
ΠΓΡΖΘΕΦΕ ΑΠΟΦΑΓΩΚ 
ΔΖΟΖΗΕΣΖΗΟΤ ΤΙΒΟΤΘΖΟΤ ηεξ 18εξ ΟΗΣΩΒΡΖΟΤ 2011 

Οηεκ Αζήκα ζήμενα ηεκ 18ε Οθηςβνίμο 2011 εμένα ηεξ εβδμμάδμξ Πνίηε θαη χνα 09.00΄, 

ζοκήιζε ημ Δ.Ο. ζε ηαθηηθή ζοκεδνίαζε ζηεκ αίζμοζα ζοκεδνηάζεςκ ημο Γιιεκηθμφ Γζκηθμφ 

Πμήμαημξ ηεξ Δηεζκμφξ Έκςζεξ Αζηοκμμηθχκ , Ζθηίκμο 2, θαηυπηκ πνμζθιήζεςξ ημο 

Ννμέδνμο ε μπμία εθδυζεθε θαη θμηκμπμηήζεθε εγθαίνςξ  ζε υια ηα ηαθηηθά μέιε ημο Δ.Ο. 

μαδί με ηα ζέμαηα Εμενεζίαξ Δηαηάλεςξ θαη ζφμθςκα με ηα άνζνα 17, 18 & 19 ημο 

Ηαηαζηαηηθμφ μαξ θαη 21 ημο Ηακμκηζμμφ Θεηημονγίαξ/ΔΓΑ ,γηα ζοδήηεζε θαη ιήρε 

απμθάζεςκ επί ηςκ θμηκμπμηεζέκηςκ παναθάης ζεμάηςκ ηεξ  Ε. Δ.: 

1μ ζέμα Απανηία- επηθύνςζε πναθηηθώκ ηεξ  ζοκεδνίαζεξ ηεξ 7.9.2011 

  Γεκυμεκεξ πνμζθιήζεςξ απυ ημ Γεκηθυ Γναμμαηέα εονέζεζακ πανυκηα 10 μέιε ημο Δ.Ο. 

ημο Γζκηθμφ Πμήμαημξ. Απμοζίαδε δηθαημιμγεμέκα μ θμξ ΟΠΑΟΖΚΜΟ Κηθυιαμξ.  

Οοκεπχξ, επί 11 ηαθηηθχκ μειχκ ημο Δ.Ο. Νανυκηα είκαη ηα 10 μέιε θαη ςξ εθ ημφημο ημ 

Δ.Ο. ημο Γζκηθμφ Πμήμαημξ /ΔΓΑ βνίζθεηαη ζε  ΑΝΑΞΠΖΑ. 

Οηε ζοκέπεηα επηθονχζεθε θαη οπμγνάθεθε ημ πναθηηθυ ζοκεδνηάζεςξ ηεξ 7.9.2011. 

2μ ζέμα Δναζηενηόηεηεξ Γζκηθμύ Σμήμαημξ , εκεμένςζε από ημκ θ. Πνόεδνμ 

Απάκηεζε θ. Ννμέδνμο ζηεκ πνυηαζε ηςκ θθ Θεμπάνε θαη Γηακκαθυπμοιμο γηα ηεκ 

ακαζογθνυηεζε ημο Δ.Ο. θαη ηεκ ακάζεζε αληχμαημξ ζημ μέιμξ θ. Ηαηζανυπμοιμ Γεχνγημ. 

Ηφνημη ζοκάδειθμη, πςνίξ ηεκ πνυζεζε ακηηπανάζεζεξ θαη ζφγθνμοζεξ, αιιά ηεξ ζοκαίκεζεξ, 

δήηεζα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεξ μμαιήξ ιεηημονγίαξ ημο ΔΟ πνμηάζεηξ, γηα ηεκ επίιοζε ηςκ 

πνμβιεμάηςκ θαη παναγςγή ένγμο ζηεκ Έκςζή μαξ θαη υπη μεπακηζμμφξ πμο επηδηχθμοκ 

εκηοπςζηαζμμφξ. Ννμηάζεηξ πμο επακαθένμοκ ημ ίδημ ζέμα πμο απαζπυιεζε ημ ΔΟ ζε 

πνμεγμφμεκεξ ζοκεδνηάζεηξ θαη ειήθζεζακ απμθάζεηξ, δεμημονγμφκ ζφγποζε ζηα μέιε μαξ θαη 

ηηξ Πμπηθέξ Δημηθήζεηξ, πςνίξ ηεκ μοζηαζηηθή παναγςγή ένγμο. 

 Ννυζεζε μαξ είκαη κα μεκ επακέιζμομε ζημ ζέμα, αιιά ακ επηζομείηε, παναθαιχ 

υπςξ οπμβάιεηε έγγναθε ακαθμνά ζαξ ζηεκ μπμία ακαθένεηαη ημ πνμξ ζοδήηεζε ζέμα με 

αηηημιμγεμέκε πνυηαζή ζαξ θαη θαιυ ζα ήηακ κα ηεζεί ημ ζέμα απυ ημκ ίδημ ημκ θ. 

ΗΑΠΟΑΞΜΝΜΡΘΜ. 

Έγηκε επίζεξ εκεμένςζε απυ ημκ Ννυεδνμ γηα ηηξ Δναζηενηυηεηεξ ημο Γ.Π.  Οοκεμμέκα 

οπμβάιιεηαη ημ ζπεηηθυ δειηίμ ηφπμο δναζηενημηήηςκ ημο Γ.Π. 

Ακεγκχζζε εοπανηζηήνημξ επηζημιή ημο θ. Ηςκ/κμο Βμνκηςηάθε. 

ΘΓΙΑ 3μ :Θέμαηα πμο ακέθορακ από ημ πνμεγμύμεκμ Δ.. γηα ζοδήηεζε θαη εκένγεηεξ. 

