
ΝΓΞΖΘΕΨΕ ΑΝΜΦΑΟΓΩΚ 
ΔΖΜΖΗΕΠΖΗΜΡ ΟΡΙΒΜΡΘΖΜΡ ηεξ 29εξ ΦΓΒΞΜΡΑΞΖΜΡ 2012 

Οηεκ Αζήκα ζήμενα ηεκ 29ε Φεβνμοανίμο 2012 εμένα ηεξ εβδμμάδμξ Πεηάνηε θαη ώνα 
09.30΄, 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.: 

 

ΟΡΔΕΠΕΟΕ ΘΓΙΑΠΩΚ 
ΘΓΙΑ 1Μ :Απανηία -Γπηθύνςζε πναθηηθώκ ηεξ ζοκεδνηάζεςξ ζηηξ 24.1.2012 
Γεκμμέκεξ πνμζθιήζεςξ από ημκ Γεκηθό Γναμμαηέα , εονέζεζακ πανόκηα 11 μέιε ημο Δ.Ο. 
ημο Γζκηθμύ Πμήμαημξ. Οοκεπώξ, επί 11 ηαθηηθώκ μειώκ ημο Δ.Ο. Νανόκηα είκαη όια ηα 
μέιε θαη ςξ εθ ημύημο ημ Δ.Ο. ημο Γζκηθμύ Πμήμαημξ /ΔΓΑ βνίζθεηαη ζε  ΑΝΑΞΠΖΑ. 

        Γπίζεξ πανόκηεξ ζηε ζοκεδνίαζε ήηακ μ πνώεκ  βμεζόξ Ναγθόζμημξ Γεκ. Γναμμαηέαξ θ. 
Νακμύζεξ Ζςάκκεξ , μ Ννόεδνμξ ηεξ Π.Δ. Ιεζζεκίαξ θ. Δαθεηνόπμοιμξ Ζςάκκεξ θαη μ Γεκ. 
Γναμμαηέαξ ηεξ Π.Δ. Ανθαδίαξ θ. Ηαζίμμξ Οςηήνημξ. 
Οηε ζοκέπεηα επηθονώζεθε θαη οπμγνάθεθε ημ πναθηηθό ηεξ ζοκεδνίαζεξ ζηηξ 24.1.2012. 
 

ΘΓΙΑ 2μ :Δναζηενηόηεηεξ Γζκηθμύ Πμήμαημξ, εκεμένςζε από θ. Ννόεδνμ. 

Ηύνημη ζοκάδειθμη θαιεμένα ζαξ.  

Έπμομε μία δύζθμιε ζοκεδνίαζε θαη ζα παναθαιέζς κα μεκ επακαιεθζμύκ ηα όζα ζοκέβεζακ 
ζημ πνμεγμύμεκμ Δ.Ο. Θα θαιςζμνίζς ζηε ζοκεδνίαζε ημοξ αγαπεημύξ θίιμοξ θαη πνέπεη κα 
πώ όηη μπμνείηε κα δεηήζεηε ημ ιόγμ γηα κα εθθνάζεηε ηηξ απόρεηξ ζαξ. 
     Δναζηενηόηεηεξ: Οε ζοκενγαζία με ημ γναθείμ ημο Ρπμονγμύ Αγνμηηθήξ Ακάπηολεξ θαη 
Πνμθίμςκ θ. Οθακδαιίδε θαη εοπανηζηώ ηδηαίηενα ημκ αγαπεηό θίιμ θαη ζοκάδειθμ θύνημ 
Πζεβά Νενηθιή μαξ δηαηέζεθε πμζόηεηα εθαηόκ είθμζη (120) θηιώκ γναβηέναξ Ηνήηεξ ηεκ 
μπμία ζηηξ 22-2-12 με ηεκ πανμοζία θαη ημο θονίμο Νακμύζε πανέδςζα με άιια είδε, πανηηθά 
θαη είδε θαζανηόηεημξ, πνμζθμνά ηεξ Πμπηθήξ Δημίθεζεξ Αζεκώκ ζημ παηδηθό πςνηό SOS 

ζηε Βάνε. Γθεί είπαμε ηεκ εοθαηνία κα ζοκμμηιήζμομε με ημκ Γεκηθό Δηεοζοκηή ημο Ζδνύμαημξ 
θύνημ Ναπαδάθε μ μπμίμξ μαξ εκεμένςζε γηα ηε ιεηημονγία ημο πςνημύ θαη ηηξ ακάγθεξ ηςκ 
παηδηώκ.  
    Γίπα ζοκάκηεζε με ημκ θύνημ Ξεζομκηςηάθε γηα ηε ζομμεημπή μαξ ζε πνμγνάμμαηα δνάζεξ 
E-qual ζε ζοκενγαζία με ημκ Δήμμ Αζεκαίςκ.  
   Ε ζοκέπηζε ηεξ έθδμζεξ θαη απμζημιήξ ημο Νενημδηθμύ ζηα μέιε μαξ πνέπεη κα μαξ θάκεη 
όιμοξ οπενήθακμοξ γηαηί θαηαθέναμε κα λεπενάζμομε πμιιά θαη δύζθμια μηθμκμμηθά εμπόδηα. 
Κα θακηαζηείηε ‘όηη ε ΝΜΑΟΡ δηέθμρε ηεκ αημμηθή απμζημιή ηεξ εθεμενίδαξ, επίζεξ ημ 
Παμείμ Ννμζςπηθμύ ηεξ Γζκηθήξ Πνάπεδαξ ηεκ έθδμζε θαη απμζημιή ημο πενημδηθμύ ημοξ 
θαζώξ θαη άιια ζςμαηεία ιόγς ημο δοζβάζηαπημο μηθμκμμηθμύ θόζημοξ θαη ηα εθδίδμοκ μόκμ 
ειεθηνμκηθά. 
   Γίπαμε πνμζθιήζεηξ γηα πμνμεζπενίδεξ πίηεξ θιπ  από πμιιέξ Πμπηθέξ Δημηθήζεηξ αιιά 
ιόγς μηθμκμμηθώκ δοζθμιηώκ θαη πενηθμπώκ δαπακώκ δεκ μπμνέζαμε κα ακηαπμθνηζμύμε θαη 
απεοζύκαμε παηνεηηζμμύξ.  
Ννόζθιεζε επίζεξ γηα ηεκ πανμοζίαζε ημο βηβιίμο ημο μαξ απέζηεηιε ημ μέιμξ μαξ θαη 
παιηόξ ζνύιμξ μπάζθεη Απόζημιμξ Ηόκημξ.  
    Θα ζαξ παναθαιέζς κα δώζεηε ηδηαίηενε πνμζμπή ζηα ζέμαηα πμο ζα ζοδεηήζμομε θαη ζα 
απμθαζίζμομε ζήμενα. Δεκ έπμομε βεβαίςξ όιμη ηηξ ίδηεξ απόρεηξ θαη είκαη ζεβαζηή ε 



δηαθςκία. Όζμη όμςξ δηαθςκμύκ ζα πνέπεη κα απακηήζμοκ θαη κα αηηημιμγήζμοκ με 
επηπεηνήμαηα ηε ζέζε ημοξ θαη παναθαιώ ημκ Γεκ. Γναμμαηέα κα  ηηξ θαηαγνάρεη ζηα 
Νναθηηθά. Οαξ εκεμενώκς όηη εζηάιεη ζηηξ 9-2-12 επηζημιή ζημκ θ. Γηάπμ πμο ημο 
γκςζημπμημύζε ηεκ απόθαζε θαηά πιεημρεθία ημο Δ.Ο. επηβμιήξ ζ’ αοηόκ ηεξ πεηζανπηθήξ 
πμηκήξ ηεξ έγγναθεξ ζύζηαζεξ. 
    Δεκ πνέπεη κα μαξ θμβίδεη ε δηαθάκεηα. Γίκαη ημ θαιύηενμ πμο έπμομε κα θάκμομε ςξ Δ.Ο. 
θαη όπη ημ θμοθμύιςμα. Ηάζε ζθέρε γηα ακηημεηώπηζε ηςκ πνμβιεμάηςκ με επηείθεηα με 
βνίζθεη ακηίζεημ. 
     Ιε εκδηαθένεη ημ εζηθό πιεμκέθηεμα  ημο Γζκηθμύ Πμήμαημξ. Δεκ θοκεγάμε θακηάζμαηα. 

