
ΠΓΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΓΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ηεξ 7εξ ΓΠΣΓΜΒΡΙΟΤ 2011 

Οηεκ Αζήκα ζήμενα ηεκ 7ε επηεμβνίμο 2011 εμένα ηεξ εβδμμάδμξ Πεηάνηε θαη ώνα 
11.00΄, 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.: 
 ΘΓΜΑ 1Ο :Απανηία -Γπηθύνςζε πναθηηθώκ ηςκ ζοκεδνηάζεςκ ζηηξ 8.6.2011 θαη 
18.7.2011. 

Γεκμμέκεξ πνμζθιήζεςξ από ημκ Γεκηθό Γναμμαηέα , εονέζεζακ πανόκηα 10 μέιε ημο Δ.Ο. 
ημο Γζκηθμύ Πμήμαημξ. Απμοζίαδε δηθαημιμγεμέκα μ θμξ Οηαζηκόξ Κηθόιαμξ. 
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. 
Οηε ζοκέπεηα επηθονώζεθακ θαη οπμγνάθεθακ ηα πναθηηθά ηςκ ζοκεδνηάζεςκ  8.6.2011 θαη 
18.7.2011. 
 

ΘΓΜΑ 2Ο :Δναζηενηόηεηεξ Γζκηθμύ Σμήμαημξ , εκεμένςζε από θ. Πνόεδνμ. 
Πμ ιόγμ πήνε μ θμξ Ννόεδνμξ: Αγαπεημί θίιμη θαιεμένα θαη ηε ζοκεδνίαζή μαξ. Θα μμο 
επηηνέρεηε έκα ζύκημμμ πνόιμγμ. Οηα πιαίζηα ηεξ ζοιιμγηθήξ πνμζπάζεηαξ θαη δνάζεξ ημο 
Γζκηθμύ ημήμαημξ,  ζα πνέπεη όιμη μαξ κα ακηαπμθνηζμύμε ζηηξ οπμπνεώζεηξ ηςκ 
θαζεθόκηςκ μαξ. Μη πενηζζόηενμη ένπεζζε από μαθνηά αθήκμκηαξ ηηξ μηθμγεκεηαθέξ, ηηξ 
οπενεζηαθέξ θαη πνμζςπηθέξ ζαξ οπμπνεώζεηξ, γη’ αοηό ζα παναθαιέζς ηόζμ ζηηξ 
ημπμζεηήζεηξ όζμ θαη ζηηξ απμθάζεηξ κα είμαζηε ζύκημμμη θαη μοζηαζηηθμί γηα κα 
ελακηιήζμομε ηα ζέμαηα ηεξ εμενήζηαξ δηάηαλεξ πςνίξ κα θύγεη θακέκαξ μέπνη ημ ηέιμξ ηεξ 
ζοκεδνίαζεξ.  
  Θα πνέπεη κα δείλμομε με ηε ζηάζε μαξ αλημπηζηία θαη ζοκέπεηα πνμξ ηα μέιε μαξ.  
Δοζηοπώξ θαζοζηενμύμε ζηεκ οιμπμίεζε απμθάζεςκ όπςξ ε ιεηημονγία ηεξ ηζημζειίδαξ, ε 
παναθμιμύζεζε ηςκ γναμμαηεηαθώκ οπμπνεώζεςκ (Ακαθμηκώζεηξ – επηζημιέξ θιπ)  θαη ε 
εκεμένςζε ημο ανπείμο μειώκ.   
  Ε πνςημβμοιία γηα ηε ζοκάκηεζε με ημκ θύνημ Ρπμονγό δεκ εομδώζεθε θαη ζα επημείκμομε 
θαη γηα άιιεξ ζοκακηήζεηξ όπςξ με ημκ θύνημ Ανπεγό, ηε UNICEF θαη άιιμοξ θμνείξ.  
Δεηώ γηα άιιε μηα θμνά εκόηεηα, ζοκαίκεζε θαη δεμημονγηθή ζοκενγαζία. Ννέπεη κα 
ημκώζμομε ηε ζοιιμγηθόηεηα ζηηξ ζεμενηκέξ δύζθμιεξ ζοκζήθεξ γηα ηε πώνα μαξ, ημκ 
εζειμκηηζμό, κα εκηζπύζμομε ημ Παμείμ θαη κα πμιεμήζμομε με πνμηάζεηξ θαη ηδέεξ ηεκ 
αδνάκεηα μενηθώκ ημπηθώκ δημηθήζεςκ, ηηξ μπμίεξ μη Ακηηπνόεδνμη με ηηξ επηηνμπέξ ημοξ 
πνέπεη κα ζηενίλμοκ.  
Δεκ ζα εγθιςβηζηώ ζηε ιμγηθή ηεξ θνηηηθήξ πμο μδεγεί ζηεκ ακηηπανάζεζε θαη ζηεκ όπμηα 
πνμζπάζεηα απναλίαξ.  Λεθαζανίδς όηη δεκ πνόθεηηαη κα οπμπςνήζς ζε μεζμδεύζεηξ,                                                                    
δεκ ζα ζηαμαηήζς κα ενγάδμμαη ςξ απιόξ ζηναηηώηεξ ζηεκ Έκςζε θαη ζαξ θαιώ ζε 
ζοζηνάηεοζε, θμηκώξ ζα έιεγα βάιηε πιάηε.  
Γηα ηηξ δναζηενηόηεηεξ δεκ ζα ζαξ θμονάζς επακαιαμβάκμκηαξ ηα ίδηα αθμύ έπεηε ημ Δειηίμ 
Πύπμο θαη ηα δεμμζηεύμαηα. οπμβάιιεηαη ζοκεμμέκα ζπεηηθό δειηίμο ηύπμο 
 