 Α) ιεηημονγία ηςκ επηηνμπώκ ηςκ ακηηπνμέδνςκ ( θ. ΔΓΘΘΑ) 

Οημ πνμεγμφμεκμ Δ.Ο. μη Α΄. θαη Β΄, Ακηηπνυεδνμη ακαθμίκςζακ ηε ζφζηαζε ηςκ επηηνμπχκ 

ημοξ. Γθθνεμμφζε ε επηηνμπή ημο Γ΄. Ακηηπνμέδνμο ε μπμία ακαθμηκχζεθε απυ ημκ θ. 

ΔΓΘΘΑ  νήζημ θαη ηεκ απανηίδμοκ μη παναθάης : 



1. ΗΑΞΑΘΑΚΑΟΕΟ Γεχνγημξ Π.Δ.ΝΖΓΞΖΑΟ 

2. ΗΓΘΓΟΖΔΕΟ Ζςάκκεξ Π.Δ. ΕΙΑΘΖΑΟ 

3. ΦΩΠΜΓΘΜΡ Οπφνμξ Π.Δ. ΑΑΤΑΟ 

4. ΞΖΟΠΜΔΜΡΘΕΟ νηζηυδμοιμξ Π.Δ.ΘΓΟΟΑΘΜΚΖΗΕΟ 

Β) Πηζημπμίεζε ηεξ Έκςζήξ μαξ ςξ ΙΗΟ από ημ Τπμονγείμ Τγείαξ θαη Ημηκςκηθήξ  

Αιιειεγγύεξ .Απμζημιή δηθαημιμγεηηθώκ (θ. ΗΑΡΗΑΘΕ ). 

Πμ Ρπμονγείμ δήηεζε μαδί με ηα δηθαημιμγεηηθά θαη ακαθμνά δναζηενημηήηςκ 

θμηκςκηθμφ πενηεπμμέκμο γηα ηα 2 ηειεοηαία πνυκηα  θαη δεκ δέπζεθακ ηεκ οπμβμιή ηςκ 

δηθαημιμγεηηθχκ. 

Γ) Γκεμένςζε γηα ημ μαγκεηηθό ανπείμ ΔΓΑ , Ιεηνώμ μειώκ εκ εκενγεία θαη 

μηθμκμμηθά ηαθημπμηεμέκςκ απμζηνάηςκ μειώκ, εηηθέηεξ πενημδηθμύ  

Πμ ζέμα εηζεγήζεθε μ θ. Ηαηζανυπμοιμξ μ μπμίμξ ζε ζοκενγαζία με ηεκ εηδηθή 

γναμμαηέα ημο Γζκηθμφ Πμήμαημξ θα ΑΚΠΩΚΖΜΡ ζα εκεμενχζεη ημ μαγκεηηθυ ανπείμ ΔΓΑ, 

υπςξ θαη ημ μεηνχμ μειχκ εκ εκενγεία θαη ηςκ μηθμκμμηθά ηαθημπμηεμέκςκ απμζηνάηςκ 

μειχκ , έηζη χζηε κα γίκεη ε εηήζηα θνάηεζε γηα ημ 2012 με ηε μηζζμδμζία Δεθεμβνίμο 2011 

θαη κα εημημαζημφκ μη εηηθέηεξ γηα ηεκ απμζημιή ημο πενημδηθμφ. 

Δ) Έθδμζε εμενμιμγίμο 2012 

Πμ ζέμα εηζεγήζεθε μ Γ΄. Ακηηπνυεδνμξ θ. ΔΓΘΘΑΟ νήζημξ θαη ακέθενε υηη ημ 

εμενμιυγημ ημο 2012  είκαη έημημμ θαη ζα έπεη ςξ θεκηνηθυ ζέμα ηεκ Γιιάδα . Θα έπεη εηθυκεξ 

απυ ηεκ Γιιάδα μη μπμίεξ ζα πνμβάιιμοκ γκςζημφξ θαη άγκςζημοξ πνμμνηζμμφξ θαη 

ανπαηυηεηεξ ηεξ παηνίδμξ μαξ. Πμ θεκηνηθυ μήκομα ημο εμενμιμγίμο ζα είκαη: «μέκμομε 

Γιιάδα θαη ζηενίδμομε Γιιάδα» .Γγθνίζεθε μμυθςκα θαη ζημ επυμεκμ Δ.Ο . ζα πανμοζηαζζεί 

ημ πνμζπέδημ. 

Γ) Τπμηνμθίεξ ημο Γζκηθμύ Σμήμαημξ πνμξ ημοξ ανηζηεύζακηεξ δμθίμμοξ θαη ηεκ 

παναθμιμύζεζε ζεμηκανίςκ ζημ GIMBORN. 

Ιεηά απυ απυθαζε ημο Γζκηθμφ Πμήμαημξ κα δχζεη οπμηνμθίεξ ζομμεημπήξ ζε 

εθπαηδεοηηθά ζεμηκάνηα ημο Gimborn  ζε 2 ανηζηεφζακηεξ δμθίμμοξ οπαζηοκυμμοξ θαη ζε 2 

ανηζηεφζακηεξ δυθημμοξ αζηοθφιαθεξ  θαη ηεκ απμζημιή ζπεηηθχκ εγγνάθςκ ζηεκ 

Αζηοκμμηθή Αθαδεμία  γηα κα μαξ γκςνίζμοκ ηα μκυμαηα αοηχκ, μ θ. Ηάνθαιεξ μαξ γκχνηζε 

ηηξ απακηήζεηξ ηεξ Αζηοκμμηθήξ Αθαδεμίαξ θαη ηα μκυμαηα ηςκ δμθίμςκ ΒΜΡΗΑΠΑΟ- 

ΠΔΖΩΞΠΔΕ – ΝΘΜΡΟΟΑΗΕΟ θαη ΔΑΦΓΖΞΕΟ.. Πμο ακαηέζεθε κα θάκεη ηηξ εκένγεηεξ έηζη 

χζηε κα εκεμενςζμφκ μη ανηζηεφζακηεξ θαη κα εθδμζμφκ ηα εηζηηήνηα θαζχξ θαη ε 

ηαθημπμίεζε ηεξ δηαμμκή ημοξ ζημ GIMBORN . 



