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Α Π Ο  Π Α  Ι Α 

  Από ημ Πναθηηθό 27/2019 ηεξ οκεδνίαζεξ ημο Δεμμηηθμύ  ομβμοιίμο  Πάνμο  

Θέμα: Σοδήηεζε θαη ιήρε απόθαζεξ ζπεηηθά με: Α) Γκεμένςζε γηα ηα πμνίζμαηα 

ηεξ εμενίδαξ ηεξ 16εξ Νμεμβνίμο πμο δημνγακώζεθε ζηεκ Πάνμ θαη ηεξ 

εθδήιςζεξ ηεξ 30εξ Νμεμβνίμο πμο δημνγακώζεθε ζηεκ Αζήκα. Β) Σογθνόηεζε 

επηηνμπήξ γηα ηεκ επίιοζε ημο ηδημθηεζηαθμύ ηςκ ανπαίςκ ιαημμείςκ θαη ημο 

πενηβάιιμκημξ πώνμο, θαζώξ θαη ηε πνμζηαζία, ακάδεηλε θαη αλημπμίεζή  ημοξ. 

 

  ηεκ Πάνμ ζήμενα 20 Δεθέμβνε 2019 εμένα Παναζθεοή θαη ώνα 19:00΄, ημ 

Δεμμηηθό ομβμύιημ Πάνμο ζοκήιζε ζε δεμόζηα ηαθηηθή ζοκεδνίαζε ζηεκ αίζμοζα 

ζοκεδνηάζεςκ ημο Δήμμο ύζηενα από ηεκ με ανηζμό πνςη. 21054/12-12-2019 

έγγναθε πνόζθιεζε ημο Πνμέδνμο ημο, θαηόπηκ αηηήμαημξ ηςκ Δεμμηηθώκ 

ομβμύιςκ ηεξ πανάηαλεξ ηεξ μεημρεθίαξ «Θασθή οζπείνςζε Πάνμο», πμο 

δεμμζηεύζεθε ζημκ εηδηθό πώνμ ακαθμηκώζεςκ ημο Δήμμο Πάνμο θαη επηδόζεθε με 

απμδεηθηηθό ζημοξ Δεμμηηθμύξ ομβμύιμοξ θαη ζημκ Δήμανπμ, ζύμθςκα με ηηξ 

δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 74 ημο Κ. 4555/2018 (ΦΓΗ Α' 133) θαζώξ θαη ζημοξ 

Πνμέδνμοξ ηςκ ομβμοιίςκ ηςκ Δεμμηηθώκ θαη Σμπηθώκ Ημηκμηήηςκ Πάνμο 

ζύμθςκα με ηεκ παν. 8 ημο άνζνμο 74 ημο Κ. 4555/2018 (ΦΓΗ Α' 133), γηα ηεκ 

ζοδήηεζε θαη ιήρε απμθάζεςκ ζηα παναθάης ζέμαηα ηεξ εμενήζηαξ δηάηαλεξ.    

Πνηκ από ηεκ έκανλε  ηεξ ζοκεδνίαζεξ αοηήξ δηαπηζηώζεθε από ημκ Πνόεδνμ, πςξ 

οπήνπε κόμημε απανηία, δεδμμέκμο όηη ζε ζύκμιμ 27 μειώκ παναβνέζεθακ 17 μέιε θαη 

μκμμαζηηθά μη:  

Π α ν ό κ η ε ξ: 1) Άγμονμξ Άγγειμξ, 2) Βμιμζονάθεξ Κηθόιαμξ, 3) Γημονηδίδεξ 

Υανίιαμξ, έθογε θαηά ηεκ ζοδήηεζε ημο 6μο ζέμαημξ εμενήζηαξ δηάηαλεξ, 4) 

Ηαναπάιημξ ηαύνμξ, 5) Ηεμπάμπεξ Πακαγηώηεξ, 6) Θεμκηήξ Ιηθέξ, 7) Ιακςιάθε 

Θεμδμζία, έθογε θαηά ηεκ ζοδήηεζε ημο 2μο ζέμαημξ εμενήζηαξ δηάηαλεξ θαη ήνζε 

θαηά ηεκ ζοδήηεζε ημο 4μο ζέμαημξ εμενήζηαξ δηάηαλεξ, 8) Παηέιεξ Άγγειμξ, 9) 

Παοιάθεξ Γοζηνάηημξ, 10) Πεηνόπμοιμξ Πακαγηώηεξ, 11) Πμύιημξ Γεώνγημξ, 12) 

Ρμθμκίδαξ Ηςκζηακηίκμξ, 13) άμημξ Αζακάζημξ, 14) αννή–Παπαθονίιιμο Θεμδώνα, 

15) ηέημξ Βαζίιεημξ, έθογε μεηά ηεκ ζοδήηεζε ημο 5μο ζέμαημξ εμενήζηαξ δηάηαλεξ,  

16) Σνηπμιηηζηώηε-Σζμοκάθε Ιανία, 17) Σνηπμιηηζηώηεξ Γεώνγημξ.  

