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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΕΩΝ

ΔΖΜΖΗΕΠΖΗΜΡ ΟΡΙΒΜΡΘΖΜΡ ηηπ 8ηπ ΖΜΡΚΖΜΡ 2011
Οηεκ Αζήκα ζήμενα ηεκ 8η Ζξρμίξρ 2011 εμένα ηεξ εβδμμάδμξ Πεηάνηε θαη ώνα 10.00΄,
ζοκήιζε ημ Δ.Ο. ζε ηαθηηθή ζοκεδνίαζε ζηεκ αίζμοζα ζοκεδνηάζεςκ ημο Γιιεκηθμύ Γζκηθμύ
Πμήμαημξ ηεξ Δηεζκμύξ Έκςζεξ Αζηοκμμηθώκ , Ζθηίκμο 2, θαηόπηκ πνμζθιήζεςξ ημο
Ννμέδνμο ε μπμία εθδόζεθε θαη θμηκμπμηήζεθε εγθαίνςξ ζε όια ηα ηαθηηθά μέιε ημο Δ.Ο.
μαδί με ηα ζέμαηα Εμενεζίαξ Δηαηάλεςξ θαη ζύμθςκα με ηα άνζνα 17, 18 & 19 ημο
Ηαηαζηαηηθμύ μαξ θαη 21 ημο Ηακμκηζμμύ Θεηημονγίαξ/ΔΓΑ ,γηα ζοδήηεζε θαη ιήρε
απμθάζεςκ επί ηςκ θμηκμπμηεζέκηςκ παναθάης ζεμάηςκ ηεξ Ε. Δ.:
ΘΓΙΑ 1ξ :ΑΝΑΞΠΖΑ – ΓΝΖΗΡΞΩΟΕ ΝΞΑΗΠΖΗΜΡ ΝΞΜΕΓΜΡΙΓΚΜΡ Δ.Ο.
Γεκμμέκεξ πνμζθιήζεςξ από ημκ Γεκηθό Γναμμαηέα, εονέζεζακ πανόκηα 10 μέιε ημο Γζκηθμύ
Πμήμαημξ: Απμοζίαδε δηθαημιμγεμέκα μ θ. ΟΠΑΟΖΚΜΟ ΚΖΗΜΘΑΜΟ.
Οοκεπώξ, επί 11 ηαθηηθώκ μειώκ ημο Δ.Ο. Νανόκηα είκαη ηα 10 μέιε θαη ςξ εθ ημύημο ημ
Δ.Ο. ημο Γζκηθμύ Πμήμαημξ /ΔΓΑ βνίζθεηαη ζε ΑΝΑΞΠΖΑ.
Γπίζεξ πανόκηεξ ζηε ζοκεδνίαζε ήηακ μ Γπίηημμξ Γεκηθόξ Γναμμαηέαξ θ. ΒΑΟΖΘΑΗΕΟ
Ηςκ/κμξ, μ μπμίμξ εοπήζεθε θαιή δύκαμε ζημ κέμ Δημηθεηηθό Οομβμύιημ, μ ηέςξ Δηεζκήξ
Βμεζόξ Γεκ. Γναμμαηέαξ θ. ΝΑΚΜΡΟΕΟ Ζςάκκεξ , μη Ννόεδνμη ηςκ Πμπηθώκ Δημηθήζεςκ:
ΙΓΟΟΕΚΖΑΟ θ. Δαθεηνόπμοιμξ Ζςάκκεξ , ΟΑΙΜΡ θ. ΑΒΞΑΙΖΔΕΟ Γεώνγημξ,
ΗΡΗΘΑΔΩΚ θ. ΓΖΑΚΚΜΡΗΜΟ Παληάνπεξ, μ Γεκ. Γναμμαηέαξ ηεξ Πμπηθήξ Δημίθεζεξ
Ανθαδίαξ θ. Ηαζίμμξ Οςηήνημξ θαζώξ θαη ημ 1μ ακαπιενςμαηηθό μέιμξ ημο Δ.Ο. ημο Γζκηθμύ
Πμήμαημξ θαη Ννόεδνμξ ηεξ Πμπηθήξ Δημίθεζεξ Γνεβεκώκ θα Ναπαδμπμύιμο Ηςκζηακηηκηά.
