Aλ. Ϛλκϊ.: 1012
ϒεωωαλξνίκη, 17 Ϝεκεμβλίξι 2012
η

Προς: όλξις ϊξις ωιμμεϊέχξνϊες ωϊην 26 Ϗθνϋκή ϝινδϋάωκεψη Ϗπϋλξγής ϊξι Ϗιλκπαϊκξύ
ϔξϋνξβξιλίξι ϗέκν Ϗλλάδξς
ης
Θέμα: επϋϊιχόνϊες 26 Εθνϋκής Σινδϋάωκεψης Επϋλογής
όγαπηϊξί κ.κ.
Την ϔιλϋακή 16 Ϝεκεμβλίξι 2012, ωϊϋς εγκαϊαωϊάωεϋς ϊξι ϖξιωείξι ύιζανϊϋνξύ Ϛξλϋϊϋωμξύ
ης
ϊης ϒεωωαλξνίκης, ξλξκληλώθηκαν ξϋ ελγαωίες ϊης 26 Ϗθνϋκής ϝινδϋάωκεψης Ϗπϋλξγής ϊξι
Ϗιλκπαϊκξύ ϔξϋνξβξιλίξι ϗέκν Ϗλλάδξς.
ϙϋ ωιμμεϊέχξνϊες, ξ ϊελϋκός αλϋθμός ϊκν ξπξίκν ήϊαν ξϋ 138, χκλϋωμένξϋ ωε 10 επϋϊλξπές,
καϊέλημαν ωε 10 ψηφίωμαϊα ϊα ξπξία ωιζηϊήθηκαν καϊά ϊη δϋάλκεϋα ϊης ϙλξμέλεϋας. Τα ψηφίωμαϊα
επϋωινάπϊξνϊαϋ ϊξι παλόνϊξς.
ϑ πενϊαμελής κλϋϊϋκή επϋϊλξπή απξϊελξύμενη από ϊξις ύαωίλη ϝϊλαβαλίδη (πλόεδλξς),
ώϋάννη ϕϋάπη, Άννι Τενϊξκάλλη, Ϝημήϊλη Φαπϋζάνη, Ϝημήϊλη Φαϊζηγϋάννη ωινεδλίαωε μεϊά ϊξ
πέλας ϊκν ελγαωϋών καϋ καϊέλημε ωϊην επϋλξγή ϊκν παλακάϊκ 8 μαθηϊών, ξϋ ξπξίξϋ θα
η
εκπλξωκπήωξιν ϊην Ϗλλάδα ωϊην 72 Ϝϋεθνή ϝύνξδξ ϊξι Ϗιλκπαϊκξύ ϔξϋνξβξιλίξι ϗέκν, η ξπξία
θα λάβεϋ χώλα ωϊξ ϖόναχξ ϊης ώελμανίας.
(οϋ μαθηϊές καϊαϊάωωονϊαϋ αλφαβηϊϋκά):

ξ

Φλήωϊξς

ϐΩϑϝ

(2 ώϏϕ Ϛλέβεζας)

όθανάωϋξς

ϒϏϙΦόϛϑϝ

(ώϏϕ ϙϋχαλίας Τλϋκάλκν)

Ϝήμηϊλα

ϔόϛόϔϓϙΥϕόϔϑ

(2 ώϏϕ όναϊόλϋα)

ϕέανδλξς

ϕόϖϗϑϝ

(1 ώϏϕ ϒέλμης)

όναωϊαωία

ϗΤϛόΦό

(Ϗλληνξγαλλϋκή ϝχξλή ϔαλαμαλί)

ώεώλγϋξς

ϝϓϜϑϛϙϚϙΥϕϙϝ

(3 ώϏϕ ϔαϊελίνης)

Φαλίκλεϋα

ΤϝϙΥϔόϗϏϛϑ

(9 ώϏϕ ϕάλϋωας)

όθηνά

ΦϓϛΤϓϗϓϜϙΥ

(2 ώϏϕ ϖανϊξιλίδη)

ξ
ξ

ξ
ξ
ξ

Ϗπϋπλέξν επελέγηωαν 22 μαθηϊές κς αναπληλκμαϊϋκξί με ωεϋλά καϊάϊαμης ξϋ ξπξίξϋ θα
αναπληλώωξιν ϊξις ανκϊέλκ ωε πελίπϊκωη κκλύμαϊξς όπκς επίωης θα έχξιν ϊη διναϊόϊηϊα να
ωιμμεϊάωχξιν ωε δϋεθνή φόλα, πελϋφελεϋακές καϋ εθνϋκές ωινόδξις ϊξι Ϗιλκπαϊκξύ ϔξϋνξβξιλίξι
ϗέκν, πξι λαμβάνξιν χώλα ωε ϊακϊϋκή βάωη ωε πξϋκίλες χώλες ϊης Ϗιλώπης:

ξ

09. όλίκη

ϝΤϙώϓόϗϗϑ

(1 ώϏϕ όναϊόλϋα)

10. ϗϋκόλαξς

όύϛόϖϓϜϑϝ

(1 ώϏϕ Ϛιλαίας)

11. ϗϋκόλαξς

ϖϏϗΤϏϝϓϜϑϝ

(Ϗκπαϋδειϊήλϋα όπόωϊξλξς Ϛαύλξς)

12. ώεκλγία- ώαβλϋέλα

ΦόϗόϛϙϚϙΥϕϙΥ

(1 ώϏϕ ϖανϊξιλίδη)

