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ΔΙΑΓΩΓΗ
Η παξνύζα έθζεζε απνζθνπεί ζηελ όζν ην δπλαηόλ ιεπηνκεξέζηεξε
παξνπζίαζε ηεο ζπζηεκαηηθήο ελαζρόιεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ
Σ.Δ.Π. κε ηνλ ζεζκό ησλ Παιαηώλ Πξνζθόπσλ θαη ηα ζέκαηα ησλ Δ.Π.Π. θαη
ηεο Κ.Δ.Π.Π.Δ. από ηνλ Ινύιην ηνπ 2014 έσο θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2015,
νύησο ώζηε ηα κέιε ηεο Κ.Δ.Π.Π.Δ. πνπ αλαδείρζεθαλ θαηά ηηο εξγαζίεο ηνπ
1νπ Παλειιελίνπ Σπλεδξίνπ Παιαηώλ Πξνζθόπσλ θαη ζα έρνπλ ηελ επζύλε
ηνπ ζπληνληζκνύ ηνπ έξγνπ ησλ Δ.Π.Π. έσο θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2019 λα
γλσξίδνπλ ηα ζέκαηα κε ηα νπνία αζρνιήζεθε ην Γ.Σ., ηηο απνθάζεηο πνπ
ειήθζεζαλ, ηηο αλάγθεο πνπ αλαδείρζεθαλ θαη ιακβαλνκέλσλ απηώλ ππόςε
λα πξνρσξήζνπλ ζην ζρεδηαζκό ηεο λέαο επνρήο πνπ αλνίγεηαη γηα ηνλ ζεζκό
ησλ Παιαηώλ Πξνζθόπσλ.
Όπσο είλαη γλσζηό, ην Γ.Σ. νδεγήζεθε ζηελ αλάιεςε, πξνζσξηλά, ηεο
άκεζεο επνπηείαο θαη παξαθνινύζεζεο ησλ Δ.Π.Π. (Αλαθνίλσζε Γ.Σ.
68/17.7.2014), κεηά από ηηο δηαδνρηθέο παξαηηήζεηο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ
κειώλ ηεο Κ.Δ.Π.Π.Δ., πνπ είρε αλαδεηρζεί ζηηο αξραηξεζίεο ηνπ Γεθεκβξίνπ
ηνπ 2011 γηα ζεηεία κέρξη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2015, κε απνηέιεζκα ηα κέιε
ηεο Κ.Δ.Π.Π.Δ. λα πεξηνξηζηνύλ ζε ηέζζεξα (4) επί ζπλόινπ ελλέα (9) θαη σο
εθ ηνύηνπ λα πξνθύπηεη αδπλακία ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο. Παξάιιεια, ην
γεγνλόο όηη είραλ πεξηέιζεη ζε γλώζε ηνπ Γ.Σ. πνιιέο δπζιεηηνπξγίεο αιιά θαη
ελζηάζεηο γηα ηε κέρξη ηόηε ιεηηνπξγία ηεο Κ.Δ.Π.Π.Δ., ζε ζπλδπαζκό κε ηε
ζρεδηαδόκελε (ηόηε) αλαζεώξεζε ηνπ Καλνληζκνύ Παιαηώλ Πξνζθόπσλ,
νδήγεζαλ ην Γ.Σ. ζηελ απόθαζε λα κελ πξνρσξήζεη άκεζα ζε δηαδηθαζίεο
ζπγθξόηεζεο λέαο Κ.Δ.Π.Π.Δ. αιιά ζην λα αλαιάβεη πξνζσξηλά ηελ επνπηεία
ησλ Δ.Π.Π. κε ζθνπό ηε κεηάβαζε ζε έλα εθζπγρξνληζκέλν κνληέιν
νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο.