η) Γπίζθερε ζηεκ Αζήκα γθνμοπ 20 Αοζηναιώκ αζηοκμμηθώκ 14ε  Οθηςβνίμο 

2011.  

 Μ Ννυεδνμξ ημο Γιιεκηθμφ Πμήμαημξ ΔΓΑ θ. Ηαναπαηάθεξ οπμδέπζεθε ζηηξ 14-11-

2011 μαδί με ημκ Ανμυδημ Δηεζκχκ Οπέζεςκ θ. Ηονηάθμ Ηάνθαιε θαη ηε Δημηθεηηθή 

Γναμμαηέα θ. Έθε Ακηςκίμο έκα γθνμοπ 20 Αοζηναιχκ ζοκαδέιθςκ θαη ημοξ λεκάγεζακ ζηεκ 

Αζήκα. Φνυκηηζακ γηα ηε θηιμλεκία ημοξ θαη πναγμαημπμηήζεθε  επίζθερε ζηα γναθεία μαξ θαη 

ζηε ΓΑΔΑ υπμο λεκαγήζεθακ ζημ θέκηνμ ηεξ Αμέζμο Δνάζεςξ θαη ηεξ Πνμπαίαξ Αηηηθήξ . 

Ιαδί ημοξ ακηειιάγεζακ ακαμκεζηηθά θαη πνμζθένζεθακ ακαροθηηθά. Γοπανηζημφμε ζενμά 

ημοξ ζοκαδέιθμοξ υιςκ ηςκ οπενεζηχκ γηα ηεκ οπμδμπή, λεκάγεζε θαη θηιμλεκία θαη ημοξ 

ζογπαίνμομε γηαηί έθακακ πνάλε ημ “SEVRO PER AMIKECO” 

Δ) Θέμαηα Σμπηθώκ Δημηθήζεςκ: 

Οπμιηάζηεθε ζεηηθά ημ δεμμζίεομα  με πνςημβμοιία ημο Α΄Ακηηπνμέδνμο ηεξ Π.Δ. 

Νεηναηά θ. Οηναημοδάθε, ζηεκ αζιεηηθή εθεμενίδα «Ννςηαζιεηήξ» ζηηξ 8-10-11  πμο 

ακέθενε ηηξ δναζηενηυηεηεξ ηεξ Δηεζκμφξ Έκςζεξ Αζηοκμμηθχκ  θαη ηεξ Π.Δ. Νεηναηά. 

    4μ ζέμα :Δημηθεηηθά ζέμαηα: 

Α) Πεηζανπηθόξ έιεγπμξ ημο θ. ΓΖΑΥΟΤ.  Πμ ιυγμ πήνε μ θ. Ννυεδνμξ. 

   Ηφνημη Οοκάδειθμη, υπςξ ήδε έπεηε εκεμενςζεί, θαηά ηε δηάνθεηα ημο Ναγθμζμίμο 

Οοκεδνίμο ζημ Βμοθμονέζηη, μ ζομμεηέπςκ ζηεκ Ακηηπνμζςπεία ημο Γιιεκηθμφ Πμήμαημξ θ. 

ΓΖΑΜΟ Οηαφνμξ μμο ακέθενε υηη δήηεζε κα πνμζθιεζεί απυ ημ Ζζναειηκυ Πμήμα, 

πνμθεημέκμο κα ζομμεηάζπεη ζημ Ναγθυζμημ Οοκέδνημ ημο 2012, πμο ζα πναγμαημπμηεζεί 

ζημ Ζζναήι, με ακηάιιαγμα ηε ζηήνηλή ημο ζηεκ οπμρήθηα ημο Ζζναειηκμφ Πμήμαημξ θα GAL. 

         Νανμοζία ηςκ μειχκ ηεξ Ακηηπνμζςπείαξ θ. ΗΑΞΗΑΘΕ Ηονηάθμο θαη θ. 

ΗΑΠΟΑΞΜΝΜΡΘΜΡ Γεςνγίμο παναδέπηεθε μ θ. ΓΖΑΜΟ πςξ έθακε ηεκ παναπάκς 

ζοδήηεζε, θαη μ Ννυεδνμξ θ. ΗΑΞΑΝΑΠΑΗΕΟ ημο δήηεζε ελεγήζεηξ γηαηί δεκ είπε θαμηά 

έγθνηζε ή ελμοζημδυηεζε γηα ζηήνηλε ηεξ Ζζναειηκήξ οπμρεθίμο θαη γηαηί γκχνηδε μ θ. 

ΓΖΑΜΟ υηη με μμυθςκε απυθαζή ημο ημ Γζκηθυ Πμήμα , ζηενίδεη ηεκ οπμρεθηυηεηα ημο 

μέιμοξ ημο Δημηθεηηθμφ ημο Οομβμοιίμο θ. ΗΑΠΟΑΞΜΝΜΡΘΜΡ. 

Μ θ. ΓΖΑΜΟ απάκηεζε υηη: ΄΄αθμφ δεκ ζα με έζηεικεξ εζφ, δήηεζα κα μμο ζηείιμοκ 
πνυζθιεζε θαη κα μμο δηαζέζμοκ δςνεάκ δςμάηημ πνμθεημέκμο κα βμεζήζς ζηεκ εθιμγή ηεξ 
GAL΄΄. 
Γπεηδή μ θ. ΓΖΑΜΟ δηεηέιεζε επί ζεηνά εηχκ εθπνυζςπμξ ημο Γ.Π. ζηα Δηεζκή ζοκέδνηα 

θαη υθεηιε κα είκαη πνμζεθηηθυξ, πςνίξ κα εθζέηεη ηεκ απμζημιή με μηα ηέημηα ηαπεηκςηηθή 

ζοκδηαιιαγή γηα πνμζςπηθυ υθειμξ, δεηχ ημκ πεηζανπηθυ έιεγπμ, ζφμθςκα με ηα άνζνα 6 

παν. 2, 8 θαη 42 ημο Ηαηαζηαηηθμφ Δ.Γ.Α.. 

          Απμθαζίζζεθε θαηά πιεημρεθία  ε άζθεζε πεηζανπηθμφ ειέγπμο ζε βάνμξ ημο θ. 

