.

ΝΓΞΖΘΕΨΕ ΑΝΜΦΑΟΓΩΚ

ΔΖΜΖΗΕΠΖΗΜΡ ΟΡΙΒΜΡΘΖΜΡ ηεξ 24εξ ΖΑΚΜΡΑΞΖΜΡ 2012
Οηεκ Αζήκα ζήμενα ηεκ 24ε Ζακμοανίμο 2012 εμένα ηεξ εβδμμάδμξ Πνίηε 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
Γπί ηε εοθαηνία ηεξ ζεμενηκήξ ζοκεδνηάζεςξ ημο Γζκηθμύ Πμήμαημξ πναγμαημπμηήζεθε πνηκ
ηεκ έκανλε ηςκ ενγαζηώκ ημο Δ.Ο. ε θμπή ηεξ πνςημπνμκηάηηθεξ πίηαξ, πανμοζία θαη ηςκ
μειώκ ηεξ Γλειεγθηηθήξ Γπηηνμπήξ. O Ννόεδνμξ εοπήζεθε ζε όιμοξ Ηαιή νμκηά θαη έθμρε
ηεκ πίηα. Μ ηοπενόξ πμο βνήθε ημ θιμονί ήηακ μ Παμίαξ ηεξ Έκςζήξ μαξ θ. Βαζίιεξ
Γηακκαθόπμοιμξ. Γοπόμαζηε ηόζμ ζημκ ηοπενό ζοκάδειθμ, όζμ θαη ζε όιμοξ γηα άιιε μηα θμνά
θαιή θαη δεμημονγηθή πνμκηά.
Θέμα 1μ:Απανηία – επηθύνςζε πναθηηθώκ ζοκεδνηάζεςκ ζηηξ 18.10.2011 & 7.12.2011.
Γεκμμέκεξ πνμζθιήζεςξ από ημκ Γεκηθό Γναμμαηέα ,εονέζεζακ πανόκηα 10 μέιε ημο Δ.Ο.
ημο Γζκηθμύ Πμήμαημξ. Απμοζίαδε δηθαημιμγεμέκα μ θμξ ΟΠΑΟΖΚΜΟ Κηθόιαμξ.
Οοκεπώξ, επί 11 ηαθηηθώκ μειώκ ημο Δ.Ο. Νανόκηα είκαη ηα 10 μέιε θαη ςξ εθ ημύημο ημ

Δ.. τοσ Εθνικού Σμήματος /ΔΕΑ βρίσκεται σε ΑΠΑΡΣΙΑ.
Θόγς πνμβιήμαημξ ζημκ Ε/Ρ ημο θ. Γναμμαηέα ηα πναθηηθά ζα οπμγναθμύκ ζηεκ επόμεκε
ζοκεδνίαζε. Μ Ννόεδνμξ πνόηεηκε όπςξ ηα πναθηηθά ζηέικμκηαη ειεθηνμκηθά από ημ Γεκηθό
Γναμμαηέα ζηα μέιε ημο Δ.Ο. δέθα εμένεξ μεηά ηε ζοκεδνίαζε έηζη ώζηε κα εκεμενώκμκηαη
έγθαηνα, κα θάκμοκ μπμηαδήπμηε παναηήνεζε θαη κα ηα οπμγνάθμοκ ζημ επόμεκμ Δ.Ο.
Ε πνόηαζε έγηκε απμδεθηή.
Θέμα 2μ: Δναζηενηόηεηεξ εζκηθμύ ημήμαημξ- εκεμένςζε από θ.Ννόεδνμ.
Πμ ιόγμ πήνε μ θ. Ννόεδνμξ μ μπμίμξ εοπήζεθε γηα άιιε μηα θμνά Ηαιή νμκηά με ογεία
αημμηθή θαη μηθμγεκεηαθή γηα όια ηα μέιε ηεξ Έκςζήξ μαξ θαη με πμιιέξ επηηοπίεξ γηα ημ
Γιιεκηθό Πμήμα. Γκεμένςζε ζηε ζοκέπεηα γηα ηηξ δναζηενηόηεηεξ ημο Γ.Π. θαηά ημοξ μήκεξ
Δεθέμβνημ 2011 θαη Ζακμοάνημ 2012.
Οηεκ ανπή ακαθένζεθε ζηε Φηιηθή Οοκάκηεζε πμο έγηκε ζηεκ Ηανδίηζα πμο θαηά γεκηθή
μμμιμγία ήηακ όια άρμγα. Γηα ημ ιόγμ αοηό έγηκε εοπανηζηήνηα επηζημιή πνμξ ηεκ Π.Δ.
Ηανδίηζαξ θαη ζε όιμοξ ημοξ θμνείξ πμο επηζθέθηεθε ημ Δ.Ο. ημο Γζκηθμύ Πμήμαημξ .
Ιαδί με ημκ Ακαπι. Γεκ. Γναμμαηέα θ. Ηάνθαιε πναγμαημπμίεζε επηζθέρεηξ ζηα Αζηοκμμηθά
Πμήμαηα Αιίμμο θαη Γιιεκηθμύ. Ιεηά ηε ιήλε ηεξ θηιηθήξ ζοκάκηεζεξ μ Ακαπι. Παμίαξ θ.
Δαπανημοδάθεξ είπε θιίζεη νακηεβμύ με ηεκ Ύπαηε Ανμμζηεία ημο ΜΕΓ . Οοκακηήζεθακ ζηηξ
12-12-11 ζηα γναθεία ηεξ Έκςζήξ μαξ με ημκ Αληςμαημύπμ ηεξ Ύπαηεξ Ανμμζηείαξ ημο ΜΕΓ
θ. Νέηνμ Ιάζηαθα θαη ζοδεηήζεθε ε πνόηαζε ημο Γζκηθμύ Πμήμαημξ γηα ζοκδημνγάκςζε
εμενίδαξ με ηεκ Ύπαηε Ανμμζηεία, ιόγς ηεξ εμπεηνίαξ ηεξ ζηα ζέμαηα ηςκ πνμζθύγςκ θαη
ημο αζύιμο. Γθόζμκ γίκεη απμδεθηή ε πνόηαζε, μπμνεί κα εκηαπζεί ζηηξ δναζηενηόηεηεξ ηεξ
Ύπαηεξ Ανμμζηείαξ γηα ημ 2014. Γάκ όμςξ πνμγναμμαηίζμομε δηθή μαξ δνάζε θαη δεηήζμομε
ηε βμήζεηα ηεξ Ύπαηεξ Ανμμζηείαξ (εηζεγεηέξ θ.ι.π.) ζα έπμομε θάιορε ηςκ ελόδςκ ηςκ
εηζεγεηώκ –μμηιεηώκ.