Ε πνόζθιεζε ηεξ θαξ Ναπαδμπμύιμο έγηκε με απόθαζε ημο Δ.Ο. επεηδή μεηαηέζεθε ε
ζοδήηεζε γηα ηεκ παναίηεζε ημο θ. Ηαηζανόπμοιμο Γεςνγίμο γηα ηε ζεμενηκή ζοκεδνίαζε.
Γπηθονώζεθακ θαη οπμγνάθεθακ ηα πναθηηθά ηεξ ζοκεδνίαζεξ ηεξ 5.5.2011 γηα ηεκ
ζογθνόηεζε ζε ζώμα ημο κέμο Δ.Ο.
ΘΓΙΑ 2ξ:ΓΝΖΟΠΜΘΕ ΝΑΞΑΖΠΕΟΕΟ κ. ΗΑΠΟΑΞΜΝΜΡΘΜΡ
Από ημ Γεκηθό Γναμμαηέα ακαγκώζζεθε ε επηζημιή παναίηεζεξ από μέιμξ ημο Δ.Ο. θ.
Ηαηζανόπμοιμο Γεςνγίμο ζημκ μπμίμ δόζεθε μ ιόγμξ θαη είπε όηη επημέκεη ζηεκ ανπηθή ημο
ημπμζέηεζε. Γπί ημο Θέμαημξ δήηεζε ημ ιόγμ μ θμξ Γηακκαθόπμοιμξ, θαζώξ θαη μη θμη
Βαζηιάθεξ θαη Νακμύζεξ θαη ημκ πνμέηνερακ ζηεκ ακάθιεζε ηεξ παναηηήζεςξ.
Οηε ζοκέπεηα ημκ ιόγμ δήηεζε θαη πήνε μ θμξ Δαπανημοδάθεξ μ μπμίμξ ημπμζεηήζεθε επί ημο
ζέμαημξ ηεξ εμενήζηαξ δηάηαλεξ ,θμηκμπμηώκηαξ επηζημιή γηα κα ηενεζεί ζηα πναθηηθά .Ιε
ηεκ ημπμζέηεζε ημο εθηόξ θαη ηςκ ενςηεμάηςκ πμο έζεζε θάιεζε ημκ θμ ΗΑΠΟΑΞΜΝΜΡΘΜ
κα ακαθαιέζεη ηεκ παναίηεζε ημο.
Μ θμξ Ηαηζανόπμοιμξ ακαθάιεζε ηεκ παναίηεζε ημο θαη ηαοηόπνμκα έγηκε δεθηή από ημ Δ.Ο.
Πμκ ιόγμ μεηά πήνακ μ θ. Βαζηιάθεξ Ηςκ/κμξ θαη μ θ. Νακμύζεξ Ζςάκκεξ θαη ελέθναζακ ηεκ
ηθακμπμίεζή ημοξ γηα ηεκ ακάθιεζε ηεξ παναίηεζεξ ημο θ. Ηαηζανόπμοιμο .
Πέιμξ δόζεθε μ ιόγμξ ζηεκ θ. Ναπαδμπμύιμο ε μπμία ελέθναζε ηεκ πηθνία ηεξ γηα
παναζθεκηαθέξ εκένγεηεξ, ηεκ άζθμπε πνόζθιεζή ηεξ ζημ Δ.Ο. θαη ηεκ ηαοηόπνμκε
ηαιαηπςνία ηεξ , αθμύ ζε επηθμηκςκία ηεξ όπςξ είπε με ημκ θ. Ηαηζανόπμοιμ ηεκ
δηαβεβαίςζε όηη ζα παναηηεζεί θαη ζα πάνεη ηε ζέζε ημο ζημ Δ.Ο. Πμ Δ.Ο. αθμύ εοπανίζηεζε
ηεκ θα Ναπαδμπμύιμο γηα ηεκ πανμοζία ηεξ ζημ Δ.Ο. εκέθνηκε ηα έλμδα θίκεζεξ ηεξ από
Γνεβεκά γηα Αζήκα θαη ακηηζηνόθςξ.
