τιμητικές
πλακέτες στον Γενικό Γραμματέα
Δημόσιας
Τάξης,
Δημήτρη
Αναγνωστάκη, στον κ. Αρχηγό της
Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο
κ. Κων/νο Τσουβάλα και στην μπάντα του Τμήματος Μουσικής Αστυνομίας.
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ S.O.S. ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στο Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιαρίου Θεσσαλονίκης, μετέβη στις 19-12-2016 αντιπροσωπεία της I.P.A.
Θεσσαλονίκης, για να δώσει δώρα στα παιδιά. Τα ζεστά χαμόγελα των παιδιών και των υπευθύνων
του Παιδικού Χωριού SOS ήταν η καλύτερη αμοιβή για όλους τους συναδέλφους. Επισκεφτήκαμε
ένα από τα σπίτια του Παιδικού Χωριού, όπου είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τα παιδιά. Στο
σπίτι αυτό διαμένει και ο βαφτισιμιός μας Αλέξανδρος, στον οποίο δώσαμε τα Χριστουγεννιάτικα
δώρα του. Αλλάξαμε ευχές, για καλά Χριστούγεννα και μια νέα χρονιά με λιγότερα προβλήματα για
όλο τον κόσμο.

ΠΑΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2017
Για άλλη μια χρονιά, η Τοπική Διοίκηση I.P.A. Θεσσαλονίκης, διέθεσε εντελώς δωρεάν σε όλα τα
μέλη της, τον οδηγό σπουδών ΠΑΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2017.
Πρόκειται για ένα βιβλίο 750 σελίδων, το οποίο για
7η συνεχή χρονιά, η I.P.A. Θεσσαλονίκης, προσφέρει
στα παιδιά της Γ΄τάξης Λυκείου, συμβάλλοντας με
τον τρόπο της, στην προσπάθεια παιδιών και γονέων,
για είσοδο των παιδιών σε ΑΕΙ-ΤΕΙ-Αστυνομικές και
Στρατιωτικές Σχολές.
Το βιβλίο παρελήφθη και διανεμήθηκε έγκαιρα, στα
μέλη μας.
Απαραίτητα δικαιολογητικά ήταν η ταυτότητα μέλους
της I.P.A. και σε φωτοαντίγραφο η ταυτότητα του
μαθητή.
Από τουλάχιστον ένα αντίτυπο διατέθηκε και σε όσες
Τοπικές Διοικήσεις της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών
εξεδήλωσαν ενδιαφέρον, ώστε να ενημερωθούν τα
μέλη τους.
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Πρωταθλητές Ευρώπης οι Έλληνες Αστυνομικοί στην
ιστιοπλοΐα κατηγορία Tornado

Άξια εκπροσώπησαν την Εθνική Ελλάδος οι αστυνομικοί της Υ.Φ.Α.Α, Αρχ/κας ΤΑΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αλέξανδρος και Αστ/κας ΜΑΥΡΟΣ Νικόλαος, στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας
κατηγορίας Tornado, το οποίο διεξήχθη στην ακτή του Cesenatico της Ιταλίας από 22 έως 26 Ιουνίου
2016, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο ανάμεσα σε 26 σκάφη από 7 χώρες.
Επίσης, εξαιρετική εμφάνιση είχαν και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας, το οποίο διεξήχθη
δύο εβδομάδες νωρίτερα στη λίμνη Constanze της Γερμανίας, καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση
ανάμεσα σε 32 σκάφη από 12 χώρες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Έλληνες ιστιοπλόοι αστυνομικοί έχουν καταφέρει τα τελευταία επτά
χρόνια να βρίσκονται ανάμεσα στις νικήτριες ομάδες σε διεθνείς και εθνικές αθλητικές διοργανώσεις
του υγρού στίβου.
Στην αποστολή συμμετείχε και ο Ανθ/μος ε.α. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Αντώνιος τέως προπονητής της
Υ.Φ.Α.Α., ως τεχνικός σύμβουλος-υποστήριξη της ομάδος.
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ΧΟΡΗΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Α.Ε.Θ. ΑΠΟ ΤΟΝ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Άλλη μια χορηγία από τον Συνεταιρισμό Αστυνομικών Θεσσαλονίκης στην Δ/νση Αστυνομικών
Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε στις 13-12-2016.
Ο Συνεταιρισμός Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, μετά από πρόταση της συνδικαλιστικής παράταξης
ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ της Ε.Α.Υ. Θεσσαλονίκης, εφοδίασε το συνεργείο της Δ.Α.Ε.Θ. με ένα
ανυψωτικό μηχάνημα βαρέως τύπου καθώς και με ένα υδροπλυστικό μηχάνημα.
Τα δύο αυτά μηχανήματα, νέας τεχνολογίας, θα βοηθήσουν στο έργο των συναδέλφων του τεχνικού
τμήματος της παραπάνω υπηρεσίας.
Η χορηγία έγινε αποδεκτή από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας με ιδιαίτερη ικανοποίηση.
Ήταν μια χορηγία του Συνεταιρισμού Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, μετά από πρόταση της
Συνδικαλιστικής Παράταξης ……….

- 21 -

ΑΓΩΝΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αγώνας μπάσκετ με διοργανωτή την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Θεσσαλονίκης με σκοπό
την ενίσχυση οικογενειών θανόντων συναδέλφων.
Ο αγώνας ήταν μεταξύ της ομάδας
της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Β.
Ελλάδος και των Βετεράνων και διεξήχθη
στις 23-11-2016 και ώρα 19.00 στο
Αλεξάνδρειο Μέλαθρο Θεσσαλονίκης.
Τιμητική πλακέτα, απονεμήθηκε στην
Διεθνή Ένωση Αστυνομικών (I.P.A.)
Θεσσαλονίκης, καθώς ήταν βασικός
χορηγός της εκδήλωσης. Την απονομή
της πλακέτας, έκανε ο προπονητής της
ομάδας των βετεράνων κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Γιάννης στον πρόεδρο της I.P.A.
Θεσσαλονίκης κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ
Βασίλειο.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους οι: ο αναπληρωτής Υπουργός
Προστασίας του Πολίτη κ. ΤΟΣΚΑΣ
Νικόλαος, ο Γενικός Επιθεωρητής
ΕΛ.ΑΣ. Βορείου Ελλάδος Αντ/γος κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ Μιχάλης, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής
Θεσσαλονίκης Υπ/γος κ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ Νικόλαος, ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΑΣΥ κ.
ΜΑΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Ε.Α. Ν. Θεσσαλονίκης κ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος με το σύνολο των μελών του Δ.Σ., ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων
Αστυνομικών Ν. Θεσσαλονίκης κ. ΣΑΚΟΝΙΔΗΣ Γεώργιος με το σύνολο των Μελών του Δ.Σ., ο
Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Ν. Θεσσαλονίκης κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος
με το σύνολο των Μελών του Δ.Σ., ο Αντιπρόεδρος του Εθνικού Τμήματος I.P.A. κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ
Χριστόδουλος, ο Πρόεδρος της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Βορείου Ελλάδας κ. ΖΑΧΑΡΗΣ και ο
Δήμαρχος Αμπελοκήπων κ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ Λάζαρος.
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Επίσκεψη με πασχαλιάτικα δώρα στο Παιδικό Χωριό
S.O.S. Πλαγιαρίου Θεσσαλονίκης.

Στις 10 Απριλίου 2017 αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Διεθνούς Ένωσης
Αστυνομικών (I.P.A.) Τοπική Διοίκηση Νομού Θεσσαλονίκης κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ Βασίλειο,
επισκέφτηκε το Παιδικό Χωριό S.O.S. Πλαγιαρίου και μοίρασε λαμπάδες και δώρα στα παιδιά.
Ήταν μια συνηθισμένη πλέον κίνηση την οποία κάνει η Τ.Δ. Θεσσαλονίκης, αρκετές φορές τον
χρόνο, άλλες φορές με φορτηγά με τρόφιμα και άλλες φορές με γλυκίσματα και δώρα.
Βέβαια, όλοι μαζί, επισκέφτηκαν και τον βαφτισιμιό Αλέξανδρο, στον οποίο έδωσαν την λαμπάδα
του, δώρα και γλυκίσματα.
Οι ευχές των υπευθύνων του Παιδικού Χωριού και κυρίως των παιδιών για ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ήταν
η σπουδαία ανταμοιβή μας.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΦΩΚΙΔΑΣ
Άμφισσα 27 Ιανουαρίου 2017 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Προς: Δ.Ε.Α / Τ.Δ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κοιν: 1) Δ.Ε.Α / Ε.Τ., 2) Δ.Ε.Α / Τ.Δ ΧΩΡΑΣ, 3) ΠΕΡΙΟΔΙΚA I.P.A - ΙΣΤΟΣΕΛIΔΕΣ I.P.A
Αγαπητέ Πρόεδρε και Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της I.P.A Τοπικής Διοίκησης Θεσσαλονίκης,
παρελήφθη από την Τοπική μας το βιβλίο που φέρει τον τίτλο « Πάμε… Πανεπιστήμιο 2017 ».
Σας συγχαίρουμε, για την έκδοση και αποστολή στις Τ.Δ. Ι.Ρ.Α. Χώρας (όσες είχαν αιτηθεί), αντιτύπων
του βιβλίου – οδηγού ως προσφορά γνώσης για τους μαθητές λυκείου καθώς περιέχει οδηγίες
συμπλήρωσης μηχανογραφικού, αξιολόγηση σχολών, έρευνες στην αγορά εργασίας και άλλα
πολλά στην επιλογή επαγγελματικού προσανατολισμού για τους υποψηφίους των Πανελληνίων
εξετάσεων έτους 2017.
Ως αποδέκτης αυτής της προσφορά σας, για ακόμα μία φορά σας ευχαριστούμε θερμά και ήδη
είναι στην διάθεση των μελών μας. SERVO PER AMIKECO (Υπηρετώ διά της φιλίας)
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
O Πρόεδρος – ΠΑΣΧΑΛΗΣ Γρηγόριος
Ο Γεν. Γραμματέας – ΚΩΣΤΑΚΟΣ Αθανάσιος
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Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΑΜΑ ΖΩΗΣ ΕΚΟΨΕ ΤΗΝ
ΠΙΤΑ ΤΟΥ

Στις 17-02-2017 σε γνωστό κατάστημα στην Καλαμαριά, ο Σύλλογος ΟΡΑΜΑ ΖΩΗΣ έκοψε την πίτα
του. Την πίτα έκοψε η Πρόεδρος του Συλλόγου κ. ΚΥΛΑΦΗ Αγγελική.
Ο κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος, εκπροσώπησε την Διεθνή Ένωση Αστυνομικών Θεσσαλονίκης
και την Συνδικαλιστική παράταξη ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Θεσσαλονίκης.
Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών Τ.Δ. Θεσσαλονίκης, η Ένωση Αστυνομικών ε.α. Θεσσαλονίκης και
ο Συνεταιρισμός Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, είναι μόνιμοι υποστηρικτές, αναγνωρίζοντας το
σπουδαίο έργο που επιτελούν οι εκλεκτοί συνάδελφοι του προεδρείου του Συλλόγου ΟΡΑΜΑ ΖΩΗΣ.
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ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γενική Συνέλευση – Κοπή πίτας – Βράβευση του ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ηλία
Την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017, στην αίθουσα του Αμφιθεάτρου του Αστυνομικού Μεγάρου
Θεσσαλονίκης, η Ένωση Ειδικών Φρουρών Κεντρικής Μακεδονίας, πραγματοποίησε την ετήσια
Γενική Συνέλευση των μελών και κοπή της βασιλόπιτας.
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, βραβεύτηκαν συνάδελφοι για εξαίρετες πράξεις, ο Δικηγόρος της
Ένωσης κ. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ Ιωάννης και ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού Αστυνομικών Θεσσαλονίκης
κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας για την χρόνια ηθική και υλική συμπαράσταση στην Ένωση Ειδικών Φρουρών
Κεντρικής Μακεδονίας.
Στην εξαιρετική εκδήλωση, συμμετείχαν ο Πρόεδρος της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Βασίλειος και ο π. Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος I.P.A. κ. ΚΟΝΤΑΚΟΣ Χρήστος.
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Η ΟΜΑΔΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΗΣ I.P.A. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΚΟΨΕ
ΤΗΝ ΠΙΤΑ ΤΗΣ
Στις 21-02-2017 στο ουζερί «Βάλσαμο»
στην Θεσσαλονίκη, η ομάδα μπάσκετ
της I.P.A. Θεσσαλονίκης, με την
συμμετοχή του Δ.Σ. και της Ε.Ε. της
I.P.A. Θεσσαλονίκης έκοψε την πίτα
της.
Τυχερός ήταν ο ΤΣΙΤΣΙΝΑΚΗΣ Ιωάννης
ο οποίος κέρδισε το φλουρί στο οποίο
αντιστοιχούσε ένα τάμπλετ μάρκας
LENOVO.
Η εκδήλωση ήταν εξαιρετική, χάρις
στο κέφι και τα πειράγματα των
συναδέλφων της ομάδας μπάσκετ,
αλλά και στον εκλεκτό συνάδελφο ΤΣΙΤΣΙΝΑΚΗ Ιωάννη ο οποίος με την κιθάρα του, εντυπωσίασε
όλους τους παρευρισκόμενους και τον ευχαριστούμε θερμά.
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Η ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ» ΚΑΙ Η
I.P.A. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΑΝ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ Δ.Α.Ε.Θ.

Στις 02-03-2017 τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής της συνδικαλιστικής παράταξης «ΔΥΝΑΜΗ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ» κ.κ. ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ Ιωάννης και ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος, συνοδευόμενοι από
τους Πρόεδρο Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ Βασίλειο, τον
Πρόεδρο του Συνεταιρισμού Αστυνομικών Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ηλία και τον Διευθυντή των
καταστημάτων σταθερής – κινητής τηλεφωνίας και ρεύματος «Δίκτυο» κ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΗ Γεώργιο,
επισκέφτηκαν τον Διευθυντή Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης Ταξίαρχο κ. ΔΟΥΒΑΛΗ
Γεώργιο. Με τον Διευθυντή της ΔΑΕΘ, υπήρξε πολύωρη επωφελής και σε φιλικό κλίμα συζήτηση
επί όλων των θεμάτων.
Ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, μετά από πρόταση της συνδικαλιστικής
παράταξης «ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ» προσέφερε ένα SIMPLE fi της WIND για γρήγορο internet
στα γραφεία της ΔΑΕΘ, ενώ δεσμεύτηκε για αλλαγή της πόρτας εισόδου του κτιρίου της ΔΑΕΘ με
πόρτα ασφαλείας. Τα έξοδα λειτουργία του internet, αλλά και την αλλαγή της πόρτας του κτιρίου,
θα καλυφθούν εξ΄ολοκλήρου από τον Συνεταιρισμό Αστυνομικών Θεσσαλονίκης. Ο Διευθυντής της
Δ.Α.Ε.Θ. ευχαρίστησε θερμά για τις χορηγίες, οι οποίες θα διευκολύνουν το έργο της Υπηρεσίας.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο Β΄ Αντιπρόεδρος της I.P.A.
Χαλκιδικής στην Θεσσαλονίκη.
Ευχάριστη έκπληξη, αποτέλεσε
η επίσκεψη στις 15-02-2017 στα
γραφεία της I.P.A. Θεσσαλονίκης, του
Β΄ Αντιπροέδρου I.P.A. Χαλκιδικής κ.
ΠΕΙΡΑΛΗ Χρήστου.
Τον εξαιρετικό φίλο, υποδέχτηκαν
ο Ταμίας της I.P.A. Θεσσαλονίκης
κ.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ
Χριστόδουλος
και ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας κ.
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας.
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Πραγματικότητα το δωρεάν WI – FI στα λεωφορεία της
Αστυνομίας στην Θεσσαλονίκη

Πραγματικότητα αποτελεί, πλέον, ένα μεγάλο εγχείρημα τεχνολογικής προόδου και προσφοράς
στους Αστυνομικούς της Θεσσαλονίκης.
Μετά από πρόταση της Συνδικαλιστικής Παράταξης «ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ» η οποία έγινε
αποδεκτή από τον Συνεταιρισμό Αστυνομικών Θεσσαλονίκης και αφού υπήρξαν συντονισμένες
ενέργειες, δόθηκε το πράσινο φώς από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.
Στις 09-11-2016 στην Υπηρεσία Τεχνικών Εφαρμογών
βορείου Ελλάδος (ΥΤΕΒΕ) παρόντος του Προέδρου του
Συνεταιρισμού Αστυνομικών Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ
Ηλία και των Μελών της Συντονιστικής Επιτροπής της
«ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ» κ.κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ Δημητρίου
και ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ Χριστόδουλου, παρεδόθησαν από
τον Διευθυντή των καταστημάτων Κινητής -σταθερής
τηλεφωνίας και ρεύματος «Δίκτυο» - Κ. Καραμανλή 143
Θεσσαλονίκη κ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΗ Γεώργιο, στον Διευθυντή
της Δ/νσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης
Α/Δ κ. ΒΑΚΡΙΝΟ Κων/νο, τα μηχανήματα τελευταίας
τεχνολογίας για εγκατάσταση WI-FI στα 25 λεωφορεία της ΔΑΕΘ/ΥΑΤ και ΥΜΕΤ.
Στο σημείο έφθασαν οι εκπρόσωποι και τεχνικοί των εταιριών που προμήθευσαν τα μηχανήματα κ.κ.
ΜΠΑΤΙΑΝΗΣ Κοσμάς, ΨΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Σπύρος και ΜΠΑΜΠΑΚΗΣ Αθανάσιος και μέχρι το μεσημέρι,
με την άριστη συνεργασία του Δ/ντή της ΔΑΕΘ και των τεχνικών της ΥΤΕΒΕ, ολοκληρώθηκε η
εγκατάσταση στα λεωφορεία.

Τα συστήματα λειτουργούν τέλεια ενθουσιάζοντας τους συναδέλφους.
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(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)

Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα μηχανήματα αυτά, έχουν την έγκριση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. καθώς επίσης και την έγκριση της Δ/νσης Πληροφορικής του Αρχηγείου
της ΕΛ.ΑΣ.
Ο μηνιαίος διαθέσιμος όγκος είναι 30 GB σε κάθε λεωφορείο, στο δίκτυο της wind, και θα γίνει
προσπάθεια από τον Συνεταιρισμό να αυξηθεί και ίσως μέχρι την έκδοση του παρόντος περιοδικού
να έχει γίνει. Το κόστος της συντήρησης και λειτουργίας των μηχανημάτων για τα επόμενα
τουλάχιστον 2 χρόνια είναι εξασφαλισμένο από τον Συνεταιρισμό Αστυνομικών Θεσσαλονίκης. Το
συνολικό κόστος της χορηγίας, κατ΄ εκτίμηση, ξεπερνά τις 30.000 ευρώ.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η προσπάθεια αυτή είχε υποστηρικτές τους συναδέλφους όλων των
συνδικαλιστικών σωματείων και παρατάξεων στην Θεσσαλονίκη, είχε υποστηρικτές την ηγεσία
της Αστυνομίας και την προοδευτική αντίληψη και αποφασιστικότητα του Αρχηγού της Ελληνικής
Αστυνομίας Αντιστρατήγου κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑ Κων/νου τον οποίο οι Αστυνομικοί της Θεσσαλονίκης
ευχαριστούν θερμά.

Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.
3 Αγορά και διάθεση αναλώσιμων υλικών στο Α.Τ. Τούμπας Υπηρεσία Διαβατηρίων.
3 Αγορά και διάθεση τεχνικού υλικού στην ΥΕΕΒΕ.
3 Αγορά και διάθεση αναλώσιμων υλικών στην Υπηρεσία Τεχνικών Εφαρμογών Βορείου Ελλάδος
(ΥΤΕΒΕ).
3 Εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία απολύτως δωρεάν WI-FI σε 25 λεωφορεία της Δ/νσης
Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης (ΔΑΕΘ/ΥΜΕΤ).
3 Χορηγία ενός υδροπλυστικού μηχανήματος και ενός αερόγρυλου βαρέως τύπου στο τεχνικό
τμήμα της ΔΑΕΘ.
3 Αγορά, εγκατάσταση και λειτουργία simplefi απολύτως δωρεάν, για παροχή internet έως 30 GB
μηνιαίως, στο επιτελείο της ΔΑΕΘ.
3 Αγορά, εγκατάσταση και λειτουργία simplefi απολύτως δωρεάν, για παροχή internet έως 30 GB
μηνιαίως, στο Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης.
3 Είμαστε σε διαδικασία αλλαγής της πόρτας εισόδου της ΔΑΕΘ, με πόρτα Ασφαλείας, για την
προστασία και του σκοπού πύλης, αλλά και γενικότερα της Υπηρεσίας.
Θα ακολουθήσουν άμεσα και άλλες χορηγίες, ώστε στις δύσκολες οικονομικά εποχές, να
διευκολύνουμε κατά το δυνατόν το δύσκολο έργο των συναδέλφων με στόχο, την ομαλή λειτουργία
των Υπηρεσιών, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
Εκ του Συνεταιρισμού Αστυνομικών Θεσσαλονίκης.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Κάθε χρόνο, το πρώτο Ψυχοσάββατο του έτους (18 Φεβρουαρίου το 2017), οι Έλληνες αστυνομικοί
τιμούν τη μνήμη των συναδέλφων τους, που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.
Έτσι και φέτος τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στην Τρυγώνα Τρικάλων.
Την Ι.Ρ.Α. Τ.Δ. Ιωαννίνων εκπροσώπησαν ο πρόεδρος κ. Κίτσιος Σπυρίδων ο οποίος κατέθεσε και
στεφάνι καθώς και ο Γ’ Αντιπρόεδρος κ. Παργινός Χρήστος.
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Στις 07-12-2016 πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία αρχαιρεσίες στην Διεθνή Ένωση
Αστυνομικών Ιωαννίνων και στις 08-12-2016 συγκροτήθηκαν σε Σώμα ως ακολούθως:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: ΚΙΤΣΙΟΣ Σπυρίδων
Α΄ Αντιπρόεδρος: ΧΡΗΣΤΟΥ Αθανάσιος
Β΄ Αντιπρόεδρος: ΜΑΝΩΛΗΣ Θωμάς
Γ΄ Αντιπρόεδρος: ΠΑΡΓΙΝΟΣ Χρήστος
Γεν. Γραμματέας: ΤΣΙΡΩΝΗΣ Νικόλαος
Βοηθός Γ. Γραμματέα: ΜΑΝΤΖΙΡΑ Σοφία
Ταμίας: ΡΑΠΤΗ Όλγα
Βοηθός Ταμία: ΠΑΠΠΑΣ Άγγελος
Αρμόδιος Δημ. Σχέσεων: ΚΟΥΜΑΤΣΙΟΥΛΗ Αγγελίνα
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: ΤΣΙΛΙΜΗΣ Βασίλειος
Μέλος: ΑΛΕΞΙΟΥ Θεόδωρος
Μέλος: ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Κοσμάς
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΚΙΛΚΙΣ
Κιλκίς 23 Φεβρουαρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών Τοπική Διοίκηση Κιλκίς σε
συνεργασία με τον πολιτιστικό σύλλογο Άνω Αποστόλων Κιλκίς
και τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του Νηπιαγωγείου
– Δημοτικού σχολείου Μαυρονερίου Κιλκίς, την Κυριακή
19-02-2017 και ώρα 17.00΄ στον πολιτιστικό σύλλογο Άνω
Αποστόλων Κιλκίς, πραγματοποίησαν με απόλυτη επιτυχία, το
αποκριάτικο παιδικό πάρτυ, με στόχο την οικονομική ενίσχυση
των μαθητών του Νηπιαγωγείου – Δημοτικού Σχολείου
Μαυρονερίου.
Η προσέλευση του κόσμου ήταν συγκινητική και αυτό μας
ικανοποίησε στο έπακρο για τον τόσο σημαντικό σκοπό που
πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση αυτή.
Οι μασκαρεμένοι γονείς, και φυσικά οι μικροί μας φίλοι,
μεταμφιεσμένοι με εντυπωσιακές στολές, αφού χόρεψαν και
διασκέδασαν υπό τους ήχους παιδικών και καρναβαλίστικων
τραγουδιών έπαιξαν διάφορα παιδικά παιχνίδια.
Το ρόλο του Dj ανέλαβε ο πρέοδρος της Ένωσής μας κ.
ΤΑΡΝΑΡΑΣ Κων/νος, ο οποίος μαζί με τον Γραμματέα της Ένωσης κ. ΜΑΚΡΗ Σταύρο επιμελήθηκαν
με δικά τους έξοδα το στήσιμο των μηχανημάτων του ήχου.
Την Τετάρτη 22-02-2013 τριμελής αντιπροσωπεία της Ένωσης, μαζί με τον πρόεδρο και μέλη του
Δ.Σ. του πολιτιστικού συλλόγου Άνω Αποστόλων Κιλκίς μεταβήκαμε στο Νηπιαγωγείο – Δημοτικό
Σχολείο Μαυρονερίου Κιλκίς και παραδώσαμε το χρηματικό ποσό που συγκεντρώθηκε στην
Διευθύντρια του σχολείου κ. ΝΙΚΟΓΛΟΥ Γαρυφαλλιά, η οποία μας υποδέχτηκε και μας ευχαρίστησε
θερμά.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του πολιτιστικού συλλόγου Άνω
Αποστόλων Κιλκίς για την άψογη διοργάνωση και συνεργασία.
Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους αστυνομικούς εν ενεργεία και εν αποστρατεία, οι οποίοι
συνεισέφεραν στον εθελοντικό έρανο που κάναμε πριν την εκδήλωση, τον Σύνδεσμο Αποστράτων
Σωμάτων Ασφαλείας Κιλκίς οι οποίοι προσέφεραν και αυτοί χρηματικό ποσό και τέλος την Διεθνή
Ένωση Αστυνομικών Θεσσαλονίκης που για ακόμη μια φορά στηρίζει τις εκδηλώσεις της Ένωσής
μας, προσφέροντας σημαντικό χρηματικό ποσό το οποίο παραδόθηκε στην Διευθύντρια του
σχολείου.
Η έμπρακτη αγάπη και στήριξη των παιδιών αποτελεί πάντα σημαντικό και πρωταρχικό στόχο της
Ένωσής μας, δίνοντας ελπιδοφόρο μήνυμα για ένα καλύτερο αύριο.
SERVO PER AMIKECO – Υπηρετώ δια της φιλίας
Ο Πρόεδρος - ΤΑΡΝΑΡΑΣ Κων/νος
Ο Γ. Γραμματέας - ΜΑΚΡΗΣ Σταύρος
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΚΙΛΚΙΣ
Κιλκίς 4 Φεβρουαρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: «Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας»
Την Παρασκευή 03-02-2017 στο πολύ όμορφο και ζεστό
εξοχικό κέντρο «ΡΑΝΤΣΟ» που βρίσκεται στο 5ο χιλ. Ε.Ο.
Κιλκίς-Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε η κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών
Τ.Δ. Κιλκίς από κοινού με τον Σύνδεσμο Αποστράτων
Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Κιλκίς. Η συμμετοχή ήταν μεγάλη και
όλοι μαζί συνάδελφοι εν ενεργεία και εν αποστρατεία, φίλοι
και εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αφού φάγαμε και ήπιαμε,
διασκεδάσαμε και χορέψαμε ενωμένοι και αγαπημένοι
αναπολώντας με τους εν αποστρατεία συναδέλφους τις
στιγμές που περάσαμε υπηρετώντας μαζί.
Ο Πρόεδρος της Ένωσής μας κ. ΤΑΡΝΑΡΑΣ Κων/νος και
τα μέλη του Δ.Σ. ευχήθηκαν για το έτος 2017 να είναι πιο
δημιουργικό και ελπιδοφόρο με υγεία πάνω από όλα σε
όλους μας. Την εκδήλωση χαιρέτησε εκπροσωπώντας το
Ελληνικό Εθνικό Τμήμα της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών,
ο κ. ΠΑΠΑΣ Βασίλειος, Ταμίας του Εθνικού Τμήματος, ο
οποίος και παρέλαβε από μέλος του Δ.Σ. την εικόνα του
Αγίου Αρτεμίου, προστάτη της Αστυνομίας, δημιουργημένη
και επιμελημένη από τοπικό αγιογράφο καθώς επίσης και
τοπικό οίνο από τη Γουμένισσα Παιονίας.
Από τους εκλεκτούς προσκεκλημένους, μας τίμησαν με την παρουσία τους τριμελής αντιπροσωπεία
της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης αποτελούμενη από τον Πρόεδρο κ.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ Βασίλειο, τον Ταμία & Αντιπρόεδρο του Εθνικού Τμήματος κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ
Χριστόδουλο και τον Υπεύθυνο του περιοδικού & της ιστοσελίδας & επικοινωνίας και Μέλος του
Δ.Σ. κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ηλία.
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(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)

Για την πολύτιμη και ανιδιοτελή πολύπλευρη βοήθεια της όμορης Τοπικής Διοίκησης IPA
Θεσσαλονίκης τόσο σε εμάς, όσο και σε πολλές άλλες Τοπικές Διοικήσεις IPA μικρότερες σε
δύναμη, με πλήθος χορηγίες, περιοδικά, βιβλία, αναρτήσεις και πολλά άλλα που στόχο έχουν
την ουσιαστική ανάδειξη του έργου της IPA και πρεσβεύουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το
«SERVO PER AMIKECO» (Υπηρετώντας δια της φιλίας), τιμήσαμε την Τοπική Διοίκηση Θεσσαλονίκης.
Την τιμητική πλακέτα παρέλαβε ο Πρόεδρός της κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος.
Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. επιλέξαμε να τιμήσουμε επίσης και τον πρόεδρο της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Κιλκίς κ. ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ Τριαντάφυλλο για την άριστη συνεργασία
και σχέση μεταξύ των δύο σωματείων καθώς και για το ζήλο και το ενδιαφέρον που επέδειξε και
συνεχίζει να δείχνει για τα προβλήματα που απασχολούν τους αστυνομικούς του Ν. Κιλκίς τόσο σε
υπηρεσιακό όσο και σε προσωπικό – οικογενειακό επίπεδο. Την τιμητική πλακέτα καθώς και ένα
λαβαράκι με το έμβλημα της Ένωσής μας παρέλαβε ο ίδιος.
Ευχάριστη
έκπληξη
αποτέλεσε η παρουσία του
Προέδρου της Τ.Δ. Ξάνθης
κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ Χρήστου, ο
οποίος τελικά κατάφερε
να έρθει, συνοδευόμενος
από τον Αντιπρόεδρο κ.
ΔΕΤΣΑΡΙΔΗ Δημήτριο. Στον
κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ δόθηκε ένα
λαβαράκι με το έμβλημα
της Ένωσής μας, καθώς
και ένα μπουκάλι τοπικού
οίνου.

Τέλος δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε τον πρόεδρο του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων
Ασφαλείας Ν. Κιλκίς κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Αντώνιο, ο οποίος κατέχει και την θέση του Βοηθού Ταμία
της Ένωσής μας, δίνοντάς του μια τιμητική πλακέτα για την πολυετή προσφορά του, τόσο στην
Τοπική μας Διοίκηση, όσο και στον Σύνδεσμο Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Κιλκίς.
Το Δ.Σ. εύχεται καλή δύναμη σε όλα τα σωματεία και καλή αντάμωση του χρόνου και πάλι όλοι μαζί
με υγεία !
SERVO PER AMIKECO – Υπηρετώ δια της φιλίας
Ο Πρόεδρος – ΤΑΡΝΑΡΑΣ Κων/νος
Ο Γεν. Γραμματέας – ΜΑΚΡΗΣ Σταύρος
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Η I.P.A. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ

Στις 16-02-2017, ο Πρόεδρος της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος και ο
Υπεύθυνος Επικοινωνίας της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας, μετέβησαν στην Καβάλα και
είχαν συνάντηση με τον Πρόεδρο της I.P.A. Καβάλας κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ Θεμιστοκλή.
Η συνάντηση έγινε σε πολύ φιλικό κλίμα και από την συζήτηση προέκυψε πλήρης ταύτιση απόψεων
για θέματα της I.P.A.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΚΑΒΑΛΑΣ
Στις 07-04-2017 πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες της Τοπικής Διοίκησης I.P.A. Καβάλας,
από τις οποίες εκλέχθηκαν τα νέα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε.
Την 11-04-2017 συγκροτήθηκαν σε Σώμα το νέο Δ.Σ. και η Ε.Ε. ως κατωτέρω:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Θεμιστοκλής
Α΄ Αντιπρόεδρος: ΚΑΝΤΖΙΔΗΣ Χρήστος
Β΄ Αντιπρόεδρος: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος
Γ΄ Αντιπρόεδρος: ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Γεώργιος
Γ. Γραμματέας: ΚΟΥΡΟΥΚΑΦΑΣ Κων/νος
Αναπλ. Γραμματέα: ΚΟΝΤΟΣΤΟΛΗ Αναστασία
Ταμίας: ΓΛΑΒΙΝΑΣ Περικλής
Αναπλ. Ταμία: ΣΑΚΑΛΙΔΟΥ Χριστίνα
Αρμόδιος Δημ. Σχέσεων: ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ Ιωάννης
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: ΜΑΝΟΣ Δημήτριος
Μέλος: ΣΕΡΔΑΡΗΣ Αργύριος
Μέλος: ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δημήτριος
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΠΕΛΛΑΣ
Έδεσσα 11-03-2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Tην 04/03/2017 και ώρα 12.00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του αστυνομικού καταστήματος
Γιαννιτσών, πραγματοποιήθηκε διάλεξη με θέμα: «Εργασιακό στρες Αστυνομικών – Τρόποι
Διαχείρισης». Προσκεκλημένος ως ομιλητής ήταν ο εξαίρετος επιστήμονας – ψυχολόγος, Αστυνόμος
Β΄ κ. ΛΑΓΟΜΑΤΗΣ –ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, που υπηρετεί στο Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης της
Ελληνικής Αστυνομίας και τυγχάνει συντοπίτης μας , καθόσον κατάγεται από τα Γιαννιτσά, ο οποίος
ανέπτυξε το θέμα σε μια κατάμεστη αίθουσα από αστυνομικούς του Νομού και μέλη των οικογενειών
τους, απαντώντας σε ερωτήσεις του ακροατηρίου κατά τη συζήτηση που επακολούθησε.

Την διάλεξη παρακολούθησαν ο π. Πρόεδρος του Εθνικού Τμήματος I.P.A. κ. ΚΟΝΤΑΚΟΣ Χρήστος, ο
Πρόεδρος της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, ο Πρόεδρος της I.P.A. Ξάνθης κ.
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Χρήστος, ο Ταμίας της I.P.A. Θεσσαλονίκης και Γ΄ Αντιπρόεδρος του Εθνικού Τμήματος
I.P.Α κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος και ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού Αστυνομικών Θεσσαλονίκης
κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας.
SERVO PER AMIKECO
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ ΣΕΛΚΟΥ
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ ΠΕΛΛΑΣ
Έδεσσα, 21-02-2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στις 11-02-2017 η Τ.Δ. Πέλλας πραγματοποίησε εκδρομή στο Μπάνσκο Βουλγαρίας. Στην εκδρομή
συμμετείχαν μέλη της Τ.Δ. Πέλλας και φίλοι. Αναχωρούμε νωρίς το πρωί από την Αριδαία και αφού
περάσαμε από την Έδεσσα, έδρα της Τ.Δ. Πέλλας, και κατόπιν από τα Γιαννιτσά κατευθυνθήκαμε
προς το Μπάνσκο της Βουλγαρίας, με ιδανικές καιρικές συνθήκες. Ταξιδεύοντας ευχάριστα, έφτασε
η ώρα για την πρώτη στάση στα σύνορα για καφέ και ψώνια. Ακολούθως συνεχίσαμε για τον
προορισμό μας, το Μπάνσκο, όπου και φθάσαμε στις 12,00 μ.μ. Το Μπάνσκο (βουλγαρικά: Банско)
είναι μια πόλη 9.212 κατοίκων στο όρος Πιρίν της Βουλγαρίας, σε υψόμετρο 936 μέτρων από την
επιφάνεια της θάλασσας , με μεγάλη τουριστική ανάπτυξη. Ευθύς αμέσως κατευθυνθήκαμε προς
τα ξακουστά lift του Μπάνσκο όπου και επιβιβαστήκαμε και μέσα από μια υπέροχη διαδρομή περί
των είκοσι πέντε λεπτών διασχίσαμε ανοδικά το βουνό και φθάσαμε στο σαλέ του χιονοδρομικού,
όπου και το απολαύσαμε μιας και η μέρα ήταν ηλιόλουστη και υπήρχε πλήρης καθαρότητα στην
ατμόσφαιρα. Το μάτι μας διέκρινε όλες τις πλαγιές του σκι που πλαισιώνουν το σαλέ και έφθανε
στο ψηλότερο σημείο του χιονοδρομικού που βρίσκεται στα 2500 m. Το χιονοδρομικό ήταν
πλημμυρισμένο από σκιέρ και εκδρομείς. Αποτυπώθηκε στη μνήμη μας ένα πολύχρωμο και γεμάτο
ζωή Σάββατο! Κατά τις 15,30 πήραμε τα lift της επιστροφής όπου και είχαμε ξανά την ευκαιρία να
απολαύσουμε τη μοναδική θέα.
Φθάνοντας στην πόλη του Μπάνσκο επιβιβασθήκαμε στο λεωφορείο μας και οδηγηθήκαμε προς
το ξενοδοχείο μας Balkan Jewel **** . Εκεί παραλάβαμε τα κλειδιά μας και τακτοποιηθήκαμε στα
πολυτελή δωμάτιά μας ενθουσιασμένοι με τις εγκαταστάσεις. Όμως οι εκπλήξεις συνεχίζονταν
απολαμβάνοντας τις υπηρεσίες περιποίησης του ξενοδοχείου: εσωτερική πισίνα, spa, σάουνα,
χαμάμ που εσωκλείονταν στο ταξιδιωτικό πακέτο που είχε κλείσει το Δ.Σ μας και έτσι το όνειρο της
πλήρους χαλάρωσης έγινε πραγματικότητα για όλους μας, με πολυτέλεια και άνεση.

Το βράδυ μετά το δείπνο μας στο ξενοδοχείο αποφασίσαμε να συνεχίσουμε για βραδινή διασκέδαση
μέσα στην πόλη του Μπάνσκο. Έτσι και έγινε. Όλοι μαζί μια παρέα γνωρίσαμε τη νυχτερινή ζωή του
Μπάνσκο, με τραγούδι και χορό.
Την επόμενη μέρα, στις 12-02-2017 κάναμε check out με τις καλύτερες εντυπώσεις από το
ξενοδοχείο μας και αφού περάσαμε την άλλη πλευρά του ποταμού της πόλης επισκεφθήκαμε
την παλαιά πόλη όπου και γνωρίσαμε την καθημερινότητα και το βιοτικό επίπεδο των ντόπιων.
Επισκεφθήκαμε την εκκλησία της Αγίας Τριάδας, η οποία και αποτελεί και σύμβολο της πόλης του
Μπάνσκο με το καμπαναριό ύψους 30 μέτρων και το εντυπωσιακό τέμπλο.
Μοιραία η ώρα της επιστροφής έφθασε! Στις 13,30 επιβιβαστήκαμε στο λεωφορείο και η
αντίστροφη μέτρηση της επιστροφής άρχισε. Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε τη Βουλγαρία
σταματήσαμε στο Σαντάνσκι, όπου και περάσαμε 2 ώρες με ελεύθερο χρόνο, για φαγητό
και βόλτα. Στις 16.30 αναχωρήσαμε για την έδρα μας ξένοιαστοι και ενθουσιασμένοι από
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(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)

την εκδρομή μας. Στο Λευκώνα Σερρών κάναμε μια ολιγόλεπτη στάση συναντώντας τους
συναδέλφους μας που στελεχώνουν τη διμοιρία υποστήριξης της Δ.Α. Πέλλας και βρίσκονταν εκεί
για αστυνομικά μέτρα, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, προσδοκώντας να τους έχουμε μαζί
μας στην επόμενη εκδρομή που σχεδιάζουμε, μιας και σ΄αυτήν το καθήκον δεν τους επέτρεπε να
έρθουν.
Στις 20,30 όπως ήταν και από την αρχή προγραμματισμένο η εκδρομή μας έλαβε τέλος.
Ευχαριστούμε πολύ όλους τους φίλους μας, μέλη και μη, που αγκάλιασαν την εκδρομή μας αυτή,
νιώθοντας χαρούμενοι γιατί η προσπάθειά μας αυτή ευδοκίμησε μιας και όλοι αμέσως γίναμε
μια παρέα που ακολουθούσαμε ευχάριστα το κοινό πρόγραμμα, με ενθουσιασμό. Κρατώντας όλοι
μας τις καλύτερες εντυπώσεις από την εκδρομή μας ανανεώσαμε το ραντεβού μας σε μια επόμενη
εκδρομή, αισιοδοξώντας πως θα συναντηθούμε με τη βοήθεια του Θεού σύντομα! SERVO PER
AMIKECO
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Κων/νος
ΣΕΛΚΟΥ Ειρήνη

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΠΕΛΛΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΠΕΛΛΑΣ

Έδεσσα, 29-11-2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
-Πραγματοποιήθηκε την 25-11-2016, ημέρα Παρασκευή, κατά τις ώρες 12:00΄ -14:00΄ στην αίθουσα
της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας (Διοικητήριο Έδεσσα), Ημερίδα που διοργανώθηκε από κοινού
από την Τοπική Διοίκηση Πέλλας του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (ΙΡΑ)
και την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Πέλλας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αστυνομίας
Πέλλας και τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας, με θέμα «Ασφαλής Πλοήγηση στο
Διαδίκτυο». Την εκδήλωση που σημείωσε μεγάλη επιτυχία παρακολούθησαν ως προσκεκλημένοι
Αρχές, εκπρόσωποι Δημοσίων Υπηρεσιών, Φορείς και Σύλλογοι της περιοχής, μέλη της εκπαιδευτικής
κοινότητας (εκπαιδευτικοί-μαθητές), καθώς και πλήθος κόσμου. Στην εν λόγω Ημερίδα το θέμα
ανέπτυξε με χρήση οπτικοακουστικών μέσων, ο Δ/ντης της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνομικός Δ/ντής κ. Γεώργιος ΠΑΠΑΠΡΟΔΡΟΜΟΥ,
με εξειδικευμένα στελέχη της Υπηρεσίας του, αναφερόμενος στη χρήση του Διαδικτύου, στους
ενδεχομένους κινδύνους –λήψη προστατευτικών μέτρων που αφορούν όλες τις ηλικίες, εστιάζοντας
κυρίως στους ανήλικους χρήστες. Κατά την έναρξη της εκδήλωσης χαιρετισμούς απεύθυναν οι
διοργανωτές, ενώ ο Πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης Πέλλας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, κ.
Κων/νος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, προσέφερε αναμνηστικά στον Δ/ντή της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος,
Αστ/κό Δ/ντή κ. Γεώργιο ΠΑΠΑΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, ευχαριστώντας θερμά για την ανταπόκριση του στην
πρόσκληση , για την πραγματοποίηση της Ημερίδας.
Ο Πρόεδρος Τ.Δ. ΙΡΑ Πέλλας
Ο Πρόεδρος Ε.Α.Υ.Ν.Πέλλας
Κων/νος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Ευστάθιος ΠΑΥΛΙΔΗΣ
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΔΡΑΜΑΣ
Δράμα, 14 Δεκεμβρίου 2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Εθελοντές Δότες Μυελού των οστών, Αστυνομικοί μέλη της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών
I.P.A. Δράμας, στα πλαίσια της Ονειρούπολης»