Όπςξ είπα δεκ θνύβμομε ηίπμηα θάης απ’ ημ παιί θαη μη απμθάζεηξ ζα ιαμβάκμκηαη ζημ Δ.Ο. 
    Ε πανμοζία μμο δεκ είκαη θαηνμζθμπηθή μύηε θενδμζθμπηθή όπςξ άιιςκ θαη δίκς ηε μάπε 
ηεξ αλημπνέπεηαξ γηα ημ Γζκηθό Πμήμα. 
    Πμ δεημύμεκμ δεκ είκαη ημ πανειζόκ θαη ηα πνμβιήμαηά ημο, είκαη μη άκζνςπμη ημο 
πανειζόκημξ πμο δεημύκ νόιμ ζημ πανόκ θη μη μπμίμη δεκ δηδάπζεθακ απ’ ηα ιάζε ημοξ. 
Ιε εκδηαθένεη ημ πανόκ θαη ημ μέιιμκ ηεξ Έκςζεξ θαη ημ εζηθό ακάζηεμα ηςκ μειώκ ημο 
Δ.Ο. Ε θαηάζηαζε με ζηεκαπςνεί, δοζακαζπεηώ αιιά δεκ μπμνώ κα αθήζς πνάλεηξ πμο 
πνμζβάιιμοκ ηεκ Έκςζε ζημ απονόβιεημ.    
 
 

ΘΓΙΑ 3μ:Θέμαηα πμο ακέθορακ από ημ πνμεγμύμεκμ Δ.Ο. γηα ζοδήηεζε & 

εκένγεηεξ. 

 Νεπναγμέκα- απμθάζεηξ & εθθνεμόηεηεξ μειώκ Δ.Ο. 

Μ Ννόεδνμξ εοπανίζηεζε ηα μέιε ημο Δ.Ο. γηα ηε μέπνη ηώνα πανμοζία ημοξ, επεζήμακε 

θάπμηεξ θαζοζηενήζεηξ θαη ακαθένζεθε ζηηξ δναζηενηόηεηεξ, ηηξ ανμμδηόηεηεξ θαη ηηξ 

εθθνεμόηεηέξ ημοξ: 

Α΄Ακηηπνόεδνμξ θ. Ιανμύκηαξ: 1)Ούμθςκα με ηεκ απόθαζε ζημ Νακ. Οοκέδνημ ηεξ 

Ηαηενίκεξ, παναπέμθζεθε ζηεκ επηηνμπή ημο ε πνόηαζε ηεξ Π.Δ. Αζεκώκ-Αηηηθήξ γηα ηεκ 

ηνμπμπμίεζε ηςκ άνζνςκ ημο Ηαηαζηαηηθμύ πμο αθμνμύκ ηεκ εθιμγή ηςκ μειώκ ημο Δ.Ο. ημο 

Γ.Π. ζύμθςκα με ημ δηεζκέξ Ηαηαζηαηηθό.  Πμ ζέμα πανμοζηάζζεθε μιμθιενςμέκα ζηεκ 

Φηιηθή ζοκάκηεζε ζηεκ Ηανδίηζα όπμο εκεμενώζεθακ μη ζομμεηέπμκηεξ θαη ζα ηεζεί ζημ Νακ. 

Οοκέδνημ ηεξ Ηαιαμάηαξ γηα απόθαζε.  

2) Γηα ηεκ εκενγμπμίεζε ηςκ ακεκενγώκ Πμπ. Δημηθήζεςκ είπε επαθέξ θαη ζύκημμα 

εκενγμπμηείηαη ε Π.Δ. Ηεθαιμκηάξ. 

3) Οηε ζοκεδνίαζε ημο Δ.Ο. ηεξ 18-7-11 παναπέμθζεθε ζηε επηηνμπή ημο ε πνόηαζε γηα ηεκ 

απμκμμή μεηαιιίςκ ΖΞΑ. 

4) Γθθνεμεί ε ζύκηαλε ακαθμνάξ πνμξ ημ ΞΓΒ. 

5) Οομμεηέπεη εκενγά ςξ μέιμξ ηεξ μνγακςηηθήξ επηηνμπήξ γηα ηε δηελαγςγή ημο 28 Νακ. 

Οοκεδνίμο ζηεκ Ηαιαμάηα. 

Β΄Ακηηπνόεδνμξ θ. Βαιαηζόξ:1) Οηε ζοκεδνίαζε ημο Δ.Ο. ηεξ 8-6-11 μνίζζεθε οπεύζοκμξ 

γηα ηηξ επαθέξ με ημ Ανπεγείμ γηα ηε ημπμζέηεζε ζηα γναθεία μαξ ζύκδεζεξ ηειεθώκμο με ημ 



ζύζηεμα ΞΜL. Βνίζθεηαη ζε δηανθεί επηθμηκςκία με ηε Δ/κζε Πεπκηθώκ θαη γίκεηαη 

πνμζπάζεηα γηα ηεκ ημπμζέηεζε ηειεθώκμο. 

2) Γθθνεμεί ε ζύκηαλε ακαθμνάξ πνμξ ημ ΞΓΒ. 

Γ΄Ακηηπνόεδνμξ θ. Δέιιαξ:1) Μ θ. Δέιιαξ ςξ οπεύζοκμξ έθδμζεξ ημο Νενημδηθμύ θαη ημο 

εμενμιμγίμο μαξ ζοκεπίδεη κα πανμοζηάδεη πςνίξ πανάπμκα ηηξ δναζηενηόηεηεξ ηςκ Π.Δ. Πμ 

θεηηκό εμενμιόγημ ζπμιηάζζεθε ζεηηθά . 

2) Γθθνεμεί ζηεκ επηηνμπή ημο ε επελενγαζία γηα ηεκ θαζηένςζε εβδμμάδαξ ΖΞΑ, θηιίαξ θαη 

εζειμκηηθήξ ενγαζίαξ. 

3) Γθθνεμεί ε απόθαζε ημο Νακ. Οοκεδνίμο Ηαηενίκεξ πμο ημο ακαηέζεθε ζημ Δ.Ο. ηεξ 18-

7-11 ζε ζοκενγαζία με ημκ θ. Ναπά,  γηα ηεκ αγμνά ημο δώνμο ηςκ δμθίμςκ. 

4) Γθθνεμεί ε ζύκηαλε ακαθμνάξ πνμξ ημ ΞΓΒ. 

5) Ωξ μέιμξ ηεξ μνγακςηηθήξ επηηνμπήξ ημο Νακ. Οοκεδνίμο ζηεκ Ηαηενίκε δεκ θνόκηηζε γηα 

ηεκ ηαθημπμίεζε ηςκ μηθμκμμηθώκ εθθνεμμηήηςκ. 

Γεκ. Γναμμαηέαξ θ.Ναπάξ: 1) Μιμθιήνςζε θαη ζοκηενεί με επηηοπία ηεκ ηζημζειίδα ημο Γ.Π. 

γηα ηεκ μπμία δεπζήθαμε εομεκή ζπόιηα ηςκ μειώκ μαξ. 

2) Γθθνεμεί ε απόθαζε ημο Νακ. Οοκεδνίμο Ηαηενίκεξ πμο ημο ακαηέζεθε ζημ Δ.Ο. ηεξ 18-

7-11 ζε ζοκενγαζία με ημκ θ. Δέιια,  γηα ηεκ αγμνά ημο δώνμο ηςκ δμθίμςκ. 

3) Γθθνεμεί ε απόθαζε ημο Νακ. Οοκεδνίμο Ηαηενίκεξ πμο ημο ακαηέζεθε γηα ημ κέμ ηύπμ 

ηαοημηήηςκ μειώκ ΖΞΑ. 

4) Οομμεηέπεη εκενγά ςξ μέιμξ ηεξ μνγακςηηθήξ επηηνμπήξ γηα ηε δηελαγςγή ημο 28 Νακ. 

Οοκεδνίμο ζηεκ Ηαιαμάηα. 

5) Γθθνεμεί ε οπμβμιή αηηήμαημξ γηα εκεμενςηηθή επίζθερε ζηηξ ζπμιέξ. 

Ακαπι.Γεκ. Γναμμαηέαξθ. Ηάνθαιεξ:1) Φνμκηίδεη οπεύζοκα θαη ζε ζοκενγαζία με ηεκ θ. 

Ακηςκίμο γηα ηε ιεηημονγία ηεξ γναμμαηείαξ. 

2)Ωξ οπεύζοκμξ ημο λεκώκα θνμκηίδεη γηα ηεκ άνηζηε ιεηημονγία ημο θαζώξ θαη γηα ηεκ 

οπμδμπή θαη θηιμλεκία ηςκ επηζθεπηώκ. 

3) Ωξ μέιμξ ηεξ ζοκηαθηηθήξ επηηνμπήξ ημο Νενημδηθμύ θνμκηίδεη θαη ζογθεκηνώκεη ηεκ ύιε 

πμο απμζηέιιμοκ μη Πμπ. Δημηθήζεηξ. Γπίζεξ ζομμεηείπε ζηε ζογθέκηνςζε ημο οιηθμύ γηα ηεκ 

έθδμζε ημο εμενμιμγίμο. 

