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ΕΙΑΓΧΓΙΚΑ 

Απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Π.Δ.Ξ. 

 

Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 1νπ Ξαλειιελίνπ Ππλεδξίνπ Ξαιαηψλ Ξξνζθφπσλ ην 

Πάββαην 28 Λνεκβξίνπ 2015 ζηελ Αζήλα απνηέιεζε ην επηζηέγαζκα ηεο 

ζπζηεκαηηθήο ελαζρφιεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Π.Δ.Ξ. κε ηελ 

άκεζε επνπηεία θαη παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ ησλ Δλψζεσλ Ξαιαηψλ 

Ξξνζθφπσλ (Δ.Ξ.Ξ.) θαη ηεο Θεληξηθήο Δπηηξνπήο Ξαιαηψλ Ξξνζθφπσλ 

Διιάδνο (Θ.Δ.Ξ.Ξ.Δ.), ηελ νπνία αλέιαβε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2014 (Αλαθνίλσζε 

Γ.Π./Π.Δ.Ξ. 68/17.7.2014), κεηά απφ ηηο δηαδνρηθέο παξαηηήζεηο ηεο 

πιεηνςεθίαο ησλ κειψλ ηεο Θ.Δ.Ξ.Ξ.Δ. πνπ είρε αλαδεηρζεί θαηά ηηο 

αξραηξεζίεο ηνπ 2011 θαη ηε ζπλαθφινπζε αδπλακία ιεηηνπξγίαο ηεο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε ζέζε ζε εθαξκνγή ηνπ λένπ Θαλνληζκνχ Ξαιαηψλ 

Ξξνζθφπσλ απφ ηνλ Κάην ηνπ 2015 (Αλαθνίλσζε Γ.Π./Π.Δ.Ξ. 48/22.5.2015), 

ζηνλ νπνίν γηα πξψηε θνξά πξνβιέθζεθε ε δηεμαγσγή Ξαλειιελίνπ 

Ππλεδξίνπ Ξαιαηψλ Ξξνζθφπσλ θάζε ηέζζεξα ρξφληα. 

 

Πχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ Ξαιαηψλ Ξξνζθφπσλ, ζθνπφο ηνπ Ππλεδξίνπ είλαη 

ε απφ θνηλνχ κειέηε θαη εμέηαζε ζεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηνπο Ξαιαηνχο 

Ξξνζθφπνπο, ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη ε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ. 

Δηδηθφηεξα, ην Ππλέδξην αζρνιείηαη κε: 

α) ηνλ θαζνξηζκφ ζηφρσλ θαη πξνηεξαηνηήησλ γηα ηελ πξφνδν, ηελ αλάπηπμε 

θαη ηελ πξναγσγή ηνπ έξγνπ ησλ Δλψζεσλ, 

β) ηελ αληαιιαγή ζθέςεσλ θαη απφςεσλ θαη ηελ έθθξαζε ζέζεσλ επί 

ζεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηνπο Ξαιαηνχο Ξξνζθφπνπο ζε παλειιήλην θαη 

παγθφζκην επίπεδν, 

γ) ηελ ελεκέξσζε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ Δλψζεσλ, 

δ) ηελ ελεκέξσζε ζε γεληθφηεξα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ Ξξνζθνπηθή 

Θίλεζε, 

ε) ηελ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ησλ Δλψζεσλ, 
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ζη) ηελ πξναγσγή ηεο Ξξνζθνπηθήο Αδειθφηεηαο κέζα απφ ηε ζχζθημε ησλ 

ζρέζεσλ θαη ηελ αιιεινγλσξηκία ησλ κειψλ Δλψζεσλ ησλ δηαθφξσλ 

πεξηνρψλ ηεο ρψξαο, 

δ) ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηψλ κειψλ ηεο Θ.Δ.Ξ.Ξ.Δ. 

 

Κε βάζε ηνπο αλσηέξσ άμνλεο, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην πξνέβε ζηε 

ζχγθιεζε ηνπ 1νπ Ξαλειιελίνπ Ππλεδξίνπ Ξαιαηψλ Ξξνζθφπσλ, κε ηξία 

επίθαηξα ζέκαηα ζπδήηεζεο θαη ηε δηαδηθαζία αλάδεημεο αηξεηψλ κειψλ 

Θ.Δ.Ξ.Ξ.Δ.: 

Θέκα 1ν: Λέν Ξιαίζην Νξγάλσζεο θαη Ιεηηνπξγίαο Δ.Ξ.Ξ. θαη Θ.Δ.Ξ.Ξ.Δ. 

Θέκα 2ν: Ξξφγξακκα Γξάζεο Δ.Ξ.Ξ. θαη Δθπαίδεπζε Ξαιαηψλ Ξξνζθφπσλ 

Θέκα 3ν: Ζ Γηεζλήο Φηιία Ξξνζθφπσλ & Νδεγψλ θαη ν Οφινο ηεο Δπηηξνπήο 

Ππλδέζεσο Ξαιαηψλ Ξξνζθφπσλ & Νδεγψλ Διιάδνο (Δ.Π.Ξ.Ξ.Ν.Δ) 

Θέκα 4ν: Αξραηξεζίεο γηα ηελ αλάδεημε έμη (6) ηαθηηθψλ θαη ηξηψλ (3) 

αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ Θ.Δ.Ξ.Ξ.Δ. γηα ηεηξαεηή ζεηεία πνπ ζα ιήμεη 

31.12.2019. 

 

Πην Ππλέδξην κεηείραλ σο Πχλεδξνη 99 κέιε Δλψζεσλ Ξαιαηψλ Ξξνζθφπσλ, 2 

Έθνξνη Ξαιαηψλ Ξξνζθφπσλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δθνξεηψλ, 3 Ξεξηθεξεηαθνί 

Έθνξνη, 8 κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Π.Δ.Ξ. θαη σο Ξαξαηεξεηέο 

13 κέιε Δλψζεσλ Ξαιαηψλ Ξξνζθφπσλ. 

 

Ρν Ππλέδξην ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο ε θα Λαλά Γεληίκε, Αληηπξφεδξνο 

ηεο I.S.G.F., ε θα Διέλε Φαγνγέλε, Ξξφεδξνο ηνπ Ρκήκαηνο Ππλεξγαζίαο ηνπ 

Π.Δ.Ν. θαη Ξξφεδξνο ηεο Δ.Π.Ξ.Ξ.Ν.Δ., ε θα Αγγειηθή Γαβαιά, Πχκβνπινο 

Γηεζλψλ Πρέζεσλ ηεο Δ.Π.Ξ.Ξ.Ν.Δ. θαη κέινο ηεο Δπηηξνπήο Λνηίνπ Δπξψπεο 

ηεο I.S.G.F. θαη ε θα Πνθία Θνπζηάδνπ, Πχκβνπινο Γεκνζίσλ Πρέζεσλ ηεο 

Δ.Π.Ξ.Ξ.Ν.Δ., ελψ παλεγπξηθφ ηφλν ζηελ έλαξμε ηνπ Ππλεδξίνπ έδσζε ε 

ηζηνξηθή κπάληα ηεο Δ.Ξ.Ξ. Ιέζβνπ Αηηηθήο. 
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Υαηξεηηζκόο Πξνέδξνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ .Ε.Π. 
θ. Υξήζηνπ Μ. Λπγεξνύ 

 

 

Θπξίεο θαη Θχξηνη, Αγαπεηνί Ξξφζθνπνη, 

«Κηα θνξά Ξξφζθνπνο, πάληα Ξξφζθνπνο» θαη «Λένη Φίινη είλαη ζαλ η’ αζήκη κα 

ρξπζάθη είλαη νη παιηνί» είλαη δπν ξήζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηε πξνζθνπηθή δσή καο 

απφ ηελ αξρή ηεο έληαμεο καο ζηελ Ξξνζθνπηθή Θίλεζε. 

Κε ραξά θαη αηζηνδνμία ζαο θαισζνξίδσ ζην 1ν Ξαλειιήλην Ππλέδξην Ξαιαηψλ 

Ξξνζθφπσλ. Κηα λέα ζειίδα γπξίδεη θαη γξάθεηαη ζην θεθάιαην Ξαιαηνί Ξξφζθνπνη 

ηεο ηζηνξίαο ηνπ Διιεληθνχ Ξξνζθνπηζκνχ. 

ηαλ ην 1952 δεκηνπξγήζεθε ν ζεζκφο ησλ Ξαιαηψλ Ξξνζθφπσλ ε εγεζία ηνπ 

Π.Δ.Ξ. ηεο πεξηφδνπ εθείλεο, αιιά θαη νη αλάγθεο ηεο επνρήο, κεηά ην ηέινο ηνπ 2νπ 

Ξαγθνζκίνπ Ξνιέκνπ, ηελ απειεπζέξσζε ηεο Ξαηξίδαο καο απφ ηνλ θαηαθηεηή θαη 

ηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο ρψξαο, επεδίσμε λα ζπκπιεξψζεη θπξίσο δπν αλάγθεο:  

1. Ρελ επηζηξνθή ζηηο ηάμεηο ηεο Θίλεζεο φζσλ σο πξφζθνπνη ζηα δχζθνια 

ρξφληα ηεο θαηνρήο δελ θαηάθεξαλ λα δήζνπλ ην πξνζθνπηθφ παηρλίδη 

2. Ρε δηαηήξεζε δσεξήο ηεο ΔΞΑΦΖΠ φισλ φζσλ έδεζαλ πνιχ ή ιίγν σο 

Ξξφζθνπνη κε ηηο Ξξνζθνπηθέο Αμίεο σο ηξφπν δσήο. 

Πην πέξαζκα ησλ 60 θαη πιένλ εηψλ απφ ηελ πξψηε ιεηηνπξγία ησλ Δλψζεσλ 

Ξαιαηψλ Ξξνζθφπσλ πνιιά έγηλαλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δσή θαη ηελ εμέιημε ηνπ 

Διιεληθνχ Ξξνζθνπηζκνχ αιιά θαη ηεο θνηλσλίαο καο. 

Κε ην Ππλέδξην απηφ ζεκαηνδνηείηαη κηα λέα επνρή ζην ζεζκφ ησλ Ξαιαηψλ 

Ξξνζθφπσλ. Έξρεηαη κεηά απφ ηελ άκεζε επνπηεία, ζρεδφλ ελφο έηνπο, απφ ην 

Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Π.Δ.Ξ. ιφγσ αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηεο Θ.Δ.Ξ.Ξ.Δ κεηά ηελ 

απηφβνπιε παξαίηεζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ κειψλ ηεο, θαζψο θαη ηελ έθδνζε ηνπ 

Λένπ Θαλνληζκνχ Ξαιαηψλ Ξξνζθφπσλ ν νπνίνο αλαδηαηάζζεη ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο, 

ιεηηνπξγίαο, δξάζεο θαη επνπηείαο ησλ Δ.Ξ.Ξ. 

Κε ην λέν Θαλνληζκφ απνθαζίζηαληαη θαη ηζρπξνπνηνχληαη νη «ραιαξνί» δεζκνί ησλ 

Δλψζεσλ κε ηε ιεηηνπξγία θαη ηε δηνίθεζε ηνπ Π.Δ.Ξ. θαη νη Ξαιαηνί Ξξφζθνπνη 

επαλεληάζζνληαη σο ηζφηηκα κέιε ζηελ πξνζθνπηθή νηθνγέλεηα. 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζηεξίδεη απηή ηε λέα πξνζπάζεηα κε φιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο 

θαη ζα ζηαζεί αξσγφο ηνπ έξγνπ ηεο Θ.Δ.Ξ.Ξ.Δ., θαζψο θαη ησλ Δ.Δ.Ξ. πνπ ζα 

εξγαζζνχλ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην λέν Θαλνληζκφ. 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην είλαη πξφζπκν, κεηά απφ εχινγε εθαξκνγή ηνπ λένπ 

Θαλνληζκνχ, λα πξνβεί ζε θάζε αλαγθαία πξνζαξκνγή πνπ ζα βειηηψλεη ηε 

ιεηηνπξγία ησλ Δλψζεσλ αιιά δελ ζα δηαηαξάμεη ην «πλεχκα» ηνπ. 
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Πην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα ζεκεηψζσ θαη λα ππνγξακκίζσ φηη ην Γηνηθεηηθφ 

Ππκβνχιην, ζην πιαίζην ησλ λφκσλ, αιιά θαη ηνπ Νξγαληζκνχ πνπ δηέπνπλ ην Π.Δ.Ξ. 

ζα ζπλερίζεη λα πξνζηαηεχεη ελεξγά ηελ ελφηεηα ηεο Ξξνζθνπηθήο Θίλεζεο 

ιακβάλνληαο, αλ ρξεηαζηεί, θάζε αλαγθαίν κέηξν. 

Αγαπεηνί Πχλεδξνη, 

Δίκαζηε ζήκεξα φινη εδψ γηαηί αγαπάκε ηνλ Ξξνζθνπηζκφ θαη ην Π.Δ.Ξ. θαη ζέινπκε 

λα ην βιέπνπκε λα πξννδεχεη θαη λα είλαη ζηελ πξσηνπνξία ηεο λενιαίαο ηεο 

Ξαηξίδαο καο. Ζ ηζηνξία θαη ην ρζεο είλαη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο πνπ ζηεξίδεη ην 

ζήκεξα γηα λα πάκε κε επηηπρία ζην Αχξην. Αο ελψζνπκε φιεο ηηο δπλάκεηο καο γη’ 

απηφ! 

Θαιή δχλακε ζε φινπο γηα ην θαιφ ηνπ Ξξνζθνπηζκνχ! 

