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ΣΙ ΙΔΕΕ ΣΟΤ
Σσμευίρθηκαμ ξι ρσμαμςήρειπ ςχμ μέχμ επιρςημόμχμ ςξσ Δήμξσ Αμσμςαίξσ.
Σσγκεκοιμέμα, ςημ Τεςάοςη 23 Νξεμβοίξσ 2011 ρςημ αίθξσρα ςξσ Δημξςικξύ
Σσμβξσλίξσ παοξσρία ςξσ Δημάουξσ Αμσμςαίξσ κ. Μάκη Ιχρητίδη, ςξσ
Διεσθσμςή ςξσ Δήμξσ Αμσμςαίξσ κ. Γκεοράμη Αθαμάριξσ και
ςχμ
δημξςικώμ ρσμβξύλχμ και σπεύθσμχμ ςχμ ξμάδχμ ςχμ Νέχμ Επιρςημόμχμ
κ. Μπάμςη Ιξοδάμη και Ψαλλίδα Γιώογξσ , ποαγμαςξπξιήθηκε ρσμάμςηρη
ςχμ ξμάδχμ εογαρίαπ Πξλιςιρμξύ και Αθληςιρμξύ, Αγοξςικήπ Αμάπςσνηπ,
Πεοιβάλλξμςξπ, Εμέογειαπ και Νέχμ Τευμξλξγιώμ. Καςά ςη διάοκεια ςηπ
ρσμάμςηρηπ ρσζηςήθηκαμ ξογαμχςικά θέμαςα, εμώ για ποώςη τξοά
καςαςέθηκαμ ποξςάρειπ και πλαίρια δοάρεχμ και εμεογειώμ ςχμ ξμάδχμ.
Από ςημ ξμάδα Πξλιςιρμξύ απξταρίρθηκε η διξογάμχρη διαγχμιρμξύ
Οοθξγοατίαπ πξσ θα διεναυθεί ςξ 2ξ δεκαήμεοξ ςξ Δεκεμβοίξσ και θα
απεσθύμεςαι ρε μαθηςέπ όλχμ ςχμ βαθμίδχμ αλλά και ρε εμηλίκξσπ. Ακόμα
καςαςέθηκε ρςξσπ σπεύθσμξσπ ςχμ Ομάδχμ Εογαρίαπ ξ ποξγοαμμαςιρμόπ
ςχμ δοάρεχμ για ςξ 2012 από ςημ ξμάδα Πξλιςιρμξύ – Αθληςιρμξύ.
Ακόμα απξταρίρθηκε μα ποαγμαςξπξιηθξύμ ρσμαμςήρειπ με ςξσπ
σπεσθύμξσπ ςχμ παοαγχγικώμ τξοέχμ ςηπ πεοιξυήπ (Ε.Α.Σ. Αμσμςαίξσ,
ΑΗΣ Αμσμςαίξσ, Εμπξοικό Σύλλξγξ κ.α.) αλλά και με τξοείπ πξσ
δοαρςηοιξπξιξύμςαι ρςξσπ ςξμείπ Αγοξςικήπ Αμάπςσνηπ, Πεοιβάλλξμςξπ και
Εμέογειαπ ποξκειμέμξσ γίμει αμςαλλαγή απόφεχμ αλλά και μα αμαζηςηθξύμ
ςοόπξι ρσμεογαρίαπ.
Με ςημ ξμάδα Εμέογειαπ ρσζηςήθηκαμ ξι ποξϋπξθέρειπ ανιξπξίηρηπ ςηπ
Γεχθεομίαπ, ςχμ σδάςιμχμ πόοχμ, ςηπ ηλιακήπ εμέογειαπ, αλλά και η
λειςξσογία ςξσ ΑΗΣ Αμσμςαίξσ.
Τέλξπ, η ξμάδα ςχμ Νέχμ Τευμξλξγιώμ αμέλαβε ςημ σπξρςήοινη ςηπ ρελίδαπ
ςχμ μέχμ επιρςημόμχμ πξσ σπάουει ρςξ facebook πξσ θα λειςξσογεί
εμημεοχςικά αλλά και ραμ υώοξπ αμςαλλαγήπ απόφεχμ και ρσζηςήρεχμ,
εμώ παοάλληλα καςαςέθηκαμ ποξςάρειπ για ςη βελςίχρη ςηπ ιρςξρελίδαπ ςξσ
δήμξσ.
Ο Δήμαουξπ Αμσμςαίξσ ρςη ρύμςξμη ςξπξθέςηρη ςξσ εσυαοίρςηρε ςξσπ Νέξσπ
Επιρςήμξμεπ για ςξμ ιδιαίςεοξ ζήλξ αλλά και για ςημ εθελξμςική ςξσπ
ποξρτξοά και ςόμιρε όςι αιρθάμεςαι δικαιχμέμξπ γιαςί παοά ςιπ αμςινξόςηςεπ
ξι Νέξι Επιρςήμξμεπ αμςαπξκοίθηκαμ ρςξ κάλερμα ςξσ δήμξσ με αοκεςή
διάθερη και δίμξσμ ςξμ καλύςεοξ ςξσπ εασςό ποξκειμέμξσ η ποξρπάθεια πξσ
καςαβάλλεςαι από όλξσπ μα ρςετθεί με επιςσυία. Ακόμα ξ κ. Ιχρητίδηπ

επερήμαμε όςι ξ Δήμξπ θα παοέυει ςημ απαοαίςηςη σλικξςευμική σπξδξμή
και όςι άλλξ υοειαρςεί ποξκειμέμξσ ξι ξμάδεπ μα μπξοξύμ μα εογαρςξύμ.
Από ςημ πλεσοά ςξσ ξ δημξςικόπ ρύμβξσλξπ κ. Γιώογξπ Ψαλλίδαπ
σπξγοάμμιρε όςι ρύμςξμα ξι ξμάδεπ θα έυξσμ ςξ δικό ςξσπ υώοξ για μα
ρσμαμςιξύμςαι. Ακόμα ενέτοαρε ςημ ικαμξπξίηρη ςξσ για ςημ αθοόα
ρσμμεςξυή ςχμ Νέχμ Επιρςημόμχμ ρςιπ ξμάδεπ Εογαρίαπ και ςημ εθελξμςική
διάθερη πξσ επιδεικμύξσμ και παοάλληλα ζήςηρε ςημ ρςήοινη ςξσ δήμξσ ρε
ασςό ςξ καιμξςόμξ εγυείοημα παοά ςιπ δσρμεμείπ ξικξμξμικέπ ρσγκσοίεπ.
O δημξςικόπ ρύμβξσλξπ κ. Ιξοδάμηπ Μπάμςηπ ςόμιρε όςι ξ δήμξπ Αμσμςαίξσ
θα διξογαμώρει γιξοςέπ Τρίπξσοξσ και για ασςό ςξ λόγξ ζήςηρε από ςημ
Ομάδα Πξλιςιρμξύ μα ρσμμεςάρυει εμώ ποόςειμε ςημ αμάδεινη και ανιξπξίηρη
κάπξιαπ παγκόρμιαπ ημέοαπ, όπχπ για παοάδειγμα ςηπ ημέοαπ
πεοιβάλλξμςξπ.
Οι ρσμαμςήρειπ ςχμ ξμάδχμ θα ρσμευιρςξύμ.
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