ΘΓΜΑ 3μ .Θέμαηα πμο ακέθορακ από ημ πνμεγμύμεκμ Δ.. γηα ζοδήηεζε & εκένγεηεξ. 

 Οπεηηθά με ημ αίηεμα ηεξ έκςζεξ γηα ζοκάκηεζε με ημ Ρπμονγό Ννμζηαζίαξ ημο 
Νμιίηε δεκ πήναμε απάκηεζε, ζύμθςκα όμςξ με εθηίμεζε ημο Ννμέδνμο ζα 
πναγμαημπμηεζεί μειιμκηηθά ε παναπάκς ζοκάκηεζε.  

 Θεηημονγία επηηνμπώκ ηςκ Ακηηπνμέδνςκ 



Μ Α΄. Ακηηπνόεδνμξ θ. Ιανμύκηαξ Κηθόιαμξ με ανμμδηόηεηεξ ζηα δημηθεηηθά ζέμαηα  μαξ 
γκώνηζε ηε ζογθνόηεζε ηεξ επηηνμπήξ ημο ηεκ μπμία απανηίδμοκ  μη : 
ΠΑΞΚΑΞΑΟ Ηςκ/κμξ (Π.Δ.ΗΖΘΗΖΟ) ΗΑΞΗΑΘΕΟ Οηέθακμξ (Π.Δ.ΙΑΓΚΕΟΖΑΟ) 
ΓΓΩΞΓΖΜΡ Οηαονμύια (Π.Δ.ΘΓΟΝΞΩΠΖΑΟ) θαη ΟΜΖΚΜΩΞΖΠΕΟ νήζημξ 
(Π.Δ.ΑΞΓΜΘΖΔΑΟ). 
Μ Β΄. Ακηηπνόεδνμξ θ. ΒΑΘΑΠΟΜΟ Βιάζημξ  με ανμμδηόηεηεξ ζηα θμηκςκηθά ζέμαηα 
όνηζε ζηεκ  επηηνμπή ημο ηα παναθάης μέιε: 

ΝΓΞΑΗΕ Ζςάκκε (Π.Δ.ΑΚΖΩΚ), ΒΘΑΜΝΜΡΘΜ Ηςκζηακηίκμ (Π.Δ.ΗΓΞΗΡΞΑΟ) , 
ΗΜΡΠΟΖΗΜ Άγγειμ (Π.Δ.ΑΗΑΞΚΑΚΖΑΟ ) ,ΝΑΝΑΔΜΝΜΡΘΜΡ Ηςκζηακηηκηά  
(Π.Δ.ΓΞΓΒΓΚΩΚ). 
Μ Γ΄. Ακηηπνόεδνμξ θ. ΔΓΘΘΑΟ νήζημξ ΑΞΙΜΔΖΜΟ ΝΜΘΖΟΠΖΗΩΚ ΘΓΙΑΠΩΚ  ζα 
μαξ γκςνίζεη ηεκ ζογθνόηεζε ηεξ Γπηηνμπήξ ημο ζημ επόμεκμ Δημηθεηηθό Οομβμύιημ. 

