
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Αζήλα  07 - 12 - 2005 

ΠΡΟ:         Όιεο  ηηο  Σνπηθέο  Γηνηθήζεηο 

          Αγαπεηνί  πλάδειθνη, 

          αο γλσξίδνπκε ην βαζηθό πξόγξακκα ηνπ 22νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ, ην 
νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Καιακπάθα από 26-04-2006 κέρξη 30-04-

2006,.ηπρόλ αιιαγέο πνπ ζα πξνθύςνπλ ζα ζαο γλσζηνπνηεζνύλ. 

1ε  Ηκέξα  Σεηάξηε  26-04-2006 

12.00 - 18.00 Αθίμεηο ζπλέδξσλ - εθδξνκέσλ  
19.00 Τπνδνρή - γλσξηκία  
20.30 Γείπλν ζην Ξελνδνρείν  
23.00 Γηαζθέδαζε ζε λπρηεξηλό θέληξν (πξναηξεηηθά).  

   

2ε  Ηκέξα  Πέκπηε  27-04-2006 

07.00 - 08.00 Πξσηλό  
08.15 - 13.30 ύλεδξνη - Δθδξνκείο : Δπίζθεςε ζηα Μεηέσξα (κνλέο) α) Αγίνπ 
ηεθάλνπ, β) Μεγάιν Μεηέσξν θαη γ) Βαξιαάκ.  
14.00 - 16.00 Γεύκα ζε ηαβέξλα ηεο πεξηνρήο - επηζηξνθή ζην μελνδνρείν.  
16.00 - 19.00 Διεύζεξνο ρξόλνο  

ΣΔΛΔΣΗ ΔΝΑΡΞΗ ΤΝΔΓΡΙΟΤ  

19.30 Πξνζέιεπζε ζπλέδξσλ - εθδξνκέσλ  

19.45 Πξνζέιεπζε επηζήκσλ  
19.50 Δγθαίληα (έθζεζεο εηθαζηηθώλ ηερλώλ - έθζεζε έξγσλ ΑΜΔΑ 
Σξηθάισλ)  
20.00 Έλαξμε πλεδξίνπ - ππνδνρή από δηνξγαλσηέο. 
20.05 Αλάθξνπζε Δζληθνύ Ύκλνπ - Ύκλνπ ΙΡΑ - έπαξζε ζεκαηώλ.  
20.10 Υαηξεηηζκόο Πξνέδξνπ Διιεληθνύ Σκήκαηνο  
20.15 Υαηξεηηζκόο Παγθνζκίνπ Πξνέδξνπ  
20.20 Υαηξεηηζκνί εθπξνζώπσλ ηνπηθώλ αξρώλ.  
20.40 Αλάπηπμε θεληξηθνύ ζέκαηνο ζπλεδξίνπ : «Αζηπλνκία θαη 
θνηλσλία» 

Δηζεγεηήο ν Ννκάξρεο Σξηθάισλ θ. ΒΛΑΥΟΓΙΑΝΝΗ Ηιίαο.  
21.00 Παξνπζίαζε ηνπηθώλ ρνξώλ.  
21.15 Δπίζεκν δείπλν Γηαζθέδαζε κε δσληαλή κνπζηθή (ιατθή - 
δεκνηηθή). 

3ε  Ηκέξα  Παξαζθεπή  28-04-2006 

07.00 - 08.00 Πξσηλό  
08.30 - 16.00 ύλεδξνη : Δξγαζίεο Ι.Ρ.Α.  



