
 

ΝΓΞΖΘΕΣΕ ΑΝΜΦΑΟΓΩΚ 
ΔΖΜΖΗΕΠΖΗΜΡ ΟΡΙΒΜΡΘΖΜΡ 18 ΖΜΡΘΖΜΡ 2011 

 

Οηεκ Αζήκα ζήμενα ηεκ 18η Ζξρλίξρ 2011 εμένα ηεξ εβδμμάδμξ Δεοηένα θαη ώνα 10.00΄, 
ζοκήιζε ημ Δ.Ο. ζε ηαθηηθή ζοκεδνίαζε ζηεκ αίζμοζα ζοκεδνηάζεςκ ημο Γιιεκηθμύ Γζκηθμύ 
Πμήμαημξ ηεξ Δηεζκμύξ Γκώζεςξ 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 1Μ: Απανηία – Γπηθύνςζε πναθηηθώκ πνμεγμύμεκεξ ζοκεδνίαζεξ Δ.Ο. 

Γεκμμέκεξ πνμζθιήζεςξ από ημκ Γεκηθό Γναμμαηέα , εονέζεζακ πανόκηα 10 μέιε ημο Δ.Ο ημο 

Γζκηθμύ Πμήμαημξ. Απμοζίαδε δηθαημιμγεμέκα μ θμξ ΒΑΘΑΠΟΜΟ Βιάζημξ. 

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 Ννόεδνμξ ηεξ Πμπηθήξ Δημίθεζεξ ΙΓΟΟΕΚΖΑΟ θ. 
Δαθεηνόπμοιμξ Ζςάκκεξ θαη μ Γεκ. Γναμμαηέαξ ηεξ Πμπηθήξ Δημίθεζεξ Ανθαδίαξ θ. Ηαζίμμξ 

Οςηήνημξ. Γπηθονώζεθακ θαη οπμγνάθεθακ ηα πναθηηθά ηεξ ζοκεδνίαζεξ ηεξ 8,6.2011. 
 

ΘΓΙΑ 2ξ: Διξικηηικά θέμαηα: 
 -ΝΑΞΑΖΠΕΟΕ κ. ΓΖΑΚΚΑΗΜΝΜΡΘΜΡ από ηα καθήκξμηα ηξρ Παμία. 
 Από ημ Γεκηθό Γναμμαηέα ακαγκώζζεθε ε επηζημιή παναίηεζεξ ημο θ. Γηακκαθόπμοιμο Βαζίιε 
από Παμίαξ ημο Γ.Π. πμο οπέβαιε ζημκ θ. Ννόεδνμ .  Πμο δόζεθε μ ιόγμξ θαη δήιςζε όηη δεκ 
επηζομμύζε ηε ζέζε ημο Παμία θαη γη αοηό οπέβαιιε ηεκ παναίηεζή ημο, γηα ημ θαιό όμςξ ηεξ 
Έκςζεξ ακαθαιεί ηεκ παναίηεζή ημο . Ε απόθαζή ημο έγηκε δεθηή μμόθςκα.  
Οηε ζοκέπεηα ημ ιόγμ πήνε μ Ννόεδνμξ θ. Ηαναπαηάθεξ  μ μπμίμξ ζπμιίαζε: Ιε αθμνμή ηεκ 
παναίηεζε ημο θ. Γηακκαθόπμοιμο θαη πςνίξ βέβαηα ηεκ πνόζεζε ακηηπανάζεζεξ ή ζύγθνμοζεξ με 
θακέκακ , αιιά ηεξ ζοκαίκεζεξ όπςξ δήηεζα γηα ηεκ ελαζθάιηζε ηεξ μμαιήξ ιεηημονγίαξ ημο Δ.Ο. 
ζα ζπμιηάζς ημοξ μεπακηζμμύξ μνηζμέκςκ θαη ηα όζα ιέγμκηαη έλς από εδώ ,γηαηί επηδηώθμοκ 
εκηοπςζηαζμμύξ ακηί ζμβανήξ θνηηηθήξ θαη πνμηάζεςκ γηα ηεκ επίιοζε ηςκ πνμβιεμάηςκ θαη 
παναγςγή ένγμο .Οημ Ννμεγμύμεκμ Δ.Ο. έιεηρε μία μηθνή ιέλε ε μπμία παναθηενίδεη  με 
οπεοζοκόηεηα ημο γεκκαίμοξ αμθοώπξρπ όηαμ διαποάηηξρμ λάθη. Δηηήζαμε ξμόθτμα από ηξ 
Γιώογξ (κ.Ηαηζαοόπξρλξ) μα ναμαζκεθθεί ηημ παοαίηηζή ηξρ όπςξ θαη έθακε,  αιιά κμμίδς όηη 
ζα έπνεπε κα μαξ είπε εκεμενώζεη  γηα ηεκ απόθαζε ημο πνμθεημέκμο κα μεκ πνμζθιεζεί θαη 
ηαιαηπςνεζεί άδηθα ε θ. Ναπαδμπμύιμο . Αιιά αθμύ ηε δηαβεβαίςζε θαη μ ίδημξ όηη ζα παναηηεζεί 
ημοιάπηζημκ μεηά ηεκ μνηζηηθή ημο απόθαζε, ήιπηδα πςξ ζα άθμογα ηε ιέλε ζργμώμη γηα ηεκ 
ακαζηάηςζε πμο πνμθάιεζε, αιιά μ Γηώνγμξ δεκ βνήθε ημ θμονάγημ κα ηεξ ημ δεηήζεη. Γηαηί όμςξ 
ηεξ ηειεθώκεζε μ θ. Θεμπάνεξ γηα κα  δεηήζεη εθείκμξ ζογκώμε γηα ιμγανηαζμό ημο όπςξ μμο 
είπε;  Οηε ζογθεθνημέκε πενίπηςζε ημ ιάζμξ ημο θ. Ηαηζανόπμοιμο πνμθάιεζε ηεκ ακαζηάηςζε 