4) Φνόκηηζε γηα ηε ζομπιήνςζε θαη επακοπμβμιή ημο θαθέιμο ζημ ΡΝ.ΓΛ ηςκ ζεμηκανίςκ 

trafficking ζηε Οενβία.  

5) Ωξ εθπνόζςπμξ ζηα δηεζκή ζοκέδνηα ζομβάιιεη ζηεκ άνηζηε εηθόκα ημο Γ.Π. θαη με ηε 

ζομμεημπή ημο ζ΄ αοηά πνμβάιιεη  με επηηοπία ηηξ πνμηάζεηξ ημο Γιιεκηθμύ Πμήμαημξ. 



Παμίαξ θ. Γηακκαθόπμοιμξ: 1) Φνμκηίδεη οπεύζοκα γηα ηεκ ηήνεζε ημο ηαμείμο θαη 

παναθμιμοζεί ηα μηθμκμμηθά ηεξ Έκςζεξ. 

2) Ωξ οπεύζοκμξ ημο λεκώκα θνμκηίδεη γηα ηεκ άνηζηε ιεηημονγία ημο θαζώξ θαη γηα ηεκ 

οπμδμπή θαη θηιμλεκία ηςκ επηζθεπηώκ. 

3) Οηε ζοκεδνίαζε ημο Δ.Ο. ηεξ 18-7-11 ημο ακαηέζεθε ε ακαδήηεζε ηςκ δηθαηςμάηςκ πμο 

είπακ ζηαιεί ζηηξ ακεκενγέξ Πμπ. Δημηθήζεηξ.  

 4) Ωξ μέιμξ ηεξ μνγακςηηθήξ επηηνμπήξ ημο Νακ. Οοκεδνίμο ζηεκ Ηαηενίκε δεκ θνόκηηζε 

γηα ηεκ ηαθημπμίεζε ηςκ μηθμκμμηθώκ εθθνεμμηήηςκ. 

5) Ωξ μέιμξ ηεξ μνγακςηηθήξ επηηνμπήξ γηα ηε δηελαγςγή ημο 28 Νακ. Οοκεδνίμο ζηεκ 

Ηαιαμάηα δεκ ζομμεηέπεη εκενγά. 

6) Ωξ μέιμξ ηεξ ζοκηαθηηθήξ επηηνμπήξ ημο Νενημδηθμύ δεκ ζομμεηέπεη εκενγά. 

Ακαπι.Παμίαξ θ.Δαπανημοδάθεξ: 1) Οηε ζοκεδνίαζε ημο Δ.Ο. ηεξ 18-7-11 πνόηεηκε ηεκ 

πναγμαημπμίεζε ηεξ Νακεονςπασθήξ Οοκδηάζθερεξ Γοκαηθώκ θαη έθημηε δεκ μαξ εκεμένςζε 

γηα ηεκ πνόμδμ ηεξ πνόηαζεξ. 

2) Ωξ μέιμξ ηεξ ζοκηαθηηθήξ επηηνμπήξ ημο Νενημδηθμύ δεκ ζομμεηέπεη εκενγά. 

3) Ωξ ακαπι. Παμίαξ ημο ακαηέζεθε ε ζογθέκηνςζε ηςκ δηθαημιμγεηηθώκ θαη ε ζύκηαλε ημο 

πναθηηθμύ ηςκ πμιοηέθκςκ. 

4)Πμο δεηήζεθε από ημκ Ννόεδνμ θαη ζοκέβαιε επηηοπώξ ζηε ζοκάκηεζε ζοκενγαζίαξ με ηεκ 

Ύπαηε Ανμμζηεία ημο ΜΕΓ γηα ζέμαηα αζύιμο θαη μεηακαζηώκ. 

5) Πμο ακαηέζεθε ε επελενγαζία ειεθηνμκηθήξ θόνμαξ ημο ηζμιμγηζμμύ ηςκ Πμπ. Δημηθήζεςκ 

θαη ακηαπμθνίζεθε ζεηηθά. Ε θόνμα ζηάιζεθε ζηηξ Πμπ. Δημηθήζεηξ. 

Δεμόζηεξ Οπέζεηξ θ. Οηαζηκόξ: Ηαμία πνςημβμοιία γηα ηεκ πνμβμιή ημο ένγμο ημο Γ.Π. θαη 

επηθμηκςκίαξ με ηηξ Πμπ. Δημηθήζεηξ. 

Ρπεύζοκμξ Οοκεδνηάζεςκ Δ.Ο. θ. Θεμπάνεξ: Ωξ οπεύζοκμξ ηεξ πνμμήζεηαξ θαη δηάζεζεξ 

ηςκ ακαμκεζηηθώκ δεκ έδεηλε θακέκα εκδηαθένμκ. 

Ιέιμξ θ. Ηαηζανόπμοιμξ:1) Οηε ζοκεδνίαζε ημο Δ.Ο. ηεξ 8-6-11 δήηεζε ηε δηαπείνηζε ημο 

μαγκεηηθμύ ανπείμο μειώκ θαη ημο ακαηέζεθε μμόθςκα ε ηήνεζε ημο  μεηνώμο ηςκ εκ 

εκενγεία μειώκ, ε εκεμένςζε ηςκ μηθμκμμηθά ηαθημπμηεμέκςκ εκ απμζηναηεία μειώκ, μη 

εηηθέηεξ ημο πενημδηθμύ θαη ηα δηθαηώμαηα Π.Δ. Δοζηοπώξ μη παναιήρεηξ θαη ηα ιάζε ημο 

δεμημύνγεζακ πμιιά πνμβιήμαηα ηδίςξ ζηεκ απμζημιή ημο πενημδηθμύ θαη ηεκ εηήζηα θνάηεζε 

ηεξ ζοκδνμμήξ ηςκ εκ εκενγεία μειώκ.  



2) Οηε ζοκεδνίαζε ημο Δ.Ο. ηεξ 7-9-11 απμθαζίζζεθε ε απμζημιή θαηαζηάζεςκ μειώκ ζηηξ 

Π.Δ. γηα δημνζώζεηξ θαη επηζηνμθή ζημ Γ.Π. γηα ακηηπαναβμιή ηςκ ζημηπείςκ ζε ζοκενγαζία 

με ηεκ θ. Ακηςκίμο θαη δεκ έθακε ηίπμηε. 

3) Πμο δεηήζεθακ μη θάθειμη ηςκ παναζηαηηθώκ από ηηξ εμενίδεξ ημο trafficking  ζηε 

Οενβία ςξ οπεύζοκμο ημο πνμγνάμμαημξ θαη δεκ ζοκενγάζζεθε με ημκ Ννόεδνμ. 

       Πέιμξ μ Ννόεδνμξ ακέθενε όηη μη Ακηηπνόεδνμη μθείιμοκ κα ζοκεδνηάζμοκ με ηηξ 

επηηνμπέξ ημοξ γηα κα πανμοζηάζμοκ ηηξ δναζηενηόηεηεξ ηςκ Πμπηθώκ Δημηθήζεςκ  ζημ 

Οοκέδνημ. 

  Πα ζέμαηα μαξ έπμοκ απαζπμιήζεη ζε πνμεγμύμεκεξ ζοκεδνηάζεηξ θαη πνέπεη κα 

ηαθημπμηεζμύκ. Οαξ παναθαιώ κα ιάβεηε οπόρε ζαξ ηα παναπάκς  θαη κα ακηαπμθνηζείηε 

ζεηηθά ζημ ένγμ ζαξ. 

 

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

μηθμκμμηθά ηαθημπμηεμέκςκ απμζηνάηςκ μειώκ. Οοκδνμμέξ μειώκ από μηζζμδμζία 

Φεβνμοανίμο 2012.  (θ. Ηαηζανόπμοιμξ). 

Πμ ιόγμ πήνε μ θμξ Ηαηζανόπμοιμξ μ μπμίμξ είπε όηη δεμημονγήζεθε έκα ζέμα ζπεηηθά με ημ 

ανπείμ πμο πανέιαβε από ημκ θ. Γοαγγέιμο θαη αθμνμύζε ημοξ απόζηναημοξ θαη ημοξ 

δηαγναθέκηεξ . Γίπε όηη ημ ανπείμ ημ επελενγάδεηαη θαη όηη ζε ζύκημμμ πνμκηθό δηάζηεμα ζα 

είκαη πιήνςξ εκεμενςμέκμ . Ο΄ αοηό ζα έπεη θαη ηε βμήζεηα ηεξ δημηθεηηθήξ γναμμαηέςξ ημο 

Γζκηθμύ Πμήμαημξ θαξ Ακηςκίμο. 