     Νηζημπμίεζε ηεξ Έκςζεξ μαξ ςξ ΙΗΜ από ημ Ρπμονγείμ Ργείαξ θαη Ημηκςκηθήξ  
Αιιειεγγύεξ  θαη απμζημιή ηςκ δηθαημιμγεηηθώκ εθθνεμεί θαη ζα ζοδεηεζεί ζημ 

      Γπόμεκμ Δημηθεηηθό Οομβμύιημ με εηζεγεηή ημκ θ. ΗΑΞΗΑΘΕ . 
    Απεζηάιε ε μηθμκμμηθή  βμήζεηα 1000 εονώ ζηεκ  Ηύπνμ θαη δηαβάζζεθε 

εοπανηζηήνηα επηζημιή ημο  Ηοπνηαθμύ Πμήμαημξ πνμξ ημ Γζκηθό Πμήμα. 
    Ε πνόηαζε ηεξ Π.Δ. Αζεκώκ ζπεηηθά με ηεκ εθιμγή μειώκ ημο Δ.Ο. ζύμθςκα με ημ 

δηεζκέξ θαηαζηαηηθό  ζα ένζεη μιμθιενςμέκε ζημ Δ.Ο. ημο Μθηςβνίμο από ημ Α΄. 
Ακηηπνόεδνμ θ. ΙΑΞΜΡΚΠΑ Κηθόιαμ, θαη ζα ζομπενηιεθζεί ζηα ζέμαηα ηεξ 
εμενήζηαξ δηάηαλεξ. Μ θ. Ιανμύκηαξ εκεμένςζε ημ Δ.Ο. με Φ/Α ηςκ άνζνςκ ημο 
δηεζκμύξ θαηαζηαηηθμύ ζε μεηάθναζε.  

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

μηθμκμμηθά ηαθημπμηεμέκςκ απμζηνάηςκ μειώκ, (εηηθέηεξ πενημδηθμύ).  

   Όζμκ αθμνά ημ μαγκεηηθό ανπείμ ηςκ μειώκ εκ εκενγεία θαη μηθμκμμηθά 
ηαθημπμηεμέκςκ απμζηνάηςκ μειώκ δηεπηζηώζε όηη πανμοζηάδεη πνόβιεμα θαη 
θαζοζηενεί ε εκεμένςζή ημο. 

   Μ θ. ΗΑΠΟΑΞΜΝΜΡΘΜΟ ακέιαβε ηεκ οπμπνέςζε γηα ηε δεμημονγία εθανμμγήξ 
πνμγνάμμαημξ Ανπείμο Ιειώκ ΔΓΑ. Μ θ. ΔΓΘΘΑΟ ακέθενε όηη πνέπεη κα γίκεη 
ακηηπαναβμιή ζημηπείςκ θαηά πνώημκ από ηηξ Πμπηθέξ Δημηθήζεηξ μεηά από ημ 
ανπείμ ημο Γζκηθμύ Πμήμαημξ (αίηεζε εγγναθήξ-βηβιίμ εγγναθήξ μειώκ θαη ανπείμ 
μειώκ). Οε ζοκδοαζμό με ηα παναπάκς πνόηεηκε όπςξ ημ εζκηθό ημήμα  
εκεμενώζεη ημ δηθό ημο ανπείμ.  

    Αθμύ ζοδεηήζεθε ημ ζέμα, απμθαζίζηεθε κα απμζηαιμύκ μη θαηαζηάζεηξ μειώκ ζηηξ 
Π.Δ., κα γίκεη ακηηπαναβμιή ημοξ από ηηξ Π.Δ. θαη κα επηζηναθμύκ δημνζςμέκεξ ζημ 
Γ.Π.  Αθμύ επηζηναθμύκ μη θαηαζηάζεηξ με εοζύκε ημο θ. ΗΑΠΟΑΞΜΝΜΡΘΜΡ θαη 
ζε ζοκενγαζία με ηεκ θα ΑΚΠΩΚΖΜΡ  κα γίκεη μ έιεγπμξ ημο μεηνώμο μειώκ . 
Γπίζεξ κα γίκεη ζθναγίδα πμο ζα μπαίκεη ζηεκ αίηεζε ημο μέιμοξ θαη ζα ακαγνάθεη : 
ηεκ εμενμμεκία θαηαπώνεζεξ ημο μαγκεηηθμύ ανπείμο , ηεκ εμενμμεκία απμζημιήξ 
ηαοηόηεηαξ ζηεκ Π.Δ. θαη ηεκ εμενμμεκία δηαγναθήξ ημο μέιμοξ. 

