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o€σσoλoνiκη 14 o€βρouopioυ 2013

AnoΦAΣH τoY Δ.Σ τoY I.Σ.Θ

Aγon.]τoi σUνiδελφoI,

τo Δ.Σ τoυ Ι,Σ,o στη σUvεδρiοση τηζ 1212/2013 oπoΦσισε:

o. τo voμφo-|oΞρεb τηζ nδληζ τo onoΙο k]τoι]tγoti,v με iδεlo κα nοραoυν υnηρεσiεζ
σιlμφωνo με τoυξ κoνδvεζ δεowoλoγioζ UΠ6 τoν .kγXo τoυ σUMδγoυ, θo εφoδoσrcιv
με .δ!ιi .ημo, τo onoio o σιλλoγoζ Θc noρ*ε| σrο μaη τoυ. o| συvδδελφo| noυ
.λoβον oδε|o lσfρεjoυ nρδσφσrο ono τoν συλλoγo (εγrδξ τou 2012'13) Θo τo λdΦυv
αJτ6μoτo, δr0ξ κo| doo| λdβoυv στo μ.Mov, οσo| .xoιJv noλo|6τερη oδΘο οn6 τη
Δ|ευθυvση Yγ|ε|νηξ Θo τo nφμηΘευovroι σroδΙoκ6 onl 18/2/2013 οn6 τov σU}λoγo. To
ν.o σηPo ο\Γ|(oθ|στo τo nολσ|6 σvdvuμo σημo voμ|μoJ |οτρ.iol,
H δ|οδlκοσiο θo nρ.nε] νo oλoKληρωΘεi μiχρ|τηζ 31/72ο13,
τo σημo Θο nρinεl \,! oνορτο1o| σlην εξδnoρτο τoυ lοτμioυ κοr μoνo.

β, o Ι,Σ,Θ nρoxωΦ σrηV δημηllργic Ψ'ρIδv,lξo, το oπoiο Θo εivo! oε Θ.ση νo
noρ.Χε| σrο μελη τoυ ιξ φoρeoζ πlσ,oΠoiησηζ με16 οnδ 6 μηVεξ ΠερiΓΙou. AV σΙro|τηθει
νο UΓliρχoυv n|στono|ησε|ζ nρ]ν oλoKληρωοεi η δ|oδ|rcσio δ|on]σrεUσηζ 1oυ σUλλΦoU
oυτiζ Θο γiνoυν με |δ|ohερo Χ0μηλ6 κδστoζ γ|o τoUζ συνoδθ}φoυζ, το |στρjκi Ιso
Θeλoυμε vο nερλoμβοvoυV nΦυnoΘεσε|ζ Π.ρoV των εμnoρ1κωv 6σΓε vo δlοφoρono|oυV
nζ lσrρ]κξ ιJnηρεσiεζ με τΦno σοφη, Στην κοτεi]θUvση oυτη ζητoUμε τ|ζ σ,€ψε|ζ κo|
nζ nρoτδσε|ζ 6λωv -lωv συvοδEλφων.

γ. 4Ι'αγ^ρεnεΙα' στοur 9 }-ΞΦ!l-JΞq9εσld}γ.rlεσEt'.δΙ
εi!φΞΙ.ilrl. (Aλλωσrε o Ι.Σ.Θ iχεl nρoσφιjYε1 σrη δiκo|ooινη γιo 6σεζ εδΦζofo| στη
Θεσσολ0νiκη)' Λoγω.rηζ .κΙooηζ τoυ φo|νoμεvου, ooo| noΦβoυν την ondφooη onδ τ|ζ
1Bl2/2ο13 Θo nμωρoυντο| 6μεσ0 (χωρiζ noροnoμπη σΓo nε|Θoρχ,κ6).

Τελoζ. Yο τηv Uλonoiηoη τωv onoφδσεiov τoυ Π.Ι,Σ με στoχo:

<A^ΛAΓH Γlo^πΙκ}Σ κAI r]oΛITIκHΣ l.lΓΕΣΙAΣ ΣτHN YrEΙA τΩPA,, σoζ κοΜUμε:

o, Νο oνoρτησεΙε σrο ,σrρεio σοζ σε εμφoGζ μ.ρoζ την εσUΓlωμ.vη οφiσo.
β. Νo μηv oνορησεrε ηv τoμniλo τoυ <κoτovoλσrη> δσo δoρκεΙ η κ|vητonoiηση
(δ|oρκεiοζ).

H συμμoρφωση εiνo| υnoχρεωτ|κη κo| Θo υπ6ρξε| nε|8ορΧ1κ6q εkwoζ.

o nρ6εδpoζ

Dr AΘανdσloζ A. EξαδdκτιJλoζ

o Γραμματfαζ

Ν|κ6λα0ζ n. Νiτσαζ
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Πoovoαuuατα ΔΩPεAΝ
EπαvγελματικiC Kατιioτιoηc τoυ

Πooσωπιt(o|i τωv |ατoειωv uε
oικovouι,κli oΦ€λη vια τoυg

Ε ργαζ6 μεvo υξ

Aiτnσn εκδ|iλωσηξ
εvδιαΦ€ρovιoζ

Θεματoλolια
παρ6ταση καταληκtικliζ ημερoμηνiαζ

ι'ωξ 15|2/2013
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Eκ.ιEδευoηζ "ι!
Ιολλrrεxι,|Ιi εnr6ηoη σ'ηv ψηoση"

τonoζ δεξoYωγliζ: ιGvrρκη BβλoθiXη τoυ

HμεΦμηνb δεξογωγηζ: ηοροo{ ε|!7 r5/2l2o13
(19.30-21.30)

Yno τHN AΙrΙΔΑ: Aκοδημjo κλνx6ν Σnoνδωv
AΘηvοζ nσv€λλιlνε EταρΦ qη|σrρiΦq
Γεvκon N.οoκoμΦυ Φ. E. ιιJY, rE.Ν)

16/02/2013 : 160 Σεμνaρo
no!Φoτρ!κδv 

^o|βiiξεωY
τοnοζ δΕξογωYηζ: AiΦυσο Tελετδν τoυ A. Π.Θ

Hμ€Φ!ηνiο δ€ξογΦγηζ: Σtββσ.o 16
Φεβφι'οΦ! 2013

ΠΦγρoμμο ΣεμvοΦυ

Yno ηv oryiδo ηζ Eλληγlnlζ Erαρεjοq
Λαμ.i*εωv κο| τηζ Ισrρqσiζ Σχoληζ Α. n.o με
η Cιv€ργooio ηζ Eλληvικiζ Eτo|ρεjoζ
noδ!σrρi<dν ΛoμιtEωv
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