ΘΓΙΑ 3ξ:ΔΖΜΖΗΕΠΖΗΑ ΘΓΙΑΠΑ
ΓΖΟΕΓΕΟΕ κ. ΝΞΜΓΔΞΜΡ (Ορμημμέμη επιζηξλή).

Ναοάδξζη απεοςόμεμξρ Δ.Ο. και παοαλαβή από ηξ μεξεκλεγέμ Δ.Ο.
Δηαβάζζεθε ημ πνςηόθμιιμ πανάδμζεξ –παναιαβήξ ημο απενπόμεκμο Δ.Ο. πνμξ ημ
κεμεθιεγέκ Δ.Ο. ημ μπμίμ εγθνίζεθε μμόθςκα θαη ζηε ζοκέπεηα οπμγνάθεθε.
(ζοκεμμέκμ πνςηόθμιιμ). Γηα ηεκ πανάδμζε ημο Παμείμο θαη ηεκ εκεμένςζε ημο
θαηκμύνγημο Παμία θιήζεθε θαη πανέζηε ζηε ζοκεδνίαζε μ πνώεκ Παμίαξ ημο Γ.Π. θ.
Γηάπμξ Οηαύνμξ.
Θειηξρογία επιηοξπώμ αμηιποξέδοωμ
Θα ζοδεηεζεί ζημ επόμεκμ Δ.Ο. με ηε ζύζηαζή ημοξ.
Ορμεογάηηπ ηήοηζηπ και διαςείοιζηπ μαγμηηικξύ αοςείξρ μελώμ Δ.Γ.Α.
Ιεηά ηε δηαπίζηςζε όηη ημ μαγκεηηθό ανπείμ μειώκ ημο Γ.Π. έπεη ειιείρεηξ, ημ μέιμξ ημο
Δ.Ο. θ. ΗΑΠΟΑΞΜΝΜΡΘΜΟ Γεώνγημξ πνμζεθένζε μηθημζειώξ κα βμεζήζεη .
Απμθαζίζζεθε θαη ημο ακαηέζεθε ε ηήνεζε θαη ε δηαπείνηζε ημο μαγκεηηθμύ ανπείμο ηςκ
μειώκ ηεξ Δ.Γ.Α. (Ιεηνώμ μειώκ εκ εκενγεία, εκεμένςζε μηθμκμμηθά ηαθημπμηεμέκςκ
απμζηνάηςκ μειώκ, εηηθέηεξ πενημδηθμύ θαη δηθαηώμαηα ηςκ Π.Δ.) .
Αίηημα ζηημ ηγεζία ΓΘ.ΑΟ για ηξπξθέηηζη και ζύμδεζη ηηλεθώμξρ με ηξ ζύζηημα pol
Έγηκε δεθηή ε παναπάκς πνόηαζε θαη οπεύζοκμξ γηα ηεκ οιμπμίεζή ηεξ μνίζζεθε μ θ.
Βαιαηζόξ Βιάζημξ.
Νεοιξδικό :ρπεύθρμξπ έκδξζηπ και ζρμηακηική επιηοξπή
Ρπεύζοκμξ έθδμζεξ μνίζηεθε μ θ. ΔΓΘΘΑΟ μ μπμίμξ ζα ζοκεπίζεη ηεκ πμιύ θαιή
ενγαζία πμο πανείπε ηα πνμεγμύμεκα πνόκηα .Οηεκ ζοκηαθηηθή επηηνμπή ε μπμία ζα
βμεζάεη ημκ θ. ΔΓΘΘΑ μνίζζεθακ μη θύνημη ΗΑΞΗΑΘΕΟ, ΓΖΑΚΚΑΗΜΝΜΡΘΜΟ θαη
ΔΑΑΞΖΜΡΔΑΗΕΟ.