 Γηα ηεκ ηζημζειίδα ημ ιόγμ πήνε μ θ. ΝΑΝΑΟ μ μπμίμξ ακέθενε όηη ε ηζημζειίδα 
είκαη ακεμένςηε θαη ζέιεη εκεμένςζε γηα κα είκαη ειθοζηηθή θαη κα έπεη 
επηζθερημόηεηα.   

   Οηε ζοκέπεηα μ Ννόεδνμξ πνόζζεζε όηη εκώ έζηεηιε ηα πναθηηθά ηεξ Γεκηθήξ 
Οοκέιεοζεξ ημο Ν.Ο. ζηεκ Ηαηενίκε , Δειηία Πύπμο θαη ημ CD  με ημ πενημδηθό, 

αοηά δεκ ακανηήζεθακ ζηεκ ηζημζειίδα από ημκ δηαπεηνηζηή ηεξ ηζημζειίδαξ θαη 
ζοκενγάηε μαξ θ. Οηαμάηε Ηαηζανόπμοιμ. Μ θ. ΝΑΝΑΟ ακέθενε όηη εκώ δήηεζε 
ημκ θςδηθό πνόζβαζεξ δηαπεηνηζηή , γηα κα μπμνέζεη κα θαηαπςνήζεη θάπμηεξ 
ακαθμηκώζεηξ δεκ ημο δόζεθε. Ηαηόπηκ ηςκ παναπάκς απμθαζίζζεθε ε άμεζε 



ζοκενγαζία ηςκ θ. ΝΑΝΑ( Γεκ. Γναμμαηέα )θαη θ. ΗΑΠΟΑΞΜΝΜΡΘΜΡ Οηαμάηε 
(δηαπεηνηζηή ηζημζειίδαξ) γηα ηεκ βειηίςζε ηεξ ηζημζειίδαξ .Γπίζεξ απμθαζίζζεθε 
κα γίκεη εθπαίδεοζε από ηεκ εηαηνεία ζημ Γεκηθό Γναμμαηέα γηα ηεκ δηαπείνηζε ηεξ 
ηζημζειίδαξ. 

 Γγθνίζεθακ μη οπμηνμθίεξ ηςκ ανηζηεοζάκηςκ δμθίμςκ όπςξ μαξ εκεμένςζε 
πνμθμνηθά ε Δ/κζε Γθπαίδεοζεξ  γηα ζεμηκάνηα ζημ GIMBORN θαζώξ θαη ε 
δαπάκε γηα ηε μεηαθμνά θαη ηα έλμδα δηαμμκήξ ηςκ δμθίμςκ:  ΒΜΡΗΑΠΑ- 

ΠΔΖΩΞΠΔΕ – ΝΘΜΡΟΟΑΗΕ θαη ΔΑΦΓΖΞΕ. 
ΘΓΜΑΣΑ ΣΟΠΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΓΩΝ    

Α) Ακεκενγέξ  Πμπηθέξ Δημηθήζεηξ Δςδεθακήζμο Ηεθαιμκηάξ θαη Γύβμηαξ. 

Γλμοζημδμηήζεθε μ θ. ΙΑΞΜΡΚΠΑΟ με ηεκ επηηνμπή ημο γηα εκενγμπμίεζε ηςκ 
Πμπηθώκ Δημηθήζεςκ Δςδεθακήζμο , Ηεθαιμκηάξ θαη Γύβμηαξ θαζώξ επίζεξ θαη κα γίκεη 
ένεοκα ζπεηηθά με ηα δηθαηώμαηα πμο θαηαηέζεθακ ζηεκ Π.Δ. Γύβμηαξ ( 380 εονώ) θαη 
Π.Δ. Ηεθαιμκηάξ (155 εονώ ) από ημ Παμία θ. ΓΖΑΚΚΑΗΜΝΜΡΘΜ θαη Γεκ. Γναμμαηέα 
θ. ΝΑΝΑ .  
Β) Οπεηηθά με ημ αίηεμα ηεξ Π.Δ. Γονοηακίαξ γηα παναπώνεζε γναθείςκ  ζημ θηίνημ ηεξ 
Α.Δ. Γονοηακίαξ, μαξ γκςζημπμηήζεθε από ημκ Ννόεδνό ηεξ θ. Ναηιηά Ακδνέα όηη 
ηθακμπμηήζεθε ημ αίηεμα. Απεθαζίζζε κα ζηαιεί εοπανηζηήνηα επηζημιή ζημκ Α/Δ θ. 
Οηαζηκό Κηθόιαμ ηεξ Α.Δ. Γονοηακίαξ γηα ηε ζοκενγαζία θαη ηεκ άμεζε ακηαπόθνηζή ημο. 