A π ό κ η ε ξ: 1) Ακηηπανηώηεξ Δεμήηνημξ, 2) Βειέκηδαξ Αζακάζημξ, 3) Δαθενένα-

Ηάιιμοξ Υνηζηίκα, ήνζε θαηά ηεκ ζοδήηεζε ημο 1μο ζέμαημξ πνμ εμενήζηαξ δηάηαλεξ, 

έθογε μεηά ημ 1μ ζέμα πνμ εμενήζηαξ δηάηαλεξ θαη ήνζε ζημ 1μ ζέμα εμενήζηαξ 

δηάηαλεξ, 4) Ηεθάιαξ Φναγθίζθμξ, 5) Ημοκηνμμηπάιεξ Ειίαξ, 6) Ιαιαμαηέκημξ 

Γμμακμοήι, 7) Ιαμύκε Φιώνα, 8) Ιανηκόπμοιμξ Αζακάζημξ, 9) Ρμύζζμξ Βαηίζηαξ, 10) 

Σζηγώκηαξ Κηθόιαμξ ήνζε θαηά ηεκ ζοδήηεζε ημο 1μο ζέμαημξ πνμ εμενήζηαξ δηάηαλεξ.  
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  Πανώκ ήηακ θαη μ Δήμανπμξ Πάνμο, Ηςβαίμξ Ιάνθμξ. 

  Από ημοξ Πνμέδνμοξ ηςκ ομβμοιίςκ ηςκ Ημηκμηήηςκ Πάνμο πανεονέζεθακ: 1] 

Ανγμοδέιε Ιανγανίηα ηεξ Ημηκόηεηαξ Πάνμο πμο ήνζε θαηά ηεκ ζοδήηεζε ημο 1μο 

ζέμαημξ εμενήζηαξ δηάηαλεξ θαη έθογε μεηά ημ 5μ ζέμα εμενήζηαξ δηάηαλεξ. 2] 

Πμύιημξ Ηςκζηακηίκμξ ηεξ Ημηκόηεηαξ Αγθαηνηάξ πμο ήνζε θαηά ηεκ ζοδήηεζε ημο 6μο 

ζέμαημξ εμενήζηαξ δηάηαλεξ.  

  ηεκ ζοκεδνίαζε παναβνέζεθε ε οπάιιειμξ ημο Δήμμο Πάνμο Σνηπμιηηζηώηε 

Αηθαηενίκε γηα ηεκ ηήνεζε ηςκ πναθηηθώκ.   

  Ε ζοκεδνίαζε θαηαγνάθεηαη ζε μπηηθμαθμοζηηθά μέζα όπςξ πνμβιέπεηαη από ηεκ 

θείμεκε κμμμζεζία.    

Θέμα 6o: εμενήζηαξ δηάηαλεξ                             Eηζεγεηήξ: Ρμθμκίδαξ Ηςκζηακηίκμξ  

  Ο Πνόεδνμξ έδςζε ημ ιόγμ ζημκ επηθεθαιή Δεμμηηθό ύμβμοιμ ηεξ πανάηαλεξ ηεξ 

μεημρεθίαξ «Θασθή οζπείνςζε Πάνμο», Ρμθμκίδα Ηςκζηακηίκμ πμο είπε: -Σμ ζέμα 

ηςκ ανπαίςκ ιαημμείςκ έιεγα είκαη έκα ζέμα πμο πμκάεη θαη πνμκίδεη ζημκ ηόπμ μαξ. 

Δηαπνμκηθά μη εοζύκεξ ηεξ Δεμμηηθήξ Ανπήξ, όπη ηεξ ηςνηκήξ Δήμανπε, δηαπνμκηθά 

ημ ημκίδς αιιά θαη αοηήξ ηεξ Δεμμηηθήξ Ανπήξ είκαη ηενάζηηεξ, ηόζμ γηα ηε δηάζςζε 