Ζζηξζελίδα
Ρπεύζοκμξ μνίζζεθε μ Γεκηθόξ Γναμμαηέαξ θ.ΝΑΝΑΟ μ μπμίμξ ζε ζοκενγαζία με ημκ
ελςηενηθό ζοκενγάηε ηεξ Δ.Γ.Α. θ. Ηαηζανόπμοιμ Οηαμάηε ζα θνμκηίδεη γηα ηεκ
ακάνηεζε ακαθμηκώζεςκ ζηεκ ηζημζειίδα θαζώξ θαη ζηεκ πμημηηθή ακαβάζμηζή ηεξ.
Θέμαηα ηξπικώμ διξικήζεωμ
Οοδεηήζεθε ε εκενγμπμίεζε ηςκ ακεκενγώκ Πμπηθώκ Δημηθήζεςκ (Ηεθαιμκηά ,Γύβμηα
θαη Δςδεθάκεζα) θαη μνίζζεθε μ οπεύζοκμξ μ Α΄. Ακηηπνόεδνμξ θ. Ιανμύκηαξ κα θάκεη
ηηξ απαναίηεηεξ εκένγεηεξ θαη επαθέξ με ζθμπό ηεκ εκενγμπμίεζεξ αοηώκ.
ΘΓΙΑ 4ξ:ξικξμξμικα θέμαηα
Παμιακή εμημέοωζη-Έγκοιζη δαπαμώμ ποξηγξύμεμξρ μήμα

Έγηκε ε εκεμένςζε από ημκ ηαμία (ζοκεμμέκε θαηάζηαζε) θαη ζηεκ ζοκέπεηα εγκοίθηκαμ
μη δαπάκεξ ημο πνμεγμύμεκμο μήκα.
Απξζηξλή δικαιωμάηωμ διεθμξύπ ηαμία και Gimborn
Όπςξ ακέθενε μ Παμίαξ ηα παναπάκς δηθαηώμαηα (21.005,00 εονώ) έπμοκ ζηαιεί ζημκ
Δηεζκή Παμία θαη γηα ημ Gimborn (1317,00 εονώ).
Δαπάμεπ μεηακίμηζηπ μελώμ Δ.Ο. και ένξδα ηηλεθώμωμ.
Οηα πιαίζηα ηεξ μηθμκμμηθήξ θνίζεξ μ Ννόεδνμξ θ.ΗΑΞΑΝΑΠΑΗΕΟ ποόηειμε ηε
μείςζε ηςκ δαπακώκ θίκεζεξ ηςκ μειώκ θαη ελόδςκ ηειεθώκςκ θαηά 30%. Μ θμξ
ΒΑΘΑΠΟΜΟ πνόηεηκε μείςζε 20% , εκώ μ θ. Γηακκαθόπμοιμξ πνόηεηκε κα μεκ μεηςζεί
θαζόιμο. Ιε ημκ θ.Γηακκαθόπμοιμ ζομθώκεζε θαη μ θ.Ναπάξ μ μπμίμξ ακέθενε όηη ηε
πνμκηθή ζηηγμή πμο πάνζεθε ε απόθαζε γηα ηεκ απμδεμίςζε μεηαθίκεζεξ ηςκ μειώκ
ημο Δ.Ο. ηα θαύζημα ήηακ ζηε μηζή ηημή από όηη ζήμενα ημ ίδημ θαη ηα θόμηζηνα ζηα μέζα
μαδηθήξ μεηαθμνάξ .Ακηαιιάπζεθακ απόρεηξ από όια ηα μέιε θαη ηειηθά ηέζεθε πνμξ
ρήθηζε ε πνόηαζε ημο θ. Βαιαηζμύ γηα μείςζε θαηά 10% ηςκ δαπακώκ θίκεζεξ θαη ηςκ
ελόδςκ ηειεθώκςκ , Ννόηαζε μπμία έγηκε δεθηή θαηά πιεημρεθία (9 οπέν – 1 θαηά).