Παο επραξηζηψ. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  1νπ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΠΑΛΑΙΧΝ 
ΠΡΟΚΟΠΧΝ 

αββάην, 28 Ννεκβξίνπ 2015 
Αίζνπζα «Αζ. Λεπθαδίηεο»  

Πξνζθνπηθό Μέγαξν «Αληώλεο Μπελάθεο» 
 

 
09:30  Ξξνζέιεπζε – Δγγξαθή Ππλέδξσλ & Ξαξαηεξεηψλ 
  Θαθέο & Αλαςπθηηθφ 
 

10:00  Έλαξμε 1νπ Ξαλειιελίνπ Ππλεδξίνπ Ξαιαηψλ Ξξνζθφπσλ 
  Ξξνζεπρή – Όκλνο ηνπ Ξξνζθφπνπ 

Θαισζφξηζκα Αληηπξνέδξνπ Γ.Π., πεχζπλνπ Δπηηξνπήο Γ.Π./Π.Δ.Ξ. 
πξνζσξηλήο δηνίθεζεο Θ.Δ.Ξ.Ξ.Δ 
Σαηξεηηζκνί Ξξνέδξνπ Γ.Π. & Γεληθνχ Δθφξνπ 

 

10:15 Δθινγή Ξξνέδξνπ & Γξακκαηέα, Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο & Δπηηξνπήο 
Ξνξηζκάησλ Ππλεδξίνπ 

 

10:30 Εηζήγεζε 1νπ Θέκαηνο: «Λέν Ξιαίζην Νξγάλσζεο θαη Ιεηηνπξγίαο 
Δ.Ξ.Ξ. & Θ.Δ.Ξ.Ξ.Δ.», Δηζεγεηήο: Σξηζηφθνξνο Κεηξνκάξαο, 
Αλαπιεξσηήο Γεληθφο Γξακκαηέαο Γ.Π./Π.Δ.Ξ. 

  

Ππδήηεζε ζηελ Νινκέιεηα 
 

12:00  Γηάιεηκκα 
 

12:15 Εηζήγεζε 2νπ Θέκαηνο: «Ξξφγξακκα Γξάζεο Δ.Ξ.Ξ. & Δθπαίδεπζε 
Ξαιαηψλ Ξξνζθφπσλ», Δηζεγεηήο: Ξαλαγηψηε Ξαπαδφπνπινο, 
Αληηπξφεδξνο Γ.Π./Π.Δ.Ξ. 

 

Ππδήηεζε ζε Θχθινπο 
 

14:00 Γεχκα  
 

15:15 Θαθέο & Αλαςπθηηθφ 
 

15:30 Εηζήγεζε 3νπ Θέκαηνο: «Ζ Γηεζλήο Φηιία Ξξνζθφπσλ & Νδεγψλ θαη 
ν Οφινο ηεο Δπηηξνπήο Ππλδέζεσο Ξαιαηψλ Ξξνζθφπσλ & Νδεγψλ 
Διιάδνο (Δ.Π.Ξ.Ξ.Ν.Δ)», Δηζεγεηήο: Λαλά Γεληίκε, Αληηπξφεδξνο ISGF 

  

Ππδήηεζε ζηελ Νινκέιεηα 
 

16:15 Ξαξνπζίαζε πνςεθίσλ γηα αλάδεημε ζηελ Θ.Δ.Ξ.Ξ.Δ (2015 -2019) 
 

16:30 Διεχζεξν Βήκα 
 

17:15 Ξνξίζκαηα Ππλεδξίνπ 
 

18:30 Γηελέξγεηα Τεθνθνξίαο γηα ηελ αλάδεημε 6 Ραθηηθψλ θαη 3 
Αλαπιεξσκαηηθψλ Κειψλ ηεο Θ.Δ.Ξ.Ξ.Δ γηα ηεηξαεηή ζεηεία πνπ ζα 
ιήμεη ζηηο 31.12.2019 

 

19:30  Ξξνζεπρή -  Ιήμε Ππλεδξίνπ 
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ΕΙΗΓΗΕΙ ΤΝΕΔΡΙΟΤ 

 

Νέν πιαίζην νξγάλωζεο θαη ιεηηνπξγίαο Ε.Π.Π. θαη Κ.Ε.Π.Π.Ε. 

 

Αγαπεηνί Φίινη, 

 

Ζ παξνχζα εηζήγεζε ζθνπφ έρεη λα παξνπζηάζεη ηελ επξχηεξε θηινζνθία θαη 

ηηο επηδηψμεηο ηνπ λένπ Θαλνληζκνχ Ξαιαηψλ Ξξνζθφπσλ πνπ είλαη ζε ηζρχ 

απφ ηνλ πεξαζκέλν Κάην, εζηηάδνληαο ζηα πιενλεθηήκαηα πνπ εκθαλίδεη ν 

λένο Θαλνληζκφο ζε ζρέζε κε ηνλ πξντζρχζαληα θαη παξνπζηάδνληαο 

ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηνπ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πην απνηειεζκαηηθή, αιιά 

φπσο ζα εμεγεζεί ζηε ζπλέρεηα, θαη πην πξνζθνπηθή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 

ησλ Δλψζεσλ Ξαιαηψλ Ξξνζθφπσλ θαη ηεο Θ.Δ.Ξ.Ξ.Δ. 

 

Ξξηλ σζηφζν εηζέιζσ ζηελ νπζία ηεο εηζήγεζεο, ζεσξψ φηη ην Πψκα ηνπ 

Ππλεδξίνπ ζα πξέπεη λα γλσξίδεη φηη ν λένο Θαλνληζκφο Ξαιαηψλ Ξξνζθφπσλ 

απνηέιεζε αληηθείκελν επεμεξγαζίαο απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην επί καθξφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα, ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 2014 θαη πην εληαηηθά απφ ηνλ 

Ηνχιην ηνπ 2014 πνπ ην Ππκβνχιην αλέιαβε ηελ επνπηεία ησλ Δλψζεσλ θαη 

ηεο Θ.Δ.Ξ.Ξ.Δ. θαη είρε ηελ επθαηξία λα απνθηήζεη πιεξέζηεξε εηθφλα θαη 

αληίιεςε γηα ηνλ κέρξη ηφηε ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ Δλψζεσλ. Θαζ’ φιν ην 

αλσηέξσ ρξνληθφ δηάζηεκα, ην Ππκβνχιην επεμεξγάζηεθε ιεπηνκεξψο ηφζν 

ηηο πξνηάζεηο ησλ Δλψζεσλ πνπ είραλ δηαηππσζεί παιαηφηεξα ζε δηάθνξεο 

ζπλαληήζεηο ησλ Ξαιαηψλ Ξξνζθφπσλ, φζν θαη ην ζρέδην Θαλνληζκνχ πνπ ε 

Θ.Δ.Ξ.Ξ.Δ. θαηέζεζε σο πξφηαζε εληφο ηνπ 2014 ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. 

Κάιηζηα, ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν απαηηήζεθε ζρεδφλ έλα έηνο γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ Θαλνληζκνχ δελ ήηαλ νχηε νπνηαδήπνηε θσιπζηεξγία νχηε ν 

θφξηνο εξγαζίαο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, αληηζέησο ν ιφγνο 

ήηαλ ε ζαθήο βνχιεζε ηνπ Ππκβνπιίνπ λα εμεηάζεη ελδειερψο θάζε δήηεκα, 

θάζε πξφηαζε θαη θάζε πηζαλφηεηα, ψζηε λα θαηαιήμεη ζε έλαλ Θαλνληζκφ 

ζχγρξνλν, ρξεζηηθφ, απιφ, ιεηηνπξγηθφ, επέιηθην, απαιιαγκέλν απφ 

γξαθεηνθξαηηθέο δηαηάμεηο θαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζην κέιινλ ησλ Δλψζεσλ 
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εληφο θαη φρη εθηφο ησλ θφιπσλ ηεο Ξξνζθνπηθήο Θίλεζεο. Πην πιαίζην απηφ 

αμηνπνηήζεθαλ φζεο πιεξνθνξίεο θαη πξνηάζεηο είραλ πεξηέιζεη ζε γλψζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ είηε επηζήκσο είηε αλεπηζήκσο, κέζα δειαδή απφ ηνλ 

δεκφζην δηάινγν πνπ είρε αλαπηπρζεί ηα ηειεπηαία ηνπιάρηζηνλ πέληε έηε 

γχξσ απφ ηελ αλαγθαηφηεηα εθζπγρξνληζκνχ ηνπ Θαλνληζκνχ Ξαιαηψλ 

Ξξνζθφπσλ. Θέινπκε λα πηζηεχνπκε φηη ν λένο Θαλνληζκφο απαληά ζε 

πνιινχο απφ ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη δίλεη ιχζεηο ζε πνιιά απφ ηα 

δεηήκαηα πνπ απαζρνινχζαλ απφ θαηξφ ηηο Δλψζεηο θαη ηα νπνία είραλ ήδε 

εληνπηζηεί κέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ είραλ απνζηαιεί 

ζηηο Δλψζεηο θαη ησλ επξεκάησλ πνπ είραλ παξνπζηαζηεί ζηελ Ξαλειιήληα 

Ππλάληεζε ηνπ 2012 ζηελ Θαιακπάθα. 

Αθφκε δε θαη κεηά ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ Θαλνληζκνχ, ζαο δηαβεβαηψλσ φηη ηα 

κέιε ηνπ Ππκβνπιίνπ δελ ζηακάηεζαλ λα αζρνινχληαη κε ην ζέκα, αιιά 

αθηεξψζεθε πνιχο ρξφλνο ζηε κειέηε φισλ ησλ επηζηνιψλ πνπ πεξηήιζαλ 

ζην Ππκβνχιην, ηφζν απφ κεκνλσκέλα άηνκα φζν θαη απφ αξθεηέο Δλψζεηο, 

θαζψο θαη ζηε κειέηε ηεο αξζξνγξαθίαο πνπ αλαπηχρζεθε ζε έληππα 

Δλψζεσλ ή ζε κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, κε αληηθείκελν ζπδήηεζεο ζέκαηα 

ηνπ Θαλνληζκνχ, νχησο ψζηε αθελφο λα δηαπηζησζεί εάλ πξάγκαηη 

παξεηζέθξεζαλ αβιεςίεο θαηά ηελ εθπφλεζή ηνπ θαη αθεηέξνπ λα 

εληνπηζηνχλ ηα ζέκαηα εθείλα επί ησλ νπνίσλ ζα έπξεπε λα παξαζρεζνχλ 

δηεπθξηλίζεηο, φπσο θαη έγηλε εμάιινπ, θαζψο ην Ππκβνχιην απάληεζε ζε φιεο 

ηηο ζρεηηθέο επηζηνιέο πνπ έιαβε, κε ηηο δένπζεο επεμεγήζεηο.  

 

Μεθηλψληαο ινηπφλ ηελ ηνπνζέηεζή κνπ, ζα ήζεια λα ζαο αλαθέξσ 

εηζαγσγηθά ηα εμήο. 

 

Δίλαη θνηλή ε παξαδνρή φηη νη πεξηζζφηεξεο Δλψζεηο κέρξη ηψξα ήηαλ 

δνκεκέλεο θαη ιεηηνπξγνχζαλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά εθηφο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ηζηνχ ηνπ Πψκαηνο, κε κία πεξηνξηζκέλε επνπηεία απφ ηελ Θ.Δ.Ξ.Ξ.Δ. ζε 

δεηήκαηα δηνηθεηηθήο θαη δηεθπεξαησηηθήο θχζεσο. Ν ελ γέλεη ηξφπνο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο ζα κπνξνχζε κάιηζηα λα ραξαθηεξηζηεί σο άθξσο 

«ζσκαηεηαθφο», ζαλ λα επξφθεηην δειαδή γηα πιήξσο απηφλνκεο κνλάδεο, 
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θάησ απφ ηελ επξεία νκπξέια ηνπ Πψκαηνο, ιφγσ ππνρξέσζεο εθ ηνπ Λφκνπ 

πνπ πξνβιέπεη ηελ ίδξπζε Δλψζεσλ Ξαιαηψλ Ξξνζθφπσλ. Απηφ ήηαλ 

ηδηαηηέξσο ζαθέο εθ ησλ πξνυθηζηάκελσλ Θαλνληζκψλ, φπνπ ππήξρε 

πιεζψξα δηαηάμεσλ πνπ παξέπεκπε ζηηο δηαηάμεηο πεξί Πσκαηείσλ ηνπ 

Αζηηθνχ Θψδηθα (ελδεηθηηθά: Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, Ππλέιεπζε ησλ Κειψλ, 

έγγξαθεο πξνζθιήζεηο γηα ζπλεδξηάζεηο, απαξηία, επαλάιεςε ζπλεδξίαζεο 

ιφγσ κε απαξηίαο, πεπξαγκέλα ΓΠ, απαιιαγή κειψλ ΓΠ θιπ.) ή ζηηο 

πξνβιέςεηο ηνπ Νξγαληζκνχ ηνπ ΠΔΞ γηα ην ΓΠ/ΠΔΞ.  