Γηάπμο  θαη κα θιεζεί κα απμιμγεζεί γηα ακηηθαηαζηαηηθή ζομπενηθμνά. Γκένγεηα με  ηεκ 

μπμία έβιαρε ημ θφνμξ ημο Γ.Π. θαη μείςζε με ηεκ ζοκδηαιιαγή ημο ηεκ πανμοζία ηεξ Γζκηθήξ 

Ακηηπνμζςπείαξ. Έδεηλε πςξ οπμιείπεηαη κα ακηαπμθνηζεί ζηηξ οπμπνεχζεηξ ημο 

παναηενεηή θαη κα ζοζηναηεοζεί με ηηξ απμθάζεηξ ημο Γιιεκηθμφ Πμήμαημξ. 

Ηαιείηαη κα απμιμγεζεί θαη κα απακηήζεη ζηα παναθάης ενςηήμαηα: 

  

1. Γηαηί ςξ μέιμξ ηεξ ακηηπνμζςπείαξ ημο Γιιεκηθμφ Πμήμαημξ/Δ.Γ.Α. πμο 

ζομμεηείπεξ, με απυθαζε ημο Δ.Ο., ζηηξ ενγαζίεξ ημο Ναγθυζμημο Οοκεδνίμο Ζ.Ξ.Α. 

ζημ Βμοθμονέζηη θαηά ημ πνμκηθυ δηάζηεμα απυ 20 έςξ 25.09.2011, πνμέβεξ ζε 

δηαπναγμάηεοζε με ημ Ζζναειηκυ Πμήμα Ζ.Ξ.Α. πςνίξ κα εκεμενχζεηξ γηα ηεκ 



πνυζεζή ζμο αοηή, ημκ Ννυεδνμ ημο Γ.Π. ή θάπμημ μέιμξ ηεξ ακηηπνμζςπείαξ 

γη΄αοηή ηεκ επαθή πμο πναγμαημπμίεζεξ; 

2. Γηαηί εκχ δεκ είπεξ θαμηά ελμοζημδυηεζε, δηαπναγμαηεφζεθεξ ηεκ πνυζθιεζή ζμο 

απυ ημ Γζκηθυ Πμήμα ημο Ζζναήι, οπμζπυμεκμξ ςξ ακηάιιαγμα ηεκ οπμζηήνηλή ζμο 

ζηεκ Ζζναειηκή οπμρήθηα γηα ηηξ εθιμγέξ ημο 2012 ζημ ΞΓΒ θονία GAL; 

3. Γηαηί εκχ ζομμεηείπεξ ζηεκ απμζημιή με έλμδα ημο Γιιεκηθμφ Πμήμαημξ, αγκυεζεξ 

ηε γκςζηή ζε ζέκα απυθαζε ημο Γ.Π. γηα ηε ζηήνηλε ηεξ οπμρεθηυηεηαξ ζηηξ εθιμγέξ 

ημο 2012 γηα ημ ΞΓΒ ημο θ. ΗΑΠΟΑΞΜΝΜΡΘΜΡ Γεςνγίμο θαη οπμζπέζεθεξ με ηεκ 

πανμοζία ζμο ζημ Ναγθυζμημ Οοκέδνημ ζημ EILAT υηη ζα βμεζμφζεξ ζηεκ εθιμγή 

ηεξ θαξ GAL; 

4. Γηαηί ςξ πνχεκ μέιμξ ημο Δ.Ο. θαη πνχεκ εθπνυζςπμξ ημο Γζκηθμφ Πμήμαημξ πμο 

είπεξ  ηεκ εοζφκε ηεξ δηεζκμφξ εθπνμζχπεζεξ θαη με ηεκ εμπεηνία πμο δηαζέηεηξ 

δεκ ήζμοκ πνμζεθηηθυξ θαη ελέζεζεξ ηεκ απμζημιή με μηα ηαπεηκςηηθή ζοκδηαιιαγή 

με ημ Ζζναειηκυ Πμήμα, γηα πνμζςπηθυ υθειμξ, θαη δήηεζεξ ηε δςνεάκ δηάζεζε 

δςμαηίμο θαηά ηε δηάνθεηα ηςκ ενγαζηχκ ημο Ναγθυζμημο Οοκεδνίμο ΖΞΑ ζημ 

Ζζναήι; 

 

Β) πενημδηθό Σ.Δ. Θεζζαιμκίθεξ , θςημγναθία ακηαιιαγήξ ακαμκεζηηθχκ Νμιηηηθμφ 

Ηυμμαημξ. 

Πμ ζέμα αθμνμφζε θςημγναθία πμο δεμμζηεφζεθε ζημ πενημδηθυ ηεξ Θεζζαιμκίθεξ  θαη 

απεηθυκηδε Οένβμ αζηοκμμηθυ πμο ημο έδςζε θαπέιμ πμιηηηθμφ θυμμαημξ μ Ννυεδνμξ ηεξ 

Π.Δ .Οάμμο θ. ΑΒΞΑΙΖΔΕΟ  θαηά ηεκ επίζθερε ημο Οένβμο αζηοκμμηθμφ ζηε Θεζζαιμκίθε. 

Μ Ννυεδνμξ θ. Ηαναπαηάθεξ  μυιηξ εκηυπηζε ημ παναπάκς πνυβιεμα επηθμηκχκεζε 

ηειεθςκηθά με ημ Ννυεδνμ ηεξ Π.Δ. Θεζζαιμκίθεξ θ. Βαζηιάθε μ μπμίμξ είπε υηη έγηκε απυ 

ιάζμξ, δήηεζε ζογκχμε  θαη δήιςζε υηη δεκ οπήνπε πνυζεζε κα δεμμζηεοζεί ε θςημγναθία 

αοηή. Οηε ζοκέπεηα πήνε ημ ιυγμ μ θμξ Δέιιαξ θαη ακάθενε υηη ζακ εθδυηεξ ημο πενημδηθμφ 

πμιιέξ θμνέξ γίκμκηαη ιάζε πςνίξ πνυζεζε. Αθμφ δυζεθακ μη δέμοζεξ ελεγήζεηξ απυ ημκ 

Ννυεδνμ θαη εθδυηε ημο πενημδηθμφ ηεξ Π.Δ. Θεζζαιμκίθεξ θ. Βαζηιάθε , έγηκακ δεθηέξ απυ 

ημ Δ.Ο. θαη έθιεηζε ημ ζέμα. 