.
Πεκ 19-12-2011 μαδί με ημκ Γ’ Ακηηπνόεδνμ θ. νήζημ Δέιια θαη ημκ Ακ.Γεκ.Γναμμαηέα θαη
Ανμόδημ Δηεζκώκ Οπέζεςκ θ. Ηονηάθμ Ηάνθαιε ζομμεηείπακ ςξ πνμζθεθιεμέκμη ζημκ
ηειεμπηηθό ζηαζμό “KONTRA CHANNEL” ζηεκ εθπμμπή ημο θ. Γηώνγμο Ξεζομκηςηάθε
«Δηαθμνά». Θέμα ζοδήηεζεξ ήηακ ε πνμζβαζημόηεηα θαη γεκηθόηενα ηα πνμβιήμαηα πμο
ακηημεηςπίδμοκ ηα άημμα με εηδηθέξ ακάγθεξ. Ιέζα από ηε δεμόζηα αοηή ζοδήηεζε
ακαδείπζεθε ημ θμηκςκηθό ένγμ ηεξ Έκςζήξ μαξ, ε πνμζθμνά ζημ θμηκςκηθό ζύκμιμ θαη
πνμβιήζεθε ημ ακζνώπηκμ πνόζςπμ ηεξ Αζηοκμμίαξ γεκηθόηενα.
(Ρπμβάιιεηαη ζπεηηθό δειηίμ ηύπμο).
Μ Ννόεδνμξ επεζήμακε όηη ε πεναηηένς ακάπηολε ηεξ Έκςζεξ ζοκδέεηαη με ηεκ αύλεζε ηςκ
μειώκ ηεξ πμο πνέπεη κα είκαη θαη μ ζηόπμξ μαξ γη’ αοηή ηε πνμκηά. Οεμακηηθόξ πανάγμκηαξ
γηα ηε δηαζθάιηζε ηςκ μηθμκμμηθώκ μαξ θαη βαζηθόξ πνεμαημδόηεξ ηςκ δναζηενημηήηςκ μαξ
είκαη ε είζπναλε ηεξ εηήζηαξ ζοκδνμμήξ ηςκ εκ εκενγεία μειώκ μαξ μέζς ηεξ μηζζμδμζίαξ.
Μη ζοκήζςξ παναπμκμύμεκμη εκ απμζηναηεία, δεκ είκαη ηαθημπμηεμέκμη μηθμκμμηθά ζηε
ζοκηνηπηηθή ημοξ πιεημρεθία θαη ζα παναθαιμύζα όπςξ μη δνάζεηξ μαξ ζημπεύμοκ ηα εκ
εκενγεία μέιε μαξ. Πμ πνόβιεμα πμο δεμημονγήζεθε με ηηξ θναηήζεηξ ζοκδνμμώκ ημο 2012,
μη εηηθέηεξ γηα ηεκ απμζημιή ημο Νενημδηθμύ θαη ε με ζςζηή εκεμένςζε – ηήνεζε ημο
ανπείμο μειώκ, έπμοκ δεμημονγήζεη ανκεηηθέξ εκηοπώζεηξ γηα ημ Γ.Π. θαη πνέπεη ςξ Δ.Ο. κα
θνμκηίζμομε γηα ηεκ ακαζηνμθή ημο θιίμαημξ. Ναναθάιεζε γη’ αοηό ηόζμ ημ Γεκ. Γναμμαηέα
όζμ θαη ημκ οπεύζοκμ ηήνεζεξ θαη εκεμένςζεξ ημο ανπείμο μειώκ θ. Ηαηζανόπμοιμ κα
δημνζςζμύκ ηα ιάζε θαη κα είμαζηε ζοκεπείξ απέκακηη ζηα μέιε μαξ.
Όζμκ αθμνά ημ ζηεθάκη πμο εζηάιε ζηεκ θεδεία ηεξ πεζενάξ ημο Ιακόιε ημο Οηναημοδάθε
οπήνλε ακηίδναζε από ημοξ θμοξ Θεμπάνε θαη Γηακκαθόπμοιμ δηόηη δεκ είπακ εκεμενςζεί
θαη ακέθενακ όηη δεκ οπήνλε ε ίδηα ακηίδναζε ημο Γ.Π. θαη ζε πανόμμηα ζομβάκηα . Μ