όζμ θαη γηα ηε δηαθύιαλε ηςκ ζημώκ, όζμ θαη γηα ηε δηεθδίθεζε ηεξ επίιοζεξ ηςκ 

πνμβιεμάηςκ πμο έπμοκ κα θάκμοκ με ημ ηδημθηεζηαθό, ηεκ πνμζηαζία θαη ηεκ 

ακάδεηλε. Υαναθηενηζηηθό ηεξ οπμηαγήξ θαη αοηό πνεώκεηαη ζηεκ πνμεγμύμεκε 

Δεμμηηθή Ανπή, όπη μόκμ ζηεκ πνμεγμύμεκε, αιιά ε έθθναζή ημο βγήθε ζηεκ 

πνμεγμύμεκε Δεμμηηθή Ανπή, όηη έπεη οπμηαπηεί ζε ζογθεθνημέκα μηθμκμμηθά 

ζομθένμκηα ζηεκ πενημπή, ήηακ ε παναίηεζε ηεξ εκηεηαιμέκεξ ζομίδς ζημοξ 

παιαηόηενμοξ ομβμύιμοξ ημο Δεμάνπμο ηεξ θονίαξ Αηθαηενίκεξ Παηέιε ηεκ 

πνμεγμύμεκε πεκηαεηία, όηακ ηειηθά δηαπίζηςζε όηη ημ ένγμ ημ μπμίμ είπε λεθηκήζεη 

ήηακ έκα ένγμ ημ μπμίμ εμπμδηδόηακ θαη θάπμημη ημ ζαμπμηάνακε.  Σα ανπαία ιαημμεία 

απμηειμύκ ηε δηαπνμκηθή ηαοηόηεηα ηεξ Πάνμο θαηά ηε δηθή μαξ ηεκ άπμρε από ηεκ 

ανπαηόηεηα μέπνη ηε Βοδακηηκή πενίμδμ θαη ηεκ πμιηηηζηηθή μαξ θιενμκμμηά ε μπμία 

ζήμενα είκαη δηάζπανηε με ένγα ημο ιοπκίηε ζηα πενηζζόηενα μμοζεία ηεξ Γονώπεξ. 

Θεςνμύμε όηη είκαη πνέμξ ζημκ ηόπμ, όηη είκαη πνέμξ ζημοξ εαοημύξ μαξ, ζηα παηδηά 

μαξ κα ζώζμομε αοηή ηεκ θιενμκμμηά, κα ηεκ πενηθνμονήζμομε, κα ηεκ ακαδείλμομε θαη 

κα ηεκ αλημπμηήζμομε. Οη ζημέξ ακ θαηαζημύκ επηζθέρημεξ με ηε δηαμόνθςζε ημο 

πενηβάιιμκημξ πώνμο θαη ηεκ αλημπμίεζε ηςκ βημμεπακηθώκ θηηνίςκ ηεξ Βειγηθήξ 

Γηαηνείαξ, μπμνμύκ κα απμηειέζμοκ έκα ζεμακηηθό ένγμ πμιηηηζμμύ, βηςμαηηθήξ 

εθπαίδεοζεξ, μμοζεηαθμύ θαη εθζεζηαθμύ πώνμο πμο ζα απμδώζεη ζημ κεζί μαξ ηε δηθή 

ημο θοζηθή ηαοηόηεηα. Γηαηί εμείξ δεκ είμαζηε μύηε Ιύθμκμξ μύηε ακημνίκε. Γίμαζηε 

ε Πάνμξ με ηα ανπαία ιαημμεία ηεξ.  Ιεηά ηηξ πνόζθαηεξ πνςημβμοιίεξ ηςκ θμνέςκ, 

εκκμώ ημο Ανπηιόπμο, ηςκ Φίιςκ ηεξ Πάνμο, ηεξ Ομμζπμκδίαξ ηςκ Πανηακώκ 

οιιόγςκ θαη ημο Ζκζηηημύημο Ανπαημιμγίαξ Πάνμο, πμο ζακ απμηέιεζμα είπακ ηε 

δημνγάκςζε ηςκ δύμ εμενίδςκ μία ζηηξ 16 ημο Κμέμβνε θαη μία ζηηξ 30 ημο Κμέμβνε 

ζηεκ Αζήκα, ζεςνμύμε όηη είκαη μ θαηάιιειμξ πνόκμξ ώζηε κα πνμπςνήζμομε ζηε 

ζογθνόηεζε θάπμηςκ Γπηηνμπώκ γηα κα μπμνέζμομε κα ακαδείλμομε ημ δήηεμα αοηό, 

γηα κα μπμνέζμομε κα πνμπςνήζμομε ζηε ιύζε ηςκ πνμβιεμάηςκ πμο απμηειμύκ 

εμπόδηα γηα όια αοηά πμο πνμακαθέναμε, δειαδή  ηεκ επίιοζε ημο ηδημθηεζηαθμύ, ηεκ 

πνμζηαζία θαη ηεκ ακάδεηλε ηςκ ανπαίςκ ιαημμείςκ.  Πνμηείκμομε ιμηπόκ ηεκ 

ζογθνόηεζε μηαξ οκημκηζηηθήξ Γπηηνμπήξ ε μπμία κα απμηειείηαη: Από ημ Δήμανπμ, 
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από έκακ εθπνόζςπμ ηεξ μεημρεθίαξ, από ημκ Έπανπμ, εθπνόζςπμ ηςκ Φίιςκ ηεξ 