Κε ηνλ λέν Θαλνληζκφ αλαδεηθλχεηαη θαη ππνγξακκίδεηαη ν πξσηίζησο 

πξνζθνπηθφο ραξαθηήξαο ησλ Δλψζεσλ, φηη απνηεινχλ δειαδή αιεζηλά 

Ξξνζθνπηθά Θιηκάθηα, κε νκνηφηεηεο (θαη’ αλαινγία) κε ηα ππφινηπα Θιηκάθηα, 

θαη θπξίσο κε ηα Ξξνζθνπηθά Ππζηήκαηα. Ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν επηιέρζεθε 

απηή ε πξνζέγγηζε ήηαλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζεί 

θαηά ην κέγηζην δπλαηφ ε αλακθηζβήηεηε δπλακηθή ησλ Ξαιαηψλ Ξξνζθφπσλ 

πξνο φθεινο ηεο Θίλεζεο γεληθφηεξα, ηφζν ζε ηνπηθφ φζν θαη ζε παλειιήλην 

επίπεδν. Γηα ην ιφγν απηφ απνθαζίζηεθε λα απινπνηεζεί ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο 

ησλ Δλψζεσλ, λα απαιεηθζνχλ δηαδηθαζηηθέο δηαηάμεηο, ελδερνκέλσο θαη λα 

κείλνπλ θάπνηα δεηήκαηα αξξχζκηζηα (παξαδείγκαηνο ράξηλ ν ππνινγηζκφο 

ηεο απαξηίαο ηεο Νινκέιεηαο ηεο Έλσζεο), κε ην ζθεπηηθφ φηη απηά κπνξνχλ 

εχθνια λα ξπζκηζηνχλ εζσηεξηθά απφ ηελ Έλσζε, φπσο δειαδή ζπκβαίλεη ζε 

έλα Ππκβνχιην Βαζκνθφξσλ Ππζηήκαηνο ή ζε κία Νινκέιεηα Ξξνζθνπηθνχ 

Γηθηχνπ, φρη φκσο κέρξη ηνπ ζεκείνπ λα ηαπηίδεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ Δλψζεσλ 

κε απηή ησλ ινηπψλ Θιηκαθίσλ. Ξαξάιιεια κε ηα αλσηέξσ, κε ην λέν 

Θαλνληζκφ δίλεηαη έκθαζε φρη ηφζν ζην πψο ζα ιεηηνπξγνχλ εζσηεξηθά νη 

Δλψζεηο ή ε Θ.Δ.Ξ.Ξ.Δ. αιιά ζην ηη κπνξνχλ πξάγκαηη λα θάλνπλ νη Δλψζεηο, 

πνηα δειαδή κπνξεί λα είλαη ε ελ γέλεη πξνζθνπηθή δξαζηεξηφηεηά ηνπο. Έηζη, 

γηα πξψηε θνξά γίλεηαη πεξηγξαθή ζηνλ Θαλνληζκφ φηη νη Δλψζεηο επηηεινχλ 

πξαγκαηηθφ πξνζθνπηθφ έξγν θαη κάιηζηα πξνζαξκφδνληαη ζε έλα πξψην 

επίπεδν νη 6 Ρνκείο Ξξνζθνπηθνχ Έξγνπ ζηε ιεηηνπξγία ησλ Δλψζεσλ. Ξέξαλ 

απηνχ, γίλεηαη ζηνλ Θαλνληζκφ ξεηή αλαθνξά ζε πξνζθνπηθέο δξάζεηο, ε 

νπνία βεβαίσο είλαη ελδεηθηηθή θαη φρη πεξηνξηζηηθή γηα ηηο Δλψζεηο, 
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πξνθεηκέλνπ λα δνζνχλ θίλεηξα θαη εξεζίζκαηα ζηηο Δλψζεηο λα επεθηείλνπλ 

αθφκε πεξηζζφηεξν ηε δξάζε ηνπο.  

Ξεξαηηέξσ, είλαη ζαθήο ε πξφζεζε κέζσ ηνπ λένπ Θαλνληζκνχ λα αμηνπνηεζεί 

πξαγκαηηθά ε Θ.Δ.Ξ.Ξ.Δ. σο φξγαλν ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Πψκαηνο κε 

αξκνδηφηεηεο πξσηίζησο ηε ζπλερή πξναγσγή θαη ελίζρπζε ηνπ ζεζκνχ ησλ 

Ξαιαηψλ Ξξνζθφπσλ ζε επξχηεξε θιίκαθα, ηνλ θαηαξηηζκφ πξνγξακκάησλ 

θαη ελεξγεηψλ πνπ ζα εκπινπηίδνπλ ηελ πξνζθνπηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ 

Δλψζεσλ θαη ηνλ ζπληνληζκφ κε ηελ Θεληξηθή Γηνίθεζε ηνπ Πψκαηνο γηα ηα 

ζέκαηα ηεο Γηεζλνχο Φηιίαο. Πε δεχηεξν επίπεδν ε Θ.Δ.Ξ.Ξ.Δ. έρεη ηελ 

επνπηεία ησλ Δλψζεσλ, κε ζθνπφ φκσο φρη ηνλ απζηεξφ έιεγρφ ηνπο αιιά ηε 

ζπλερή αμηνιφγεζε θαη ελίζρπζε ηνπ πξνζθνπηθνχ έξγνπ ηνπο. Πην πιαίζην 

απηφ, κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ λένπ Θαλνληζκνχ απινπνηείηαη  ζεκαληηθά ε 

ιεηηνπξγία ηεο σο νξγάλνπ, νχησο ψζηε λα κελ κνλνπσιείηαη ν παξαγσγηθφο 

ρξφλνο ησλ κειψλ ηεο απφ ζέκαηα δηαδηθαζηηθήο θχζεσο αιιά λα κπνξνχλ λα 

αθηεξσζνχλ ζηε ζηνρνζέηεζε, ζηνλ θαζνξηζκφ ζηξαηεγηθψλ πξνηεξαηνηήησλ 

θαη ζην ζρεδηαζκφ ησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο.  

 

Έρνληαο θαηά λνπ ηηο αλσηέξσ παξαδνρέο θαη επηδηψμεηο, ν λένο Θαλνληζκφο 

ήξζε λα ξπζκίζεη θαηαξράο ηηο ζρέζεηο ησλ Δλψζεσλ κε ηα Ξξνζθνπηθά 

Ππζηήκαηα θαη ηηο Ξεξηθεξεηαθέο Δθνξείεο, δίλνληαο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, 

κε ηξφπν ψζηε λα επηηπγράλεηαη ν ζπληνληζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ πξνζθνπηθνχ 

έξγνπ πνπ παξάγεηαη απφ φια ηα Θιηκάθηα κηαο πεξηνρήο, ψζηε ν αληίθηππνο 

ζηελ ηνπηθή θνηλσλία λα κελ είλαη ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηάδε ή ηνπ δείλα 

Θιηκαθίνπ αιιά ε δξαζηεξηφηεηα ησλ Ξξνζθφπσλ ηεο πεξηνρήο απηήο.  

Πην ζεκείν απηφ νθείισ λα επηζεκάλσ φηη εζθαικέλα έρεη δεκηνπξγεζεί ε 

εληχπσζε φηη νη Δλψζεηο κεηεμειίζζνληαη ζε πέκπην Ρκήκα ησλ Ξξνζθνπηθψλ 

Ππζηεκάησλ, ππαγφκελεο ζηε δηνηθεηηθή εμνπζία ηνπ Αξρεγνχ Ππζηήκαηνο. 

Δμάιινπ, αθελφο ε ππάξρνπζα δηνηθεηηθή δνκή ηνπ Πψκαηνο δελ ζα 

κπνξνχζε λα ππνζηεξίμεη κία ηέηνηα ελέξγεηα αθεηέξνπ κία ηέηνηα δνκηθή 

αιιαγή ζα απαηηνχζε εμαηξεηηθή πξνεξγαζία, κεζφδεπζε θαη ππνζηήξημε 

πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί. 
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Αληηζέησο, νη Δλψζεηο παξακέλνπλ κελ δηαθξηηά Ξξνζθνπηθά Θιηκάθηα, 

εληάζζνληαη φκσο πιένλ ζηελ «νηθνγέλεηα» ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δθνξείαο. 

Υζηφζν, απηφ δελ πξέπεη λα παξεξκελεχεηαη νχηε απφ ηηο Δλψζεηο νχηε απφ 

ηηο Ξεξηθεξεηαθέο Δθνξείεο. Ν λένο Θαλνληζκφο δελ απνζθνπεί ζηελ έληαμε 

ησλ Δλψζεσλ ζηελ μεθάζαξε δηνηθεηηθή δνκή ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δθνξείαο, 

απηή δειαδή πνπ ηζρχεη γηα ηα Ξξνζθνπηθά Ππζηήκαηα, παξά κφλν ζε 

νξηζκέλνπο ηνκείο δηνίθεζεο πνπ αλαθέξνληαη πεξηνξηζηηθά ζηνλ Θαλνληζκφ 

θαη νη νπνίνη είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ Ππζηεκάησλ θαη ησλ 

Δλψζεσλ θαη ε εμαζθάιηζε ηεο εληαίαο εηθφλαο ησλ Θιηκαθίσλ κηαο πεξηνρήο 

πξνο ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν, κέζσ δηαθφξσλ ελεξγεηψλ πνπ πξνβιέπεη 

ζπγθεθξηκέλα ν Θαλνληζκφο. Ππλάκα, ε Ξεξηθεξεηαθή Δθνξεία νθείιεη πιένλ 

λα παξαθνινπζεί ηε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ησλ Δλψζεσλ θαη λα 

ππνβνεζά ηελ θαηαβνιή ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο ησλ Ξαιαηψλ Ξξνζθφπσλ 

πξνο ην Πψκα θαη ηελ απνγξαθή ηνπο, δεδνκέλνπ φηη ε ζρεηηθή αξκνδηφηεηα 

έρεη ήδε εληζρπζεί κε ηελ πξνζζήθε ηνπ Δθφξνπ Νηθνλνκηθψλ θαη Ξεξηνπζίαο 

ζηηο Ξεξηθεξεηαθέο Δθνξείεο. 

 

Πην ζεκείν απηφ θάλσ κία παξέλζεζε, γηα λα αλαθεξζψ ελ ηάρεη ζε έλα 

δήηεκα πνπ αλέθπςε ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν ηήξεζεο 

ησλ νηθνλνκηθψλ ησλ Δλψζεσλ γηα λα απνθαηαζηαζεί ε πξαγκαηηθφηεηα θαη 

λα κελ πξνθαιείηαη ζχγρπζε. Ζ ξχζκηζε ηνπ Θαλνληζκνχ πεξί νηθνλνκηθψλ 

πφξσλ θαη δηαρείξηζεο, ε νπνία ζε θάζε πεξίπησζε δελ δηαθέξεη νπζησδψο 

απφ φζα ίζρπαλ πξνεγνπκέλσο, είλαη ζε επζεία ελαξκφληζε κε ηνλ ηξφπν 

νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θάζε Ξξνζθνπηθνχ Θιηκαθίνπ ηνπ Πψκαηνο θαη ελλνψ 

ηα Ξξνζθνπηθά Ππζηήκαηα θαη ηηο Ξεξηθεξεηαθέο Δθνξείεο πνπ δηαρεηξίδνληαη 

ρξήκαηα κέζσ ησλ Δπηηξνπψλ Θνηλσληθήο Ππκπαξάζηαζεο. Γηα λα κελ 

ππάξρεη ινηπφλ νπνηαδήπνηε ακθηβνιία, πνπζελά ζηνλ Θαλνληζκφ δελ 

αλαθέξεηαη φηη ηα ρξήκαηα ησλ Δλψζεσλ ζα πεξηέιζνπλ ζε έλαλ, θνηλφ γηα 

φιεο ηηο Δλψζεηο, ινγαξηαζκφ ηνπ Πψκαηνο ή φηη ζα απαηηείηαη έγθξηζε απφ 

πξντζηάκελα Θιηκάθηα ή έιεγρνο ζθνπηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ απφ ηηο 

Νηθνλνκηθέο πεξεζίεο ηεο Θεληξηθήο Γηνίθεζεο. Ξξνμελεί κάιηζηα εληχπσζε 

θαη έθπιεμε απηή ε εξκελεία πνπ δφζεθε απφ αξθεηνχο Ξαιαηνχο Ξξνζθφπνπο 
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θαη κε ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Θαλνληζκνχ, φηαλ ζε απηφλ αλαθέξεηαη 

ξεηά φηη ηε δηαρείξηζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηελ έρεη ν Αξρεγφο ηεο Έλσζεο θαη ν 

παξρεγφο Νηθνλνκηθψλ. 

 

Έλα άιιν δείγκα επειημίαο ηνπ Θαλνληζκνχ θαη απινπνίεζεο ηνπ ηξφπνπ 

ιεηηνπξγίαο θαη νξγάλσζεο ησλ Δλψζεσλ είλαη ε ζρεδφλ απφιπηε θαηάξγεζε 

ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ίζρπαλ κέρξη ηψξα, νη νπνίεο γηα 

ρξφληα ηαιαηπσξνχζαλ ηηο Δλψζεηο θαη ηηο απνπξνζαλαηφιηδαλ απφ ηελ 

επηηέιεζε νπζηαζηηθνχ έξγνπ. Ξιένλ, ν Θαλνληζκφο ζέηεη κελ ην πιαίζην 

νξγάλσζεο ησλ Δλψζεσλ, εληφο απηνχ φκσο ππάξρνπλ πνιιέο δπλαηφηεηεο 

επειημίαο, νχησο ψζηε ε θάζε Έλσζε λα ιεηηνπξγεί αλάινγα κε ηηο αλάγθεο 

ηεο. Δπίζεο, ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία πνπ νθείινπλ νη Δλψζεηο λα 

απνζηέιινπλ ζηελ Θ.Δ.Ξ.Ξ.Δ. θαη ζηελ Ξεξηθεξεηαθή Δθνξεία πεξηνξίδνληαη 

ζηα απνιχησο απαξαίηεηα, κφλν θαη κφλν γηα λα είλαη δπλαηή θαη νπζηαζηηθή 

ε αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ησλ Δλψζεσλ ππφ ηελ πξνζθνπηθή έλλνηα, ψζηε λα 

παξάγεηαη έλα κεηξήζηκν απνηέιεζκα. 