Γ) μνγάκςζε γναμμαηείαξ θαη ηζημζειίδαξ. 

Μ Γεκηθυξ Γναμμαηέαξ θ. ΝΑΝΑΟ ακαθενυμεκμξ ζηεκ μνγάκςζε ηεξ γναμμαηείαξ δήιςζε υηη 

ε ζοκενγαζία με ηεκ εηδηθή γναμμαηέα ημο Γζκηθμφ Πμήμαημξ θ. ΑΚΠΩΚΖΜΡ βνίζθεηαη ζε 

πμιφ θαιυ επίπεδμ θαη υηη ζε ζφκημμμ πνμκηθυ δηάζηεμα ζα είμαζηε ζε ζέζε κα μηιάμε γηα μηα 

μνγακςμέκε γναμμαηεία. Όζμκ αθμνά ηεκ ηζημζειίδα ακέθενε υηη, μεηά απυ ένεοκα πμο έθακε 

ημ μυκμ πμο πνμηείκεη κα γίκεη θαη θνίκεηαη απαναίηεημ είκαη  ε δεμημονγία κέαξ δοκαμηθήξ 

ηζημζειίδαξ γηαηί ε οπάνπμοζα είκαη με ειθοζηηθή  .Νανμοζίαζε μία πνμζθμνά θαη δήιςζε υηη 

εάκ γίκεη δεθηή, ε κέα ηζημζειίδα  ζα πανμοζηαζζεί ζηε Φηιηθή ζοκάκηεζε ζηεκ Ηανδίηζα. Πμ 

θυζημξ μαδί με ΦΝΑ ακένπεηαη ζημ πμζυ ηςκ 1.082,40 (ζοκεμμέκα ε πνμζθμνά ) θαη ημ 



ζφκμιμ με ηεκ εθπαίδεοζε δε ζα λεπενάζεη ηα 1300 εονχ. Σεθίζηεθε μμυθςκα θαη 

ελμοζημδμηήζεθε  μ Γεκηθυξ Γναμμαηέαξ γηα ηηξ πεναηηένς εκένγεηεξ. 

Δ) ογπανεηήνημξ επηζημιή πνμξ ημ Γ.Σ. ημο Ννμσζηαμέκμο ηεξ Θνεζθεοηηθήξ Ρπενεζίαξ 

Ανπημ. Κεθηάνημο Ηημφιμο. 

 Ακαγκχζζεθε ε παναπάκς επηζημιή  θαη ζπμιηάζηεθε ζεηηθά. Γπηζεμάκζεθε απυ ημκ θ. 

Ννυεδνμ ε άνηζηε ζπέζε ημο Γ.Π. με ημκ παηένα Κεθηάνημ. 

Γ) Ακαδήηεζε έθδμζεξ κέμο ηύπμο ηαοημηήηςκ ζφμθςκα με ηεκ απυθαζε ημο Νακ. 

Οοκεδνίμο ζηεκ Ηαηενίκε.   

Όπςξ ακέθενε μ θ. Ηαηζανυπμοιμξ, ημ θυζημξ έθδμζεξ ημο κέμο ηφπμο ηαοηυηεηαξ είκαη 

πενίπμο 4 εονχ. Απεθαζίζζε  κα ακαδεηεζεί ιφζε έθδμζεξ κέμο ηφπμο ηαοηυηεηαξ θαη ζα 

μνηζζεί θάπμημξ οπεφζοκμξ γηα ηε δηενγαζία (Δαπάκε- ελμπιηζμυξ –πνυγναμμα –εθηοπςηήξ 

θιπ. Δείγμα γηα ημ κέμ ηφπμ ηαοηυηεηαξ ) .   

η) Θεηημονγία λεκώκςκ , δηαπεηνηζηέξ 

Απμθαζίζζεθε κα γίκεηαη μεκηαία εκεμένςζε απυ ημοξ δηαπεηνηζηέξ θαη κα οπμβάιιεηαη ζημ 

Δημηθεηηθυ Οομβμφιημ γηα έγθνηζε . Γπίζεξ κα θμηκμπμηεζεί μ θακμκηζμυξ ιεηημονγίαξ ηςκ 

λεκχκςκ θαη κα οπάνπεη ζημ γναθείμ θαη ζημοξ λεκχκεξ. Έγηκε εκεμένςζε απυ ημοξ 

δηαπεηνηζηέξ θαη δυζεθακ μη θαηαζηάζεηξ ηςκ εζυδςκ-ελυδςκ ηςκ λεκχκςκ. 

5μ ζέμα : μηθμκμμηθά ζέμαηα : 

Α) Παμηαθή εκεμένςζε – έγθνηζε δαπακχκ πνμεγμφμεκμο μήκα. 

Έγηκε ε εκεμένςζε απυ ημκ Παμία, δηαβάζζεθε εγθνίζεθε θαη οπμβάιιεηαη μ ζπεηηθυξ 

πίκαθαξ. 

Γγθνίζεθακ οπμμκήμαηα Γηάπμο , Δέιια , Γηακκαθυπμοιμο, Ηαηζανυπμοιμο  θαη Ιανμφκηα 

θαζχξ θαη μη ιμηπέξ δαπάκεξ ημο πνμεγμφμεκμο μεκυξ.  

Γπίζεξ απμθαζίζζεθε ε θαηάνγεζε ημο βηβιηανίμο ζοκαιιάγμαημξ θαη ημ πμζυ κα μεηαθενζεί 

ζημ ιμγανηαζμυ ημο Γζκηθμφ Πμήμαημξ. 

Β) Θήλε γκςμάηεοζεξ γηα ηε κμμημμπμίεζε ηςκ εθπνμζχπςκ ηεξ ΓΠΓ. 