Ννόεδνμξ ακέθενε όηη ημ Γ.Π. όπμο έιαβε γκώζε είπε ηεκ ίδηα ακηίδναζε θαη ε απμβηώζαζα
είπε πανεονεζεί ζε πμιιέξ εθδειώζεηξ θαη ζοκέδνηα ημο Γιιεκηθμύ Πμήμαημξ. Γγθνίζεθε ε
Δαπάκε.
Θέμα 3μ:ζέμαηα πμο ακέθορακ από πνμεγμύμεκμ Δ.Ο γηα ζοδήηεζε θαη εκένγεηεξ.
Νεηζανπηθόξ έιεγπμξ θ.Γηάπμο.
Ιεηά ημ έγγναθμ οπόμκεμα- ελεγήζεηξ πμο απεύζοκε ζημ Γ.Π. ζηηξ 4 Κμεμβνίμο 2011
γηα ηεκ ζε βάνμξ ημο άζθεζε πεηζανπηθμύ ειέγπμο θαηόπηκ ακαθμνάξ ημο θ. Ννμέδνμο, με ημ
μπμίμ δεημύζε κα εθζέζεη δηα δώζεξ ηηξ απόρεηξ ημο ζημ Δημηθεηηθό Οομβμύιημ,
εκεμενώζεθε όηη, ζηε ζοκεδνίαζε ηεξ 8εξ /12/2011 απεθαζίζζε όπςξ θιεζεί θαη πανεονεζεί
με έλμδα ημο Γ.Π. ζηε ζοκεδνίαζε ηεξ 24εξ Ζακμοανίμο 2012. Ναναζηεί δε επίζεξ ημ ίδημ
πνμκηθό δηάζηεμα θαη ζημκ έιεγπμ ηεξ Γλειεγθηηθήξ Γπηηνμπήξ γηα ημκ δηαπεηνηζηηθό έιεγπμ
ημο ηαμείμο μαξ ςξ πνώεκ ηαμίαξ ημο Γζκηθμύ Πμήμαημξ.
Δοζηοπώξ, εκώ ήνζε θαη πανεονέζεθε ζημ δηαπεηνηζηηθό έιεγπμ, δεκ πανέμεηκε ηεκ
επόμεκε εμένα ζηε ζοκεδνίαζε ημο Δημηθεηηθμύ μαξ Οομβμοιίμο, γηα ηε ζοδήηεζε πμο
αθμνμύζε ζημκ πεηζανπηθό ημο έιεγπμ γηα κα αθμύζμομε όπςξ δήηεζε ηηξ απόρεηξ ημο,
δείπκμκηαξ με ηεκ πνάλε ημο αοηή πενηθνόκεζε πνμξ ημ Δ.Ο., πνάγμα ημ μπμίμ μαξ
δοζανέζηεζε.
Μ Ννόεδνμξ εκεμένςζε ημ Δ.Ο. όηη μ θ. Γηάπμξ πνμζήιζε ηεκ 22-1-12, εκεμένςζε ημκ θ.
Γηακκαθόπμοιμ γηα ζέμαηα ημο Παμείμο θαη πανέμεηκε ζημκ έιεγπμ ηεξ Γ.Γ. Νενί ώνα 13.00’
ηεξ 23-1-12 απεπώνεζε ιόγς πνμζςπηθμύ πνμβιήμαημξ, όπςξ είπε, αθμύ ημο θαηεβιήζεθακ
ηα έλμδα μεηαθίκεζεξ. Ννηκ ηεκ ακαπώνεζή ημο μ Ννόεδνμξ ημο ελέθναζε ηε δοζανέζθεηα
ημο γη’ αοηό θαη δήηεζε ζε άηοπε ζοκάκηεζε με ηα πανόκηα εθείκε ηε ζηηγμή έλη μέιε ημο Δ.Ο
(Ηαναπαηάθεξ, Ναπάξ, Δέιιαξ, Γηακκαθόπμοιμξ, Ηάνθαιεξ, Ηαηζανόπμοιμξ) κα μεηαθένεη
όζα ήζειε κα πεί δηα δώζεηξ θαη επακέιαβε ηα όζα γνάθεη ζημ οπόμκεμά ημο.