Αληαιιαγή αλακλεζηηθώλ θαη επίδνζε επηηαγώλ ζε πνιύηεθλνπο ζπλαδέιθνπο κεηά 
ην πξώην δηάιεηκκα.  
(γεύκα ζην μελνδνρείν)  
Απόγεπκα ειεύζεξν  
08.15 - 16.00 Δθδξνκείο : Δθδξνκή ζηα νξεηλά ησλ Σξηθάισλ,  
Ξελάγεζε ζηε κνλή Πόξηα Παλαγηά, επίζθεςε :  
α) ζηελ πόιε ηεο Πύιεο (παιαηό πέηξηλν γεθύξη),  
β) ζην γξαθηθό ρσξηό Διάηε (ειεύζεξνο ρξόλνο),  
γ) ζην νξεηλό Πεξηνύιη (ρηνλνδξνκηθό θέληξν, ιηβάδηα αληακώκαηνο 
αξαθαηζαλαίσλ)  
Γεύκα ζε ηαβέξλα ηεο πεξηνρήο - επηζηξνθή ζην μελνδνρείν.  
Απόγεπκα ειεύζεξν  
20.30 ύλεδξνη - Δθδξνκείο : Γείπλν ζην μελνδνρείν  
23.00 Γηαζθέδαζε ζε λπρηεξηλό θέληξν (πξναηξεηηθά).  

4ε  Ηκέξα  άββαην  29-04-2006 

07.00 - 08.00 Πξσηλό  
08.30 - 16.00 ύλεδξνη : (εξγαζίεο ΛΑΜΓΔΑ - γεύκα ζην μελνδνρείν)  
16.30 - 19.00 Δπίζθεςε ζηελ πόιε ησλ Σξηθάισλ,  
19.00 - 20.30 Μεηάβαζεζην Πλεπκαηηθό θέληξν Σξηθάισλ γηα ηα εγθαίληα έθζεζεο 
Σξνραίαο - επηζηξνθή ζην Ξελνδνρείν.  
08.30 - 13.30 Δθδξνκείο : Δθδξνκή - μελάγεζε ζηα Σξίθαια  
(πεξηήγεζε νδηθά ζηελ πόιε (ηδακί - αξραίν Αζθιεπηείν), επίζθεςε ζην θξνύξην, 
πεξηήγεζε ζηελ παιαηά πόιε (ζηελά ηνπ αθαθιηά), πεξηήγεζε ζην θέληξν ηεο πόιεο 
(πνηάκη - πιαηείεο).  
14.00 - 16.00 Γεύκα ζε ηαβέξλα ηεο πεξηνρήο - επηζηξνθή ζην μελνδνρείν. 
Απόγεπκα ειεύζεξν.  
21.00 ύλεδξνη - Δθδξνκείο : Δπίζεκν Γείπλν ζην μελνδνρείν 

Σειεηή ιήμεο πλεδξίνπ  
Γηαζθέδαζε κε δσληαλή κνπζηθή (ιατθή - δεκνηηθή).  

5ε  Ηκέξα  Κπξηαθή  30-04-2006 

07.00 - 12.00        Πξσηλό - Αλαρσξήζεηο  

Σν ζπλνιηθό θόζηνο ζπκκεηνρήο θαη’ άηνκν είλαη :  
Α) Γηακνλή ζε δίθιηλν δσκάηην 270 επξώ.  
Β) Γηακνλή ζε κνλόθιηλν δσκάηην 400 επξώ.  
Γ) Γηακνλή ζε ηξίθιηλν δσκάηην 250 επξώ.  

Με εθηίκεζε 

SERVO PER AMIKECO  

          Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                   Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

        Υξήζηνο ΚΟΝΣΑΚΟ                         Βαζίιεηνο ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------- 



Αζήλα  15 - 02 - 2006 

Αξ. Πξση.: 600-06-1δ 

ΠΡΟ: Όιεο  ηηο  Σνπηθέο  Γηνηθήζεηο 

ΘΔΜΑ:  « 22ν Παλειιήλην πλέδξην ηνπ Διιεληθνύ Δζληθνύ Σκήκαηνο ηεο ΓΔΑ ». 

          Αγαπεηνί  πλάδειθνη, 

Α)      αο απνζηέιινπκε έληππα ζπκκεηνρήο εθπξνζώπνπ θαη παξαηεξεηώλ (κέρξη 
2 κέιε) γηα ην 22ν Παλειιήλην πλέδξην (Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Διιεληθνύ Δζληθνύ 
Σκήκαηνο ηεο ΓΔΑ), σο θαη έληππα ζπκκεηνρήο εθδξνκέσλ ζην ζπλέδξην.  

