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Καταστατικό Ελληνικού Τµήµατος Διεθνούς Ενώσεως Αστυνοµικών

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Το Καταστατικό του Ελληνικού Τµήµατος της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνοµικών εγκρίθηκε
µε την υπ αριθ. 10547 από 16-5-1966 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών. Δηµοσιεύεται
όπως ανασυντάχθηκε, συµπληρώθηκε και προσαρµόσθηκε προς τις µεταβολές που
επήλθαν στο Διεθνές Καταστατικό και επανεγκρίθηκε µε την υπ αριθ. 1343 από 31-31987 απόφαση του ιδίου Πρωτοδικείου.
2. Το ίδιο Καταστατικό µε ειδική ψηφοφορία των µελών του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου της
Ι.Ρ.Α. το οποίο συνήλθε στα γραφεία της Ενώσεως στην Αθήνα την 21-2-1990,
τροποποιήθηκε σε ορισµένες διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4, 12, 34, 40 και 44 και αφού
αναδηµοσιεύτηκε, στη συνέχεια εγκρίθηκε µε την υπ αριθ. 4201 από 3-12-1991 απόφαση
του Πρωτοδικείου Αθηνών, έκτοτε δε ισχύει, ως ετροποποιήθη τούτο.
3. Το ίδιο Καταστατικό µε νεωτέρα ψηφοφορία των µελών του 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου
της Ι.Ρ.Α., το οποίο συνήλθε στη Θεσσαλονίκη την 8-5-1993 τροποποιήθηκε σε ορισµένες
διατάξεις των άρθρων 2, 29 και 30 και αφού αναδηµοσιεύτηκε, στη συνέχεια εγκρίθηκε µε
την υπ αριθ. 257 από 27-1-1994 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, έκτοτε δε ισχύει, ως
ετροποποιήθη τούτο.
4. Το ίδιο Καταστατικό µε νεωτέρα ψηφοφορία των µελών του 19ου Πανελληνίου Συνεδρίου
της Ι.Ρ.Α., το οποίο συνήλθε στη Χαλκιδική την 10-5-2003 τροποποιήθηκε σε ορισµένες
διατάξεις των άρθρων 2, 31 και 34 και αφού αναδηµοσιεύτηκε, στη συνέχεια εγκρίθηκε µε
την υπ αριθ.6815 από 8-12-2003 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, έκτοτε δε ισχύει,
ως ετροποποιήθη τούτο.
5. Το ίδιο Καταστατικό µε νεωτέρα ψηφοφορία των µελών του 21ου Πανελληνίου Συνεδρίου
της Ι.Ρ.Α., το οποίο συνήλθε στα Χανιά την 7-5-2005 τροποποιήθηκε στις διατάξεις του
άρθρου 4 και αφού αναδηµοσιεύτηκε, στη συνέχεια εγκρίθηκε µε την υπ αριθ.3480 από
6-6-2006 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, έκτοτε δε ισχύει, ως ετροποποιήθη τούτο.
6. Το ίδιο Καταστατικό µε νεωτέρα ψηφοφορία των µελών του 22ου Πανελληνίου Συνεδρίου
της Ι.Ρ.Α., το οποίο συνήλθε στην Καλαµπάκα (Μετέωρα) την 28-4-2006 τροποποιήθηκε
στις διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4, 9, 12, 15, 16, 26, 27, 29, 33, 34, 35, 37, 40, και 42 και
αφού αναδηµοσιεύτηκε, στη συνέχεια εγκρίθηκε µε την υπ αριθ.3686 από 3-6-2008
απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, έκτοτε δε ισχύει, ως ετροποποιήθη τούτο.
7. Το ίδιο Καταστατικό µε νεωτέρα ψηφοφορία των µελών του 23ου Πανελληνίου Συνεδρίου
της Ι.Ρ.Α., το οποίο συνήλθε στη Θάσο (Καβάλα) την 5-5-2007 τροποποιήθηκε στις
διατάξεις του άρθρου 15 και αφού αναδηµοσιεύτηκε, στη συνέχεια εγκρίθηκε µε την υπ
αριθ. 168 από 13-1-2011 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, έκτοτε δε ισχύει, ως
ετροποποιήθη τούτο.
8. Το ίδιο Καταστατικό µε νεωτέρα ψηφοφορία των µελών του 30ου Πανελληνίου Συνεδρίου
της Ι.Ρ.Α., το οποίο συνήλθε στα Καµένα Βούρλα την 21-6-2014 και του 31ου Πανελληνίου
Συνεδρίου το οποίο συνήλθε στο Πορτο-Καρράς/Χαλκιδικής την 15-5-2015
τροποποιήθηκε και αφού αναδηµοσιεύτηκε, στη συνέχεια εγκρίθηκε µε την υπ αριθ.
481/2016 από 6-12-2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, έκτοτε δε ισχύει, ως
ετροποποιήθη τούτο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
'Αρθρο 1ο
Σύσταση - Επωνυµία - Έδρα
1. Ιδρύεται Πολιτιστικός και Κοινωνικός Σύλλογος Αστυνοµικών, ως τµήµα της Διεθνούς
Ενώσεως Αστυνοµικών (ΙΝTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION) (Ι.Ρ.Α.) µε την επωνυµία
Διεθνής Ένωση Αστυνοµικών (Δ.Ε.Α.) Ελληνικό Τµήµα.2. Έµβληµα της Ενώσεως είναι η φράση "SERVO ΡΕR ΑΜΙΚΕCΟ" στη διάλεκτο της
Εσπεράντο, η οποία στα Ελληνικά σηµαίνει "Υπηρετώ δια της φιλίας". Το σήµα της Ενώσεως
είναι το εγκεκριµένο από την Διεθνή Ένωση Αστυνοµικών και παριστάνει την σφαίρα της
υδρογείου, περιβαλλόµενη από τις φράσεις "ΙΝTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION" και
"SERVO PER AMIKECO".3. Έδρα της Ενώσεως Αστυνοµικών είναι η Αθήνα. Δύναται όµως µε απόφαση του
Πανελληνίου Συνεδρίου της Ενώσεως να ορισθεί και άλλη πόλη της Ελλάδος, εάν τα βασικά
στελέχη του Διοικητικού Συµβουλίου διαµένουν στη πόλη αυτή.'Αρθρο 2ο
Σκοπός της Ενώσεως.
1. Η Διεθνής Ένωση Αστυνοµικών είναι Σύλλογος µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και είναι
αφοσιωµένη στις αρχές, που καθορίζονται στη Διεθνή Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από τον Ο.Η.Ε. το 1948.2. Σκοπός της Ενώσεως Αστυνοµικών είναι η δηµιουργία σχέσεων φιλίας και η ανάπτυξη
πνεύµατος αλληλεγγύης και αµοιβαίας εξυπηρετήσεως και βοηθείας µεταξύ των αστυνοµικών
και των οικογενειών τους, που είναι µέλη της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνοµικών (Δ.Ε.Α.) σε
εθνική και παγκόσµια κλίµακα, καθώς και η οργάνωση εκδηλώσεων, οι οποίες συµβάλλουν
στη πνευµατική, πολιτιστική και επαγγελµατική ανάπτυξη των µελών της, σύµφωνα µε τις
αρχές που διέπουν την Διεθνή Ένωση Αστυνοµικών (Δ.Ε.Α.).3. Ειδικότερα στους σκοπούς της Ενώσεως περιλαµβάνονται και τα εξής :
α] Η συνένωση όλων των µελών της Ενώσεως και η καλλιέργεια πνεύµατος φιλαλληλίας,
αµοιβαίας κατανοήσεως, φιλίας και αγάπης.β] Η σύσταση λογαριασµού αλληλοβοήθειας των µελών της Ενώσεως, η λειτουργία του οποίου
θα διέπεται από ειδικό Κανονισµό.
γ] Η εξυπηρέτηση της επικοινωνίας, της αλληλογνωριµίας και της επαφής µεταξύ των µελών
της και µελών Τµηµάτων άλλων χωρών σε παγκόσµια κλίµακα.δ] Η οργάνωση επισκέψεων και εκδροµών στο εσωτερικό και το εξωτερικό για τα µέλη της και
τις οικογένειες τους.ε] Η οργάνωση επισκέψεων και φιλοξενιών για τα µέλη και τις οικογένειες τους σε κέντρα
παραθερισµού ή άλλα καταλύµατα υπό την αιγίδα του Εθνικού Τµήµατος και των Τοπικών
Διοικήσεων της Ενώσεως.στ] Η διευκόλυνση στην ανταλλαγή επαγγελµατικών γνώσεων και εµπειριών µεταξύ των µελών
της και των µελών Τµηµάτων άλλων χωρών.ζ] Η βελτίωση της εικόνας της Αστυνοµίας, ως και η βελτίωση των σχέσεων Αστυνοµίας Κοινού.η] Η ανταλλαγή νέων και νεανίδων, υιών, θυγατέρων ή συγγενών των µελών του Συλλόγου και
οι διεθνείς συναντήσεις αυτών µε σκοπό την ανάπτυξη µεγαλύτερης ανοχής και κατανοήσεως
του έργου της Αστυνοµίας.θ] Η προώθηση διεθνών εκδόσεων και η παροχή βοηθείας στη συγκέντρωση βιβλιογραφίας
και εργασιών σε θέµατα, που έχουν σχέση µε την Αστυνοµία, τον Νόµο και το Δίκαιο.ι] Η ανάπτυξη και καλλιέργεια αθλητικού πνεύµατος, η ίδρυση και λειτουργία αθλητικών
χώρων, ως και η οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και συναντήσεων Πανελληνίων και Διεθνών
(σκοποβολής, ποδοσφαίρου, καλαθόσφαιρας, πετοσφαίρας, επιτραπέζιων αθληµάτων κ.λ.π.).ια] Η έκδοση περιοδικού και άλλων εντύπων της Ενώσεως για την ενηµέρωση των µελών της,
για την προβολή της δραστηριότητας της και για την δηµοσίευση κειµένων και εργασιών
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κοινωνικού, επιστηµονικού και πολιτιστικού περιεχοµένου και ενδιαφέροντος.- Ο υπεύθυνος
των εκδόσεων τούτων, καθώς και η έδρα του Περιοδικού ορίζονται µε απόφαση του Δ.Σ. του
Εθνικού Τµήµατος ή της Τοπικής Διοίκησης.ιβ] Προσπάθεια ανάληψης διεθνών συνεργασιών µε αξιόπιστους φορείς της κοινωνίας των
πολιτών (όπως µη κυβερνητικές οργανώσεις, τοπικούς αναπτυξιακούς φορείς, ΟΤΑ,
πανεπιστηµιακά, δίκτυα, αγροτικούς συνεταιρισµούς, φορείς ιδιωτικής πρωτοβουλίας) των
αναπτυσσόµενων χωρών, µε στόχο την ουσιαστική βελτίωση του
οικονοµικού και κοινωνικού επιπέδου των κατοίκων και την µείωση της φτώχεια. Οι
συνεργασίες αυτές θα εκτείνονται και θα καλύπτουν τους τοµείς της ανθρωπιστικής βοήθειας,
της επισιτιστικής βοήθειας καθώς και την ανάπτυξη συνεργασίας σε όλους τους τοµείς.
Ειδικότερα θα πρέπει να επιδιωχθεί η ενίσχυση και υλοποίηση προγραµµάτων στους
καίριους τοµείς της προστασίας των ανθρώπινων δικαιωµάτων, της κοινωνικής φροντίδας και
πρόνοιας, της εκπαίδευσης και κατάρτισης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της
ισότητας ανδρών και γυναικών.
ιγ) Αναζητεί συµφέρουσες προσφορές προϊόντων και υπηρεσιών , για τις ανάγκες των µελών
και των οικογενειών τους τις οποίες ανακοινώνει µέσω του περιοδικού και της Ιστοσελίδας.
4. Η Ένωση Αστυνοµικών δεν έχει καµιά σχέση µε οποιαδήποτε άλλη οργάνωση στο
εσωτερικό και το εξωτερικό, πλην των Εθνικών Τµηµάτων της Δ.Ε.Α. και δεν αναµιγνύεται σε
δραστηριότητες που έχουν σχέση µε την πολιτική, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και
φυλετικές διακρίσεις.- Επίσης η Ένωση δεν δύναται να γίνει µέλος άλλου Οργανισµού ή να
λάβει µέρος σε κερδοσκοπικές ή επιχειρηµατικές δραστηριότητες σχετικές ή άσχετες µε τους
σκοπούς της.'Αρθρο 3ο
Σύνθεση της Ενώσεως Αστυνοµικών.
1. Στην Ένωση Αστυνοµικών ανήκουν οι Τοπικές Διοικήσεις, οι οποίες ιδρύονται σε κάθε
Διεύθυνση Αστυνοµίας ή Γεν. Αστυνοµική Διεύθυνση της Ελληνικής Αστυνοµίας και έχουν
έδρα την έδρα της Διευθύνσεως.2. Οι Τοπικές Διοικήσεις ως µέλη της Ενώσεως Αστυνοµικών διέπονται από τις διατάξεις του
παρόντος και αναπτύσσουν την δραστηριότητα των εντός των ορίων της περιοχής των.3. Την ίδρυση Τοπικής Διοικήσεως πρέπει να ζητήσουν από το Εθνικό Τµήµα τουλάχιστον 20
µέλη που διαµένουν στην ίδια Αστυνοµική Διεύθυνση.4. Το Ελληνικό Τµήµα της ΔΕΑ αποτελείται από 54 Τοπικές Διοικήσεις οι οποίες αναφέρονται
στο άρθρο 40 παρ. Β. του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
'Αρθρο 4ο
Μέλη της Ενώσεως.
1. Μέλη της Ενώσεως µπορούν να γίνουν, Αστυνοµικοί, Συνοριοφύλακες και Ειδικοί Φρουροί
εν ενεργεία ή εν αποστρατεία καθώς και σπουδαστές των Σχολών της Ελληνικής Αστυνοµίας
µετά από αίτησή τους και πρόταση δύο µελών τα οποία προσυπογράφουν την αίτηση.
2. Επίσης γίνονται δεκτά και εγγράφονται ως µέλη του Ελληνικού Τµήµατος αστυνοµικοί
ξένων Τµηµάτων, εφ όσον δεν υπάρχει Τµήµα της Δ.Ε.Α. στη χώρα από την οποία
προέρχονται. 3. Όλα τα µέλη της Ενώσεως ανήκουν στις Τοπικές Διοικήσεις των Διευθύνσεων Αστυνοµίας
που υπηρετούν. Μετά την αποστρατεία τους στις Τοπικές Διοικήσεις που διαµένουν . Σε
περίπτωση µεταθέσεως ή αλλαγής κατοικίας εγγράφονται µε δήλωση τους στη Τοπική