.
Μ θ. Δαπανημοδάθεξ είπε πςξ ήηακ ιάζμξ πμο αθμύζηεθε από μμάδα ημο Δ.Ο. θαη όηη έπνεπε
κα ήηακ πανώκ. Θεηηθό ςζηόζμ ήηακ όηη εκεμένςζε μ ίδημξ ηεκ ακηηπνμζςπεία θαη πνόηεηκε
κα ζηαμαηήζεη εδώ ημ ζέμα αοηό. Μ θ. Ιανμύκηαξ ακέθενε όηη μ θ . Γηάπμξ είπε εκεμενώζεη
ημκ θ. Ηαηζανόπμοιμ γηα ηεκ πνόζθιεζε ημο από ημ Ζζναήι ημ βνάδο ημο δεμημονγεί θάπμηα
ενςηήμαηα θαη πνόηεηκε κα θιήζεη ημ ζέμα. Μ θ. Βαιαηζόξ ζομθώκεζε με ηα ιεγόμεκα ημο θ.
Ιανμύκηα . Μ θ. Ναπάξ είπε όηη θαθώξ δεκ είκαη πανώκ μ θ. Γηάπμξ αιιά ιαμβάκμκηαξ οπόρε
ηεκ έγγναθε ακαθμνά ημο ακέθενε όηη ημ ζέμα πνέπεη κα ιήλεη ζήμενα. Μ θ. Θεμπάνεξ
ζομθώκεζε με ηα ιεγόμεκα ημο θ. Ναπά. Μ θ. Ηαηζανόπμοιμξ ακέθενε όηη ημ βνάδο πνηκ ηεκ
ζοκάκηεζε με ηε ακηηπνμζςπεία μ θ. Γηάπμξ ημο είπε γηα ηεκ πνόζθιεζε ημο Ζζναήι πςνίξ
κα ημο ακαθένεη ηηξ ιεπημμένεηεξ πμο ακαθένζεθακ μεηά . Οομθώκεζε όηη πνέπεη κα θιείζεη
ημ ζέμα.
Ναίνκμκηαξ ημ ιόγμ μ Ννόεδνμξ πνόηεηκε ηεκ έγγναθε επίπιελε ημο θ. Γηάπμο θαη ημ ζέμα
ηέζεθε ζε ρεθμθμνία . Ιεηά από ηε ζοδήηεζε ζημ Δ.Ο. θαη αηηημιμγεμέκε απόθαζε ζύμθςκα
με ηεκ θαηαγγειία ημο Ννμέδνμο ζε βάνμξ ημο θ. Γηάπμο, αθμύ ιήθζεθε οπόρε μαξ ηα όζα
ακαθένμκηαη ζημ οπόμκεμά ημο, γηα ηεκ άζθεζε πεηζανπηθμύ ειέγπμο, απεθαζίζζε θαηά
πιεημρεθία ε επηβμιή πεηζανπηθήξ πμηκήξ ηεξ έγγναθεξ ζύζηαζεξ, ζύμθςκα με ημ άνζνμ
8 ημο θαηαζηαηηθμύ. Δηαθώκεζακ μη θμη Δέιιαξ, Γηακκαθόπμοιμξ θαη Θεμπάνεξ μη μπμίμη
πνόηεηκακ κα μεκ οπάνλεη επηβμιή πμηκήξ γηα ημ θαιό ηεξ Έκςζεξ.
Ιαγκεηηθό ανπείμ
Οπεηηθά με ημ πνόβιεμα πμο δεμημονγήζεθε με ηηξ θναηήζεηξ ζοκδνμμώκ έημοξ 2012 από
δηαγναθέκηα εκ εκενγεία μέιε μαξ, μ θ. Ηαηζανόπμοιμξ ακέθενε όηη ημ ζέμα ηαθημπμηήζεθε .
Γίπε όηη δεμημύνγεζε βάζε δεδμμέκςκ ζπεηηθά με ημ ανπείμ μειώκ ζε XL .Μ Ννόεδνμξ
ακέθενε όηη πνόζβαζε ζε αοηό ημ ανπείμ πνέπεη κα έπεη θαη ε εηδηθή γναμμαηέαξ ημο Γζκηθμύ
θα Ακηςκίμο . Μ θ. Ηαηζανόπμοιμξ δεκ δηαθώκεζε αιιά είπε όηη ημ ανπείμ πνέπεη κα ημ
πεηνίδεηαη έκαξ γηα απμθογή ιαζώκ. Οηε ζοκέπεηα μ Ννόεδνμξ είπε όηη ηε ιεηημονγία αοημύ
ημο ανπείμο πνέπεη κα ηε γκςνίδεη θαη ε θα Ακηςκίμο γηαηί μ θ Ηαηζανόπμοιμξ ιόγς ηςκ
οπμπνεώζεςκ με ημ PEB ιείπεη ζοπκά από ηεκ Γιιάδα θαη πνέπεη κα οπάνπεη θαη δεύηενμξ
γκώζηεξ ημο ανπείμο αοημύ. Μ θ Ηαηζανόπμοιμξ είπε όηη ζα ζηείιεη ημ ανπείμ ζηεκ θα
Ακηςκίμο. Οηε ζοκέπεηα μ θ. Ναπάξ ςξ οπεύζοκμξ ηεξ γναμμαηείαξ, δήηεζε θαη αοηόξ κα ημο
θμηκμπμηείηαη ακηίγναθμ ημο ανπείμο πςνίξ όμςξ κα θάκεη πανεμβάζεηξ ζημ ανπείμ. Μ θ.
Ηαηζανόπμοιμξ ζα ζηείιεη ημ ανπείμ θαη ζημ Γεκηθό Γναμμαηέα. Απμηειέζμαηα αοηώκ ζα
ακαθενζμύκ ζημ επόμεκμ Δ.Ο.
Θεηημονγία λεκώκςκ:
Μ Ννόεδνμξ ακαθένζεθε ζημοξ δηαπεηνηζηέξ ηςκ λεκώκςκ θαη ελέθναζε ηεκ ηθακμπμίεζή ημο
γηα ημ ένγμ πμο επηηειμύκ. Πόκηζε όηη δεκ ελέθναζε θακέκαξ θηιμλεκμύμεκμξ πανάπμκα θαη
ηα ζπόιηα ηόζμ γηα ημοξ δηαπεηνηζηέξ όζμ θαη γηα ημοξ λεκώκεξ είκαη ζεηηθά.
Έγηκε ε μεκηαία εκεμένςζε από ημοξ δηαπεηνηζηέξ ηςκ λεκώκςκ. Οοκοπμβάιιμκηαη ζπεηηθμί
πίκαθεξ μη μπμίμη εγθνίζεθακ μμόθςκα.
Οηε ζοκέπεηα ζοδεηήζεθε ε ακαθμνά ημο θ. Γηακκαθόπμοιμο ζπεηηθά με ημ ζέμα δηαπείνηζεξ
ημο λεκώκα Αζεκώκ από ημκ θ. Ηάνθαιε θαη όζμκ αθμνά ηε θηιμλεκία ημο Ηύπνημο
ζοκαδέιθμο θ. Θεμδμύιμο Αιέλακδνμο. Μ θ. Ηάνθαιεξ ακέθενε όηη μ Ηύπνημξ ζοκάδειθμξ
πνάγμαηη θηιμλεκήζεθε ζημκ λεκώκα Αζεκώκ ανθεηέξ θμνέξ θαη ήηακ ζε γκώζε μειώκ ημο
Δ.Ο. ζηα πιαίζηα ηςκ δεμμζίςκ ζπέζεςκ πμο έπμομε με ημοξ Ηύπνημοξ . Μ Ννόεδνμξ
ακέθενε όηη με απόθαζή ημο ημ Δ.Ο. έπεη μνίζεη πμημη απαιιάζζμκηαη ηεξ θαηαβμιήξ
δηαμμκήξ ζημοξ λεκώκεξ. Έηζη όηακ οπάνπεη θηιμλεκία γηα ζέμαηα δεμμζίςκ ζπέζεςκ ζα
ηίζεκηαη πνμξ έγθνηζε θαη εκεμένςζε ζημ Δημηθεηηθό Οομβμύιημ.
Θέμα 4μ :Δημηθεηηθά ζέμαηα:

