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ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΟΤ 

ΩΜΑΣΔΗΟΤ «ΓΗΑΕΩΜΑ» 

 

Γεπηέξα 19 Γεθεκβξίνπ 2016 

 

Σήκεξα, Γεπηέξα 19 Γεθεκβξίνπ 2016, ζην επί ηεο νδνύ Μπνπκπνπιίλαο 30 γξαθείν 

ηνπ Σσκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ», έγηλε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

 

Παξόληεο ήζαλ νη θ.θ.: 

Σηαύξνο Μπέλνο, πξόεδξνο,  

Πέηξνο Θέκειεο, αληηπξόεδξνο, 

Βαζίιεο Λακπξηλνπδάθεο, γεληθόο γξακκαηέαο, 

Γηώξγνο Κνπξνππόο, ηακίαο, 

Κσλ/λνο Μπνιέηεο, κέινο,  

Παλαγηώηεο Νηαήο, κέινο, 

Γεσξγία Μαλσινπνύινπ, κέινο, 

Πξόδξνκνο Τζηαβόο, αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

 

Τε ζπλεδξίαζε παξαθνινύζεζαλ, επίζεο, ν θ. Ησάλλεο Μαξηόιεο, κέινο ηεο 

Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Σσκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ» θαη Βαξειά Αγγειηθή, αξσγό 

κέινο ηνπ Σσκαηείνπ θαη κέινο ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο ηεο κειέηεο «ΦΖΦΗΑΚΉ 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟ». 

 

 

1. Έγθξηζε ηεο κειέηεο «ΦΗΦΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟ» 

πνπ εθπόλεζε ε Δηαηξεία POSTSCRIPTUM κε ρξεκαηνδόηεζε από ηελ 

Δηαηξεία COSMOTE. 

 

Δηζαγσγηθά ν πξόεδξνο ηνπ Σσκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ», θ. Σηαύξνο Μπέλνο 

αλαθέξζεθε ζηε ζπκβνιή ηνπ «ΓΗΑΕΩΜΑΤΟΣ» ζην ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε 

πξνγξακκάησλ Πνιηηηζηηθώλ Γηαδξνκώλ ζηα Αξραία ζέαηξα θαη Αξραηνινγηθώλ 

Πάξθσλ, ηα νπνία έρνπλ σο ζηόρν ηε ζύλδεζε ησλ κλεκείσλ κε ηελ αεηθνξία θαη ηε 

βηώζηκε αλάπηπμε. 

 

«Σα πξνγξάκκαηα απηά, πξόζζεζε ν θ. Μπέλνο, ππνβάιινληαη γηα ρξεκαηνδφηεζε ζην 

λέν Δ..Π.Α. κε ηελ αμηνπνίεζε ηξηψλ λέσλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ: ηε Βηψζηκε 

Αζηηθή Αλάπηπμε, ηελ Οινθιεξσκέλε Υσξηθή Δπέλδπζε θαη ηελ Σνπηθή αλάπηπμε κε 

πξσηνβνπιία ηνπηθψλ θνηλνηήησλ (Σ.Α.Π.-Σ.Ο.Κ.)». 

 

Ακέζσο κεηά ν θ. Σηαύξνο Μπέλνο ελεκέξσζε ηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ όηη 

νινθιεξώζεθε ε εθπόλεζε ηεο κειέηεο «ΦΖΦΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑ ΣΟΝ 

ΠΟΛΗΣΗΜΟ», ηελ νπνία είρε αλαζέζεη ην Σσκαηείν «ΓΗΑΕΩΜΑ» ζηελ Δηαηξεία 

POSTSCRIPTUM κε ρξεκαηνδόηεζε από ηελ Δηαηξεία COSMOTE. Δλ ζπλερεία ν 

θ. Μπέλνο έδσζε ην ιόγν ζην κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, θ. Παλαγηώηε 

Νηαή, ν νπνίνο αλέθεξε πεξίπνπ ηα εμήο ζρεηηθά κε ηε κειέηε: 
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«Ζ κειέηε είλαη ζε απφιπηε ηαχηηζε κε έλαλ εθ ησλ βαζηθψλ ζθνπψλ ηνπ Γηαδψκαηνο, 

πνπ είλαη ηα κλεκεία ζην θέληξν ηεο δσήο θαη αλαδεηθλχεη ηε ζπκβνιή ησλ ςεθηαθψλ 

ηερλνινγηψλ ζηελ πξνζηαζία, αλάδεημε θαη πξνβνιή ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο.  