θαη μμμιμγώ πςξ αηζζάκμμαη όηη είκαη επζνηθόξ θαη ζομςμέκμξ απέκακηί μμο. Λεθαζανίδς ιμηπόκ 
ηεκ ζέζε μμο Γηώνγμ, όπςξ δήιςζα ζέις κα είζαη ζημ PEB  θαη ζα ζηενίλμομε ηεκ οπμρεθηόηεηα 
ζμο ακ μέπνη ηηξ εθιμγέξ ημο 2012 δεκ έπεη αιιάλεη θάηη .Όζμκ αθμνά ηεκ πανμοζία ζμο ζημ Δ.Ο. 
πνόηεηκα κα είζαη Γεκηθόξ Γναμμαηέαξ . Ακ μ θ. Ναπάξ ημ δέπεηαη ζα ζομθςκμύζα κα ακαιάβεηξ 
εζύ Γεκ. Γναμμαηέαξ.   

   Ναίνκμκηαξ ημ ιόγμ μ θ. Ναπάξ δήιςζε όηη, είκαη μ Γεκηθόξ Γναμμαηέαξ ηεξ Έκςζεξ αθμύ 
ρεθίζζεθε από ηεκ πιεημρεθία ηςκ μειώκ ημο Δ.Ο. θαη δεκ παναηηείηαη.  



Ιε αθμνμή αοηό δήιςζε όηη ηειεοηαία  ηα έγγναθα αιιειμγναθίαξ ηεξ έκςζεξ γηα ηα μπμία δεκ 
είπε ιάβεη γκώζε, δεκ θένμοκ ημ όκμμά ημο αιιά ημ όκμμα ημο Ακαπι. Γεκηθμύ Γναμμαηέα  θ. 
Ηάνθαιε. Δήιςζε όηη είκαη πανώκ, δεκ θςιύεηαη θαη δήηεζε κα οπμγνάθεη ζύμθςκα με ημ 
θαηαζηαηηθό μαξ. Μ θ. Ηάνθαιεξ ημο είπε όηη αοηό δεμημονγεί δοζιεηημονγία ζηεκ αιιειμγναθία 
θαη δεκ πιαζημγναθεί ηεκ οπμγναθή ημο. Μ θ. Ναπάξ είπε όηη ζα θηηάλεη ζθναγηδάθη θαη ζα ημ 
αθήζεη ζηε γναμμαηεία. 
- Αίηημα εμημεοτηικήπ ζρμάμηηζηπ με Ρπξρογό  κ. Ναπξρηζή οήζηξ. 

Από ημκ Ννόεδνμ δηαβάζζεθε ε επηζημιή με ηεκ μπμία δεηάμε εκεμενςηηθή ζοκάκηεζε με ημ 
Ρπμονγό ημ δεύηενμ 10ήμενμ ημο ΖΜΡΘΖΜΡ – ΓΓΗΞΖΘΕΗΓ ΜΙΜΦΩΚΑ 

- ΘΓΖΠΜΡΞΓΖΑ ΓΝΖΠΞΜΝΩΚ ΑΚΠΖΝΞΜΓΔΞΩΚ 

Απμθαζίζζεθε ε ζογθνόηεζε επηηνμπώκ από ημοξ ακηηπνμέδνμοξ θαη ζα ακαθμηκςζμύκ ζημ 
επόμεκμ Δ.Ο. ηεξ 7.9.2011.  