.
-Δεμμζηεύμαηα γηα ηηξ Ι.Η.Μ. θαη ακαθμνά ζηεκ Έκςζε μαξ γηα ηεκ πνεμαημδόηεζε
ηςκ ζεμηκανίςκ trafficking.
Μ Ννόεδνμξ πνμζθόμηζε θςημακηίγναθμ εθεμενίδμξ πμο ακέθενε ηεκ Έκςζή μαξ ζηηξ ΙΗΜ
πμο πνεμαημδμηήζεθακ γηα ηα παναπάκς ζεμηκάνηα θαηά ηα έηε 2004-2005-2006 θαη 2007
με ημ ζοκμιηθό πμζό ηςκ 173.731,23 εονώ. Απ΄αοηά πνμθύπηεη όηη ε Ανμόδηα Δ/κζε
(ΡΔΑΟ/4) ημο Ρπμονγείμο Γλςηενηθώκ δηεκενγεί ένεοκα με μνθςημύξ ιμγηζηέξ θαη ημ
πόνηζμα βνίζθεηαη ήδε ζηα πένηα ημο Ννμέδνμο ηεξ Γπηηνμπήξ Θεζμώκ θαη Δηαθάκεηαξ ηεξ
Βμοιήξ. Ακέθενε όηη δεκ βνήθε ζηα ανπεία μαξ θαθέιμοξ με παναζηαηηθά ζημηπείαδηθαημιμγεηηθά δαπακώκ όζμκ αθμνά ηηξ επηπμνεγήζεηξ πμο πήνε ε Έκςζε γηα ηα ζεμηκάνηα
πμο πναγμαημπμηήζεθακ . Μ θ. Ηαηζανόπμοιμξ ακέθενε όηη ε Έκςζε πήνε πνάγμαηη ηα
πνήμαηα πμο ακαθένμκηαη ζημ δεμμζίεομα θαη οπάνπμοκ θάθειμη ηςκ παναζηαηηθώκ ελόδςκ .
Απμθαζίζζεθε κα ημοξ ακαδεηήζεη θαη κα δμζμύκ ζημκ ηαμία μύηςξ ώζηε κα είμαζηε εκηάλεη
ζε εκδεπόμεκμ έιεγπμ. Απμηειέζμαηα ζα ακαθενζμύκ ζημ επόμεκμ Δημηθεηηθό Οομβμύιημ.
Γκενγμπμίεζε Π.Δ. Ηεθαιμκηάξ.
Μ Α΄. Ακηηπνόεδνμξ θ. Ιανμύκηαξ ημπμζεηήζεθε επί ημο ζέμαημξ θαη ακέθενε όηη ήνζε ζε
επηθμηκςκία με ημ μέιμξ μαξ θ. Γνεγμνόπμοιμ Ηςκ/κμ μ μπμίμξ οπμζπέζεθε όηη μέζα ζημ
Ιάνηημ ζα πναγμαημπμηεζμύκ εθιμγέξ ζηεκ παναπάκς Πμπηθή Δημίθεζε γηα ηεκ
εκενγμπμίεζή ηεξ. Μ θ. Γνεγμνόπμοιμξ ήνζε ζε επαθή επίζεξ θαη με ημ Ννόεδνμ ημο
Γζκηθμύ γηα κα ημο ζηαιμύκ ηα απαηημύμεκα έγγναθα πμο ζα πνεηαζημύκ γηα ηηξ εθιμγέξ θαη
ηεκ εκενγμπμίεζε ηεξ Πμπηθήξ.
-Γηήζηεξ ακαθμνέξ (report) ηςκ Γπηηνμπώκ ζηηξ ακηίζημηπεξ ημο ΞΓΒ.
Μ Ννόεδνμξ ακέθενε όηη δεκ έπμοκ ζηαιεί μη εηήζηεξ ακαθμνέξ ηςκ επηηνμπώκ ζημ
Ναγθόζμημ Πμήμα. Πμ ζέμα ζα δηεθπεναηώζεη ζε ζοκενγαζία μαδί ημοξ μ θ. Ηάνθαιεξ
ανμόδημξ ηςκ Δηεζκώκ Οπέζεςκ. Μ θ. Ηαηζανόπμοιμξ εκεμένςζε όηη ε πνμζεζμία οπμβμιήξ
ηςκ ακαθμνώκ ιήγεη ζηηξ 29-2-2012.
-Μνγάκςζε γναμμαηείαξ θαη ηζημζειίδα.
Μ Γεκ. Γναμμαηέαξ ακέθενε όηη μεηά ηεκ δεμημονγία ηεξ ηζημζειίδαξ πμο πάεη πμιύ θαιά,
πνέπεη κα γίκεη θαιύηενε μνγάκςζε ηεξ γναμμαηείαξ. Δήηεζε ζε ζοκενγαζία με ηεκ εηδηθή
γναμμαηέα θα Ακηςκίμο θαη ημκ Ακαπι. Γεκ. Γναμμαηέα θ. Ηάνθαιε κα θάκμοκ ημ μαγκεηηθό
ανπείμ οπό ηεκ θαζμδήγεζε ημο θ. Ηαηζανόπμοιμο θαη κα βειηηςζεί γεκηθά ημ ανπείμ ηεξ
Έκςζεξ (εηζενπόμεκε αιιειμγναθία, πνςηόθμιιμ, άμεζε απάκηεζε ζε αηηήμαηα Π.Δ. ,θ.ι.π)
Ναίνκμκηαξ ημ ιόγμ μ Ννόεδνμξ είπε όηη μη εκηοπώζεηξ γηα ηεκ ηζημζειίδα είκαη πμιύ ζεηηθέξ
θαη πνέπεη κα ζοκεπηζημύκ . Αοηό ζα επηηεοπζεί ακ δεκ μείκεη ζηαηηθή θαη πνέπεη κα
εκεμενώκεηαη ζοκεπώξ . Όιμ ημ Δημηθεηηθό Οομβμύιημ ζομθώκεζε με ηα ιεγόμεκα ημο
Ννμέδνμο θαη ημο Γεκ. Γναμμαηέα θαη δεζμεύζεθακ κα πανάζπμοκ όπμηα βμήζεηα ημοξ
δεηεζεί.
Θέμαηα Πμπηθώκ Δημηθήζεςκ.
α. Π.Δ.Αζεκώκ-Αηηηθήξ –πνόηαζε ζηεκ ανμόδηα επηηνμπή ημο ΞΓΒ γηα ημ δηεζκέξ
βναβείμ IPA World Police Prize.
Αθμύ δηαβάζζεθε ε ζπεηηθή πνόηαζε πμο αθμνά ζημοξ ζοκαδέιθμοξ πμο ηναομαηίζζεθακ
ζακάζημα εκ ώνα θαζήθμκημξ 1. Αζηοθ. ΟΗΡΘΜΓΖΑΚΚΕΟ Γεώνγημξ, 2. Γηδ. Φνμονόξ
ΓΡΑΓΓΓΘΖΚΓΘΕΟ Ζςάκκεξ θαη ημοξ ζμβανά ηναομαηηζζέκηεξ μη μπμίμη μεηά από
μαθνμπνόκηα κμζειεία δηέθογακ ημκ θίκδοκμ γηα ηε δςή ημοξ: 1. Αζηοθ. ΟΝΑΚΠΖΔΑΗΕΟ
Γεώνγημξ ημο Θεςκίδα θαη 2. Αζηοθ. ΓΘΕΚΖΑΟ Νακαγηώηεξ ημο Λεκμθώκημξ, εγθνίζεθε