Διοίκηση στη περιφέρεια της οποίας εγκαταστάθηκαν .4. Τα µέλη της Ενώσεως εφοδιάζονται από την Ένωση µε ειδικό δελτίο ταυτότητας.-
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5. Απόστρατοι αστυνοµικοί ετέρων χωρών, που δεν είναι µέλη της ΙΡΑ και εγκαθίστανται στην
Ελλάδα µπορούν να γίνουν µέλη του Ελληνικού Τµήµατος µόνον αν πληρούν τις
προϋποθέσεις του παρόντος. Αν είναι µελή της ΙΡΑ µπορούν να διατηρήσουν την ιδιότητα
τους αυτή στη πρώτη χώρα ή να εγγραφούν στα Μητρώα του Ελληνικού Τµήµατος µε την
υποχρέωση να τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού, ως και τις αποφάσεις των οργάνων του
Τµήµατος.6. Κάθε υποψήφιο µέλος, στην Αίτηση Εγγραφής, δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση των
καταστατικών διατάξεων της Ένωσης και ανεπιφύλακτα αποδέχεται το περιεχόµενό του,
επιτρέπει δε στη ΔΕΑ-Εθνικό Τµήµα να τηρεί στα Μητρώα Μελών του τα στοιχεία που
αναφέρονται σε αυτήν. Η ΔΕΑ εγγυάται την προστασία των προσωπικών δεδοµένων κάθε
µέλους από οποιαδήποτε παράνοµη πρόσβαση και αθέµιτη επεξεργασία καθώς και την
χρήση τους αποκλειστικά και µόνον για τους σκοπούς της Ενώσεως.
'Αρθρο 5ο
1. Τα µέλη της Ενώσεως διακρίνονται στις εξής κατηγορίες :
α] Τακτικά µέλη
β] Επίτιµα µέλη.
2. Τακτικά µέλη:
α] Τακτικά µέλη γίνονται οι εν ενεργεία και συνταξιούχοι αστυνοµικοί, οι οποίοι
διατηρούν την ιδιότητα του µέλους ισοβίως εκτός αν διαγραφούν σύµφωνα µε τα
άρθρα 7 και 8.
β] Επίτιµα µέλη της Ενώσεως Αστυνοµικών ανακηρύσσονται από το
Διοικητικό Συµβούλιο του Εθνικού Τµήµατος και ύστερα από αιτιολογηµένη πρόταση του
µέλους του Συµβουλίου ή Τοπικής Διοικήσεως, πρόσωπα, ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας,
χρώµατος ή θρησκείας, που έχουν προσφέρει σοβαρή ηθική ή υλική βοήθεια στην Ένωση.Ο τίτλος του επίτιµου απονέµεται µε την ίδια διαδικασία σε µέλη, τα οποία κατέχοντα
αξιώµατα, προσέφεραν αποδεδειγµένως σοβαρές υπηρεσίες στον οργανωτικό τοµέα και στη
διάδοση της ιδέας και της φιλοσοφίας της Ενώσεως. Η απονοµή γίνεται µετά την αποχώρηση
τους από το αξίωµα που κατέχουν.- Η απόφαση του Δ.Σ. για την απονοµή της ιδιότητος του
επιτίµου πρέπει να ληφθεί µε πλειοψηφία των 3/4 του συνόλου των µελών του.- Τα επίτιµα
µέλη, ανεξαρτήτως και του τιµητικού τους αξιώµατος δεν ασκούν διοίκηση, δύνανται όµως να
προσκαλούνται και να µετέχουν χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις του Πανελληνίου Συνεδρίου,
στις Γενικές Συνελεύσεις των Τοπικών Διοικήσεων και του Δ.Σ.Το Δ.Σ. απονέµει ειδικό δίπλωµα στα επίτιµα µέλη.Το ΔΣ του Ε.Τ. µετά από εισήγηση, αποφασίζει για την απονοµή ειδικού µεταλλίου σε µέλη
της Δ.Ε.Α. τα οποία προσέφεραν εξαίρετες υπηρεσίες σε αυτή.
'Αρθρο 6ο
Δικαιώµατα και υποχρεώσεις µελών.
1. Τα τακτικά µέλη της Ενώσεως έχουν δικαίωµα να εκλεγούν σε όλα τα αξιώµατα, εφ όσον
υπάρχουν οι προϋποθέσεις, που καθορίζονται από το Καταστατικό και έχουν εγγραφεί ως
µέλη δύο τουλάχιστον χρόνια πριν από την υποβολή υποψηφιότητας για την εκλογή τους.
2. Τα τακτικά µέλη έχουν δικαίωµα να συµµετέχουν, αναλόγως προς τις δυνατότητες τους,
στις εκδηλώσεις της Ενώσεως και υποχρέωση να εργάζονται µε ζήλο και ανιδιοτέλεια για την
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προώθηση των σκοπών της, να τηρούν τον Νόµο, το Καταστατικό και τον Εσωτερικό
Κανονισµό, να πειθαρχούν στις αποφάσεις της Διοικήσεως, του Πανελληνίου Συνεδρίου και
της Γενικής Συνελεύσεως των Τοπικών Διοικήσεων και να µη συµπεριφέρονται κατά τρόπο
ανάρµοστο προς την ιδιότητα του µέλους.3. Τα τακτικά µέλη έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν το ποσό που καθορίζεται από το
Δ.Σ. ως ετήσια συνδροµή.
4. Τα τακτικά µελή εφ όσον έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις σύµφωνα µε
το Καταστατικό, δικαιούνται να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις των µελών της Ενώσεως,
να λαµβάνουν τον λόγο, να ψηφίζουν για όλα τα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως και να
εκλέγουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού την Διοίκηση της Ενώσεως.5. Τα τακτικά µέλη οφείλουν να αναλαµβάνουν και να εκτελούν πρόθυµα κάθε εργασία που
τους αναθέτει το Πανελλήνιο Συνέδριο, η Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συµβούλιο και να
προσέρχονται στις Συνεδριάσεις και τις λοιπές συγκεντρώσεις της Ενώσεως.6. Όλα τα µέλη έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν γραπτές προτάσεις στη Διοίκηση της Ενώσεως
σχετικές µε τους σκοπούς και τις δραστηριότητες της, οι οποίες εξετάζονται και ενεργούνται
αναλόγως προς τις υπάρχουσες δυνατότητες πραγµατοποιήσεως τους.7. Απαγορεύεται ρητά η συµµετοχή µελών σε απεργιακές, συνδικαλιστικές κινητοποιήσεις και
σε κάθε είδους εκδηλώσεις πολιτικών φορέων µε την ιδιότητα του µέλους της Διεθνούς
Ενώσεως Αστυνοµικών.
Άρθρο 7ο
Απώλεια ιδιότητος µέλους.
Η απώλεια της ιδιότητος του µέλους επέρχεται στις εξής δύο περιπτώσεις :
1. Στη περίπτωση αποχωρήσεως. Τα µέλη της Ενώσεως δύνανται να αποχωρήσουν ελεύθερα
από αυτή µετά από έγγραφη δήλωση τους. Η αποχώρηση ισχύει από την ηµέρα υποβολής της
δηλώσεως προς το Διοικητικό Συµβούλιο.2. Στη περίπτωση διαγραφής. Τη δυνατότητα διαγραφής µέλους του Συλλόγου έχουν το
Διοικητικό Συµβούλιο και το Πανελλήνιο Συνέδριο κατά το άρθρο 8 του παρόντος.'Αρθρο 8ο
Μέλη της Ενώσεως που δεν εκπληρώνουν τις οικονοµικές και γενικά τις υποχρεώσεις τους
προς αυτή ή επιδεικνύουν συµπεριφορά ανάρµοστη προς την ιδιότητα τους ως µελών,
εκδηλώνουν αντίθεση προς τους σκοπούς της Διεθνούς Ενώσεως και παραβαίνουν τις
καταστατικές διατάξεις ή τον Κανονισµό και τις αποφάσεις του Πανελληνίου Συνεδρίου ή τις
σχετικές µε τα Σωµατεία διατάξεις του Νόµου, τιµωρούνται ανάλογα µε την βαρύτητα του
παραπτώµατος :
α. µε έγγραφη σύσταση,
β. µε προσωρινή αποβολή από την Ένωση µέχρι 6 µηνών,
γ. µε οριστική αποβολή από την Ένωση.
Τις ποινές επιβάλλει το Διοικητικό Συµβούλιο του Εθνικού Τµήµατος µε αιτιολογηµένη
απόφαση που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των 3/4 των µελών της, αφού προηγουµένως
καλέσει σε απολογία το µέλος της Ενώσεως, που βαρύνεται µε την κατηγορία.Η απολογία πρέπει να γίνει εντός 15 ηµερών από της κοινοποιήσεως µετά την παρέλευση των
οποίων το µέλος κρίνεται χωρίς αυτή.- Το Δ.Σ. επιλαµβάνεται της πειθαρχικής διώξεως
οίκοθεν µετά από οποιαδήποτε καταγγελία ή ύστερα από πρόταση Τοπικής Διοικήσεως.- Οι
αποφάσεις για τις ποινές που επιβάλλονται κοινοποιούνται µε απόδειξη παραλαβής στους
ενδιαφεροµένους.- Ο ενδιαφερόµενος δικαιούται να προσβάλει την απόφαση του Δ.Σ. στο
πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ενώσεως, καταθέτοντας σχετική προσφυγή εντός προθεσµίας
δύο µηνών από την ηµέρα που του κοινοποιήθηκε η απόφαση.- Το Πανελλήνιο Συνέδριο
αποφασίζει αµετακλήτως αν θα γίνει δεκτή ή όχι η προσφυγή του µέλους, που τιµωρήθηκε µε
πλειοψηφία 3/4 των παρόντων. Μέχρι της αποφάσεως του Πανελληνίου Συνεδρίου η
εφαρµογή της αποφάσεως του Δ.Σ. δεν αναστέλλεται.- Το µέλος που προσέφυγε δικαιούται να
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αναπτύξει προφορικώς τα επιχειρήµατα του, ή να αναγνώσει την προσφυγή του ενώπιον του
Συνεδρίου προ της λήψεως της σχετικής αποφάσεως.'Αρθρο 9ο
1.- Το Δ.Σ. υποχρεούται να διαγράψει από το Μητρώο των Μελών της Ενώσεως:
α. Το µέλος που απολύθηκε από τα Αστυνοµικά Σώµατα µε απόφαση Πειθαρχικού
Συµβουλίου.
β. Το µέλος που έχει διωχθεί ποινικώς και έχει καταδικασθεί αµετακλήτως για βαρύ
πληµµέληµα ή κακούργηµα.
γ. Το µέλος που τιµωρήθηκε µε οριστική διαγραφή από το Δ.Σ. ή το Πανελλήνιο Συνέδριο της
Ενώσεως,
δ. Το µέλος που επί τριετία καθυστερεί την εκπλήρωση των οικονοµικών του προς την Ένωση
υποχρεώσεων.
ε. Το µέλος που εξέρχεται από την ενέργεια πριν να συνταξιοδοτηθεί.2.- Τα µέλη που αποχωρούν µε οποιοδήποτε τρόπο από την Ένωση δεν δύνανται να ζητήσουν
την επιστροφή των ποσών που έχουν καταβάλλει ή εισφέρει σ αυτή και υποχρεούνται στην
επιστροφή του Δελτίου ταυτότητος.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
'Αρθρο10ο
Πόροι της Ενώσεως
Οι πόροι της Ενώσεως διακρίνονται σε τακτικούς και εκτάκτους.Τακτικοί πόροι είναι οι ετήσιες συνδροµές, τα έσοδα από την περιουσία της Ενώσεως και το
δικαίωµα εγγραφής. Το ύψος του δικαιώµατος εγγραφής και της ετήσιας συνδροµής
καθορίζονται από το Δ.Σ.
Η Ένωση µπορεί να εισπράττει εφ’ άπαξ κατ’ έτος τα δικαιώµατα εγγραφής και γενικά τις
συνδροµές των µελών της µε το σύστηµα παρακράτησης και απόδοσης µέσω της µισθοδοσίας,
πληρωµής σύνταξης ή µερίσµατος µετά από έγγραφη συγκατάθεση του µέλους στην αίτηση
εγγραφής.
Οι συνδροµές των εν ενεργεία µελών παρακρατούνται από τη Διαχείριση Χρηµατικού της
Ελληνικής Αστυνοµίας και αποδίδονται στην Ένωση σύµφωνα µε τις καταστάσεις µελών που
υποβάλλονται µε τη µισθοδοσία µηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους.
Οι συνδροµές των εν αποστρατεία µελών µπορεί να καταβάλλονται απευθείας στην Τοπική
Διοίκηση ή στο Εθνικό Τµήµα ή να παρακρατούνται από το φορέα πληρωµής της σύνταξης ή
του µερίσµατος και αποδίδονται στην Ένωση σύµφωνα µε τις καταστάσεις µελών που
υποβάλλονται µε τη µισθοδοσία µηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους.
Αναγκαία προϋπόθεση για τα παραπάνω είναι η έγγραφη συγκατάθεση των µελών στην αίτηση
εγγραφής όπου µεταξύ άλλων αναφέρεται ότι: ΄΄ Δηλώνω ότι συµφωνώ για την παρακράτηση
της συνδροµής µου που ορίζει το ΔΣ µέσω της µισθοδοσίας µου ή του φορέα πληρωµής
σύνταξης και µερίσµατος΄΄.
Συνδροµές µικρότερου ποσού από αυτό που ορίζει το ΔΣ ως ΄΄ετήσια συνδροµή΄΄ και
προβλέπεται να καταβάλλουν τα µέλη, δεν µπορεί να εισπραχθούν.
Έκτακτοι πόροι είναι οι προαιρετικές εισφορές των µελών. Οι επιβαλλόµενες µε απόφαση του
Πανελληνίου Συνεδρίου, οι δωρεές, οι κληροδοσίες, οι κληρονοµιές, οι εισφορές φυσικών ή
νοµικών προσώπων υπέρ των σκοπών της Ενώσεως, τα έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις, οι
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κρατικές επιχορηγήσεις ή επιχορηγήσεις Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου
της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής και γενικά κάθε άλλο νόµιµο έσοδο.Δωρεές, επιχορηγήσεις, εισφορές , ενισχύσεις και λοιπά έκτακτα έσοδα προς το Ε.Τ. και τις
Τ.Δ. θα πρέπει να γίνονται πάντοτε επώνυµα και αποδεκτές µε απόφαση του ΔΣ και σχετική
εγγραφή αποδοχής στα πρακτικά του Ε,Τ. ή Τ.Δ. καθώς και σχετική εγγραφή στο βιβλίο
ταµείου του Ε.Τ. ή της Τ.Δ.