ΘΓΜΑ 4μ .Δημηθεηηθά ζέμαηα : 
 Θεηημονγία λεκώκςκ , δηαπεηνηζηέξ 

   Έγηκε ηαμεηαθή εκεμένςζε από ημοξ δηαπεηνηζηέξ θθ. ΗΑΞΗΑΘΕ θαη 
ΓΖΑΚΚΑΗΜΝΜΡΘΜ. Μ θ. ΗΑΞΗΑΘΕΟ ακέθενε όηη ημ μήκα Αύγμοζημ είπε δύμ 
δηακοθηενεύζεηξ, εκώ μ θ. ΓΖΑΚΚΑΗΜΝΜΡΘΜΟ πνμζθόμηζε ακαιοηηθή θαηάζηαζε 
δηακοθηενεύζεςκ. Οηε ζοκέπεηα ακαθένζεθακ όηη ηα ζεκηόκηα θαη μη πεηζέηεξ πνήδμοκ 
ακηηθαηάζηαζεξ θαη απμθαζίζζεθε κα γίκεη ένεοκα αγμνάξ. Γπίζεξ απμθαζίζηεθε ε 
δςνεάκ δηαμμκή ζηα IPA HOUSE ηςκ μειώκ ημο Δ.Ο. ημο Γζκηθμύ Πμήμαημξ, ηεξ 
Γλειεγθηηθήξ Γπηηνμπήξ, ηςκ μειώκ ημο Δ.Ο. ημο Παμείμο θαζώξ θαη πνμζθεθιεμέκςκ 

ημο Γζκηθμύ Πμήμαημξ ή μειώκ θαηά ηεκ θνίζε ηςκ δηαπεηνηζηώκ αθμύ εκεμενώζμοκ ημ 
Δημηθ. Οομβμύιημ.  
ΘΓΜΑ 5μ . Οηθμκμμηθά ζέμαηα: 

 Ιμηνάζζεθακ από ημκ Παμία μη ζπεηηθμί ακαιοηηθμί πίκαθεξ εζόδςκ – ελόδςκ  μεκώκ 
Ζμοιίμο θαη Αογμύζημο 2011 πνμξ ηα μέιε ημο Δ.Ο. θαη ζηε ζοκέπεηα μ Παμίαξ έθακε 
ιεπημμενή ακάιοζε ηςκ  πηκάθςκ. Μη δαπάκεξ εγθνίζεθακ μμόθςκα. 
Οηε ζοκέπεηα παίνκμκηαξ ημ ιόγμ μ θμξ ΔΑΑΞΖΜΡΔΑΗΕΟ ακέθενε όηη έπεη 
πναγμαηηθά έλμδα θαηά ηεκ μεηαθίκεζε από Ενάθιεημ ζηεκ Αζήκα θαη επηζηνμθή 170 

εονώ. Δήιςζε όηη δεκ θαιύπηεηαη μηθμκμμηθά με ηεκ οπάνπμοζα απμδεμίςζή ημο θαη 
δήηεζε από ημ Δ.Ο. κα εγθνηζεί ςξ πάγηα απμδεμίςζε ιόγς μηθμκμμηθήξ αδοκαμίαξ ημ 
παναπάκς πμζό.  Θήθζεθε απόθαζε πμνήγεζεξ ημο πμζμύ αοημύ θαη εγθνίζεθε 
μμόθςκα όπςξ μ πίκαθαξ μ μπμίμξ οπμβάιιεηαη ζοκεμμέκα. 