Πάνμο, εθπνόζςπμ ημο Ανπηιόπμο, εθπνόζςπμ ηεξ Ομμζπμκδίαξ Πανηακώκ 

οιιόγςκ, εθπνόζςπμ ημο Ζκζηηημύημο  Ανπαημιμγίαξ, εθπνόζςπμ ημο Πμιηηηζηηθμύ 

οιιόγμο ημο Ιαναζημύ θαη ζημ βαζμό πμο ζα πνεηαδόηακ κμμίδς όηη μ Πνμσζηάμεκμξ 

ηεξ Γθμνείαξ Ανπαημηήηςκ ζα μπμνμύζε κα επηθμονεί θαηά πενίπηςζε ηεκ επηηνμπή 

αοηή.  Δεύηενμκ μία δηεπηζηεμμκηθή Γπηηνμπή γηα ηεκ ακάδεηλε ηεξ πμιηηηζηηθήξ 

θιενμκμμηάξ ηεξ Πάνμο. Πνμηείκμομε αοηή κα απμηειείηαη: Από ηεκ Γθμνεία 

Ανπαημηήηςκ, από ημ Ζκζηηημύημ, από ημ ΖΓΙΓ, από έκακ ύμβμοιμ Πμιηηηζηηθήξ 

Δηαπείνηζεξ, από έκακ εηδηθό ζηεκ πιαζηηθή ή ηα ανπεία, ημ Ιακώιε ημκ Ημννέ, θαη 

ημκ θύνημ Ηανοδάθε μ μπμίμξ μαξ είπε θάκεη ακ δεκ θάκς ιάζμξ ηεκ εμενίδα εδώ, ηεκ 

ρεθηαθή απμηύπςζε, έπεη θάκεη ηεκ εηζήγεζε γηα ηεκ ρεθηαθή απμηύπςζε ζηεκ 

Εμενίδα πμο είπε γίκεη ζημκ Ανπίιμπμ.  Σνίημκ πνμηείκμομε κα οπάνλεη μία 

οπμζηενηθηηθή μμάδα γηα ηα ανπαία ιαημμεία ε μπμία ζα απμηειείηαη από ημπηθμύξ 

θμνείξ πμο δεκ είκαη ακαγθαίμ αοηή ηε ζηηγμή κα θαηαγναθμύκ, ημ Δήμμ θαη πμιίηεξ 

πμο εκδεπμμέκςξ κα μεκ είκαη μη εθπνόζςπμη ηςκ θμνέςκ, αιιά κα είκαη άκζνςπμη 

πμο εκδηαθένμκηαη γηα ηεκ ακάδεηλε ηςκ ανπαίςκ ιαημμείςκ θαη μη μπμίμη μπμνμύκ κα 

ζομβάιιμοκ ηα μέγηζηα ώζηε κα πανζμύκ άμεζα μέηνα γηα ημκ εοπνεπηζμό ημο πώνμο, 

γηα κα με ζομβαίκμοκ όια αοηά ηα μπμία αθμύγαμε είηε από λεκαγμύξ γηα ημ πώνμ πμο 

επηζθέπημκηαη θαη αοηό πμο βιέπμοκ μη επηζθέπηεξ όηη είκαη παναμειεμέκμξ 

εγθαηαιειεημμέκμξ θαη ιμηπά θαη ιμηπά. Ώζηε ιμηπόκ όζμη μπμνμύκ κα απμηειέζμοκ ζα 

έιεγε θακείξ ημοξ εζειμκηέξ, με ηε βμήζεηα θαη ηςκ Τπενεζηώκ ημο Δήμμο όπμο 

αοηέξ είκαη απαναίηεηεξ κα οπάνλεη έκαξ θαιιςπηζμόξ, μία εκ πάζε πενηπηώζεη 

ακαβάζμηζε ημο πενηβάιιμκημξ πώνμο, ηηξ ζημέξ, θαη κα πανζμύκ θαη όια εθείκα ηα 

απαναίηεηα μέηνα γηα ηεκ πνμζηαζία ηςκ επηζθεπηώκ, γηα ηεκ ημπμζέηεζε θάπμηςκ 

εκδεηθηηθώκ πηκαθίδςκ πμο εκδεπμμέκςξ είκαη απαναίηεηεξ, γηα ηηξ δημνζώζεηξ ακ 

είκαη απαναίηεηεξ, κμμίδς όηη ζε θάπμηα ζεμεία ημ ιηζόζηνςημ θαη ημ πνμζηαηεοηηθό 

ημηπίμ ζηεκ επαθή ημο με ημ δνόμμ πνεηάδεηαη μία επηζθεοή, ώζηε ηειηθά με αοηόκ ημκ 