'Αρθρο 11ο
Κληροδοσίες ή δωρεές υπό όρων γίνονται αποδεκτές µετά από έγκριση του Δ.Σ. την απόφαση
του οποίου επικυρώνει η ΓΣ στην αµέσως επόµενη σύγκλησή της.
Κληρονοµιές γίνονται αποδεκτές πάντοτε επ' ωφελεία απογραφής.- Κληρονοµιές, κληροδοσίες
και δωρεές υπέρ της Ενώσεως για ορισµένο σκοπό, τελούν υπό ιδιαίτερη διαχείριση εντός του
προϋπολογισµού, τα δε έσοδα που προέρχονται από αυτές διατίθενται αποκλειστικώς κατά
τους όρους που έθεσε ο διαθέτης ή ο δωρητής.Στη περίπτωση που η Ένωση θα εκδώσει διάφορα έντυπα, τα τυχόν πλεονάσµατα από την
διαχείριση τους περιέρχονται στο Ταµείο της Ενώσεως, το ίδιο και οι εισπράξεις από εορτές
και διάφορες άλλες εκδηλώσεις, που οργανώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου από
την Ένωση ή από άλλα νοµικά πρόσωπα υπέρ των σκοπών της στην ηµεδαπή ή στην
αλλοδαπή.Για τις τυχόν επιχορηγήσεις του Δηµοσίου ή Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου ή Ιδιωτικού
Δικαίου της ηµεδαπής ή αλλοδαπής για ειδικούς σκοπούς της Ενώσεως, γίνεται ιδιαίτερη
απεικόνιση για να είναι ευχερής η απόδοση λογαριασµού.'Αρθρο 12ο
Τα έσοδα από τις εισφορές των µελών συγκεντρώνονται από τον Ταµία του Εθνικού Τµήµατος
κάθε χρόνο.- Από το σύνολο των εισπράξεων αφαιρείται ένα ποσοστό, το ύψος του οποίου
καθορίζεται από το Διεθνές Συµβούλιο, το χρηµατικό ποσό του οποίου το αργότερο µέχρι την
1η Απριλίου κάθε έτους αποστέλλεται στο Διεθνές Ταµείο της Διεθνούς Ενώσεως
Αστυνοµικών, για την αντιµετώπιση λειτουργικών και διοικητικών αναγκών σε διεθνή
κλίµακα.- Το υπόλοιπο ποσό κατανέµεται µεταξύ του Εθνικού Τµήµατος και των Τοπικών
Διοικήσεων ισοµερώς βάσει του αριθµού των µελών, που διαθέτουν αυτές και διατίθενται για
την αντιµετώπιση των Διοικητικών και Λειτουργικών τους αναγκών και για την εκπλήρωση των
κοινωνικών και πολιτιστικών τους σκοπών. Η διάθεση των εσόδων γίνεται µε απόφαση του
Διοικητικού Συµβουλίου.-

'Αρθρο 13ο
Έσοδα προερχόµενα από άλλες πηγές παραµένουν ως έσοδα των Τοπικών Διοικήσεων από τις
οποίες παρήχθησαν ή προς τις οποίες προσφέρθηκαν. Δωρεές ή κληροδοτήµατα ακινήτων
γίνονται προς το Εθνικό Τµήµα ή τις Τοπικές Διοικήσεις εφόσον αυτές έχουν Καταστατικό και
εποµένως διαθέτουν νοµική οντότητα και φορολογική αυτοτέλεια..'Αρθρο 14ο
Η διάθεση του όποιου οικονοµικού πλεονάσµατος του προηγούµενου έτους γίνεται µε
αποφάσεις των Διοικητικών Συµβουλίων του Εθνικού Τµήµατος ή των Τοπικών Διοικήσεων
αντιστοίχως, αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Ένωσης .
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
'Αρθρο 15ο
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Διοίκηση
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ : ΕΚΛΟΓΗ – ΜΕΛΗ
1. Η 'Ένωση διοικείται από ενδεκαµελές Διοικητικό Συµβούλιο , που εκλέγεται ανά τριετία
κατά το τακτικό Συνέδριο µε σχετική πλειοψηφία των παρόντων µελών µετά από καθολική
µυστική ψηφοφορία. Το Διοικητικό Συµβούλιο απαρτίζουν οι :
α)
Πρόεδρος
β)
Α' Αντιπρόεδρος
γ)
Β' Αντιπρόεδρος
δ)
Γ' Αντιπρόεδρος
ε)
Γενικός Γραµµατέας
στ)
Αναπληρωτής Γενικού Γραµµατέα
ζ)
Ταµίας
η)
Αναπληρωτής Ταµία
θ)
Αρµόδιος Δηµοσίων Σχέσεων
ι)
Μέλος
ια)
Μέλος
Οι Τοπικές Διοικήσεις διοικούνται από εννεαµελή Διοικητικά συµβούλια και δεν εκλέγονται
σε αυτές τα µέλη (ι) & (ια).
2. Τα µέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τον κατάλογο των υποψηφίων τακτικών µελών της
Ενώσεως κατά σειρά πλειοψηφίας. Τα τρία επόµενα µέλη εκλέγονται ως αναπληρωµατικά
σύµφωνα µε τη σειρά που εξελέγησαν. Δικαίωµα υποβολής υποψηφιότητας έχουν τα µέλη, τα
οποία είναι τακτοποιηµένα ταµειακώς και έχουν συµπληρώσει διετία ως µέλη της Ενώσεως.
3. Στη περίπτωση που θα σηµειωθεί ισοψηφία µεταξύ των δύο τελευταίων για την
συµπλήρωση του αριθµού των µελών του Δ.Σ. υποψηφίων γίνεται κλήρωση. Ο µη ευνοηθείς
είναι το πρώτο αναπληρωµατικό µέλος.4. Τα µέλη του Δ.Σ. εκλιπόντα, παραιτούµενα, κηρυσσόµενα έκπτωτα από το Δ.Σ. ή
ανακαλούµενα από το Πανελλήνιο Συνέδριο αναπληρώνονται από τα αναπληρωµατικά κατά
σειρά επιτυχίας τους στις αρχαιρεσίες και µέχρι λήξεως της θητείας του Δ.Σ.5.Οι καλούµενοι στο ΔΣ αναπληρωµατικοί, δεν µπορεί να είναι περισσότεροι από τους ήδη
µετέχοντες σ΄ αυτό τακτικούς. Αν δεν υπάρχουν οι απαιτούµενοι αναπληρωµατικοί ή δεν
καθίσταται εφικτή η επίτευξη απαρτίας χωρίς να συµµετάσχουν στο ΔΣ πλείονες των τακτικών
αναπληρωµατικοί, εντός 60 ηµερών θα πρέπει να συνέλθει η Γενική Συνέλευση για την
εκλογή νέων οργάνων διοίκησης, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του ΔΣ ή του
αναπληρωτή του, που γίνεται το αργότερο 10 ηµέρες µετά την τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ.
6. Η ιδιότητα του µέλους του Δ.Σ. θεωρείται τιµητικό αξίωµα και είναι άµισθη. Τα µέλη του
Δ.Σ. δικαιούνται µόνο τα διάφορα έξοδα τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στα
πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους.7. Οποιαδήποτε άλλη σχέση επί οικονοµικής βάσεως µεταξύ των µελών του Δ.Σ. και του
νοµικού προσώπου της Ενώσεως απαγορεύεται.-