 ημ ζέμα γηα ηεκ εκεμένςζε ημο Δηεζκή Σαμία ζπεηηθά με ημκ ανηζμό ηςκ μειώκ μαξ     
θαη ηεκ παναγγειία ηςκ εκζήμςκ (year stamps),  απμθαζίζζεθε όπςξ εκεμενώζμομε ημ 
Δηεζκή Παμία όηη ημ Γζκηθό Πμήμα γηα θέημξ ζα πνεηαζηεί 11.000 έκζεμα (year 

stamps), γηα ηαθημπμίεζε ηςκ μειώκ ημο. 

 Σμ ζέμα αγμνάξ δώνςκ (κημζηέ)  γηα ημοξ δμθίμμοξ αζηοκμμηθμύξ δεκ ζοδεηήζεθε 
ιόγς μηθμκμμηθήξ δοζπναγίαξ.  

 Αιιαγή ημο ηημμιμγίμο απμζημιήξ ημο πενημδηθμύ από ΓΛ.ΣΑ. 

       Πμ ιόγμ πήνε μ θ. Ννόεδνμξ. Ηύνημη ζοκάδειθμη, ε δύζθμιε μηθμκμμηθή ζογθονία γηα ηε 
πώνα μαξ θαίκεηαη όηη επενεάδεη θαη ηε ιεηημονγία ηεξ Έκςζήξ μαξ.  Ιεηά ηεκ  ρήθηζε ημο 



μεζμπνόζεζμμο γηα ηε δακεηαθή ζύμβαζε ηεξ πώναξ μαξ, θαηανγήζεθε ε επηδόηεζε 
απμζημιήξ ηςκ εκηύπςκ & πενημδηθώκ θαη έγηκε αιιαγή ημο ηημμιμγίμο απμζημιήξ από ηα 
ΓΘ.ΠΑ. Πμ κέμ ηημμιόγημ είκαη θαηά πμιύ αολεμέκμ από αοηό πμο πιενώκαμε θαη ςξ Έκςζε 
αδοκαημύμε κα θαηαβάιιμομε αοηά ηα ηαποδνμμηθά ηέιε. Γπηγναμμαηηθά ζαξ ακαθένς θάπμηεξ 
ζθέρεηξ γηα ηε ζοκέπηζε έθδμζεξ θαη  απμζημιήξ ημο πενημδηθμύ θαη δεηώ  ηεκ  ημπμζέηεζή 
ζαξ ζηηξ παναθάης πνμηάζεηξ:  

1. Ννμζςνηκή ακαζημιή έθδμζεξ.  

2. Απμζημιή ημο πενημδηθμύ ζηηξ Πμπηθέξ Δημηθήζεηξ μέζς ΗΠΓΘ θαη δηακμμή ζηα μέιε  
απ΄ αοηέξ.  

3. Ιείςζε ηςκ εθδόζεςκ από 4 ζε 3 ή 2 θαη΄ έημξ. 

4. Απμζημιή ζε μενίδα μειώκ με email  θαη όζμη δεκ έπμοκ κα απμζηέιιεηαη εθηοπςμέκμ 

5. Οοκδοαζμόξ ηςκ πνμακαθενμμέκςκ. 