ηνόπμ ζηεκ πανμύζα θάζε κα μπμνέζμομε κα δώζμομε ηεκ πνμζμπή μαξ θαη κα 

δηαθοιάλμομε αοηό πμο αοηή ηε ζηηγμή έπμομε ζηα πένηα μαξ.   Οθείις κα ζαξ πς όηη 

ε ζογθνόηεζε αοηώκ ηςκ Eπηηνμπώκ, βέβαηα πήναμε ηεκ πνςημβμοιία αοηή ημ 

ακαθμηκώζαμε θαη ζηεκ Εμενίδα πμο έγηκε ζημκ Ανπίιμπμ, επακαιάβαμε ηεκ πνόηαζή 

μαξ αοηή θαη ζηεκ Αζήκα ζηεκ Παιηά Βμοιή, μθείις κα πς όηη ζημ δηάζηεμα αοηό 

παναθμιμύζεζε ηεκ πνςημβμοιία μαξ αοηή μ Δήμανπμξ θαη οπήνλε θαη μία ζα έιεγα 

ζοκεκκόεζε ώζηε ζήμενα κα μεκ βνεζμύμε ζηε ιμγηθή βάιε αοηόκ, βγάιε αοηόκ ή λένς 

γς…  

  Ο Πνόεδνμξ έδςζε ημ ιόγμ ζημκ Δήμανπμ Πάνμο πμο είπε: -Ε Γπηηνμπή 

δμοιεύηεθε πάνα πμιύ ζε ζοκενγαζία με ημκ θύνημ Ρμθμκίδα, είπαμε θμηκμύξ ζηόπμοξ 

θαη θμηκέξ απόρεηξ, εγώ είπα μηα επαθή με ημοξ Φίιμοξ ηεξ Πάνμο, με ημ Ζκζηηημύημ 

Ανπαημιμγίαξ θαη με ημκ Δηεοζοκηή ηεξ Γθμνείαξ Ανπαημηήηςκ ημκ θύνημ Αζακαζμύιε 

μ μπμίμξ δέπηεθε, θαη είκαη μεγάιε ηημή μαξ αοηό, δέπηεθε κα είκαη επηθεθαιήξ ηεξ 

επηζηεμμκηθήξ μμάδαξ. Δειαδή έκαξ άκζνςπμξ ημο Τπμονγείμο, μ άκζνςπμξ αοηόξ μ 

μπμίμξ ζα έπεη ηεκ άμεζε πηα επαθή ημο Δήμμο θαη ζα είκαη μ εκδηάμεζμξ θνίθμξ με ημ 

Τπμονγείμ ζοκ ηεκ θονία Ηόνθα, ε θονία Ηόνθα γκςνίδεηε όηη είκαη Γπίηημμξ Γεκηθή 

Δηεοζύκηνηα ημο Τπμονγείμο Πμιηηηζμμύ, πήγαμε μαδί ζημκ θύνημ Δηδαζθάιμο, μ 

θύνημξ Δηδαζθάιμο είκαη μ Γεκηθόξ Γναμμαηέαξ θαη είπε όηη μμο πεη ε θονία Ηόνθα 
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όζμκ αθμνά ηε δηαδηθαζία αγμνάξ ή απαιιμηνίςζεξ ημο πώνμο. Σώνα μη άιιμη είκαη... μ 

θύνημξ Ρμθμκίδαξ είπε ηα μέιε ηεξ Γπηηνμπήξ, εθ μένμοξ ημο ΖΓΙΓ ζα είκαη μ θύνημξ 

Θαζθανίδεξ είκαη μ Δηεοζοκηήξ, πμο έπμοκ θάκεη μηα ζμβανή μειέηε, ύμβμοιμξ ηεξ 

πμιηηηζηηθήξ αλημπμίεζεξ είκαη μ θύνημξ Πμύιημξ θαη ρεθηαθήξ απμηύπςζεξ μ θύνημξ 

Ηανοδάθεξ.   Γδώ ζα ήζεια ιίγμ κα δμύμε θαη ακ ζομθςκμύμε με ημοξ ζθμπμύξ ηεξ 

Γπηηνμπήξ: Γίκαη ε επίηεολε ηεξ πνμζηαζίαξ θαη ακάδεηλεξ ηςκ ανπαίςκ ιαημμείςκ 

μανμάνμο Πάνμο, ε Γπηηνμπή ζα πνμηείκεη ζπεηηθέξ εκένγεηεξ θαη ημ ζηναηεγηθό 

ζπεδηαζμό θαη ζα επμπηεύεη ζα ζοκημκίδεη ηηξ απαηημύμεκεξ δνάζεηξ γηα ηεκ οιμπμίεζή 