.
μμόθςκα ε πνόηαζε γηα ηεκ οπμβμιή ζηεκ ανμόδηα επηηνμπή ημο ΞΓΒ γηα οπμρεθηόηεηα
ελαηνέηςκ πνάλεςκ απμκμμήξ ημο δηεζκμύξ βναβείμο IPA World Police Prize.
Μ θ. Ηαηζανόπμοιμξ ςξ Ναγθόζμημξ Γεκηθόξ Γναμμαηέαξ είπε όηη ημ έγγναθμ- πνόηαζε ηεξ
Π.Δ. Αζεκώκ-Αηηηθήξ πνέπεη κα απμζηαιεί – οπμβιεζεί μεηαθναζμέκμ μέπνη ηηξ 29.2.2012.
(Οοκεμμέκα ε ζπεηηθή πνόηαζε).
Β. Π.Δ. Ζςακκίκςκ-αίηεμα μηθμκμμηθήξ εκίζποζεξ μέιμοξ θ.Κηόβα μέζς ΞΓΒ.
Πμ παναπάκς μέιμξ βνίζθεηαη ζε άζπεμε μηθμκμμηθή θαηάζηαζε θαη απεοζύκζεθε μ ίδημξ με
πνμζςπηθά e-mails ζε δηάθμνα Γζκηθά Πμήμαηα γκςζημπμηώκηαξ ημ πνόβιεμά ημο δεηώκηαξ
μηθμκμμηθή εκίζποζε. Ιέζς ηεξ Πμπηθήξ ημο δεκ οπέβαιε αίηεμα. Ηάπμηα Πμήμαηα άιιςκ
πςνώκ δήηεζακ από ημκ θ. Ηαηζανόπμοιμ κα επηβεβαηώζεη ακ μ ζογθεθνημέκμξ ήηακ οπανθηό
πνόζςπμ θαη ακ ήηακ μέιμξ μαξ. Δηεπηζηώζε όηη πνάγμαηη είκαη μέιμξ ηεξ Π.Δ. Ζςακκίκςκ
θαη μ Ννόεδνμξ επηθμηκώκεζε μαδί ημο. Πμκ εκεμένςζε όηη ηα μέιε δεκ μπμνμύκ κα
απεοζύκμκηαη απ’ εοζείαξ μόκα ημοξ ζε άιια Γζκηθά Πμήμαηα γηα μηθμκμμηθά αηηήμαηα θαη ημο
ζύζηεζε κα απεοζύκεη αίηεμα είηε μέζς ηεξ Π.Δ. ή απ’ εοζείαξ ζημ Γ.Π.
Γ. Π.Δ.Δαθύκζμο εκεμένςζε γηα δεμημονγία Αζιεηηθήξ Θέζπεξ ε μπμία δεκ έπεη ζπέζε
με ηεκ Πμπηθή Δημίθεζε.
Δηαβάζζεθε ημ ζπεηηθό έγγναθμ ηεξ Π.Δ. Δαθύκζμο ημ μπμίμ θαη ζοκοπμβάιιεηαη.
Απμθαζίζζεθε κα ζηαιεί έγγναθμ πνμξ ηεκ Π.Δ. Δαθύκζμο γηα κα μαξ γκςνίζεη ηα παναθάης:
Ακ ημ πνςηάζιεμα “Copa del mar” πμο ζα δηελαπζεί ζημ κεζί, ηειεί οπό ηεκ αηγίδα ηεξ
Πμπηθήξ Δημίθεζεξ.
Ακ ζομμεηέπεη ζ’ αοηό ε μμάδα ηεξ Πμπηθήξ Δημίθεζεξ.
Ακ έπεη πνεμαημδμηήζεη ημ παναπάκς πνςηάζιεμα ςξ Πμπηθή Δημίθεζε.
Γίκαη ζεμακηηθό κα μαξ απακηήζεη ζηα παναπάκς ενςηήμαηα, γηαηί ακ δε ζοκηνέπμοκ μη
παναπάκς ιόγμη, ζα εκεμενώζμομε ημ Ξ.Γ.Β. όηη ε δημνγάκςζε αοηή δεκ ηειεί οπό ηεκ αηγίδα
ηεξ ΖΞΑ, πνμθεημέκμο κα γκςνίζμοκ ζημοξ ζομμεηέπμκηεξ όηη είκαη πνςημβμοιία ζςμαηείμο
λέκμο πνμξ ηεκ ΖΞΑ. Γάκ δηαπηζηςζεί πανάκμμε πνήζε εμβιεμάηςκ ηεξ ipa , ζα θηκεζεί
πμηκηθή δίςλε θαηά πακηόξ οπεοζύκμο.
Θέμα 5μ:μηθμκμμηθά ζέμαηα:
Ννηκ λεθηκήζεη ε ζοδήηεζε ημο ζέμαημξ δόζεθε μ ιόγμξ ζηεκ Γλειεγθηηθή Γπηηνμπή θαη
ζογθεθνημέκα ζημκ πνόεδνμ θ. Θύηνα Ηςκ/κμ, γηα ηεκ εκεμένςζε ημο Δ.Ο. ζπεηηθά με ηεκ
πμνεία ημο ιμγηζηηθμύ ειέγπμο. Μ θ. Θύηναξ εοπανίζηεζε γηα ηε ζοκενγαζία θαη ηε βμήζεηα
πμο είπε από ημκ Ννόεδνμ θαη ημκ Παμία (Ηαναπαηάθε – Γηακκαθόπμοιμ) , θαηέζεζε δε
εγγνάθςξ ηηξ δηαπηζηώζεηξ ηεξ Γλειεγθηηθήξ Γπηηνμπήξ (επηζοκάπηεηαη έγγναθμ). Οηεκ
ζοκέπεηα μαξ ακέθενε όηη μ έιεγπμξ δεκ ηειείςζε θαη όηη ειέγπζεθε ημ 80% ημο βηβιίμο
Παμείμο θαη ιείπεη μ ηζμιμγηζμόξ ημο IPA HOUSE Αζεκώκ . Όζμκ αθμνά ημκ πνμεγμύμεκμ
Παμία ημο Γ.Π. θ. Γηάπμ θαη ηε δηαπείνηζε εοζύκεξ ημο γηα ημ Α΄. ελαμήκμο 2011 είπε όηη
πνμέθορακ πνμβιήμαηα γηα ηα μπμία ζα εκεμενώζμοκ ιεπημμενώξ ημ Δ.Ο. με ηεκ έθζεζή
ημοξ. Ωζηόζμ πανέδςζε ζηα μέιε ημο Δ.Ο. ζεμεηώζεηξ ιαζώκ πμο δηαπηζηώζεθακ ζημ ηαμείμ
θαη ακέθενε όηη δεηήζεθακ από ημκ θ. Γηάπμ δηεοθνηκήζεηξ. Μ θ. Γηάπμξ έδςζε θάπμηεξ
απακηήζεηξ όπη όμςξ πεηζηηθέξ θαη πςνίξ παναζηαηηθά. Θα έπνεπε εθ’ όζμκ θιήζεθε θαη ημο
πιενώζεθακ ηα έλμδα κα παναμείκεη θαη ζήμενα γηα κα δώζεη ηηξ όπμηεξ δηεοθνηκήζεηξ ημο
δεηεζμύκ γηα κα μιμθιενςζεί μ έιεγπμξ.
Ακέθενε επίζεξ όηη δεκ έπνεπε κα απμζηαιμύκ από ημκ Παμία ηα δηθαηώμαηα ζηηξ ακεκενγέξ
Π.Δ. Γύβμηαξ θαη Ηεθαιμκηάξ.
Απμθαζίζζεθε κα λακαθιεζεί ε Γλειεγθηηθή Γπηηνμπή ζημ ζομβμύιημ ημο Απνηιίμο ή μόκμ μ
Ννόεδνμξ θ. Θύηναξ εάκ ζομθςκήζμοκ θαη ηα άιια μέιε ηεξ Γ.Γ. θαη ελμοζημδμηήζεθε μ