Γπίζεξ ακαγκώζζεθε θαη ημ οπ΄ ανηζ. 8006/43/2 από 13.2.2012 έγγναθμ ηεξ Δηεύζοκζεξ 

Δηαπείνηζεξ νεμαηηθμύ/ΓΘ.ΑΟ ημ μπμίμ μαξ γκςνίδεη όηη πηζηώζεθακ ζημ ιμγανηαζμό ημο 

Γζκηθμύ Πμήμαημξ ηα δηθαηώμαηα από ηηξ ζοκδνμμέξ ηςκ κέςκ μειώκ πμο εκεγνάθεζακ θαηά 

ηε δηάνθεηα ημο έημοξ 2011 θαη ακένπμκηαη ζημ πμζό ηςκ 8.960,00 εονώ. 

 Ρπμηνμθίεξ ημο Γ.Π. ηςκ δμθίμςκ ζημ GIMBORN/Γενμακίαξ. 

Ιεηά ηεκ απμζημιή ημο εγγνάθμο ηεξ Έκςζήξ μαξ πνμξ ηεκ Αζηοκμμηθή Αθαδεμία γηα κα μαξ 

γκςνίζεη πμημη δόθημμη  ανηζηεύζακηεξ ζα ζομμεηάζπμοκ ζηα  ζεμηκάνηα ημο 

GIMBORN/Γενμακίαξ , ε Αζηοκμμηθή Αθαδεμία έζηεηιε έγγναθμ πνμξ  ηηξ ζπμιέξ  

Αληςμαηηθώκ θαη Αζηοθοιάθςκ  γηα κα μαξ γκςνίζμοκ ζημηπεία ηςκ ηεζζάνςκ δμθίμςκ πμο 

ζα πάνμοκ ηεκ οπμηνμθία ημο Γζκηθμύ Πμήμαημξ, έηζη ώζηε ζημ επόμεκμ δημηθεηηθό 

ζομβμύιημ κα γκςνίδμομε ηα μκόμαηα αοηώκ γηα κα πνμβμύμε ζηηξ θναηήζεηξ εηζηηενίςκ θαη 

δηαμμκήξ ζημ ζοκεδνηαθό θέκηνμ. 

 Γηήζηεξ ακαθμνέξ (Report) ηςκ Γπηηνμπώκ ζηηξ ακηίζημηπεξ ημο ΞΓΒ. 



Όπςξ ακέθενε μ θμξ Ηαηζανόπμοιμξ εθθνεμμύκ μη εηήζηεξ ακαθμνέξ (report) ηςκ 

Γπηηνμπώκ ζημ ΞΓΒ , ημ ζέμα ζα επημειεζεί μ θμξ Ηάνθαιεξ ςξ ανμόδημξ επί ηςκ Δηεζκώκ 

Οπέζεςκ ζε ζοκενγαζία με ημοξ Ακηηπνμέδνμοξ θαη ζα ζηείιεη ζημ ΞΓΒ ηηξ ακαθμνέξ ηςκ 

Γπηηνμπώκ ημο Γζκηθμύ Πμήμαημξ.    

 Μνγάκςζε γναμμαηείαξ, ανμμδηόηεηεξ θαη Ζζημζειίδα. (θ. Ναπάξ). 

Πμ ιόγμ έιαβε μ Γεκ. Γναμμαηέαξ μ μπμίμξ ακαθένζεθε  ζηεκ ζοκενγαζία πμο έπεη με ηεκ 

δημηθεηηθή γναμμαηέα θα Ακηςκίμο με ζθμπό ηεκ ανηηόηενε μνγάκςζε ηεξ γναμμαηείαξ ημο 

Γζκηθμύ Πμήμαημξ. Γπίζεξ ακαθένζεθε θαη ζημ μαγκεηηθό ανπείμ πμο πεηνίδεηαη μ θμξ 

Ηαηζανόπμοιμξ θαη ηόκηζε όηη ζα πανέπεη μπμηαδήπμηε βμήζεηα ημο δεηεζεί γηα έκα πιήνςξ 

εκεμενςμέκμ μαγκεηηθό ανπείμ. Ακαθενόμεκμξ ζηεκ ηζημζειίδα είπε όηη ε ηζημζειίδα είκαη ζε 

ζςζηό δνόμμ θαη όηη  ζα πνμζπαζήζεη κα είκαη πάκηα εκεμενςμέκε. Γίπε επίζεξ όηη είκαη ζε 

επηθμηκςκία με ηηξ Πμπηθέξ Δημηθήζεηξ έηζη ώζηε κα ημο ζηέικμοκ οιηθό γηα ηεκ ακάνηεζε. 

Ανμμδηόηεηεξ ηςκ ζοκαδέιθςκ ηεξ γναμμαηείαξ : 

ΗΑΞΗΑΘΕΟ Ηονηάθμξ: 1) Έκηοπε θαη ειεθηνμκηθή αιιειμγναθία  2) IPA HOUSE  3)Yπμδμπή 

– θηιμλεκία επηζθεπηώκ 4) Ακαμκεζηηθά  5) Γλςηενηθέξ ενγαζίεξ, 6) Νακ. Οοκέδνημ.  

ΑΚΠΩΚΖΜΡ Έθε: 1)Παοηόηεηεξ, 2) Ανπείμ μειώκ, 3) Ηαζανμγναθή πναθηηθώκ Δ.Ο. 

ΠΓΑΓΠΔΓΑ. 4) Αιιειμγναθία θαη θαηαζηάζεηξ μειώκ ΠΓΑΓΠΔΓΑ. 5) Νίκαθεξ- θαηαζηάζεηξ 

Γζκηθμύ Πμήμαημξ. 

Γηα ηε μνγάκςζε ηεξ γναμμαηείαξ είπε απμθαζηζζεί ε ακηηθαηάζηαζε ηςκ Ε/Ρ θαη μ 

Ννόεδνμξ πανμοζίαζε ηηξ πνμζθμνέξ. Απμθαζίζζεθε ε παναγγειία ηςκ οπμιμγηζηώκ από ηεκ 

εηαηνία YOU.GR 

 Θέμαηα Πμπηθώκ Δημηθήζεςκ: 

Α) Πμπηθή Δημίθεζε Αζεκώκ-Αηηηθήξ, πνόηαζε ζηεκ ανμόδηα Γπηηνμπή ημο ΞΓΒ γηα ημ 

δηεζκέξ βναβείμ IPA World Police Prize. 

Οε ζοκέπεηα ηεξ απόθαζεξ ημο πνμεγμύμεκμο Δ.Ο. ζηηξ 24-1-2012, εκεμενώζεθε ημ 

Δημηθεηηθό Οομβμύιημ όηη ε πνόηαζε μεηαθνάζζεθε θαη δηεβηβάζζε ζηεκ ανμόδηα επηηνμπή 

ημο ΞΓΒ. Γκεμενώζεθε μ θ. Ηαηζανόπμοιμξ. 

       Οοκεμμέκα ε πνόηαζε ζε μεηάθναζε ηεξ Πμπηθήξ Δημίθεζεξ Αζεκώκ-Αηηηθήξ. 

Β) Πμπηθή Δημίθεζε Απαΐαξ, πνμηάζεηξ εθδειώζεςκ. 

      Δηαβάζζεθε επηζημιή ημο Ννμέδνμο ηεξ Π.Δ. Απαΐαξ θ. Φώημγιμο με ηεκ μπμία 

θαηαζέηεη θάπμηεξ ζθέρεηξ γηα ημ ζπεδηαζμό θαη ηεκ πναγμαημπμίεζε θμηκώκ δνάζεςκ θαη 

εθδειώζεςκ ζε επίπεδμ πενηθένεηαξ Δοηηθήξ Γιιάδμξ. Απεθαζίζζε όπςξ ζομμεηάζπεη μ 

Ννόεδνμξ, μη Α΄θαη Β΄ Ακηηπνόεδνμη ζηεκ θμηκή ζοκάκηεζε ηςκ πνμεδνείςκ ηςκ Πμπ. 



Δημηθήζεςκ Δοη. Γιιάδμξ με ημκ Γεκ. Αζηοκ. Δ/κηή θαη ημκ Νενηθενεηάνπε όηακ 

πνμγναμμαηηζζεί ε ζοκάκηεζε. Μ Ννόεδνμξ ζοκεπάνε ηεκ Π.Δ. Απαΐαξ γηα ηεκ πνςημβμοιία 

θαη ηηξ δναζηενηόηεηέξ ηεξ γεκηθόηενα.Οοκεμμέκα ε επηζημιή ηεξ Πμπηθήξ Δημίθεζεξ Απαΐαξ. 

Γ) Πμπηθή Δημίθεζε Δαθύκζμο. Απάκηεζε γηα ημ πνςηάζιεμα Copa Del Mar. 