 

Πηηο θαηλνηνκίεο βέβαηα ηνπ λένπ Θαλνληζκνχ ζπγθαηαιέγεηαη ε ζέζπηζε γηα 

πξψηε θνξά επίζεκεο εθπαίδεπζεο ηνπ Πψκαηνο γηα ηα Κέιε ησλ Δλψζεσλ, 

ηθαλνπνηψληαο έλα ρξφλην αίηεκα αιιά θαη ηελ αλάγθε γηα ηελ θαιή παξνπζία 

θαη δξάζε ησλ Δλψζεσλ ζε θάζε γσληά ηεο ρψξαο. Γεδνκέλνπ φκσο φηη 

αθνινπζεί εηδηθή εηζήγεζε επί ηνπ ζέκαηνο απηνχ δελ ππεηζέξρνκαη ζε 

πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο. 

 

Άθεζα γηα ην ηέινο δχν ζέκαηα ηα νπνία πξνθάιεζαλ πνηθίιεο αληηδξάζεηο 

απφ Ξαιαηνχο Ξξνζθφπνπο θαη κε ην ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα, παξφιν πνπ 

θαηά ηελ άπνςε ηεο Γηνίθεζεο είλαη κάιινλ επνπζηψδε θαη πάλησο φρη ηα 

ζπνπδαηφηεξα απφ φζα θνκίδεη ν λένο Θαλνληζκφο. Ρν πξψην αθνξά ζηνπο 

κεηέρνληεο ζην Ξαλειιήλην Ππλέδξην Ξαιαηψλ Ξξνζθφπσλ. Δλ πξψηνηο, ζα 

πξέπεη λα ζηαζνχκε ζηελ αμία ηεο θαζηέξσζεο πιένλ κέζσ Θαλνληζκνχ ηεο 

πξαγκαηνπνίεζεο θάζε ηέζζεξα ρξφληα Ξαλειιελίνπ Ππλεδξίνπ, θάηη πνπ 

επίζεο είρε ζπδεηεζεί ζηνπο θφιπνπο ησλ Ξαιαηψλ Ξξνζθφπσλ θαη 
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παιαηφηεξα. Κέζα απφ ηε ζπλεδξηαθή δηαδηθαζία, ηνλ δηάινγν, ηελ αληαιιαγή 

θαη ηνλ ζπγθεξαζκφ απφςεσλ, είλαη βέβαην φηη ν ζεζκφο ησλ Ξαιαηψλ 

Ξξνζθφπσλ ζα πξναρζεί ζπζηεκαηηθά θαη φηη νη Δλψζεηο ζα μαλαβξνχλ ηνλ 

βεκαηηζκφ ηνπο πξνο έλα θνηλφ φξακα, ζε απφιπηε ζπλάξηεζε κε ηνλ ζθνπφ 

ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ηηο εθάζηνηε ζηξαηεγηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Γηνίθεζεο. 

Αθξηβψο ινηπφλ επεηδή ε Γηνίθεζε ζεσξεί εμαηξεηηθά σθέιηκε κηα ζπλεδξηαθή 

δηαδηθαζία, αλαγλσξίδνληαο ηε ζπνπδαηφηεηα ελφο Ξαλειιελίνπ Ππλεδξίνπ 

Ξαιαηψλ Ξξνζθφπσλ, παξείρε νπζηαζηηθά φρη ην δηθαίσκα αιιά ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηελ ππνρξέσζε ζπκκεηνρήο ζε απηφ ησλ κειψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Αληηιακβαλφκαζηε φηη απηή ε πξφζεζε έρεη 

παξεξκελεπζεί απφ πνιινχο, νη νπνίνη ζεψξεζαλ φηη γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα 

πνδεγέηεζεο ησλ Ξαιαηψλ Ξξνζθφπσλ κέζσ ηεο πξφβιεςεο απηήο ηνπ 

Θαλνληζκνχ, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νπδεκία ηέηνηα πξφζεζε ππήξμε. Γηα 

απηφ εμάιινπ, ζαο γλσξίδνπκε φηη ήδε ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην έρεη ιάβεη 

απφθαζε λα ηξνπνπνηήζεη ηε ζρεηηθή δηάηαμε ηνπ Θαλνληζκνχ ακέζσο κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ Ππλεδξίνπ, ψζηε ηα κέιε ηνπ λα κελ ςεθίδνπλ θαηά ηηο 

ςεθνθνξίεο θαη ηηο αξραηξεζίεο θαη ε αξρή ζα γίλεη ήδε απφ απηφ ην 

Ππλέδξην. 

 

Ρν άιιν ζέκα πνπ παξεμεγήζεθε πνηθηινηξφπσο είλαη ην δήηεκα ηνπ πνηληθνχ 

κεηξψνπ. Αξρηθά ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη κε ηνλ Θαλνληζκφ δελ 

επηβιήζεθε ε ππνρξέσζε λα πξνζθνκίζνπλ φινη νη Ξαιαηνί Ξξφζθνπνη 

απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, παξά κφλν φζνη απφ ηελ εκεξνκελία 

εθαξκνγήο ηνπ Θαλνληζκνχ θαη κεηά εγγξάθνληαη γηα πξψηε θνξά ζε Έλσζε 

θαη φζνη ππνγξάθνπλ σο Ηδξπηηθά Κέιε ηελ αίηεζε ίδξπζεο λέαο Έλσζεο. Νη 

ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο θξίζεθε ζθφπηκε απηή ε δηαδηθαζία ήηαλ δχν.  

Ν πξψηνο θαη ζπνπδαηφηεξνο ιφγνο είλαη φηη ζηε ζχγρξνλε επνρή νθείινπκε 

λα είκαζηε ηδηαηηέξσο πξνζεθηηθνί ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε λφκηκε θαη 

ζχκθσλε κε ηηο επηηαγέο ηεο πνιηηείαο ιεηηνπξγία καο ζε θάζε επίπεδν. 

Φαληάδνκαη φινη ζπκθσλνχκε φηη ε θαηάζηαζε ζηε ρψξα έρεη αιιάμεη άξδελ 

ηα ηειεπηαία ρξφληα, νη θαλφλεο θαη νη λφκνη έρνπλ γίλεη πνιχ πην απζηεξνί θαη 

ζχλζεηνη θαη αληίζηνηρα νη επζχλεο ησλ δηνηθνχλησλ έρνπλ κεγηζηνπνηεζεί. Ζ 
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αλάγθε ινηπφλ αιιά θαη ε ππνρξέσζε πξνάζπηζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ 

Ηδξχκαηνο επηηάζζεη λα είκαζηε φινη πξνζεθηηθνί θαη ζχλλνκνη, πνιχ δε 

πεξηζζφηεξν φζνη αζθνχλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν δηνίθεζε νπνηαζδήπνηε 

κνξθήο ζε θιηκάθηα ηνπ Ηδξχκαηνο. πφ απηφ ην πξίζκα ηέζεθε ε επίκαρε 

δηάηαμε ζηνλ Θαλνληζκφ.  

Ν δεχηεξνο ιφγνο, πνπ απνηειεί επαθφινπζν ηνπ πξψηνπ, ήηαλ ε βνχιεζε 

ηεο φκνηαο κεηαρείξηζεο φισλ ησλ ελειίθσλ κειψλ ηνπ Πψκαηνο. 

πελζπκίδνπκε φηη παξαπιήζηα πξφβιεςε γηα ην πνηληθφ κεηξψν ππάξρεη θαη 

γηα ηνπο Βαζκνθφξνπο θαη γηα ηα κέιε ησλ Δπηηξνπψλ Θνηλσληθήο 

Ππκπαξάζηαζεο. Γελ ππάξρεη γηα ηα κέιε ησλ Ξξνζθνπηθψλ Γηθηχσλ, πιελ 

φκσο απηφ νθείιεηαη ζην φηη ηα Ξξνζθνπηθά Γίθηπα είλαη ζρεηηθά λένο ζεζκφο 

θαη ν Θαλνληζκφο πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο είλαη ζηελ νπζία ν ηδξπηηθφο 

ηνπο. 

Ξαξ’ φια απηά, ε Γηνίθεζε αληηιακβάλεηαη φηη ελδερνκέλσο λα πξνθχςνπλ 

ζνβαξέο δπζρέξεηεο ζηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ, παξά ηελ πεπνίζεζε φηη 

κηα ηέηνηα δηαδηθαζία εμαζθαιίδεη ην Ίδξπκα θαη ηα κέιε ηνπ ελ γέλεη. Γηα ην 

ιφγν απηφ, θαη γηα απηφ ην ζέκα ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην έρεη ήδε ιάβεη 

απφθαζε ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ Ππλέδξην λα πξνβεί ζηελ 

ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ψζηε λα κελ απαηηείηαη λα 

πξνζθνκίδεηαη απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ γηα ηελ εγγξαθή ζε Έλσζε ή 

ηελ ίδξπζε λέαο. 

 

Αγαπεηνί Φίινη, 

 

Δίλαη γεγνλφο φηη φηαλ επηηεινχληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην πθηζηάκελν 

θαλνληζηηθφ πιαίζην, είλαη ίζσο ινγηθφ θαη αλακελφκελν λα ππάξρνπλ πξφσξεο 

αληηδξάζεηο θαη αξλεηηθέο θξίζεηο, νη νπνίεο παξαβιέπνπλ ελδερνκέλσο ηηο 

θαηλνηνκίεο θαη ηηο λέεο ηδέεο, εζηηάδνληαο κφλν ζηα δχζθνια θαη ζε φζα καο 

μεβνιεχνπλ απφ ηα κέρξη ηψξα ηζρχνληα. Υζηφζν, πξνθεηκέλνπ ε θξίζε καο 

λα είλαη αληηθεηκεληθή θαη σθέιηκε, νθείινπκε πάληα λα δίλνπκε ηνλ 

απαηηνχκελν ρξφλν ψζηε ε πξάμε λα θαλεξψζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Έηζη, 

ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην αλακέλεη απφ ηηο Δλψζεηο λα πξνρσξήζνπλ θαηαξράο 
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ζηελ έκπξαθηε εθαξκνγή ηνπ λένπ Θαλνληζκνχ ζηελ νιφηεηά ηνπ, νχησο 

ψζηε λα δνθηκαζηνχλ νη ξπζκίζεηο ηνπ ζηελ πξάμε θαη φρη σο ππφζεζε 

εξγαζίαο, φπσο γίλεηαη κέρξη ηψξα. 

Λα είζηε βέβαηνη φηη, αθνχ γίλεη απηφ, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην πνηέ δελ ζα 

αξλεζεί λα ζπδεηήζεη, λα αμηνινγήζεη θαη ελ ηέιεη λα βειηηψζεη ην θαλνληζηηθφ 

πιαίζην, εθφζνλ απηφ απνδεδεηγκέλα σθειεί θαη πξνάγεη ηνλ ζθνπφ ηεο 

Θίλεζεο. 

 

Παο επραξηζηψ γηα ηελ πξνζνρή ζαο. 

 

Σξηζηφθνξνο Κεηξνκάξαο 

Αλαπιεξσηήο Γεληθφο Γξακκαηέαο Γ.Π./Π.Δ.Ξ. 
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Πξόγξακκα Δξάζεο Ε.Π.Π. θαη Εθπαίδεπζε Παιαηώλ Πξνζθόπωλ 

 

Αγαπεηνί Αδεξθνί, 

Πήκεξα ππάξρεη έλα θχξην εξψηεκα φζνλ αθνξά ζηηο Δ.Ξ.Ξ.: 

Θα αλαιάβνπλ δξάζε ή ζα βξίζθνληαη κφλν γηα θαθέ; 

Θη φηαλ ιέσ δξάζε, ελλνψ ελέξγεηεο πνπ βνεζνχλ ηνλ ελεξγφ Ξξνζθνπηζκφ, 

δειαδή ηα παηδηά θαη ηνπο λένπο. Γηαηί ν Ξξνζθνπηζκφο απεπζχλεηαη ζε παηδηά 

θαη λένπο. 

Ν ξφινο φισλ εκάο, ησλ Ξαιαηψλ Ξξνζθφπσλ, ηνπ Γ.Π. θαη ησλ Δθφξσλ είλαη 

ε παξνρή ζηήξημεο θαη βνήζεηαο ζηνλ ελεξγφ Ξξνζθνπηζκφ. Θάζε καο 

ελέξγεηα, θάζε καο δξαζηεξηφηεηα, θάζε καο ηδέα ή ζθέςε πξέπεη λα είλαη 

πξνο απηφλ ηνλ ζθνπφ. 

Γηαηί ηη λα ην θάλνπκε φηαλ έρνπκε θαιέο θαη δξαζηήξηεο Δ.Ξ.Ξ. αιιά δελ 

έρνπκε θαιά Ππζηήκαηα; Ρη λα ην θάλνπκε φηαλ έρνπκε Δ.Ξ.Ξ. κε δηθή ηνπο 

εζηία αιιά ηα γεηηνληθά Ππζηήκαηα ζηεγάδνληαη ζε παξάγθεο ή πιεξψλνπλ 

κεγάια ελνίθηα; 

Ήξζε ε ψξα λα ζθεθηνχκε ηδέεο θαη δξάζεηο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηεο 

παηξίδαο καο λα βηψζνπλ ζην έπαθξν ην πξνζθνπηθφ πξφγξακκα. Ήξζε ε ψξα 

θαη νη Ξαιαηνί Ξξφζθνπνη λα δείμνπλ ζηνλ έμσ θφζκν φηη «ε σξαία 

πξνζθνπηθή ηδενινγία καο» εθαξκφδεηαη ζηελ πξάμε. 