'Αρθρο 16ο
Συγκρότηση σε σώµα του Δ.Σ.
Το Δ.Σ. µε την φροντίδα του πλειοψηφίσαντος µέλους συνέρχεται εντός οκτώ (8) ηµερών από
την εκλογή του και συγκροτείται σε Σώµα.
Με µυστική ψηφοφορία µεταξύ των µελών του εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Α' Αντιπρόεδρος, ο
Β' Αντιπρόεδρος, ο Γ' Αντιπρόεδρος, ο Γεν. Γραµµατέας, ο Αναπληρωτής Γεν. Γραµµατέας, ο
Ταµίας και ο Αναπληρωτής Ταµία της Ενώσεως, ο αρµόδιος επί των Δηµοσίων.
Εντός των εποµένων οκτώ ηµερών από την συγκρότηση του σε Σώµα το νέο Δ.Σ.
παραλαµβάνει από το απερχόµενο Δ.Σ. την Διοίκηση της Ενώσεως. Το παλαιό Δ.Σ.
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εξακολουθεί να διαχειρίζεται τις τρέχουσες υποθέσεις µέχρι της αναλήψεως των καθηκόντων
του νέου Δ.Σ.
'Αρθρο 17ο
Συνεδριάσεις του Δ.Σ. – Απαρτία
Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε 30 µέχρι 50 ηµέρες και εκτάκτως όταν υπάρχει ανάγκη για
άµεση λήψη αποφάσεων.- Σε τακτική συνεδρίαση συνέρχεται το Δ.Σ. µετά από πρόσκληση
του Προέδρου του, που ορίζει και τα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως και κοινοποιείται στα
µέλη πέντε τουλάχιστον µέρες πριν από την συνεδρίαση.
Σε έκτακτη συνεδρίαση συνέρχεται το Δ.Σ., όταν κρίνει τούτο αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το
ζητήσει το 1/3 των µελών του Δ.Σ. µε αίτηση τους, στην οποία αναφέρονται τα προς συζήτηση
θέµατα και δικαιολογείται το επείγον συζητήσεως τους.Στη περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ. σε έκτακτη συνεδρίαση
εντός 5 ηµερών από την εµφάνιση του επείγοντος θέµατος ή από την υποβολή της αιτήσεως.Στη σχετική πρόσκληση αναφέρονται τα προς συζήτηση θέµατα και τα ονόµατα των
συµβούλων, που ζήτησαν την συνεδρίαση.- Αν ο Πρόεδρος αρνηθεί να συγκαλέσει το
Συµβούλιο, το καλεί ο Α Αντιπρόεδρος, σε άρνηση και αυτού ο Β Αντιπρόεδρος και σε
άρνηση και τούτου το Δ.Σ. συνέρχεται αυτοδικαίως µε πρόσκληση ενός από τους
συµβούλους, που ζήτησαν να συγκληθεί το Συµβούλιο, στην οποία αναφέρεται ρητώς και η
άρνηση των ανωτέρω να το συγκαλέσουν.
Καθήκοντα Προέδρου ασκεί στη περίπτωση αυτή ο πρεσβύτερος από τους Συµβούλους.- Το
Δ.Σ. θεωρείται σε απαρτία, όταν τα παρόντα µέλη του είναι περισσότερα από τα απόντα και
αποφασίζει µε φανερή ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, εκτός από τις
περιπτώσεις που κατά το Καταστατικό απαιτείται ειδική πλειοψηφία επί του συνόλου των
µελών του.
Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του Προεδρεύοντος
αναπληρωµατικού του.- Επί προσωπικών θεµάτων η ψηφοφορία είναι µυστική και απαιτείται
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του Δ.Σ.- Η αντιπροσώπευση µέλους του Δ.Σ.
στις συνεδριάσεις δεν επιτρέπεται.Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, στις οποίες
κλήθηκε και δεν ειδοποίησε για την µη συµµετοχή του, κηρύσσεται έκπτωτο από το αξίωµα
µε αιτιολογηµένη απόφαση του Δ.Σ., που λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
Την έκπτωση εισηγείται στο Δ.Σ. ο Γεν. Γραµµατέας και αν αυτός αρνηθεί ένα µέλος του Δ.Σ.,
που ορίζει ο Πρόεδρος, αφού καλέσει τον ενδιαφερόµενο να δικαιολογηθεί εγγράφως και µέσα
σε τακτή προθεσµία για τις απουσίες του.
Για το δικαιολογηµένο ή µη των απουσιών αποφασίζει οριστικά το Δ.Σ., που στη τελευταία
περίπτωση κηρύσσει έκπτωτο το µέλος.Μέλος του Δ.Σ. που για οποιοδήποτε λόγο απουσιάζει από τις συνεδριάσεις του Συµβουλίου
επί 6/µηνο εκπίπτει αυτοδικαίως του αξιώµατος. Η έκπτωση επιβεβαιώνεται µε σχετικό
έγγραφο του Προέδρου προς τον ενδιαφερόµενο.Η κενή θέση του εκπτώτου καταλαµβάνεται µε απόφαση του Δ.Σ. από το πρώτο κατά σειρά
επιτυχίας στις αρχαιρεσίες αναπληρωµατικό µέλος. Εάν µείνει κενή θέση µέλους του Δ.Σ., τα
δε αναπληρωµατικά µέλη δεν επαρκούν για την κάλυψη αυτής το Δ.Σ. διορίζει στη θέση του
ένα µέλος της Ενώσεως για το χρονικό διάστηµα µέχρι να λήξει η θητεία του Δ.Σ.
Τα µέλη του Δ.Σ. είναι προσωπικώς και αλληλεγγύως συνυπεύθυνα για τις αποφάσεις που
λαµβάνονται απ΄ αυτό. Δεν ευθύνονται όµως για τις αποφάσεις που το Δ.Σ. έλαβε σε
συνεδρίαση, που δεν παρέστησαν ή παρέστησαν αλλά διαφώνησαν και η διαφωνία τους
βεβαιώνεται από το Πρακτικό της συνεδριάσεως.
'Αρθρο 18ο
Αρµοδιότητες και λειτουργία του Δ.Σ.
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Το Δ.Σ. διοικεί υπεύθυνα την Ένωση, διαχειρίζεται όλες τις υποθέσεις και την περιουσία της
σύµφωνα µε τον Νόµο, το Καταστατικό και τις αποφάσεις του Πανελληνίου Συνεδρίου και
ενεργεί µε γνώµονα το συµφέρον και την εκπλήρωση των σκοπών της Ενώσεως, κάθε πράξη
που δεν υπάγεται ρητώς υπό του Νόµου ή του Καταστατικού στην αρµοδιότητα του
Πανελληνίου Συνεδρίου.Ιδιαιτέρως στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του: Καταρτίζει τον Εσωτερικό Κανονισµό της
Ενώσεως µε τον οποίο ρυθµίζονται λεπτοµερέστερα τα της εσωτερικής λειτουργίας της, τον
υποβάλλει στο Πανελλήνιο Συνέδριο για να τον εγκρίνει και φροντίζει για την τήρηση του,
οργανώνει λειτουργικά τα διάφορα τµήµατα της Ενώσεως και επιβλέπει την οµαλή λειτουργία
τους, συγκαλεί το Πανελλήνιο Συνέδριο και καταρτίζει την ηµερησία διάταξη των θεµάτων
του, καταρτίζει στο τέλος κάθε χρόνου τον ισολογισµό και τον ταµειακό απολογισµό και
συντάσσει τον Προϋπολογισµό για τον επόµενο χρόνο και τους υποβάλλει για έγκριση στο
ετήσιο τακτικό Πανελλήνιο Συνέδριο, διορίζει και απολύει το έµµισθο προσωπικό της
Ενώσεως, αναθέτει στα µέλη της Ενώσεως διάφορες εντολές καθώς και την ειδική
εκπροσώπηση του, συγκροτεί επιτροπές, υποεπιτροπές, διάφορες εφορείες και οµάδες
εργασίας από µέλη της Ενώσεως, στις οποίες αναθέτει διάφορα καθήκοντα για να το βοηθούν
στο έργο του ή σε ορισµένους τοµείς δραστηριοτήτων της Ενώσεως καθώς και στην εκτέλεση,
µελέτη και έρευνα ορισµένων θεµάτων µέσα στα πλαίσια των σκοπών της Ενώσεως και της
Δ.Ε.Α.
Ορίζει την εκπροσώπηση στα Διεθνή Συνέδρια της Δ.Ε.Α.Επεξεργάζεται τις προτάσεις υποψηφιοτήτων από τις Τ.Δ. για την επιλογή του τόπου της
διοργάνωσης του Π.Σ. Για το σκοπό αυτό ορίζεται τριµελής επιτροπή από το Δ.Σ. υπό την
εποπτεία του Προέδρου του Ε.Τ. και αφού επεξεργασθεί τις υποβληθείσες προτάσεις ,
προτείνει συµβουλευτικά και αιτιολογηµένα στο Δ.Σ την απόφασή της, για την τελική
απόφαση του ΔΣ του ΕΤ, το οποίο έχει την αποκλειστική ευθύνη και αποφασίζει για τη
διοργάνωση του Παν. Συνεδρίου.
Τέλος το Δ.Σ. έχει πειθαρχική δικαιοδοσία για τα µέλη της Ενώσεως και την δυνατότητα να
επιβάλλει τις προβλεπόµενες ποινές.Για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και για τις αποφάσεις που λαµβάνονται σ αυτές κρατούνται
πρακτικά από τον Γεν. Γραµµατέα ή τον βοηθό του Γεν. Γραµµατέα.
Με απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατή η µαγνητοφώνηση των πρακτικών του, την ευθύνη
αποµαγνητοφώνησής τους και την καταχώρηση στο βιβλίο πρακτικών έχει ο Γεν. Γραµµατέας
σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο .
Τα πρακτικά αυτά επικυρώνονται µετά από κάθε συνεδρίαση µε τις υπογραφές των µελών,
που συµµετείχαν σ αυτήν. Κανένα µέλος του Δ.Σ. δεν έχει το δικαίωµα να αρνηθεί να
υπογράψει τα πρακτικά της συνεδριάσεως, στην οποία µετείχε, όλα όµως τα µέλη έχουν το
δικαίωµα στη περίπτωση που διαφώνησαν να ζητήσουν να καταχωρηθεί στα πρακτικά η
άποψη τους συνοπτικώς κατά τα ουσιαστικά της σηµεία. Περίληψη των αποφάσεων του ΔΣ
µπορεί να δηµοσιεύεται για την ενηµέρωση των µελών, σε καµία περίπτωση όµως δεν
δηµοσιεύονται ηχογραφηµένα πρακτικά και οι παραβάτες ελέγχονται πειθαρχικά.
Σε περιπτώσεις επικάλυψης ή κενών αρµοδιοτήτων µεταξύ των µελών του ΔΣ ή αρµοδιοτήτων
λειτουργίας του ΔΣ, αυτές ρυθµίζονται µε απόλυτη πλειοψηφική απόφαση του ΔΣ. Οι
αποφάσεις ισχύουν για όλα τα µέλη της Ενώσεως, παρόντα, απόντα ή διαφωνούντα και
δεσµεύουν την Ένωση.
Αποφάσεις που λαµβάνονται χωρίς την απαραίτητη απαρτία των µελών του ΔΣ είναι άκυρες.
'Αρθρο 19ο
Παράδοση Παραλαβή
1.Μετά την εκλογή των µελών και τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ. εντός των επόµενων 8 ηµερών
το νέο Δ.Σ. παραλαµβάνει από το απερχόµενο Δ.Σ. την Διοίκηση της Ενώσεως ή της Τοπικής
Διοίκησης.
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2.Το απερχόµενο Δ.Σ. οφείλει να καταρτίσει Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής και να
παραδώσει τα κλειδιά καθώς και όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Ενώσεως, τα οποία
αναγράφονται στο βιβλίο περιουσίας της Ένωσης.
3.Να ενηµερώσει για τις υφιστάµενες εκκρεµότητες και κυρίως για τις χρήζουσες ενεργειών
υποθέσεις, είτε µε προφορικές συνεννοήσεις είτε εγγράφως έτσι ώστε να αποδεικνύεται
πλήρως η οµαλή διεκπεραίωση του έργου της Ενώσεως. Η απερχόµενη Διοίκηση οφείλει να
συνεργασθεί µε το νεοεκλεγέν ΔΣ για την άρτια ενηµέρωσή του εφ όλης της ύλης. Σε
περίπτωση που µέλος της παλαιάς Διοίκησης αδιαφορήσει, δυστροπεί ή παραλείπει να
συνεργασθεί µε το διάδοχό του στην κατεύθυνση της οµαλής λειτουργίας της Ένωσης και των
ΤΔ, τότε το µέλος του απερχόµενου ΔΣ ελέγχεται πειθαρχικά.
'Αρθρο 20ο
Αρµοδιότητες µελών του ΔΣ.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί την Ένωση σε όλα τα Δικαστήρια, στις Διοικητικές Αρχές
και γενικά στις σχέσεις του προς τρίτους, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δηµοσίου
δικαίου.
Συγκαλεί το Δ.Σ. και το Πανελλήνιο Συνέδριο της Ενώσεως και καταρτίζει την ηµερησία
διάταξη των θεµάτων των συνεδριάσεων του Δ.Σ., διευθύνει τις συζητήσεις, θέτει τα θέµατα σε
ψηφοφορία για την λήψη αποφάσεων και υπογράφει τα πρακτικά. Δύναται δε να προεδρεύσει
και των Συνεδρίων εφ όσον εκλεγεί από αυτά. Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Εθνικού Τµήµατος
δεν µπορεί να εκλέγεται συνεχόµενα πάνω από 2 θητείες. Υπογράφει µε τον Γεν. Γραµµατέα όλα τα έγγραφα και την αλληλογραφία της Ενώσεως, καθώς
και τα εντάλµατα πληρωµής προς τον Ταµία, τις εντολές αναλήψεως από τον Ταµία των
καταθέσεων της Ενώσεως σε Τράπεζα και εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί
συναλλαγµατικές, γραµµάτια και επιταγές µαζί µε τον Ταµία.Επικυρώνει µε την υπογραφή του τα αντίγραφα και αποσπάσµατα πρακτικών του Δ.Σ. και του
Πανελληνίου Συνεδρίου.
Φροντίζει για την εναρµόνιση των δραστηριοτήτων της Ενώσεως µε τις ισχύουσες διατάξεις της