     Δηαβάζζεθε επηζημιή ηεξ Π.Δ. Δαθύκζμο με ηεκ μπμία απακηά ζημ Γζκηθό Πμήμα θαη 

ακαθένεη όηη, ε Πμπηθή Δημίθεζε Δαθύκζμο ζε όηη αθμνά ημ πνςηάζιεμα Copa Del Mar πμο 

δημνγακώκεηαη από ηεκ Αζιεηηθή Θέζπε Αζηοκμμηθώκ Δαθύκζμο θαη ζα ιάβεη πώνα ζηε 

Δάθοκζμ από 18-22 Ιαΐμο 2012, α) δεκ έπεη ιάβεη θάπμηα επίζεμε εκεμένςζε θαη δεκ ηειεί 

οπό ηεκ αηγίδα ηεξ, β) δεκ έπεη δειώζεη ζομμεημπή ε μμάδα ηεξ Π.Δ. θαη γ) δεκ έπεη ιεθζεί 

απόθαζε από ηε Π.Δ. Δαθύκζμο  γηα πνεμαημδόηεζε ημο παναπάκς πνςηαζιήμαημξ. Ωξ εθ 

ημύημο ημ Γ.Π. εκεμένςζε ηηξ εκδηαθενόμεκεξ πώνεξ όηη ημ ζογθεθνημέκμ πνςηάζιεμα δεκ 

απμηειεί event ηεξ ΖΞΑ. 

Δ) Πμπηθή Δημίθεζε Φζηώηηδμξ. Γπηζημιή γηα ηεκ μηθμκμμηθή εκίζποζε πμο είπε εγθνηζεί 

ημ πμζό ηςκ 1000 εονώ ζημ Δ.Ο. ηεξ 10εξ /6/2009 γηα ηεκ πναγμαημπμίεζε 

αδειθμπμίεζεξ με Π.Δ. Νάθμο.  

     Πμ ζέμα πμο πνμέθορε μεηά ηεκ μηθμκμμηθή εκίζποζε πμο είπε εγθνηζεί από ημ Γζκηθό 

Πμήμα ζηηξ 10-6-2009 γηα ηεκ εθδήιςζε αδειθμπμίεζεξ με ηε ΝΑΦΜ , θαη όπςξ μαξ 

ακέθενε μ πνώεκ πνόεδνμξ ηεξ Π.Δ. Φζηώηηδαξ θ. Ηαηζαμάξ ε μηθμκμμηθή εκίζποζε αοηή δεκ 

εηζπνάπζεθε θαη δεκ μπήθε πμηέ ζημ ηαμείμ ηεξ Πμπηθήξ. Οηε ζοκέπεηα δηαβάζζεθε έγγναθμ 

ηεξ Π.Δ. Φζηώηηδαξ ημ μπμίμ ακέθενε όηη ημ πμζό ηςκ 1.000 εονώ δεκ απμδόζεθε ζημ ηαμείμ 

ηεξ Πμπηθήξ θαη ημ μόκμ ζημηπείμ πμο οπάνπεη είκαη ε οπ ανηζ. 36 /14.10.2009 απόδεηλε 

είζπναλεξ ημο Γ.Π. πνμξ ηεξ Π.Δ. θαη ζημ όκμμα ημο θ. Οηαζηκμύ . Ε οπμγναθή πμο οπάνπεη 

ζηεκ παναπάκς απόδεηλε όπςξ είπε μ θ. Ηαηζαμάξ δεκ είκαη ημο θ. Οηαζηκμύ θαη μ ίδημξ δεκ 

μαξ ακέθενε με βεβαηόηεηα εάκ ακαγκςνίδεη ηεκ οπμγναθή ημο ηζπονηδόμεκμξ όηη δεκ 

ζομάηαη. Οηε  ζοκέπεηα πήνε ημ ιόγμ μ θμξ Γηακκαθόπμοιμξ μ μπμίμξ νώηεζε ημκ θ. Οηαζηκό 

εάκ ε οπμγναθή ημο είκαη ίδηα με αοηή πμο είπε ζε αίηεζή ημο πνμξ ημ Γζκηθό Πμήμα γηα κα 

παναμείκεη μέιμξ ηεξ ΠΔ Φζηώηηδαξ. Γπίζεξ ημκ νώηεζε εάκ έθακε Δημηθεηηθό Οομβμύιημ γηα 

ημ ζέμα αοηό. Μ θ. Οηαζηκόξ ημο απάκηεζε όηη ε οπμγναθή είκαη δηθή ημο ζηεκ αίηεζε θαη όηη 

Δημηθεηηθό Οομβμύιημ έθακε αιιά δεκ είπε απανηία. Μ θ. Ναπάξ είπε όηη αζπμιμύμαζηε γηα 

έκα ζέμα ημ μπμίμ έπνεπε κα είπε ιοζεί ηόηε πνηκ από δοόμηζε πνόκηα. Γλέθναζε ηεκ απμνία 

ημο γηαηί μ θ. Ηαηζαμάξ δεκ δήηεζε ημ 2009 ηεκ μηθμκμμηθή εκίζποζε θαζόηη ημο είπε 

γκςνηζζεί θαη με έγγναθμ ημο Γζκηθμύ Πμήμαημξ, αιιά ακαδήηεζε ημ πμζό αοηό μεηά από 

δοόμηζε  πνόκηα. Πμ πνόβιεμα είκαη θαζανά ηεξ Πμπηθήξ Δημίθεζεξ θαη όπη ημο Γζκηθμύ 



Πμήμαημξ. Γπίζεξ ακέθενε όηη ζε ηειεθςκηθή επηθμηκςκία πμο είπε με ημκ θ. Γηάπμ θαη ημο 

γκςζημπμίεζε ημ πνόβιεμα , μ Οηαύνμξ ημκ δηαβεβαίςζε όηη ηα ιεθηά ηα έδςζε μ ίδημξ ζημκ 

θ. Οηαζηκό οπμγνάθμκηάξ ημο θαη ηεκ απόδεηλε είζπναλεξ. Οηε ζοκέπεηα ημ ιόγμ πήνε μ 

Ννόεδνμξ μ μπμίμξ πνόηεηκε κα ζογθιεζεί Δ.Ο. ζηε Π.Δ. Φζηώηηδαξ με ηε ζομμεημπή θαη ηςκ 

μειώκ πμο ήηακ ηόηε ζημ Δ.Ο. ηεξ Πμπηθήξ θαη ηεκ πανμοζία ηεξ ακηηπνμζςπείαξ ημο 

Γζκηθμύ Πμήμαημξ γηα έιεγπμ ηςκ βηβιίςκ Παμείμο, πναθηηθώκ θαη ηναπεδηθώκ ιμγανηαζμώκ 

ηεξ Π.Δ. πνμξ δηενεύκεζε ημο πνμβιήμαημξ. Γάκ δεκ οπάνλεη ιύζε ηόηε ζα δεηεζεί θαη 

βμήζεηα γναθμιόγμο γηα πεναηηένς εκένγεηεξ. Μ θ. Γηακκαθόπμοιμξ πνόηεηκε κα 

πανεονεζμύκ ζημ Δ.Ο. μ Ννόεδνμξ θαη μ θ. Θεμπάνεξ. Μ θ. Θεμπάνεξ απάκηεζε όηη εάκ ζα 

είκαη ζηεκ Ηανδίηζα ζα πανεονεζεί, αιιηώξ δεκ είκαη ζίγμονμ. Ηαηόπηκ αοημύ πνμηάζεθε μ θ. 

Βαιαηζόξ μ μπμίμξ θαη δέπζεθε.  Απμηειέζμαηα ζα ακαθενζμύκ ζημ επόμεκμ Δημηθεηηθό 

Οομβμύιημ. 

Γ) Πμπηθή Δημίθεζε Ηανδίηζαξ. Γοπανηζηήνηα επηζημιή θ. Γθημοιέθα. 

Δηαβάζζεθε εοπανηζηήνηα επηζημιή ημο μέιμοξ θ. Γθημοιέθα πνμξ ημ ΠΓΑΓΠΔΓΑ αιιά θαη 

πνμξ ηε Π.Δ. Ηανδίηζαξ γηα ηεκ θαηαβμιή μηθμκμμηθήξ εκηζπύζεςξ ΙΜΑ. Θα ακανηεζεί ζηεκ 

ηζημζειίδα θαη ζα δεμμζηεοζεί ζημ πενημδηθό.  

ΟΠ) Πμπηθή Δημίθεζε Θεζ/κίθεξ. Ννόηαζε γηα ακηηπαναβμιή ζημηπείςκ εκ απμζηναηεία 

μειώκ με ζημηπεία επηθμονηθώκ ηαμείςκ. Αίηεμα γηα απμζημιή ημο ανπείμο μειώκ ζε 

ειεθηνμκηθή μμνθή.  