Στα πλαίσια των κοινωνικών της εκδηλώσεων η Τ.Δ Δράμας (I.P.A.) της Διεθνούς Ένωσης
Αστυνομικών, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δράμας και το Σύλλογο «Όραμα
Ελπίδας», πραγματοποίησαν στην «Ονειρούπολη» Δράμας μια ξεχωριστή κοινωνική δράση, κατά
την οποία αστυνομικοί από όλες σχεδόν τις Υπηρεσίες του Νομού Δράμας, έγιναν εθελοντές δότες
μυελού των οστών για να προσφέρουν ελπίδα σε συνανθρώπους μας, παιδιά και ενήλικες, που
πάσχουν από ανίατες - κακοήθης ασθένειες.
Συγκεκριμένα, το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2016 κατά τις ώρες 09:00΄ έως 14:00΄, πάνω από εκατό
(100) συνολικά αστυνομικοί των ομάδων Ο.Π.Κ.Ε., ΔΙ.ΑΣ. και απ’ όλα τα Αστυνομικά Τμήματα
(Τάξης, Τροχαίας, Ασφάλειας) της Δ/νσης Αστυνομίας Δράμας, όλοι μέλη της Διεθνούς Ένωσης
Αστυνομικών, επισκέφθηκαν το Σπιτάκι του Συλλόγου «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» στα πλαίσια λειτουργίας
της φετινής «ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ», η οποία εκτός από ψυχαγωγικό, αποδεικνύει ότι έχει και ιδιαίτερα
κοινωνικό χαρακτήρα και με τη χρήση στοματικού επιχρίσματος, γίναμε όλοι εθελοντές δότες
μυελού των οστών, νιώθοντας ιδιαίτερα χαρούμενοι, αλλά και σίγουροι για την απόφασή μας
αυτή, διότι εντελώς ανώδυνα, ενδεχομένως να φανούμε χρήσιμοι σε οποιονδήποτε συνάνθρωπό
μας σε ολόκληρο τον κόσμο, δίνοντάς του έτσι μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.
Με αυτή τη δράση - πράξη ανθρωπιάς, πέραν της ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για νέα
μέλη δότες, αποδεικνύουμε έμπρακτα για μια ακόμη φορά στην κοινωνία την ανιδιοτελή αγάπη
και προσφορά μας προς το συνάνθρωπο, αναδεικνύοντας το ανθρώπινο πρόσωπο του σύγχρονου
Έλληνα Αστυνομικού.
SERVO PER AMIKECO (Υπηρετώ δια της Φιλίας)
Για το Δ.Σ.
O Πρόεδρος - ΣΚΑΡΛΙΟΣ Μηνάς
Ο Γ. Γραμματέας - ΣΑΠΑΝΙΔΗΣ Παναγιώτης
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΔΡΑΜΑΣ

Το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 19:00 το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Διοίκησης
Ι.Ρ.Α. Δράμας/Διεθνής Ένωση Αστυνομικών, έκοψε την βασιλόπιτα μέσα σε μια ευχάριστη και
συναδελφική ατμόσφαιρα.
Την πίτα την έκοψε ο πρόεδρος της Τ.Δ. Δράμας κ. Σκάρλιος Μηνάς και ανταλλάχθηκαν ευχές για
μια καλή και δημιουργική χρόνια. Ο τυχερός για το 2017 που έτυχε το φλουρί της βασιλόπιτας, ήταν
ο Γεν. Γραμματέας κ. Σαπανίδης Παναγιώτης.
Στην κοπή παρευρέθηκαν ο πρόεδρος της ΙΡΑ Καβάλας κ. Ιωαννίδης Θεμιστοκλής και ο κ.
Χριστοδουλής Χριστόδουλος Γ’ Αντιπρόεδρος του Εθνικού Τμήματος Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών
και Ταμίας I.P.A. Θεσσαλονίκης.
Με αφορμή την επίσκεψή του ο κ. Χριστοδουλής Χριστούδουλος Ταμίας I.P.A. Θεσσαλονίκης,
δώρισε στην ΙΡΑ Δράμας μία εικόνα της Παναγίας.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΔΡΑΜΑΣ
Την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες της Τ.Δ. Δράμας
(I.P.A.) της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών για την ανάδειξη των νέων μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Ακολούθως με πρωτοβουλία του πλειοψηφήσαντα μέλους ΣΚΑΡΛΙΟΥ Μηνά συνήλθε το
Σάββατο 1 Απριλίου 2017 το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο και συγκροτήθηκε σε σώμα.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: ΣΚΑΡΛΙΟΣ Μηνάς
Α΄ Αντιπρόεδρος: ΚΑΛΤΣΑΣ Αθανάσιος
Β΄ Αντιπρόεδρος: ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ Κων/νος
Γ΄ Αντιπρόεδρος: ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γεώργιος
Γενική Γραμματέας: ΕΥΚΑΡΠΙΔΟΥ Ευμορφίλη
Βοηθ. Γεν. Γραμ.: ΣΤΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος
Ταμίας: ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ Βασίλειος
Βοηθός Ταμία: ΖΗΣΗΣ Γεώργιος
Yπ. Δημ. Σχέσεων: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Παύλος
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: ΣΑΒΒΙΔΗΣ Αχιλλέας
Μέλος: ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος
Μέλος: ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ Παύλος
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (I.P.A.) Τ.Δ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών Τοπική Διοίκηση Αρκαδίας πραγματοποίησε την 10/02/2017 στην
Τρίπολη, χοροεσπερίδα στον πολυχώρο “COUNTRY INN”.

Την εκδήλωση αυτή τίμησαν με την παρουσία τους και απεύθυναν χαιρετισμό ο Υποστράτηγος ε. α.
κ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος, ο οποίος υπήρξε από τα ιδρυτικά μέλη της Τοπικής μας Διοίκησης
και ο πρώτος Πρόεδρός της, ο Γενικός Γραμματέας του Παγκόσμιου Διοικητικού Συμβουλίου I.P.A.
κ. ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ο Πρόεδρος της Τ.Δ. IPA Μεσσηνίας κ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης,
καθώς επίσης ο πρώην Πρόεδρος του Εθνικού Τμήματος IPA κ. ΚΟΝΤΑΚΟΣ Χρήστος, ως εκπρόσωπος
της ΤΔ IPA Λακωνίας
Στην εκδήλωση αυτή, εκτός από τους προσκεκλημένους μας και όλα τα μέλη του ΔΣ της τοπικής
διοίκησης, συμμετείχαν πολλά μέλη της ένωσής μας, τα οποία είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν
ευχές και να διασκεδάσουν με ζωντανή μουσική, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε λαχειοφόρος αγορά για την ενίσχυση των
σκοπών του συλλόγου μας και χορηγήθηκαν πολλά δώρα.
Ευχαριστούμε πολύ τους χορηγούς μας και όλους όσους συμμετείχαν και συνέβαλαν στην επιτυχία
της εκδήλωσής μας αυτής και ιδιαίτερα θα θέλαμε να αναφέρουμε τις Τοπικές Διοικήσεις I.P.A
Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Ηρακλείου και το Τοπικό Τμήμα Λεμεσού IPA Κύπρου για τα δώρα που
μας προσέφεραν για την λαχειοφόρο αγορά.
Ο Πρόεδρος - Σωτήριος Κασίμος
Ο Γ. Γραμματέας - Ιωάννης Νικολάου
Δείτε όλα τα νέα της Ι.P.A., στην ιστοσελίδα της I.P.A. Θεσσαλονίκης

WWW.IPAMAKEDONIA.GR
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Στις 3-3-2017 πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες της Τοπικής Διοίκησης Αρκαδίας.
Την 10-3-2017 συνήλθε το Δ.Σ. και συγκροτήθηκε σε σώμα, ως κατωτέρω:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:
Πρόεδρος: ΚΑΣΙΜΟΣ Σωτήριος
Α΄ Αντιπρόεδρος: ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ιωάννης
Β΄ Αντιπρόεδρος: ΜΠΑΛΑΣΗΣ Παναγιώτης
Γ΄ Αντιπρόεδρος: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία
Γεν. Γραμματέας: ΚΟΥΡΕΤΑ Αναστασία
Αναπλ. Γ. Γραμματέας: ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ Παναγιώτης
Ταμίας: ΚΟΚΚΩΝΗΣ Γεώργιος
Αναπλ. Ταμίας: ΠΑΡΑΒΑΝΤΗ Βασιλική
Αρμ. Δημ. Σχέσεων: ΚΑΤΡΗ Σοφία
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Πρόεδρος: ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης
Μέλος: ΓΚΟΥΣΙΑΚΗΣ Χρήστος
Μέλος: ΤΡΑΜΠΑΣ Γεώργιος

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΑΡΤΑΣ

Στις 22-3-2017 έγιναν αρχαιρεσίες στην Τοπική Διοίκηση Άρτας.
Την 27-3-2017 συνήλθε το Δ.Σ. και συγκροτήθηκε σε σώμα ως κατωτέρω:
Α΄. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ :
ΓΟΥΣΙΑΣ Θεόδωρος
Α΄. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ Ανδρέας
Β΄. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΧΑΛΚΙΑΣ Δημήτριος
Γ΄. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεόδωρος
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΡΟΜΟΣΙΟΥ Βασιλική
Αν. ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΡΕΖΟΣ Γεώργιος
ΤΑΜΙΑΣ:
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ Ιωάννης
Αν. ΤΑΜΙΑΣ:
ΣΙΑΤΗΣ Θεόδωρος
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ Μάριος
Β΄. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΤΑΣΙΝΟΣ Αναστάσιος
ΜΕΛΟΣ:
ΣΕΡΒΕΤΑΣ Νικόλαος
ΜΕΛΟΣ:
ΔΗΜΗΤΣΑΣ Κωνσταντίνος

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Στις 07-04-2017 έγιναν αρχαιρεσίες στην Τοπική Διοίκηση Μαγνησίας.
Την 10-04-2017 συνήλθε το Δ.Σ. και συγκροτήθηκε σε σώμα ως κατωτέρω:
Α΄. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ :
ΚΑΡΚΑΛΗΣ Στέφανος
Α΄. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΚΟΙΛΙΑΣ Κων/νος
Β΄. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΚΑΛΑΝΔΑΡΙΔΗΣ Νικόλαος
Γ΄. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΚΛΕΚΑΣ Ιωάννης
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΓΩΝΗΣ Κων/νος
Αν. ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΒΗΚΑ Ελένη
ΤΑΜΙΑΣ:
ΡΗΓΑΣ Βάϊος
Αν. ΤΑΜΙΑΣ:
ΚΟΧΥΛΑΣ Ιωάννης
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: ΝΕΡΟΚΡΑΤΗ Καλλιόπη
Β΄. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Βασίλειος
ΜΕΛΟΣ:
ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΣ Παρασκευάς
ΜΕΛΟΣ:
ΤΖΑΝΟΣ Ορθόδοξος
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΧΙΟΥ

Τετάρτη 5 Απριλίου 2017
Δ.Ε.Α./Τ.Δ. ΧΙΟΥ : Μυστήριο Ιερού Ευχελαίου
Με πρωτοβουλία της Δ.Ε.Α./Τ.Δ. Χίου και την συγκατάθεση του κ. Διευθυντή της Δ.Α. Χίου, για
ακόμη μία χρονιά τελέσθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της αστυνομίας Χίου το μυστήριο του Ιερού
Ευχελαίου. Συμμετείχαν όλοι οι Διοικητές έδρας της Δ.Α. Χίου, αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό
καθώς και απόστρατοι αστυνομικοί. Το μυστήριο τέλεσε ο Αρχιερατικός Επίτροπος της Ι.Μ. Χίου
π. Δημήτριος ΓΕΟΜΕΛΟΣ και ορισμένος από την Μητρόπολη Χίου θρησκευτικός προϊστάμενος της
Αστυνομίας Χίου.
Ευχόμαστε Καλό Πάσχα, να βιώσουμε τα Πάθη του Χριστού ώστε να νοιώσουμε την αξία της
Ανάστασης στη ζωή μας.
Εκ του Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Η Γεν. Γραμματέας
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Ζαφείριος
ΤΟΚΑΤΛΙΑΝ Σοφία

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΧΙΟΥ

Ο Πρόεδρος
Ζαφείρης ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ

Το Σάββατο (04-02-2017) στην αίθουσα Συνεδρίων του Ομηρείου
Πνευματικού Κέντρου Χίου, έλαβε χώρα εκδήλωση του Τμήματος
Αιμοδοσίας του ¨Σκυλίτσειου¨ Νοσοκομείου Χίου με θέμα:
«Αποτιμώντας & Τιμώντας την Εθελοντική Αιμοδοσία στη Χίο».
Έγινε παρουσίαση της δράσης του Τμήματος την τελευταία 5ετία.
Στο τέλος της εκδήλωσης δόθηκαν τιμητικές πλακέτες στους
συλλόγους που οργάνωσαν Εθελοντικές Αιμοδοσίες.
Ανάμεσα σε αυτές ήταν και η Δ.Ε.Α./Τ.Δ. Χίου που σε συνεργασία
πάντα με την Ε.Α.Υ.Ν. Χίου συγκέντρωσαν συνολικά 129 μονάδες
αίματος. Επίσης, δόθηκαν κούπες με σχετικό λογότυπο σε όσους
είχαν δώσει αίμα πάνω από 25 φορές, τιμώντας έτσι την προσφορά
των συστηματικών Εθελοντών Αιμοδοτών. Ανάμεσα στα άτομα αυτά
είναι και ο πρόεδρος της Τ.Δ.IPA Χίου, ο οποίος έχει δώσει συνολικά 39
φορές και είναι δεύτερος στην κατάταξη του Τμήματος Αιμοδοσίας.
Η Γεν. Γραμματέας
Σοφία ΤΟΚΑΤΛΙΑΝ

Δείτε όλα τα νέα της I.P.A. Χίου http://ipa-chios.blogspot.gr/
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΧΙΟΥ
Ευπρεπισμός προαύλειου χώρου Ι.Ν. Αγίου ΑΡΤΕΜΙΟΥ –Χίου

Ο Πρόεδρος
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Ζαφείρης

Η Γ. Γραμματέας
ΤΟΚΑΤΛΙΑΝ Σοφία
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Σήμερα (22/02/2017) το πρωί
μια ομάδα μελών της ΔΕΑ/
ΤΔ Χίου προέβησαν στον
ευπρεπισμό του προαύλειου
χώρου του Ι.Ν. Αγίου
ΑΡΤΕΜΙΟΥ Χίου, φυτεύοντας
περιμετρικά
κυπαρισοειδή
δέντρα και ροδοδάφνες.
Την ίδια ώρα μέσα στην
αίθουσα
του
Κέντρου
Νεότητας
Αγ.
Αρτεμίου
λάμβανε χώρα αποκριάτικο
πάρτι που κάθε χρόνο
διοργανώνει
ο
Ερυθρός
Σταυρός (παράρτημα Χίου)
στους μαθητές και του
δασκάλους
των
Ειδικών
Σχολείων της Χίου.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Ηγουμενίτσα 08 Απριλίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: «Εκδρομή στη Σερβία της Ι.Ρ.Α. Θεσπρωτίας»
Η Τοπική Διοίκηση Θεσπρωτίας της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών, πραγματοποίησε από 30
Μαρτίου έως 2 Απριλίου 2017, τετραήμερη εκδρομή στη Σερβία. Σε αυτή συμμετείχαν 44 συνολικά
άτομα, μέλη της Τοπικής μας και μέλη των οικογενειών τους. Κατά την πρώτη και δεύτερη ημέρα,
οι εκδρομείς είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την πρωτεύουσα Βελιγράδι, να επισκεφθούν τα
αξιοθέατα την πόλης στα οποία ξεναγήθηκαν, να κάνουν κρουαζιέρα με ποταμόπλοιο στον ποταμό
Δούναβη και να απολαύσουν τον καφέ, το φαγητό και το ποτό τους σε κάποια από τις πολλές και
όμορφες γειτονιές - στέκια της πόλης.

Κατά την τρίτη ημέρα, επισκεφθήκαν τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, το Novi Sad, όπου
έτυχαν θερμής υποδοχής από τον Γενικό Γραμματέα της Ι.Ρ.Α. Σερβίας και πρόεδρο της Ι.Ρ.Α.
Novi Sad κύριο MIROLAD PETKOVIC και την Γενική Γραμματέα της I.P.A. Novi Sad κυρία MIRJANA
MIJAILOVIC, σε αίθουσα του ξενοδοχείου “LEOPOLD” στο κάστρο Petrovaradin, με πανοραμική
θέα στον ποταμό Δούναβη και στην πόλη. Στους χαιρετισμούς τους οι Σέρβοι συνάδελφοί μας,
ευχαρίστησαν τα μέλη μας για την επίσκεψη στην πόλη τους, αναφέρθηκαν στους δεσμούς φιλίας
που συνδέουν τις δύο χώρες και τα δύο Εθνικά Τμήματα Ι.Ρ.Α., σε βαθμό τέτοιο ώστε ο λαός
της Σερβίας να θεωρεί τους Έλληνες αδέρφια. Με την ευκαιρία του εορτασμού για την επέτειο
των 10 ετών από την ίδρυση του Σερβικού Εθνικού Τμήματος, εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους
προς το Ελληνικό Εθνικό Τμήμα, για την πολύτιμη βοήθεια και συνεισφορά που παρείχε, ώστε
να καταστεί δυνατή η δημιουργία του. Η Τοπική μας Διοίκηση αφού τους ευχαρίστησε για την
υποδοχή, ευχήθηκε για την επέτειο των 10 ετών του Σερβικού Εθνικού Τμήματος να έχουν πάντα
υγεία – δύναμη και διάθεση για προσφορά στα μέλη τους και στην κοινωνία, επιβεβαίωσε την
εκτίμηση, την αγάπη και τους δεσμούς αδελφοσύνης που συνδέουν τους δύο λαούς και τους
προσκάλεσε να επισκεφθούν την χώρα μας και τον Νομό μας.
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(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)

Κατά την τέταρτη ημέρα, επισκέφτηκαν την πόλη Νις και αργά το βράδυ το ταξίδι έφτασε στο τέλος
του με την άφιξη στην Ηγουμενίτσα και με την γενική ομολογία από όλους τους εκδρομείς για την
επιτυχία της εκδρομής και τον εντυπωσιασμό τους από τα όσα είδαν και έζησαν κατά τη διάρκειά
της.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες, τόσο στον πρόεδρο και τα μέλη του Σερβικού Εθνικού Τμήματος οι οποίοι
επικοινώνησαν μαζί μας, δεν κατέστη όμως δυνατό να συναντήσουμε λόγω του φόρτου εργασίας
τους για τις προεδρικές εκλογές και του προγράμματός μας, όσο και στην Ελληνική Πρεσβεία στο
Βελιγράδι, για την άμεση ανταπόκρισή της σε ζήτημα που μας απασχόλησε.
SERVO PER AMIKECO (Υπηρετώ δια της φιλίας)
Ο Πρόεδρος - ΧΡΗΣΤΟΥ Δημήτριος
Ο Γ. Γραμματέας - ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΛΕΣΒΟΥ
Σε μια γιορτή για μικρούς και μεγάλους μετατράπηκε η Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της Τοπικής
μας Διοίκησης την 28/12/2016.

Ο χώρος εκδηλώσεων του ξενοδοχείου ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ μετατράπηκε σε μια μεγάλη Χριστουγεννιάτικη
σκηνή η οποία κατακλύστηκε από χαρούμενα παιδιά και γελαστούς γονείς που απόλαυσαν τις
εκπλήξεις που είχαμε ετοιμάσει γι’ αυτούς.
Η παράσταση του Καραγκιόζη, το τραγούδι και ο χορός από τον συνάδελφο Πάνο Γαληνό που μας
είπε τα κάλαντα και το φινάλε με τον Άγιο Βασίλη που σκόρπισε τον ενθουσιασμό μοιράζοντας
δώρα και γλυκά σε όλους τους μικρούς μας φίλους συνέθεσαν την επιτυχημένη μας γιορτή.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΣΒΟΥ

Σε μια πολύ όμορφη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 28/01/2017 στο Αμφιθέατρο
της Δ.Α. Λέσβου η Τοπική μας Διοίκηση έκοψε και φέτος τη Πρωτοχρονιάτική της πίτα. Στη συνέχεια
προβλήθηκε η παιδική ταινία «ΜΠΑΤΕ ΣΚΥΛΟΙ ΑΛΕΣΤΕ». Στο διάλειμμα της ταινίας κληρώσαμε
ένα δώρο για τον τυχερό της χρονιάς και στη συνέχεια υπήρχε μπουφέ για τους μικρούς φίλους
και καφές για τους μεγάλους. Ευχαριστούμε το αρτοζαχαροπλαστείο «ΜΕΛΙ ΚΑΙ ΣΤΑΧΥ» για την
προσφορά της βασιλόπιτας.
Ο Πρόεδρος - Παναγιώτης ΣΑΜΑΡΑΣ
O Γ. Γραμματέας - Πολυχρόνης ΚΑΝΙΜΑΣ
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΦΩΚΙΔΑΣ

Άμφισσα 16 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ Κων/νος, συνεχίζοντας τον
κύκλο των επισκέψεών του στην περιφέρεια επισκέφτηκε την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016 την
Διεύθυνση Αστυνομίας Φωκίδας στην Άμφισσα όπου τον υποδέχτηκε ο Διευθυντής της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Φωκίδας, Αστυνομικός Διευθυντής κ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ Παναγιώτης.
Τον κ. Αρχηγό συνόδευαν ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος Αντιστράτηγος
κ. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Αριστείδης και ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Στερεάς
Ελλάδος Υποστράτηγος κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας.

Ο κ. Αρχηγός, πραγματοποίησε ομιλία σε Αξιωματικούς και αστυνομικό προσωπικό, αναπτύχθηκαν
θέματα όπως αυτά διαμορφώνονται στις νέες συνθήκες της κοινωνίας μας και ενημερώθηκε εκτενώς
σε θέματα αστυνομικού και ευρύτερου ενδιαφέροντος, που απασχολούν την τοπική κοινωνία, τους
πολίτες του Νομού μας καθώς και το αστυνομικό προσωπικό.
Στη συνέχεια συναντήθηκε με τα προεδρεία της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Τοπική Διοίκηση
Φωκίδας και της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Φωκίδας.
Τον ευχαριστήσαμε για την αμέριστη συμπαράστασή του, στη Διεθνή Ένωση Αστυνομικών, ως επίσης
στην προσφορά του ως προέδρου, στο πρώην ΛΑΜΔΕΑ και μετέπειτα εξέλιξή του σε Επαγγελματικό
Ταμείο Ασφάλισης Αστυνομικών – Πυροσβεστών & Λιμενικών, τονίζοντάς μας, τη σπουδαιότητα
και τη χρησιμότητα που προσφέρει η Δ.Ε.Α. στο κοινωνικό σύνολο και το Επαγγελματικό Ταμείο,
στους συναδέλφους.