.
Ννόεδνμξ γηα θιήζε ιμγηζηή έηζη ώζηε κα γίκεη έκαξ επακέιεγπμξ ζημ ηαμείμ γηα κα θιίζεη
μνηζηηθά θαη μεηά κα πνμπςνήζμομε ζε θαηκμύνγηα πνήζε.
Γγθνίζεθε ε δαπάκε ημο ιμγηζηή θαζώξ θαη ηα έλμδα ηεξ Γλειεγθηηθήξ Γπηηνμπήξ γηα ημ
Δ.Ο. ημο Απνηιίμο.
-Παμηαθή εκεμένςζε – έγθνηζε δαπακώκ πνμεγμύμεκμο μήκα
Ε εκεμένςζε έγηκε από ημκ Παμία θ. Γηακκαθόπμοιμ θαη οπμβάιιμκηαη ζπεηηθμί πίκαθεξ
μεκώκ Δεθεμβνίμο 2011 θαη Ζακμοανίμο 2012. Γγθνίζεθακ μμόθςκα
•

Ζζμιμγηζμόξ έημοξ 2011. Μηθμκμμηθόξ έιεγπμξ Γλειεγθηηθήξ Γπηηνμπήξ.

Μ ηζμιμγηζμόξ έημοξ 2011 εγθνίζεθε θαη απμμέκεη ε μιμθιήνςζε ημο μηθμκμμηθμύ ειέγπμο
ηεξ ελειεγθηηθήξ επηηνμπήξ μ μπμίμξ ζα μιμθιενςζεί ζημ ζομβμύιημ ημο Απνηιίμο.
•

Θήρε δηθαηςμάηςκ από θνάηεζε εκ εκενγεία μέζς δηαπείνηζεξ. Δηακμμή ηςκ year

stamps ζηηξ Πμπηθέξ Δημηθήζεηξ. Έγθαηνε 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.
Ιέπνη ηέιμοξ ημο μήκα Φεβνμοανίμο πνέπεη κα απμζηαιμύκ ηα δηθαηώμαηα ζηηξ Πμπηθέξ
Δημηθήζεηξ θαζώξ θαη μη θαηαζηάζεηξ μειώκ ημοξ πνμθεημέκμο ειεγπζμύκ απ΄ αοηέξ θαη
απμζηαιμύκ πίζς μαδί με ημοξ ηζμιμγηζμμύξ ημοξ. Μη ηζμιμγηζμμί ηςκ Πμπηθώκ Δημηθήζεςκ
Θα απμηειέζμοκ θνηηήνηα ςξ πνμξ ηα αηηήμαηα πνεμαηηθώκ εκηζπύζεςκ.
•Δηθαηώμαηα Δηεζκή Παμία θαη GIMBORN.
Απμθαζίζζεθε κα απμζηαιμύκ ηα δηθαηώμαηα ζημκ Δηεζκή Παμία (18.084 εονώ) θαη ηα
δηθαηώμαηα ζημκ GIMBORN (1.100 εονώ)
•Νναθηηθό Νμιοηέθκςκ.
Ακαηέζεθε ζημκ ακαπιενςηή Παμία θ. Δαπανημοδάθε κα ζοκηάλεη ημ πναθηηθό μειώκ πμο
δηθαημύκηαη ημ εθάπαλ επίδμμα πμιοηέθκςκ , έηζη ώζηε κα δμζμύκ ζημ Νακειιήκημ Οοκέδνημ
ζηεκ Ηαιαμάηα μη πνεμαηηθέξ εκηζπύζεηξ αοηώκ
•Ηαηαζθεοή 5 κημοιαπηώκ γηα ηαθημπμίεζε ανπείμο. Ννμζθμνά 1700 εονώ, θαηόπηκ
δηαπναγμάηεοζεξ έθπηςζε 100 εονώ ήημη 1600 εονώ.
Ηνίζεθε απαναίηεηε ε θαηαζθεοή ηςκ παναπάκς κημοιαπηώκ θαη εγθνίζεθε μμόθςκα ε
δαπάκε γηα ηεκ θαηαζθεοή αοηώκ.
•Ρπμηνμθίεξ ημο Γ.Π. ηςκ δμθίμςκ ζημ GIMBORN/Γενμακίαξ.
Ηαηόπηκ ηεξ απόθαζεξ ημο Δημηθεηηθμύ Οομβμοιίμο γηα οπμηνμθία ηεζζάνςκ δμθίμςκ
αζηοκμμηθώκ ( 2 δμθ. Αζηοθύθαιεξ & 2 Δμθ. Ρπαζηοκόμμοξ) , ζα ζηαιεί έγγναθμ πνμξ ηεκ
Οπμιή Γθπαίδεοζεξ Πεξ ΓΘ.ΑΟ γηα κα μαξ γκςνίζμοκ ημοξ ανηζηεύζακηεξ δμθίμμοξ γηα κα

.
ζηαιμύκ ηα μκόμαηα ημοξ ζημκ GIMBORN θαη κα γίκμοκ μη απαναίηεηεξ εκένγεηεξ γηα ηεκ
παναθμιμύζεζε ηςκ ζεμηκανίςκ ζημ GIMBORN.
•Ρπμηνμθίεξ 2 δμθίμςκ ηεξ Οπμιήξ Αζηοθ. Λάκζεξ από ηεκ Π.Δ. Θεζζαιμκίθεξ.
Δηαβάζζεθε ημ έγγναθμ ηεξ Π.Δ. Θεζζαιμκίθεξ γηα οπμηνμθία δύμ δμθίμςκ αζηοθοιάθςκ
από ηε Οπμιή ηεξ Λάκζεξ , εγθνίζεθε μμόθςκα θαη δόζεθακ ζογπανεηήνηα ζηεκ Π.Δ.
Θεζζαιμκίθεξ γηα ηεκ πνςημβμοιία αοηή. Πα μκόμαηα ζα επηιεγμύκ από ηεκ Π.Δ.Λάκζεξ θαη
ζα απμζηαιμύκ ζημ Γζκηθό Πμήμα γηα ηηξ πεναηηένς εκένγεηεξ.
•Αηηήμαηα ζομμεημπήξ μειώκ ζε ζεμηκάνηα ζημ Gimborn:
Α) ΟΠΡΘΖΑΚΜΡ Δέζπμηκα Π.Δ. Αηηηθήξ.
Γγθνίζεθε ε ζομμεημπή ηεξ παναπάκς ζοκαδέιθμο ζηα ζεμηκάνηα ζημ Gimborn.
•

Αηηήμαηα πνεμαηηθώκ εκηζπύζεςκ Πμπηθώκ Δημηθήζεςκ & μειώκ πμο εθθνεμμύκ

από πνμεγμύμεκμ έημξ .
1.

Π.Δ. Λάκζεξ Αγμνά ακαμκεζηηθώκ γηα δμθίμμοξ. Αίηεμα 3.000 εονώ.