- ΝΖΟΠΜΝΜΖΕΟΕ ΠΕΟ ΓΚΩΟΕΟ Ωπ Ι.Η.Μ.ΑΝΜ ΠΜ ΡΝΜΡΞΓΓΖΜ ΡΓΓΖΑΟ ΗΑΖ 
ΗΜΖΚΩΚΖΗΕΟ ΑΘΘΕΘΓΓΓΡΕΟ. 
Ακαηέζεθε ζημκ θ. Ηάνθαιε  ε απμζημιή δηθαημιμγεηηθώκ γηα ηεκ πηζημπμίεζε. 

- ΙΕΚΡΙΑ ΟΡΙΝΑΞΑΟΠΑΟΕΟ ΟΠΕΚ ΗΡΝΞΜ 

Δηαβάζζεθε ημ μήκομα ζομπανάζηαζεξ ημο Ννμέδνμο πνμξ ημοξ Ηύπνημοξ με αθμνμή ημ 
ηναγηθό δοζηύπεμα ζηε Καοηηθή Βάζε ηεξ Θεμεζμύ θαη απμθαζίζζεθε μμόθςκα κα ζηαιεί 
μηθμκμμηθή βμήζεηα 1.000 εονώ. 

- ΑΝΜΚΜΙΕ ΠΖΙΕΠΖΗΜΡ ΙΓΠΑΘΘΖΜΡ ΟΓ ΙΓΘΕ  ΠΕΟ ΔΓΑ  
Απμθαζίζζεθε  ε ζογθνόηεζε επηηνμπήξ οπό ηεκ επμπηεία ημο Α΄. Ακηηπνμέδνμο  θ. Ιανμύκηα , 
ε μπμία ζα πνμηείκεη ηεκ απμκμμή ηημεηηθμύ μεηαιιίμο ζε μέιε ηεξ ipa γηα ελαηνεηηθή πνμζθμνά 
ζύμθςκα με ηηξ ανπέξ θαη ημοξ ζθμπμύξ ηεξ  ipa. 

- ΝΞΜΠΑΟΕ ΠΕΟ Π.Δ.ΑΘΕΚΩΚ-ΑΠΠΖΗΕΟ ΓΖΑ ΑΚΑΗΕΞΡΛΕ ΓΝΖΠΖΙΜΡ ΙΓΘΜΡΟ 
ΠΜΡ κ. ΝΓΠΞΜΝΜΡΘΜΡ ΓΓΞΑΟΖΙΜΡ. 

Πμ ζέμα εηζεγήζεθε μ Ννόεδνμξ θ. Ηαναπαηάθεξ ακαθένμκηαξ όηη μ ζογθεθνημέκμξ έπεη 
βμεζήζεη θαη έπεη πνμζθένεη πμιιά ζηε Π.Δ. Αζεκώκ – Αηηηθήξ θαη ςξ επηβνάβεοζε κα ημο 
απμκεμεζεί μ ηίηιμξ ημο Γπηηίμμο μέιμοξ ηεξ Δ.Γ.Α. – Γγθνίζεθε θαηά πιεημρεθίαξ : 7 καη 3 όπη 
- ΝΞΜΠΑΟΕ Π.Δ.ΑΘΕΚΩΚ-ΑΠΠΖΗΕΟ για ηημ εκλξγή ητμ μελώμ ηξρ Δ.Ο. ζύμθτμα με 

ηξ Διεθμέπ καηαζηαηικό . 
Ε ακςηένς πνόηαζε είπε παναπεμθζεί από ημ Νακ. Οοκέδνημ ζηεκ Γπηηνμπή Δημηθεηηθώκ 
Θεμάηςκ θαη απμθαζίζζεθε όπςξ ηε μειεηήζεη ε παναπάκς επηηνμπή έηζη ώζηε κα θαηαηεζεί 
μιμθιενςμέκε ζηεκ Φηιηθή ζοκάκηεζε θαη κα ζοδεηεζεί ζημ 28μ Νακειιήκημ Οοκέδνημ. 
Ανμόδημξ θ. ΙΑΞΜΡΚΠΑΟ. 