Από την Τοπική μας Διοίκηση προσφέρθηκαν στον κ. Αρχηγό ως αναμνηστικό δώρο, της επίσκεψής
του, γκραβούρα με την αναπαράσταση του Ιερού Ναού των Δελφών, λογότυπο λαβάρων της
Τοπικής μας, όσο και στην λοιπή φυσική ηγεσία.
SERVO PER AMIKECO
Ο Πρόεδρος - ΠΑΣΧΑΛΗΣ Γρηγόριος
Ο Γ. Γραμματέας - ΚΩΣΤΑΚΟΣ Αθανάσιος
- 47 -

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ/ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ πραγματοποίησε την
11/02/2017 την πρώτη της κοπή της πίτας στο φιλόξενο χώρο του εστιατορίου “ΑΣΠΡΗ ΑΥΛΗ” την
οποία τίμησαν με την παρουσία τους ο Δ/ντής της Α΄ Δ/νσης Αστυνομίας Δωδ/σου Ταξίαρχος κ.
ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ Γεώργιος, Αστ/κός Υποδ/ντής κ. ΚΑΛΗΩΡΑΚΗΣ Μιχαήλ, ο Πρόεδρος της Ένωση
Αστυνομικών Ν. Δωδεκανήσου κ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ, ο Πρόεδρος της Ένωσης Λιμενικού
Σώματος κ. ΣΑΜΑΡΑΣ Ευστάθιος και ο Γ. Γραμματέας κ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος καθώς και μέλη
της Ένωσής μας με όλο το Διοικητικό μας Συμβούλιο.

Τους ευχαριστούμε θερμά όλους, τους ευχόμαστε Υγεία, Ευτυχία για το νέο έτος και στους τυχερούς
της βραδιάς που έτυχαν το φλουρί, στον Ταξίαρχο κ. ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟ και στον Αναπληρωτή Γραμματέα
της Ένωσής μας κ. ΒΙΤΖΗΛΑΙΟ Στυλιανό να είναι πάντα τυχεροί στη ζωή τους.
Ο Πρόεδρος ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ Τσαμπίκος
Η Γ. Γραμματέας ΡΟΥΣΑΚΗ Αναστασία

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Ρόδος 28 – 12 – 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κοντά στα παιδιά του Ειδικού
Πειραματικού Σχολείου Ρόδου
βρέθηκαν τα μέλη της Τοπικής
Διοίκησης
Δωδεκανήσου
της
Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών.
Κατά
την
διάρκεια
της
επίσκεψής τους μοίρασαν δώρα,
συνομίλησαν, φωτογραφηθήκαν
και αντάλλαξαν ευχές με τα παιδιά
και τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι
υποδέχτηκαν την αντιπροσωπεία
των Αστυνομικών με ιδιαίτερη
ευχαρίστηση και ζεστασιά.
Η Τοπική Διοίκηση Δωδεκανήσου της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών εύχεται σε όλους Υγεία,
Αγάπη και Ευτυχία για τις εορταστικές ημέρες που διανύουμε.
Ο Πρόεδρος - ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ Τσαμπίκος
Η Γεν. Γραμματέας - ΡΟΥΣΑΚΗ Αναστασία
- 48 -

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η ετήσια χοροεσπερίδα
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κεφαλληνίας
& Ιθάκης, που συνδιοργανώθηκε με την Τοπική
Διοίκηση I.P.A. και έλαβε χώρα στις 11-02-2017 στην
αίθουσα εκδηλώσεων Capitol στο Φανάρι.
Πλήθος κόσμου αλλά και εκπρόσωποι της τοπικής
κοινωνίας έδωσαν το παρών, στηρίζοντας την
Ένωση αλλά και το δύσκολο έργο τους. Στην
εκδήλωση παρουσιάστηκαν μουσικοχορευτικά
event που ικανοποίησαν και με το παραπάνω τους
παρευρισκόμενους.
Ο Θωμάς Βουτσινάς στις μουσικές επιλογές
και αργότερα ζωντανή μουσική με σαξόφωνο σε Jazz ρυθμούς. Ενώ η σχολή χορού της Όλγας
Γαλιατσάτου “Art and Style” Dance Studio παρουσίασε ένα όμορφο tango. Ο πρόεδρος της Ένωσης,
κ. Κώστας Γρηγορόπουλος, που είχε αναλάβει και την διοργάνωση, ευχήθηκε σε όλους χρόνια
πολλά και μια ασφαλής χρονιά, καλοσωρίζοντας τον νέο Αστυνομικό Δ/ντή Κεφαλονιάς κ. Χρήστο
Μαζαρακιώτη.
Ο κ. Μαζαρακιώτης στον σύντομο χαιρετισμό του, τόνισε ότι θέλει ο κόσμος να αισθάνεται ασφαλής
και προς αυτό τον δρόμο δουλεύουν καθημερινά. Ανάμεσα στο κοινό ξεχωρίσαμε και τον πρώην
Αστυνομικό Διευθυντή Κεφαλονιάς, κ. Παναγιώτη Φιλίππου.
Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν ο Γιάννης Βαρούχας, εκπροσωπώντας τη Βουλευτή κ. Α.
Θεοπεφτάτου, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ κ. Νίκος Ανουσάκης, ο Αντιδήμαρχος Παλικής κ. Αλέξης
Μοσχονάς, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος μαζί με τον σύμβουλο
της παράταξής του κ.Διονύση Αραβαντινό και άλλοι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ακολούθησε πλούσια λαχειοφόρος αγορά με δώρα. Και του χρόνου!

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Την 22–2–2017 διενεργήθηκαν αρχαιρεσίες, για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ε.Ε.
Την 24-02-2017 συνήλθε το Δ.Σ. και συγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:
Π ρ ό ε δ ρ ο ς: ΛΥΤΡΑΣ Κωνσταντίνος
Α΄ Αντιπρόεδρος: ΠΑΠΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Γεώργιος
Β΄ Αντιπρόεδρος: ΖΑΒΡΑΚΗΣ Χαράλαμπος
Γ΄ Αντιπρόεδρος: ΓΚΑΚΙΔΗΣ Αθανάσιος
Γενικός Γραμματέας: ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Απόστολος
Βοηθός Γεν. Γραμματέα: ΓΚΡΟΖΟΥΔΗ Ελένη
Ταμίας: ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Νικόλαος
Βοηθός Ταμία: ΒΑΛΑΣΙΔΟΥ Λαμπρινή
Αρμόδιος Δημ. Σχέσεων: ΒΑΜΒΑΚΑΣ Ευστράτιος
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ Σταύρος
ΜΗΛΩΣΑΣ Τριαντάφυλλος
ΜΠΙΔΕΚΑΣ Πολυχρόνης
	
  

Όλα τα νέα της I.P.A. στην ιστοσελίδα: www.ipamakedonia.gr
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Στα πλαίσια των κοινωνικών εκδηλώσεων δραστηριοτήτων μας, η Δ.Ε.Α. – Τ.Δ. Λασιθίου συμμετείχε
ως συνδιοργανωτής στην ημερίδα που διοργάνωσε
η ΑΣΤΕΚ (Ανώτερη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων
Κρήτης) που πραγματοποιήθηκε στο κινηματοθέατρο
ΡΕΞ στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου στις 15 Μαρτίου 2017.
Ο πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης Λασιθίου παρευρέθη
ως εισηγητής στην προαναφερόμενη εκδήλωση. Το
ενδιαφέρον καθώς και η προσέλευση του κόσμου ήταν
μεγάλη αγγίζοντας τα 200 άτομα, πράγμα που έκανε την
επιτυχία της ημερίδας ακόμα πιο μεγάλη.
Μέλη της Δ.Ε.Α. Λασιθίου παρακολούθησαν την συγκεκριμένη εκδήλωση δείχνοντας για άλλη μια
φορά ότι στηρίζουν τις εκδηλώσεις της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Α. Λασιθίου
Ο Πρόεδρος – ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ Κων/νος
Η Γ. Γραμματέας - ΖΕΡΒΑΚΗ Μαρία / Σπυριδούλα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Στις 25-02-2017 έγιναν αρχαιρεσίες στην Διεθνή Ένωση Αστυνομικών Τ.Δ. Αργολίδας και
στις 02-03-2017 έγινε η συγκρότηση σε Σώμα ως ακολούθως:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: ΚΑΤΣΙΑΓΙΑΝΝΗΣ Αθανάσιος
Α΄ Αντιπρόεδρος: ΜΕΡΖΙΩΤΗΣ Ιωάννης
Β΄ Αντιπρόεδρος: ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΗΣ Γεώργιος
Γ΄ Αντιπρόεδρος: ΠΑΠΠΑΣ Γρηγόριος
Γεν. Γραμματέας: ΚΟΥΤΡΟΥΦΙΝΗΣ Σπυρίδων
Βοηθός Γ. Γραμματέα: ΚΟΡΟΛΗ Ευσταθία
Ταμίας: ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος
Βοηθός Ταμία: ΚΑΖΑΣ Αθανάσιος
Δημοσίων Σχέσεων: ΡΟΤΖΙΩΚΟΥ Ιωάννα
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΣ Χρήστος
Μέλος: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ευαγγελία
Μέλος: ΜΕΓΑΡΙΤΗ Ευαγγελία
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Στις 10-02-2017 στο ξενοδοχείο ΜΕΝΕΛΑΟΝ στην Σπάρτη, η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών Τ.Δ.
Σπάρτης, έκοψε την πίτα της, από κοινού με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λακωνίας, παρουσία
του Αστυνομικού Διευθυντή Λακωνίας Ταξίαρχου κ. ΜΑΡΟΥΔΑ Γεωργίου, του π. Προέδρου του
Εθνικού Τμήματος κ. ΚΟΝΤΑΚΟΥ Χρήστου, λοιπών καλεσμένων και πολλών συναδέλφων.

Βραβεύτηκαν 2 συνάδελφοι γιατί διακρίθηκαν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παγκρατίου Αθλήματος
που έγινε στις 11,12 και 13-11-2016 στην Ιταλία όπου ο ένας πήρε το χρυσό και ο άλλος το
ασημένιο, καθώς επίσης βραβεύτηκαν και 3 συμπολίτες μας, οι οποίοι προσέφεραν «ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» στην Διεύθυνση Αστυνομίας Λακωνίας και σε υφιστάμενες υπηρεσίες.

Εκ μέρους του Δ.Σ. IPA Λακωνίας, ευχαριστούμε την I.P.A. Θεσσαλονίκης, για την δωρεά ενός
τάμπλετ το οποίο ήταν το δώρο στο φλουρί για την βασιλόπιτα. Επίσης ευχαριστούμε την I.P.A.
Θεσσαλονίκης για την άριστη συνεργασία μας.
O Πρόεδρος - ΚΟΥΒΟΥΣΗΣ Δημήτριος
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Στις εκλογές που έγιναν την 31-03-2017, προέκυψε το παρακάτω Διοικητικό Συμβούλιο της
Τοπικής Διοίκησης Λακωνίας της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (I.P.A.)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:
Πρόεδρος: ΚΟΥΒΟΥΣΗΣ Δημήτριος
Γ. Γραμματέας: ΠΛΕΥΡΙΤΗΣ Ιωάννης
Α΄ Αντιπρόεδρος: ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ Γεώργιος
Β΄ Αντιπρόεδρος: ΚΟΝΤΑΚΟΣ Χρήστος
Γ΄ Αντιπρόεδρος ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος
Ταμίας: ΖΑΧΑΡΙΑΣ Νικόλαος
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ Παναγιώτης
Αναπλ. Ταμία: ΧΑΣΑΠΗΣ Κων/νος
Υπεύθ. Δημ. Σχέσεων: ΒΑΡΟΥΝΗΣ Τηλέμαχος
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Πρόεδρος: ΞΗΝΤΑΡΑΣ Νικόλαος
Μέλος: ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ Γεώργιος
Μέλος: ΒΛΑΧΑΚΗΣ Γεώργιος

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΛΕΣΒΟΥ

Σας γνωρίζουμε ότι από τις εκλογές που έγιναν την 7-4-2017, προέκυψε το παρακάτω
Διοικητικό Συμβούλιο και Ε.Ε. της Τοπικής Διοίκησης IPA Λέσβου.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: ΣΑΜΑΡΑΣ Παναγιώτης
Α΄ Αντιπρόεδρος: ΞΕΝΟΣ Κων/νος
Β΄ Αντιπρόεδρος: ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ Μιχαήλ
Γ΄ Αντιπρόεδρος: ΤΣΑΚΠΙΝΗΣ Βασίλης
Γεν. Γραμματέας: ΚΑΝΙΜΑΣ Πολυχρόνης
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: ΓΛΟΥΦΤΣΙΟΣ Αποστόλης
Ταμίας: ΤΣΕΡΔΑΝΗΣ Φωκίων
Αναπλ. Ταμίας ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ευστράτιος
Αρμ. Δημ. Σχέσεων: ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Σαράντος
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: ΒΑΚΑΛΗ Χρύσα
Μέλος: ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Ηλίας
Μέλος: ΚΕΝΤΡΙΔΗΣ Μιχαήλ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ I.P.A. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Την 27-1-2017 συνήλθε το Δ.Σ στα γραφεία της Τ.Δ. Κέρκυρας σε πρώτη συνεδρίαση και
συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Δ.Σ.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος : Βλαχόπουλος Κωνσταντίνος .
Α’ Αντιπρόεδρος: Κωνσταντής Γ.
Β’ Αντιπρόεδρος: Ζάψας Χ.
Γ’ Αντιπρόεδρος: Καντλή Β.
Γεν .Γραμματέας: Μπαλαούρας Φώτιος.
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: Κοντούλης Κ.
Ταμίας : Αναστασόπουλος Σ.
Αναπληρωτής Ταμίας: Μπανιώτης Χρήστος.
Δημοσίων Σχέσεων: Γελατσώρας Ν.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΣΑΜΟΥ

Ο Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής κ. Νότης Μαριάς συνοδευόμενος από τον πρόεδρο των Αποστράτων
Αστυνομικών Σάμου και της Τ.Δ. ΙΡΑ Σάμου κ. Αβραμίδη Γεώργιο συναντήθηκε με τους άνδρες του
ελέγχου Ασφαλείας του Αεροδρομίου “ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ”.

Ο πρόεδρος των Αποστράτων Αστυνομικών Σάμου και της Τοπικής Διοίκησης Διεθνούς Ένωσης
Αστυνομικών ΙΡΑ Σάμου κ. Αβραμίδης Γεώργιος συναντήθηκε την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2017
με τον Ανεξάρτητο Ευρωβουλευτή κ. Νότη Μαριά τον οποίο ενημέρωσε για τα προβλήματα που
ταλαιπωρούν τα τελευταία χρόνια τους εν ενεργεία και αποστράτους Αστυνομικούς.
Στη συνέχεια συνόδεψε τον Ευρωβουλευτή κ. Νότη Μαριά και συναντήθηκαν με τους άνδρες του
ελέγχου Ασφαλείας του Αεροδρομίου “ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ” που με μεγάλο ζήλο και αυτοθυσία
προσφέρουν στους πολίτες Ασφάλεια και σιγουριά στο ταξίδι τους.
Αφού συνομίλησε με τους άνδρες της ασφάλειας του Αεροδρομίου ο Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής
κ. Νότης Μαριάς τους συνεχάρη και εξήρε τη προσπάθεια που καταβάλλουν οι αστυνομικοί οι
οποίοι «παρά την κρίση και την οικονομική στενότητα, αλλά και τα ελλιπή μέσα που διαθέτουν
δείχνουν αυτοθυσία και πατάσσουν το έγκλημα.
Μάλιστα τους συνεχάρη ακόμα και για τις τελευταίες επιτυχίες που έχουν να κάνουν με τον έλεγχο
στο αεροδρόμιο και τους ζήτησε να συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο.
Τέλος οι άνδρες της ασφάλειας του αεροδρομίου ευχαρίστησαν τον Ανεξάρτητο Ευρωβουλευτή
κ. Νότη Μαριά που τους επισκέφτηκε και συζήτησε τα προβλήματα που υπάρχουν στον χώρο
εργασίας τους.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Στις αρχαιρεσίες της Τοπικής Διοίκησης Καρδίτσας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών
(I.P.A.) που έγιναν την 17η Μαρτίου 2017, συγκροτήθηκε σε Σώμα το νεοεκλεγέν Διοικητικό
Συμβούλιο, την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος
		
ΖΑΡΧΑΝΗΣ Γεώργιος
Α΄ Αντιπρόεδρος 		
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Σπυρίδων
Β΄ Αντιπρόεδρος		
ΑΡΣΕΝΙΟΥ Ηλίας
Γ΄ Αντιπρόεδρος		
ΓΚΙΝΗΣ Πέτρος
Γενική Γραμματέας		
ΓΟΥΣΙΑΣ Νικόλαος
Βοηθ. Γεν. Γραμματέα		
ΤΑΣΙΚΑΣ Γεώργιος
Ταμίας 			
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος
Βοηθός Ταμία			
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος
Yπ. Δημ. Σχέσεων		
ΣΕΜΠΡΟΣ Δημήτριος
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος
		
ΤΖΕΡΤΖΕΛΑΣ Γεώργιος
Μέλος 				
ΤΣΙΟΓΚΑΣ Αριστοτέλης
Μέλος 				
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Χαράλαμπος
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Kαλαμάτα, 17 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος κ. Κωνσταντίνος Τσουβάλας, συνεχίζοντας
τον κύκλο των επισκέψεών του στη Περιφέρεια επισκέφτηκε το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2016,
την Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας στην Καλαμάτα όπου τον υποδέχτηκε ο Διευθυντής της
Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας, Ταξίαρχος κ. Σταύρος Τουφεξής.

Τον κ. Αρχηγό συνόδευε ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Πελοποννήσου,
Ταξίαρχος κ. Αδαμάντιος Μητρόπουλος.
Ο κ. Αρχηγός, πραγματοποίησε ομιλία στο αστυνομικό προσωπικό, ενημερώνοντάς μας για θέματα
αστυνομικού ενδιαφέροντος.
Στην συνέχεια συναντήθηκε με το Προεδρείο της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών της Τοπικής
Διοίκησης Μεσσηνίας, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο κ. Ιωάννη Ζαφειρόπουλο, το Γενικό
Γραμματέα κ. Ηλία Αξιοτόπουλο και τον υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων κ. Βασίλειο Τουφεξή.
Τον ευχαριστήσαμε για την αμέριστη συμπαράσταση του, στη Διεθνή Ένωση Αστυνομικών,
τονίζοντας τη σπουδαιότητα και τη χρησιμότητα που προσφέρει η Δ.Ε.Α. στο κοινωνικό σύνολο και
στους συναδέλφους.
Από την Τοπική μας Διοίκηση προσφέρθηκαν, στον κ. Αρχηγό, ως αναμνηστικό δώρο της επίσκεψής
του, τιμητική πλακέτα, λάβαρο της Τοπικής μας Διοίκησης καθώς και καλάθι με τοπικά προϊόντα.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος - ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης
Ο Γ. Γραμματέας - ΑΞΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας
Οι φράουλες έχουν μεγάλη περιεκτικότητα
σε κάλιο και μαγνήσιο, τα οποία είναι πολύ
αποτελεσματικά στη μείωση της υψηλής
αρτηριακής πίεσης που προκαλείται από νάτριο.
Είναι φρούτο πλούσιο σε πεκτίνη, η οποία ως
διαλυτή φυτική ίνα που είναι συντελεί στη
μείωση της χοληστερίνης.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Στις 3-3-2017 πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες της Τ.Δ. Μεσσηνίας και την 8-3-2017
συγκροτήθηκε σε Σώμα η νέα Διοίκηση ως κατωτέρω:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης
Α΄ Αντιπρόεδρος: ΚΡΙΘΗ Νικολίτσα
Β΄ Αντιπρόεδρος: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Πέτρος
Γ΄ Αντιπρόεδρος: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος
Γ. Γραμματέας: ΑΞΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας
Αναπλ. Γ. Γραμματέα: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος
Ταμίας: ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ Γεώργιος
Αναπλ. Ταμία: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος
Αρμόδιος Δημ. Σχέσεων: ΤΟΥΦΕΞΗΣ Βασίλειος
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Παντελής
Μέλος: ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος
Μέλος: ΜΠΑΛΟΔΗΜΑ Παναγιώτα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι από αρχαιρεσίες που έγιναν την 7 Απριλίου 2017 στην Τοπική Διοίκηση
I.P.A. Γρεβενών προέκυψε το παρακάτω Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: ΣΑΡΗΠΑΠΑΖΙΔΗΣ Θεόδωρος
Α΄ Αντιπρόεδρος: ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ Βασίλειος
Β΄ Αντιπρόεδρος: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Δέσποινα
Γ΄ Αντιπρόεδρος: ΖΥΓΟΛΑΝΗΣ Γρηγόριος
Γεν. Γραμματέας: ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ Κων/νος
Ταμίας: ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Ιωάννης
Βοηθ. Γραμματέα: ΣΤΑΜΟΣ Χρυσοβαλάντης
Βοηθ. Ταμία: ΔΟΥΛΟΣ Βασίλειος
Υπεύθυνη Δημ. Σχέσεων: ΝΙΚΟΛΑΟΥ Χρυσούλα
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ Κων/νος
Μέλος: ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ Δημήτριος
Μέλος: ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ Ισαάκ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Στις 06-04-2017 έγιναν οι αρχαιρεσίες της Τοπικής Διοίκησης Ευρυτανίας.
Την 10-04-2017 συνήλθε το Δ.Σ. και συγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:
Πρόεδρος: ΠΑΤΛΙΑΣ Ανδρέας
Α΄ Αντιπρόεδρος: ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ Ολυμπία
Β΄ Αντιπρόεδρος: ΦΥΚΑΣ Γεώργιος
Γ΄ Αντιπρόεδρος: ΦΥΚΑΣ Κων/νος
Γ. Γραμματέας: ΤΣΙΑΜΑΚΗ Ελένη
Βοηθός Γραμματέα: ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης
Ταμίας: ΓΥΦΤΟΜΗΤΡΟΣ Δημήτριος
Βοηθός Ταμία: ΧΑΒΕΛΟΣ Αθανάσιος
Αρμ. Δημ. Σχέσεων: ΡΗΓΑΣ Γεώργιος
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Πρόεδρος : ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ Στέφανος
Μέλος: ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Πέτρος
Μέλος: ΛΑΘΥΡΗΣ Κων/νος
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Πολύγυρος 1 Mαρτίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Επιτυχής η ημερίδα της Τ.Δ. Χαλκιδικής της Δ.Ε.Α. για την ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο.
Δεκάδες μαθητές σχολείων των Νέων Μουδανιών, παρακολούθησαν την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου
στο Κλειστό Δημοτικό Θέατρο της πόλης, την ημερίδα με θέμα «Ασφαλής πλοήγηση στο Διαδίκτυο
– Μύθοι και διαδικτυακή πραγματικότητα».