   Από ηε ζοδήηεζε πνμέθορε όηη: Α) Γηα ηεκ απμζημιή ημο πενημδηθμύ ζηηξ Π.Δ. μέζς ΗΠΓΘ  
είκαη αδύκαημ, γηαηί ε δηακμμή ζηηξ μεγάιεξ Π.Δ. δεκ μπμνεί κα πναγμαημπμηεζεί. Β) Ε μείςζε 
ηςκ εθδόζεςκ ημο πενημδηθμύ  ζε  έθδμζε ακά ελάμεκμ ή έημξ δεμημονγεί πνμβιήμαηα 
επηθμηκςκίαξ με ηα μέιε μαξ θαη δεκ πνμβάιιμκηαη μη δναζηενηόηεηεξ ηόζμ ημο Γ.Π. όζμ θαη 
ηςκ Π.Δ. Γ) Ε ακαζημιή έθδμζεξ ημο πενημδηθμύ μέπνη ηεκ ελεύνεζε ιύζεξ θαη ηεκ έθδμζή 
ημο μόκμ ειεθηνμκηθά (ακάνηεζε δει. ζηεκ ηζημζειίδα μαξ θαη απμζημιή με e-mails) δεκ είκαη 
εθηθηή ηόζμ γηα ημ ιόγμ πμο πνμακαθένζεθε όζμ θαη γηαηί πμιιά μέιε θαη θονίςξ εκ 
απμζηναηεία δεκ έπμοκ πνόζβαζε ζημ Ζκηενκέη. Οοδεηήζεθε επίζεξ κα γίκεη έκα πάκηνεμα 
ηςκ παναπάκς πνμηάζεςκ , δει. κα εθδίδεηαη έκαξ πενημνηζμέκμξ ανηζμόξ πενημδηθώκ θαη κα 
απμζηέιιεηαη ζηα εκ απμζηναηεία μέιε μαξ, μη δε εκ εκενγεία ζοκάδειθμη κα ημ δηαβάδμοκ 
ειεθηνμκηθά. Από όζα ζοδεηήζεθακ, πνμζςνηκά απμθαζίζηεθε ε μείςζε ηςκ εθδόζεςκ ακ δεκ 
βνεζεί ηνόπμξ απμζημιήξ. Ωζηόζμ ημ ζέμα δεκ έθιεηζε θαη ακαδεημύκηαη άιιεξ ιύζεηξ ζε 
ζοκενγαζία με ημ ηοπμγναθείμ  γηα ηε μείςζε ημο βάνμοξ ημο πενημδηθμύ. 
Μ Ννόεδνμξ ακέιαβε κα ελεηάζεη ημ ζέμα, οπμζπέζεθε όηη ζα ενγαζζεί  γηα ηεκ επίιοζε ημο 
πνμβιήμαημξ θαη ζημ επόμεκμ Δ.Ο. ζα εκεμενώζεη ηα μέιε γηα ηα απμηειέζμαηα. 

 

   Σα αηηήμαηα πνεμαηηθώκ εκηζπύζεςκ ηςκ Σμπηθώκ Δημηθήζεςκ Ιαγκεζίαξ, 
Εναθιείμο θαη Ηανδίηζαξ ΔΓΝ ζοδεηήζεθακ ιόγς μηθμκμμηθήξ δοζπναγίαξ ημο Γιιεκηθμύ 
Γζκηθμύ Πμήμαημξ, θαη εθθνεμμύκ γηα ιήρε απμθάζεςκ μεηά ημ κέμ έημξ. 

ΘΓΜΑ 6μ .Γθδειώζεηξ εζςηενηθμύ: 
 28μ Πακειιήκημ οκέδνημ 2012 
Πμ δημηθεηηθό ζομβμύιημ αθμύ έιαβε οπόρε ηηξ οπάνπμοζεξ πνμζθμνέξ εκέθνηκε 
μμόθςκα ηεκ πναγμαημπμίεζε ημο ζηεκ Ηαιαμάηα , ζημ λεκμδμπείμ ELITE με μέγηζημ 
θόζημξ ζομμεημπήξ θαη’ άημμμ ζε δίθιηκμ δςμάηημ 270 εονώ, ζε μμκόθιηκμ δςμάηημ 
320 εονώ θαη ζε ηνίθιηκμ δςμάηημ 230 εονώ. Ναηδηά έςξ 5 εηώκ δςνεάκ. 

 7ε θηιηθή ζοκάκηεζε  Σ.Δ. 2011 (ΠΡΟΤΝΓΔΡΙΑΚΗ) 
Ιεηά ηεκ πνόηαζε ηεξ Π.Δ. Ηανδίηζαξ, Γγθνίζεθε ε πναγμαημπμίεζε ηεξ 7εξ Φηιηθήξ 
Οοκάκηεζεξ ηςκ Π.Δ. ζηεκ Ηανδίηζα (πνμζοκεδνηαθή 2011) ζημ λεκμδμπείμ 
«ΘΓΟΟΑΘΖΗΜ» με ηημή ζομμεημπήξ 130 εονώ γηα ηηξ 9,10 – 11.12.2011.  

ΓΓΗΞΖΘΕΗΓ  ε δαπάκε μεηαθίκεζεξ ημο Ννμέδνμο ημο Γζκηθμύ Πμήμαημξ ζηεκ Π.Δ. 
Ηανδίηζαξ πμο πναγμαημπμηήζεθε ζηηξ 17-8-2011 γηα εκεμένςζε θαη ζοκενγαζία ζε 
ζέμαηα ηεξ Φηιηθήξ Οοκάκηεζεξ. 