- ΙΑΓΚΕΠΖΗΜ ΑΞΓΖΜ ΙΓΘΩΚ Δ.Γ.Α. 
Οημ πνμεγμύμεκμ Δ.Ο. ακαηέζεθε ζημκ θ. Ηαηζανόπμοιμ  όπςξ ζε ζοκενγαζία με ηεκ θ. 
Ακηςκίμο γίκεη ε εκεμένςζε ημο μαγκεηηθμύ ανπείμο ηεξ Δ.Γ.Α. θαη ζογθεθνημέκα ημο 
μεηνώμο μειώκ εκ εκενγεία θαη μηθμκμμηθά ηαθημπμηεμέκςκ απμζηνάηςκ μειώκ έηζη ώζηε κα 
ηοπςζμύκ μη εηηθέηεξ ημο πενημδηθμύ γηα ηεκ παναιαβή ημο πενημδηθμύ από ηα μέιε μαξ. Μ θ. 
Ηαηζανόπμοιμξ μαξ εκεμένςζε όηη εκεμενώκεη ημ ανπείμ. 
 

- ΖΟΠΜΟΓΘΖΔΑ  
Πμ ζέμα ακέπηολε μ Γεκ. Γναμμαηέαξ θ, Ναπάξ μ μπμίμξ ακέθενε όηη ζε ένεοκα πμύ έθακε 
δηαπίζηςζε όηη ε ηζημζειίδα μαξ οπμιείπεηαη θαηά πμιύ ηςκ κέςκ ηζημζειίδςκ μη μπμίεξ είκαη 
πμιύ πημ ζύγπνμκεξ θαη εκεμενςμέκεξ. 



Ννόηεηκε ηεκ επακαζύζηαζε ηεξ ηζημζειίδαξ με άιιε εηαηνεία .Δεκ έγηκε δεθηό ιόγς ημο όηη ήδε 
έπμομε θαηαβάιεη ανθεηά ζηεκ εηαηνεία δεμημονγίαξ ηεξ ηζημζειίδαξ μαξ θαη ζα ζοκεπίζμομε με 
ηεκ ίδηα εηαηνεία με παναηενήζεηξ μαξ ςξ πνμξ ηε βειηίςζή ηεξ . 

- ΓΗΔΜΟΕ ΕΙΓΞΜΘΜΓΖΜΡ 2012 
Μ οπεύζοκμξ ηεξ έθδμζεξ ημο εμενμιμγίμο θ. Δέιιαξ μαξ  πνόηεηκε όηη ημ εμενμιόγημ ημο 2012 
κα έπεη ςξ ζέμα ηεκ Γιιάδα θαη ζογθεθνημέκα θςημγναθίεξ θαη μμμνθηέξ ηεξ ώναξ μαξ. Θα 
πνμζπαζήζεη κα θαιύρεη όιμοξ ημοξ Κόμμοξ ηεξ ώναξ. Γγθνίζεθε. 
- ΘΓΖΠΜΡΞΓΖΑ ΛΓΚΩΚΩΚ, ΔΖΑΓΖΞΖΟΠΓΟ 

Απμθαζίζζεθε ε θαηάζεζε ηζμιμγηζμμύ θίκεζεξ ηςκ λεκώκςκ ζε θάζε Δημηθεηηθό Οομβμύιημ από 
ημοξ δηαπεηνηζηέξ ηςκ λεκώκςκ ΗΑΞΗΑΘΕ- ΑΘΕΚΩΚ θαη ΓΖΑΚΚΑΗΜΝΜΡΘΜΡ –
ΘΓΟΟΑΘΜΚΖΗΕΟ. 
- ΗΑΘΖΓΞΩΟΕ ΓΒΔΜΙΑΔΜΟ ΓΘΓΘΜΚΠΖΗΕΟ ΓΞΓΑΟΖΑΟ Ζ.Ξ.Α. 
Ννμθεημέκμο οιμπμηεζεί ε πνόηαζε ηεξ Π.Δ. Αζεκώκ-Αηηηθήξ ε μπμία ζοδεηήζεθε θαη εγθνίζεθε 
ζημ Νακ. Οοκέδνημ ζηεκ Ηαηενίκε με ζέμα ημ παναπάκς απμθαζίζζεθε κα ζηαιεί έγγναθμ πνμξ 
ηηξ Πμπηθέξ Δημηθήζεηξ , έηζη ώζηε κα ακαιάβμοκ πνςημβμοιίεξ δημνγάκςζεξ εβδμμάδαξ ΖΞΑ, 
θηιίαξ θαη εζειμκηηθήξ ενγαζίαξ εκηζπύμκηαξ ημ ένγμ ηεξ Δ.Γ.Α. ςξ Ι.Η.Μ. , ζε ζοκενγαζία με ημ 
Γζκηθό Πμήμα , γκςνίδμκηαξ ηαοηόπνμκα θαη ημ πνόκμ πναγμαημπμίεζεξ ημοξ.  
Ανμόδηα ε Γπηηνμπή Νμιηηηζηηθώκ Ρπμζέζεςκ. 
- ΑΝΜΟΠΜΘΕ ΓΚΕΙΓΞΩΠΖΗΕΟ ΓΝΖΟΠΜΘΕΟ ΝΞΜΟ Δ/ΚΟΕ ΓΗΝΑΖΔΓΡΟΕΟ/Α.Γ.Α. 
Απμθαζίζζεθε κα ζηαιεί επηζημιή πνμξ ηεκ Δ.κζε Γθπαίδεοζεξ/ΑΓΑ, Αζηοκμμηθή Αθαδεμία & 