Απφ απηφ ην Ππλέδξην πξέπεη λα θχγνπκε κε πξνηάζεηο γηα φια απηά πνπ 

είπακε πξνεγνπκέλσο. Ξξέπεη λα κεηνπζησζεί ε ζπγθεληξσκέλε εκπεηξία ζαο 

ζε ηδέεο γηα ην πψο ζα γίλεη ην πξφγξακκα ησλ Δ.Ξ.Ξ. επράξηζην γηα ηα κέιε 

θαη ρξήζηκν γηα ηελ ελεξγφ Θίλεζε. 

Βέβαηα, φια ηα παξαπάλσ πξέπεη λα γίλνπλ ζε άκεζε ζπλελλφεζε κε ηνπο 

Βαζκνθφξνπο Α.Π. θαη Ξ.Δ. Δπίζεο, δελ πξέπεη λα μερλάκε πσο νη Βαζκνθφξνη 

ηνπ ζήκεξα κπνξεί λα είλαη πνιχ πην έκπεηξνη πξνζθνπηθά απφ πνιινχο 

Ξαιαηνχο Ξξνζθφπνπο, κηαο θαη αξθεί κφλν έλαο ρξφλνο ζπκκεηνρήο ζε ηκήκα 

θαηά ην παξειζφλ, γηα λα γίλεη θάπνηνο κέινο Δ.Ξ.Ξ. 

 

Γηα λα γίλνπλ φκσο φια ηα παξαπάλσ δελ αξθεί ε θαιή ζέιεζε αιιά 

ρξεηάδεηαη λα πινπνηεζεί έλα πάγην αίηεκα ησλ Δ.Ξ.Ξ. γηα εθπαίδεπζε ησλ 
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κειψλ ηνπο. Ήδε ν λένο θαλνληζκφο απηφ ην πξνβιέπεη. Ξξέπεη φκσο λα 

βνεζήζνπκε κε ηηο ηδέεο καο λα ζηεζνχλ απηέο νη εθπαηδεχζεηο. 

Αλάκεζά ζαο ζήκεξα βξίζθνληαη αξθεηνί παιαηνί εθπαηδεπηέο ηνπ Π.Δ.Ξ. κε 

ηδηαίηεξα πινχζηα εθπαηδεπηηθή εκπεηξία. Ξεξηκέλνπκε ινηπφλ απφ απηνχο, 

αιιά θαη απφ φινπο ηνπο ππφινηπνπο λα βνεζήζεηε κε ηηο πξνηάζεηο ζαο λα 

ζηεζνχλ αμηφινγεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δθπαηδεχζεηο πνπ ζα 

δίλνπλ ηα εθφδηα ζε θάζε Ξαιαηφ Ξξφζθνπν λα γλσξίδεη ηη γίλεηαη ζήκεξα ζην 

Π.Δ.Ξ. θαη λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν κέζα ζηα πιαίζηα 

ηεο Έλσζήο ηνπ αιιά θαη ηηο Ξ.Δ. πνπ απηή ε Έλσζε αλήθεη. 

Απηέο νη εθπαηδεχζεηο ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζε ελήιηθεο, λα είλαη 

ειθπζηηθέο, λα κελ είλαη πνιπήκεξεο, γηαηί ν ρξφλνο φισλ καο είλαη 

πεξηνξηζκέλνο, λα δίλνπλ ζίγνπξα θάπνην βεβαησηηθφ παξαθνινχζεζεο θαη 

γηαηί φρη θαη θάπνην δηαθξηηηθφ γηα ηε ζηνιή.   

Πην επφκελν ινηπφλ ρξνληθφ δηάζηεκα ζα ζπλεδξηάζνπλ νη  θχθινη θαη ακέζσο 

κεηά ζα αθνχζνπκε ηα πνξίζκαηά ζαο.   

 

Ξάλνο Ξαπαδφπνπινο 

Αληηπξφεδξνο  Γ.Π./Π.Δ.Ξ. 
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Η Δηεζλήο Φηιία Πξνζθόπωλ & Οδεγώλ θαη ν Ρόινο ηεο Ε..Π.Π.Ο.Ε 

Ρελ παξνπζίαζε επηκειήζεθε ε θα Λαλά Γεληίκε, Αληηπξφεδξνο ηεο Γηεζλνχο 

Φηιίαο Ξξνζθφπσλ θαη Νδεγψλ (I.S.G.F.). 
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ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΧΝ Κ.Ε.Π.Π.Ε. 

 

ΕΙΑΓΧΓΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ – ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ 

Πχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ Ξαιαηψλ Ξξνζθφπσλ ε Θ.Δ.Ξ.Ξ.Δ. απνηειείηαη 

απφ ελλέα (9) ηαθηηθά κέιε, εθ ησλ νπνίσλ:  

α) έμη (6) κέιε αλαδεηθλχνληαη κεηαμχ ησλ κειψλ ησλ Δλψζεσλ γηα ηεηξαεηή 

ζεηεία, ε νπνία αξρίδεη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο πνπ έπεηαη ηεο αλάδεημεο 

θαη ιήγεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ ηεηάξηνπ έηνπο, 

β) έλα (1) κέινο πξνέξρεηαη απφ ην Γ.Π./Π.Δ.Ξ. θαη  

γ) δχν (2) κέιε νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.Π./Π.Δ.Ξ., κε θξηηήξην ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ην ελ γέλεη έξγν ησλ Ξαιαηψλ Ξξνζθφπσλ. 

Ρα ηαθηηθά αηξεηά κέιε ηεο Θ.Δ.Ξ.Ξ.Δ. θαζψο θαη ηξία (3) αλαπιεξσκαηηθά 

απηψλ εθιέγνληαη απφ ην Ξαλειιήλην Ππλέδξην Ξαιαηψλ Ξξνζθφπσλ πνπ 

πξνεγείηαη ηεο ιήμεο ηεο ζεηείαο ησλ αηξεηψλ κειψλ ηεο Θ.Δ.Ξ.Ξ.Δ. 

Νη ππνςεθηφηεηεο ησλ ππνςεθίσλ αηξεηψλ κειψλ ηεο Θ.Δ.Ξ.Ξ.Δ., καδί κε ην 

βηνγξαθηθφ ηνπο ζεκείσκα, θαηαηίζεληαη ζην Π.Δ.Ξ. ην αξγφηεξν δέθα 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ απφ ηελ νξηζζείζα εκέξα πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ 

Ξαλειιελίνπ Ππλεδξίνπ Ξαιαηψλ Ξξνζθφπσλ. Νη ππνςεθηφηεηεο πνπ 

πεξηέξρνληαη έγθαηξα ζην Π.Δ.Ξ. πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα ππνςεθίσλ 

πνπ θαηαξηίδεη ε Θ.Δ.Ξ.Ξ.Δ. 

Ξξνθεηκέλνπ λα εθιεγεί θάπνηνο σο αηξεηφ κέινο ηεο Θ.Δ.Ξ.Ξ.Δ. ζα πξέπεη i) 

πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο ππνςεθηφηεηαο λα έρεη δηαηειέζεη κέινο ζε Έλσζε 

γηα ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) ζπλερφκελα έηε, ii) λα είλαη απνγεγξακκέλν κέινο 

Έλσζεο θαηά ην ρξφλν πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ Ππλεδξίνπ θαη iii) λα κελ έρεη 

νηθνλνκηθέο εθθξεκφηεηεο πξνο ην Π.Δ.Ξ. 

Αηξεηφ κέινο πνπ έρεη αλαδεηρζεί θαη ζπκκεηάζρεη ζηελ Θ.Δ.Ξ.Ξ.Δ. γηα δχν (2) 

ζπλερφκελεο ζεηείεο, δελ κπνξεί λα ζέζεη εθ λένπ ππνςεθηφηεηα ζηε 

δηαδηθαζία αλάδεημεο αηξεηψλ κειψλ γηα ηελ επφκελε ζεηεία.      

Ζ εθινγή δηελεξγείηαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία απφ εληαίν πίλαθα ππνςεθίσλ, 

ζηνλ νπνίν ν θάζε Πχλεδξνο ζέηεη έσο έμη (6) ζηαπξνχο πξνηίκεζεο. Κεηά ην 

πέξαο ηεο ςεθνθνξίαο θαη ηεο εμαγσγήο ησλ απνηειεζκάησλ ζπληάζζεηαη 

απφ ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ζρεηηθφ Ξξαθηηθφ ην νπνίν δηαβηβάδεηαη ζηελ 
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Θ.Δ.Ξ.Ξ.Δ. θαη κέζσ απηήο ζην Γ.Π./Π.Δ.Ξ., ηα δε ςεθνδέιηηα θαη ινηπά 

παξαζηαηηθά παξαδίδνληαη πξνο θχιαμε ζηελ Θ.Δ.Ξ.Ξ.Δ. 

 

Πε εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ ηνπ Θαλνληζκνχ Ξαιαηψλ Ξξνζθφπσλ 

θαηαηέζεθαλ ζηελ Θεληξηθή Γηνίθεζε δέθα πέληε (15) ππνςεθηφηεηεο κειψλ 

Δ.Ξ.Ξ. γηα ηελ αλάδεημή ηνπο σο αηξεηά κέιε ηεο Θ.Δ.Ξ.Ξ.Δ. Νη 

ππνςεθηφηεηεο απηέο ειέγρζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, πνπ αζθνχζε 

ηα θαζήθνληα θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Θ.Δ.Ξ.Ξ.Δ., σο πξνο ηηο ηππηθέο 

πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδεη ν Θαλνληζκφο Ξαιαηψλ Ξξνζθφπσλ θαη αθνινχζσο, 

αθνχ απνξξίθζεθαλ νη ππνςεθηφηεηεο πνπ δελ πιεξνχζαλ ηηο αλσηέξσ 

πξνυπνζέζεηο θαηαξηίζηεθε ν Ξίλαθαο πνςεθίσλ σο αθνινχζσο: 

 

1. ΑΓΑΙΝΞΝΙΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ – Δ.Ξ.Ξ. 2Ν ΣΑΙΑΛΓΟΗΝ 

2. ΑΛΓΟΗΝΞΝΙΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ – Δ.Ξ.Ξ. 1Ν Ξ ΤΣΗΘΝ 

3. ΑΟΚΞΔΙΗΑΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ – Δ.Ξ.Ξ. Ξ.Δ. ΑΞΝΓΖΚΥΛ ΑΗΓΞΡΝ 

4. ΘΟΝΘΗΓΖΠ ΑΛΓΟΔΑΠ – Δ.Ξ. Ξ.Δ. ΘΔΟΘΟΑΠ 

5. ΚΑΛΑΟΑΘΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ – Δ.Ξ.Ξ. Λ. ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ – Λ. ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ 

6. ΚΑΟΝΔΗΓΑΘΝΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ – Δ.Ξ.Ξ. Ρ.Δ. ΑΗΓΑΙΔΥ 

7. ΚΔΡΑΜΑΠ ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΝΠ – Δ.Ξ.Ξ. 8Ν Ξ ΡΝΚΞΑΠ 

8. ΡΟΔΠΠΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ – Δ.Ξ.Ξ. ΙΔΠΒΝ ΑΡΡΗΘΖΠ 

 

Αθνινπζεί ην Ξξαθηηθφ Αξραηξεζηψλ πνπ ζπλέηαμε ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή: 
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ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΑΟΣΑΗΟΔΠΗΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΘΙΝΓΖ 

6 ΡΑΘΡΗΘΥΛ & 3 ΑΛΑΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΥΛ ΚΔΙΥΛ 

ΓΗΑ ΡΖΛ ΘΔΛΡΟΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΞΑΙΑΗΥΛ ΞΟΝΠΘΝΞΥΛ ΔΙΙΑΓΝΠ (Θ.Δ.Ξ.Ξ.Δ.) 

ΞΝ ΓΗΔΜΖΣΘΖΠΑΛ 

ΘΑΡΑ ΡΝ 1Ν ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΝ ΠΛΔΓΟΗΝ ΞΑΙΑΗΥΛ ΞΟΝΠΘΝΞΥΛ 

ΡΖΠ 28.11.2015 

 

Πηελ Αζήλα θαη ζην θηίξην «Αληψληνο Κπελάθεο» ηεο Θεληξηθήο Γηνίθεζεο ηνπ 

Πψκαηνο Διιήλσλ Ξξνζθφπσλ (Ξηνιεκαίσλ αξ. 1, αίζνπζα «Αζ. Ιεπθαδίηεο», 

1νο φξνθνο), ζήκεξα 28 Λνεκβξίνπ 2015 εκέξα Πάββαην θαη ψξα 09.30 

θαηφπηλ πξνζθιήζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Π.Δ.Ξ., ζπλήιζαλ 

Ξαιαηνί Ξξφζθνπνη σο εθπξφζσπνη ησλ Δλψζεσλ Ξαιαηψλ Ξξνζθφπσλ, 

ζχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ Ξαιαηψλ Ξξνζθφπσλ, ζην 1ν Ξαλειιήλην 

Ππλέδξην Ξαιαηψλ Ξξνζθφπσλ, κε έλα ησλ ζεκάησλ ηε δηελέξγεηα 

ςεθνθνξίαο γηα ηελ αλάδεημε 6 Ραθηηθψλ θαη 3 Αλαπιεξσκαηηθψλ Κειψλ ηεο 

Θ.Δ.Ξ.Ξ.Δ. γηα ηεηξαεηή ζεηεία πνπ ζα ιήμεη ζηηο 31.12.2019. 