νοµοθεσίας, για την τήρηση του Καταστατικού, καθώς και για την εκτέλεση των αποφάσεων
του Πανελληνίου Συνεδρίου και του Δ.Σ. της Ενώσεως. Ασκεί γενική εποπτεία σε όλους τους
τοµείς δραστηριότητος της Ενώσεως και στις Τοπικές Διοικήσεις της, συντονίζει και
κατευθύνει κάθε ενέργεια για την επίτευξη των σκοπών της και διεκπεραιώνει όλες γενικά τις
υποθέσεις της.- Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αναθέτει ορισµένες από τις αρµοδιότητες και τα
καθήκοντα του στους Αντιπροέδρους ή σε άλλα µέλη του Δ.Σ. µε έγγραφη εξουσιοδότηση
του.- Ο Πρόεδρος επίσης δύναται να αναθέτει την διεκπεραίωση υποθέσεων της Ενώσεως σε
άλλα µέλη της Ενώσεως εκτός του Δ.Σ.
Αρθρο 21ο
Ο Α΄ Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου, αναπληρώνει τον Πρόεδρο απόντα ή
κωλυόµενο και συντονίζει την δραστηριότητα των µελών.- Επίσης ο Α Αντιπρόεδρος είναι
Πρόεδρος της Εφορείας για τα Διοικητικά θέµατα της Ενώσεως, προτείνει τα πρόσωπα τα
οποία κρίνει κατάλληλα για την συγκρότηση της Εφορείας και επιλαµβάνεται οίκοθεν ή µε
εντολή του Προέδρου επί όλων των θεµάτων της αρµοδιότητας του, όπως αυτά καθορίζονται
στο Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Ενώσεως και είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία
και ενηµέρωση της αντίστοιχης Επιτροπής της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνοµικών.'Αρθρο 22ο
Ο Β΄ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. αναπληρώνει τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόµενου σε περίπτωση
κωλύµατος και του Α Αντιπροέδρου.- Είναι Πρόεδρος της Εφορείας Πολιτιστικών και
Μορφωτικών θεµάτων και επιλαµβάνεται οίκοθεν ή µε εντολή του Προέδρου του Δ.Σ. επί όλων
των θεµάτων της αρµοδιότητας του, όπως αυτά καθορίζονται από τον Κανονισµό Εσωτερικής
Λειτουργίας της Ενώσεως.-
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'Αρθρο 23ο
Ο Γ΄ 'Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. είναι Πρόεδρος της Εφορείας για τα κοινωνικά θέµατα της
Ενώσεως και επιλαµβάνεται οίκοθεν ή µε εντολή του Προέδρου του Δ.Σ. επί όλων των
θεµάτων της αρµοδιότητας του, όπως αυτά καθορίζονται από τον Κανονισµό Εσωτερικής
Λειτουργίας της Ενώσεως.'Αρθρο 24ο
Οι Πρόεδροι των Εφορειών της Ενώσεως προτείνουν τα µέλη, τα οποία κρίνουν κατάλληλα για
να συγκροτήσουν τις Επιτροπές, µεριµνούν για την ενηµέρωση τους επί του αντικειµένου της
αρµοδιότητας τους και προβαίνουν στη κατανοµή των αποστολών για την καλύτερη εκτέλεση
τους.- Για τις ενέργειες του ενηµερώνουν τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και ζητούν την έγκριση του
Διοικητικού Συµβουλίου.- Υπό την ιδιότητα τους αυτή είναι σύνδεσµοι της Ενώσεως µε τις
αντίστοιχες Επιτροπές της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνοµικών µε τις οποίες επικοινωνούν και
παρέχουν τα στοιχεία και πληροφορίες που ζητούνται. Με απόφαση του Δ.Σ. η ιδιότητα του
Συνδέσµου µπορεί να ανατεθεί σε άλλο µέλος της Επιτροπής.- Συντονίζουν τις δραστηριότητες
των Τ.Δ. και γενικά φροντίζουν για την ανάπτυξη του τοµέα της δραστηριότητάς τους.'Αρθρο 25ο
Ο Γενικός Γραµµατέας: είναι επικεφαλής της Γραµµατείας, φυλάσσει την Σφραγίδα της
Ενώσεως, βοηθούµενος και από τον βοηθό Γεν. Γραµµατέα, τηρεί το Πρωτόκολλο, το Αρχείο,
τα Μητρώα των µελών και γενικά όλα τα βιβλία της Ενώσεως εκτός από τα λογιστικά και τα
Ταµιακά. Με την βοήθεια ενός µέλους της Ενώσεως, που ορίζεται από το Δ.Σ. τηρεί τα
πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., φροντίζει για την καταχώρηση τους στο ειδικό βιβλίο
και εκδίδει αντίγραφα-αποσπάσµατα από αυτά και εντός 15 ηµερών από την ηµέρα
συνεδριάσεως του ΔΣ ενηµερώνει τις ΤΔ για τα θέµατα που συζητήθηκαν, τις αποφάσεις που
λήφθηκαν και ποιοι συµµετείχαν. Εκδίδει επίσης αντίγραφα και αποσπάσµατα από τα
πρακτικά των Πανελληνίων Συνεδρίων, των οποίων επίσης επιµελείται την τήρηση. Φροντίζει
για την διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, συντάσσει και συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο όλα
τα έγγραφα της Ενώσεως και τα εντάλµατα πληρωµής προς τον Ταµία.- Βεβαιώνει µε την
υπογραφή του όλα τα αντίγραφα ή τις βεβαιώσεις, που χορηγεί η Ένωση από τα βιβλία της.Επιµελείται µε τον Πρόεδρο την κατάρτιση και κοινοποίηση στα µέλη της ηµερησίας
διατάξεως για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και για το Πανελλήνιο Συνέδριο της Ενώσεως και είναι
ο µόνιµος εισηγητής των θεµάτων για την συζήτηση στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
Είναι υπεύθυνος για την διαρκή ενηµέρωση µε τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία των
ειδικών φακέλων της Ενώσεως στο Πρωτοδικείο Αθηνών και στην Εποπτεύουσα Αρχή.- Σε
περίπτωση απουσίας ή αδυναµίας του Γεν. Γραµµατέα να εκτελέσει τα καθήκοντα του τον
αναπληρώνει ο Αναπλ. Γεν. Γραµµατέας.'Αρθρο 26ο
Ο Ταµίας φροντίζει για τα οικονοµικά της Ενώσεως.- Εισπράττει κάθε ποσό, που δίδεται στην
Ένωση για οποιοδήποτε λόγο και εκδίδει ειδικές διπλότυπες αριθµηµένες και σφραγισµένες
αποδείξεις. Πληρώνει και εξοφλεί όλες τις υποχρεώσεις της Ενώσεως µε βάση τα εντάλµατα πληρωµής,
που φέρουν την υπογραφή του Προέδρου και του Γεν. Γραµµατέα ή των νοµίµων
αναπληρωτών τους και εκδίδονται σύµφωνα µε ειδική ή γενικότερη απόφαση του Δ.Σ.
Συγκεντρώνει τα παραστατικά του Ταµείου και ενηµερώνει το βιβλίο του Ταµείου.- Τηρεί µε
ευθύνη του τα προβλεπόµενα από τον Νόµο βιβλία καθώς και όσα κρίνει ότι είναι αναγκαία
για την λογιστική τάξη της Ενώσεως.
Είναι υποχρεωµένος να καταρτίζει και να παραδίδει κάθε τρίµηνο στο Δ.Σ. µια συνοπτική
κατάσταση των εσόδων και εξόδων του τριµήνου που πέρασε και µε το υπόλοιπο του Ταµείου
και µια συγκεντρωτική απεικόνιση της οικονοµικής καταστάσεως της Ενώσεως.- Διαχειρίζεται
µε προσωπική του ευθύνη το Ταµείο της Ενώσεως και ευθύνεται για κάθε ανωµαλία στα
οικονοµικά του. Προβαίνει στις απαραίτητες αναλήψεις/καταθέσεις από και προς τους
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τραπεζικούς λογαριασµούς της Ένωσης µε ειδική εκάστοτε έγγραφη εντολή του Προέδρου
προσυπογεγραµµένη και από τον Γεν. Γραµµατέα. Το Δ.Σ. ορίζει το ποσό πέρα του οποίου για
αναλήψεις χρηµάτων χρειάζεται απόφαση του. Ο Ταµίας συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο τους
πιστωτικούς τίτλους.
Για τις τρέχουσες οικονοµικές συναλλαγές βοηθείται από τον βοηθό Ταµία. Στο τέλος του
έτους συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στο Δ.Σ. τον Απολογισµό της οικονοµικής
διαχειρίσεως και τον Ισολογισµό της Ενώσεως για το έτος που πέρασε, καθώς και τον
Προϋπολογισµό για το επόµενο έτος. Το διαχειριστικό έτος της Ενώσεως αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η
Δεκεµβρίου εκάστου έτους. Ο Ταµιακός Απολογισµός και Ισολογισµός υπόκεινται στον έλεγχο
της εξελεγκτικής επιτροπής µετά το έργο της οποίας οι εκθέσεις υποβάλλονται στο ΔΣ για να
περιληφθούν στο φάκελο του ετήσιου Τακτικού Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ενώσεως.
Όταν ο Ταµίας απουσιάζει ή αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντα του αναπληρώνεται από τον
Αναπλ. Ταµία.΄Αρθρο 27ο
Βιβλία της Ενώσεως.
Με την ευθύνη του εκάστοτε Δ.Σ. τηρούνται υποχρεωτικά από την Ένωση τα εξής βιβλία :
1. Μητρώα των τακτικών και επίτιµων µελών της Ενώσεως µε το ονοµατεπώνυµο, την
διεύθυνση, το επάγγελµα, το έτος γεννήσεως, την ιθαγένεια για τα επίτιµα και την ηµεροµηνία
εγγραφής για κάθε µέλος.2. Βιβλίο Πρακτικών των Πανελληνίων Συνεδρίων των µελών της Ενώσεως.3. Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Δ.Σ.4. Βιβλίο Ταµείου - εισπράξεων και πληρωµών.5. Βιβλίο περιουσίας της Ενώσεως, όπου καταχωρείται όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία
του.6. Βιβλίο Εκθέσεων Εξελεγκτικής Επιτροπής.7. Βιβλίο Ποινών των Μελών της Ενώσεως.8. Πρωτόκολλο εισερχοµένων και εξερχόµενων εγγράφων.9. Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων Τοπ. Διοικήσεων.
Όλα τα βιβλία πρέπει να έχουν τις σελίδες τους αριθµηµένες, ενώ δύνανται να τηρούνται και
σε ηλεκτρονική µορφή- Κάθε µέλος της Ενώσεως δικαιούται να λαµβάνει γνώση του Μητρώου
των µελών, του βιβλίου Ταµείου και του Βιβλίου Περιουσίας της Ενώσεως.
Η µη τήρηση καθώς και η µη σύννοµη τήρηση των παραπάνω βιβλίων, αποτελεί σοβαρή
παράβαση των υποχρεώσεων των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, της Εξελεγκτικής
Επιτροπής της Ενώσεως και των µελών των ΤΔ και ελέγχεται πειθαρχικά, σύµφωνα µε το
άρθρο 8 του καταστατικού
Οι ΤΔ δεν τηρούν τα βιβλία α) Βιβλίο Πρακτικών των Πανελληνίων Συνεδρίων των µελών της
Ενώσεως και β) το βιβλίο Ποινών των µελών της Ενώσεως.'Αρθρο 28ο
Έλεγχος Διοικήσεως - Εξελεγκτική Επιτροπή.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται ανά τριετία από το Πανελλήνιο Συνέδριο µε καθολική
µυστική ψηφοφορία από ενιαίο ψηφοδέλτιο µαζί µε τα µέλη του Δ.Σ.- 'Έχει τρία τακτικά
µέλη, εκλεγόµενα κατά σειρά επιτυχίας µε σχετική πλειοψηφία από τα τακτικά µέλη της
Ενώσεως
Εκτός από αυτά εκλέγονται και δύο αναπληρωµατικά.- Στις εργασίες της προεδρεύει εκείνος,
που πλειοψήφησε στην εκλογή.-
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Σε περίπτωση που λόγω θανάτου ή έκπτωσης ή παραιτήσεως µελών της Ε.Ε. τα υπάρχοντα
αναπληρωµατικά δεν αρκούν για να καλύψουν τις θέσεις , τότε το ΔΣ του Εθνικού Τµήµατος
ή της Τ.Δ. οφείλει εντός 30 ηµερών να προκηρύξει εκλογές µε µόνο σκοπό την ανάδειξη νέων
µελών για την Ε.Ε., µέχρι τη λήξη της παρούσας θητείας.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονοµική διαχείριση της Ενώσεως τακτικώς µεν στο
τέλος του διαχειριστικού έτους, εκτάκτως δε οποτεδήποτε το αποφασίσουν οµοφώνως τα µέλη
της.
Για κάθε έλεγχο που κάνει η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, που
καταχωρείται στο ειδικό βιβλίο. -Η έκθεση για τον ετήσιο τακτικό έλεγχο υποβάλλεται στο
ετήσιο τακτικό Πανελλήνιο Συνέδριο µαζί µε τον απολογισµό της ετήσιας διαχειρίσεως και τον
Ισολογισµό της Ενώσεως.Τα έξοδα κίνησης της Ε.Ε. στην έδρα του Εθνικού Τµήµατος για τον τακτικό ή έκτακτο
έλεγχο των οικονοµικών και τη δαπάνη συµµετοχής τους στο Πανελλήνιο Συνέδριο,
καλύπτονται από το Εθνικό Τµήµα, µε βάσει τα ισχύοντα και τις αποφάσεις για τις
συνεδριάσεις των µελών του Δ.Σ. του Εθνικού Τµήµατος.