Α.Δ. ώναξ γηα ηε ζεζμμζέηεζε ηςκ οπμηνμθηώκ ημο Γζκηθμύ Πμήμαημξ πνμξ ημοξ 
ανηζηεύζακηεξ δμθίμμοξ θαη ηεκ παναθμιμύζεζε ζεμηκανίςκ  ζημ Ginborn. 

- ΘΓΙΑΠΑ ΠΜΝΖΗΩΚ ΔΖΜΖΗΕΟΓΩΚ 

Ακαηέζεθε ζημ Παμία κα ειέγλεη ημοξ ιμγανηαζμμύξ ηςκ ακεκενγώκ Πμπηθώκ Δημηθήζεςκ 
Ηεθαιμκηάξ-Γύβμηαξ θαη Δςδεθακήζμο εάκ μπήθακ ηα δηθαηώμαηα ημοξ θαη κα δεη ηη έγηκακ ηα 
πνήμαηα.  

 

ΘΓΙΑ 3ξ: Μικξμξμικά θέμαηα 
- Παμιακή εμημέοτζη – έγκοιζη δαπαμώμ ποξηγξύμεμξρ μήμα. 
Έγηκε ε εκεμένςζε από ημ Παμία θ. Γηακκαθόπμοιμ θαη οπμβιήζεθε ζοκεμμέκε ακαιοηηθή  
θαηάζηαζε εζόδςκ –ελόδςκ πνμεγμύμεκμο μήκα. Γγθνίζεθε μμόθςκα  
- Έγκοιζη δαπάμηπ για εκηύπτζη εηικεηώμ πεοιξδικξύ από Κικξλάξρ. 
Γγθνίζεθε μμόθςκα. 
- Έγκοιζη δαπάμηπ για ζύμβαζη ηεςμικήπ ρπξζηήοινηπ θτηξηρπικξύ . 
Γγθνίζεθε μμόθςκα. 
- Έγκοιζη δαπάμηπ για αγξοά δώοτμ ζηξρπ δξκίμξρπ ητμ ζςξλώμ (Κηξζιέ)  
Όπςξ ζοδεηήζεθε ζημ ζοκέδνημ ηεξ Ηαηενίκεξ ζπεηηθά με απμκμμή δώνμο ζημοξ δμθίμμοξ όηακ 
εγγναθμύκ ζηεκ Δ.Γ.Α. , απμθαζίζζεθε όπςξ ζημ επόμεκμ ένζμοκ πνμζθμνέξ ζπεηηθά με ημ 
θόζημξ ηεξ παναπάκς δαπάκεξ. Ε έγθνηζε ζα απμθαζηζζεί ζημ επόμεκμ Δ.Ο. Ακαδήηεζε 
πνμζθμνώκ θθ Ναπάξ θαη Δέιιαξ. 
- ΔΖΗΑΖΩΙΑΠΑ Π.Δ.ΙΑΓΚΕΟΖΑΟ έηξρπ 2011. 
Όπςξ μαξ ακέθενε ε Π.Δ. Ιαγκεζίαξ γηα ημ έημξ 2011 δεκ έιαβε ηα δηθαηώμαηά ηεξ , πμο 
ακένπμκηαη ζημ πμζό 738 εονώ. 
Κα ενςηεζεί μ πνμεγμύμεκμξ ηαμίαξ θ. Γηάπμξ εάκ θαηέζεζε θαη εάκ όπη κα ηα δηεθπεναηώζεη ημ 
ζέμα μ θ. Γηακκαθόπμοιμξ. 
- ΑΖΠΕΙΑΠΑ ΞΕΙΑΠΖΗΩΚ ΓΚΖΟΡΟΓΩΚ ΠΜΝΖΗΩΚ ΔΖΜΖΗΕΟΓΩΚ &ΙΓΘΩΚ  