 

Δπηπιένλ, αλαιχεη ηα δηάθνξα κνληέια δηαρείξηζεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 

(πιηθνθεληξηθφ – αμηνθεληξηθφ), πξνθξίλνληαο ην κνληέιν ηεο «δψζαο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο» σο ην πιένλ ζπκβαηφ κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ Γηαδψκαηνο, αιιά θαη ηεο 

κειέηεο, θαζψο ζπλδέεη ηα κλεκεία κε ηνλ άλζξσπν, ηελ θνηλσλία θαη ηελ πξνζπάζεηα 

γηα αεηθφξν αλάπηπμε. 

 

ηε κειέηε γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηελ επξσπατθή πξαγκαηηθφηεηα, ζην ρψξν ηνπ 

ςεθηαθνχ πνιηηηζκνχ. Αλαιχεηαη αθφκε ε ειιεληθή ηδηαηηεξφηεηα, έηζη φπσο ηελ 

δηακνξθψλεη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία (Αξραηνινγηθφο λφκνο, Γηαχγεηα, Νφκνο γηα ηελ 

Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε, Νφκνο γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε ηεο δεκφζηαο 

πιεξνθνξίαο) θαη ε αληίζηνηρε δηνηθεηηθή πξαθηηθή. 

 

Ζ ςεθηαθή ζηξαηεγηθή γηα ηνλ πνιηηηζκφ, έηζη φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε κειέηε, αθνξά 

ηφζν ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, φζν θαη ηνπο θνξείο ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ θαη ηεο πγηνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Αλαιπηηθφηεξα, πεξηγξάθνληαη νη 

αλαγθαίεο ππνδνκέο επξπδσληθφηεηαο θαη ππνινγηζηηθνχ λέθνπο, θαζψο θαη ε 

δεκηνπξγία θαη ηήξεζε ησλ αλαγθαίσλ κεηξψσλ, δεδνκέλσλ θαη παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ, ψζηε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο πιεξνθνξίαο λα είλαη αλνηθηφ θαη 

πξνζβάζηκν. 

 

Ζ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα θαη ηηο ππεξεζίεο ζα δηεπθνιχλεη ηελ αξραηνινγηθή θαη 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα (ςεθηαθή αξραηνινγία, ςεθηαθή δηαηήξεζε, εξκελεία, έξεπλα 

θ.α.), ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα (ςεθηαθή πνιηηηζηηθή εθπαίδεπζε, έξεπλα θ.η.ι.), ηνλ 

θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ (ςεθηαθφο πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο, ςεθηαθή πξνβνιή – αλάδεημε 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θ.α.), ην θνηλφ (επηζθέπηεο, ηνπξίζηεο θ.η.ι.) κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ (π.ρ. ειεθηξνληθφ εηζηηήξην), θαζψο θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθή – απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ΤΠ.ΠΟ.Α., κε ηελ εθαξκνγή κεζφδσλ 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. 

 

Σέινο, ε κειέηε δηαηππψλεη θαη νξγαλσηηθέο πξνηάζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ηεο». 

 

Αθνινύζσο, ην ιόγν έιαβε ε θα Βαξειά Αγγειηθή, αξσγό κέινο ηνπ Σσκαηείνπ θαη 

κέινο ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο ηεο παξαπάλσ κειέηεο. Ζ θα Βαξειά αλέθεξε όηη ε 

κειέηε πνπ εθπνλήζεθε απνηειεί έλα εμαηξεηηθό εξγαιείν πνπ εκπεξηέρεη ηηο αξρέο 

ηνπ Σσκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ». Δπηζήκαλε, όκσο, όηη ρξεηάδνληαη θάπνηεο επηπιένλ 

εμεηδηθεύζεηο θαη έλα ρξνλνδηάγξακκα γηα λα είλαη πην νινθιεξσκέλε. 