Σην πιαίζην απηό, ην Γ.Σ. αθνύ ζπγθξόηεζε εηδηθή επηηξνπή απνηεινύκελε
από ηνλ Αληηπξόεδξν Γ.Σ. θ. Παλαγηώηε Παπαδόπνπιν, ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα
Γ.Σ. θ. Ισάλλε Καζκίξνγινπ, ηνλ Αλαπιεξσηή Γεληθό Γξακκαηέα Γ.Σ. θ.
Φξηζηόθνξν Μεηξνκάξα θαη ηνλ Σύκβνπιν Γ.Σ. θ. Ιζίδσξν Καλέηε,
ζπζηεκαηνπνίεζε ηε δξάζε ηνπ ζηνπο αθόινπζνπο άμνλεο:
Α. Άκεζε επνπηεία θαη παξαθνινύζεζε έξγνπ Δ.Π.Π.
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Β. Σπλεξγαζία Σ.Δ.Π. & Σ.Δ.Ο. κέζσ ηεο Δ.Σ.Π.Π.Ο.Δ.
Γ. Αλαζεώξεζε Καλνληζκνύ Παιαηώλ Πξνζθόπσλ
Γ. Πξαγκαηνπνίεζε Παλειιελίνπ Σπλεδξίνπ Παιαηώλ Πξνζθόπσλ
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Α. ΔΠΟΠΣΔΙΑ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Δ.Π.Π.
Από ηηο πξώηεο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξνέβε ην Γ.Σ. ήηαλ ε πξνζπάζεηα γηα
νξζή απνηύπσζε ησλ ελεξγώλ Δ.Π.Π. αλά ηελ Διιάδα θαη γηα αμηνιόγεζε ηεο
δξαζηεξηόηεηάο ηνπο θαη ηνπ αληίθηππνπ ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Σεκεησηένλ,
ηνλ Ινύιην ηνπ 2014 νη ελεξγέο Δ.Π.Π. ζύκθσλα κε ηα κεηξώα ηεο Κ.Δ.Π.Π.Δ.
αλέξρνληαλ ζε εβδνκήληα κία (71), πιελ όκσο πνιιέο εμ απηώλ είηε
ππνιεηηνπξγνύζαλ είηε δελ ιεηηνπξγνύζαλ θαζόινπ είηε ιεηηνπξγνύζαλ θαηά
παξέθθιηζε ηνπ Καλνληζκνύ Παιαηώλ Πξνζθόπσλ. Δπίζεο, εθείλε ηε ρξνληθή
πεξίνδν ε αξηζκεηηθή δύλακε ησλ Δ.Π.Π. εκθάληδε ζνβαξή θάκςε ζε ζρέζε
κε ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά, ε νπνία δελ κπνξνύζε λα δηθαηνινγεζεί.
Υπό απηέο ηηο ζπλζήθεο, ην Γ.Σ. θάιεζε όιεο ηηο Δ.Π.Π. λα απνζηείινπλ ζηελ
Κεληξηθή Γηνίθεζε ηα νξηδόκελα από ηνλ ηζρύνληα ηόηε Καλνληζκό Παιαηώλ
Πξνζθόπσλ έγγξαθα, νύησο ώζηε αθελόο λα ελεκεξσζεί ζρεηηθά ην κεηξών
ηεο Κ.Δ.Π.Π.Δ. αθεηέξνπ λα γίλεη κία πξώηε αμηνιόγεζε ηνπ έξγνπ πνπ
παξάγνπλ νη Δ.Π.Π. (Αλαθνηλώζεηο Γ.Σ. 76/17.9.2014, 104/31.10.2014). Σηελ
πξνζπάζεηα απηή αληαπνθξίζεθαλ πεξίπνπ νη κηζέο Δ.Π.Π., ελώ ζην ελδηάκεζν
