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ΚΡΑΤΟΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ – Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

 

Αρμοδιότητες και Λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών  

Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας  

 

 

Copyright:  2009, Εκδοτικός Οίκος – Δίκαιο και Οικονομία, Π.Ν. Σάκκουλας 

Α.Ε.Ε.Ε., Αθήνα. Publication date on RIEAS web site (www.rieas.gr): 4 April 

2015. 

 

Η Π.Ο.Σ.Ε.Υ.Π. διοργάνωσε μία εξαιρετική ημερίδα στην Αθήνα (Ιούνιος 2008). 

Το RIEAS επιθυμεί να παρουσιάσει το Βιβλίο με τα Πρακτικά της Επιστημονικής 

Ημερίδας και μέρος της ομιλίας (σελίδες 4-5) του πρώην Προέδρου  (Κ.Α.) 

Π.Ο.Σ.Ε.Υ.Π. 

Κύριε Υπουργέ,  

Κύριοι βουλευτές, κύριε Πρέσβη, κυρίες και κύριοι καθηγητές, κυρίες και κύριοι 

προσκεκλημένοι, αγαπητοί συνάδελφοι, εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου 

της Ομοσπονδίας μας, σας καλωσορίζω στην σημερινή εκδήλωση. 

Ο πρώην Πρόεδρος της Π.Ο.Σ.Ε.Υ.Π. ελαβε το λόγο στην ημερίδα που σκοπό είχε 

να ενημερώσει, με την βοήθεια της πολιτείας  και των λαμπρών πανεπιστημιακών 

και άλλων ειδικών επιστημόνων, αλλα και με τη συμμετοχή εκπροσώπων του 

τύπου, την κοινή γνώμη για το ρόλο και τη συμβολή της Υπηρεσίας στο Εθνικό 

Σύστημα Ασφάλειας.  

Ο πρώην Πρόεδρος της Π.Ο.Σ.Ε.Υ.Π. ανέφερε ότι όλοι πρέπει να κατανοήσουν 

πως  η ΕΥΠ των Πρέσβεων κ.κ. Κοραντή και Αποστολίδη και του αείμνηστου 

Πτέραχου Σταυρακάκη, δεν έχει καμία σχέση με την πάλαι ποτέ ΚΥΠ. 

http://www.rieas.gr/
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Σημαντική ηταν αναφορά του πρώην Προέδρου της Π.Ο.Σ.Ε.Υ.Π. οτι «το 

λεγόμενο μυστικό κονδύλι είναι μόνο 4,5 εκατ Ευρω ενω  στην πραγματικότητα 

είναι μόνο 1,5 εκατ Ευρω αν εξαιρέσουμε τους μισθούς των υπαλλήλων του 

Εξωτερικού.  Είναι τραγικό ένας υπάλληλος της ΕΥΠ με 20 χρόνια προυπηρεσίας, 

με μεταπτυχιακές σπουδές, προιστάμενος επιχειρησιακού τομέα και με οικογένεια, 

οι συνολικές του μηνιαίες απολαβές να είναι 1600 Ευρω καθαρά....... “ 

Ο πρώην Πρόεδρος της Π.Ο.Σ.Ε.Υ.Π. έκλεισε την ομιλία του ευχαριστώντας 

όλους τους εκπροσώπους των κομμάτων, τους καθηγητές και τους άλλους 

επιστήμονες, εκπροσώπους  του τύπου για την ανταπόκριση τους στο κάλεσμα 

μας. 

 

Σημείωση: Παρατήρηση του Προέδρου του Ερευνητικού Ινστιτούτου 

Ευρωπαικών και Αμερικανικών Μελετών (RIEAS),  Dr. Ιωάννης Μ Νομικός, 

«Γιατί δεν συνεχίστηκε η προσπάθεια (έχουν περάσει 7 χρόνια!) ώστε να 

διοργανώνεται αντίστοιχη ημερίδα κάθε χρόνο όπως κάνουν άλλες χώρες 

(Ρουμανία), και να δημιουργηθούν ακαδημαικά προγράμματα για την συνεχή εξέλιξη 

των στελεχών που εργάζονται στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ)?» 

  

 

 