Τη διοργάνωση ανέλαβε η Τοπική Διοίκηση Χαλκιδικής της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών με τη
συνεργασία της Διεύθυνσης Αστυνομίας, της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, της Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού και του Εμπορικού – Επαγγελματικού Συλλόγου Νέων
Μουδανιών, υπό την αιγίδα του Δήμου Νέας Προποντίδας.
Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, Αστυνομικός Υποδιευθυντής Αθανάσιος Χαλκιάς και ο Τμηματάρχης
της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος Αστυνόμος Β΄, Χρήστος
Τζουμαϊλής.
Οι δύο αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας ανέλυσαν εκτενώς τους κινδύνους και τις παγίδες
που κρύβει το διαδίκτυο δίνοντας τις κατάλληλες συμβουλές τόσο προς τα παιδιά όσο και προς
τους ενήλικες.
Στη διάρκεια της ημερίδας διανεμήθηκε έντυπο ενημερωτικό υλικό για το «ψάρεμα στο διαδίκτυο»,
τις «απάτες στον κυβερνοχώρο» κ.α.
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας κ.Εμμανουήλ Καρράς, η
βουλευτής Χαλκιδικής κ.Σωτηρία Βλάχου, ο Διευθυντής Αστυνομίας Χαλκιδικής, Ταξίαρχος Θεολόγης
Τζουμαϊλής, η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής κ.Ευτυχία Παπανικολάου, η
πρόεδρος του Εμπορικού - Επαγγελματικού Συλλόγου Νέων Μουδανιών κ.Βαρβάρα Μαυροφρύδη,
ο Γ΄Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος I.P.A. και Ταμίας της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. Χριστόδουλος
Χριστοδουλής και εκπρόσωποι της Τοπικής Διοίκησης της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών και της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Χαλκιδικής. SERVO PER AMIKECO
Ο Πρόεδρος – ΠΑΛΛΗΣ Δημήτριος
Ο Γεν. Γραμματέας – ΤΣΑΓΑΝΟΣ Ιωάννης
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ I.P.A. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Το Σάββατο 4 Μαρτίου 2017 στο κέντρο ΄΄SITHONIA PALACE ΄΄ στον οικισμό Νησί Ορμύλιας η Διεθνής
Ένωση Αστυνομικών Τ.Δ. Χαλκιδικής και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Χαλκιδικής πιστοί στο
ραντεβού τους συνδιοργάνωσαν τον Ετήσιο χορό τους.

Πλήθος κόσμου αλλά και εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας έδωσαν το παρόν στηρίζοντας τις δύο
ενώσεις αλλά και το δύσκολο έργο τους. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, ο Διευθυντής Αστυνομίας
Χαλκιδικής κ. ΤΖΟΥΜΑΪΛΗΣ Θεολόγος, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκιδικής κ.
ΤΣΟΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας κ. ΒΑΛΙΑΝΟΣ Στέλιος,
ο Πρόεδρος του ΤΕΑΤΔΕΑΠΛ κ. ΤΣΑΓΑΝΟΣ Ιωάννης, ο εκπρόσωπος του Προέδρου του Εθνικού
Τμήματος της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών και Ταμίας κ. ΠΑΠΑΣ Βασίλειος, ο Αντιπρόεδρος του
Εθνικού Τμήματος IPA κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος, ο πρώην Πρόεδρος του Εθνικού Τμήματος
κ. ΚΟΝΤΑΚΟΣ Χρήστος, ο Πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης IPA Θεσ/νίκης κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Βασίλειος και ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού Αστυνομικών Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας,
που πάντα είναι παρών σε όλες τις εκδηλώσεις της Τοπικής μας, ο Πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης
IPA Ξάνθης κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Χρήστος, ο Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών
Υπαλλήλων κ. ΣΦΕΛΙΝΙΩΤΗΣ Αλέξανδρος, ο Ταμίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών
Υπαλλήλων κ. ΚΟΥΛΙΑΚΗΣ Γεώργιος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας κ. ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ
Αθανάσιος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αστυνομικών Χαλκιδικής κ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
Κων/νος και ο πρώην Διευθυντής της Δ/νσης Αστυνομίας Χαλ/κής Υποστράτηγος ε.α. κ. ΜΑΝΩΛΑΣ
Αριστοτέλης. Ευχαριστούμε τους χορηγούς της εκδήλωσης αυτής:
1) MILLENIUM EDUCATION CENTRE, 2) ΟΜΙΛΟ ΜΟΥΖΕΝΙΔΗ (BOMO CLUB PALACE), 3) HOTEL PORTES,
4) FLEGRA HOTEL, 5) HOTEL POMEGRANATE, 6) HOTEL VILLAGE MARE, 7) HOTEL LAGOMANDRA,
8) AKRITAS VILLAS AND SUITES΄΄ΕΥ ΖΗΝ΄΄, 9) HOTEL ATHOS PALLINI
Ο Πρόεδρος – ΠΑΛΛΗΣ Δημήτριος
Ο Γεν. Γραμματέας – ΤΣΑΓΑΝΟΣ Ιωάννης
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
“ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ”
Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι σπουδαίες ημερίδες που διοργάνωσαν η Περιφέρεια
Κρήτης, η Δ/νση Αστυνομίας Ηρακλείου, η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α.) Ηρακλείου, ο
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Λυκείου Ηρακλείου, ο Σύλλογος Διδασκόντων του 3ου
Λυκείου και το Γενικό Λύκειο Ασημίου, ως ακολούθως:

Α) Γ. Ε. Λ. ΑΣΗΜΙΟΥ: Με τη συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων της περιοχής
οργανώθηκε, για πρώτη φορά, ημερίδα για θέματα «Ασφαλούς πλοήγηση στο διαδίκτυο» με
ομιλητές τον κ. Γεώργιο ΠΑΝΣΕΛΗΝΑ, Σχολικό Σύμβουλο Πληροφορικής, την κ. Μαρία ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ,
Υπεύθυνη Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων και κεντρικό εισηγητή τον Αστυνομικό Διευθυντή κ.
Γεώργιο ΠΑΠΑΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Διευθυντής Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος μαζί με τον
ψυχολόγο της ίδιας Υπηρεσίας Α/Β κ. Γεώργιο ΝΑΚΟ.
Τους προσκεκλημένους καλωσόρισε ο Δ/ντής του Λυκείου κ. Παναγιώτης ΣΑΠΙΟΣ και ο Πρόεδρος
της Δ.Ε.Α. (Ι.Ρ.Α) Ηρακλείου κ. Μανόλης ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ο οποίος ευχαρίστησε τους καθηγητές κ.
Εφη ΝΤΙΝΑ και Στυλιανό ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗ, τον Σύλλογο Διδασκόντων του Λυκείου και ιδιαιτέρως
τον Λυκειάρχη κ. Παναγιώτη ΣΑΠΙΟ στον οποίο χάρισε αναμνηστική πλακέτα ως ενθύμιο της
επίσκεψης.
Β) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Πρόκειται για εξειδικευμένη ενημέρωση η οποία
δόθηκε στους Διοικητές Αξιωματικούς των Υπηρεσιών της Δ.Α. Ηρακλείου και στους αρμόδιους
Αστυνομικούς με ομιλητές τον Αστυνομικό Διευθυντή κ. Γεώργιο ΠΑΠΑΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, Διευθυντή
της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος μαζί με τον ψυχολόγο της ίδιας Υπηρεσίας Α/Β
κ. Γεώργιο ΝΑΚΟ. Ενημέρωση, που πραγματοποιείται για πρώτη φορά σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Τους Αστυνομικούς καλωσόρισε ο Πρόεδρος της Ι.Ρ.Α. Ηρακλείου κ. Μανόλης ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ
και ευχαρίστησε τον αναπλ. Διευθυντή της Δ.Α. Ηρακλείου κ. Παντελής ΚΕΦΑΛΙΑΝΑΚΗΣ για την
βοήθεια και για την συμμετοχή του.
Γ) ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΑΣΤΟΡΙΑ: με τη συμμετοχή μαθητών του 3ου Λυκείου Ηρακλείου και του 6ου
Γυμνασίου Ηρακλείου και ομιλητές του προαναφερόμενους. Τους προσκεκλημένους καλωσόρισε ο
Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α.)//Τ.Δ. Ηρακλείου κ. Μανόλης ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ,
ο οποίος αφού ευχαρίστησε για την συμμετοχή που, κατά κοινή ομολογία, ξεπέρασε κάθε
προσδοκία καλώντας τους παραβρισκόμενους να συμμετέχουν ενεργά στη συζήτηση πιστεύοντας
ότι η γνώση είναι δύναμη. Υποσχέθηκε δε, ότι η συζήτηση που ξεκίνησε δεν θα σταματήσει, στο
βαθμό που «θέλουμε να αφουγκραστούμε την νεολαία και να συνομιλήσουμε μαζί της.» Δόθηκε με
άλλα λόγια έμφαση στο το μέλλον των παιδιών μας, όπως αυτό συνδέεται με το διαδίκτυο. Αφού
τέλος, επισημάνθηκε πως τα μέλη της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών είναι, μαζί με τους γονείς και
τους καθηγητές, άνθρωποι εμπιστοσύνης, επιδόθηκαν πλακέτες και το Λάβαρο της Ένωσης στους
ομιλητές.
Την εκδήλωση χαιρέτησαν επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου κ. Ευριπίδης ΚΟΥΚΙΑΔΑΚΗΣ, ο
Υποστράτηγος κ. Κωνσταντίνος ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Δ/ντής Κρήτης,
ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων κ. Νικόλαος ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΑΚΗΣ, ο Λυκειάρχης κ.
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(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)

Γεώργιος ΛΙΝΑΡΔΟΣ και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Γεώργιος ΒΛΑΧΑΚΗΣ ο οποίος δώρισε το βιβλίο
της Χρυσούλας Τσομπανάκη «Ο Κρητικός πόλεμος» στους ομιλητές.
Οι μαθήτριες του 3ου Λυκείου μας ενημέρωσαν για το φυλλάδιο το οποίο συνέταξαν και
επιμελήθηκαν το οποίο υπογράφηκε, εκδόθηκε από τους διοργανωτές και μοιράστηκε και στις
τρεις ημερίδες. Ο κεντρικός τίτλος του φυλλαδίου είναι: ΟΥΤΕ ΘΥΜΑ ΟΥΤΕ ΘΥΤΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
και η φωτογραφία της αρχικής σελίδας είναι έργο των μαθητών που θα συμμετέχει σε διεθνή
διαγωνισμό.
Στο επίκεντρο των ομιλιών του Αστυνομικού Διευθυντή κ. Γεωργίου ΠΑΠΑΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, Διευθυντής
Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ και του ψυχολόγου της ίδιας
Υπηρεσίας Α/Β κ. Γεωργίου ΝΑΚΟΥ βρέθηκαν οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν από την καθημερινή
έκθεση των παιδιών στο διαδίκτυο. Βασικότερος θεωρείται ο διαδικτυακός εκφοβισμός και η
αποπλάνηση ανηλίκων, που συναντάται κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και συνολικά
ο εθισμός των παιδιών στο διαδίκτυο. Κατά την διάρκεια της ομιλίας του ο επικεφαλής της Δίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος κ. Παπαπροδρόμου τόνισε και τα θετικά του διαδικτύου λέγοντας
χαρακτηριστικά πως «Δεν λέμε όχι στο διαδίκτυο, έχει πάρα πολλά θετικά. Ωστόσο θα πρέπει να
τονίσουμε τα προβλήματα, τις απειλές και τους κινδύνους που υπάρχουν προκειμένου να υπάρχει
η μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια» Για περαιτέρω ενημέρωση υπάρχει η τηλεφωνική γραμμή 11188,
το www.cyberkid.gr και στο www.cyberalert.gr
Οφείλουμε καταληκτικά να ευχαριστήσουμε τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Στ. Αρναουτάκη για την
αρωγή της Περιφέρειας Κρήτης στην πραγματοποίηση αυτής της σειράς των ενημερωτικών ημερίδων
σε Ασήμι και Ηράκλειο καθώς επίσης και το Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου,
Ταξίαρχο Κανακουσάκη Ιωσήφ, για την αμέριστη συμπαράσταση που επιδεικνύει στο έργο και τις
δραστηριότητες της ΙΡΑ Ηρακλείου αλλά και τον Αστυνομικό Διευθυντή κ. Παντελή ΚΕΦΑΛΙΑΝΑΚΗ για
βοήθειά του. Την κ. Αθηνά ΣΦΑΚΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ για την αναλυτικότατη ξενάγηση στο Αρχαιολογικό
Μουσείο Ηρακλείου. Ευχαριστούμε επίσης θερμά τον ιδιοκτήτη του κινηματοθέατρου ΑΣΤΟΡΙΑ για
την ευγενική παραχώρηση του.
Για την Τ.Δ. Ηρακλείου
Ο Πρόεδρος – Μανόλης Ζαχαριουδάκης
Η Γεν. Γραμματέας – Έφη Φλουρή

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ηράκλειο 08 Απριλίου 2017
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ–ΑΓΑΠΗ–ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ-ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ–ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ
Η Ανάσταση του θεανθρώπου που συμπίπτει με την αναγέννηση
της φύσης έρχεται να μας θυμίσει με πολύ επίκαιρο τρόπο τις
αντιξοότητες και τις δυσκολίες συνανθρώπων μας.
Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α.) // Τ.Δ. Ηρακλείου τις Άγιες
Ημέρες που πλησιάζουν αποφάσισε να στείλει ένα μήνυμα αγάπης
–αλληλεγγύης, να δώσει ένα χαμόγελο αισιοδοξίας και να απλώσει
το χέρι σε ανθρώπους που μας χρειάζονται.
Με τη σκέψη αυτή, η τάξη χειροτεχνίας που εκπαιδεύεται σε τεχνικές
ντεκουπάζ – κρακελέ και αναπαλαίωσης επίπλων της Ένωσης μας,
υπό την άριστη καθοδήγηση της κ. Μαρίας ΚΑΦΤΑΚΗ, που είναι
και η εκπαιδεύτρια της τάξης, δημιούργησε με αγάπη πανέμορφες
πασχαλινές λαμπάδες, οι οποίες θα διατεθούν στους συναδέλφους
Αστυνομικούς έναντι χρηματικού ποσού, το οποίο θα διατεθεί σε
παιδιά που αντιμετωπίζουν αντιξοότητες και δυσκολίες.
Οι Αστυνομικοί γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνει δυσκολία και
αντιξοότητα όμως δεν ξεχνούν να βοηθήσουν τον συνάνθρωπο μας γιατί Πάσχα εκτός των άλλων
σημαίνει ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΑΓΑΠΗ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Ο Πρόεδρος – Μανόλης Ζαχαριουδάκης
H Γ. Γραμματέας – Έφη Φλουρή
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Αγρίνιο 16/01/2017 Δελτίο τύπου
Θέμα: 1ο Φιλανθρωπικό Τουρνουά Μπάσκετ Αγρινίου.
Παραδόθηκε σήμερα η δεύτερη παρτίδα των τροφίμων, που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο του 1ου
Φιλανθρωπικού τουρνουά μπάσκετ Αγρινίου, στο συσσίτιο της Ιεράς Μητρόπολης Αιτωλίας και
Ακαρνανίας στο Αγρίνιο και στο κοινωνικό παντοπωλείο του δήμου Αγρινίου. Διατέθηκαν 4.000 ευρώ
απ’ τα έσοδα των εισιτηρίων για την αγορά τροφίμων και μαζί με τις προσφορές των επιχειρήσεων
που αποτελούσαν τους χορηγούς της εκδήλωσης, η αξία των τροφίμων που αποδόθηκαν στους
παραπάνω φορείς άγγιξε περίπου τις 7.000 ευρώ.

Η παράδοση των τροφίμων έγινε από κοινού με εκπροσώπους των τεσσάρων ομάδων που
συμμετείχαν στο τουρνουά. Της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, των Δικηγόρων και των Βετεράνων
μπάσκετ. Η κοινή προσπάθεια όλων μας για την στήριξη των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη
στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Η επιτυχία αυτή είναι που μας δίνει δύναμη και κουράγιο να
συνεχίζουμε να προσπαθούμε να προσφέρουμε στην κοινωνία μας και στον συνάνθρωπο. Απομένει
και η παράδοση των χρημάτων που θα δοθούν στην οικογένεια του άτυχου αστυνομικού που έχασε
την ζωή του, ώστε να κλείσει με τον καλύτερο τρόπο η πρωτοβουλία μας αυτή για την διοργάνωση
του τουρνουά.
Η αλληλεγγύη και η προσφορά στον συνάνθρωπο είναι ο μόνος δρόμος να διαβούμε την δύσκολη
περίοδο που διανύει η κοινωνία μας. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε με το ίδιο και ακόμα
μεγαλύτερο μεράκι στον δρόμο αυτό.
Για το Δ.Σ
Ταμπακέλης Δημοσθένης - Υπεύθυνος επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων.
Τα κεράσια περιέχουν υψηλά επίπεδα
αντιοξειδωτικών και όλοι γνωρίζουμε ότι
τα τρόφιμα με μεγάλη περιεκτικότητα σε
αντιοξειδωτικά είναι ιδιαίτερα ωφέλιμα για
την υγεία μας, κυρίως για την καρδιά μας και
το καρδιαγγειακό σύστημα.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Αγρίνιο 27-01-2017

Δελτίο τύπου

Θέμα: Κοπή πίτας

Το Α.Τ Αμφιλοχίας επέλεξε για φέτος η
Τοπική Διοίκηση I.PA. Ακαρνανίας για
να κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα
της, στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο
τους συναδέλφους που υπηρετούν σε
περιφερειακά τμήματα από την έδρα
της διεύθυνσης. Ο Πρόεδρος Α/Β Κ.
Κώστας Νικόλαος και τα μέλη του
Δ.Σ ευχήθηκαν το 2017 να είναι μια
δημιουργική χρονιά, με υγεία και καλές
βάρδιες για όλους τους συναδέλφους.
Μια χρονιά στην οποία θα υπηρετούμε
δια της φιλίας, της αλληλεγγύης και
της προσφοράς στον συνάδελφο
και στην κοινωνία. Ανέπτυξαν στους
συναδέλφους τις δράσεις της τοπικής
και τους κάλεσαν να είναι κοντά στην Τοπική στηρίζοντας τις προσπάθειές της.
Ο Διοικητής του Α.Τ. Αμφιλοχίας Υ/Α κ. Βέλιος Βασίλειος με την σειρά του αφού ευχαρίστησε τον
πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ για το έργο που πραγματοποιούν στον σύλλογο, ευχήθηκε σε όλους
τους παρισταμένους για μια χρονιά με υγεία, αλληλεγγύη, συναδελφικότητα και προσφορά στην
δοκιμαζόμενη κοινωνία μας.

Το φλουρί μετά από κλήρωση στην οποία συμμετείχαν όλοι οι συνάδελφοι που υπηρετούν στο
Α.Τ Αμφιλοχίας και στον σταθμό τροχαίας Αμφιλοχίας κέρδισε ο Αρχιφύλακας Τσιλίκας Ευστάθιος.
Ως δώρο το φλουρί περιείχε ένα τάμπλετ προσφορά της τοπικής μας.
Το Δ.Σ Εύχεται καλή χρονιά σε όλους και καλεί όλους τους συναδέλφους αστυνομικούς να κάνουμε
πράξη το “SERVO PER AMIKECO” Υπηρετώ δια της φιλίας.
Για το Δ.Σ
Ταμπακέλης Δημοσθένης - Υπεύθυνος επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Βόλος 21-01-2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στην Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας την Παρασκευή 31-12-2016, και συγκεκριμένα στο γραφείο
του Διευθυντή Αστυνομίας Μαγνησίας Ταξίαρχου Ιωάννη ΤΟΛΙΑ πραγματοποιήθηκε μια σεμνή
τελετή, στην οποία η Τοπική μας Διοίκηση, προσέφερε στον Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Θεόδωρο
Μπατάκα, Πρόεδρο του Δ.Σ. του Συλλόγου Κρατουμένων «Ο Εσταυρωμένος», ένα συμβολικό
χρηματικό ποσό υπέρ των σκοπών του έργου του Συλλόγου.