 Γπίζθερε Πνμέδνμο ζηεκ Σ.Δ. Φζηώηηδμξ γηα εκεμένςζε, έγθνηζε δαπάκεξ 
μεηαθίκεζεξ. Έγηκε εκεμένςζε από ημκ Ννόεδνμ γηα ηε ζοκάκηεζε πμο είπε ζηε Θαμία 
με ημ Δ.Ο. ηεξ Π.Δ. Φζηώηηδμξ θαη ημκ Ννόεδνμ ηεξ Π.Δ. Γονοηακίαξ θ. Ναηιηά 
Ακδνέα ζηηξ 25-8-2011. ΓΓΗΞΖΘΕΗΓ  ε δαπάκε μεηαθίκεζεξ ημο Ννμέδνμο ημο 
Γζκηθμύ Πμήμαημξ ζηεκ Π.Δ. Φζηώηηδαξ. 



 Ε πνόζθιεζε ημο θ. Ανπεγμύ γηα ηα εγθαίκηα ημο πενηπηένμο ζηεκ Δ.Γ. Θεζζαιμκίθεξ 

ζηηξ 10 Οεπηεμβνίμο 2011 δεκ ηζπύεη, θαζόζμκ δεκ ζα γίκεη θέημξ πενίπηενμ. 
-ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΤΝΓΔΡΙΟ ΣΟ 2014 
Απμθαζίζηεθε ε πνόηαζε ακάιερεξ δημνγάκςζεξ ημο Παγθμζμίμο οκεδνίμο ζηεκ 
Γιιάδα γηα ημ έημξ 2014 .Ε πνόηαζε ζα θαηαηεζεί θαηά ηεκ δηάνθεηα ημο 
Ναγθμζμίμο Οοκεδνίμο 20-25 Οεπηεμβνίμο 2011 ζημ Βμοθμονέζηη. Από ηηξ 
οπμρεθηόηεηεξ ηςκ Πμπ. Δημηθήζεςκ θαη ηςκ πνμζθμνώκ ηςκ λεκμδμπείςκ, ςξ ηόπμξ 
δηελαγςγήξ ρεθίζζεθε θαηά πιεημρεθία (6 οπέν έκακηη 4) ε πνόηαζε ηεξ Π.Δ. Νηενίαξ 
ακηί ηεξ Π.Δ. αιθηδηθήξ. 
Γπίζεξ εγθνίζεθε θαη ε δαπάκε ημο θαθέιμο οπμρεθηόηεηαξ ημο ζοκεδνίμο θαη ηςκ 
ακαμκεζηηθώκ πμο ζα δηακεμεζμύκ ζημ Βμοθμονέζηη (ζηοιό, pins, Λαβανάθηα 
έκηοπα θιπ). 

 Γηα ηεκ επίζθερε γθνμοπ 25 Αοζηναιώκ αζηοκμμηθώκ ζηεκ Αζήκα ζηηξ 10 έςξ 
16.10.2011 ζα μενημκήζμοκ μ Ννόεδνμξ θ. Ηαναπαηάθεξ θαη μ θμξ Ηάνθαιεξ . 

ΘΓΜΑ 7μ Γθδειώζεηξ Γλςηενηθμύ: 
Από ημκ Ρπεύζοκμ Δηεζκώκ Οπέζεςκ θαη εθπνόζςπμ ημο Γ.Π. ζημ Ναγθόζμημ 
Οοκέδνημ ζημ Βμοθμονέζηη  θ. Ηάνθαιε έγηκε εκεμένςζε γηα ηα ζέμαηα ηεξ Ε.Δ. θαη ηηξ 
πνμηάζεηξ ημο Γιιεκηθμύ Πμήμαημξ. 
 

ΘΓΜΑ 8μ.Λμηπά ζέμαηα: 
Απμθαζίζηεθε ε εζειμκηηθή πνμζθμνά, ζηήνηλε θαη ε βμήζεηα ημο Γζκηθμύ 
Σμήμαημξ πνμξ ημ Σαμείμ Γπαγγειμαηηθήξ Αζθάιηζεξ θαηά ηε δηεκένγεηα ηςκ 
εθιμγώκ ημο. 

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 18ε Οθηςβνίμο 2011 εμένα Σνίηε, ώνα 09.00 θαη έθιεηζε ηε ζοκεδνίαζε. 

           