 

Σην ζεκείν απηό ν θ. Τζηαβόο Πξόδξνκνο έιαβε ην ιόγν, ν νπνίνο ηόληζε όηη ε 

κειέηε πνπ εθπνλήζεθε απνηειεί ηελ ςεθηαθή ελζάξθσζε ηνπ νξάκαηνο ηνπ 

Σσκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ» θαη απνηππώλεη ηελ ςεθηαθή δηάζηαζε ησλ κλεκείσλ. 

Σεκείσζε όηη ε επξπδσληθόηεηα πνπ πξνηείλνπλ νη κειεηεηέο θαη ην γξήγνξν 
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ίληεξλεη ζηνπο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο κπνξνύλ επθνιόηεξα λα πηνζεηεζνύλ, ελώ 

αληίζεηα δύζθνιε ζα είλαη ε εθαξκνγή ηεο αλνηθηόηεηαο ησλ δεδνκέλσλ. Ο θ. 

Τζηαβόο αλέθεξε κάιηζηα όηη ζύκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία ε δεκόζηα 

πιεξνθνξία είλαη εμ’ νξηζκνύ αλνηθηή, ελώ ην αληίζεην ηζρύεη κόλν αλ απνδείμεηο 

γηαηί πξέπεη λα είλαη θιεηζηή. Οινθιεξώλνληαο, ν θ. Τζηαβόο επηζήκαλε όηη 

απαηηείηαη πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο. 

 

Ακέζσο κεηά, ην ιόγν έιαβε ν θ. Γηώξγνο Κνπξνππόο, ηακίαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ, ν νπνίνο έζεζε ην εξώηεκα πσο ζα πεηζζνύλ νη αξραηνιόγνη λα 

παξάγνπλ αλνηρηά δεδνκέλα.  

 

Ο θ. Τζηαβόο απάληεζε ζρεηηθά όηη απαηηείηαη κηα ζεηξά ελεκεξσηηθώλ εθδειώζεσλ, 

ζεκηλαξίσλ θ.ιπ., κε ζηόρν ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε ησλ αξραηνιόγσλ. 

Δπηζήκαλε, επίζεο, όηη απαηηείηαη θαη ε αιιαγή ηεο λννηξνπίαο ηνπο, θαζώο θαη ε 

ζύλδεζή ηεο κε έλα ζύζηεκα εζηθήο γηα ηα αλνηρηά δεδνκέλα. 

 

Δλ ζπλερεία ην ιόγν έιαβε ν θ. Πέηξνο Θέκειεο, αληηπξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ. Ο θ. Θέκειεο αλέθεξε όηη ε αλνηθηόηεηα ησλ δεδνκέλσλ νπζηαζηηθά 

ζπκπίπηεη κε ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο, ε νπνία νθείιεη λα είλαη 

ζεκειηώδεο  πξαθηηθή θάζε αξραηνιόγνπ. Σην ζεκείν απηό ν θ. Θέκειεο ηόληζε όηη 

όιεο νη επηζηεκνληθέο κειέηεο αξραηνιόγσλ θαη αξρηηεθηόλσλ πξέπεη λα αλαξηώληαη 

ζηελ ηζηνζειίδα: academia.edu.  

 

Ο θ. Θέκειεο αλαγλώξηζε όηη είλαη δύζθνιν λα αιιάμεη ε λννηξνπία ησλ 

αξραηνιόγσλ θαη ζεκείσζε πσο αθόκε θαη ζήκεξα πνιινί αξλνύληαη λα 

ςεθηνπνηήζνπλ ηα αξρεία ηνπο θαη λα ηα θαηαζηήζνπλ αλνηρηά θαη ειεύζεξα ζην 

επξύ θνηλό.  