'Αρθρο 29ο
Πανελλήνιο Συνέδριο.
1. Το Πανελλήνιο Συνέδριο είναι το κυρίαρχο όργανο της Ενώσεως Αστυνοµικών και αρµόδιο
να εξετάζει και να αποφασίζει για κάθε θέµα που αφορά την Ένωση.2. Στο Πανελλήνιο Συνέδριο µετέχουν:
α] Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου της Ενώσεως, χωρίς δικαίωµα ψήφου.
β] Ένας εκπρόσωπος από κάθε Τοπική Διοίκηση, οριζόµενος από το Διοικητικό Συµβούλιο
αυτής µε δικαίωµα ψήφου, καθώς και µέχρι δύο παρατηρητές χωρίς δικαίωµα ψήφου ή
περισσοτέρων µε έγκριση του ΔΣ και απόφαση της Γ.Σ. Τα έξοδα κίνησης και συµµετοχής των
παρατηρητών δεν καλύπτονται από το Ε.Τ.
γ] Ο εκπρόσωπος της Ενώσεως στα Διεθνή Συνέδρια, χωρίς δικαίωµα ψήφου.
δ] Τα µέλη της Ενώσεως που κατέχουν θέση στη Διοίκηση της Διεθνούς Ενώσεως
Αστυνοµικών, χωρίς δικαίωµα ψήφου.
ε] Ο υπεύθυνος εκδόσεως του Περιοδικού της Ενώσεως, χωρίς δικαίωµα ψήφου.
στ] Στο Πανελλήνιο Συνέδριο δύνανται να µετέχουν, άνευ ψήφου, τα διατελέσαντα µέλη του
Εθνικού Τµήµατος.
ζ) Οι τεχνικοί που θα καλύπτουν µικροφωνικά, την βιντεοληψία, ηχοληψία του Συνεδρίου –
γενικής συνέλευσης, καθώς και οι υπεύθυνοι των ιστοσελίδων και των περιοδικών (Εθνικού
Τµήµατος και Τοπικών Διοικήσεων), εφόσον δεν καλύπτονται από τις παραπάνω
παραγράφους και χωρίς δικαίωµα ψήφου. Επίσης εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής
Ενηµέρωσης εφ΄ όσον έχουν την έγκριση της ΓΣ.
3. Πριν την έναρξη των εργασιών του Π.Σ. µε µέριµνα του Γεν. Γραµµατέα γίνεται έλεγχος της
νοµιµοποίησης των παρισταµένων εκπροσώπων των Τ.Δ. προς το σκοπό αυτό όπως
διαπιστωθεί αν είναι ταµειακώς εντάξει, αν οι Τοπικές τους Διοικήσεις έχουν πραγµατοποιήσει
νόµιµες εκλογές και αποκλείονται εκείνοι που δεν συγκεντρώνουν τις δύο αυτές
προϋποθέσεις.
4. Το Πανελλήνιο Συνέδριο της Ενώσεως συνέρχεται τακτικώς µεν µία φορά τον χρόνο και
εντός του πρώτου εξαµήνου κάθε ηµερολογιακού έτους, εκτάκτως δε όταν τούτο κρίνεται
απαραίτητο από πλειοψηφία 2/3 του Διοικητικού Συµβουλίου της Ενώσεως ή αν το ζητήσουν
τουλάχιστον το 1/3 των Τοπικών Διοικήσεων, οι οποίες στην αίτηση τους προς το Δ.Σ. της
Ενώσεως πρέπει να αναφέρουν και τα προτεινόµενα για συζήτηση θέµατα.
Στη περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συµβούλιο οφείλει να συνεδριάσει µέσα σε 20 µέρες από
την υποβολή της αιτήσεως και να εξετάσει το αίτηµα.- Σε περίπτωση που κρίνει ότι δεν
συντρέχει λόγος συγκλήσεως του Πανελληνίου Συνεδρίου κοινοποιεί την πρόταση στις λοιπές
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Τοπικές Διοικήσεις και εφ όσον το 50 % αυτών συµφωνεί µε το αίτηµα, το Διοικητικό
Συµβούλιο οφείλει να συγκαλέσει το Συνέδριο εντός τριµήνου.Το Πανελλήνιο Συνέδριο συγκαλείται µε εγκύκλιο προς τα µέλη του Συνεδρίου και τις
Τοπικές Διοικήσεις, στην οποία αναφέρονται η ηµεροµηνία, η ώρα και ο τόπος του Συνεδρίου
και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραµµατέα του Δ.Σ. Επίσης σ αυτή
αναφέρονται τα θέµατα της Ηµερησίας Διατάξεως και σηµείωση για την επανάληψη του
Συνεδρίου σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει απαρτία.
Με την τελετή λήξης κάθε Πανελληνίου Συνεδρίου, δύναται να γίνεται παράδοση-παραλαβή
της Σηµαίας της ΙΡΑ από την Τοπική Διοίκηση που διενήργησε το Πανελλήνιο Συνέδριο, στην
Τοπική Διοίκηση που θα φιλοξενήσει το επόµενο Πανελλήνιο Συνέδριο εφ’ όσον έχει ορισθεί.
Οι προτάσεις των ΤΔ υποβάλλονται στο ΕΤ µέχρι 31 Δεκεµβρίου του προηγούµενου έτους.
'Αρθρο 30ο
Αρµοδιότητες του Συνεδρίου.
Στην αρµοδιότητα του Πανελληνίου Συνεδρίου ανήκουν όλα τα θέµατα, που δεν υπάγονται
στην αρµοδιότητα άλλου οργάνου και ιδιαίτερα :
α] Η εκλογή των οργάνων της Διοίκησης του Εθνικού Τµήµατος.
β] Η έγκριση της ετήσιας εκθέσεως πεπραγµένων και του οικονοµικού απολογισµού του Δ.Σ.,
καθώς και του Ισολογισµού - Προϋπολογισµού της Ενώσεως και η απαλλαγή των µελών του
από κάθε ευθύνη για το υπό κρίση διάστηµα.
γ] Η έγκριση του Εσωτερικού και των λοιπών Κανονισµών της Ενώσεως,
δ] Η απόφαση για την διαγραφή µελών, που προσφεύγουν σ αυτό.
ε] Ο έλεγχος της καλής λειτουργίας των οργάνων της Διοικήσεως και των Τοπικών Διοικήσεων,
στ] Η απόφαση για την τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού, τη διάθεση της περιουσίας
της Ενώσεως και τη διάλυση της.
ζ) Γίνεται κατάθεση υποψηφιοτήτων, από τις Τοπικές Διοικήσεις, για την ανάθεση της διοργάνωσης
της Ετήσιας Φιλικής Συνάντησης των Τοπικών Διοικήσεων, που θα διεξαχθεί το τελευταίο τρίµηνο
του ιδίου έτους. Η απόφαση ανάθεσης λαµβάνεται µε φανερή ψηφοφορία από τους Συνέδρους εάν
είναι µία η υποψηφιότητα και µε µυστική ψηφοφορία εάν οι υποψηφιότητες είναι δύο ή και
περισσότερες.
η) Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν προτάσεις για τον τόπο διεξαγωγής της ετήσιας Φιλικής
Συνάντησης των Τοπικών Διοικήσεων, αποφασίζει το ΔΣ του ΕΤ και την αποκλειστική ευθύνη της
διοργάνωσης αναλαµβάνει η διοργανώτρια ΤΔ. Επικουρικά το ΕΤ παρέχει κάθε βοήθεια που θα
αιτηθεί η ΤΔ.
θ) Εφόσον επιλεγεί Τοπική Διοίκηση, τότε στην επιτροπή αναζήτησης προσφορών (ξενοδοχειακού
συγκροτήµατος κ.λ.π.) καθώς και σε όλες τις διαδικασίες (επισκέψεων-προσκλήσεων ηγεσίας ΕΛ.ΑΣ.
τοπικών αρχών κ.λ.π.), θα συµµετέχει υποχρεωτικά ο Πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης ή ο ορισθείς
από αυτόν αντικαταστάτης του.
'Αρθρο 31ο
ΑΠΑΡΤΙΑ
Το Πανελλήνιο Συνέδριο βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται τουλάχιστον το 1/2 των µελών
εκτός από τις περιπτώσεις, που απαιτείται από το Καταστατικό ειδική απαρτία.
Τα προβλεπόµενα µέλη πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως στο Συνέδριο, αυτά είναι ή ο
Πρόεδρος της Τ.Δ. ή οριζόµενο από το Δ.Σ. µέλος της Τ.Δ..
'Αρθρο 32ο
Ηµερησία Διάταξη.
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Η Ηµερησία Διάταξη που καταρτίζει το Δ.Σ. για τα τακτικά Πανελλήνια Συνέδρια
περιλαµβάνει απαραιτήτως τα εξής θέµατα :
α] Έγκριση εκθέσεως πεπραγµένων του Δ.Σ. κατά το προηγούµενο έτος.
β] Έγκριση του Ταµιακού Απολογισµού και του Ισολογισµού του προηγουµένου έτους και της
εκθέσεως Εξελεγκτικής Επιτροπής αυτών.
γ] Έγκριση του προϋπολογισµού εσόδων και δαπανών για το έτος κατά το οποίο συνέρχεται η
Συνέλευση.
δ) τα θέµατα που θα υποβληθούν τουλάχιστον 3 µήνες νωρίτερα από τις Τ.Δ. στο Εθνικό
Τµήµα.
ε] Λοιπά θέµατα. Σε περίπτωση Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέας Διοίκησης, ως θέµα
αναφέρεται και η εκλογή νέου Διοικητικού Συµβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Στην ηµερησία διάταξη του εκτάκτου Πανελληνίου Συνεδρίου περιλαµβάνονται υποχρεωτικά
µόνο τα θέµατα, που προτείνονται από τους αιτούµενους την έκτακτη σύγκληση αυτού. Η
συζήτηση θεµάτων που δεν περιέχονται στην ηµερησία διάταξη απαγορεύεται, στη περίπτωση
δε που θα συζητηθεί τέτοιο θέµα η απόφαση που θα ληφθεί είναι άκυρη.'Αρθρο 33ο
Εκλογή Προεδρείου ΓΣ & Εφορευτικής Επιτροπής.
Πριν από την ηµερησία διάταξη το Συνέδριο εκλέγει από τα µέλη του τον Πρόεδρο και τον
Γραµµατέα του µε σχετική πλειοψηφία των παρόντων, καθώς και τριµελή Εφορευτική
Επιτροπή προκειµένου για την διενέργεια αρχαιρεσιών
Η εκλογή του προεδρείου και της εφορευτικής επιτροπής γίνεται µε µυστική ψηφοφορία και
στην εφορευτική επιτροπή προεδρεύει το µέλος που πλειοψήφησε. Την πρόταση για τα
προαναφερόµενα µέλη κάνει ο Πρόεδρος του ΔΣ ή µέλος/µέλη του Συνεδρίου. Μέχρι την
εκλογή του προεδρείου του Συνεδρίου, χρέη προσωρινού προεδρείου εκτελούν ο Πρόεδρος
και ο Γεν. Γραµµατέας του ΔΣ.
Ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνεδρίου που µπορεί και να µην είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
της Ενώσεως κηρύσσει την έναρξη και την λήξη των εργασιών του Συνεδρίου, εισάγει προς
συζήτηση τα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως, διευθύνει τις συζητήσεις επ' αυτών και θέτει τα
θέµατα σε ψηφοφορία. Στις συζητήσεις ο Πρόεδρος δίνει τον λόγο σε όποιο από τα µέλη τον ζητήσει για να εκθέσει τις
απόψεις του πάνω στα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως και τον αφαιρεί από εκείνους που
βρίσκονται έξω από τα θέµατα της. Επίσης ανακαλεί στη τάξη τυχόν παρεκτρεπόµενο µέλος,
που µπορεί και να αποµακρύνει από την αίθουσα µετά από απόφαση του Συνεδρίου, που
λαµβάνεται µε µυστική ψηφοφορία σε περίπτωση βαρείας παρεκτροπή ς.Στα Τακτικά Συνέδρια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ανακοινώνει τα πεπραγµένα του Συµβουλίου κατά
τον χρόνο που πέρασε.
Στη συνέχεια ο Ταµίας αναλύει τον Ταµιακό Απολογισµό και Ισολογισµό του Συλλόγου για το
διαχειριστικό έτος που πέρασε και υποβάλλει τον Προϋπολογισµό της επόµενης οικονοµικής
χρήσεως. Μετά τον Ταµία ένα από τα µέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής διαβάζει την έκθεση
της για τον ετήσιο έλεγχο, που διενήργησε στην οικονοµική διαχείριση, στην οποία αφορά ο
Ταµιακός Απολογισµός και ο Ισολογισµός και ο Πρόεδρος καλεί την Συνέλευση να εγκρίνει
τον Ταµιακό Απολογισµό, τον Ισολογισµό και τον Προϋπολογισµό και να απαλλάξει την
Διοίκηση της Ένωσης από κάθε ευθύνη, αφού προηγουµένως δώσει τον λόγο σε όποιο µέλος
τον ζητήσει για να εκφέρει τις απόψεις του επ' αυτών.
Πριν κλείσει η συζήτηση απαντά σε όσους µίλησαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ακολουθεί η
ψηφοφορία για την έγκριση των πεπραγµένων, του Ταµιακού Απολογισµού, του Ισολογισµού
και του Προϋπολογισµού και την απαλλαγή του Διοικητικού Συµβουλίου από κάθε ευθύνη.Για όλα τα θέµατα της αρµοδιότητας του το Συνέδριο αποφασίζει µε φανερή ψηφοφορία που
γίνεται µε ανάταση του χεριού ή µε ονοµαστική ψηφοφορία, εκτός από την περίπτωση
προσωπικού θέµατος και εκλογής οργάνου της Διοικήσεως, όπου η ψηφοφορία είναι
µυστική.-