          Παξαθαινύκε όπσο κέρξη 20-03-2006 καο απνζηείιεηε ηηο δειώζεηο 
ζπκκεηνρήο εθπξνζώπνπ θαη παξαηεξεηώλ γηα ην πλέδξην (ζαο γλσξίδνπκε όηη 
κε νκόθσλε απόθαζε ηνπ πλεδξίνπ ηεο Εαθύλζνπ ηα έμνδα ζπκκεηνρήο, ΜΟΝΟ 

ηνπ εθπξνζώπνπ, θαιύπηνληαη από ην Δζληθό Σκήκα). 

          ΠΡΟΟΥΗ ζύκθσλα κε : α) ην άξζξν 29 παξάγξαθνο 1 πεξίπησζε β) ηνπ 
Καηαζηαηηθνύ ηνπ Διιεληθνύ Δζληθνύ Σκήκαηνο θαη β) ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο 
ηνπ ΛΑΜΓΔΑ (άξζξν Γεληθή πλέιεπζε), ν εθπξόζσπνο ηεο Σ.Γ. πνπ ζπκκεηέρεη 
ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Διιεληθνύ Δζληθνύ Σκήκαηνο ηεο ΓΔΑ, ν ίδηνο 
ζπκκεηέρεη θαη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΛΑΜΓΔΑ. 

Β)      αο θάλνπκε επίζεο γλσζηό όηη από πιεπξάο ηνπ Διιεληθνύ Δζληθνύ 
Σκήκαηνο απνθαζίζζεθε (γηα ηνπο εθδξνκείο) ε θάιπςε θαη ηεο ηέηαξηεο 
εκέξαο ηνπ πλεδξίνπ (άββαην), κε εκεξήζηα εθδξνκή (μελάγεζε ζηελ πόιε ησλ 
Σξηθάισλ ή πεξηήγεζε ζηε ιίκλε Πιαζηήξα) θαη ην γεύκα ζα είλαη πεξηιακβάλεηαη 
ζην θόζηνο ζπκκεηνρήο. 

Γ)      Από πιεπξάο καο έρεη αλνηρζεί ινγαξηαζκόο γηα ηελ θαηάζεζε ηνπ πνζνύ 
ζπκκεηνρήο (ησλ παξαηεξεηώλ θαη ησλ εθδξνκέσλ), ν νπνίνο είλαη ν  101 / 752 098 - 

07  ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο. 

          Παξαθαινύκε όπσο ζε θάζε θαηάζεζε λα Φ/Α λα απνζηέιιεηαη ζηα γξαθεία 
ηνπ Διιεληθνύ Σκήκαηνο θαμ : 210 52 48 397 θαη λα ππάξρεη επηπιένλ επηθνηλσλία 
κε ηνλ Αληηπξόεδξν θ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ Βαζίιεην ηει. 69 75 905 020 , ν νπνίνο 
έρεη νξηζζεί σο ππεύζπλνο δηεμαγσγήο ηνπ πλεδξίνπ γηα ηελ ηαπηνπνίεζε θαη 
ηαθηνπνίεζε ηεο ζπκκεηνρήο. 

          Οη δειώζεηο ζπκκεηνρήο ησλ εθδξνκέσλ παξαθαινύκε λα πεξηέιζνπλ ζηα 
γξαθεία καο ην αξγόηεξν κέρξη 20-3-2006. (επεηδή ν αξηζκόο ζπκκεηνρώλ είλαη 
ζπγθεθξηκέλνο ζα ηεξεζεί ΑΤΣΗΡΑ ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο). 

Γ)      Δπίζεο παξαθαινύκε όπσο κέρξη ηέινο Φεβξνπαξίνπ καο απνζηείιεηε ηηο 
ζέζεηο ζαο γηα ηα ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηα νπνία έρεηε ιάβεη, πξνθεηκέλνπ 
από πιεπξάο καο ζπληαρζεί ε ηειηθή κνξθή ησλ ζεκάησλ πνπ ζα καο απαζρνιήζνπλ 
ζην ελ ιόγσ πλέδξην. 



Με εθηίκεζε 

SERVO PER AMIKECO  

          Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                   Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

        Υξήζηνο ΚΟΝΣΑΚΟ                         Βαζίιεηνο ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ 

 