δηάζηεκα αλαδείρζεθαλ πνιιά εθθξεκή δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ελ γέλεη
ιεηηνπξγία ηνπο, κε απνηέιεζκα ην Γ.Σ. λα νδεγεζεί ζηελ απόθαζε λα
παξαηείλεη ηελ επνπηεία ηνπ γηα επηπιένλ ρξνληθό δηάζηεκα (Αλαθνίλσζε Γ.Σ.
115/16.12.2014) θαη λα πξνβεί ζηελ αλαζηνιή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Δ.Π.Π.
πνπ απνδεδεηγκέλα δελ ιεηηνπξγνύζαλ ζηελ πξάμε (Αλαθνίλσζε Γ.Σ.
47/22.5.2015).
Παξάιιεια, θαηά ην δηάζηεκα επνπηείαο ηνπ επί ησλ Δ.Π.Π., ην Γ.Σ.
πξνρώξεζε ζηελ έγθξηζε ηεο ίδξπζεο πέληε (5) λέσλ Δ.Π.Π. (Φαλίσλ, 1νπ Π
Καιακαθίνπ, 6νπ Π Κέξθπξαο, Διεπζίλαο, 1νπ Α/Π Παγθξαηίνπ), νη νπνίεο
πιεξνύζαλ ηηο πξνβιεπόκελεο από ηνλ Καλνληζκό Παιαηώλ Πξνζθόπσλ
πξνϋπνζέζεηο.
Σην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα θαη πην εληαηηθά ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο έγηλε
ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο απνγξαθήο θαη ηεο
πξαγκαηηθήο αξηζκεηηθήο δύλακεο ησλ Δ.Π.Π. Μέζα από απηή ηε δηαδηθαζία
πξνέθπςε όηη θαηά ηα ηειεπηαία ρξόληα είραλ δνζεί εζθαικέλα ζηνηρεία ζην
Σ.Δ.Π., σο πξνο ηελ απνγξαθή ησλ Δ.Π.Π., αθνύ είηε κεκνλσκέλα κέιε είηε
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Δ.Π.Π. σο θιηκάθηα, ελώ είραλ θαηαβάιεη ηελ εηήζηα ζπλδξνκή ηνπο ζηελ
Κ.Δ.Π.Π.Δ. δελ εκθαλίδνληαλ ζην κεηξών ηνπ Σ.Δ.Π. Με ηε ζπλεξγαζία ησλ
Δθόξσλ Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθώλ & Πεξηνπζίαο ηεο Γεληθήο Δθνξείαο ην
Γ.Σ. πξνζπάζεζε θαη ελ πνιινίο θαηόξζσζε λα δηνξζώζεη ηα ζηνηρεία απηά
ώζηε λα απνηππώλεηαη ε νξζή εηθόλα, ζύκθσλα κε ηα ππνβιεζέληα από ηηο
Δ.Π.Π. ζηνηρεία.
Παξάιιεια, ηνλ Ινύιην ηνπ 2014 ππεβιήζε ζηελ Οηθνλνκηθή Υπεξεζία ηνπ
Σ.Δ.Π. έθζεζε ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη ηνπ ηακείνπ ηεο
Κ.Δ.Π.Π.Δ. ηεο πεξηόδνπ 1.1.2012 – 13.9.2013, ηνλ νπνίν δηελήξγεζε ην
κέινο ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θ. Γεκήηξηνο
Φξνλόπνπινο. Σύκθσλα κε