Τα χρήματα συγκεντρώθηκαν από την πώληση έργων τέχνης, κατασκευασμένα από Αστυνομικούς
της Διευθύνσεως μας, τα οποία προσέφεραν αφιλοκερδώς για φιλανθρωπικούς σκοπούς και εν
συνεχεία αγοράστηκαν από μέλη των οικογενειών των αστυνομικών στην ετήσια Χριστουγεννιάτικη
εκδήλωση.
Τον κουμπαρά της αγάπης των αστυνομικών της περιοχής μας παρέδωσε στον Πρόεδρο του
«ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ» ο Διευθυντής Αστυνομίας Μαγνησίας Ταξίαρχος Ιωάννης ΤΟΛΙΑΣ, ο οποίος
απευθυνόμενος στον πατέρα Θεόδωρο τον συνεχάρη για την πολυετή δραστηριότητα του
Συλλόγου και τον διαβεβαίωσε πως η Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας θα βρίσκεται στο πλευρό
του για την συνέχιση του έργου του. Ο πατέρας Θεόδωρος, από την πλευρά του, ευχαρίστησε με
θερμά λόγια τον Ταξίαρχο και την Τοπική Διοίκηση της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων,
τονίζοντας πως, αυτή η ευγενική κίνηση της Ελληνικής Αστυνομίας είναι για όλους τους συνεργάτες
του «ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ» μία ηθική ικανοποίηση, η οποία θα λειτουργήσει και ως ένα εφαλτήριο για
τη συνέχιση της δραστηριότητάς του.
Στην σεμνή αυτή τελετή συμμετείχαν, επίσης: ο Αστυνομικός Διευθυντής
Βασίλειος
ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ και ο Πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης Μαγνησίας – της Διεθνούς Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Στέφανος ΚΑΡΚΑΛΗΣ.
Ο Πρόεδρος – ΚΑΡΚΑΛΗΣ Στέφανος
Ο Γ. Γραμματέας - ΠΑΓΩΝΗΣ Κων/νος
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Βόλος 21 Ιανουαρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στoν Βόλο Μαγνησίας βρέθηκε την Κυριακή 12-12-2016, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας,
Αντιστράτηγος Κων/νος ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ, στο πλαίσιο επίσκεψής του, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας,
με στόχο την γνωριμία, την ανταλλαγή απόψεων και σκέψεων γύρω από την αστυνομική
πραγματικότητα, όπως αυτή διαμορφώνεται από τις νέες συνθήκες.
Ο Αρχηγός συνοδευόταν από τον Γενικό Επιθεωρητή Β. Ελλάδος, Αντιστράτηγο Μιχαήλ
ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ, καθώς και από τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλίας,
Υποστράτηγο Δημήτριο ΚΟΤΣΙΑΦΤΗ.
Επισκέφτηκαν την Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας, όπου τους υποδέχτηκε ο Αστυνομικός
Διευθυντής της, Ταξίαρχος Ιωάννης ΤΟΛΙΑΣ, Διοικούντες Αξιωματικοί Τμημάτων και Υπηρεσιών
καθώς και το υπόλοιπο προσωπικό αυτών.

Η Τοπική μας συναντήθηκε με τον κ. Αρχηγό. Η συνάντηση διεξήχθη σε πολύ θερμό και φιλικό
κλίμα. Συζητήθηκαν δράσεις που πραγματοποιήσαμε, οι οποίες προάγουν το κοινωνικό πρόσωπο
της Ελληνικής Αστυνομίας μέσω της Διεθνής Ένωσης Αστυνομικών και ο οποίος έδειξε ιδιαίτερο
ενδιαφέρον, τόσο για τις δράσεις που πραγματοποιήσαμε, όσο και για τις μελλοντικές, δηλώνοντας
υποστηρικτής και αρωγός κατά το μέτρο του δυνατού, των προσπαθειών μας.
Ως αναμνηστικό του παραδόθηκε μία (1) εικόνα, απεικονίζοντας τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, με το
λογότυπο της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών καθώς και άλλα αναμνηστικά με τις ομορφιές του
Νομού μας.
Παράδοση ανάλογων αναμνηστικών πραγματοποιήθηκε και στη λοιπή Φυσική ηγεσία.
Ο Πρόεδρος – ΚΑΡΚΑΛΗΣ Στέφανος
Ο Γ. Γραμματέας - ΠΑΓΩΝΗΣ Κων/νος
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΧΑΝΙΩΝ
Αριθ. 2/52/ 577
Χανιά 09 Φεβρουαρίου 2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ «Mε μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η φιλανθρωπικού χαρακτήρα θεατρική παράσταση
<Σαλώμη>, στην οποία είχε την τιμή και την χαρά να είναι χορηγός η Ι.Ρ.Α. Χανίων»
Έγινε πλέον θεσμός για την Τοπική Διοίκηση Χανίων της
	
  
Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών να δίνει το παρόν και σε
σημαντικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις με φιλανθρωπική
κατεύθυνση όπως αυτή της υπέροχης θεατρικής
παράστασης «Σαλώμη» του Όσκαρ Ουάιλντ από 27 έως
30 Ιανουαρίου 2017 στο Θέατρο «Δημήτρης Βλησίδης»,
από τον Θεατρικό Οργανισμό «Πολιτισμικός Νότος»,
στην οποία είχε την τιμή και την χαρά να είναι χορηγός
η Ι.Ρ.Α. ΧΑΝΙΩΝ και η οποία ολοκληρώθηκε με μεγάλη
επιτυχία αφού οι παραστάσεις έγιναν έξι, από τέσσερις
που είχαν προγραμματισθεί, καθότι ήταν πραγματικά
πολυπληθής και συγκινητική η προσέλευση του κόσμου.
Η συγκεκριμένη παράσταση εκτός της καλλιτεχνικής
της πλευράς είχε και στόχο την αλληλεγγύη, την αγάπη
στον συνάνθρωπο-συμπολίτη και σκοπό να συγκεντρωθούν χρήματα τα οποία θα διατεθούν στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ και αφετέρου την συγκέντρωση φαρμάκων
για ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη σε κουτί του ΚΙΦΑΧ (Κοινωνικό Ιατρείο – Φαρμακείο
Αλληλεγγύης Χανίων) το οποίο είχε τοποθετηθεί στο φουαγιέ του θεάτρου και το οποίο οι πολίτες
θεατές της παράστασης γέμισαν.

Ιδιαίτερη ήταν η χαρά του Διοικητικού Συμβουλίου της Ι.Ρ.Α. Χανίων για την συμμετοχή στην
θεατρική παράσταση της ηθοποιού Βιγλάκη Ελένης αναπληρωτή Γ. Γραμματέας της Τοπικής μας
Διοίκησης, αλλά και η παρουσία νέων εγγεγραμμένων μελών της Τοπικής μας Διοίκησης τα οποία
έδωσαν το στίγμα της αγάπης τους προς την Διεθνή Ένωση Αστυνομικών και σε αυτά που πρεσβεύει.
Η Τοπική Διοίκηση Χανίων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, έδωσε άλλη μια φορά το βαθύ
νόημα του “Servo Per Amiceko”, αποσπώντας τα ευμενή σχόλια των πολιτών και διοργανωτών.Το
Διοικητικό Συμβούλιο της Ι.Ρ.Α. Χανίων εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στους συντελεστές
της παράστασης, τους ηθοποιούς και ιδιαίτερα στην σκηνοθέτη αυτής κ. Κριαρά Ευαγγελία.
Ο Πρόεδρος – ΠΕΡΡΑΚΗΣ Ιωάννης
Η Γεν. Γραμματέας – ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ελένη
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΧΑΝΙΩΝ
ΣΧΕΤ:2/52/579
Χανιά 07 Φεβρουαρίου 2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: 3ήμερη εκδρομή στη σκιά του μυθικού Ψηλορείτη, του ψηλότερου βουνού της Κρήτης,
διαμονή στο υπέροχο συγκρότημα παραδοσιακών ξενώνων «ΕΛΑΙΩΝΑΣ» Ζαρός, του Νομού
Ηρακλείου της Κρήτης και κοπής πίτας νέου έτους της Ι.Ρ.Α. ΧΑΝΙΩΝ.
Με ιδιαίτερη χαρά το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής μας Διοίκησης διοργάνωσε και
πραγματοποίησε 3ήμερη εκδρομή στη σκιά του μυθικού Ψηλορείτη, του ψηλότερου βουνού της
Κρήτης, διαμονή στο υπέροχο συγκρότημα παραδοσιακών ξενώνων «ΕΛΑΙΩΝΑΣ» Ζαρός, του
Νομού Ηρακλείου της Κρήτης και κοπής πίτας νέου έτους της Ι.Ρ.Α. ΧΑΝΙΩΝ.

Αφήνοντας πίσω μας τα Χανιά με αναχώρηση την Παρασκευή πρωί 03-02-2017 από τα γραφεία της
Τοπικής μας Διοίκησης και σε μια απόσταση περίπου 120 χλμ. κατευθυνθήκαμε ανατολικά προς
τους πρόποδες του βουνού Ψηλορείτη, του μεγαλύτερου βουνού της Κρήτης εκεί που ανατράφηκε
ο Θεός Δίας.
Διαμέσου των γραφικών και τουριστικών κωμοπόλεων Σπηλίου και Αγίας Γαλήνης Ρεθύμνου,
Τυμπακίου και Μοιρών Ηρακλείου σε μια καταπράσινη διαδρομή φθάσαμε στους ξενώνες
«Ελαιώνας», 1,5 χιλιόμετρο έξω από το χωριό Ζαρός, του Νομού Ηρακλείου Κρήτης.
Αφού τακτοποιηθήκαμε στα καταπληκτικά με τζάκι δωμάτια του «ΕΛΑΙΩΝΑ» επισκεφθήκαμε μετά
από μια υπέροχη διαδρομή 0,5Km πεζοπορίας την πανέμορφη λίμνη του Ζαρού με τους κυπρίνους,
τα επιβλητικά ψάρια τα οποία ζουν με κύριο σκοπό για να καθαρίζουν την λίμνη από τα φύκια και
τους μικροοργανισμούς διατηρώντας την πεντακάθαρη.
Στην συνέχεια και μετά από 500 μέτρα αναρρίχησης στο βουνό επισκεφθήκαμε το επιβλητικό
μοναδικό σε χρώματα Μοναστήρι παλαιοημερολογιτών του Αγίου Νικολάου πάνω ακριβώς από
την λίμνη του Ζαρού.
Το Σάββατο 04-02-2017 μετά από ένα χορταστικό πρωινό, επισκεφθήκαμε το Μοναστήρι του
Αγίου Αντωνίου Βροντησίου όπου μας υποδέχθηκε και ξενάγησε ο μοναχός Ιερεμίας. Ένα ιστορικό
μοναστήρι χτισμένο στις αρχές του 15ου αιώνα με υπέροχες τοιχογραφίες.
Συγκινητική στιγμή λίγο πριν την έναρξη της εκδήλωσης, το τηλεφώνημα του αγαπητού φίλου και
επίτιμου μέλους της Ι.Ρ.Α. Χανίων, προέδρου της Ι.Ρ.Α Σάμου, Αβραμίδη Γεωργίου, που ανακοίνωσε
ότι προσφέρει για το τυχερό φλουρί της πίτας μας, τρείς (3) διανυκτερεύσεις σε δίκλινο δωμάτιο
με πρωινό σε πολυτελές ξενοδοχείο της Σάμου.
Επίσης μας μετέφερε τις ευχές όλου του Δ.Σ. Ι.Ρ.Α Σάμου για καλή χρονιά και χρόνια πολλά με υγεία
στα μέλη του Δ.Σ. της ΙΡΑ ΧΑΝΙΩΝ αλλά και σε όλους τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση.
Τα δώρα έτσι για το τυχερό φλουρί της πίτας έγιναν τρία, καθότι είχαμε και δύο ρολόγια festina
ένα γυναικείο και ένα αντρικό, προσφορά του χρυσοχοείου Χουδαλάκη τον οποίο ευχαριστούμε
θερμά.
(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)
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(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)

Στο θαυμάσιο εστιατόριο παραδοσιακών ξενώνων «ΕΛΑΙΩΝΑΣ» δειπνήσαμε και κόψαμε την
πρωτοχρονιάτικη πίτα μας σε υπέροχη ατμόσφαιρα με χειροκροτήματα από 40 μέλη και φίλους
της Τοπικής μας Διοίκησης.

Μεγάλη χαρά και ιδιαίτερη τιμή για την Τοπική μας Διοίκηση η παρουσία του εκπροσώπου του Δ.Σ.
της Ι.Ρ.Α. Ηρακλείου κ. Ευάγγελου Γαργανουράκη που σε σύντομο χαιρετισμό του μετέφερε τις
ευχές όλου του Δ.Σ. της Ι.Ρ.Α. Ηρακλείου για καλή χρονιά και χρόνια πολλά στο Δ.Σ. της Τοπικής μας
Διοίκησης στα μέλη μας και στις οικογένειες αυτών.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και όπως ομόφωνα το Δ.Σ. της Τοπικής μας Διοίκησης είχε
αποφασίσει, ανακηρύχθηκε επίτιμο μέλος της Ι.Ρ.Α. Χανίων η εν ενεργεία πολιτική Υπάλληλος
της ΕΛ.ΑΣ (Υπηρετεί στην Τουριστική Αστυνομία της Δ.Α. ΧΑΝΙΩΝ) πρώην Δημοτική Αστυνομικός
κ. Ξένια Παπαμιχαήλ για την συνεχή στήριξη και προσφορά της τα τελευταία χρόνια στην Ι.Ρ.Α.
Χανίων, η οποία με συγκίνηση δέχθηκε αυτή την τιμή.
Ήταν μια υπέροχη βραδιά με παραδοσιακούς κρητικούς μεζέδες και κρασί, ζωντανή από υπέροχους
καλλιτέχνες κρητική μουσική, που τραγουδήσαμε, χορέψαμε και όπως πάντα μας ένωσε σε μια
γλυκιά παρέα, που την αποτελούσαν συνάδελφοι εν ενεργεία, συνάδελφοι συνταξιούχοι, αλλά
και πολίτες που αγαπούν, σέβονται και εκτιμούν την ιδέα της Ι.Ρ.Α. και του “Servo per Amikeco”,
διασκεδάζοντας έως τις πρώτες πρωινές ώρες.
Το τυχερό φλουρί της πίτας έπεσε στο κομμάτι της Παναγίας και έτσι έγιναν τρείς ξεχωριστές
κληρώσεις για τα δώρα της βραδιάς .
Την προσφορά της Ι.Ρ.Α Σάμου κέρδισε το επίτιμο πλέον μέλος μας αγαπητή συνάδελφος Ξένια
Παπαμιχαήλ, το γυναικείο ρολόι κέρδισε η αγαπητή συνάδελφος Μαρία Τσιβουράκη και το
αντρικό ρολόι κέρδισε ο εκπρόσωπος της Ι.Ρ.Α. Ηρακλείου αγαπητός συνάδελφος κ. Ευάγγελος
Γαργανουράκης τον οποίον κατά την απονομή του δώρου από τον υπογράφοντα αφού τον συνεχάρη
τον ευχαρίστησε θερμά για την παρουσία του.
Στις 09.30 το πρωί της Κυριακής 05-02-2017, όλοι μαζί είχαμε ένα πλούσιο παραδοσιακό πρωινό,
με σχόλια ανέκδοτα και πειράγματα μεταξύ μας, στον απόηχο της προηγούμενης βραδιάς. Την
11.ΟΟ περίπου ώρα, λίγο πριν αναχωρήσουμε φωτογραφηθήκαμε έξω από την είσοδο του ξενώνα
με την σημαία της Τοπικής μας Διοίκησης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Διοίκησης Ι.Ρ.Α. Χανίων ευχαριστούμε θερμά όλους τους
συμμετέχοντες για τη συνεχή τους στήριξη, συνεργασία και φιλία και τους ιδιοκτήτες και το
προσωπικό του ξενώνα «ΕΛΑΙΩΝΑΣ» για την αξέχαστη φιλοξενία και τον άψογο σχεδιασμό της
εκδήλωσης . “Servo per Amikeco” «Υπηρετώ δια της φιλίας»
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος – ΠΕΡΡΑΚΗΣ Ιωάννης
Η Γεν. Γραμματέας – ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ελένη
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΧΑΝΙΩΝ
Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Τοπικής Διοίκησης
Χανίων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών
(Ι.Ρ.Α Χανίων) εκπροσωπούμενη από τον
υπογράφοντα
πρόεδρο,
τον
Αντιπρόεδρο
Τζανακάκη Γεώργιο και την Γ.Γ. Παπαθανασίου
Ελένη, επισκέφθηκε εθιμοτυπικά στις 14-02-2017
τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή
Κρήτης, Υποστράτηγο ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ Κωνσταντίνο
εκφράζοντας τα θερμά τους συγχαρητήρια για την
προαγωγή του στον βαθμό του Υποστράτηγου, την
τοποθέτησή του στην ηγεσία της Γ.Π.Α.Δ. ΚΡΗΤΗΣ, με τις ευχές για υγεία, δύναμη και επιτυχία στην
δύσκολη αποστολή που αναλαμβάνει, με δεδομένα, τον σεβασμό και την εκτίμηση τους, να είναι
συμπαραστάτης, στην προώθηση των κοινών τους στόχων.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης που έγινε σε εγκάρδιο και συναδελφικό κλίμα, συζητήθηκαν
διάφορα θέματα, όπως: α) Η βούληση της Τοπικής μας Διοίκησης για δημιουργία ξενώνα για Ξένους
και έλληνες συναδέλφους και τις οικογένειές τους (Ι.Ρ.Α. HOUSE), στο οίκημα του Αστυνομικού
Σταθμού Στερνών που έχει καταργηθεί και παραμένει κλειστός. β) Στην συμφωνία με την Ευρωπαϊκό
Σύνδεσμο φίλων Αστυνομίας Κύπρου για πρόγραμμα ανταλλαγής ολιγομελών αποστολών με
πλήρη φιλοξενία εκατέρωθεν με πρώτη αναμενόμενη 6μελή αποστολή από την Λεμεσό, τέλος
Απριλίου 2017 γ) Επικείμενη επίσημη επίσκεψη 20μελούς ποδοσφαιρικής ομάδας της ΙΡΑ Λεμεσού
και φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου με την ομάδα της ΙΡΑ Χανίων τον μήνα Ιούνιο 2017 .
Ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης αφού μας είπε ότι έχει ήδη ενημερωθεί
από τον προκάτοχό του Υποστράτηγο ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Ανδρέα, μας διαβεβαίωσε ότι πεποίθησή του
είναι ο κλειστός Αστυνομικός Στερνών να γίνει Ξενώνας της Ι.Ρ.Α. Χανίων. Επίσης εκφράστηκε
με τα καλύτερα λόγια για τις δραστηριότητες και την προσφορά της Ι.Ρ.Α Χανίων στο έργο της
Ελληνικής Αστυνομίας σε Τοπικό αλλά και διεθνές επίπεδο μέσα από το «Servo Per Amikeco”, την
πεποίθηση της συνέχισης αυτών, αλλά και την αμέριστη στήριξή του στην προσπάθειά μας για την
υλοποίηση δράσεων προς όφελος της ΕΛ.ΑΣ. σε πολιτιστικό και κοινωνικό επίπεδο προσβλέποντας
στην περαιτέρω σύσφιξη σχέσεων μεταξύ της Αστυνομίας και των πολιτών αλλά και μεταξύ των
συναδέλφων.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος – Ιωάννης Περράκης
Η Γενική Γραμματέας – Ελένη Παπαθανασίου

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΧΑΝΙΩΝ
ΑΡΙΘ. 2/52/573
Χανιά 20 Ιανουαρίου 2017 ΔΕΛTIO TYΠOY
ΠΡΟΣ: ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι.
1. - Η Τοπική Διοίκηση της Ι.Ρ.Α. Χανίων σας συγχαίρει θερμά, για
αυτήν την σημαντική σας ενέργεια, έκδοσης και αποστολής στις Τ.Δ.
Ι.Ρ.Α. Χώρας, αντιτύπων του βιβλίου-οδηγού «ΠΑΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ»
για τους υποψηφίους των Πανελληνίων εξετάσεων έτους 2017,
που προσφέρει καταλυτική βοήθεια επιλογής επαγγελματικού
προσανατολισμού, στα παιδιά των οικογενειών μελών της Ι.Ρ.Α. χώρας.
2. - Επειδή η Τοπική μας Διοίκηση είχε τύχει αποδέκτης αυτής της
προσφοράς και κατά τα παρελθόντα έτη, σας ευχαριστούμε θερμά
και για την φετινή δωρεάν προσφορά και αποστολή δύο (2) αντιτύπων
στην Τοπική Διοίκηση Ι.Ρ.Α. Χανίων, προκειμένου ικανοποιήσουμε
αυξημένα αιτήματα δανεισμού του. Με φιλικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος – ΠΕΡΡΑΚΗΣ Ιωάννης
Η Γεν. Γραμματέας – ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ελένη
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Τ Υ Π Ο Υ

Η Τοπική Διοίκηση Τρικάλων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (I.P.A.) σε συνεργασία με τον Δήμο
Τρικκαίων και την υποστήριξη της Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Τρικάλων και
της Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων, αντιλαμβανόμενοι τις σύγχρονες προκλήσεις τις ηλεκτρονική
εποχής που ζούμε και τους κινδύνους που εγκυμονούν από την χρήση του διαδικτύου, αλλά
και γνωρίζοντας τον επαγγελματισμό που διακατέχει τους αστυνομικούς της Δ/νσης Δίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, διοργάνωσαν με απόλυτη επιτυχία, την
Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017 και ώρα 11.30΄, στην κατάμεστη αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου
Τρικάλων του Δήμου Τρικκαίων, παρουσία κοινού (600) ατόμων περίπου, ενημερωτική ημερίδα με
θέμα «ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ», με ομιλητές στελέχη της Δ/νσης Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος.
Οι
ομιλητές,
οι
οποίοι
«καθήλωσαν» κυριολεκτικά το
κοινό με την μεταδοτικότητά
τους,
επικεντρώθηκαν στην
ενημέρωση για τα φαινόμενα
διαδικτυακής
βίας,
τους
κινδύνους που ελλοχεύουν
στις ιστοσελίδες κοινωνικής
δικτύωσης και γενικά την
πρόληψη και την αντιμετώπιση
των κινδύνων που σχετίζονται
με τις νέες τεχνολογίες.
Παρουσιάστηκαν δε οι βασικές
«παγίδες» του διαδικτύου, τονίζοντας «ΝΑΙ» στο Διαδίκτυο αλλά με προσοχή στην χρήση του και
στο τέλος της παρουσίασης δόθηκε χρόνος στους παρευρισκομένους για υποβολή ερωτήσεων.
Σύντομο χαιρετισμό απηύθυναν, ο Δήμαρχος Τρικκαίων, κ. Δημήτριος ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ, ο
Πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης Τρικάλων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (I.P. A.), κ.
Κων/νος Θεοχάρης, ο κ. Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, Αστυνομικός
Διευθυντής Γεώργιος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, η Διευθύντρια της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ν. Τρικάλων, κα Βασιλική Κάκλα και ο Εκπρόσωπος του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος της
Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και Αναπλ. Γενικός Γραμματέας, κ.
Κυριάκος ΚΑΡΚΑΛΗΣ, ενώ στην ημερίδα παρέστησαν Επίσημοι, Φορείς, Συνδικαλιστικές Ενώσεις,
εκπαιδευτικοί, μαθητές, σπουδαστές της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), αστυνομικοί και
πολίτες. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Δ/νση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και τα στελέχη της
που παρουσίασαν την ενημερωτική ημερίδα μας, τον Δήμο Τρικκαίων, την Διευθυνση Αστυνομίας
Τρικάλων, την Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Τρικάλων, το Ελληνικό Εθνικό Τμήμα και την
Τ.Δ. Καρδίτσας που μας τίμησαν με την παρουσία εκπροσώπων τους και όλους τους συμμετέχοντες
[Επίσημοι, Φορείς, Συνδικαλιστικές Ενώσεις, εκπαιδευτικοί, μαθητές, σπουδαστές της Σχολής
Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), αστυνομικοί εν ενεργεία και εν αποστρατεία και απλοί πολίτες ].
Η Διεθνή Ένωση Αστυνομικών και κατ’ επέκταση η Τ.Δ. Τρικάλων, είναι μια Ένωση εθελοντών
αστυνομικών τόσο εν ενεργεία όσο και εν αποστρατεία, η οποία Ένωση μέσω του Διοικητικού
της Συμβουλίου, αφουγκράζεται τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας, και με επίκαιρες και
στοχευόμενες δράσεις της, προσπαθεί να βοηθήσει στην επίλυσή τους, προάγοντας παράλληλα το
κοινωνικό πρόσωπο του Έλληνα Αστυνομικού, που αποτελεί «κομμάτι» της Ελληνικής Κοινωνίας.
Για τον λόγο αυτό οι δράσεις μας θα συνεχιστούν, με την υποστήριξη των μελών και των φίλων μας.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Τ.Δ. Τρικάλων
Ο Πρόεδρος – ΘΕΟΧΑΡΗΣ Κων/νος
O Γεν. Γραμματέας – ΜΠΕΓΑΣ Αχιλλέας
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Τσικνοπέμπτη….. γιορτάσαμε αλλά δεν ξεχάσαμε τους συνανθρώπους μας !