 Θυγς ιήλεξ ηεξ παναπάκς γκςμάηεοζεξ ελμοζημδμηήζεθε μ θ. Ηάνθαιεξ κα εκενγμπμηήζεη 

ηεκ παναπάκς γκςμάηεοζε θαη ζα ακαθένεη ηα απμηειέζμαηα ζημ επυμεκμ Δ.Ο. 

Γπίζεξ ζα μενημκήζεη γηα ηεκ έθδμζε πηζημπμηεηηθμφ πενί με πνμζβμιήξ ημο θφνμοξ ηςκ 

εθιμγχκ απυ ημ Ννςημδηθείμ Αζεκχκ. 

Γ) Ναναιαβή απυ Δηεζκή Παμία  ηςκ years stamps  (11.000) 

Μ ηαμίαξ ακέθενε υηη πανέιαβε ηα years stamps  θαη ζα δμζμφκ ζηηξ Πμπ. Δημηθήζεηξ θαηά 

ηε δηάνθεηα ηεξ Φηιηθήξ Οοκάκηεζεξ ζηεκ Ηανδίηζα. 



Δ) εκεμένςζε γηα ηεκ αιιαγή ημο ηημμιμγίμο απμζημιήξ ημο πενημδηθμύ από ΓΘ.ΣΑ. 

Πμ ιυγμ πήνε μ θ. Ννυεδνμξ.  

   Ηφνημη ζοκάδειθμη,  ζημ Δ.Ο. ζηηξ 7-9-2011 ζοδεηήζεθακ πνμηάζεηξ γηα ηεκ ακηημεηχπηζε 

ημο πνμβιήμαημξ  θαη ακέιαβα ηεκ οπμπνέςζε  κα ελεηάζς ημ ζέμα θαη κα ζαξ εκεμενχζς   

 γηα ηα απμηειέζμαηα. Δεκ είκαη εοπάνηζημ γηα μαξ κα μπαίκμομε ζε δίιιεμα γηα ηεκ έθδμζε 

θαη απμζημιή ημο ηζημνηθμφ γηα ηεκ Έκςζή μαξ  πενημδηθμφ θαη ημ μπμίμ επί ζεηνά εηχκ 

εθδίδεηαη ακειιηπχξ. 

Οαξ εκεμενχκς υηη με  ημ κέμ ηημμιυγημ απμζημιήξ πενημδηθμφ απυ ηα  ΓΘ.ΠΑ, οπμιμγίδεηαη  

πιέμκ ε απμζημιή ζφμθςκα με ημ βάνμξ ημο πενημδηθμφ. 

 Ιέπνη ηχνα ίζποε ε επηδυηεζε απμζημιήξ πμο γηα θάζε έθδμζε θυζηηδε ζοκμιηθά ζημ Γ.Π. 

πενίπμο 4.100€ γηα 13.000 ηεφπε. Απυ 1ε Αογμφζημο θυπεθε ε επηδυηεζε θαη ε πνέςζε ηςκ 

ΓΘ.ΠΑ είκαη με θακμκηθυ ηημμιυγημ. Αοηυ ζεμαίκεη υηη απυ ηχνα θαη γηα θάζε έθδμζε ημ 

θυζημξ απμζημιήξ γηα 13.000 ηεφπε ζα ακέιζεη ζημ πμζυ ηςκ 18.800 € πενίπμο. (ζπεη. 

ΓΘΠΑ Α.Ν.: 1.3.3/488 απυ 22/07/2011 Γγθφθιημξ πμο θαζμνίδεη ηηξ πνμτπμζέζεηξ γηα ηεκ 

έκηαλε ηςκ εκηφπςκ ζηα εηδηθά ηημμιυγηα ηςκ εθδμηχκ). 

   Ηαηαιαβαίκεηε ιμηπυκ υηη πνμθφπηεη μία δοζβάζηαπηε μηθμκμμηθή επηβάνοκζε ζηεκ μπμία 

δεκ μπμνμφμε κα ακηαπμθνηζμφμε ςξ Γζκηθυ Πμήμα θαη ακαδεημφμε ιφζεηξ πνμθεημέκμο κα 

μεκ ακαζηαιεί ε έθδμζε ημο πενημδηθμφ μαξ. Οημ Δ.Ο. ζηηξ 7-9-2011 ζοδεηήζεθακ πνμηάζεηξ 

γηα ηεκ ακηημεηχπηζε ημο πνμβιήμαημξ υπςξ: 

1. Ννμζςνηκή ακαζημιή έθδμζεξ.  

2. Απμζημιή ημο πενημδηθμφ ζηηξ Πμπηθέξ Δημηθήζεηξ θαη δηακμμή ζηα μέιε  απ΄αοηέξ.  

3. Ιείςζε ηςκ εθδυζεςκ απυ 4 ζε 3 ή 2 θαη΄ έημξ. 

4. Απμζημιή ζε μενίδα μειχκ με email  θαη υζμη δεκ έπμοκ κα απμζηέιιεηαη εθηοπςμέκμ 

5. Οοκδοαζμυξ ηςκ πνμακαθενμμέκςκ. 

     Απυ υζα ζοδεηήζεθακ,  ακαδεηήζεθακ ιφζεηξ ζε ζοκενγαζία με ημ ηοπμγναθείμ  μφηςξ 

χζηε κα μεκ οπενβαίκεη ημ πενημδηθυ ηα 100 γναμμάνηα θαη ζφμθςκα με ημ ηημμιυγημ ηςκ 

ΓΘ.ΠΑ ημ θυζημξ απμζημιήξ κα θομαίκεηαη ζηα πνμεγμφμεκα επίπεδα.   

Οημ ζεμείμ αοηυ δηαβάζζεθακ  πνμηάζεηξ ηςκ Πμπηθχκ Δημηθήζεςκ Θεζζαιμκίθεξ, Απαΐαξ, 

θαη Ανγμιίδμξ ζπεηηθά με ηεκ απμζημιή ημο πενημδηθμφ .  