 

Γηαπηζησζείζεο ηεο απαξηίαο, ζχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ Ξαιαηψλ 

Ξξνζθφπσλ, έγηλε εθινγή Ξξνέδξνπ θαη δχν Γξακκαηέσλ ηνπ Ππλεδξίνπ, 

θαζψο θαη κειψλ ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο πνπ απνηειέζηεθε απφ ηνπο: 

1. Γεψξγην Γαβαιά, 

2. Ξξφδξνκν Θαζξεπηίδε θαη 

3. Κεηαμία Φηιηππάηνπ, 

ε νπνία αθνχ εμέιεμε σο Ξξφεδξφ ηεο ηνλ Ξξφδξνκν Θαζξεπηίδε δηελήξγεζε 

ηελ ςεθνθνξία απφ ηνλ επίζεκν θαηάινγν ππνςεθίσλ. 

 

Κεηά ην πέξαο ηεο ςεθνθνξίαο, θαηά ηελ νπνία ςήθηζαλ ελελήθνληα ελλέα 

(99) κέιε, έγηλε δηαινγή ησλ ςεθνδειηίσλ θαηά ηελ νπνία επξέζεζαλ 

ελελήθνληα επηά (97) έγθπξα ςεθνδέιηηα, έλα (1) άθπξν θαη έλα (1) ιεπθφ. 

 

Κεηά ηελ θαηακέηξεζε ησλ ςήθσλ πξνηίκεζεο έθαζηνο ππνςήθηνο έιαβε ηηο 

έλαληη ηνπ νλφκαηφο ηνπ ςήθνπο σο θάησζη: 
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Α/Α ΝΛΝΚΑΡΔΞΥΛΚΝ ΔΙΑΒΑΛ ΠΡΑΟΝΠ ΞΟΝΡΗΚΖΠΖΠ 

01. ΑΓΑΙΝΞΝΙΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 32 

02. ΑΛΓΟΗΝΞΝΙΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 34 

03. ΑΟΚΞΔΙΗΑΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ 53 

04. ΘΟΝΘΗΓΖΠ ΑΛΓΟΔΑΠ 73 

05. ΚΑΛΑΟΑΘΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 70 

06. ΚΑΟΝΔΗΓΑΘΝΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ 27 

07. ΚΔΡΑΜΑΠ ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΝΠ 34 

08. ΡΟΔΠΠΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 10 

 

Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ εθιέγνληαη σο Ραθηηθά Κέιε ηεο Θ.Δ.Ξ.Ξ.Δ. θαηά ζεηξά 

νη θ.θ.: 

Α/Α ΝΛΝΚΑΡΔΞΥΛΚΝ ΔΙΑΒΑΛ ΠΡΑΟΝΠ ΞΟΝΡΗΚΖΠΖΠ 

1. ΘΟΝΘΗΓΖΠ ΑΛΓΟΔΑΠ 73 

2. ΚΑΛΑΟΑΘΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 70 

3. ΑΟΚΞΔΙΗΑΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ 53 

4. ΑΛΓΟΗΝΞΝΙΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 34 

5. ΚΔΡΑΜΑΠ ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΝΠ 34 

6. ΑΓΑΙΝΞΝΙΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 32 

 

Δθιέγνληαη σο Αλαπιεξσκαηηθά Κέιε ηεο Θ.Δ.Ξ.Ξ.Δ. θαηά ζεηξά νη θ.θ.: 

Α/Α ΝΛΝΚΑΡΔΞΥΛΚΝ ΔΙΑΒΑΛ ΠΡΑΟΝΠ ΞΟΝΡΗΚΖΠΖΠ 

1. ΚΑΟΝΔΗΓΑΘΝΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ 27 

2. ΡΟΔΠΠΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 10 

3.   

 

Ζ δηαινγή ησλ ςεθνδειηίσλ πεξαηψζεθε ην Πάββαην 28/11/2015 θαη ψξα 

19:00. Νπδεκία έλζηαζε, αληίξξεζε ή παξαηήξεζε ππνβιήζεθε. 

 

Πε πίζησζε ησλ αλσηέξσ ζπληάμακε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ην ππνγξάθνπκε 

σο αθνινχζσο. 

Ζ ΔΦΝΟΔΡΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ 

Ξξφδξνκνο Θαζξεπηίδεο Γεψξγηνο Γαβαιάο Κεηαμία Φηιηππάηνπ 
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ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ 

 

 

 

 

ΦΗΦΙΜΑ – ΕΤΥΑΡΙΣΙΕ – ΠΟΡΙΜΑΣΑ  

1νπ  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ  ΤΝΕΔΡΙΟΤ  ΠΑΛΑΙΧΝ  ΠΡΟΚΟΠΧΝ 

 

Ρν 1ν Ξαλειιήλην Ππλέδξην Ξαιαηψλ Ξξνζθφπσλ κε ηδηαίηεξε ραξά 

δηαπηζηψλεη ηε ζπκκεηνρή ζηηο εξγαζίεο ηνπ Ξαιαηψλ Ξξνζθφπσλ απ’ φια ηα 

δηακεξίζκαηα ηεο ρψξαο. 

 

Ρν 1ν Ξαλειιήλην Ππλέδξην Ξαιαηψλ Ξξνζθφπσλ, πνπ ζπλήιζε ζηελ Αίζνπζα 

"Αζαλάζηνο Ιεπθαδίηεο" ζην θηίξην ηεο Θεληξηθήο Γηνίθεζεο ηνπ Πψκαηνο 

Διιήλσλ Ξξνζθφπσλ "Κέγαξν Αληψληνο Κπελάθεο" ζηελ Αζήλα ζηηο 28 

Λνεκβξίνπ 2015, πήξε ηηο πην θάησ απνθάζεηο, θαηέιεμε ζε πνξίζκαηα θαη 

εμέθξαζε επρέο θαη επραξηζηίεο φπσο ιεπηνκεξψο αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

 

Α.  ΤΖΦΗΠΚΑ 

Ρν Ππλέδξην ελέθξηλε ην αθφινπζν ςήθηζκα: 

Νη Πχλεδξνη ηνπ 1νπ Ξαλειιήληνπ Ππλεδξίνπ Ξαιαηψλ Ξξνζθφπσλ, 

ζηεθφκαζηε αιιειέγγπνη δίπια ζηηο ρηιηάδεο ησλ ζπλαλζξψπσλ καο ζε φιν 

ηνλ θφζκν, πνπ βηψλνπλ ηνλ πφιεκν θαη ηελ ηξνκνθξαηία πνπ είλαη ε αηηία 

πνιιψλ ζαλάησλ ακάρσλ θαη ηεο δεκηνπξγίαο κεγάισλ πξνζθπγηθψλ ξνψλ 

θαη ελψλνπκε ηε θσλή καο γηα λα ζηακαηήζεη θάζε κνξθήο βία πνπ κφλν 

ζιηβεξά απνηειέζκαηα έρεη. 

«ΠΡΑΚΑΡΖΠΡΔ ΡΝΛ ΞΝΙΔΚΝ, ΠΡΑΚΑΡΖΠΡΔ ΡΖΛ ΡΟΝΚΝΘΟΑΡΗΑ» 

«ΝΗ ΞΟΝΠΦΓΔΠ ΔΗΛΑΗ ΝΗ ΠΛΑΛΘΟΥΞΝΗ ΚΑΠ ΡΖΠ ΓΗΞΙΑΛΖΠ ΞΝΟΡΑΠ» 

Θάζε κέξα αζψα παηδηά θαη άκαρνη πνιίηεο ράλνπλ ηε δσή ηνπο ή 

ηξαπκαηίδνληαη ζην φλνκα «ηεο αζθάιεηαο θαη ηνπ δηαξθνχο πνιέκνπ θαηά 

ηεο ηξνκνθξαηίαο». Ξαξάιιεια αλππεξάζπηζηα παηδηά θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο 
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μεξηδψλνληαη απφ ηελ παηξίδα ηνπο αλαδεηψληαο έλα αζθαιέο θαη θαιχηεξν 

κέιινλ. 

Έρνληαο ζαλ νδεγφ ηηο Αξρέο καο πνπ είλαη ε παγθφζκηα ζπλαδέιθσζε 

θαη ε εηξήλε θαη πξνζπαζψληαο λα πξαγκαηψζνπκε ην φξακα «ν 

Ξξνζθνπηζκφο λα ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ελφο θαιχηεξνπ θφζκνπ»:  

-  ζηεξίδνπκε κε φιεο καο ηηο δπλάκεηο θαη θαινχκε φινπο ηνπο Ξαιαηνχο 

Ξξνζθφπνπο λα ζπκβάιινπλ ζηηο πξσηνβνπιίεο πνπ έρεη αλαιάβεη ην Πψκα 

Διιήλσλ Ξξνζθφπσλ γηα ηελ αλαθνχθηζε ησλ πξνζθχγσλ θαη  

- εξγαδφκαζηε έκπξαθηα θαη άνθλα ζε αγαζηή ζπλεξγαζία κε ηελ 

Ξξνζθνπηθή Θίλεζε γηα ηε ζπλαδέιθσζε ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ ιαψλ. 

 

Β.  ΔΣΑΟΗΠΡΗΔΠ 

Ρν 1ν Ξαλειιήλην Ππλέδξην Ξαιαηψλ Ξξνζθφπσλ: 

1. Δπραξηζηεί ηελ Αληηπξφεδξν ηεο Γηεζλνχο Φηιίαο Ξξνζθφπσλ & Νδεγψλ 

(I.S.G.F.) θα Λαλά Γεληίκε γηα ηελ παξνπζία θαη ηελ εηζήγεζή ηεο ζην 

Ππλέδξην. 

2. Δπραξηζηεί ηελ εθπξφζσπν ηνπ Πψκαηνο Διιεληθνχ Νδεγηζκνχ θα Διέλε 

Φαγνγέλε – Ξξφεδξν ηνπ Ρκήκαηνο Ππλεξγαζίαο θαη Ξξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο 

Ππλδέζεσο Ξαιαηψλ Ξξνζθφπσλ θαη Νδεγψλ Διιάδνο (Δ.Π.Ξ.Ξ.Ν.Δ.) γηα ηελ 

παξνπζία ηεο ζηελ έλαξμε ηνπ Ππλεδξίνπ πνπ δειψλεη ηελ αγαζηή 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δχν αδειθψλ Πσκάησλ. Δπίζεο επραξηζηεί γηα ηελ 

παξνπζία ηεο ζην Ππλέδξην ηελ θα Αγγειηθή Γαβαιά – Πχκβνπιν Γηεζλψλ 

Πρέζεσλ θαη ηελ θα Πνθία Θνπζηάδνπ – Πχκβνπιν Γεκνζίσλ Πρέζεσλ ηεο 

Δπηηξνπήο Ππλδέζεσο Ξαιαηψλ Ξξνζθφπσλ θαη Νδεγψλ Διιάδνο 

(Δ.Π.Ξ.Ξ.Ν.Δ.). 

3. Πηέιλεη ραηξεηηζκφ ζηνλ Ξαγθχπξην Πχλδεζκν Ξαιαηψλ Ξξνζθφπσλ θαη 

Νδεγψλ θαη επραξηζηεί ηα κέιε ηνπ γηα ηηο ζεξκέο επρέο πνπ απέζηεηιαλ πξνο 

ηνπο Ππλέδξνπο. 

4. Πηέιλεη ραηξεηηζκφ ζηνπο Ξξνζθφπνπο ησλ Διιεληθψλ Θνηλνηήησλ ηνπ 

εμσηεξηθνχ θαη ηνπο ζπγραίξεη πνπ ππεξήθαλα ηηκνχλ ην ειιεληθφ φλνκα θαη 

ηελ Ξξνζθνπηθή καο Νηθνγέλεηα. 
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5. Δπραξηζηεί ηελ θνηλσλία θαη ηνπο γνλείο γηα ηε ζπλερή ππνζηήξημε πνπ 

παξέρνπλ ζην Πψκα Διιήλσλ Ξξνζθφπσλ. 

6. Δπραξηζηεί ηνλ Ξξφεδξν θαη ηα Κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, πξψελ 

Κέιε ηνπ Γ.Π./Π.Δ.Ξ., πξψελ Ξξνέδξνπο θαη πξψελ Κέιε ηεο Θ.Δ.Ξ.Ξ.Δ. γηα 

ηελ παξνπζία ηνπο ζην Ππλέδξην. 

7. Δπραξηζηεί ηελ Έλσζε Ξαιαηψλ Ξξνζθφπσλ Ιέζβνπ Αζελψλ, ε νπνία κε 

ηελ ηζηνξηθή κπάληα ηεο έδσζε ηφλν παλεγπξηθφ ζην Ππλέδξην θαη εχρεηαη 

θαιή ζπλέρεηα ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα παξακείλεη δσληαλή ε παξάδνζε ηνπ 

Ξξνζθνπηθνχ Ρξαγνπδηνχ. 