Π.Δ.ΕΘΓΖΑΟ: Γγθνίζεθε ε θάιορε ηςκ ελόδςκ εθηύπςζεξ οιηθμύ 285 εονώ , πμνήγεζε κημζηέ 
& 120 ζηοιό γηα ηεκ εμενίδα πμο πναγμαημπμηήζεθε ζηηξ 26.6.2011 ζημ ΗΜΡΞΒΖΟΖΑΚΓΖΜ 
πμιηηηζηηθό Ηέκηνμ Γαζημύκεξ  Ειείαξ με ζέμα :μαοκτηικά και εναοηηζιξγόμεπ ξρζίεπ. 
Π.Δ.ΑΘΗΖΔΖΗΕΟ: Γγθνίζεθε ε πμνήγεζε 700 εονώ ζηεκ Πμπηθή Δημίθεζε ΑΘΗΖΔΖΗΕΟ 
γηα θάιορε δαπακώκ ζομμεημπήξ ηεξ πμδμζθαηνηθήξ μμάδμξ ηεξ Δ.Γ.Α. αιθηδηθήξ ζημ 11μ Νακ. 
Ννςηάζιεμα Αζηοκμμηθώκ Δ/κζεςκ.  
Π.Δ.ΑΘΕΚΩΚ –ΑΠΠΖΗΕΟ: Γγθνίζεθε θαηά πιεημρεθία ε μηθμκμμηθή εκίζποζε ημο μέιμοξ ηεξ 
Π.Δ. Αζεκώκ , θ. ΙΝΘΑΚΕ Ηςκ/κμο με ημ πμζό ηςκ 300 εονώ .ιόγς εμπνεζμμύ αοημθηκήηςκ. 
ΞΓΒ: Μηθμκμμηθή εκίζποζε Γζκηθμύ Πμήμαημξ ΖΑΝΩΚΖΑΟ ιόγς ημο θαηαζηνμθηθμύ ζεηζμμύ θαη 
ημο ηζμοκάμη δεμ εγθνίζεθε 
ΞΓΒ: Μηθμκμμηθή εκίζποζε εζκηθμύ Πμήμαημξ Αοζηναιίαξ ιόγς ηςκ θαηαζηνμθηθώκ πιεμμονώκ 
δεμ εγθνίζεθε. 
27ξ ΝΑΚΓΘΘΕΚΖΜ ΟΡΚΓΔΞΖΜ: ΔΓΚ εγθνίζεθε δαπάκε 1.000 εονώ γηα εγγναθή πναθηηθώκ 
ζε CD ημο Ν.Ο. θαζόζμκ αοηά ζηάιζεθακ ζε όιεξ ηηξ Πμπηθέξ με  email.  

Ακαηέζεθε ζημ ηαμία θμ Γηακκαθόπμοιμ όπςξ μενημκήζεη γηα κα εηζπνάλεη ακελόθιεηεξ 
ζομμεημπέξ μειώκ ζημ Νακειιήκημ Οοκέδνημ θαη ζογθεθνημέκα από ΟΠΑΟΖΚΜ Κηθόιαμ 540 
εονώ , από ΞΕΓΑ Γεώνγημ 160 εονώ θαη από Π.Δ.ΊΜΡ  370 εονώ. 
ΘΓΙΑ 4ξ: ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΓΟΩΠΓΞΖΗΜΡ 

 28ξ ΝΑΚΓΘΘΕΚΖΜ ΟΡΚΓΔΞΖΜ 2012 
Οοδεηήζεθακ  μ ηόπμξ δηελαγςγήξ ημο επόμεκμο πακειιεκίμο ζοκεδνίμο . Γθδήιςζε 
εκδηαθένμκημξ οπήνλε από Π.Δ. Ιεζζεκίαξ , Π.Δ. Δαθύκζμο θαη Π.Δ. Αιελακδνμύπμιεξ. Ε ημπηθή 
δημίθεζε Αιελακδνμύπμιεξ δεκ έζηεηιε θάπμηα πνμζθμνά από λεκμδμπείμ , μπόηε απξοοίθθηκε ε 
οπμρεθηόηεηα ηεξ. Ε Πμπηθή Δημίθεζε ΔΑΗΎΚΘΜΡ μαξ έζηεηιε επηζημιή με πνμζθμνά 
λεκμδμπείμο αιιά με ηεκ πνμϋπόζεζε όηη ζα είκαη αοηή ε δημνγακώηνηα ημο Οοκεδνίμο θαη ημ 
Γζκηθό Πμήμα ζα επμπηεύζεη. Απξοοίθθηκε. 
Από ηεκ Πμπηθή Δημίθεζε Ιεζζεκίαξ μ πνόεδνμξ θ. Δαθεηνόπμοιμξ μ μπμίμξ ήηακ πανώκ ζημ 
Δ.Ο.  μαξ έθακε ηεκ εκεμένςζε θαη μαξ ακέθενε ηεκ πνμζθμνά πμο μαξ δίκεη ημ λεκμδμπείμ 
ELITΓ γηα ηεκ πενίμδμ Ζμοκίμο , με εκδεηθηηθή ηημή γηα δίθιηκμ 120 εονώ με πιήνεξ μεκμύ. Ε ηημή 
θνίζεθε με ζομθένμοζα θαη ζηεκ ζοκέπεηα μ πνόεδνμξ ηεξ Π.Δ. Ιεζζεκίαξ πνόηεηκε κα 
θηιμλεκήζεη ηεκ μνγακςηηθή επηηνμπή ημο Οοκεδνίμο ημ μήκα  Αύγμοζημ έηζη ώζηε κα 
δηαπναγμαηεοζεί ε ίδηα ε επηηνμπή ηεκ ηημή αιιά θαη κα δεη ημοξ πώνμοξ ημο λεκμδμπείμο.  
Ε μνγακςηηθή Γπηηνμπή απμηειείηαη από ημοξ :ΗΑΞΑΝΑΠΑΗΕ Ζςάκκε, ΙΑΞΜΡΚΠΑ Κηθόιαμ, 
ΝΑΝΑ Βαζίιεημ θαη ΓΖΑΚΚΑΗΜΝΜΡΘΜ Βαζίιεημ. Μη ηνείξ πνώημη ζα επηζθεθζμύκ ηεκ 
ΗΑΘΑΙΑΠΑ θαη ζα θένμοκ πνμξ ζοδήηεζε ηηξ πνμζθμνέξ πμο ζα έπμοκ ζημ επόμεκμ Δημηθεηηθό 
Οομβμύιημ. 