       Δηαβάζζεθε επηζημιή ηεξ Π.Δ. Θεζζαιμκίθεξ με ηεκ μπμία πνμηείκεη ηεκ ακηηπαναβμιή 

ζημηπείςκ ηςκ εκ απμζηναηεία μειώκ με ζημηπεία ημο ανπείμο ηςκ επηθμονηθώκ ηαμείςκ 

ΓΠΓ θαη ΠΑΡΑΝ ώζηε κα δηαγνάθμκηαη μη ζακόκηεξ. Μ θμξ Ηαηζανόπμοιμξ ακέθενε όηη ε 

ζογθεθνημέκε πνόηαζε δεκ μπμνεί κα οιμπμηεζεί δηόηη δεκ έπμομε πνόζβαζε ζηα ανπεία ηςκ 

επηθμονηθώκ ηαμείςκ. Απεζηάιε ημ ανπείμ μειώκ ηεξ Π.Δ. ζε ειεθηνμκηθή μμνθή.  

 

ΘΓΙΑ 4μ :Δημηθεηηθά ζέμαηα: 

 Φάθειμη παναζηαηηθώκ εγγνάθςκ από ηεκ πνεμαημδόηεζε ημο ΡΝ.ΓΛ ηςκ ζεμηκανίςκ 

trafficking. θ. Ηαηζανόπμοιμξ. 

Οημ πνμεγμύμεκμ Δ.Ο. ακαηέζεθε ζημκ οπεύζοκμ ηςκ πνμγναμμάηςκ ηςκ ζεμηκανίςκ 

trafficking θ. Ηαηζανόπμοιμ ε ακαδήηεζε ηςκ θαθέιςκ  ηςκ παναζηαηηθώκ ελόδςκ. 

Δοζηοπώξ μ θ. Ηαηζανόπμοιμξ δεκ μαξ δηθαημιόγεζε γηα πμημ ιόγμ δεκ βνέζεθακ μη 

θάθειμη. 

ΘΓΙΑ 5μ :Μηθμκμμηθά ζέμαηα: 

 Παμηαθή εκεμένςζε - Έγθνηζε δαπακώκ πνμεγμύμεκμο μήκα. 



Γγθνίζεθακ μη δαπάκεξ θαη οπμβάιιμκηαη ζπεηηθμί πίκαθεξ γηα ημοξ μήκεξ Ζακμοάνημ θαη 

Φεβνμοάνημ.  

Μ θ. Ννόεδνμξ εκεμένςζε ημ Δ.Ο. όηη ηα ζοκμιηθά έλμδα εθηύπςζεξ θαη απμζημιήξ 

πενημδηθμύ θαη εμενμιμγίμο 2012 είκαη: 

Α) Νενημδηθό εθηύπςζε …………………….. 3.876,60  εονώ 

Β) Νενημδηθό Παποδνμμηθά ηέιε………… 5.914,93  εονώ 

Γ) Εμενμιόγημ εθηύπςζε…………………….. 7.195,50  εονώ 

Δ) Εμενμιόγημ ηαποδνμμηθά ηέιε 

    ςξ έκζεημ ζημ Νενημδηθό ..………………4.201,86  εονώ 

Γ) Έλμδα ζοζθεοαζίαξ απμζημιήξ……….1.320.44  εονώ 

          Ο Ρ Κ Μ Θ Μ              21.789.33 εονώ 

 

 Μηθμκμμηθόξ έιεγπμξ από ιμγηζηή θ. Ξμύζζε, εκεμένςζε Γλειεγθηηθήξ Γπηηνμπήξ. 

     Δεκ έπεη μιμθιενςζεί πιήνςξ μ έιεγπμξ όπςξ ακέθενε μ θ. Ξμύζζεξ (ιμγηζηήξ), αιιά 

γεκηθά είπε όηη οπάνπμοκ θάπμηα ιάζε ηα μπμία ζα μαξ ηα γκςνίζεη ζημ επόμεκμ Δ.Ο. 

 Απμζημιή ηςκ δηθαηςμάηςκ ηςκ Π.Δ. θαη ηςκ θαηαζηάζεςκ ηςκ μειώκ γηα 

έιεγπμ θαη επηζηνμθή   με ημοξ Ζζμιμγηζμμύξ  ηςκ Πμπ. Δημηθήζεςκ  ζημ Γ.Π. 

μέπνη  28-2-2012. 

Απμθαζίζζεθε κα απμζηαιμύκ ηα δηθαηώμαηα ζηηξ Πμπηθέξ Δημηθήζεηξ θαζώξ θαη μη 

θαηαζηάζεηξ μειώκ γηα έιεγπμ θαη ζηε ζοκέπεηα μη Πμπηθέξ Δημηθήζεηξ κα επηζηνέρμοκ ηηξ 

θαηαζηάζεηξ μειώκ δημνζςμέκεξ οπμβάιιμκηαξ ηαοηόπνμκα θαη ημκ ηζμιμγηζμό ημοξ. 

 Δηθαηώμαηα Δηεζκή Παμία θαη GIMBORN. 

Μ Παμίαξ θ. Γηακκαθόπμοιμξ πνέπεη κα μενημκήζεη κα απμζηαιμύκ ηα δηθαηώμαηα ζημ Δηεζκή 

Παμία. ΟΡΚΜΘΜ 22.100 εονώ. 

 Δεμημονγία Πναπεδηθμύ Θμγανηαζμμύ γηα ημ Ημηκςκηθό Ηεθάιαημ ζύμθςκα με ημ 

άνζνμ 6 ημο Ηακμκηζμμύ Θεηημονγίαξ ΔΓΑ. 

Απμθαζίζηεθε μμόθςκα κα ακμηπζεί ηναπεδηθόξ ιμγανηαζμόξ γηα ημ θμηκςκηθό θεθάιαημ 

ζύμθςκα με ημ άνζνμ 6 ημο Γζςηενηθμύ Ηακμκηζμμύ ιεηημονγίαξ ηεξ ΔΓΑ 

 Νναθηηθό Νμιοηέθκςκ. Η. Δαπανημοδάθεξ 

Από ημκ Ακαπιενςηή Παμία θ. Δαπανημοδάθε δηαβάζζεθε ημ πναθηηθό πμο ζοκηάπζεθε 

ζύμθςκα με ηηξ αηηήζεηξ ηςκ μειώκ μαξ γηα πμνήγεζε εθάπαλ βμεζήμαημξ ιόγς απόθηεζεξ 

4μο παηδημύ θαη άκς, θαη εγθνίζεθε μμόθςκα . Απμννίθζεθακ ηα αηηήμαηα ηςκ α)ΟΑΒΒΑΗΕ 

Γοζηναηίμο θαη β) ΝΑΝΑΔΑΗΕ Κηθήηα ,ιόγς ημο όηη όηακ γεκκήζεθε ημ 4μ ηέθκμ ημοξ δεκ 



ήηακ μέιε ηεξ ΔΓΑ. Γπίζεξ απμννίθζεθε ημ αίηεμα ημο ΙΜΡΞΔΑ Κηθμιάμο θαζ’ όζμκ είπε 

πανέιζεη 5εηία από ηε γέκκεζε ημο παηδημύ ημο. 

 Ννμζθμνέξ ζοζηεμάηςκ αζθαιείαξ (ζοκαγενμμί). 

Μ πνόεδνμξ πνόηεηκε γηα ηεκ αζθάιεηα ημο πώνμο ηςκ γναθείςκ μαξ κα μπεί ζοκαγενμόξ, 

ιόγς ημο όηη πνόζθαηα επηπείνεζακ κα ηα δηαννήλμοκ . Νανμοζίαζε θάπμηεξ πνμζθμνέξ θαη 

ημ ζέμα μεηαηέζεθε γηα ηεκ επόμεκε ζοκεδνίαζε αθμύ έπμομε πνμζθμνά θαη γηα θάγθειμ 

πηοζζόμεκμ ηεξ ελςηενηθήξ πόνηαξ . 

 Ηαηαζθεοή 5 κημοιαπηώκ γηα ηαθημπμίεζε ανπείμο. Δαπάκε 1603,70 εονώ. 

Πα κημοιάπηα ημπμζεηήζεθακ θαη εγθνίζεθε ε δαπάκε ηςκ 1603,70 εονώ μμόθςκα. 

 Γηήζημ αζθαιηζηήνημ Νονόξ θηηνίμο γναθείςκ, Δαπάκε 104,15 εονώ.  

Απεθαζίζζε κα ακαδεηεζμύκ πνμζθμνέξ θαη κα ζοδεηεζμύκ ζημ επόμεκμ Δ.Ο. 

 Ηαηάζηαζε εκηζπύζεςκ Πμπ. Δημηθήζεςκ θαη μειώκ 2011. 