 

Δπηζήκαλε, επίζεο, όηη ππάξρεη ιαλζαζκέλε θαηαινγνπνίεζε ησλ θηλεηώλ 

επξεκάησλ, θαζώο δε δηαηεξείηαη έλαο εληαίνο θαηάινγνο, όπνπ λα κπνξνύλ όινη νη 

αξραηνιόγνη λα θαηαγξάθνπλ ηα επξήκαηά ηνπο.  

 

Τέινο, ν θ. Θέκειεο ηόληζε όηη ηα ηέιε θηλεκαηνγξάθεζεο ησλ αξραηνινγηθώλ είλαη 

πνιύ πςειά, κε απνηέιεζκα ιίγνη λα ηα πιεξώλνπλ. Ωο εθ ηνύηνπ ζπλέζηεζε έλαλ 

εμνξζνινγηζκό ησλ ηειώλ, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε ην Τακείν 

Αξραηνινγηθώλ Πόξσλ.  

 

Ακέζσο κεηά, ην ιόγν έιαβε ν θ. Βαζίιεο Λακπξηλνπδάθεο, γεληθόο γξακκαηέαο ηνπ 

Σσκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ», ν νπνίνο ζπκθώλεζε όηη πξέπεη λα αιιάμεη ε λννηξνπία 

ησλ αξραηνιόγσλ. Πξόζζεζε, κάιηζηα, όηη απηό είλαη έλα δύζθνιν εγρείξεκα. 

Δπηζήκαλε όηη πξέπεη λα ππάξμεη έλαο «θξηόο» πνπ ζα ηνπο αλαγθάζεη λα αλνίμνπλ ηα 

δεδνκέλα ηνπο.  

 

Σην ζεκείν απηό ηόληζε ν θ. Λακπξηλνπδάθεο όηη ζύκθσλα κε ην Σύληαγκα ηεο 

Διιάδαο όια ηα πνιηηηζηηθά αγαζά είλαη δεκόζηα θαη όηη κόλνλ ε εξκελεία ηνπο 

ζεκειηώλεηαη σο πλεπκαηηθό δηθαίσκα. Δπηπιένλ, αλέθεξε όηη ζύκθσλα κε ηνλ 
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αξραηνινγηθό λόκν 3028/2002 νη αξραηνιόγνη νθείινπλ ζε δηάζηεκα πέληε εηώλ από 

ηελ πεξάησζε ηεο αλαζθαθήο ηνπο λα δεκνζηεύνπλ ηα πνξίζκαηά ηεο θαη όηη αλ 

παξέιζεη ην δηάζηεκα 10 ρξόλσλ θαη δελ έρνπλ δεκνζηεπηεί ηα επξήκαηα, απηνκάησο 

θαζίζηαληαη ειεύζεξα. 

 

Σπλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ, ν θ. Τζηαβόο αλέθεξε ηα εμήο: 

 Θα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλαο θώδηθαο εζηθήο γηα ηελ αλνηθηόηεηα ησλ 

δεδνκέλσλ. 

 Θα πξέπεη λα ζπλδεζεί ε εμέιημε ησλ αξραηνιόγσλ κε ην άλνηγκα ησλ 

δεδνκέλσλ. 

 Θα πξέπεη λα δηεπξπλζεί ην δηάζηεκα ησλ πέληε εηώλ θαηνρύξσζεο ησλ 

πνιηηηζηηθώλ αγαζώλ κε πέληε επηπιένλ έηε από ηελ εγγξαθή ηνπ κλεκείνπ 

ζην κεηξών. 

 Θα πξέπεη λα επαλεμεηαζηεί ν αξραηνινγηθόο λόκνο 3028/2002. 

 

Σην ζεκείν απηό ην ιόγν έιαβε ν θ. Σηαύξνο Μπέλνο, ν νπνίνο πξόζζεζε όηη ε 

κειέηε πνπ εθπνλήζεθε ζα είλαη «θπιηόκελε», ζα πξέπεη δειαδή δηαξθώο λα 

αλαζεσξείηαη θαη λα ζπκπιεξώλεηαη. 