 7η ΦΖΘΖΗΕ ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ  ΠΩΚ ΠΜΝΖΗΩΚ ΔΖΜΖΗΕΟΓΩΚ 2011 
(ΝΞΜΟΡΚΓΔΞΖΑΗΕ) 

Γηα ηε θηιηθή ζοκάκηεζε εθδήιςζακ εκδηαθένμκ μη Πμπηθέξ Δημηθήζεηξ ΗΑΞΔΖΠΟΑΟ θαη 
ΖΩΑΚΚΖΚΩΚ. 
Ε Π.Δ. Ζςακκίκςκ μαξ έδςζε ηημή γηα 3 εμένεξ 220 εονώ. Ηνίζεθε αζύμθμνε θαη απεοοίθθη.  
Ε Π.Δ. Ηανδίηζαξ μαξ έδςζε ηημή 130 με 140 εονώ ημ άημμμ γηα 9,10 θαη 11.12.2011. 
Ηνίζεθε ζομθένμοζα θαη απμθαζίζζεθε μμόθςκα ε ζοκάκηεζε αοηή κα γίκεη ζηεκ Ηανδίηζα . 

 ΝΑΓΗΜΟΙΖΜ ΟΡΚΓΔΞΖΜ 2014 

Οημ Ναγθόζμημ Οοκέδνημ ζηε Ξμομακία ημ Οεπηέμβνημ 2011 ζα γίκεη πνόηαζε απ’ ημ Γζκηθό Πμήμα 
γηα ακάιερε δημνγάκςζεξ ημο Ναγθμζμίμο Οοκεδνίμο ημο 2014  ζηεκ Γιιάδα. 
Μη ηόπμη πμο επειέγεζακ ζημ πνμεγμύμεκμ Δημηθεηηθό Οομβμύιημ είκαη ε ΑΘΗΖΔΖΗΕ (ΝΜΞΠΜ 
ΗΑΞΞΑΟ) θαη ε ΝΖΓΞΖΑ (MEDITERRANEAN VILLAGE). Απμθαζίζζεθε ε ακαδήηεζε 



πνμζθμνώκ από ημοξ θ. Ηαναπαηάθε θαη Ηαηζανόπμοιμ με ηεκ βμήζεηα ηςκ θ.Δέιια θαη Ναπά 
ιόγς εδαθηθήξ ανμμδηόηεηαξ ηςκ παναπάκς λεκμδμπείςκ. 

 Έγηκε εκεμένςζε από ημοξ θ.ΗΑΞΗΑΘΕ θαη ηεκ θα ΑΚΠΩΚΖΜΡ ζπεηηθά με ηεκ εμενίδα 

πμο ζομμεηείπακ ζημ λεκμδμπείμ CARAVEL  πμο δημνγάκςζε ημ Ρπμονγείμ Ννμζηαζίαξ 

ημο Νμιίηε & μ Δ.Μ.Ι., Γθπνμζςπώκηαξ ημ Γζκηθό Πμήμα. 
 Έγηκε εκεμένςζε από ημ Ννόεδνμ θ. ΗΑΞΑΝΑΠΑΗΕ ζπεηηθά με ημ εμνηαζμό ημο 

Ννμζηάημο ηεξ ΖΞΑ Απμζηόιμο ηςκ Γζκώκ Ναύιμο ζηηξ 29.6.2011 ζηεκ εθθιεζία 
Ναμμεγίζηςκ Παληανπώκ ζηε Ιεζμγείςκ από ηεκ Π.Δ. Αζεκώκ-Αηηηθήξ πανμοζία θαη ημο 
Ανπεγμύ ηεξ ΓΘ.ΑΟ Ακηηζηνάηεγμο θ. Γιεοζενίμο Μηθμκόμμο . 