ημοξ πάκηα ζε ζοκενγαζία με ηεκ ανμόδηα Γθμνεία. ε αοηό ημ πιαίζημ 

ζομπενηιαμβάκμκηαη εκδεηθηηθά μη παναθάης εκένγεηεξ πμο μπμνεί κα γίκμοκ, 

εκδεηθηηθά είπαμε πάκηα: Φεθηαθή απμηύπςζε ηςκ ζημώκ, μειέηεξ ζηαηηθόηεηαξ θαη 

έθζεζε ηεξ θαηάζηαζεξ ηςκ ζημώκ θαη ηςκ αηηηώκ πμο έπμοκ πνμθαιέζεη ηα 

οθηζηάμεκα πνμβιήμαηα. Ιεηνήζεηξ θαη ένεοκα γηα πηζακέξ επηπηώζεηξ από ηεκ 

ιεηημονγία ηςκ ζύγπνμκςκ ιαημμείςκ. Πνόηαζε θαη ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ ζοκηήνεζε 

ηςκ ζημώκ. Γεςιμγηθή ένεοκα με ζύγπνμκα μέζα γηα ημκ εκημπηζμό όιςκ ηςκ ζημώκ 

θαη ηςκ ζεμείςκ ελόνολεξ ζηεκ πενημπή. ηαδηαθή αγμνά ή απαιιμηνίςζε όιεξ ηεξ 

έθηαζεξ ημο ανπαημιμγηθμύ πώνμο. Δεμημονγία ηζημνηθμύ ανπείμο ζπεηηθά με ηεκ 

ιεηημονγία ηςκ ιαημμείςκ, δεμημονγία ανπείμο γηα ηα ένγα πμο έπμοκ δεμημονγεζεί 

από πανηακό μάνμανμ. ομμεημπή ζε εζκηθμύ θαη δηεζκμύξ επηπέδμο πνμγνάμμαηα θαη 

εθδειώζεηξ γηα ηεκ πνμβμιή ημο μκεμείμο. Ιειέηε γηα ηε δεμημονγία ημο 

ανπαημιμγηθμύ πάνθμο, δεμημονγία θμνέα δηαπείνηζεξ ημο πάνθμο θαη ζπεδηαζμόξ ηεξ 

ζηναηεγηθήξ ημο ανπαημιμγηθμύ πάνθμο ακ ζέιεηε κα δμύμε γηα ηεκ επίηεολε ημο 

μπμίμο ε οκημκηζηηθή Γπηηνμπή ζα μπμνεί κα δεμημονγεί μμάδα με εζειμκηηθή ενγαζία 

είπαμε από ημοξ θμνείξ, με μέιε εθπνμζώπμοξ ημο Δήμμο θαη ηςκ ημπηθώκ θμνέςκ 

θαη κα ζοκενγάδμκηαη με ηεκ επηζηεμμκηθή θμηκόηεηα, ημοξ εηδηθμύξ θαη ζπεηηθμύξ 

ημμείξ με εμπεηνία ζηεκ ακάδεηλε ηεξ πμιηηηζηηθήξ θιενμκμμηάξ. Γπίζεξ ζα 

ζοκενγάδεηαη με ηεκ Γπηηνμπή ακάδεηλεξ πμιηηηζηηθήξ θιενμκμμηάξ ημο Δήμμο Πάνμο 

ε μπμία ζα οπάνπεη, ζα έπεη μηα πημ εονεία γθάμα ανμμδημηήηςκ πμο ζα 

ζομπενηιαμβάκμκηαη θαη ηα ανπαία ιαημμεία. Δειαδή ε ήδε οπάνπμοζα Γπηηνμπή ζα 

οπάνλεη, ζα γίκεη ηνμπμπμίεζε θάπμηςκ μειώκ, δειαδή ακηηθαηάζηαζε θάπμηςκ μειώκ 

πμο μέπνη ζηηγμήξ δεκ ενπόκημοζακ θαη δεκ δμύιεοακ, ζα οπάνλεη μ θύνημξ θμνμόξ θαη 

ζα έπεη ημκ γεκηθό ζομβμοιεοηηθό παναθηήνα γηα ηα πμιηηηζηηθά δνώμεκα ηεξ Πάνμο… 

Ε μπμία ΓΦΑ μαξ έπεη δώζεη ήδε ημ όκμμα ζηεκ Γπηζηεμμκηθή Γπηηνμπή ζα ζομμεηέπεη 

μ Δηεοζοκηήξ μ θύνημξ Αζακαζμύιεξ θαη ζηεκ οκημκηζηηθή ε Δώδε ε Παπαδμπμύιμο.     