17

Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών, που έχουν
δικαίωµα ψήφου, εκτός από τις αποφάσεις για τροποποίηση του Καταστατικού, διάλυση της
Ενώσεως και ανάκληση µέλους της Διοικήσεως, όπου απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 των
παρόντων και µε δικαίωµα ψήφου µελών και την απόφαση για µεταβολή του σκοπού της
Ενώσεως, όπου είναι απαραίτητη η συναίνεση όλων των µελών του.Στη ψηφοφορία για την έγκριση του Ισολογισµού και Ταµιακού Απολογισµού και την
απαλλαγή της Διοικήσεως από την διαχειριστική ευθύνη δεν συµµετέχουν τα µέλη του Δ.Σ.Η µυστική ψηφοφορία για την εκλογή του Προέδρου, των µελών του Δ.Σ. και της
Εξελεγκτικής Επιτροπής διενεργείται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο και µε την επιµέλεια της
Εφορευτικής Επιτροπής, που το Πανελλήνιο Συνέδριο εκλέγει.Κάθε ένσταση κατά του κύρους της ψηφοφορίας πρέπει να υποβάλλεται πριν ή µετά την
ψηφοφορία στο Συνέδριο, το οποίο αποφαίνεται για αυτήν αµέσως.- Με την ένδειξη ΜΕΛΗ
ΤΟΥ Δ.Σ. οι υποψήφιοι σύµβουλοι του Δ.Σ. καταχωρούνται στο ίδιο ψηφοδέλτιο µε
αλφαβητική σειρά των επωνύµων τους.- Στο κάτω µέρος κάθε ψηφοδελτίου αναγράφονται τα
ονόµατα των υποψηφίων µελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής µε την ένδειξη ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ.'Αρθρο 34ο
Αρχαιρεσίες.
'Όλα τα ενεργά τακτικά µέλη της Ενώσεως έχουν την δυνατότητα να καταλάβουν οποιοδήποτε
αξίωµα στην 'Ένωση, εφ όσον δεν συντρέχει γι αυτά λόγος, που θα είχε σαν συνέπεια την
αποβολή τους από την 'Ένωση.
Τα µέλη που θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα για να εκλεγούν ως µέλη του Δ.Σ. ή της
Εξελεγκτικής Επιτροπής πρέπει να το δηλώσουν γραπτώς στο Δ.Σ. πέντε τουλάχιστον ηµέρες
πριν από την ηµεροµηνία της Γενικής Συνελεύσεως.- Το Δ.Σ. αφού ελέγξει τις προϋποθέσεις
υποψηφιότητας των ενδιαφεροµένων καταρτίζει τον κατάλογο των εκλόγιµων υποψηφίων για
το αξίωµα των µελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, που τοιχοκολλάτε στη θύρα
της αίθουσας, καθώς και µέσα στην αίθουσα, όπου διεξάγεται η ψηφοφορία και διανέµεται
προ της ενάρξεως της Γενικής Συνελεύσεως στους Συνέδρους. Κατάλογο υποψηφίων για το ΔΣ
του ΕΤ καταρτίζει µόνο το ΔΣ του ΕΤ και οι ΤΔ δεν µπορούν να υποστηρίζουν ή να
προβάλλουν µερίδα ή οµάδα υποψηφίων του.
Ο κατάλογος αυτός καταρτιζόµενος από το Δ.Σ. και εγκρινόµενος από την Γενική Συνέλευση,
εφ όσον φέρει και την σφραγίδα της Ενώσεως και είναι οµοιόµορφα δακτυλογραφηµένος ή
πολυγραφηµένος σε λευκό χαρτί των αυτών διαστάσεων αποτελεί ψηφοδέλτιο.Υποψηφιότητα του ιδίου προσώπου για περισσότερα από ένα αξιώµατα δεν επιτρέπεται. Η ψηφοφορία γίνεται µε ένα ψηφοδέλτιο ενιαίο για όλους τους υποψηφίους.- Οι αρχαιρεσίες
του Εθνικού Τµήµατος διεξάγονται µε την επιµέλεια τριµελούς εφορευτικής επιτροπής, που
εκλέγεται από την Συνέλευση µεταξύ των µελών, που δεν έχουν βάλει υποψηφιότητα.
Εάν κάποιο από τα µέλη αµφισβητεί την εγκυρότητα της υποψηφιότητας ενός ή περισσοτέρων
υποψηφίων πρέπει να το δηλώσει αµέσως µετά την εκφώνηση.- Τότε διατυπώνονται και οι
αντιρρήσεις του µέλους, που υπέβαλε υποψηφιότητα, αλλά δεν περιελήφθη στους
καταλόγους, που κατήρτισε το Δ.Σ.
Το Συνέδριο αποφαίνεται αµέσως και στις δύο περιπτώσεις και δύναται αυτό να απορρίψει
την υποψηφιότητα µέλους ή να ανακηρύξει το µέλος υποψήφιο. -Αν στο κατάλογο των
υποψηφίων δεν συγκεντρώνεται ο αριθµός, που απαιτείται για την πλήρωση των κενών θέσεων
στα αντίστοιχα όργανα ηυξηµένος κατά τρεις τουλάχιστον για το Δ.Σ. και κατά δύο για την
Εξελεγκτική Επιτροπή, οι αρχαιρεσίες για µεν το Δ.Σ. θα αναδείξουν προσωρινή πενταµελή
Διοίκηση, που θα µεριµνήσει για την σύγκλιση νέας Γεν. Συνελεύσεως και την διενέργεια
επαναληπτικών αρχαιρεσιών εντός δύο µηνών για την ανάδειξη τακτικής Διοικήσεως, για δε
την Εξελεγκτική Επιτροπή θα διενεργηθούν, αφού η Γεν. Συνέλευση συµπληρώσει µε
απόφαση της τον αριθµό των υποψηφίων επιλέγοντας αµέσως τις αναγκαίες υποψηφιότητες.Η ψήφος ασκείται µε την αναγραφή του σηµείου του σταυρού εµπρός από το όνοµα του
ψηφιζοµένου. -Ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους σταυρούς από τις θέσεις που πρόκειται
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να πληρωθούν στο αντίστοιχο όργανο είναι άκυρο ως προς το όργανο για το οποίο βρέθηκαν
οι επιπλέον σταυροί. –
Τα ψηφοδέλτια κλείνονται σε αδιαφανείς οµοιόµορφους φακέλους, που διανέµονται στους
ψηφοφόρους µαζί µε τα ψηφοδέλτια από την Εφορευτική Επιτροπή και έχουν την µονογραφή
του Προέδρου της και την σφραγίδα της Ενώσεως και παραδίδονται στην Εφορευτική
Επιτροπή, αφού καθένας από τους ψηφίζοντες υπογράψει στο κατάλογο των ψηφισάντων.'Αρθρο 35ο
Η Εφορευτική Επιτροπή.
Η Εφορευτική Επιτροπή προεδρεύεται από το µέλος που πλειοψήφησε, µεριµνά για την
τήρηση της τάξεως, εποπτεύει ώστε οι αρχαιρεσίες να διενεργούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Νόµου και του Καταστατικού και αποφαίνεται για κάθε ανακύπτουσα αµφισβήτηση ή
υποβαλλόµενη ένσταση. Τα µέλη της τριµελούς εφορευτικής επιτροπής, δεν επιτρέπεται να
είναι ταυτόχρονα και υποψήφιοι για το Δ.Σ. ή την Ε.Ε. και όσον αφορά τις Τοπικές
Διοικήσεις, θα πρέπει να είναι µέλη της Τοπικής που διεξάγει αρχαιρεσίες και όχι µέλη
άλλης Τοπικής Διοίκησης.
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας προβαίνει στη συγκέντρωση των φακέλων µε τα ψηφοδέλτια,
την καταµέτρηση των ψήφων και την καταγραφή των αποτελεσµάτων, τα οποία ανακοινώνει.
-Η εκλογή των Συµβούλων γίνεται µε σχετική πλειοψηφία.- Ως τακτικά µέλη του Δ.Σ.
εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας όσοι συγκέντρωσαν τον µεγαλύτερο αριθµό των ψήφων και
µέχρι να πληρωθούν οι θέσεις του.
Οι υπόλοιποι ανακηρύσσονται ως αναπληρωµατικοί επίσης κατά σειρά επιτυχίας και µέχρι
τον προβλεπόµενο για αναπληρωµατικούς αριθµό. Σε περίπτωση ισοψηφίας των εκλεγοµένων
για την τελευταία θέση γίνεται κλήρωση µεταξύ αυτών που ισοψήφησαν. Τα µέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής εκλέγονται επίσης κατά σειρά επιτυχίας µε σχετική
πλειοψηφία. Αναπληρωµατικοί είναι οι δύο επόµενοι των τακτικών µελών κατά σειρά
επιτυχίας. -Στη συνέχεια η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό για την διεξαγωγή των
αρχαιρεσιών και τα αποτελέσµατα τους, που αφού περάσει η προθεσµία των ενστάσεων,
υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα µέλη της και παραδίδεται δια του Προέδρου µαζί µε τα
υπόλοιπα στοιχεία και έγγραφα των αρχαιρεσιών στο Δ.Σ.- Ενστάσεις κατά του κύρους της
εκλογής µπορούν να υποβληθούν εντός των εποµένων τριών ηµερών από τις αρχαιρεσίες στον
Γεν. Γραµµατέα του Δ.Σ. και πρέπει να απευθύνονται στην Εφορευτική Επιτροπή, να
υπογράφονται από δέκα (10) το λιγότερο ενεργά τακτικά µέλη του Συνεδρίου.
Οι ενστάσεις εκδικάζονται από την Εφορευτική Επιτροπή το ταχύτερο δυνατό, σε χρόνο όχι
µεγαλύτερο των 5 ηµερών και οι αποφάσεις της επ' αυτών είναι τελεσίδικες.'Αρθρο 36ο
Πρακτικά Συνεδρίου.
Μετά την λήξη των εργασιών του Πανελληνίου Συνεδρίου ο Πρόεδρος, και ο Γραµµατέας της
Συνελεύσεως παραδίδουν στο Γενικό Γραµµατέα του Ε.Τ. όλο το υλικό ήχου και βίντεο της
Γ.Σ. ο οποίος επιµελείται την αποµαγνητοφώνηση των πρακτικών την υπογραφή τους από τον
Πρόεδρο και Γραµµατέα της Γ.Σ. Ενηµερώνει το ΔΣ και τα αποστέλλει στις Τ.Δ.

'Αρθρο 37ο
Διακοπή Πανελληνίου Συνεδρίου.
Εφ όσον µετά την πάροδο του αναγκαίου για τις εργασίες της χρόνου δεν εξαντλήθηκαν τα
θέµατα της ηµερησίας διατάξεως, το Συνέδριο δύναται να διακοπεί και να αναβληθεί για την
επόµενη στον ίδιο τόπο και για την ίδια ώρα που είχε ορισθεί η συνοδός του και µέχρι
πέρατος της διαδικασίας.
'Αρθρο 38ο
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Γενική Αρµοδιότης του Συνεδρίου.
Ότι δεν προβλέπεται από το Καταστατικό ή από τον Νόµο, ρυθµίζεται από το Συνέδριο µε
σύννοµες αποφάσεις και σύµφωνα πάντοτε µε το πνεύµα του Καταστατικού.'Αρθρο 39ο
Ισχύς αποφάσεων του Συνεδρίου.
Οι αποφάσεις του Συνεδρίου που λαµβάνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου και του
Καταστατικού ισχύουν για όλα τα µέλη της Ενώσεως παρόντα, απόντα ή διαφωνούντα και
δεσµεύουν την Ένωση. Αποφάσεις του Συνεδρίου που έχουν ληφθεί κατά παράβαση των Νόµων ή του Καταστατικού
είναι άκυρες. Η ακυρότης τους κηρύσσεται από το Δικαστήριο κατά την διαδικασία, που
προβλέπει ο Νόµος µετά από προσφυγή των ενδιαφεροµένων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
'Αρθρο 40ο
Τοπικές Διοικήσεις.
Α. Οι Τοπ. Διοικήσεις δεν είναι ανεξάρτητες και λειτουργούν κάτω από την εποπτεία του
Ελληνικού Τµήµατος/ΔΕΑ, σύµφωνα µε το Καταστατικό & Εσωτερικό Κανονισµό της
Δ.Ε.Α.
Β. Οι Τοπικές Διοικήσεις της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνοµικών ιδρύονται σύµφωνα µε το
άρθρο 3 του παρόντος Καταστατικού, µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του ΕΤ η
οποία επικυρώνεται από το Παν. Συνέδριο ως παρακάτω:

Α/Α

ΤΟΠΙΚΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΔΡΑ

1.

ΑΘΗΝΩΝ-ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΑ

2.

ΑΙΤΩΛΙΑΣ

ΜΕΣΟΛΛΟΓΓΙ

3.

ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΑΓΡΙΝΙΟ

4.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

5.

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

ΝΑΥΠΛΙΟ

6.

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΤΡΙΠΟΛΗ

7.

ΑΡΤΑΣ

ΑΡΤΑ

8.

ΑΧΑΪΑΣ

ΠΑΤΡΑ

9.

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΛΕΙΒΑΔΙΑ

10.

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΑ

11.

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑ

12.

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΡΟΔΟ

13.

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΑ

14.

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
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15.

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΖΑΚΥΝΘΟ

16.

ΗΛΕΙΑΣ

ΠΥΡΓΟ

17.

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΒΕΡΟΙΑ

18.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

19.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

20.

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

21.

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

22.

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑ

23.

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

24.

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

25.

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ

26.

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

27.

ΚΙΛΚΙΣ

ΚΙΛΚΙΣ

28.

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΟΖΑΝΗ

29.

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΟ

30.

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΣΥΡΡΟ

31.

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΣΠΑΡΤΗ

32.

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΑΡΙΣΑ

33.

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ

34.

ΛΕΣΒΟΥ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

35.

ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΛΕΥΚΑΔΑ

36.

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΒΟΛΟ

37.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

38.

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗ

39.

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

40.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΑ

41.

ΠΕΛΛΑΣ

ΕΔΕΣΣΑ

42.

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

43.

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑ

44.

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΟ
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45.

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

46.

ΣΑΜΟΥ

ΣΑΜΟ

47.

ΣΕΡΡΩΝ

ΣΕΡΡΕΣ

48.

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΡΙΚΑΛΑ

49.

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΛΑΜΙΑ

50.

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑ

51.

ΦΩΚΙΔΑΣ

ΑΜΦΙΣΣΑ

52.

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΟΛΥΓΥΡΟ

53.

ΧΑΝΙΩΝ

ΧΑΝΙΑ

54.