     Ιεηά ηα παναπάκς απμθαζίζηεθε ε ζοκέπηζε ηεξ απμζημιήξ ημο πενημδηθμφ, 

δηαμμνθχκμκηαξ ημ βάνμξ ημο θάης απυ ηα 100 γναμμάνηα, μεηχκμκηαξ ημ εφνμξ ηςκ ζειίδςκ 

( απυ 48 ζε 36 ζειίδεξ) θαζχξ θαη ηεκ πμηυηεηα ημο πανηημφ (κα είκαη ειαθνφηενμ θαη κα 

ηοπχκεηαη υιμ έγπνςμμ ), μφηςξ χζηε κα  οπάνπεη γηα ημ Γ.Π. υθειμξ απυ ηε μείςζε ημο 

θυζημοξ εθηφπςζεξ θαη  απμζημιήξ ζηα μέιε μέζς ΓΘ.ΠΑ . 
 

Γ) ελμπιηζμόξ γναθείςκ 

Μ θ. ΗΑΠΟΑΞΜΝΜΡΘΜΟ ακέθενε υηη ιυγς παιαηυηεηαξ ηςκ ειεθηνμκηθχκ  οπμιμγηζηχκ , 

πνυηεηκε ηεκ αγμνά  κέςκ οπμιμγηζηχκ θαη εθηοπςηχκ γηα ηεκ  εφνοζμε ιεηημονγία ηεξ 

γναμμαηείαξ. Θα πάνμομε πνμζθμνέξ θαη ζα απμθαζηζζεί ε δαπάκε αγμνάξ ημο ελμπιηζμμφ. 

Αηηήμαηα πνεμαηηθώκ εκηζπύζεςκ Σμπηθώκ Δημηθήζεςκ & μειώκ 

1. Π.Δ. ΛΑΚΘΕΟ Αγμνά ακαμκεζηηθχκ γηα δμθίμμοξ. Αίηεμα 3.000 εονχ.  

Δηαβάζζεθε ημ αίηεμα ηεξ Π.Δ. Λάκζεξ με ημ μπμίμ δεημφζε ηεκ εκίζποζε με ημ πμζυ 

ηςκ 3.000 εονχ θαη θνίζεθε οπενβμιηθυ . Απμθαζίζζεθε ιυγς μηθμκμμηθήξ δοζπναγίαξ ημο 

Γιιεκηθμφ Γζκηθμφ Πμήμαημξ, ημ αίηεμα κα ελεηαζζεί με ημ κέμ έημξ , θαη κα γίκεη ακαδήηεζε 

γηα αγμνά εκηαίμο δχνμο γηα υιεξ ηηξ  ζπμιέξ. Ιεηά απυ αοηυ μ Ννυεδνμξ είπε υηη πνέπεη κα 



ζοκεπηζζεί ε εκεμένςζε ζηηξ ζπμιέξ θαζχξ επίζεξ θαη ε εκενγμπμίεζε ηςκ Πμπηθχκ 

Δημηθήζεςκ πμο είκαη ζηηξ Οπμιέξ  γηα εγγναθή κέςκ μειχκ. Θα γίκεη ζπεδηαζμυξ έηζη χζηε 

με ημ κέμ έημξ κα ανπίζμομε εκεμενςηηθέξ  επηζθέρεηξ ζηηξ Οπμιέξ Αζηοκμμίαξ γηα ηε ΔΓΑ 

θαη ημ Παμείμ,  εκχ ηαοηυπνμκα με ηεκ  εκεμένςζε γηα ηηξ εγγναθέξ κα δίκεηαη ημ 

εκεμενςηηθυ οιηθυ θαη ημ ακηίζημηπμ δχνμ.  

27μ Πακειιήκημ ζοκέδνημ ζηεκ Ηαηενίκε. 

Μ ηαμίαξ ακέθενε θάπμηεξ ακείζπναθηεξ ζομμεημπέξ μειχκ θαη απμθαζίζζεθε κα 

εκεμενςζμφκ ηα μέιε αοηά έηζη χζηε κα γίκεη ελυθιεζε ηςκ παναπάκς πμζχκ θαη κα γίκεη ημ 

θιείζημμ ηαμείμο ημο Οοκεδνίμο. 

6μ ζέμα : εθδειώζεηξ εζςηενηθμύ: 

Α) 28μ πακειιήκημ ζοκέδνημ 2012 

Ιεηά απυ ηεκ επίζθερε ηεξ μνγακςηηθήξ επηηνμπήξ ζηεκ ΗΑΘΑΙΑΠΑ  θαη ηηξ επηζθέρεηξ 

πμο πναγμαημπμίεζακ ζηα λεκμδμπεία ,επηιέπζεθε ςξ θαιφηενε πνμζθμνά ημο λεκμδμπείμο 

Γlite  θαη ςξ πνυκμξ πναγμαημπμίεζεξ ημο ζοκεδνίμο ε εμενμμεκία 20 με 24 Ζμοκίμο 2012. 

Όζμκ αθμνά ημ πνυγναμμα θαη ηηξ ηημέξ ζομμεημπήξ,  ε μνγακςηηθή επηηνμπή ζε ζοκενγαζία  

με ηεκ Π.Δ. Ιεζζεκίαξ ζε εφιμγμ πνμκηθυ ζα δηαμμνθχζμοκ ημ πνυγναμμα ημο ζοκεδνίμο θαη 

ζα εκεμενχζμοκ ημ Δ.Ο . 