ηελ

ελ

ιόγσ έθζεζε

πξνέθπςε

ζσξεία

εζθαικέλσλ εγγξαθώλ ζην βηβιίν ηακείνπ θαη εγγξαθώλ εζόδσλ θαη εμόδσλ
πνπ δελ ζπλνδεύνληαη από ηα αληίζηνηρα παξαζηαηηθά, αλαθνινπζίεο ζηελ
αξίζκεζε ησλ κπινθ εηζπξάμεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύζε ε Κ.Δ.Π.Π.Δ. θαη κε
νξζή παξαθνινύζεζε θαη θαηαγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο ησλ Δ.Π.Π.,
κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα απνηππσζεί ε αθξηβήο νηθνλνκηθή δηαρείξηζε
θαη λα ππνινγηζηεί ην αθξηβέο ππόινηπν ηνπ ηακείνπ ηεο Κ.Δ.Π.Π.Δ. Τν Γ.Σ.,
πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηνύλ ηα αλσηέξσ δεηήκαηα, θάιεζε πνιιαπιώο
ηνπο δηαηειέζαληεο Πξνέδξνπο θαη Τακίεο ηεο Κ.Δ.Π.Π.Δ. θαηά ηελ αλσηέξσ
ρξνληθή πεξίνδν ώζηε λα παξάζρνπλ ηηο αλαγθαίεο δηεπθξηλίζεηο θαη λα γίλνπλ
νη απαξαίηεηεο δηνξζώζεηο ζην βηβιίν ηακείνπ. Ωζηόζν, ε δηαδηθαζία απηή
αληηκεησπίζηεθε κε άξλεζε από ηνπο πξώελ Πξνέδξνπο θαη Τακίεο ηεο
Κ.Δ.Π.Π.Δ., όηαλ δε, κόιηο ηνλ Ννέκβξην ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, πξνζήιζε ν
πξώελ Τακίαο ηεο Κ.Δ.Π.Π.Δ. γηα ηελ παξνρή ησλ αλαγθαίσλ δηεπθξηλίζεσλ
επηθαιέζζεθε πιήξε άγλνηα, ηζρπξηδόκελνο όηη ν ίδηνο ήηαλ κόλν ηύπνηο ηακίαο
θαη όηη ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε επέβιεπε ν ηόηε Πξόεδξνο ηεο Κ.Δ.Π.Π.Δ ζε
ζπλεξγαζία κε άιια κέιε ηεο. Δλόςεη απηώλ, ην Γ.Σ. ζα εμαθνινπζήζεη λα
δηεξεπλά ην ελ ιόγσ ζέκα πξνθεηκέλνπ λα ηαθηνπνηεζνύλ νη ειεγρόκελεο
νηθνλνκηθέο εθθξεκόηεηεο.
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Β. ΤΝΔΡΓΑΙΑ .Δ.Π. & .Δ.Ο. / Δ..Π.Π.Ο.Δ.
Από ηηο πξώηεο πξνηεξαηόηεηεο ηνπ Γ.Σ. ήηαλ ε άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ
ζρέζεσλ ηνπ Σ.Δ.Π. κε ην Σ.Δ.Ο. ζηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηνπο Παιαηνύο
Πξνζθόπνπο θαη Οδεγνύο θαη ε νπζηαζηηθή επαλαιεηηνπξγία ηεο Δ.Σ.Π.Π.Ο.Δ.,
ε νπνία είρε αηνλήζεη θαηά ην πξνεγνύκελν ρξνληθό δηάζηεκα. Σην πιαίζην
απηό πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνιιέο ζπλαληήζεηο ηεο Δ.Σ.Π.Π.Ο.Δ. κε ηε
ζπκκεηνρή κειώλ ηνπ Γ.Σ. γηα ινγαξηαζκό ηεο Κ.Δ.Π.Π.Δ., θαηά ηηο νπνίεο,
κεηαμύ άιισλ, δηεπζεηήζεθαλ νη πνιιέο θαη ζνβαξέο εθθξεκόηεηεο πνπ
ππήξραλ από πιεπξάο Κ.Δ.Π.Π.Δ. έλαληη ηεο Δ.Σ.Π.Π.Ο.Δ. θαη ηεο Γηεζλνύο
Φηιίαο (I.S.G.F.). Δλδεηθηηθό είλαη όηη δηαπηζηώζεθε πσο δελ είραλ απνζηαιεί
ζηελ I.S.G.F. νύηε νη πξνβιεπόκελεο εηήζηεο αλαθνξέο γηα ηα έηε 2011, 2012