ΘΓΙΑ 5ξ.-ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΓΛΩΠΓΞΖΗΜΡ  
 ΖΞΑ ΗΡΝΞΜΡ –ΝΑΓΗΡΝΞΖΜ ΟΡΚΓΔΞΖΜ 10 ΙΓ 13.11.2011 

Ιεηά από ζπεηηθή πνόζθιεζε ηεξ ΖΞΑ Ηύπνμο γηα ζομμεημπή ημο Γζκηθμύ Πμήμαημξ ζημ 
Οοκέδνηό ημοξ, απμθαζίζζεθε όπςξ ημ Γζκηθό Πμήμα εθπνμζςπεζεί από ημοξ θονίμοξ 
ΗΑΞΑΝΑΠΑΗΕ-ΙΑΞΜΡΚΠΑ-ΒΑΘΑΠΟΜ-ΘΓΜΑΞΕ θαη ΔΑΑΞΖΜΡΔΑΗΕ ζε ακηαπόδμζε ηεξ 
ηημήξ πμο επεθύιαλε ζημ Γ.Π. θαηά ηε δηάνθεηα ηςκ ενγαζηώκ ημο Νακ. Οοκεδνίμο  μ Ναγθόζμημξ 
Ννόεδνμξ θαη Ννόεδνμξ ημο Ηοπνηαθμύ Πμήμαημξ θ. Ιηπαιάθεξ Μδοζζέςξ. 

 

ΘΓΙΑ 6ξ : ΘΜΖΝΑ ΘΓΙΑΠΑ   

 ΠΓΑΓΠΔΓΑ- ΓΗΘΜΓΓΟ  
Ιεηά από ηεκ ακαθμίκςζε δηεκένγεηαξ εθιμγώκ ζημ Παμείμ ζηηξ 16.9.2011 απμθαζίζζεθε όπςξ 
παναζπεζεί θάζε δοκαηή βμήζεηα πνμξ ημ ΠΓΑΓΠΔΓΑ γηα ηηξ επηθείμεκεξ εθιμγέξ.  

 Ναμεροτπαυκή Ορμδιάζκεση γρμαικώμ Αζηρμξμικώμ ζηξ Εοάκλειξ. 
Πμ ζέμα ζα μαξ ακαιύζεη ζε επόμεκμ Δ.Ο. μ Ννόεδνμξ ηεξ Π.Δ. Εναθιείμο θαη μέιμξ ημο Δ.Ο. 
ημο Γζκηθμύ Πμήμαημξ θ. Δαπανημοδάθεξ Ιακόιεξ.  

 Π.Δ. Αςαΐαπ –Ορμμεηξςή δύξ μελώμ ζηξ Gimborn 

Έγηκε επηθύνςζε ηεξ απόθαζεξ ημο Δ.Ο. ηεξ 6.4.2011 θαηά ηεκ μπμία είπε απμθαζηζζεί ε 
ζομμεημπή ηςκ Ιαονμμύηε Βαζηιείμο θαη Ακδνμοηζόπμοιμο Αγεζίιαμο  μειώκ ηεξ Π.Δ. Απαΐαξ ζε 
ζεμηκάνημ ζημ Gimborn. 

 ΟΡΙΙΓΠΜΕ ΟΠΜ 1ξ ipa world seminar ζηημ Μλλαμδία  
Οημ παναπάκς ζεμηκάνημ ζα ζομμεηάζπμοκ από ημ Γζκηθό Πμήμα μ ΑΓΞΑΚΖΩΠΕΟ Δαπανίαξ 

(Π.Δ.ΘΑΗΩΚΖΑΟ)  θαη ΝΑΓΖΑΡΘΑΟ Φςηεηκόξ (Π.Δ.ΑΘΕΚΩΚ-ΑΠΠΖΗΕΟ) 
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 7η Οεπηεμβοίξρ  2011 ημέοα Πεηάοηη και ώοα 11.00 ζηα Γοαθεία ηξρ Γθμικξύ Πμήμαηξπ 
(ΑΘΕΚΑ) θαη έθιεηζε ηε ζοκεδνίαζε.  

                        

 