1.- Την Τετάρτη 15-02-2017, μέλη του Δ.Σ. της Τοπικής Διοίκησης Τρικάλων της Διεθνούς Ένωσης
Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α.) και της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Τρικάλων (Ε.Α.Υ.Τ.), μετέβησαν στο
Γηροκομείο της Ι.Μ. Τρίκκης & Σταγών στα Μ. Καλύβια και προσέφεραν τα υλικά του μεσημεριανού
γεύματος της Τσικνοπέμπτης.
2.- Επίσης, την Πέμπτη 16-02-2017 και ώρα 13.00΄, ελήφθη ανάλογη μέριμνα για όλους τους
συναδέλφους και γιορτάσαμε με ψητά την Τσικνοπέμπτη, στην Λέσχη της Δ.Α. Τρικάλων (2ος
όροφος), με κάλυψη του κόστους των εξόδων από τις Ενώσεις μας. Στις περιφερειακές Υπηρεσίες
της Δ.Α. Τρικάλων, απεστάλησαν τα ανωτέρω είδη, με μέριμνα μας.
3.- Να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους συναδέλφους για την μεγάλη τους συμμετοχή αλλά και
την Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων για την συνδρομή που μας παρείχε.
Ο Πρόεδρος - ΘΕΟΧΑΡΗΣ Κων/νος
Ο Πρόεδρος – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Ιωάννης
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Παραδόθηκε σήμερα (9-2-2017) το εξαιρετικό βιβλίο «ΠΑΜΕ… ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2017» που μας
απέστειλε η I.P.A. Θεσσαλονίκης, στους πλέον αρμόδιους Φορείς της πόλης μας !!! Συγκεκριμένα,
παραδόθηκε ένα (1) αντίτυπο του ανωτέρω βιβλίου στην Διευθύντρια της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Ν. Τρικάλων κ. Βάσω ΚΑΚΛΑ και ένα (1) αντίτυπο του 2016 στην Αντιδήμαρχο Παιδείας
του Δήμου Τρικκαίων κ. Ευθυμία ΛΕΒΕΝΤΗ.

Παράλληλα, συζητήθηκε και μία μελλοντική δράση της Τοπικής μας στον ευαίσθητο χώρο της
Παιδείας και ζητήθηκε η υποστήριξή τους. Η δράση μας θα ανακοινωθεί τις αμέσως επόμενες
ημέρες και θα προβάλλει για μία ακόμη φορά τόσο το κοινωνικό πρόσωπό της Διεθνούς Ένωσης
Αστυνομικών, όσο και της Αστυνομίας γενικότερα… η Τ.Δ. Τρικάλων και έχει και μπορεί να προβάλλει
αυτό το κοινωνικό πρόσωπο……. ένα πρόσωπο αληθινό !!!
Να ευχαριστήσουμε και εκφράσουμε τα συγχαρητήριά μας, για μία ακόμη φορά στην I.P.A.
Θεσσαλονίκης που επιμελήθηκε την έκδοση του ανωτέρω βιβλίου.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΠΑΜΕ… ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2017″ ???
Το βιβλίο «ΠΑΜΕ… ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2017» από τους κκ Μιχαλούλη Σπύρο και Παυλάκο Νίκο αποτελεί
την ανανεωμένη έκδοση της σειράς των επιτυχημένων βιβλίων «ΠΑΜΕ… ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» (2006,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016), τα οποία βοηθούν κάθε χρόνο
χιλιάδες μαθητές και γονείς στην επιλογή των σπουδών τους. Για 12η συνεχόμενη ακαδημαϊκή
χρονιά το «ΠΑΜΕ… ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2017» αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσπάθεια αναλυτικής
παρουσίασης όλων των τμημάτων του ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ και σύνδεσής τους με την
αγορά εργασίας. Το βιβλίο – οδηγός σπουδών απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου, σε φοιτητές,
σε γονείς αλλά και καθηγητές που επιθυμούν να βοηθήσουν τους νέους, παρέχοντας έγκυρες
πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι συγγραφείς του βιβλίου
είναι Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Προέρχονται από τον χώρο της εκπαίδευσης
και των οικονομικών, είναι κάτοχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συμβουλευτική &
Επαγγελματικός Προσανατολισμός» του τμήματος Φ.Π.Ψ. Αθηνών και έρευνές τους δημοσιεύονται
σε εφημερίδες και περιοδικά («ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», «ΤΑ ΝΕΑ» «ΤΟ ΒΗΜΑ», κ.ά.).
Ο στόχος του βιβλίου είναι διπλός:
Οι μαθητές και οι γονείς τους να αποκτήσουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για το ακριβές
αντικείμενο των σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και των επαγγελματικών τους
δικαιωμάτων. Με τον τρόπο αυτό, ο κάθε μαθητής θα είναι σε θέση να κάνει ορθή ιεράρχηση των
τμημάτων κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.
Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί να δείξουν στους μαθητές τους ότι βρίσκονται κοντά τους προσφέροντάς
τους τον πιο αναλυτικό οδηγό σπουδών με πλήρεις και έγκυρες πληροφορίες για τα τμήματα της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος – ΘΕΟΧΑΡΗΣ Κων/νος
Ο Γ. Γραμματέας – ΜΠΕΓΑΣ Αχιλλέας
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΠΙΕΡΙΑΣ
Φιλανθρωπικό Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης Ενστόλων Νομού Πιερίας.

Την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016 ώρα 18:00 στο Κλειστό
Γυμναστήριο Κατερίνης (Β’ ΔΑΚ) διεξήχθη τουρνουά μπάσκετ
με φιλανθρωπικό σκοπό μεταξύ των εξής ομάδων: α) Τοπική
Διοίκηση Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Νομού Πιερίας,
β) Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι Νομού Πιερίας και γ) Ένωση
Λιμενικών Κεντρικής Μακεδονίας που ζούνε κι εργάζονται
στον Νομό Πιερίας.
Σκοπός της εκδήλωσης αυτής ήταν η συλλογή τροφίμων,
ρουχισμού και παιχνιδιών τα οποία και δόθηκαν μετά το
πέρας της εκδήλωσης στο κοινωνικό Παντοπωλείο της
Ιεράς Μητρόπολης Κίτρους Κατερίνης και Πλαταμώνος για
οικογένειες του Νομού Πιερίας που τα έχουνε ανάγκη.
Την εκδήλωση αυτή τίμησαν με την παρουσία τους ο
Αστυνομικός Διευθυντής Νομού Πιερίας Ταξίαρχος κ.
Αθανάσιος Μαντζούκας, ο Διοικητής ΠΥ Λιτοχώρου
Επιπυραγός κ. Αναστάσιος Καρατζάς, ο Πρόεδρος της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Πιερίας κ. Δημήτριος Φώτης,
ο Πρόεδρος Συνοριοφυλάκων Ν. Πιερίας κ. Μιχάλης
Σειταρίδης, ο Πρόεδρος της Τ.Δ. IPA Θεσσαλονίκης κ. Βασίλειος
Γιαννακόπουλος, ο Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος
Δ.Ε.Α. και Ταμίας Τ.Δ. Θεσσαλονίκης κ. Χριστόδουλος Χριστοδουλής, o προπονητής της ομάδας
μπάσκετ της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. Διαμαντής Κανέλλης, ο Πρόεδρος της Τ.Δ. Ημαθίας κ. Γεώργιος
Χριστοδουλίδης, ο Πρόεδρος Αποστράτων Ελληνικής Αστυνομίας κ. Δημήτριος Αδαμόπουλος.

Ευχαριστούμε
όλους
όσους
συμμετείχαν
και
πρόσφεραν
τρόφιμα, ρουχισμό και παιχνίδια
για το Κοινωνικό Παντοπωλείο
της Ιεράς Μητρόπολης Κίτρους
Κατερίνης και Πλαταμώνος.
Επίσης ευχαριστούμε πολύ τους
διαιτητές του αγώνα κ. Εφραιμίδη
Σ., Χρυσάφη Σ., την γραμματεία
του αγώνα: κ. Καραγιαννίδου Κ.,

Μαρκοπούλου Λίλλα και Τσακιρίδου ΑΜ.
Αξίζουν συγχαρητήρια και στους Ερυθροσταυρίτες, Σαμαρείτες Διασώστες Κατερίνης για την
παρουσία και πολύτιμη προσφορά τους στον αγώνα.
Ο Πρόεδρος της I.P.A. Πιερίας – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Φρειδερίκος.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΣΕΡΡΩΝ

Ο Πρόεδρος – ΜΠΑΓΚΟΣ Στέργιος

Σέρρες 19/02/2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Σάββατο 18-02-2017 επισκέφτηκε
τα Γραφεία της Διεθνούς Ένωσης
Αστυνομικών
Σερρών
(Ι.Ρ.Α)
η
Υφυπουργός Εσωτερικών (ΜακεδονίαςΘράκης) & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
κ. Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά.
Την Υφυπουργό υποδέχτηκαν ο
Πρόεδρος κ. ΜΠΑΓΚΟΣ Στέργιος μαζί
τον Α’ Αντιπρόεδρο και μέλος του Ε.Τ
κ. ΧΡΑΠΑ Παντελή και τον Αναπληρωτή
Ταμία κ. ΜΑΡΑΓΚΟΤΙΔΗ Ιωάννη. Στην
διάρκεια της επίσκεψης ενημερώθηκε
για το έργο και τις δράσεις της Τοπικής
μας Διοίκησης.
SERVO PER AMIKECO
Ο Αν. Γραμματέας – ΚΩΔΩΝΑΚΗΣ Απόστολος

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΣΕΡΡΩΝ

Ο Πρόεδρος – ΜΠΑΓΚΟΣ Στέργιος

Σέρρες 12/02/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2017,
η Τοπική Διοίκηση της I.P.A. Σερρών
πραγματοποίησε αποκριάτικη γιορτή την
οποία παρακολούθησαν τα μέλη της και
πολλοί μικροί μασκαρεμένοι φίλοι, οι
οποίοι χόρεψαν και διασκέδασαν με το
πλούσιο πρόγραμμα που περιελάμβανε dj
και ταχυδακτυλουργό. Με την παρουσία του
μας τίμησε και ο Διευθυντής Αστυνομίας
Σερρών Α/Δ κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί όλους
και εύχεται καλές Αποκριές και του χρόνου
πάλι όλοι μαζί !!!!
Ο Γεν. Γραμματέας – ΚΑΠΗΣ Θεοφάνης
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΣΕΡΡΩΝ
Σέρρες 25-01-2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2017, στην Λέσχη
Αστυνομίας Σερρών, υπό την αιγίδα της Τοπικής Διοίκησης
Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Σερρών, διάλεξη με θέμα
‘’Εργασιακό στρες-διαχείριση’’ από την Αστυνόμο Α΄- Ψυχολόγο
ΤΣΙΝΤΣΙΟΥ Χαρίκλεια.
Στην αίθουσα παρευρέθηκαν και παρακολούθησαν την διάλεξη ο
Διευθυντής της Δ.Α. Σερρών κ. ΜΑΤΣΑΡΟΚΟΣ Αθανάσιος, ο Α/Υ΄ κ.
ΤΣΙΩΤΑΣ Ευάγγελος, διοικητές υπηρεσιών και πολλοί συνάδελφοι
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών.
Κατά την διάλεξη δόθηκαν τα απαραίτητα εφόδια προκειμένου
εντοπιστεί και αντιμετωπιστεί το στρες που προκαλείται στον
εργασιακό χώρο.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος – ΜΠΑΓΚΟΣ Στέργιος
Ο Γενικός Γραμματέας - ΚΑΠΗΣ Θεοφάνης
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (I.P.A.) ΞΑΝΘΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
Ξάνθη 18-02-2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ: I.P.A. ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΗΛΙΑ (για την πολύτιμη και ανιδιοτελή
πολύπλευρη προσφορά του και στα δύο Σωματεία)
Την Τσικνοπέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017 διάλεξαν ως ημέρα και πραγματοποίησαν τον πρώτο κοινό
αποκριάτικο χορό τους η Τοπική Διοίκηση Ξάνθης της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών και η Ένωση
Αποστράτων Αστυνομικών σε εγκάρδιο κλίμα στο κέντρο διασκέδασης «ΝΕΡΑΙΔΑ» αποδεικνύοντας
τις καλές σχέσεις και την άψογη συνεργασία των δύο σωματείων.

Η εορταστική εκδήλωση περιλάμβανε κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας από τον Σεβασμιότατο
μητροπολίτη Ξάνθης και Περιθεωρίου κ.κ. Παντελεήμονα και την βράβευση (με έπαινο, συμβολικό
χρηματικό ποσό, φωτογραφική μηχανή προσφορά της WIND Ξάνθης) των παιδιών που πέτυχαν
σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ το έτος 2016 και ήταν: από την Ένωση Αποστράτων ο ΜΑΡΤΣΑΣ Ιωάννης / Δημήτριος
και η ΣΥΝΑΝΙΔΟΥ Αικατερίνη -Μαρίνα (Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειου Παν. Θράκης/
(Ξάνθη), η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτα (Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο
Μακεδονία), ο ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ Χαράλαμπος (Μαθηματικών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων), η ΚΟΤΟΓΛΟΥ
Αθηνά (Κοινωνικής Δ/σης και Πολιτικ. Επιστήμης Δημοκρίτειου Πανεπ. Θράκης (Κομοτηνή), ο
ΣΑΡΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ Δημήτριος (Διοίκησης Επιχειρήσεων / ΤΕΙ Καβάλα) και από την ΙΡΑ ο ΓΚΙΚΑΣ
Δημήτριος (Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Τ.Ε.Ι. Σερρών), η ΔΟΥΜΠΑ Νίκη (Σ.Σ.Α.Σ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ) και ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Κυριάκος (Σχολή Υπαξ/κων Ναυτικών Δοκίμων).
Τίμησαν με την παρουσία τους ο Διευθυντής της Δ.Α. Ξάνθης κ. Ιωάννης Καραμανλής, οι πρόεδροι
των Συνδέσμων Αποστράτων Καβάλας και Ροδόπης κ.κ. Κιοσές Ηλίας και Κυριαζίδης Αργύρης, ο
Α΄ Αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Ε.Α. Θεσσαλονίκης κ. Ηλίας Βασιλάκης και την I.P.A.
Θεσσαλονίκης ο Πρόεδρος ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, σύσσωμα τα Διοικητικά συμβούλια με
επικεφαλής τους προέδρους Χρήστο Ιωαννίδη και Θεοφάνη Καραμπιπέρη.
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(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)

Επίσης υπήρχαν τρεις ειδικές βραβεύσεις με τιμητικές πλακέτες, για δύο μέλη της Ένωσης
Αποστράτων τα οποία αποχώρησαν από το Δ.Σ. μετά από παρουσία 15 ετών και ήταν ο Γιάννης
Δαλακάκης την απονομή έκανε ο Ηλίας Βασιλάκης, ο Χρήστος Μπόζης την απονομή έκανε ο α΄
αντιπρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Γεώργιος Ανδρέου και για τον Ηλία Βασιλάκη για την
πολύτιμη και ανιδιοτελή πολύπλευρη προσφορά του και στα δύο Σωματεία την απονομή έκανε η
Ταμίας της ΙΡΑ Μαγδαληνή Αράπ. Η τελευταία ήταν και η τυχερή της βασιλόπιτας παραλαμβάνοντας
από τον πρόεδρο των Αποστράτων την εικόνα του Αποστόλου Παύλου (προστάτη της ΙΡΑ) και ένα
στυλό parker.
Η προσέλευση συναδέλφων και φίλων ήταν πέρα για πέρα ικανοποιητική αφού ανταποκρίθηκαν
στο κάλεσμα των Δ.Σ. για χορό και διασκέδαση 180 άτομα. Το κέφι κράτησε έως τις πρώτες πρωινές
ώρες!!
Πολλές ευχαριστίες απευθύνουν τα δύο Διοικητικά Συμβούλια, στους προέδρους και εκπροσώπους
των τεσσάρων σωματείων που έδωσαν το παρόν στον αποκριάτικο χορό μας και τους χορηγούς των
δώρων αφού υπήρξε λαχειοφόρος αγορά με τον αριθμό όμως της πρόσκλησης χωρίς να πωληθούν
άλλοι λαχνοί μέσα στην αίθουσα: Συνεταιρισμό Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, καταστήματα WIND
Ξάνθης, το τουριστικό γραφείο ΤΟΝΙΑΣ TRAVEL με το οποίο διοργανώνουμε τις εκδρομές μας, το
καφέ εστιατόριο ΞΑΝΘΙΠΠΗ, την ταβέρνα το ΠΕΡΑΣΜΑ, τον συνάδελφό μας Νίκο Φυτόπουλο και
την κα Φωτούλα Θεοδωρίδου, για τις προσφορές τους στο τέλος της κλήρωσης της λαχειοφόρου
αγοράς.
ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΝΩΣΕΩΝ
Ο Πρόεδρος – ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Χρήστος
Ο Πρόεδρος - ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗΣ Θεοφάνης

ΚΥΠΡΙΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ
Στην Ξάνθη το 2ήμερο 5 & 6/3 φιλοξενούμενοι της ΙΡΑ & ΕΑΑ Κύπριοι Αστυνομικοί.
Στα πλαίσια του 4ήμερου επίσκεψης
(4-7/3/17) στην Βόρεια Ελλάδα του Συλλόγου
Παλαιμάχων ποδοσφαιριστών του Δήμου
Ύψωνα Κύπρου, που στην πλειοψηφία τους
ήταν Κύπριοι αστυνομικοί, που υπηρετούν
στην Λάρνακα, το 2ήμερο 5 και 6 Μαρτίου
2017, το αφιέρωσαν στην Θράκη.
Έτσι την Κυριακή το πρωί βρέθηκαν,
φιλοξενούμενοι της ΙΡΑ Ξάνθης και της
Ένωσης Αποστράτων Αστυνομικών Ξάνθης,
στο Αυξέντιο συμμετέχοντας στις εορταστικές
εκδηλώσεις σε μνήμη της θυσίας των ηρώων
Κύπριων αγωνιστών,
Γρηγόρη Αυξεντίου
και Ευαγόρα Παλληκαρίδη, όπου είχαν
την ευκαιρία να ξεναγηθούν στο μουσείο και να γνωρίσουν από κοντά τον εν ζωή αγωνιστή
Ανδρέα Βασιλείου που επέφερε στους Βρετανούς το μεγαλύτερο κτύπημα του αγώνα της ΕΟΚΑ,
ανατινάζοντας τους (5) αεροπλάνα με το υπόστεγο και τα ανταλλακτικά τους στο Ακρωτήρι..
Την Δευτέρα το μεσημέρι κατά την επιστροφή τους από την Αλεξανδρούπολη όπου είχαν
διανυκτερεύσει, επισκέφτηκαν τον Αντιπερειφερειαρχή Ξάνθης κ. Κώστα Ζαγναφέρη, ο οποίος
τους παρέθεσε δεξίωση και μετά την ξενάγηση στην πόλη της Ξάνθης από τους Χρήστο Ιωαννίδη
(είχε αναλάβει και την φωτογράφηση), Φάνη Καραμπιπέρη, Κώστα Δεληγιαννόπουλο και Σταύρο
Κοτζαμπασίδη και το φιλικό αγώνα με τους παλαιμάχους του Δήμου Βιστονίδα στο γήπεδο της
Γενισέας, όλη η αποστολή (63) ατόμων κατέλυσε στην ταβέρνα ΞΑΝΘΙΠΠΗ, για το αποχαιρετιστήριο
γεύμα. Αργά το βράδυ της Δευτέρας πήραν τον δρόμο της επιστροφής στην συμπρωτεύουσα με τις
καλύτερες εντυπώσεις και ευχαριστίες στα δύο σωματεία την Ξάνθης.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΣΑΜΟΥ
Η Τοπική Διοίκηση ΙΡΑ Σάμου, συμμετείχε στο πλαίσιο των
περιβαλλοντικών της δράσεων Let’s do it Greece 2017.
Καθαρίζουμε εθελοντικά το περιβάλλον.
Let’s do it IPA ΣΑΜΟΥ: Ο καθαρισμός της περιοχής προσφυγικών Σάμου.
Πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους φορείς, συλλόγους και μεμονωμένους πολίτες που
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της παγκόσμιας εθελοντικής κινητοποίησης για τον καθαρισμό του
περιβάλλοντος, του let ‘s do it, και συμμετείχαν στον καθαρισμό του νησιού μας.
Με σύμμαχο τον καιρό, την Κυριακή 2 Απριλίου 2017 το πρωί γέμισαν δρόμοι και γειτονιές με
ανθρώπους με εργαλεία στα χέρια, χορτοκοπτικά, σκούπες και φτυάρια, για να κλαδέψουν, να
ξεχορταριάσουν, να σκουπίσουν, να ασπρίσουν και να απομακρύνουν ό,τι μολύνει το περιβάλλον
ή δημιουργεί πρόβλημα στο χώρο μας.

