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Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
 

Από ην πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ αξηζ. 11 
ηεο 28εο Ννεκβξίνπ 2017 

 

Αριθμός Απόφασης 42 
 

Θ Ε Μ Α:  "Έγθξηζε   εγγξαθήο   ζπλδξνκήο   ζην   πεξηνδηθό   «Παξάζπξν    ζηελ 
Δθπαίδεπζε»". 

 

ην Λνπηξάθη θαη ζηα γξαθεία ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ (Δι. Βεληδέινπ 4) ζήκεξα 
ηελ 28ε Ννεκβξίνπ 2017 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σξίηε θαη ώξα 13:30 ζπλήιζε ην 
Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ ππό ηελ πξνεδξία ηεο Πξνέδξνπ 
απηνύ θ. Κνξδαιή σηεξίαο, κεηά ηελ έγγξαθε πξόζθιεζή ηεο κε αξ. πξση. 
598/23.11.2017, ε νπνία λόκηκα θαη εκπξόζεζκα επηδόζεθε ζε όια ηα κέιε ηνπ, 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 234 θαη 240 ηνπ Ν.3463/2006 
(Φ.Δ.Κ.114/8.6.2006) θαη 67 ηνπ Ν.3852/2010 (Φ.Δ.Κ. 87/7.6.2010), ζε ηαθηηθή 
ζπλεδξίαζε πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη θαη λα απνθαζίζεη επί ησλ ζεκάησλ ηεο 
Ηκεξεζίαο Γηάηαμεο. 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ έληεθα 
(11) κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ βξέζεθαλ παξόληα επηά (7) ε θ. Πξόεδξνο 
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 
 

Π α ξ ό λ η ε ο: 1.Κνξδαιή σηεξία – Πξόεδξνο, 2.Νηθνιάνπ σηήξηνο, 3.Γέδε – 
Βιαζηάξε Θενδώξα, 4.Ρήγα – Γάιια Διέλε, 5.έγθα Όιγα, 6.Ληαληηληώηεο 
Βαζίιεηνο θαη 7.Αλησλίνπ Νηθόιανο. 
 

Α π ό λ η ε ο: 1.Παπαζαλαζίνπ Αζαλάζηνο, 2.Πξσηνλνηάξηνο Γεκήηξηνο, 
3.Θενδώξνπ Αγγειηθή θαη 4.Καηζακάθε – Παπινπνύινπ Διέλε νη νπνίνη δελ 
πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ λόκηκα. 
 

Δπί ηνπ ζέκαηνο ηεο Ηκεξεζίαο Γηάηαμεο ε Πξόεδξνο ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ      
θ.Κνξδαιή σηεξία αθνύ αλέθεξε ηε ρξεζηηθόηεηα ηνπ πεξηνδηθνύ «Παξάζπξν 
ζηελ εθπαίδεπζε» ζηε ιεηηνπξγία ησλ Παηδηθώλ ηαζκώλ ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ, 
ηόληζε πσο γηα ηελ πξνκήζεηά ηνπ είλαη αλαγθαία ε δηαδηθαζία εγγξαθήο 
ζπλδξνκεηή ζην παξαπάλσ δηκεληαίν πεξηνδηθό.  
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηα αλσηέξσ θαη κεηά από 
δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απόςεσλ κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ, 
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Δγθξίλεη ηελ εγγξαθή ζπλδξνκήο ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ ζην δηκεληαίν πεξηνδηθό 
«Παξάζπξν ζηελ εθπαίδεπζε» γηα ηα έηε 2018 - 2019. 
Η αλσηέξσ δαπάλε ζα βαξύλεη ηελ πίζησζε ηνπ Κ.Α. 00-6451 κε ηίηιν 
«πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθά κέζα» ζηνπο 
Πξνϋπνινγηζκνύο ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ Οηθνλνκηθώλ εηώλ 2017 - 2018. 
 

 

Η παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 42/2017. 
 

Η Πξόεδξνο                     Σα Μέιε 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 
Λνπηξάθη 29 Ννεκβξίνπ 2017 

Η Πξόεδξνο ηνπ Γ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π. 
 
 
 

ΚΟΡΓΑΛΗ  ΩΣΗΡΙΑ 
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