13. όθηνά

ϔόϛόϖϏϕϓϙΥ

(Ϗλληνξγαλλϋκή ϝχξλή ϔαλαμαλί)

14. Ϛαλαωκειή

Φόϗόϛό

(9 ώϏϕ ϕάλϋωας)

15. Ϗλαϊώ

ΦϏϝϝόΤϓϜϙΥ

(1 ώϏϕ ϖανϊξιλίδη)

16. ϗϋκξλέϊα

ϖϚόϔϙϕό

(2 ώϏϕ ϖανϊξιλίδη)

17. Ϛαναγϋώϊης

ϒϏϖϏϕϑϝ

(1 ώϏϕ ϕάλϋωας)

18. Ϗλειθελία

ϚόϚόΪΩόϗϗϙΥ

(12 ώϏϕ ϕάλϋωας)

19. Ϗλένη

ϖόύϓϜϙΥ

(ϔαλλϋϊεχνϋκό

ϙ

ϙ

ξ
ξ

ϙ
ϙ

ϙ

ώιμνάωϋξ-

ϕύκεϋξ

όμπελξκήπκν- ϖενεμένης, «Ϝημήϊλης Φξλν»)
ξ

20. ϝϊιλϋανή

ϖϑΤΤό

(3 ώϏϕ Ϙάνθης)

21. ϔκνωϊανϊίνξς

όϗϜϛϙϗϓϔϓϜϑϝ

(ώϏϕ ϔάϊκ ϗειλξκξπίξι)

22. ϔιλϋάκξς

Ϛόϗόώϑ

(όλϋωϊξϊέλεϋξ ϔξλλέγϋξ)

23. Ϗϋλήνη-ϛέα

ϗΤϓϔό

(Ϗλληνϋκό ϔξλλέγϋξ ϒεωωαλξνίκης)

24. όδάμ

ώϛόϖϖόΤϓϔϙϝ

(2 ώϏϕ Ϛξλίχνης)

25. Ϝήμηϊλα

ϝΤόϖϔϙϚϙΥϕϙΥ

(όλϋωϊξϊέλεϋξ ϔξλλέγϋξ)

26. Ϛαύλξς

ϝόϕϙϗϓϔϓϜϑϝ

(3 ώϏϕ ώϋαννϋϊωών)

27. όθανάωϋξς

Τϛόώϓόϗϑϝ

(1 ώϏϕ ϒέλμης)

28. ϔκνωϊανϊίνα

ϔόϝϓΩϛό

(3 ώϏϕ ϕάλϋωας)

29. Ϝάφνη

όϛώΥϛόϔϑ

(όλωάκεϋξ ϒεωωαλξνίκης)

30. ϔκνωϊανϊίνα

ϖϚόϗΤόύϑ

(ϖξιωϋκό ϝχξλείξ ϕάλϋωας)

ϙ

ϙ
ϙ
ϙ

ϑ πλξεϊξϋμαωία ϊκν μαθηϊών γίνεϊαϋ με ϊξ ωινϊξνϋωμό ϊξι Ϗιλκπαϊκξύ ϔξϋνξβξιλίξι ϗέκν
Ϗλλάδξς. ϒα ακξλξιθήωεϋ άμεωα ενημέλκωη ωχεϊϋκά με ϊη δϋεμαγκγή καϋ ϊξ κόωϊξς ωιμμεϊξχής ωϊην
η
72 ϝύνξδξ όπκς επίωης καϋ λεπϊξμέλεϋες ωχεϊϋκά με ϊη μεϊάβαωη, ϊη δϋαμξνή καϋ ϊξ πλόγλαμμα ϊκν
μαθηϊών καϊά ϊη δϋάλκεϋα ϊης Ϝϋεθνξύς ϝινόδξι.
ϒα θέλαμε να ειχαλϋωϊήωξιμε όλξις ϊξις ωιμμεϊέχξνϊες γϋα ϊην παλξιωία ϊξις ωϊη
ωινδϋάωκεψη, όπκς επίωης καϋ ϊξις ωινξδξύς καϋ ϊξις καθηγηϊές πξι ωϊήλϋμαν με κάθε ϊλόπξ ϊξις
ωιμμεϊέχξνϊες.
Τξ Ϗιλκπαϊκό ϔξϋνξβξύλϋξ ϗέκν Ϗλλάδξς γνκωϊξπξϋεί καϋ απξωϊέλλεϋ ϊα ψηφίωμαϊα ϊκν
επϋϊλξπών ωϊξις ενδϋαφελόμενξις φξλείς όπκς επίωης καϋ ωϊξις Ϗιλκβξιλειϊές πξι ωϊήλϋμαν ϊην
η
26 Ϗθνϋκή ϝινδϋάωκεψη Ϗπϋλξγής.

Τα θελμά μας ωιγχαληϊήλϋα ωε όλξις ϊξις νέξις πξι παλειλέθηκαν ωϊη ωινδϋάωκεψη,
βλϋωκόμαωϊε ωϊη δϋάθεωή ωας γϋα ξπξϋαδήπξϊε δϋεικλίνϋωη ή πληλξφξλία.
ϖε εκϊίμηωη,
Φλιωάνθη ϔξνϋξύ
Ϛλόεδλξς
Ϗιλκπαϊκό ϔξϋνξβξύλϋξ ϗέκν Ϗλλάδξς