     Σμ  Δεμμηηθό  ομβμύιημ αθμύ έιαβε οπόρε ημο ηα παναπάκς, ηηξ δηαηάλεηξ ηςκ  

άνζνςκ 65, 69 θαη 94 ημο Κ. 3852/2010, ημ άνζνμ 74 ημο Κ. 4555/2018 θαη ηηξ 

ζπεηηθέξ δηαηάλεηξ  

Α π μ θ α ζ ί δ ε η     μ μ ό θ ς κ α  

     Α’ Σεκ ζογθνόηεζε μηαξ οκημκηζηηθήξ Γπηηνμπήξ γηα ηα ανπαία ιαημμεία ιοπκίηε 

ζηεκ πενημπή ημο «Ιαναζημύ» Πάνμο,  απμηειμύμεκε από:  

1] Ηςβαίμ Ιάνθμ, Δήμανπμ Πάνμο 

2] Ρμθμκίδα Ηςκζηακηίκμ, Δεμμηηθό ύμβμοιμ, επηθεθαιήξ ηεξ μεημρεθίαξ 

3] Ιπηδά Ηςκζηακηίκμ, Έπανπμ Π.Γ. Πάνμο  

4] Έκακ εθπνόζςπμ ημο ζοιιόγμο ηςκ Φίιςκ ηεξ Πάνμο   

5] Ιεηνμγηάκκε πονίδςκα, εθπνόζςπμ ημο ζοιιόγμο ΙΓΑ Ανπίιμπμξ  
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6] έκακ εθπνόζςπμ ηεξ Ομμζπμκδίαξ Πανηακώκ οιιόγςκ  

7] έκακ εθπνόζςπμ ημο Ζκζηηημύημο  Ανπαημιμγίαξ  

8] έκακ εθπνόζςπμ ημο Πμιηηηζηηθμύ & Γλςνασζηηθμύ οιιόγμο Ιαναζίμο-Βμοκηώκ 

Πάνμο «Άγημξ Ιεκάξ» 

9] Παπαδμπμύιμο Δώδε ηεξ Γθμνείαξ Ανπαημηήηςκ.   

  θμπόξ ηεξ παναπάκς επηηνμπήξ είκαη ε επίηεολε ηεξ πνμζηαζίαξ θαη ακάδεηλεξ ηςκ 

ανπαίςκ ιαημμείςκ μανμάνμο Πάνμο, ζα πνμηείκεη ζπεηηθέξ εκένγεηεξ θαη ημ 

ζηναηεγηθό ζπεδηαζμό θαη ζα επμπηεύεη ζα ζοκημκίδεη ηηξ απαηημύμεκεξ δνάζεηξ γηα 

ηεκ οιμπμίεζή ημοξ πάκηα ζε ζοκενγαζία με ηεκ ανμόδηα Γθμνεία. ε αοηό ημ πιαίζημ 

ζομπενηιαμβάκμκηαη εκδεηθηηθά μη παναθάης εκένγεηεξ πμο μπμνεί κα γίκμοκ: Φεθηαθή 

απμηύπςζε ηςκ ζημώκ, μειέηεξ ζηαηηθόηεηαξ θαη έθζεζε ηεξ θαηάζηαζεξ ηςκ ζημώκ 

θαη ηςκ αηηηώκ πμο έπμοκ πνμθαιέζεη ηα οθηζηάμεκα πνμβιήμαηα. Ιεηνήζεηξ θαη 

ένεοκα γηα πηζακέξ επηπηώζεηξ από ηεκ ιεηημονγία ηςκ ζύγπνμκςκ ιαημμείςκ. 

Πνόηαζε θαη ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ ζοκηήνεζε ηςκ ζημώκ. Γεςιμγηθή ένεοκα με 

ζύγπνμκα μέζα γηα ημκ εκημπηζμό όιςκ ηςκ ζημώκ θαη ηςκ ζεμείςκ ελόνολεξ ζηεκ 

πενημπή. ηαδηαθή αγμνά ή απαιιμηνίςζε όιεξ ηεξ έθηαζεξ ημο ανπαημιμγηθμύ πώνμο. 

Δεμημονγία ηζημνηθμύ ανπείμο ζπεηηθά με ηεκ ιεηημονγία ηςκ ιαημμείςκ, δεμημονγία 

ανπείμο γηα ηα ένγα πμο έπμοκ δεμημονγεζεί από πανηακό μάνμανμ. ομμεημπή ζε 

εζκηθμύ θαη δηεζκμύξ επηπέδμο πνμγνάμμαηα θαη εθδειώζεηξ γηα ηεκ πνμβμιή ημο 

μκεμείμο. Ιειέηε γηα ηε δεμημονγία ημο ανπαημιμγηθμύ πάνθμο, δεμημονγία θμνέα 

δηαπείνηζεξ ημο πάνθμο θαη ζπεδηαζμόξ ηεξ ζηναηεγηθήξ ημο ανπαημιμγηθμύ πάνθμο γηα 