Πακηξπξίηζη λξγαοιαζμώμ και εμημέοωζη ΓΠΓ για μέξ Δ.Ο.
Ιε ηεκ εθιμγή ημο κέμο Δ.Ο. ημο Γζκηθμύ Πμήμαημξ απμθαζίζηεθε ε αιιαγή μκμμάηςκ
ζημοξ ηναπεδηθμύξ ιμγανηαζμμύξ ηεξ έκςζεξ θαζώξ θαη ε γκςζημπμίεζε ζηεκ Γ.Π.Γ.
ηεξ κέαξ ζύκζεζεξ ημο Δ.Ο.
ΝΜΘΡΠΓΗΚΜΖ – ΔΖΜΞΘΩΟΕ ΝΞΑΗΠΖΗΜΡ
Απμθαζίζζεθε κα δημνζςζεί ημ πναθηηθό πμνήγεζεξ εθάπαλ πανμπήξ ζημοξ
πμιοηέθκμοξ θαζόζμκ μ ΒΑΟΖΑΗΜΟ Κεθηάνημξ(Π.Δ.ΗΑΞΔΖΠΟΑΟ) δηθαημύηαη ημ
βμήζεμα εκώ μ ΑΝΜΟΠΜΘΜΝΜΡΘΜΟ Γεώνγημξ (Π.Δ. ΑΑΖΑΟ)πνέπεη κα ημ
επηζηνέρεη. Πμ ζέμα ζα δηεθπεναηώζεη μ Παμίαξ.
Ούμβαζη ηεςμικήπ ρπξζηήοινηπ για ηξ θωηξηρπικό
Απμθαζίζζεθε ξμόθωμα ε ζοκέπηζε ηεξ ζύμβαζεξ με ηεκ εηαηνεία πμο έπεη ακαιάβεη
ηεκ ηεπκηθή οπμζηήνηλε γηα ημ θςημηοπηθό με έθπηςζε 10%.
Αιηήμαηα ςοημαηικώμ εμιζςύζεωμ ηξπικώμ διξικήζεωμ & μελώμ
Π.Δ.ΦΘΩΞΖΚΑΟ: εγθνίζεθε μηθμκμμηθή εκίζποζε ημο μέιμοξ Πζμύθαιε Οηαμαημύιαξ
750 εονώ , γηα ακηημεηώπηζε πνμβιήμαημξ ογείαξ παηδημύ (κμζειεία ζηεκ Αγγιία).
Π.Δ.ΒΜΖΩΠΖΑΟ: Γγθνίζεθε μηθμκμμηθή βμήζεηα ημο μέιμοξ ΔΑΞΙΑ Γοαγγέιμο 750
εονώ , γηα ακηημεηώπηζε πνμβιήμαημξ ογείαξ παηδημύ ημο.

Π.Δ.ΑΘΕΚΩΚ-ΑΠΠΖΗΕΟ: Γγθνίζεθε μηθμκμμηθή εκίζποζε ζημκ ηαμία ηεξ Π.Δ.
Αηηηθήξ θ. ΔΖΑΚΑ Δεμεηνίμο 1.500 εονώ γηα ακηημεηώπηζε πνμβιήμαημξ ογείαξ ημο.
Π.Δ.ΙΓΟΟΕΚΖΑΟ: Γγθνίζεθε ε θαηαζθεοή ζεμαίαξ (85 εονώ) θαζώξ θαη μηθμκμμηθή
εκίζποζε 500 εονώ γηα ελμπιηζμό γναθείςκ.