Θα θαηανηηζζεί ε εηήζηα θαηάζηαζε με ηηξ Πμπηθέξ Δημηθήζεηξ θαη ηα μέιε πμο εκηζπύζεθακ 

μηθμκμμηθά ημ έημξ 2011 από ημ Ημηκςκηθό θεθάιαημ ημο Γ.Π.,  γηα εκεμένςζε  ζημ 

Νακειιήκημ Οοκέδνημ ζηεκ Ηαιαμάηα, οπεύζοκμξ θ. Δαπανημοδάθεξ. 

 Αηηήμαηα ζομμεημπήξ μειώκ ζε ζεμηκάνηα  ζημ Gimborn: 

Α) ΟΜΦΜΠΑΟΖΜΟ νήζημξ Π.Δ. Αζεκώκ 

Β)ΝΑΞΙΑΗΖΔΕΟ Ζςάκκεξ  Π.Δ. Αζεκώκ. 

Γγθνίζεθακ θαη ηα δύμ αηηήμαηα μμόθςκα. 

 Θεηημονγία Λεκώκςκ, δηαπεηνηζηέξ. (θ.θ. Ηάνθαιεξ θαη Γηακκαθόπμοιμξ). 

Ρπμβάιιμκηαη πίκαθεξ με ηα έζμδα-έλμδα ηςκ λεκώκςκ Αζεκώκ & Θεζζαιμκίθεξ ηα μπμία 

εγθνίζεθακ μμόθςκα. 

ΘΓΙΑ 6μ :Αηηήμαηα πνεμαηηθώκ εκηζπύζεςκ Πμπηθώκ Δημηθήζεςκ & μειώκ  

a. Π.Δ. Ξεζύμκμο. Μηθμκμμηθή εκίζποζε μηθμγεκείαξ απμβηώζακημξ μέιμοξ 

Ακέθειμο Γμμακμοήι. Αίηεμα 1.500 εονώ. 

Δηαβάζζεθε ε επηζημιή ηεξ Πμπηθήξ Δημίθεζεξ Ξεζύμκμο θαη απμθαζίζζεθε κα 

εκηζποζεί ε μηθμγέκεηα ημο απμβηώζακημξ μέιμξ με ημ πμζό ηςκ 750 εονώ από ημ 

Ημηκςκηθό Ηεθάιαημ. 

b. Π.Δ.  Δαθύκζμο. Γθμδηαζμόξ με Θάβανμ ιόγς θζμνάξ. 

          Γγθνίζεθε μμόθςκα ε θαηαζθεοή θαη απμζημιή ζεμαίαξ ζηεκ Π.Δ. Δαθύκζμο ιόγς  

        θζμνάξ ηεξ πνμεγμύμεκεξ. 

c. Π.Δ. Αηηςιίαξ μηθμκμμηθή εκίζποζε γηα ελμπιηζμό γομκαζηενίμο.  

Αίηεμα 900 εονώ. 



Γγθνίζεθε ημ πμζό ηςκ 500 εονώ  θαηά πιεημρεθία με ηεκ επηζήμακζε όηη ζα οπάνπεη 

ζπεηηθή πηκαθίδα ζημ πώνμ πμο ζα ακαθένεη όηη ημ γομκαζηήνημ δεμημονγήζεθε από ηεκ Π.Δ. 

Αηηςιίαξ .Δηαθώκεζε μ θμξ Γηακκαθόπμοιμξ. 

 

ΘΓΙΑ 7μ:Γθδειώζεηξ εζςηενηθμύ:  

 28μ Νακειιήκημ Οοκέδνημ ζηεκ Ηαιαμάηα, 20 έςξ 24 Ζμοκίμο 2012.  

Γγθύθιημξ Νακειιεκίμο Οοκεδνίμο, Ννόγναμμα Οοκεδνίμο, ζομθςκεηηθό λεκμδμπείμο, 

πμνεγίεξ, ακαμκεζηηθά, Βναβεύζεηξ, πνμζθιήζεηξ ζε Εγεζία θαη ζοκδηθαιηζηηθέξ 

εκώζεηξ θαη άιιεξ εκένγεηεξ  Μνγακςηηθήξ Γπηηνμπήξ. 

Μ ιόγμξ δόζεθε ζημκ  Ννόεδνμ ηεξ Π.Δ. Ιεζζεκίαξ θ. Δαθεηνόπμοιμ Ζςάκκε μ μπμίμξ μαξ 

εκεμένςζε γηα ηηξ μέπνη ηώνα εκένγεηεξ πνμεημημαζίαξ γηα ημ Νακ. Οοκέδνημ από ηεκ Πμπηθή 

Δημίθεζε.  Ακέθενε όηη είπε επηθμηκςκία με ημ Οεβαζμηόηαημ Ιεηνμπμιίηε Ιεζζεκίαξ θαη 

ημο δήηεζε έγγναθε πνόζθιεζε γηα ημ ζοκέδνημ θαζώξ θαη γηα ημ ζέμα πμο ζα ακαπηύλεη ςξ 

θεκηνηθόξ μμηιεηήξ. Γηα ηεκ εθδνμμή ημο Οαββάημο ζηα Ακάθημνα ημο Κέζηςνα, Νύιμ θαη 

Ιεζώκε είπε όηη πνέπεη κα ελεονεζεί εζηηαηόνημ ζηεκ πενημπή γηα ημ μεζεμενηακό θαγεηό. 

Γηα ηεκ εμενήζηα πενηήγεζε ζηεκ πόιε ηεξ Ηαιαμάηαξ βνίζθεηαη ζε επαθή με ημ αζηηθό ΗΠΓΘ 

Ηαιαμάηαξ γηα πμνεγία Θεςθμνείςκ ζηηξ μεηαθηκήζεηξ. Ε Ννμζθμνά πμο έπεη γηα ηα 

Θεςθμνεία ζηηξ μεηαθηκήζεηξ ηςκ 2 εθδνμμώκ είκαη 500 εονώ ηεκ εμένα ακά ιεςθμνείμ μαδί 

με ηεκ λεκάγεζε. Γηα ηηξ ακηαιιαγέξ είπε όηη δεκ επηζομεί δώνα θαη πνμηημά κα δμζμύκ 

πνήμαηα γηα εκίζποζε ηδνομάηςκ. Μη πμνεγίεξ δεκ έπμοκ μνηζηηθμπμηεζεί θαη εθθνεμεί ε 

μνπήζηνα γηα ηηξ ηειεηέξ έκανλεξ θαη ιήλεξ ημο ζοκεδνίμο. Ννόηεηκε επίζεξ ηε βνάβεοζε 

δύμ επίηημςκ μειώκ ηεξ Πμπ. Δημίθεζεξ. Ιεηά από πνόηαζε ημο Ννμέδνμο εγθνίζεθακ ηα 

έλμδα μεηαθίκεζεξ ημο θ. Δαθεηνόπμοιμο.  

Ιε εοζύκε ηεξ Γναμμαηείαξ ζα ζηαιεί πνμξ όιεξ ηηξ Πμπηθέξ Δημηθήζεηξ  ε εγθύθιημξ ημο 

Οοκεδνίμο. Γγθνίκεηαη ε μεηάβαζε ημο Ννμέδνμο μαδί με ημοξ Α΄. Ακηηπνόεδνμ θαη Παμία  

ζηεκ Ηαιαμάηα γηα ηεκ οπμγναθή ημο ζομθςκεηηθμύ με ημ λεκμδμπείμ ,επαθή με πμνεγμύξ θαη 

ημπηθμύξ θμνείξ. Γπίζεξ ζα ζηαιμύκ πνμζθιήζεηξ ζε Εγεζία, πνώεκ Ννμέδνμοξ ημο Γ.Π., 

πνώεκ Βμεζό Ναγθ. Γεκ. Γναμμαηέα θ. Νακμύζε, ζοκδηθαιηζηηθέξ εκώζεηξ θαη εκώζεηξ 

απμζηνάηςκ. 

ΘΓΙΑ 8μ:Γθδειώζεηξ Γλςηενηθμύ: 

 Ιεζμγεηαθή Οοκάκηεζε, Γθιμγέξ ΞΓΒ. 