ΧΙΟΥ

ΧΙΟ

Γ. Τη Διοίκηση των Τοπικών Διοικήσεων ασκεί 9 µελές Συµβούλιο, εκλεγόµενο από την
Γενική Συνέλευση των µελών της, εφαρµοζοµένων και στη περίπτωση αυτή των σχετικών
διατάξεων των άρθρων 15 και 34.Δ. Σε ότι αφορά την συγκρότηση του Δ.Σ., τις συνεδριάσεις, τις αρµοδιότητες των µελών του
και των Εφορειών εφαρµόζονται τα άρθρα 15 έως 28, τα οποία αναφέρονται στο Δ.Σ. της
Ενώσεως Αστυνοµικών. –
Ε. Οι Τοπικές Διοικήσεις µπορούν να καταθέσουν αντίγραφο του παρόντος καταστατικού στο
οικείο Πρωτοδικείο της έδρας τους µε αντικατάσταση ως προς το τίτλο και την δ/νση της
έδρας τους για την καταχώρηση της ΤΔ στα βιβλία του ως µη κερδοσκοπικού συλλόγου για
την απόκτηση ΑΦΜ και το άνοιγµα τραπεζικών λογαριασµών. Οι Γ.Σ. των Τ.Δ. δεν µπορούν να
τροποποιήσουν τις διατάξεις του καταστατικού παρά µόνο το ΠΣ. Αρµόδιος για εφοδιασµό
κάθε ΤΔ µε καταστατικό είναι ο Γεν. Γραµµατέας του ΕΤ.
'Αρθρο 41ο
Γενική Συνέλευση Τ.Δ.
Η Γενική Συνέλευση των µελών της Τοπικής Διοικήσεως είναι το ανώτατο όργανο αυτής. -Σε
ότι αφορά τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως στις αρµοδιότητες, στην εν γένει λειτουργία
και στη διεξαγωγή των εργασιών της, εφαρµόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις των άρθρων 29 έως
39 που αναφέρονται στο Πανελλήνιο Συνέδριο.
Στη Γενική Συνέλευση µετέχουν όλα τα µέλη της Τ.Δ. που είναι τακτοποιηµένα Ταµειακώς.
Η Γενική Συνέλευση των Τοπικών Διοικήσεων οφείλει να κινείται µέσα στα πλαίσια του
Καταστατικού και των αποφάσεων του Πανελληνίου Συνεδρίου της Ενώσεως και οι αποφάσεις
της να διέπονται από τις γενικές αρχές, που καθορίζονται από την Διεθνή Ένωση
Αστυνοµικών.Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικώς µία φορά το χρόνο εντός του Α΄εξαµήνου κάθε
ηµερολογιακού έτους. Εκτάκτως δε στις περιπτώσεις:
Α) Όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο µε απόφαση τουλάχιστον των ¾ του Δ.Σ.
Β) Αν το ζητήσουν τουλάχιστον τα 2/5 των ταµειακά τακτοποιηµένων µελών της ΤΔ.
Για τη σύγκληση της έκτακτης ΓΣ είναι απαραίτητη η αίτηση των προαναφεροµένων στην
οποία θα πρέπει να αναφέρουν και τα προτεινόµενα θέµατα µε σχετική εισήγησή τους.
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Στην ΗΔ της έκτακτης ΓΣ περιλαµβάνονται υποχρεωτικά µόνο τα θέµατα που προτάθηκαν
από τους αιτούµενους. Η συζήτηση θεµάτων που δεν περιέχονται στην ΗΔ απαγορεύεται να
συζητηθούν. Στην περίπτωση δε που θα συζητηθεί τέτοιο θέµα, η απόφαση που θα ληφθεί
είναι άκυρη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
'Αρθρο 42ο
Εκπροσωπήσεις.
1. Η Ένωση εκπροσωπείται επίσηµα στο Παγκόσµιο Συνέδριο της Διεθνούς Ενώσεως και στο
Διεθνές Εκτελεστικό Συµβούλιο και συµµετέχει στις εκδηλώσεις που οργανώνονται σε διεθνές
επίπεδο από την Διεθνή Ένωση Αστυνοµικών ή άλλα Εθνικά Τµήµατα.2. Η εκπροσώπηση στο Παγκόσµιο Συνέδριο και στο Διεθνές Συµβούλιο γίνεται σύµφωνα µε
το Καταστατικό της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνοµικών από ένα επίσηµο αντιπρόσωπο. Τον
αντιπρόσωπο µπορούν να συνοδεύσουν µέχρι δύο παρατηρητές, οι οποίοι µπορούν να
παρακολουθούν τις εργασίες των Συνεδρίων χωρίς δικαίωµα να λαµβάνουν τον λόγο ή να
ψηφίζουν.3. Η εκλογή του επίσηµου αντιπροσώπου και των παρατηρητών γίνεται µε απόφαση του Δ.Σ.
του Εθνικού Τµήµατος της Ενώσεως µεταξύ εκείνων, που έχουν τα απαραίτητα προσόντα.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να γνωρίζουν σε λίαν καλό βαθµό µία από τις γλώσσες
Αγγλική, Γαλλική ή Γερµανική, που είναι αναγνωρισµένες για την επικοινωνία στις Διεθνείς
συναντήσεις της Ι.Ρ.Α.4. Στις επίσηµες εκπροσωπήσεις οι δαπάνες
καλύπτονται από το Ταµείο της Ενώσεως.-

των

αντιπροσώπων

και

παρατηρητών

5. Η δαπάνη για την εκπροσώπηση των Τοπικών Διοικήσεων στα Πανελλήνια Συνέδρια ή
άλλες συναντήσεις που κρίνονται αναγκαίες µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της
Ενώσεως, καθώς και της επισκέψεως ή παραστάσεως µελών του Διοικητικού Συµβουλίου της
Ενώσεως σε Γενικές Συνελεύσεις των Τοπικών Διοικήσεων καλύπτονται από τα Ταµεία των
Τοπικών Διοικήσεων ή της Ενώσεως αντιστοίχως.6. Η προαιρετική συµµετοχή µελών της Ενώσεως σε διεθνείς εκδηλώσεις είναι ελεύθερη και
πραγµατοποιείται µε δαπάνες των ενδιαφεροµένων.ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
'Αρθρο 43ο
Τροποποίηση του Καταστατικού.
Για την τροποποίηση του Καταστατικού αποφασίζει το Πανελλήνιο Συνέδριο µετά από
πρόταση του Δ.Σ. ή Τοπικής Διοικήσεως κατά τις διατάξεις των άρθρων 29, 31 και 33 του
παρόντος. Οι προτάσεις είναι επί συγκεκριµένων άρθρων και συνοδεύονται µε σύντοµη
εισήγηση.
'Αρθρο 44ο
Διάλυση της Ενώσεως.
Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπει ο Νόµος, η Ένωση διαλύεται µε απόφαση ειδικού
εκτάκτου Πανελληνίου Συνεδρίου µετά από απόφαση µε πλειοψηφία 2/3 του Δ.Σ. ή αν το
ζητήσουν τουλάχιστον το 1/3 Τοπικών Διοικήσεων σύµφωνα µε τους όρους που ορίζουν τα
άρθρα 29, 31 και 33 του παρόντος.Σε περίπτωση διαλύσης της Ένωσης, µετά την πληρωµή χρεών και την εκπλήρωση
οποιασδήποτε υποχρεώσεως που εκκρεµεί, η τύχη της περιουσίας αποφασίζεται από τη ΓΣ.
Αντίγραφο της αποφάσεως του Πανελληνίου Συνεδρίου των µελών του Συλλόγου περί της
διαλύσεως του κοινοποιείται µε την φροντίδα του Προέδρου του Συνεδρίου εντός ενός µηνός
από την λήψη της στο αρµόδιο Πρωτοδικείο για να εγγραφεί στο κατά το άρθρο 78 του Α.Κ.
Βιβλίο και να ενηµερωθεί ο σχετικός φάκελος, καθώς και στην εποπτεύουσα αρχή.-
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'Αρθρο 45ο
Εκκαθάριση.
Μετά την απόφαση της περί διαλύσεως της Ενώσεως, το Πανελλήνιο Συνέδριο εκλέγει από τα
µέλη του τρεις εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν κατά πλειοψηφία και ενεργούν
την εκκαθάριση της περιουσίας του Συλλόγου σύµφωνα µε τον Νόµο εντός ενός έτους.
Παράταση επί τρίµηνο είναι δυνατή µόνο εφ όσον κρίνει το Πρωτοδικείο ότι υπάρχουν
σοβαροί λόγοι για αυτό.Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να υποβάλλουν µετά το τέλος της εργασίας τους έκθεση προς
την εποπτεύουσα Αρχή περί των ενεργειών τους για την εκκαθάριση της περιουσίας της
Ενώσεως. Η διάλυση των Τοπικών Διοικήσεων γίνεται µε τις ίδιες διαδικασίες τα δε περιουσιακά και
λοιπά στοιχεία που ανήκουν σε αυτές περιέρχονται στην Ένωση.'Αρθρο 46ο
Σφραγίδα, Λογότυπο Σηµαία,Ύµνος και επίσηµη εορτή της Ενώσεως.
1. Η Ένωση έχει σφραγίδα κυκλική που απεικονίζει την υδρόγειο. Περί την υδρόγειο
είναι χαραγµένη η φράση "INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION" και στη βάση
επί ταινίας η φράση "SERVO PER AMIKECO"·.Η εξωτερική περιφέρεια της υδρογείου περιβάλλεται µε φύλλα δάφνης, τα οποία
αρχίζουν από τα άκρα της ταινίας και συγκλίνουν προς την κορφή, όπου αφήνουν
µικρό κενό.- Διακριτικά του Ελληνικού Τµήµατος και των Τοπικών Διοικήσεων
δύνανται να τοποθετηθούν έξω από το περιγραφόµενο σήµα της Διεθνούς Ενώσεως.2. Τα ΛΟΓΟΤΥΠΑ της Ένωσης είναι τα ίδια που έχουν κατοχυρωθεί Διεθνώς από το
ΙΕΒ/ΙΡΑ, µε τους παρακάτω κωδικούς των χρωµάτων (Pantone Matching System)
1. Μπλε σκούρο:
3005 U - 285 C
2. Μπλε ανοιχτό:
290 U - 283 C
3. Κόκκινο: 185 U
-186 C
4. Κίτρινο: 109 U 115 C

3. Η Σηµαία του Ελληνικού Τµήµατος και των ΤΔ της ΔΕΑ είναι διαστάσεων
2χ1,2
µέτρα ή 1,5χ1. Φέρει λευκό σταυρό και στις τέσσερις γωνίες του σταυρού γαλάζιο
χρώµα. Στο κέντρο του σταυρού τοποθετείται το λογότυπο της ΙΡΑ και στο κάτω µέρος
αυτού λευκή κορδέλα στην οποία αναγράφεται το όνοµα του ΕΤ ή της ΤΔ.
4. Ύµνος. Από τη Διεθνή Εκτελεστική Γραµµατεία ΡΕΒ ανακηρύχθηκε ο επίσηµος Ύµνος
της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνοµικών που ανακρούεται στην έπαρση και υποστολή της
σηµαίας του Ελληνικού Τµήµατος ΔΕΑ καθώς και στις επίσηµες τελετές.
5. Ορίζεται ως επίσηµη ηµέρα εορτασµού του Ελληνικού Τµήµατος και των Τοπικών
Διοικήσεων IPA η 29η Ιουνίου εκάστου έτους.
6. Προστασία εµβληµάτων.
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Η Δ.Ε.Α. είναι υποχρεωµένη να προστατεύει τα εµβλήµατα σε Εθνικό επίπεδο, από
τυχόν παραβιάσεις, τροποποιήσεις και χρήση από µη εξουσιοδοτηµένα από αυτή
πρόσωπα ή φορείς.
'Αρθρο 47ο
1. Ότι δεν προβλέπεται από το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισµό, που θα
συνταχθεί, ρυθµίζεται από τον Νόµο.2. Τροποποίηση ή συµπλήρωση του παρόντος Καταστατικού επιτρέπεται µόνο µετά
πενταετία από την έγκριση του σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου.
'Αρθρο 48ο
Καταργούµενες Διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταστατικού, καταργείται κάθε άλλη γενική ή
ειδική διάταξη, κατά το µέρος που αντίκειται στις διατάξεις αυτού και ρυθµίζει θέµατα
λειτουργίας του Ελληνικού Τµήµατος/ΔΕΑ, καθώς και ίδρυσης και λειτουργίας των
Τοπικών Διοικήσεων /ΔΕΑ.
'Αρθρο 49ο
Μεταβατικές Διατάξεις.
Μετά την επικύρωση του παρόντος Καταστατικού από το Πρωτοδικείο :
α] Οι λειτουργούσες Τοπικές Διοικήσεις περιορίζονται ως προς την εδαφική
αρµοδιότητά τους στη Περιφέρεια του Νοµού όπως ορίζεται στο άρθρο 40 παρ. Β.
και τα υπάρχοντα Δ.Σ. αυτών συνεχίζουν το έργο τους µέχρι λήξεως της θητείας τους.
β] Οι Τοπικές Διοικήσεις που είχαν καταθέσει καταστατικό στο πρωτοδικείο του νοµού
τους διαφορετικό από τις διατάξεις του παρόντος κατά την έναρξη ισχύος του, οφείλουν
εντός 6 µηνών να προσαρµόσουν τα καταστατικά τους. Μόνο τα Διοικητικά Συµβούλια
των ΤΔ που λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος θεωρούνται ως µέλη του
Ελληνικού Τµήµατος της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνοµικών και εκπροσωπούν νόµιµα τα
µέλη τους.
Αρθρο 50ο`
Το παρόν Καταστατικό αποτελούµενο από 50 άρθρα, συµπληρώθηκε, διαµορφώθηκε και
ψηφίσθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από το 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο της 15ης Μαΐου
2015.ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Ο Πρόεδρος

Ο Γραµµατέας

ΣΠΥΡΑΚΟΣ Απόστολος

ΤΖΙΤΖΩΚΟΣ Ιωάννης