 

Τα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ απνθάζηζαλ νκόθσλα, κεηά ηελ πνιύ γόληκε ζπδήηεζή 

ηνπο θαη ηελ εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο, ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο 

«ΦΖΦΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟ» πνπ εθπόλεζε ε Δηαηξεία 

POSTSCRIPTUM. 

 

 

2. Έγθξηζε ηνπ αηηήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ γηα παξάηαζε ηνπ 

ρξόλνπ παξάδνζεο ηεο «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΗ 

ΓΙΑΓΡΟΜΧΝ ΠΔΡΙΗΓΗΗ ΣΟ ΦΤΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟΤ 

ΑΚΛΗΠΙΔΙΟΤ ΔΠΙΓΑΤΡΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ ΣΟΤ» 

γηα έλα έηνο, ήηνη κέρξη 23 Ηνπιίνπ 2017 (πλ. 1). 

 

Ο πξόεδξνο ηνπ Σσκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ», θ. Σηαύξνο Μπέλνο ελεκέξσζε ηα κέιε 

ηνπ ζπκβνπιίνπ όηη ην Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην νπνίν εθπνλεί ηε «ΜΔΛΔΣΖ 

ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΛΑΖ ΓΗΑΓΡΟΜΧΝ ΠΔΡΗΖΓΖΖ ΣΟ ΦΤΗΚΟ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΟΤ ΑΚΛΖΠΗΔΗΟΤ ΔΠΗΓΑΤΡΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΥΧΡΟΤ ΣΟΤ», ππέβαιε πξνο ην Σσκαηείν αίηεκα γηα ηελ παξάηαζε ηνπ ρξόλνπ 

παξάδνζήο ηεο γηα έλα έηνο, ήηνη κέρξη 23 Ηνπιίνπ 2017 (Σπλ. 1). 

 

Ο θ. Μπέλνο πξόζζεζε όηη ε παξάηαζε είλαη αλαγθαία, πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνύλ 

ηα λέα ζηνηρεία ησλ αλαζθαθηθώλ εξεπλώλ, όπσο απηά παξνπζηάζηεθαλ από ηνλ 

θαζεγεηή, θ. Λακπξηλνπδάθε θαη από ηνλ θ. Δπ. Καδνιηά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Θ΄ 

Γεληθήο Σπλέιεπζεο ηνπ Σσκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ».  

 

Τα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ελέθξηλαλ νκόθσλα ην αίηεκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ 

γηα παξάηαζε ηνπ ρξόλνπ παξάδνζεο ηεο «ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΑΗ 
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ΑΝΑΠΛΑΖ ΓΗΑΓΡΟΜΧΝ ΠΔΡΗΖΓΖΖ ΣΟ ΦΤΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΟΤ 

ΑΚΛΖΠΗΔΗΟΤ ΔΠΗΓΑΤΡΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ ΣΟΤ». 

 

3. Έγθξηζε ηνπ αηηήκαηνο ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Κνξηλζίαο γηα παξάηαζε 

ηνπ ρξόλνπ παξάδνζεο ηεο κειέηεο «Αποκαηάζηαζη και ανάδειξη ηος θεάηπος 

απσαίαρ ικςώναρ» (πλ. 2). 

 

Ο πξόεδξνο ηνπ Σσκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ», θ. Σηαύξνο Μπέλνο ελεκέξσζε ηα κέιε 

ηνπ ζπκβνπιίνπ όηη ν πξντζηάκελνο ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Κνξηλζίαο, θ. 

Κσλζηαληίλνο Κίζζαο, ππέβαιε πξνο ην Σσκαηείν «ΓΗΑΕΩΜΑ» αίηεκα γηα 

παξάηαζε ηνπ ρξόλνπ παξάδνζεο ηεο κειέηεο «Απνθαηάζηαζε θαη αλάδεημε ηνπ 

ζεάηξνπ αξραίαο ηθπψλαο», ηελ νπνία εθπνλεί ν πνιηηηθόο – κεραληθόο, θ. Γηώξγνο 

Μπηληάξεο. 