Π.Δ.ΦΘΖΩΠΖΔΑΟ: Απμθαζίζζεθε ε απμζημιή πενημδηθώκ, εκηύπμο οιηθμύ θαη 150
ζηοιό πνμθεημέκμο δηακεμεζμύκ ζηεκ Νακειιήκηα Έθζεζε Θαμίαξ.
Π.Δ.ΑΞΠΑΟ: απμθαζίζζεθε ε μηθμκμμηθή εκίζποζε 200 εονώ γηα ακαζηήιςζε Ζενμύ
Καμύ ζηεκ Αηηάιεηα Πμονθίαξ.(θαηά πιεημρεθία)
Π.Δ.ΔΑΗΡΚΘΜΡ: απμθαζίζζεθε ε μηθμκμμηθή εκίζποζε 500 εονώ γηα έλμδα 2μο
ημονκμοά πμδμζθαίνμο 5π5 (θαηά πιεημρεθία) Οηηξ εθδειώζεηξ αοηέξ ημ Γζκηθό Πμήμα
ζα εθπνμζςπεζεί από ημκ θ. Ιανμύκηα .
Π.Δ.ΞΓΘΡΙΚΜΡ: Απμθαζίζηεθε θαηά πιεημρεθία μηθμκμμηθή εκίζποζε 300 εονώ γηα
πναγμαημπμίεζε εμενίδαξ ζημ ΠΔΑ Ξεζύμκμο θαζώξ θαη μηθμκμμηθή εκίζποζε 750
εονώ ζημ μέιμξ ΟΠΑΡΞΑΗΑΗΕ – πνόβιεμα ογείαξ ηεξ ζοδύγμο ημο. Οηεκ εμενίδα ημ
Γζκηθό Πμήμα ζα εθπνμζςπεζεί από ημκ θ. Δαπανημοδάθε.
Π.Δ.ΛΑΚΘΕΟ:Γγθνίζεθε ε απμζημιή 150 ζηοιό γηα εγγναθέξ δμθίμςκ.
Π.Δ.ΟΑΙΜΡ: εγθνίζεθε ε πμνήγεζε 15 T-shirt ΖΞΑ γηα πνήζε από ηεκ μμάδα
μπάζθεη ηεξ Α.Δ.ΟΑΙΜΡ.
Π.Δ.ΓΞΓΒΓΚΩΚ: εγθνίζεθε ε πμνήγεζε 25 T-shirt ΖΞΑ γηα πνήζε από ηεκ μμάδα
ηεξ Α.Δ. Γνεβεκώκ.
Γπίζεξ Γγθνίζεθε έθηαθηε μηθμκμμηθή εκίζποζε 1.000 εονώ γηα ηα παηδηά ημο πνώεκ
ελςηενηθμύ ζοκενγάηε ηεξ Έκςζεξ θ. ΓΡΑΓΓΓΘΜΡ πνμξ ακηημεηώπηζε μηθμγεκεηαθμύ
πνμβιήμαημξ .
ΑΝΜΔΜΕ ΔΩΞΓΑΟ
Γγθνίζεθε ε δςνεά Ε/Ρ από ημκ Γονςπασθό Ούκδεζμμ Φίιςκ Αζηοκμμίαξ θαη ε
θαηαπώνεζε ζημ βηβιίμ πενημοζίαξ θαζώξ θαη απμζημιή εοπανηζηήνηαξ επηζημιήξ.
Νοόγοαμμα ΡΝ.ΓΛ
Ακαθενόμεκμξ ζημ ζέμα μ θ.ΗΑΞΗΑΘΕΟ μαξ είπε όηη έγηκακ εκένγεηεξ πνμθεημέκμο
εθηαμηεοηεί πμζό 37.000 εονώ από ΡΝ.ΓΛ γηα πναγμαημπμίεζε εμενίδςκ από Δ.Γ.Α.
ζηε Οενβία γηα trafficking (πανάκμμε δηαθίκεζε γοκαηθώκ) θαη πενημέκμομε ζπεηηθή
απάκηεζε.