Απμθαζίζηεθε κα ημοξ ζηαιεί έγγναθμ ζημ μπμίμ κα ημοξ γκςζημπμηείηαη ε πνόζεζε ημο
Γζκηθμύ Πμήμαημξ γηα ζοκμιηθή αγμνά εκηαίμο ακαμκεζηηθμύ γηα όιεξ ηηξ Οπμιέξ θαη μέπνη
ηεκ μιμθιήνςζε αοημύ ζα ημοξ ζηαιμύκ 150 ζηοιό ηεξ ipa.
2.

Ιαγκεζίαξ, θάιορε δαπακώκ γηα ηεκ μνγάκςζε ημο γναθείμο θαη ηεξ γναμμαηείαξ

ηεξ Π.Δ. Αίηεμα εκίζποζεξ 790 Γονώ.
Γγθνίζεθε ημ αίηεμα ηεξ Π.Δ. Ιαγκεζίαξ γηα ηεκ μνγάκςζε ημο γναθείμο θαη ηεξ γναμμαηείαξ
με ηεκ πμνήγεζε ημο πμζμύ ηςκ 500 εονώ.
Θέμα 6μ:Γθδειώζεηξ εζςηενηθμύ:
Α).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.
Οοδεηήζεθε ημ ζέμα θαη απμθαζίζζεθε κα γίκμοκ μη παναθάης εκένγεηεξ:
1.- κα ζηαιεί ε εγθύθιημξ ημο Οοκεδνίμο
2.-κα εημημαζηεί ημ πνόγναμμα ημο ζοκεδνίμο γηα έγθνηζε θαη ηοπόκ ηνμπμπμίεζε ζηε
ζοκεδνίαζε ημο Δ.Ο. ημκ Φεβνμοάνημ .
3.-Κα εημημαζηεί ημ ζομθςκεηηθό με ημ λεκμδμπείμ .
4.-Κα μνηζζεί θεκηνηθόξ μμηιεηήξ ημο Οοκεδνίμο( ε Π.Δ. Ιεζζεκίαξ πνμηείκεη ημκ
Ιεηνμπμιίηε Ηαιαμάηαξ).

.
5.-Κα εημημαζημύκ ακαμκεζηηθά , κα απμδμζμύκ μεηάιιηα ζε ζεμακηηθά άημμα ηεξ Έκςζεξ ,
(ακάιμγα μεηάιιηα από Νμιςκία ή Αοζηνία) παναγγειία 20 μεηαιιίςκ.
6.-Κα γίκεη θαηάιμγμξ ηςκ επίζεμςκ πνμζθεθιεμέκςκ έηζη ώζηε κα έπμομε έγθαηνα ηεκ
απάκηεζε ημοξ γηα κα θαιοθζμύκ ηα έλμδα δηαμμκήξ ημοξ. Γπίζεξ ζα θιεζμύκ μ Ναγθόζμημξ
Ννόεδνμξ θαη 7 εζκηθά ημήμαηα.
Οηε ζοκεδνίαζε ημο Φεβνμοανίμο ζα θιεζεί θαη μ Ννόεδνμξ ηεξ Π.Δ.Ιεζζεκίαξ θ.
Δαθεηνόπμοιμξ γηα ζοκενγαζία ζηε ιήρε απμθάζεςκ επί ηςκ παναπάκς.
Β). Γπίζθερε ζε Οπμιέξ Αζηοκμμίαξ θαη θαηαζθεοή ακαμκεζηηθώκ δμθίμςκ.
Απμθαζίζζεθε ε επίζθερε ημο Γζκηθμύ Πμήμαημξ ζηηξ Οπμιέξ Αζηοκμμίαξ γηα εκεμένςζε θαη
εγγναθή κέςκ μειώκ θαζώξ θαη ε θαηαζθεοή ακαμκεζηηθώκ δώνςκ γηα ηα κέα μαξ μέιε.
Θέμα 7μ:Γθδειώζεηξ Γλςηενηθμύ:
Α). Οομμεημπή ζημ Ναγθόζμημ Οοκέδνημ ΖΞΑ ζημ ΖΟΞΑΕΘ από 4-9 Οεπηεμβνίμο 2012.
Ιεηά από απόθαζε ημο Γζκηθμύ Πμήμαημξ γηα ηεκ ζηήνηλε ημο θμο Ηαηζανόπμοιμο γηα ηε
ζέζε ημο Ναγθμζμίμο Γεκηθμύ Γναμμαηέα , απμθαζίζζεθε κα γίκεη μμάδα ε μπμία ζα βμεζήζεη
ζηεκ επακεθιμγή ημο θ. Ηαηζανόπμοιμο. Μ θμξ Ηάνθαιεξ ςξ οπεύζοκμξ Δηεζκώκ Οπέζεςκ
ζα εθπνμζςπήζεη ημ Γζκηθό Πμήμα θαη ηα έλμδα ημο ζα θαιοθζμύκ από ημκ Δηεζκή Παμία .Μ
Ννόεδνμξ ημο Γζκηθμύ θ. Ηαναπαηάθεξ ζα είκαη θαη αοηόξ επηθεθαιήξ ηεξ μμάδμξ ζηήνηλεξ
ηεξ Γιιεκηθήξ οπμρεθηόηεηαξ . Οηε ζοκέπεηα δήιςζακ όηη επηζομμύκ κα βμεζήζμοκ ζηεκ
πνμζπάζεηα αοηή εθόζμκ ημ επηηνέπμοκ ηα μηθμκμμηθά ηεξ Έκςζεξ μη θμη Ναπάξ, Δέιιαξ θαη
Θεμπάνεξ εκώ πνμηάζεθε θαη μ Ννόεδνμξ ηεξ Π.Δ.Απαίαξ θ. Φώημγιμο .Ε ιήρε απόθαζεξ
γηα ηε ζομμεημπή ηςκ παναπάκς μεηαηέζεθε γηα ημ επόμεκμ Δημηθεηηθό Οομβμύιημ.
Θέμα 8μ:Θμηπά ζέμαηα
Α).ΠΓΑΓΠΔΓΑ ( Γκεμένςζε ).
Έγηκε ε ζπεηηθή εκεμένςζε από ημκ Ννόεδνμ ημο Παμείμο θ. Ιανμύκηα Κηθμιάμο θαη δόζεθε
οπόζπεζε από όια ηα μέιε γηα μπμηαδήπμηε βμήζεηα θαη ζηήνηλε πνεηαζηεί.
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 29ε Φεβνμοανίμο 2012 εμένα Πεηάνηε θαη ώνα 09.00 ζηεκ
Αζήκα θαη έθιεηζε ηε ζοκεδνίαζε.