 

Ο θ. Μπέλνο αλέθεξε όηη ε παξάηαζε πνπ δεηήζεθε αθνξά νθηώ κήλεο, ήηνη κέρξη ην 

Μάξηε ηνπ 2017 θαη είλαη αλαγθαία, θαζώο απαηηείηαη ε δηεύξπλζε ηνπ θπζηθνύ 

αληηθεηκέλνπ ηεο παξαπάλσ κειέηεο (Σπλ. 2). 

 

Τα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ελέθξηλαλ νκόθσλα ην αίηεκα ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ 

Κνξηλζίαο γηα ηελ παξάηαζε ηνπ ρξόλνπ παξάδνζεο ηεο κειέηεο «Απνθαηάζηαζε θαη 

αλάδεημε ηνπ ζεάηξνπ αξραίαο ηθπψλαο». 

 

 

4. Σξνπνπνίεζε αηνκηθήο ζύκβαζεο εξγαζίαο κεξηθήο απαζρόιεζεο ηεο θ. 

εβαζηήο Κνξδά (πλ. 3). 

 

 Ο θ. Σηαύξνο Μπέλνο εηζεγήζεθε ζηα κέιε ηνπ Σπκβνπιίνπ ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 

αηνκηθήο ζύκβαζεο εξγαζίαο ηεο θαο Σεβαζηήο Κνξδά, ε νπνία απαζρνιείηαη σο 

θαζαξίζηξηα ζην Σσκαηείν «ΓΗΑΕΩΜΑ».  

 

 Ο θ. Μπέλνο αλέθεξε όηη ε ηξνπνπνίεζε απηή είλαη αλαγθαία, θαζώο ε θα Κνξδά 

πξνηηκά ηελ απνγεπκαηηλή απαζρόιεζε θαη ζπγθεθξηκέλα θάζε Τξίηε θαη Πέκπηε 

(17:00 -23:00 κ.κ.). Τέινο, έζεζε ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ηελ ηξνπνπνηεκέλε ζύκβαζε 

(Σπλ. 3) θαη εηζεγήζεθε ε ηξνπνπνίεζε λα ηζρύζεη από 01 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2016. 

 

 Τα κέιε ηνπ Σπκβνπιίνπ ζπκθώλεζαλ νκόθσλα κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο αηνκηθήο 

ζύκβαζεο εξγαζίαο κεξηθήο απαζρόιεζεο ηεο θ. Σεβαζηήο Κνξδά από 01 

Γεθεκβξίνπ ηνπ 2016. 

 

 

5. Έγθξηζε γηα ηελ παξαγσγή από ην σκαηείν «ΓΗΑΕΩΜΑ» 1.000 αληηηύπσλ 

ηεο έθδνζεο ησλ καζεηώλ ηνπ 4
νπ

 Γπκλαζίνπ Κεξαηζηλίνπ, κε ηίηιν: «Σο 4
ο
  

γςμνάζιο Κεπαηζινίος ζαρ ξεναγεί ζηο απσαίο θέαηπο ηηρ Μεζζήνηρ» (πλ. 4). 

 

Ο θ. Σηαύξνο Μπέλνο εηζεγήζεθε ηελ παξαγσγή από ην Σσκαηείν «ΓΗΑΕΩΜΑ» 

1.000 αληηηύπσλ ηεο έθδνζεο ησλ καζεηώλ ηνπ 4νπ Γπκλαζίνπ Κεξαηζηλίνπ, κε 
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ηίηιν: «Σν 4
ν
 Γπκλάζην Κεξαηζηλίνπ ζαο μελαγεί ζην αξραίν ζέαηξν ηεο Μεζζήλεο» 

(Σπλ. 4α). 