ΘΓΙΑ 5ξ :27ξ ΝΑΚΓΘΘΕΚΖΜ ΟΡΚΓΔΞΖΜ ΗΑΠΓΞΖΚΕ

Έγηκε εκεμένςζε από ηεκ μνγακςηηθή επηηνμπή θαη δηαπηζηώζεθε όηη ημ Οοκέδνημ είπε
μεγάιε επηηοπία, όζμκ αθμνά ημκ μηθμκμμηθό απμιμγηζμό ακαθένζεθε όηη δεκ είκαη
έημημμξ δηόηη οπάνπμοκ αθόμα εθθνεμόηεηεξ. Ωζηόζμ μ θ. Γηάπμξ ςξ μέιμξ ηεξ
μνγακςηηθήξ επηηνμπήξ θαη πνώεκ ηαμίαξ, μαξ εκεμένςζε όηη ηα έζμδα ακήιζακ ζημ
πμζό ηςκ 38.223,50 εονώ θαη ηα ε έλμδα ζημ πμζό ηςκ 68.921,56 εονώ.
Όζμκ αθμνά ηα πναθηηθά ημο Οοκεδνίμο δόζεθακ γηα απμμαγκεημθώκεζε θαη ζα είκαη
έημημα ζύκημμα. Ιόιηξ παναιεθζμύκ ζα ακανηεζμύκ ζηεκ ηζημζειίδα θαη ζα ζηαιμύκ
ζηηξ ημπηθέξ δημηθήζεηξ με email. Δεκ ζα ηοπςζμύκ γηα μείςζε δαπακώκ.
ΘΓΙΑ 6ξ;ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΓΟΩΠΓΞΖΗΜΡ
28ξ ΝΑΚΓΘΘΕΚΖΜ ΟΡΚΓΔΞΖΜ 2012
Γηα ημ πακειιήκημ ζοκέδνημ ημο 2012 οπήνλε εθδήιςζε εκδηαθένμκημξ από ηηξ Π.Δ.
ΙΓΟΟΕΚΖΑΟ , ΔΑΗΡΚΘΜΡ θαη ΑΘΓΛΑΚΔΞΜΡΝΜΘΕΟ μη μπμίεξ εκεμενώζεθακ
έγθαηνα γηα ηεκ θαηάζεζε θαθέιμο.
Ε Π.Δ.ΙΓΟΟΕΚΖΑΟ με ηεκ πανμοζία ζηε ζεμενηκή ζοκεδνίαζε ημο Ννμέδνμο ηεξ θ.
Δαθεηνόπμοιμο θαηέζεζε ζπεηηθό θάθειμ με πνμζθμνέξ από λεκμδμπεία ηεξ Ιεζζεκίαξ
, μ μπμίμξ ζα μειεηεζεί από ηεκ μνγακςηηθή επηηνμπή. Μη Π.Δ. ΔΑΗΡΚΘΜΡ θαη
ΑΘΓΛΑΚΔΞΜΡΝΜΘΕΟ δεκ θαηέζεζακ ζπεηηθό θάθειμ.
7η θιλική ζρμάμηηζη ηωμ Π.Δ. 2011(ΝΞΜΟΡΚΓΔΞΖΑΗΕ)
Ε θμηκή πνόηαζε από ηηξ Π.Δ.ΟΑΙΜΡ & ΕΞΑΗΘΓΖΜΡ γηα ημ ΗΑΟΠΓΘΜΞΖΔΜ θαζώξ
θαη ε πνόηαζε ηεξ Π.Δ,.ΖΩΑΚΚΖΚΩΚ γηα ημοξ Άγημοξ Οανάκηα απεζύνζεζακ.