ηεκ επίηεολε ημο μπμίμο ε οκημκηζηηθή Γπηηνμπή ζα μπμνεί κα δεμημονγεί μμάδα με 

εζειμκηηθή ενγαζία από ημοξ θμνείξ, με μέιε εθπνμζώπμοξ ημο Δήμμο θαη ηςκ 

ημπηθώκ θμνέςκ θαη κα ζοκενγάδμκηαη με ηεκ επηζηεμμκηθή θμηκόηεηα, ημοξ εηδηθμύξ 

θαη ζπεηηθμύξ ημμείξ με εμπεηνία ζηεκ ακάδεηλε ηεξ πμιηηηζηηθήξ θιενμκμμηάξ. Γπίζεξ 

ζα ζοκενγάδεηαη με ηεκ Γπηηνμπή ακάδεηλεξ πμιηηηζηηθήξ θιενμκμμηάξ ημο Δήμμο 

Πάνμο ε μπμία ζα οπάνπεη, ζα έπεη μηα πημ εονεία γθάμα ανμμδημηήηςκ πμο ζα 

ζομπενηιαμβάκμκηαη θαη ηα ανπαία ιαημμεία. Δειαδή ε ήδε οπάνπμοζα Γπηηνμπή ζα 

οπάνλεη, ζα γίκεη ηνμπμπμίεζε θάπμηςκ μειώκ, δειαδή ακηηθαηάζηαζε θάπμηςκ μειώκ, 

ζα οπάνλεη μ θύνημξ θμνμόξ θαη ζα έπεη ημκ γεκηθό ζομβμοιεοηηθό παναθηήνα γηα ηα 

πμιηηηζηηθά δνώμεκα ηεξ Πάνμο.        

     Β΄ Σεκ ζογθνόηεζε Γπηζηεμμκηθήξ Γπηηνμπήξ γηα ηεκ ακάδεηλε ηεξ πμιηηηζηηθήξ 

θιενμκμμηάξ ηεξ Πάνμο απμηειμύμεκε από ημοξ: 

1]  Αζακαζμύιε Δεμήηνημ, Πνμσζηάμεκμ ηεξ Γθμνείαξ Ανπαημηήηςκ Ηοθιάδςκ 

2] έκακ εθπνόζςπό από ημ Ζκζηηημύημ Ανπαημιμγίαξ Πάνμο θαη Ηοθιάδςκ 

3] Θαζθανίδε Ηςκζηακηίκμ, εθπνόζςπμ ημο ΖΓΙΓ 

4] Πμύιημ Ζςάκκε, ζύμβμοιμ πμιηηηζηηθήξ δηαπείνηζεξ  

5] Ηανοδάθε Γεώνγημ, ζύμβμοιμ ρεθηαθήξ απμηύπςζεξ 

6] Ημννέ Γμμακμοήι, αθαδεμασθό. 

     H απόθαζε αοηή πήνε α/α    326 /2019.  

   Ο Δήμανπμξ   Ο Πνόεδνμξ                         Σα μέιε  

      (Σ.Τ.)                               (Σ.Τ.)                                         (Σ.Τ) 

  Ιάνθμξ Ζ. Ηςβαίμξ          Πεηνόπμοιμξ Πακαγηώηεξ  1) Άγμονμξ Άγγειμξ 

2) Βμιμζονάθεξ Κηθόιαμξ   

3) Δαθενένα-Ηάιιμοξ Υνηζηίκα  
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4) Ηαναπάιημξ ηαύνμξ 

5) Ηεμπάμπεξ Πακαγηώηεξ 

6) Θεμκηήξ Ιηθέξ  

7) Ιακςιάθε Θεμδμζία, 

8) Παηέιεξ Άγγειμξ  

9) Παοιάθεξ Γοζηνάηημξ  

10) Πμύιημξ Γεώνγημξ  

11) Ρμθμκίδαξ Ηςκζηακηίκμξ  

12) άμημξ Αζακάζημξ  

13) αννή–Παπαθονίιιμο Θεμδώνα 

14) Σνηπμιηηζηώηε-Σζμοκάθε Ιανία  

15) Σνηπμιηηζηώηεξ Γεώνγημξ  

16) Σζηγώκηαξ Κηθόιαμξ  

θαη 

Πμύιημξ Ηςκζηακηίκμξ  Πνόεδνμξ ημο ομβμοιίμο ηεξ Ημηκόηεηαξ Αγθαηνηάξ 
 

                                           Γηα ηεκ αθνίβεηα  

       Ο Δήμανπμξ                     Ο Πνόεδνμξ   

 

 

   Ιάνθμξ Ζ. Ηςβαίμξ                                     Πεηνόπμοιμξ Πακαγηώηεξ  
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