 

«Σελ έθδνζε απηή, πξόζζεζε ν θ. Μπέλνο, επηκειήζεθαλ νη καζεηέο ηνπ 4νπ 

Γπκλαζίνπ Κεξαηζηλίνπ, Αζαλάζηνο Απφζηνινο, Γξάθνο Μελάο, Εεξβνχ Κπξάλε, 

Ηνλέζη Αζελά, Μαξίλνπ Έιιε, Μαζηξνκαλψιε Υξηζηίλα, Μαζηξνκηράιε Μαίξε, Ρίδνο 

Παλαγηψηεο, θαζψο θαη ε θαζεγήηξηά ηνπο, θα  Σζνπβαιηδίδνπ Καηεξίλα ζην πιαίζην 

ηνπ πξνγξάκκαηνο “Τηνζεζία αξραίσλ ζεάηξσλ. Μαζεηέο μελαγνχλ καζεηέο ζηα 

αξραία ζέαηξα”.  

 

Σην ζεκείν απηό ν θ. Μπέλνο πξόζζεζε όηη ην θόζηνο γηα ηελ παξαγσγή ησλ 1.000 

αληηηύπσλ ηεο έθδνζεο, ζύκθσλα κε ηελ πξνζθνξά πνπ απέζηεηιε ν γξαθίζηαο, θ. 

Κσλζηαληίλνο Τζηξίθνο (Σπλ. 4β), αλέξρεηαη ζηα 1.050 επξώ (κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.). 

 

Τα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ, αθνύ ζπλεράξεζαλ ηνπο καζεηέο θαη ηελ θαζεγήηξηά ηνπο 

γηα ηε ζπνπδαία πξσηνβνπιία ηνπο, ελέθξηλαλ ηε δηάζεζε ηνπ πνζνύ ησλ 1.050 επξώ 

(κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.) γηα ηελ παξαγσγή από ην Σσκαηείν 

«ΓΗΑΕΩΜΑ» 1.000 αληηηύπσλ ηεο έθδνζεο ησλ καζεηώλ ηνπ 4νπ Γπκλαζίνπ 

Κεξαηζηλίνπ, κε ηίηιν: «Σν 4ν Γπκλάζην Κεξαηζηλίνπ ζαο μελαγεί ζην αξραίν ζέαηξν 

ηεο Μεζζήλεο». 

 

 

6. Απνδνρή ηεο ρνξεγίαο ηνπ Ηδξύκαηνο Μπνδνζάθε, ύςνπο 2.536 επξώ πξνο ην 

σκαηείν «ΓΗΑΕΩΜΑ» γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Crowdfunding 

ηνπ Αξραίνπ ζεάηξνπ ηεο Καζζώπεο κέζσ ηεο πιαηθόξκαο Act4greece. 

 

Ο πξόεδξνο ελεκέξσζε ηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ όηη ην Ίδξπκα Μπνδνζάθε δηέζεζε 

πξνο ην Σσκαηείν «ΓΗΑΕΩΜΑ» ρνξεγία, ύςνπο 2.536 επξώ, γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Crowdfunding ηνπ Αξραίνπ ζεάηξνπ ηεο Καζζώπεο κέζσ ηεο 

πιαηθόξκαο Act4greece. 

 

Δλ ζπλερεία, ν θνο Μπέλνο εηζεγήζεθε ηελ απνδνρή ηεο παξαπάλσ ρνξεγίαο. 

 

Τα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ επραξίζηεζαλ ζεξκά ην Ίδξπκα Μπνδνζάθε γηα ηε 

ζπκβνιή ηνπ ζηελ ελίζρπζε ησλ δξάζεσλ ηνπ ζσκαηείνπ. Τέινο, ηα κέιε 

εμνπζηνδόηεζαλ ηνλ πξόεδξν λα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ 

απνδνρή ηεο παξαπάλσ ρνξεγίαο. 

 

 

7. Έγθξηζε Οηθνλνκηθνύ Απνινγηζκνύ έσο 30 Ννεκβξίνπ 2016 (πλ. 5). 

 

Ο θ. Γηώξγνο Κνπξνππόο, ηακίαο ηνπ Σσκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ», εηζεγήζεθε ζηα κέιε 

ηελ έγθξηζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θαη δηαρεηξηζηηθνύ απνινγηζκνύ ηνπ Σσκαηείνπ έσο ηελ 

30ε Ννεκβξίνπ ηνπ 2016 (Σπλ. 5).  
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Τα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ελέθξηλαλ νκόθσλα ηνλ νηθνλνκηθό θαη δηαρεηξηζηηθό 

απνινγηζκό έσο ηελ 30ε Ννεκβξίνπ ηνπ 2016. 