θαη 2013 νύηε όκσο θαη ε εηήζηα νηθνλνκηθή ζπλδξνκή αλά κέινο γηα ηα
αλσηέξσ έηε, παξαιείςεηο πνπ είραλ νδεγήζεη ζηελ παξαγθώληζε θαη ζηελ
ππνβάζκηζε ηεο ζέζεο ηεο ρώξαο καο ζηα δηεζλή fora ηεο I.S.G.F. θαη ζηε
ζηέξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ςήθνπ ζε απηά. Τν Γ.Σ., αλαινγηδόκελν ηελ
αλεπίηξεπηε απηή θαηάζηαζε γηα κηα ρώξα – ηδξπηηθό κέινο ηεο I.S.G.F.
πξνέβε ζε όιεο ηηο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο γηα ηε ζεξαπεία απηώλ ησλ
παξαιείςεσλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ νλόκαηνο ηνπ Οξγαληζκνύ ζε
δηεζλέο επίπεδν.
Δπηζηέγαζκα ηεο ζηελήο ζπλεξγαζίαο Σ.Δ.Π. θαη Σ.Δ.Ο. κέζσ ηεο Δ.Σ.Π.Π.Ο.Δ.
ππήξμε ε δηεθδίθεζε ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα θαη ε αλάζεζε ηεο
δηνξγάλσζεο ηεο 16εο Μεζνγεηαθήο Σπλάληεζεο ηεο Γηεζλνύο Φηιίαο ην έηνο
2018 ζηελ Διιάδα, έλα project ην νπνίν ζα πξέπεη λα θέξεη εηο πέξαο ε λέα
Κ.Δ.Π.Π.Δ., ζε ζπλεξγαζία κε ην Σ.Δ.Ο., κε ηε ζπλδξνκή βέβαηα ηνπ Γ.Σ.
Σεκεηώλεηαη όηη κέρξη ηνλ Ινύιην ηνπ 2014 κεηείραλ ζηελ Δ.Σ.Π.Π.Ο.Δ. εθ
κέξνπο ηνπ Σ.Δ.Ο. ε θα Σνθία Λεβεληάθε σο Πξόεδξνο, ε θα Αγγειηθή Γαβαιά
σο Υπεύζπλε Γηεζλώλ Σρέζεσλ θαη ε θα Σνθία Κνπζηάδνπ σο Υπεύζπλε
Γεκνζίσλ Σρέζεσλ θαη εθ κέξνπο ηεο Κ.Δ.Π.Π.Δ. νη θ.θ. Παληειήο Γάλδνινο
σο Αληηπξόεδξνο, Ισάλλεο Παηνπζηάο σο Γεληθόο Γξακκαηέαο θαη Ηιίαο
Τζεζκειήο σο Τακίαο.
Μεηά ηελ αλάιεςε ηεο επνπηείαο ησλ Δ.Π.Π. θαη ηεο Κ.Δ.Π.Π.Δ., ην
Γ.Σ./Σ.Δ.Π. όξηζε σο εθπξνζώπνπο ηεο Κ.Δ.Π.Π.Δ. ζηελ Δ.Σ.Π.Π.Ο.Δ.,
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ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό ηεο, ηνπο θ.θ. Παλαγηώηε Παπαδόπνπιν σο
Αληηπξόεδξν, Ισάλλε Καζκίξνγινπ σο Τακία θαη Φξηζηόθνξν Μεηξνκάξα σο
Γεληθό Γξακκαηέα. Δλ ησ κεηαμύ, ηνλ Μάξηην ηνπ 2015 ιόγσ ηεο ιήμεσο ηεο
ζεηείαο ηεο θαο Σνθίαο Λεβεληάθε σο Πξνέδξνπ ηνπ Τκήκαηνο Σπλεξγαζίαο
ηνπ Σ.Δ.Ο., θαζήθνληα Πξνέδξνπ ηεο Δ.Σ.Π.Π.Ο.Δ. αλέιαβε ε εθιεγείζα ζηελ
αλσηέξσ ζέζε θα Διέλε Φαγνγέλε.
Τέινο, ζεκεηώλεηαη όηη ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό ηεο Δ.Σ.Π.Π.Ο.Δ.
θαζήθνληα Πξνέδξνπ απηήο από 1/1/2016 θαη γηα δύν έηε αλαιακβάλεη ν
Πξόεδξνο ηεο Κ.Δ.Π.Π.Δ.
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Γ. ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΚΟΠΩΝ
Ο λένο Καλνληζκόο Παιαηώλ Πξνζθόπσλ πνπ ηέζεθε ζε εθαξκνγή ηνλ Μάην
ηνπ