Μ θύνημξ Ηαηζανόπμοιμξ εκεμένςζε ημ Δ.Ο. όηη ιόγς ηεξ ζοκάκηεζεξ ηςκ 

κμηημαθνηθακηθώκ πςνώκ όπμο ζα εθπνμζςπήζεη ζ΄αοηή ημ ΞΓΒ θαη ζα πναγμαημπμηεζεί 



ημ ίδημ πνμκηθό δηάζηεμα  με ηε μεζμγεηαθή δεκ μπμνεί κα παναβνίζθεηαη ζηε ζοκάκηεζε 

ζηε Ιάιηα  θαη αθύνςζε ηεκ ζομμεημπή ημο. Μ Ννόεδνμξ ημο απήκηεζε όηη δεκ ημκ 

εκεμένςζε θαη θαθώξ αθύνςζε ηεκ ζομμεημπή ημο γηαηί ζα μπμνμύζε κα ζομμεηάζπεη 

θάπμημξ άιιμξ ζηε ζέζε ημο θαη ημο δήηεζε: 1)  Κα λεθαζανίζεη ζημ Δ.Ο. ζε πμηα ζέζε 

απμθάζηζε κα είκαη οπμρήθημξ ζημ ΞΓΒ, 2) Νμηεξ είκαη μη μέπνη ηώνα γκςζηέξ 

οπμρεθηόηεηεξ, 3) Νμημοξ εθείκμξ ζεςνεί οπμζηενηθηέξ ημο 4) Νμημ είκαη γεκηθόηενα ημ 

θιίμα ηςκ εθιμγώκ ζημ ΞΓΒ θαη 5) Πμο ζύμηζε  επίζεξ όηη μ Ναγθόζμημξ Ννόεδνμξ θ. 

Μδοζζέςξ, ζηεκ Ηαηενίκε ελέθναζε ηεκ επηζομία κα είκαη μ δηάδμπόξ ημο πνμξ όθειμξ 

θαη ηςκ 2 Γζκηθώκ Πμεμάηςκ, πμηα είκαη ε ζέζε ημο ηώνα; 

         Μ θ. Ηαηζανόπμοιμξ είπε όηη ζηε ζοκάκηεζε ημο ΞΓΒ ζηε Ξώμε όια ηα μέιε ημο, 

πιεκ ημο θ. Μδοζζέςξ, ελεδήιςζακ εκδηαθένμκ κα είκαη λακά οπμρήθημη. Απ’ αοημύξ μ 

Παμίαξ ζα ζέζεη οπμρεθηόηεηα γηα Ννόεδνμξ, μ Βμεζόξ Παμία γηα Παμίαξ θαη μ Βμεζόξ 

Γεκ. Γναμμαηέαξ γηα Γεκ. Γναμμαηέαξ. Γπίζεξ θεμμιμγείηαη όηη μπμνεί γηα Ννόεδνμξ κα 

είκαη οπμρήθημξ θαη μ Ζζναειηκόξ θ. ERAN.  

      Μ Ννόεδνμξ ημο επεζήμακε όηη θαζοζηενεί κα ακαθμηκώζεη ηε ζέζε ζηεκ μπμία ζα 

είκαη οπμρήθημξ θαη αοηό δοζπεναίκεη ημ Γ.Π. ζηηξ θηκήζεηξ ημο  θαη μπμνεί αθόμε κα μαξ 

θένεη ακηημέηςπμοξ θαη με ημοξ μεζμγεηαθμύξ ζηηξ εθιμγέξ. 

      Μ θ. Ηαηζανόπμοιμξ είπε όηη μη μεζμγεηαθμί, μη βαιθάκημη θαη μη πνώεκ ακαημιηθέξ 

πώνεξ ζα ημκ ζηενίλμοκ. Δήηεζε κα ημο επηπμνεγήζεη ημ Γ.Π. ηε μεηάβαζή ημο ζηε 

ζοκάκηεζε ηςκ πνώεκ ακαημιηθώκ πςνώκ από ηε Ιόζπα πμο ζα βνίζθεηαη, γηαηί δεκ ημο 

θαιύπηεη ηα εηζηηήνηα ημ ΞΓΒ. Γγθνίζεθε μμόθςκα ε δαπάκε. 

     Μ Ννόεδνμξ ημο δήηεζε άιιε μηα θμνά κα λεθαζανίζεη ζε πμηα ζέζε ζα είκαη 

οπμρήθημξ γηα κα μπμνέζεη θαη ημ Γζκηθό Πμήμα κα ζηενίλεη ηεκ οπμρεθηόηεηα ημο, 

ζομπιενώκμκηαξ όηη θαηά ηε γκώμε ημο ζα πνέπεη κα ζέζε οπμρεθηόηεηα γηα ηε ζέζε 

ημο Ννμέδνμο, εθηόξ θη ακ εθείκμξ ζεςνεί όηη ε πνμζπάζεηα είκαη πνμζςπηθή θαη δεκ 

πνεηάδεηαη ηε ζηήνηλε ημο Γ.Π. Ιε ηεκ άπμρε ημο Ννμέδνμο ζομθώκεζε θαη μ θ. 

Νακμύζεξ μ μπμίμξ ηόκηζε όηη αοηό επείγεη θαη πνέπεη κα λεθαζανίζεη ηώνα. 

Μ θ. Ηαηζανόπμοιμξ απήκηεζε όηη ε πνμζπάζεηα είκαη θμηκή θαη πνεηάδεηαη ηε ζηήνηλε ημο 

Γ.Π, ςζηόζμ όμςξ δεκ λεθαζάνηζε ζε πμηα ζέζε ζα είκαη οπμρήθημξ.     

       Θόγς αδοκαμίαξ ζομμεημπήξ ζηε Ιεζμγεηαθή ζοκάκηεζε ημο Ναγθόζμημο Γεκηθμύ 

Γναμμαηέα  θ. Ηαηζανόπμοιμο απμθαζίζζεθε μεηά από πνόηαζε ημο Ννμέδνμο  κα 

ζομμεηάζπεη μ θ. Νακμύζεξ Ζςάκκεξ μ μπμίμξ ζα ζηενίλεη ηεκ οπμρεθηόηεηα ημο θ. 

Ηαηζανόπμοιμο ζημ επόμεκμ Ναγθόζμημ Οοκέδνημ ζημ Ζζναήι από όπμηα ζέζε εθείκμξ 



επηιέλεη, μαδί με ημκ Ννόεδνμ θ. Ηαναπαηάθε θαη ημκ Ανμόδημ Δηεζκώκ Οπέζεςκ θ. 

Ηάνθαιε.  

 Οομμεημπή ζημ Ναγθόζμημ Οοκέδνημ ΖΞΑ ζημ ΖΟΞΑΕΘ από 4-9 Οεπηεμβνίμο 

2012. 

Μ Ννόεδνμξ ακέθενε όηη ημ ζοκέδνημ είκαη εθιμγηθό θαη πνέπεη ε ακηηπνμζςπεία ημο 

Γ.Π. κα θάκεη επαθέξ γηα ηε ζηήνηλε ηεξ οπμρεθηόηεηαξ ημο θ. Ηαηζανόπμοιμο, γη΄αοηό ηα 

μέιε ηεξ ακηηπνμζςπείαξ πνέπεη κα γκςνίδμοκ ημοιάπηζημκ μία γιώζζα ζε θαιό βαζμό θαη 

όπη μόκμ ηε γιώζζα ημο ζώμαημξ. Μ πενημνηζμόξ ηςκ δαπακώκ θαη ε δύζθμιε μηθμκμμηθή 

ζογθονία δεκ μαξ επηηνέπεη κα πνμηείκμομε ζομμεημπή μειώκ ηςκ Πμπ. Δημηθήζεςκ εθηόξ 

ημο θ. Φώημγιμο πμο είκαη μέιμξ επηηνμπήξ. Ιέιε Πμπ. Δημηθήζεςκ μπμνεί κα 

ζομμεηάζπμοκ με δηθά ημοξ έλμδα. 

Απεθαζίζζε όπςξ ζημ Ναγθόζμημ Οοκέδνημ ζομμεηάζπμοκ μη: a)ΗΑΞΑΝΑΠΑΗΕΟ 

Ζςάκκεξ(Ννόεδνμξ Γζκηθμύ Πμήμαημξ) β)ΗΑΞΗΑΘΕΟ Ηονηάθμξ (Ανμόδημξ Δηεζκώκ 

Οπέζεςκ ) θαη γ) ΝΑΚΜΡΟΕΟ Ζςάκκεξ (πνώεκ βμζ.Γεκηθόξ Γναμμαηέαξ PEB) μη μπμίμη 

ζα απμηειέζμοκ ηεκ απμζημιή ημο Γζκηθμύ Πμήμαημξ θαη ζα ζηενίλμοκ ηεκ οπμρεθηόηεηα 

ημο θ. Ηαηζανόπμοιμο γηα ημ Δ.Ο. ημο Ναγθόζμημο Οομβμοιίμο ηεξ Δ.Γ.Α.  

 

ΘΓΙΑ 9μ:Θμηπά ζέμαηα 

 ΠΓΑΓΠΔΓΑ ( Γκεμένςζε ). 

Έγηκε εκεμένςζε από ημκ Ννόεδνμ ημο ΠΓΑΓΠΔΓΑ θ. Ιανμύκηα Κηθόιαμ. 

 

          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 4ε Απνηιίμο  2012 εμένα Πεηάνηε θαη ώνα 09.30 ζηεκ Αζήκα 

θαη έθιεηζε ηε ζοκεδνίαζε.  
 