7ε Φηιηθή ζοκάκηεζε ηςκ Σ.Δ. 2011 (πνμζοκεδνηαθή) 

Ε εκ ιυγς θηιηθή ζοκάκηεζε  ζα πναγμαημπμηεζεί  9,10, θαη 11.12.2011 ζημ λεκμδμπείμ 

Πhessalikon   ζηεκ Ηανδίηζα .Πμ δημηθεηηθυ ζομβμφιημ ζα βνίζθεηαη εθεί απυ ηηξ 8.12.2011 

γηα κα πναγμαημπμηήζεη ηε ζοκεδνίαζή ημο απυ θμηκμφ με ημ Δ.Ο.ηεξ Π.Δ. Ηανδίηζαξ θαη ζηε 

ζοκέπεηα ζα επηζθεθζεί ηε Οπμιή Αζηοθοιάθςκ Ηανδίηζαξ γηα ζπεηηθή μμηιία-εκεμένςζε 

ζημοξ δμθίμμοξ  αζηοθφιαθεξ γηα ζέμαηα ηεξ Δηεζκμφξ Γκχζεςξ Αζηοκμμηθχκ θαη ημο 

Παμείμο Γπαγγειμαηηθήξ Αζθάιηζεξ (ΠΓΑΓΠΔΓΑ). Πμ θυζημξ ζομμεημπήξ ζηε Φηιηθή 

Οοκάκηεζε θαζμνίζηεθε ζημ πμζυ ηςκ 130 εονχ. Πμ Γζκηθυ Πμήμα ζα θαιφρεη ηα έλμδα 

δηαμμκήξ θαη θίκεζεξ  ηςκ μειχκ ημο Δ.Ο ζηε Φηιηθή, θαζχξ θαη ηεκ δηαμμκή θαη ζίηηζε ηεξ 

επηπιέμκ εμέναξ πμο ζα δηαμείκμοκ ζημ λεκμδμπείμ.  

Πνόζθιεζε ηεξ Α.Δ. Ανγμιίδαξ γηα ηεκ έθζεζε ηνμπαίαξ 10.10.2011  

Ε έθζεζε αοηή έγηκε  θαη δεκ μπυνεζε κα πανεονεζεί θάπμημξ απυ ημ Δ.Ο . Οηάιζεθε ςζηυζμ 

παηνεηηζμυξ θαη εοπανηζηήνηα  επηζημιή. 

Πνόζθιεζε θ. Ανπεγμύ  ζηε γημνηή Πνμζηάηε ΓΘ.Α Αγίμο Ανηεμίμο ηεκ  20.10.2011 

Πμ Γζκηθυ Πμήμα ζηεκ ακςηένς εθδήιςζε ζα εθπνμζςπεζεί απυ ημκ Ννυεδνμ  

θ. Ηαναπαηάθε θαη απυ οπεφζοκμ Δηεζκχκ Οπέζεςκ θ. Ηάνθαιε. 



7μ ζέμα : εθδειώζεηξ ελςηενηθμύ 

Ιεζμγεηαθή ζοκάκηεζε ζηε Ιάιηα  25-28 Απνηιίμο 2012. 

Πμ εζκηθυ ημήμα ζα εθπνμζςπεζεί απυ ημκ Ρπεφζοκμ Δηεζκχκ Οπέζεςκ θ. Ηάνθαιε θαη απυ 

ημκ Ννυεδνμ θ. Ηαναπαηάθε . Οηε ζοκάκηεζε αοηή ζα ζομμεηάζπεη θαη μ Ναγθυζμημξ Γεκηθυξ 

Γναμμαηέαξ θαη μέιμξ ημο Δ.Ο. θ. Ηαηζανυπμοιμξ με δαπάκε ημο Γζκηθμφ Πμήμαημξ. 

Γεκηθή ζοκέιεοζε ημο GIMBORN ζηηξ 22.10.2011 

Δεκ οπάνπεη δοκαηυηεηα εθπνμζχπεζεξ. Μνίζζεθε υπςξ μ  θ. Ηάνθαιεξ κα απεοζφκεη 

επηζημιή. 

ομμεημπή ζημ Παγθόζμημ οκέδνημ ζημ Βμοθμονέζηη 

Οηε θηιηθή ζοκάκηεζε μ οπεφζοκμξ  Δηεζκχκ Οπέζεςκ θ. Ηάνθαιεξ  ζα θάκεη εκεμένςζε  

ζπεηηθά με ηα ζέμαηα πμο ζοδεηήζεθακ ζημ παγθυζμημ ζοκέδνημ θαζχξ θαη γηα ημ ζέμα ηεξ 

οπμρεθηυηεηαξ ημο Γζκηθμφ Πμήμαημξ γηα ημ παγθυζμημ ημο 2014.  Γπίζεξ ε επηηνμπή 

ακέθενε γηα ηεκ οπμρεθηυηεηα ημο Γζκηθμφ Πμήμαημξ πμο αθμνμφζε ηεκ ακάιερε ημο 

Ναγθυζμημο Οοκεδνίμο ημ 2014 ζηε  Γιιάδα  , υηη ε πνμζπάζεηα έγηκε αιιά ηειηθά ημ 

ζοκέδνημ ημ πήνε ε Γενμακία. 

οκέδνημ ημο Σμονθηθμύ Σμήμαημξ I.P.A. 

Δεπζήθαμε πνυζθιεζε απυ ημ Πμονθηθυ Πμήμα γηα ζομμεημπή 2 αηυμςκ. Απμθαζίζζεθε ημ 

Γζκηθυ Πμήμα κα εθπνμζςπήζεη μ Ημξ  ΗΑΚΖΙΑΟ ηεξ Π.Δ.ΘΓΟΒΜΡ με έλμδα ηεξ Πμπηθήξ 

Δημίθεζεξ. 

εμηκάνημ Δηεζκμύξ Γπηηνμπήξ πμιηηηζηηθώκ ζεμάηςκ ζηεκ Θεμεζό Ηύπνμο 22 με 25 

Ιανηίμο 2012. 

Απμθαζίζζεθε ζημ παναπάκς ζεμηκάνημ ημ Γζκηθυ Πμήμα κα εθπνμζςπήζεη μ Γ΄. 

Ακηηπνυεδνμξ θαη οπεφζοκμξ πμιηηηζηηθχκ θ. ΔΓΘΘΑΟ νήζημξ. 

Θμηπά ζέμαηα: 

ΠΓΑΓΠΔΓΑ  

Έγηκε εκεμένςζε απυ ημκ Ννυεδνμ ημο Παμείμο θ. Ιανμφκηα Κηθυιαμ ζπεηηθά με ηεκ ελέιηλε 

ημο Παμείμο. 