2015

(Αλαθνίλσζε

Γ.Σ.

48/22.5.2015)

απνηέιεζε

αληηθείκελν

επεμεξγαζίαο από ην Γ.Σ., ήδε πξηλ από ηελ αλάιεςε ηεο επνπηείαο ησλ
Δ.Π.Π. Τν Γ.Σ. επεμεξγάζηεθε ιεπηνκεξώο ηόζν ηηο πξνηάζεηο ησλ Δ.Π.Π. πνπ
είραλ δηαηππσζεί παιαηόηεξα ζε δηάθνξεο ζπλαληήζεηο Παιαηώλ Πξνζθόπσλ
όζν θαη ην ζρέδην Καλνληζκνύ πνπ ε Κ.Δ.Π.Π.Δ. θαηέζεζε σο πξόηαζε εληόο
ηνπ 2014. Ωζηόζν, όπσο πξνθύπηεη από ηε κειέηε ηνπ ζρεδίνπ απηνύ, κόλν
δηαδηθαζηηθέο ηξνπνπνηήζεηο επέξρνληαλ σο πξνο ηνλ ηζρύνληα ηόηε
Καλνληζκό, ρσξίο λα δηαθνξνπνηείηαη νπζηαζηηθά ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ησλ
Δ.Π.Π. θαη ηεο Κ.Δ.Π.Π.Δ., κε απνηέιεζκα λα κελ ηθαλνπνηείηαη ε αλάγθε γηα
απινύζηεπζε ησλ γξαθεηνθξαηηθώλ δνκώλ πνπ ηαιαηπσξνύζαλ ηηο Δ.Π.Π. θαη
γηα ηνλ ελ γέλεη εθζπγρξνληζκό ηνπο ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο επνρήο.
Αληηζέησο, ν λένο Καλνληζκόο πνπ εθπνλήζεθε από ην Γ.Σ. απαληά ζε
πνιινύο πξνβιεκαηηζκνύο θαη δίλεη ιύζεηο ζε πνιιά από ηα δεηήκαηα πνπ
απαζρνινύζαλ από θαηξό ηηο Δ.Π.Π., δίλεη ηηο απαξαίηεηεο θαηεπζύλζεηο γηα ην
ξόιν πνπ κπνξνύλ λα δηαδξακαηίζνπλ νη Δ.Π.Π. θαη ε Κ.Δ.Π.Π.Δ. πξνο ηνλ
ζθνπό ηεο ππνζηήξημεο ησλ θαηά ηόπνπο πξνζθνπηθώλ θιηκαθίσλ, εηζάγεη ηελ
εθπαίδεπζε ζηε δξάζε ησλ Δ.Π.Π. θαη επηθεληξώλεηαη ζην νπζηαζηηθό δήηεκα
ηεο πξνζθνπηθήο δξάζεο ησλ Δ.Π.Π. Βεβαίσο, ζηνλ λέν Καλνληζκό
ελζσκαηώζεθαλ όιεο νη ξπζκίζεηο πνπ είραλ πξνηαζεί από Δ.Π.Π. θαη ηελ
Κ.Δ.Π.Π.Δ., νη νπνίεο πξνζηδηάδνπλ ζηε θηινζνθία ηνπ.
Τν Γ.Σ. ζεσξεί όηη ν Καλνληζκόο, σο δσληαλό θείκελν, πξέπεη λα δνθηκαζηεί
από ηηο Δ.Π.Π. ζηελ πξάμε, ώζηε αθελόο λα θαηαδεηρζνύλ ηα ζαθή
πιενλεθηήκαηά ηνπ έλαληη ηνπ πξνεγνπκέλνπ θαη αθεηέξνπ λα εληνπηζηνύλ
δεηήκαηα πνπ πηζαλώο ρξήδνπλ ηξνπνπνηήζεσλ.
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Γ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΚΟΠΩΝ
Σηηο πξνβιέςεηο θαη ζηηο θαηλνηνκίεο ηνπ λένπ Καλνληζκνύ Παιαηώλ
Πξνζθόπσλ

ζπγθαηαιέγεηαη

ε

ζεζκηθή

θαζηέξσζε

ηεο

ζύγθιεζεο

Παλειιελίνπ Σπλεδξίνπ Παιαηώλ Πξνζθόπσλ θάζε ηέζζεξα ρξόληα. Τν Γ.Σ.
είλαη πεπεηζκέλν όηη κέζα από ηε ζπλεδξηαθή δηαδηθαζία, ηνλ δηάινγν, ηελ
αληαιιαγή θαη ηνλ ζπγθεξαζκό απόςεσλ ζα πξναρζεί ζπζηεκαηηθά ν ζεζκόο
ησλ Παιαηώλ Πξνζθόπσλ, ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ζθνπό ηνπ Σ.Δ.Π. θαη ηηο
ζηξαηεγηθέο πξνηεξαηόηεηεο ηεο εθάζηνηε Γηνίθεζεο. Υπό ην πξίζκα απηό, ην
Γ.Σ. αλέιαβε ηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ηνπ 1νπ Παλειιελίνπ Σπλεδξίνπ
Παιαηώλ Πξνζθόπσλ (Αλαθνηλώζεηο Γ.Σ. 75/28.7.2015, 102/9.10.2015,
111/9.11.2015, 119/26.11.2015, 125/2.12.2015), ην νπνίν παξνπζηάδεηαη
αλαιπηηθά ζην ηεύρνο απνινγηζκνύ ηνπ.
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