8. Δπραξηζηεί ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Πψκαηνο Διιήλσλ Ξξνζθφπσλ, 

ηελ Νξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηνπ Ππλεδξίνπ, ηνπο Ξεξηθεξεηαθνχο Δθφξνπο πνπ 

παξέζηεζαλ ζην Ππλέδξην, φινπο ηνπο Ππλέδξνπο θαη ην πξνζσπηθφ ησλ 

πεξεζηψλ ηεο Θεληξηθήο Γηνίθεζεο ηνπ Π.Δ.Ξ. γηα ηε ζπζηεκαηηθή θαη 

επίπνλε πξνζπάζεηα πνπ θαηέβαιιαλ γηα λα νξγαλψζνπλ ην 1ν Ξαλειιήλην 

Ππλέδξην Ξαιαηψλ Ξξνζθφπσλ θαη λα ην θέξνπλ ζε πέξαο κε επηηπρία. 

 

Γ.  ΞΝΟΗΠΚΑΡΑ 

1. Νη Πχλεδξνη πνπ παξαθνινχζεζαλ ηηο εξγαζίεο ηνπ 1νπ Ξαλειιήληνπ 

Ππλεδξίνπ Ξαιαηψλ Ξξνζθφπσλ θαηαγξάθνπλ σο ζεηηθή ελέξγεηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ Ππλεδξίνπ θαη ηελ επθαηξία λα εθθξαζηνχλ θαη 

λα θαηαγξαθνχλ νη απφςεηο ησλ Ππλέδξσλ, κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ 

ελαξκφληζε ηνπ έξγνπ θαη ηεο δξάζεο ησλ Δλψζεσλ Ξαιαηψλ Ξξνζθφπσλ, 

θαζψο θαη ηελ αλάπηπμή ηνπο. Νη Πχλεδξνη πξνζδνθνχλ απφ ην Γηνηθεηηθφ 

Ππκβνχιην Π.Δ.Ξ. επηθνπξνχκελν απφ ηελ εθιεγείζα ζε απηφ Θεληξηθή 

Δπηηξνπή Ξαιαηψλ Ξξνζθφπσλ Διιάδνο (Θ.Δ.Ξ.Ξ.Δ.) λα θξνληίζεη γηα ηηο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πινπνίεζεο ησλ πνξηζκάησλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. 

 

2. Δηδηθφηεξα επί ησλ εηζεγήζεσλ απνθαζίδεη ηα εμήο: 

i) ΛΔΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ & ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ Δ.Ξ.Ξ. & Θ.Δ.Ξ.Ξ.Δ. 

Δγθξίλεηαη ε εηζήγεζε, φπσο παξνπζηάζηεθε ζηελ νινκέιεηα. 
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Δπηπξφζζεηα δεηείηαη απφ ην ζψκα ηνπ Ππλεδξίνπ λα επαλεμεηαζηνχλ απφ ηελ 

Θ.Δ.Ξ.Ξ.Δ. εληφο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ 2016 ηα αθφινπζα ζέκαηα ηνπ 

Θαλνληζκνχ Ξαιαηψλ Ξξνζθφπσλ, ηα νπνία ζπδεηήζεθαλ ζηνπο θχθινπο: 

- Άξζξν 2: Λα επαλέιζεη ην παιαηφ θαζεζηψο έληαμεο ζηηο Δ.Ξ.Ξ. κειψλ 

Δ.Θ.Π. ή θηινπξνζθφπσλ 

- Άξζξν 2: Λα δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ ε αλαγθαηφηεηα έθδνζεο απνζπάζκαηνο 

πνηληθνχ κεηξψνπ ή ελαιιαθηηθά λα είλαη ζηελ επρέξεηα ηεο Δ.Ξ.Ξ. λα ειέγρεη 

ην πνηφλ ηνπ ππνςεθίνπ κέινπο θαη λα δεηά εθφζνλ ην θξίλεη αλαγθαίν ηελ 

έθδνζε απνζπάζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ 

- Άξζξν 2, παξ. 5: Ρα ζηνηρεία ησλ λέσλ κέιψλ λα δηαβηβάδνληαη ζην 

Γ.Π./Π.Δ.Ξ. 

- Άξζξν 3: Λα επαλέιζεη ζην ζχλνιφ ηεο ε πξνεγνχκελε θαηάζηαζε 

αλάδεημεο Γ.Π./Δ.Ξ.Ξ. 

- Άξζξν 4, παξ. 2: Δπαλαθνξά εθινγήο ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο απφ ηελ 

Νινκέιεηα, ε νπνία ζα πξνβαίλεη ζε έιεγρν ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ζηελ 

πξψηε Νινκέιεηα θάζε έηνπο. Ζ έθζεζε ζα δηαβηβάδεηαη ζηελ Νινκέιεηα, 

εθφζνλ δελ ππάξρεη αληίζηνηρε έθζεζε ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Δθφξνπ. 

- Άξζξν 4, παξ. 4: Γηα ηελ αιιεινγξαθία ηεο Δ.Ξ.Ξ. λα κελ απαηηείηαη 

έγθξηζε αιιά ελεκέξσζε ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Δθφξνπ. 

- Άξζξν 4, παξ. 5: Ν Ξεξηθεξεηαθφο Έθνξνο λα πξνζθαιεί ηνλ Αξρεγφ Δ.Ξ.Ξ. 

ζηα Ππκβνχιηα Δθφξσλ & Αξρεγψλ Ππζηεκάησλ κε ίζνπο φξνπο θαη φρη 

εθφζνλ ην θξίλεη αλαγθαίν. 

- Άξζξν 5: Ν πξνγξακκαηηζκφο έξγνπ λα έρεη ηε κνξθή ελεκέξσζεο θαη φρη 

λα απαηηείηαη έγθξηζε ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Δθφξνπ. 

- Άξζξν 6, παξ. 4: Λα δηαζθαιίδεηαη κε αλακθηζβήηεην ηξφπν φηη ν 

ηξαπεδηθφο ινγαξηαζκφο δηαρεηξίδεηαη απφ ηα φξγαλα ηεο Δ.Ξ.Ξ. θαη κφλν. 

- Άξζξν 8, παξ. 1: ια ηα κέιε ηεο Θ.Δ.Ξ.Ξ.Δ. λα εθιέγνληαη απφ ην 

Ξαλειιήλην Ππλέδξην Ξαιαηψλ Ξξνζθφπσλ. 

- Άξζξν 8, παξ. 5: Αλ παξαηηεζνχλ πέληε (5) κέιε ηεο Θ.Δ.Ξ.Ξ.Δ. θαη άλσ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ, ηα ελαπνκείλαληα κέιε 

εηζεγνχληαη ζην Γ.Π./Π.Δ.Ξ. ηε δηεμαγσγή Ξαλειιελίνπ Ππλεδξίνπ γηα ηελ 

αλάδεημε λέσλ κειψλ ηεο Θ.Δ.Ξ.Ξ.Δ.  
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- Άξζξν 10, παξ. 4: Πην Ξαλειιήλην Ππλέδξην Ξαιαηψλ Ξξνζθφπσλ δηθαίσκα 

ςήθνπ γηα ηελ αλάδεημε κειψλ ηεο Θ.Δ.Ξ.Ξ.Δ. λα έρνπλ κφλν νη εθπξφζσπνη 

ησλ Δ.Ξ.Ξ. 

 

ii) ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΟΑΠΖΠ Δ.Ξ.Ξ. & ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΞΑΙΑΗΥΛ ΞΟΝΠΘΝΞΥΛ   

Πηνπο θχθινπο ζπδεηήζεθαλ θαη πξνηείλνληαη πξνο ηελ Θ.Δ.Ξ.Ξ.Δ. ηα 

αθφινπζα, ηα νπνία ζα πξέπεη λα αμηνινγήζεη θαη λα εμεηάζεη θαηά 

πξνηεξαηφηεηα: 

- Αγαζηή ζπλεξγαζία κε Ππζηήκαηα θαη Ξ.Δ. (Θίηξηλνο) – Δλζάξξπλζε 

πξαγκαηνπνίεζεο θνηλψλ δξάζεσλ Δ.Ξ.Ξ. / Ππζηεκάησλ / Θνηλνηήησλ 

Αληρλεπηψλ / Ξξνζθνπηθψλ Γηθηχσλ / Ξ.Δ. (Θφθθηλνο) 

- Λα ηξνπνπνηεζεί ν Θαλνληζκφο σο πξνο ηελ εηδνπνίεζε ηνπ Ξ.Δ. ζρεηηθά κε 

ηελ νξγάλσζε δξάζεσλ ησλ Δ.Ξ.Ξ. (Θίηξηλνο / Γθξη) – λα θαηαξγεζεί ν φξνο 

ησλ 30 εκεξψλ γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ Ξ.Δ. θαη λα αληηθαηαζηαζεί κε «εληφο 

εχινγνπ ρξφλνπ» (Ξξάζηλνο) 

- Λα πξαγκαηνπνηνχληαη δξάζεηο ησλ Δ.Ξ.Ξ. κε θνηλσληθφ πξνζαλαηνιηζκφ – 

Ξεξηζζφηεξε θαη θαιχηεξε ζπλεξγαζία κε Κ.Θ.Ν. θαη Ν.Ρ.Α. (Θίηξηλνο) – Κε 

νκηιίεο θαζεγεηψλ θ.ιπ. ζε θνηλσληθά, ηαηξηθά θ.ιπ. ζέκαηα (Κπιε) – Λα 

δεκηνπξγεζνχλ ηξάπεδεο αίκαηνο αλά Δ.Ξ.Ξ. θαη ιεηηνπξγία παλειιελίνπ 

δηθηχνπ (Κπιε / Θίηξηλνο) 

- Νη δξάζεηο ησλ Δ.Ξ.Ξ. λα εληάζζνληαη πξνζαξκνζκέλεο ζηνπο 5 Ρνκείο 

Δλδηαθεξφλησλ (Θίηξηλνο) 

- Λα ππάξρεη θαιχηεξε ελεκέξσζε ησλ Δ.Ξ.Ξ. απφ ηελ Θεληξηθή Γηνίθεζε θαη 

ηελ Θ.Δ.Ξ.Ξ.Δ., θάηη πνπ δελ δηαζθαιίδεηαη απφ ηνλ λέν Θαλνληζκφ, ζρεηηθά 

κε ηηο δξάζεηο πνπ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ νη Δ.Ξ.Ξ. (Θίηξηλνο / Θφθθηλνο / 

Κπιε) 

- Λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πηζηνπνίεζεο θάπνησλ πεξηβαιινληηθψλ δξάζεσλ 

– «Ξξάζηλεο Δ.Ξ.Ξ.» (Θίηξηλνο) 

- Γελ απνζαθελίδεηαη κε ηνλ λέν θαλνληζκφ ηη δξάζεηο δελ πξέπεη λα θάλνπλ 

νη Δ.Ξ.Ξ. (Θίηξηλνο) – Λα νξηνζεηεζεί κε ζαθήλεηα ε ζρέζε ησλ Δ.Ξ.Ξ. κε ηα 

Ππζηήκαηα (Θφθθηλνο) 
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- Πηνρεπκέλεο δξάζεηο γηα ηελ αλάδεημε ηεο Ηζηνξίαο καο ζε ζπλεξγαζία κε 

Ππζηήκαηα / Ξ.Δ. (Θίηξηλνο) 

- Έθδνζε ππνζηεξηθηηθνχ εληχπνπ γηα ηηο δξάζεηο ησλ Δλψζεσλ (Θίηξηλνο) – 

Λα εθδνζεί ην «Δγθφιπην ηνπ Ξαιαηνχ Ξξνζθφπνπ» (Θφθθηλνο) 

- Λα ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο απφ ηα Θιηκάθηα γηα ηηο αλάγθεο 

ππνζηήξημεο απφ ηηο Δ.Ξ.Ξ. (Κπιε) 

- Λα δεκηνπξγεζνχλ 2 νκάδεο εξγαζίαο ζην πιαίζην ηεο Θ.Δ.Ξ.Ξ.Δ. γηα ην 

γεληθφηεξν ζπληνληζκφ ζε ζέκαηα Γξάζεσλ θαη Δθπαίδεπζεο ησλ Δ.Ξ.Ξ. 

(Κπιε / Γθξη) 

- Νη Δ.Ξ.Ξ. λα αθνχλ ηελ άπνςε ηνπ Ξ.Δ. / Α.Π. θαη απηέο λα έρνπλ ηελ ηειηθή 

απφθαζε πηνζέηεζήο ηνπο – Ν ξφινο ηνπ Ξ.Δ. / Α.Π. λα είλαη κφλν 

ζπκβνπιεπηηθφο (Ξξάζηλνο / Γθξη) 

- Λα ηξνπνπνηεζεί ν Θαλνληζκφο ζην ζέκα ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο 

Δ.Ξ.Ξ., ν νπνίνο πξνηείλεηαη γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο λα θαηαηίζεηαη ζηελ Ξ.Δ. 

αλά 6κελν (Ξξάζηλνο) 

- Γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ δξάζεσλ νη επαθέο, αιιεινγξαθία θαη θάζε 

ελέξγεηα πξνο ηηο Αξρέο λα γίλνληαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Ξ.Δ. κφλν 

ζηελ πεξίπησζε Δ.Ξ.Ξ. πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα πιαίζηα Ξ.Δ. θαη κε ηε ζχκθσλε 

γλψκε ηνπ Α.Π. κφλν γηα ηηο αληίζηνηρεο Δ.Ξ.Ξ. (Ξξάζηλνο) 

- Λα ηξνπνπνηεζεί ν θαλνληζκφο ζηε ζχληαμε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ δξάζεσλ 

απφ ηελ εκεξνινγηαθή ρξνληά ζε πξνζθνπηθή ρξνληά – 1/9 έσο 31/8 

(Θφθθηλνο) 

- Λα δεκηνπξγεζεί Πρνιή Ξαιαηψλ Ξξνζθφπσλ (Θίηξηλνο / Ξξάζηλνο) – Ρν 

ζεκαηνιφγην λα είλαη αλάινγν ηεο ΔΦΑΠ, κε ζθνπφ ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

Ξαιαηψλ Ξξνζθφπσλ ζε γεληθά ζέκαηα ελεξγνχ Ξξνζθνπηζκνχ, ψζηε λα ηνλ 

ζπλδξάκνπλ θαιχηεξα (Ξξάζηλνο) – Νη παιαηνί Δθπαηδεπηέο κέιε ησλ Δ.Ξ.Ξ. 