 

 

 

 

8. Απνδνρή λέσλ κειώλ: 

 

Ο πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ εηζεγήζεθε ζηα κέιε ηελ έγθξηζε ησλ 

αηηήζεσλ ηνπ παξαθάησ θπζηθνύ πξνζώπνπ γηα ηελ εγγξαθή ηνπ ζην ΓΗΑΕΩΜΑ» 

σο αξσγό κέινο: 

 

 θνο Γηάλλεο Γεκνύηζνο, ππάιιεινο ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ, σο αξσγό κέινο. 

 

Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην κεηά από ζπδήηεζε έθαλε νκόθσλα δεθηή ηελ εηζήγεζε 

ηνπ πξνέδξνπ. 

 

 

9. Άιια ζέκαηα πνπ ζα πξνηαζνύλ. 

 

 Έγθξηζε ζύκβαζεο κεηαμύ ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ» θαη ηεο Δζληθήο 

Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο γηα ην πξόγξακκα crowd funding ηνπ αξραίνπ 

ζεάηξνπ ηεο Καζζώπεο (πλ. 6). 

 

Ο πξόεδξνο ηνπ Σσκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ», θ. Σηαύξνο Μπέλνο ελεκέξσζε ηα κέιε 

ηνπ ζπκβνπιίνπ όηη πξέπεη λα ππνγξαθεί κεηαμύ ηνπ Σσκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ» θαη 

ηεο Δζληθήο Τξάπεδαο ηεο Διιάδαο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο crowd funding 

ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ ηεο Καζζώπεο.  

 

«Με ηε ζχκβαζε απηή, πξόζζεζε ν θ. Μπέλνο, ζα πξνζδηνξηζηνχλ νη φξνη θαη νη 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθηακίεπζε απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα θαη ηελ θαηαβνιή ζην 

ΓΗΑΕΧΜΑ ησλ πφξσλ πνπ ζα ζπγθεληξσζνχλ ζηελ πιαηθφξκα crowdfunding -

Act4Greece γηα ην αξραίν ζέαηξν ηεο Καζζψπεο κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016». 

 

Δλ ζπλερεία ν πξόεδξνο, θ. Σηαύξνο Μπέλνο, έζεζε ππ’όςηλ ησλ κειώλ ηνπ 

Σπκβνπιίνπ έλα ζρέδην ηεο ζύκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί (Σπλ. 6) θαη εηζεγήζεθε ηελ 

ππνγξαθή ηεο. 

 

Τα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ, κεηά από ζπδήηεζε, ελέθξηλαλ νκόθσλα ηνπο όξνπο ηεο 

παξαπάλσ ζύκβαζεο. Τέινο, απνθάζηζαλ νκόθσλα λα εμνπζηνδνηήζνπλ ηνλ 

πξόεδξν, θ. Σηαύξν Μπέλν λα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.  
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Δπηζπλαπηόκελν 1
ν
 (pdf): 

(Αίηεκα παξάηαζεο κειέηεο δηαδξνκώλ Δπηδαύξνπ) 

Δπηζπλαπηόκελν 2
ν
 (pdf): 

(Αίηεκα παξάηαζεο κειέηεο ζεάηξνπ ηθπώλαο) 
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Δπηζπλαπηόκελν 3
ν
 (pdf): 

(ύκβαζε Κνξδά) 
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Δπηζπλαπηόκελν 4α (pdf) 

(Έθδνζε Μεζζήλεο) 

 

Δπηζπλαπηόκελν 4β (pdf): 

(Πξνζθνξά Σζηξίθνπ) 
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Δπηζπλαπηόκελν 5
ν
:  

(Οηθνλνκηθόο απνινγηζκόο) 

 

 

Δπηζπλαπηόκελν 6
ν
:  

(ύκβαζε γηα crowd funding αξραίνπ ζεάηξνπ Καζζώπεο) 

 

 