Ρπήνλε πνμθμνηθή πνόηαζε από ηεκ Π.Δ.ΗΑΞΔΖΠΟΑΟ γηα ηεκ πναγμαημπμίεζε ηεξ 7εξ
Φηιηθήξ Οοκάκηεζεξ ζηεκ ιίμκε ΝΘΑΟΠΕΞΑ με θόζημξ 130-140 ημ άημμμ.
Θα ακαμέκμομε έγγναθε πνόηαζε.
Ναγκόζμιξ ζρμέδοιξ 2014
Απμθαζίζζεθε κα γίκεη πνόηαζε ακάιερεξ από ημ Γζκηθό Πμήμα γηα ημ παγθόζμημ
ζοκέδνημ ημο 2014. Θα ακαδεηεζμύκ πνμζθμνέξ γηα ΑΘΕΚΑ θαη ΑΘΗΖΔΖΗΕ.
Απμθαζίζζεθε θαη εγθνίζεθε ε ζομμεημπή ημο Γζκηθμύ Πμήμαημξ ζε εμενίδα ημο
ΡΝ.ΓΛ (17.5.2011- Οομμεηείπακ ΗΑΞΗΑΘΕΟ – ΑΚΠΩΚΖΜΡ – έγηκε ε ακάιμγε
εκεμένςζε) θαζώξ θαη ζε εμενίδα ηεξ Π.Δ. ΑΑΖΑΟ (23.5.2011- ΙΑΞΜΡΚΠΑΟέγηκε ακάιμγε εκεμένςζε) θαη ζημ 12μ πακειιήκημ ζοκέδνημ ηεξ μμμζπμκδίαξ
απμζηνάηςκ ζςμάηςκ αζθαιείαξ (4.6.2001) θ. Ννόεδνμξ.

ΘΓΙΑ 7ξ:ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΓΛΩΠΓΞΖΗΜΡ
Έγηκε εκεμένςζε από ημκ θ.ΝΑΝΑ γηα ηεκ μεζμγεηαθή ζοκάκηεζε πμο
πναγμαημπμηήζεθε ζηεκ Ηύπνμ ζηηξ 12.5.2011. Μ Γεκ Γναμμαηέαξ εθπνμζώπεζε ημ
Γζκηθό Πμήμα μαδί με ημκ θ. Ηαηζανόπμοιμ.
Γηα ημ ζοκέδνημ ηεξ Βμοιγανίαξ πμο δεπζήθαμε πνόζθιεζε γηα ηηξ 15/19.6.2011 ημ
εζκηθό ημήμα ζα εθπνμζςπεζεί από ημκ θ. ΗΑΠΟΑΞΜΝΜΡΘΜ.
ΘΓΙΑ 8ξ :ΘΜΖΝΑ ΘΓΙΑΠΑ
ΠΓΑΓΠΔΓΑ, ΑΝΜΦΑΟΖΟΘΕΗΓ Ε ΒΜΕΘΓΖΑ ΟΠΜ ΠΓΑΓΠΔΓΑ ηόζμ ημο
Γζκηθμύ Πμήμαημξ όζμ θαη ηςκ Πμπηθώκ Δημηθήζεςκ γηα ηεκ δηελαγςγή ηςκ
εθιμγώκ ημο ζηηξ 16.9.2011.
Αθμύ ελακηιήζεθακ ηα Θέμαηα ηεξ Ε.Δ. θαη ζε θαζέκα από αοηά εθθνάζηεθακ ηα μέιε ημο
Δ.Ο. θαηαγνάθεθακ μη απμθάζεηξ πμο ειήθζεζακ. Μ Ννόεδνμξ εοπανίζηεζε ηα μέιε γηα ηε
ζοκενγαζία ημοξ, όνηζε ςξ εμενμμεκία ζοκεδνίαζεξ γηα ημ επόμεκμ ηαθηηθό Δημηθεηηθό
Οομβμύιημ ηεκ 18η Ζξρλίξρ 2011 ημέοα Δερηέοα και ώοα 10.00 θαη έθιεηζε ηε ζοκεδνίαζε.