λα ζπληάμνπλ ην ζεκαηνιφγην ηεο Δθπαίδεπζεο Ξαιαηψλ Ξξνζθφπσλ (Γθξη / 

Θίηξηλνο)  

- Λα γίλνληαη ζεκαηηθά ζεκηλάξηα, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηηο Δ.Θ.Π., γηα ζέκαηα 

ελδηαθέξνληνο ησλ Δ.Ξ.Ξ. (Θίηξηλνο / Θφθθηλνο) 

- Λα κπνξνχλ ηα κέιε ησλ Δ.Ξ.Ξ., πνπ πιεξνχλ ηα ειηθηαθά θξηηήξηα ηνπ 

Θαλνληζκνχ Δθπαίδεπζεο λα παξαθνινπζνχλ Πρνιέο πνπ απεπζχλνληαη ζε 
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Βαζκνθφξνπο (Θίηξηλνο / Γθξη / Κπιε / Ξξάζηλνο / Θφθθηλνο) – ζνη είλαη 

εθηφο ειηθηαθψλ νξίσλ λα κπνξνχλ λα ηηο παξαθνινπζήζνπλ σο παξαηεξεηέο 

(Γθξη) 

- Λα αμηνπνηεζνχλ νη γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ησλ Ξαιαηψλ Ξξνζθφπσλ ζε 

ζέκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάιιεια κέιε Δ.Ξ.Ξ. λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ 

Δθνξεία Δθπαίδεπζεο Γ.Δ. ζε Πρνιέο (Ξξάζηλνο / Γθξη / Κπιε / Θφθθηλνο / 

Θίηξηλνο) 

- Πηε Βαζηθή Δθπαίδεπζε λα γίλεηαη αλαιπηηθή αλαθνξά ζην ξφιν θαη ην έξγν 

ησλ Δ.Ξ.Ξ. (Θφθθηλνο / Κπιε / Γθξη / Ξξάζηλνο / Θίηξηλνο) 

 

iii) Ζ ΓΗΔΘΛΖΠ ΦΗΙΗΑ ΞΟΝΠΘΝΞΥΛ & ΝΓΖΓΥΛ ΘΑΗ Ν ΟΝΙΝΠ ΡΖΠ 

Δ.Π.Ξ.Ξ.Ν.Δ. 

Δγθξίλεηαη ε εηζήγεζε, φπσο παξνπζηάζηεθε  ζηελ νινκέιεηα. 

 

3. Νη Πχλεδξνη ηνπ 1νπ Ξαλειιελίνπ Ππλεδξίνπ Ξαιαηψλ Ξξνζθφπσλ νκφθσλα 

δηαθεξχζζνπλ ηελ απφθαζή ηνπο λα ζπλερίζνπλ κε δήιν λα εξγάδνληαη γηα 

ηελ Ξξνζθνπηθή Θίλεζε, πνπ ε Ξαηξίδα καο ηψξα πεξηζζφηεξν απφ πνηέ 

ρξεηάδεηαη θαη δειψλνπλ φηη ζα θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα ψζηε ν 

Διιεληθφο Ξξνζθνπηζκφο λα δηαηεξεζεί θαη λα αλαπηπρζεί έηη πεξαηηέξσ σο 

κία ζχγρξνλε θαη δπλακηθή θίλεζε ζηελ πξωηνπνξία ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη 

ηεο πξνηίκεζεο ηεο λενιαίαο θαη ηεο θνηλωλίαο. 

 

Αζήλα, 28 Λνεκβξίνπ 2015 

Ζ Δπηηξνπή Ξνξηζκάησλ 

ηνπ 1νπ Ξαλειιελίνπ Ππλεδξίνπ Ξαιαηψλ Ξξνζθφπσλ 

 

Αλδξηφπνπινο Ησάλλεο, Δ.Ξ.Ξ. 1νπ Π.Ξ. Τπρηθνχ 

Αξκπειηάο Δκκαλνπήι, Δ.Ξ.Ξ. Απνδήκσλ Αηγχπηνπ 

Γάζηνο Θσλζηαληίλνο, Δ.Ξ.Ξ. 2νπ Π.Ξ. Ξαηξψλ 

Ιέιιαο Πππξίδσλ, Δ.Ξ.Ξ. Ξ.Δ. Θέξθπξαο 

Ρξηαληαθπιιφπνπινο Θσλζηαληίλνο, Δ.Ξ.Ξ. Ξ.Δ. Ζιείαο 

Δπζηαζίνπ Αζαλάζηνο, Κ. Βνεζφο Γεληθφο Έθνξνο 
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ΕΚΠΡΟΧΠΗΗ Ε.Π.Π. 

Πην 1ν Ξαλειιήλην Ππλέδξην Ξαιαηψλ Ξξνζθφπσλ ζπκκεηείραλ κέιε Δ.Ξ.Ξ. 

σο Πχλεδξνη θαη Ξαξαηεξεηέο απφ ηηο αθφινπζεο 28 Δ.Ξ.Ξ. επί ζπλφινπ 52: 

 

ΔΞΞ 1νπ Λ/Ξ ΘΑΙΑΚΑΘΗΝ 

ΔΞΞ 1νπ Λ/Ξ Ξ-ΒΑ 

ΔΞΞ 1νπ Ξ ΤΣΗΘΝ 

ΔΞΞ 2νπ Ξ ΞΑΡΟΥΛ 

ΔΞΞ 2νπ Ξ ΣΑΙΑΛΓΟΗΝ 

ΔΞΞ 3νπ Ξ ΞΑΡΟΥΛ 

ΔΞΞ 58νπ Λ/Ξ ΒΝΙΝ 

ΔΞΞ 7νπ Ξ ΛΗΘΑΗΑΠ 

ΔΞΞ 8νπ Ξ ΡΝΚΞΑΠ 

ΔΞΞ ΔΙΔΠΗΛΑΠ 

ΔΞΞ ΙΑΟΗΠΑΠ 

ΔΞΞ ΙΔΠΒΝ ΑΘΖΛΥΛ 

ΔΞΞ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ – ΛΔΑΠ ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ 

ΔΞΞ ΛΔΝ ΦΑΙΖΟΝ 

ΔΞΞ ΑΞΝΓΖΚΥΛ ΑΗΓΞΡΝ 

ΔΞΞ ΖΙΔΗΑΠ 

ΔΞΞ ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

ΔΞΞ ΘΑΦΟΝ 

ΔΞΞ ΞΔ ΘΔΟΘΟΑΠ 

ΔΞΞ ΞΔ ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ 

ΔΞΞ ΑΗΓΑΙΔΥ 

ΔΞΞ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ 

ΔΞΞ ΕΥΓΟΑΦΝ 

ΔΞΞ ΘΖΦΗΠΗΑΠ 

ΔΞΞ ΘΝΕΑΛΖΠ 

ΔΞΞ ΡΔ ΙΔΘΝ ΞΟΓΝ 

ΔΞΞ ΛΔΑΠ ΗΥΛΗΑΠ 

ΔΞΞ ΛΗΘΑΗΑΠ - ΘΝΟΓΑΙΙΝ 
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΥΝΔΕΜΟ 

ΠΑΛΑΙΩΝ 

ΠΡΟΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ 

 

               

 

          Λεπθωζία, 25 Ννεκβξίνπ 2015 

 

Επ’ επθαηξία ηεο δηεμαγωγήο ηνπ 1
νπ

 Παλειιήληνπ Πξνζθνπηθνύ 

Σπλεδξίνπ Παιαηώλ Πξνζθόπωλ ζαο ζηέιλω ηνπο αδειθηθνύο 

ραηξεηηζκνύο ηνπ Παγθύπξηνπ Σπλδέζκνπ Παιαηώλ Πξνζθόπωλ θαη 

Οδεγώλ θαη ζαο εύρνκαη θάζε επηηπρία ζην Σπλέδξηό ζαο. 

Με ηελ εθινγή ηνπ λένπ Σπκβνπιίνπ πξνζβιέπω ζε κηα ζηελόηεξε 

ζπλεξγαζία  πξνο όθεινο ηωλ Σπλδέζκωλ καο. 

Με Πξνζθνπηθνύο ραηξεηηζκνύο 

Χξίζηνο Κνύδεο 

Πξόεδξνο ΠΣΠΠΟ 

 



 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 

1ου  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ  ΥΝΕΔΡΙΟΥ  ΠΑΛΑΙΩΝ  ΠΡΟΚΟΠΩΝ 

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2015 
       

       

ΕΣΟΔΑ   ΕΞΟΔΑ  

       

  €    € 

1 Σσνδρομές Σσμμεηετόνηων  1.890,00  1 Τροθοδοζία  1.431,10 

 126 Σσμμεηέτονηες Φ € 15    Γεύμα (110 Φ € 10 = € 1.100)  

     Coffee brake (97 Φ € 2,5 = € 242,50)  

     Κεράζμαηα (€ 88,60)  

       

    2 Αναμνηζηικά  65,00 

     130 Σσμμεηέτονηες Φ € 0,50  

       

    3 Γραθική ύλη - Εκησπώζεις 85,94 

       

    4 Banner 36,90 

       

    5 Υπόλοιπο ζηο ηαμείο Σ.Ε.Π. 271,06 

       

 ΥΝΟΛΟ  ΕΟΔΩΝ 1.890,00   ΥΝΟΛΟ  ΕΞΟΔΩΝ 1.890,00 
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ΟΡΓΑΝΧΗ ΤΝΕΔΡΙΟΤ 

 

Πξνεδξείν πλεδξίνπ 

Ξξφεδξνο: Θσλζηαληίλνο Γθαβέξαο, Δ.Ξ.Ξ. Λένπ Φαιήξνπ 

Γξακκαηεία: Πππξίδσλ Κπακίραο, Δ.Ξ.Ξ. Ξ.Δ. Θέξθπξαο 

  Κηραήι Βαξειάο, Δ.Ξ.Ξ. Θεθηζηάο 

 

πληνληζηέο Κύθιωλ πδήηεζεο 

Αλδξηφπνπινο Ησάλλεο, Δ.Ξ.Ξ. 1νπ Π.Ξ. Τπρηθνχ 

Αξκπειηάο Δκκαλνπήι, Δ.Ξ.Ξ. Απνδήκσλ Αηγχπηνπ 

Γάζηνο Θσλζηαληίλνο, Δ.Ξ.Ξ. 2νπ Π.Ξ. Ξαηξψλ 

Ιέιιαο Πππξίδσλ, Δ.Ξ.Ξ. Ξ.Δ. Θέξθπξαο 

Ρξηαληαθπιιφπνπινο Θσλζηαληίλνο, Δ.Ξ.Ξ. Ξ.Δ. Ζιείαο 

 

Οξγαλωηηθή Επηηξνπή 

Ξαλαγηψηεο Ξαπαδφπνπινο, Αληηπξφεδξνο Γ.Π./Π.Δ.Ξ. 

Σξηζηφθνξνο Κεηξνκάξαο, Αλαπιεξσηήο Γεληθφο Γξακκαηέαο Γ.Π./Π.Δ.Ξ. 

Ηζίδσξνο Θαλέηεο, Κέινο Γ.Π./Π.Δ.Ξ. 

Πππξηδνχια Πθνχξα, Έθνξνο Νηθνλνκηθψλ θαη Ξεξηνπζίαο Γ.Δ. 

Γέζπνηλα Σαζηιίδε, πάιιεινο Π.Δ.Ξ. 

 

Τπνζηήξημε 

Αζαλάζηνο Δπζηαζίνπ, Γηεπζπληήο πεξεζηψλ Π.Δ.Ξ. 

Καηίλα Θεξάλε, πάιιεινο Π.Δ.Ξ. 

Γήκεηξα Θεθαιά, πάιιεινο Π.Δ.Ξ. 

Διεπζεξία Κπειέξε, πάιιεινο Π.Δ.Ξ. 

Καξία Κπελά, πάιιεινο Π.Δ.Ξ. 

Ππχξνο Ξνιπδψεο, πάιιεινο Π.Δ.Ξ.  
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Ο ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΑΙΧΝ θαη ηα ΠΟΡΙΜΑΣΑ ηνπ 1νπ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΠΑΛΑΙΧΝ ΠΡΟΚΟΠΧΝ 

γλωζηνπνηήζεθαλ ζηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ .Ε.Π., ζηα 

κέιε ηεο Επηηξνπήο πλδέζεωο Παιαηώλ Πξνζθόπωλ θαη Οδεγώλ 

Ειιάδνο, ζηνπο Εθόξνπο ηεο Γεληθήο Εθνξείαο, ζηνπο 

Πεξηθεξεηαθνύο Εθόξνπο θαη ζηα κέιε ηωλ Ελώζεωλ Παιαηώλ 

Πξνζθόπωλ.   

 

Αζήλα, Δεθέκβξηνο 2015 

Η Οξγαλωηηθή Επηηξνπή ηνπ πλεδξίνπ / Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην 