Ο Δήμος Σάμου φυσικά με μπροστάρη τον δραστήριο δήμαρχο κ. Μιχάλη Αγγελόπουλο ήταν ο
βασικός υποστηρικτής αυτής της προσπάθειας με τη παρουσία και δράση δημοτικών συμβούλων
αλλά και του εργατικού προσωπικού που διαθέτει καθώς και των μηχανημάτων του.
Η συμμετοχή της Τοπικής Διοίκησης ΙΡΑ Σάμου υπήρξε και εφέτος μεγαλειώδης και αποτελεσματική
σε ένα εκτενές και δύσκολο τμήμα του οικισμού προσφυγικών όπου εργάστηκαν πολλές ώρες
καθαρίζοντας την περιοχή από σκουπίδια, αλλά κυρίως ανέλαβε τον ευπρεπισμό της και καθάρισαν
τον πολύ επιβαρημένο με σκουπίδια ευρύτερο χώρο ασπρίζοντας όλα τα πεζοδρόμια και φυτεύοντας
διάφορα φυτά στα δημόσια παρτέρια και τα σοκάκια τονίζοντας την ομορφιά των παραδοσιακών
δρόμων του οικισμού προσφυγικών Σάμου.
Ο πρόεδρος της ΙΡΑ Σάμου κ. Γεώργιος Αβραμίδης συνεχάρη όλα τα μέλη και τους φίλους της Τ.Δ
ΙΡΑ Σάμου που έλαβαν μέρος στον εθελοντισμό καθαρισμό ‘’Let’s do it Greece 2017’’ δίνοντας νέο
ραντεβού για την επόμενη δράση που είναι την τελευταία Κυριακή του μηνός Απριλίου 2017 για
τον καθαρισμό πολυσύχναστης παραλίας του νησιού.
Συγκεκριμένα ο πρόεδρος της ΙΡΑ Σάμου κ. Γεώργιος Αβραμίδης δήλωσε: μικροί και μεγάλοι,
κατεβήκαμε σ’ αυτή την κινητοποίηση, η οποία είναι απλώς η αρχή για μια πιο υπεύθυνη και ενεργή
παρουσία και συμπεριφορά όλων μας μέσα στον τόπο που ζούμε.
Η καθαριότητα, η ομορφιά και η προστασία του περιβάλλοντος εξαρτάται και από μας.
Αποδείξαμε ότι όλοι μαζί μπορούμε να παρέμβουμε και να δώσουμε στην Σάμο μας, την εικόνα
που θέλουμε εμείς.
Να είμαστε όλοι καλά, «γειά στα χέρια μας» καλή συνέχεια, και πιο οργανωμένα.
Τοπική Διοίκηση ΙΡΑ Σάμου
Ο Πρόεδρος – Γεώργιος Αβραμίδης
Ο Γ. Γραμματέας – Γεώργιος Σακερλής
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΣΑΜΟΥ
Η εκδρομή την “Κυριακή της Ορθοδοξίας” του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών Σάμου και
της Τοπικής Διοίκησης Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών ΙΡΑ Σάμου.

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε (με δυο λεωφορεία τουριστικά) η Προσκυνηματική εκδρομή την
“Κυριακή της Ορθοδοξίας”, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Καρλόβασι.
Οι εκδρομείς μέλη της ΙΡΑ Σάμου και του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών Σάμου
προσκύνησαν και συμμετείχαν στην λιτάνευση και περιφορά των Ιερών Εικόνων όπου χοροστάτησε
ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σάμου κ.κ Ευσέβιος.
Στη συνεχεία οι εκδρομείς με την παρουσία τους και την κατάθεση στεφάνων από τον πρόεδρο
ΙΡΑ Σάμου Αβραμίδη Γεώργιο και τον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών
Σάμου Μητώνα Στέφανο τίμησαν την εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον Σάμιο ήρωα των Ιμίων
Χριστόδουλο Καραθανάση στην επιμνημόσυνη δέηση που διοργάνωσε η Περιφερειακή Ενότητα
Σάμου.
Στην επιστροφή όλοι οι εκδρομείς γευμάτισαν στην περιοχή πλατανάκια του Αγίου Κωνσταντίνου
απολαμβάνοντας μια υπέροχη μονοήμερη εκδρομή.

Η μετακίνηση ήταν δωρεάν! προσφορά της ΙΡΑ ΣΑΜΟΥ και του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΑΜΟΥ.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Καρδίτσα 13 Απριλίου 2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: «Πρώτη εμφάνιση χορευτικής ομάδας»

Μετά από μαθήματα ενός εξαμήνου, ήρθε η ώρα για την πρώτη εμφάνιση της χορευτικής ομάδας της
τοπικής μας διοίκησης. Μετά από πρόσκληση της Τ.Δ. Τρικάλων, λάβαμε μέρος στο 5ο Πανελλήνιο
Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών, που διοργανώθηκε στις 8 Απριλίου στα Τρίκαλα από το Κέντρο
Χορού Τρικάλων «Τρίκκη» με συνδιοργανωτές την ΙΡΑ Τρικάλων και την Ιερά Μητρόπολη Νιγηρίας.
Ο σκοπός της εκδήλωσης ήταν ιερός, αφού συγκεντρώθηκαν είδη ένδυσης και υπόδησης για τους
ορθόδοξους συνανθρώπους μας στη Νιγηρία. Η τοπική μας διοίκηση με ευχαρίστηση συμμετείχε
στην εκδήλωση παρουσιάζοντας χορούς του τόπου μας. Με την καθοδήγηση της δασκάλας χορού
κ. Αθηνάς Σιδέρη, το αποτέλεσμα ήταν επιτυχημένο και ενθουσίασε τόσο τους χορευτές μας, όσο
και τους θεατές.
Ευχαριστούμε θερμά τους υπευθύνους της εκδήλωσης και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο της Τ.Δ.
Τρικάλων κ. Θεοχάρη για την πρόσκληση και τους συγχαίρουμε για την άψογη διοργάνωση αυτής
της μεγάλης γιορτής και τη συγκέντρωση πολύ μεγάλης ποσότητας ειδών ένδυσης και υπόδυσης.
‘Servo per amikeco’ ‘Υπηρετώ δια της φιλίας’
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Γεώργιος Ζαρχανής
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – Νικόλαος Γούσιας

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΘΕΜΑ: « Let’s do it! για την Τ.Δ. Καρδίτσας»
Για μια ακόμη χρονιά, έκτη στη σειρά,
η τοπική διοίκηση Καρδίτσας έλαβε
μέρος στο Let’s do it! GREECE, την
πανελλήνια, ταυτόχρονη εκδήλωση
καθαρισμού του περιβάλλοντος, η
οποία φέτος έσπασε κάθε ρεκόρ με τη
συμμετοχή 3.500 φορέων και δράση
σε περισσότερα από 1.500 σημεία της
χώρας μας.
Για φέτος επιστρέψαμε στη Μητρόπολη όπου, με τη συμπαράσταση του Προέδρου της τοπικής
κοινότητας και μέλους μας κ. Βάϊου Κουκουζέλη, αλλά και κατοίκων, καθαρίσαμε από τα σκουπίδια
το χώρο του υπαίθριου θεάτρου. Τα σκουπίδια των θεατών του καλοκαιριού ήταν πολλά, όμως
μικροί και μεγάλοι το πίστεψαν και τα κατάφεραν˙ παρέδωσαν το χώρο πεντακάθαρο. Έπειτα από
αυτό οι μικροί μας φίλοι απόλαυσαν τις δραστηριότητες και το πικ νικ που τους είχαμε ετοιμάσει ως
επιβράβευση για τον κόπο τους. Η Τ.Δ. Καρδίτσας πιστεύει στον εθελοντισμό και την οικολογία και
συμμετέχει σε κάθε αντίστοιχη προσπάθεια, επιχειρώντας να αναδείξει την οικολογική συνείδηση.
Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουμε στηρίξει το θεσμό του Let’s do it! GREECE από την πρώτη στιγμή
της ύπαρξης του, εδώ και έξι χρόνια.
Ο Πρόεδρος – Γεώργιος Ζαρχανής
Ο Γεν. Γραμματέας - Νικόλαος Γούσιας
Καρδίτσα 4 Απριλίου 2017
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Καρδίτσα 29 Μαρτίου 2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: «Εργαστήρι ζαχαροπλαστικής και προσφοράς»
Η τοπική μας διοίκηση σε συνεργασία με το Ζαχαροπλαστείο Σέμπρου, πραγματοποίησε την
Κυριακή 26 Μαρτίου μια φανταστική εκδήλωση μάθησης και προσφοράς για τα παιδιά των μελών
και φίλων της Ένωσης μας.

Ο Pastry Chef Θοδωρής Σέμπρος υποδέχτηκε τους μικρούς μας φίλους στο εργαστήριο του, που
βρίσκεται στο Μουζάκι και τους έμαθε να φτιάχνουν πασχαλινά κουλουράκια, αφήνοντας ελεύθερη
τη φαντασία των παιδιών να δημιουργήσουν τα σχήματα που εκείνα ήθελαν και έτσι η ποικιλία ήταν
πραγματικά τεράστια. Φυσικά, ήταν αδύνατο να μείνουν έξω από το χορό μαμάδες και μπαμπάδες,
αφού το παιχνίδι με τη ζύμη ως γνωστόν δεν έχει ηλικία. Δημιουργίες κάθε μεγέθους και σχήματος
μπήκαν στο φούρνο και όλοι ανυπομονούσαν να ψηθούν για να τα δοκιμάσουν. Σ’ αυτό το σημείο
ο Θοδωρής έκανε την έκπληξη και έδειξε στα παιδιά πως γίνεται το πραγματικό, γνήσιο παγωτό,
ενώ τους εξήγησε και τη διαφορά που έχει αυτό από τα πάσης φύσεως παγωμένα γλυκίσματα που
έχουν συνηθίσει να τους δίνουν οι γονείς τους και είναι βεβαίως αμφίβολης ποιότητας. Όλοι είχαν
την ευκαιρία να δοκιμάσουν το παγωτό και να αντιληφθούν την ουσία των λεγομένων του Pastry
Chef μας. Στο τέλος, τα ζεστά κουλουράκια έγιναν ανάρπαστα. Η τοπική μας διοίκηση όμως, με την
παρότρυνση του Θοδωρή Σέμπρου, θέλησε να μοιράσει τη χαρά της απόλαυσης και να δυναμώσει
την αίσθηση της προσφοράς της. Έτσι, την επόμενη ημέρα επισκεφθήκαμε το Παράρτημα
Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρίες Καρδίτσας και προσφέραμε στους
μικρούς φίλους που μας υποδέχθηκαν με αξιοσημείωτη χαρά τα κουλουράκια που έφτιαξαν άλλα
παιδιά για εκείνα. Ήταν μια πραγματικά μοναδική και συγκινητική εμπειρία και δεν μπορούσαμε
παρά να υποσχεθούμε ότι η ΙΡΑ Καρδίτσας πλέον θα συγκαταλέγεται στους φορείς που στηρίζουν
το Παράρτημα. Ευχαριστούμε θερμά τον Θοδωρή Σέμπρο που μας υποδέχθηκε και μας πρόσφερε
την ευκαιρία να έχουμε μια υπέροχη ημέρα, με πολλές νέες γνώσεις και εμπειρίες, καθώς την
εταιρεία ΑΗΒ ΓΚΡΟΥΠ που ήταν ο χορηγός δροσιάς μας με το υπέροχο νερό «ΘΕΟΝΗ».
Ο Πρόεδρος – Γεώργιος Ζαρχανής
Ο Γεν. Γραμματέας – Νικόλαος Γούσιας

«Δύναμη»

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
Το περιοδικό της I.P.A. Θεσσαλονίκης, όπως
βλέπετε στην φωτογραφία βρίσκεται σε ….καλά
χέρια !!!
Το τεύχος 29, ήταν αφιερωμένο στην I.P.A.
Καρδίτσας και τα κορίτσια που κρατούν το
περιοδικό είναι φυσικά της I.P.A. Καρδίτσας.
Ευχαριστούμε.
Είναι η καλύτερη προβολή για το περιοδικό μας.
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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

Επαγγελματικό +
2.000 σταθερά
3,25 € τελικό 5,99€
 Απερ. Ενδοεπικοινωνία
 2000 λεπτά προς σταθερά
 300 ΜΒ mobile internet

MY BYSINESS 30

MY BYSINESS 40

10,80€ τελικό 16,50€
 Απερ. Ενδοεπικοινωνία
 300 λεπτά προς κινητά.
 1500 λεπτά προς σταθερά
 1,4 GΒ mobile internet

14,55€ τελικό 21,70€
 Απερ. Ενδοεπικοινωνία
 500 λεπτά προς κινητά.
 1500 λεπτά προς σταθερά
 1,5 GΒ mobile internet

MY BYSINESS 50

Πρόγραμμα RED-1

Πρόγραμμα RED-2

18,63€ τελικό 27,37€

21,31€ τελικό 29,90€

35,55€ τελικό 50,87€

 Απερ. Ενδοεπικοινωνία
 1000 λεπτά προς κινητά.
 1500 λεπτά προς σταθερά
 1,5 GΒ mobile internet

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

 Απερ. Ενδοεπικοινωνία
 3000 λεπτά προς κινητά.
 1500 λεπτά προς σταθερά
 1500 SMS προς όλα τα

 100΄ προς διεθνή σταθερά
 30΄ προς διεθνή κινητά
 3,2 GΒ mobile internet

 200΄ προς διεθνή σταθερά
 60΄ προς διεθνή κινητά
 5,2 GΒ mobile internet

(μετά από αίτηση)

(μετά από αίτηση)

(μετά από αίτηση)

δίκτυα

(μετά από αίτηση)

(μετά από αίτηση)

δίκτυα

(μετά από αίτηση)

Οι τελικές τιμές περιλαμβάνουν: Πάγιο, ΦΠΑ, τέλη κινητής και 1,5€ συνδρομή.
Αποστέλλοντας κενό μήνυμα στο 1284 ενημερώνεστε για το υπόλοιπο του χρόνου σας.

ΙΝΤΕRΝΕΤ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ:
α) 2GB με 3,62€ προ ΦΠΑ, β) 5GB με 4,83€ προ ΦΠΑ,
προ ΦΠΑ, δ) 20GB με 11,93€ προ ΦΠΑ.
A.D.S.M.: 2GB – 6,60€

20GB – 16,29€

5GB – 8,10€

γ)

10GB με 10,32€

10GB – 14,30€

τελικές τιμές.

ΕNΗΜΕΡΩΣΗ:






Αποστολή λογαριασμών και με email, δωρεάν. Λογαριασμοί εκτός Θεσσαλονίκης με ΕΛΤΑ,
χρέωση 2 € ανά φάκελο.
Η εξόφληση των λογαριασμών, είναι δυνατή και στις Τράπεζες:

ALPHA –
ΙΒΑΝ:
EΘΝΙΚΗ –
IBAN:
EUROBANK – IBAN:
ΠΕΙΡΑΙΩΣ – IBAN:

GR3201407010701002002016616
GR0201102100000021048123950
GR6502601200000590200817092
GR3701714020006402126859379

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα γραφεία του Συνεταιρισμού, ώρες
08.00- 17.00 εκτός Σαββάτου – Κυριακής και αργιών τηλ. 2310553538 και 6975909933
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 1 ͲΤΚ 54627 –ΘΕΣ/ΝΙΚΗ. Α.Φ.Μ. 999305489 Α΄ ΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Τηλ͘Κέντρο : 2310553538 &ϲϵϳϱϵϬϵϵϯϯ&y͗ϮϯϭϬϱϱϯϰϯϬŵĂŝů͗Synast.thes@gmail.com
^ŝƚĞ͗ǁǁǁ͘ŝƉĂŵĂŬĞĚŽŶŝĂ͘ŐƌΘǁǁǁ͘ĂƉŽƐƚƌĂƚŽŝƚŚĞƐƐĂůŽŶŝŬŝƐ͘ŐƌΘǁǁǁ͘ĚŝŶĂŵŝĂŶĂŐĞŶŶŝƐŝƐ͘Őƌ



2016 – 2018
SAT XS



SAT 150

ϭ͕ϵ€ πάγιο(τελικό ϰ͕ϭϲ€)
 Απερ. ενδοεπικοινωνία
 1500 λεπ͘προς tŝŶĚͲY
 1500 λεπτά προς
σταθερά
 ϭϯϬƐŵƐ



ϵ€ πάγιο(τελικό ϭϯ͕ϴϵ€)

ϭϬ͕ϱ€ πάγιο(τελ͘ϭϱ͕ϵϲ€)













Απερ. Ενδοεπικοινωνία
ϭϱϬϬλεπ͘προς tŝŶĚͲY
1500 προς σταθερά
150 λεπτά προς 
sŽĚĂĨŽŶĞͲŽƐŵŽƚĞ
 ϭϬϬD(μετά από αίτησηͿ


(Με αίτησηπροστίθενται ϭϯϬƐŵƐμε 2€ Ϳ


SAT 1.000



Απερ. ενδοεπικοινωνία
1500΄προς tŝŶĚͲY
1500΄ προς σταθερά
ϭϬ00 λεπτά προς
sŽĚĂĨŽŶĞͲŽƐŵŽƚĞ
 ϭ'(μετά από αίτηση)













Απερ. ενδοεπικοινωνία
ϭϱϬϬλεπ͘προς tŝŶĚͲY
ϭϱϬϬ‘’ προς σταθερά 
ϭϱϬϬsŽĚĂĨŽŶĞͲŽƐŵŽƚĞ
ϭϬϬλεπτά διεθνείς 
ϭϯϬƐŵƐ
ϭ͕ϱ'(μετά από αίτησηͿ



Απερ. ενδοεπικοινωνία
ϭϱϬϬλεπ͘προς tŝŶĚͲY
1500 προς σταθερά
ϯϬ0 λεπτά προς 
sŽĚĂĨŽŶĞͲŽƐŵŽƚĞ
 ϯϬϬD(μετά από αίτησηͿ


(Με αίτηση προστίθενται 130 ƐŵƐμε 2€ )



SAT CONTROL 300

SAT Unlimited

ϭϰ€ πάγιο(τελικό ϮϬ͕ϳϴ€) ϭϲ€ πάγιο(τελ͘Ϯϯ͕ϱϬ€)





SAT 300

ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

ϴ€ πάγιο(τελ͘ϭϮ͕ϱϮ€)







ϭϱϬϬ΄ ενδοεπικοινωνία
300 λεπτά προς κινητά
ϲϬ^D^
ϭϬϬD


Ζητήστε το συμπληρωματικό έντυπο
που αφοράτα καρτοσυμβόλαια




Στις τελικές τιμέςσυμπεριλαμβάνονται όλες οι επιβαρύνσεις (ΦΠΑ –τέλη κινητής –συνδρομή κλπ)
Mobile internet (προ ΦΠΑ):


> 1,5 GB - 2 €  > 5 GB - 3 €

Mobile Broadband (προ ΦΠΑ): > 2 GB - 2,5 €





> 30 GB - 10 €



> 10 GB - 5 € > 30 GB - 10 €





> ενημερώνεστε για το υπόλοιπο των δεδομένων σας͘
Αποστέλλοντας κενό μήνυμα στο 1212

 Κάθε χρόνο επιδοτήσεις από 25% έως 34% ως ακολούθως :
Α) 100 € σε σύνδεση που θα έχει ετήσια κίνηση από 401 € και άνω (δηλαδή έκπτωση έως 25%)
Β) 200 € σε σύνδεση που θα έχει ετήσια κίνηση από 701 € και άνω (δηλαδή έκπτωση έως 29%)
Γ Ϳ ϯ00 € σε σύνδεση που θα έχει ετήσια κίνηση από 901 € και άνω (δηλαδή έκπτωση έως 34%)
Η ετήσια κίνηση υπολογίζεται από 1ηΔεκεμβρίουͲ30 Νοεμβρίου και εφόσον ο συνδρομητής δικαιούται
επιδότηση, αυτή θα συμψηφιστεί στον λογαριασμότου Ιανουαρίου (που εκδίδεται 15 Φεβρουαρίου).
 Οι λογαριασμοί εκτός Ν. Θεσσαλονίκης αποστέλλονται με ĞŵĂŝůή με τα ΕΛΤΑ με χρέωση/φάκελο 2€.
 Η εξόφληση των λογαριασμών, γίνεται στα γραφεία μας με μετρητά ή με χρήση καρτών όλων των
τραπεζών, με ĞͲĂŶŬŝŶŐή στα ταμεία στιςπαρακάτω τράπεζες͗
>W,͗'ZϯϮϬϭϰϬϳϬϭϬϳϬϭϬϬϮϬϬϮϬϭϲϲϭϲΕΘΝΙΚΗ͗'ZϬϮϬϭϭϬϮϭϬϬϬϬϬϬϮϭϬϰϴϭϮϯϵϱϬ
hZKE<͗'ZϲϱϬϮϲϬϭϮϬϬϬϬϬϱϵϬϮϬϬϴϭϳϬϵϮΠΕΙΡΑΙΩΣ͗'ZϯϳϬϭϳϭϰϬϮϬϬϬϲϰϬϮϭϮϲϴϱϵϯϳϵ͘
 Τα προγράμματα λόγω της οικονομικής κρίσης, απευθύνονται σε συναδέλφους όλης της χώρας. Για
περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα γραφεία του Συνεταιρισμού καθημερινά και ώρες
Ϭϴ͘ϬϬͲϭϳ.00 εκτός Σαββάτου –Κυριακής και εορτών.
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Κάνε αίτηση στο ΔΙΚΤΥΟγια σύνδεση στην





Εξασφαλίστε σήμερα οικονομία στο ρεύμα του σπιτιού σας επιλέγοντας ένα
από τα προϊόντα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες͘
● WƌŽƚĞƌŐŝĂΟικιακό
● WƌŽƚĞƌŐŝĂΟικιακό E
● WƌŽƚĞƌŐŝĂΟικιακό yƚƌĂͲΟικιακό EyƚƌĂ




ΔΙΚΤΥΟͲΚ͘ΚαραμανλήϭϰϯΘεσͬνίκηΤηλ͘ϮϯϭϬϯϭϭϲϭϭ
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