
Πρακτικό της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ 
13 Ιουλίου 2010 

 
Σήμερα, Τρίτη 13 Ιουλίου 2010 στα επί της οδού Μπουμπουλίνας 30 γραφεία του, συνεδρίασε το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ. 
 
Παρόντες ήσαν: 
 
Σταύρος Μπένος, πρόεδρος 
Πέτρος Θέμελης, αντιπρόεδρος 
Βασίλης Λαμπρινουδάκης, γενικός γραμματέας 
Γιώργος Κουρουπός, ταμίας 
Χρήστος Λάζος, μέλος 
Βασίλης Χανδακάς, μέλος 
Γιώργος Σκεπαθιανός, αναπληρωματικό μέλος 
 
Παρόντα ήσαν επίσης τα τακτικά μέλη κ.κ. Διονύσης Διονυσόπουλος, Κων/νος Νέδας και Λευτέρης 
Τουρνάς. Παρευρίσκετο επίσης ο κ. Νίκος Βασιλούλης από  το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής. 
 
Απουσίαζε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Σοφία Ταράντου. 
  
Θέματα: 
 
Ανασχεδιασμός των εφαρμογών για τα γεωχωρικά δεδομένα, τις αρχιτεκτονικές 
αποτυπώσεις και τις ζώνες περιβάλλοντος των μνημείων. 
 
Το ΔΙΑΖΩΜΑ σύμφωνα και με τις αποφάσεις της 3ης Γενικής του Συνέλευσης επιθυμεί να προωθήσει 
πιλοτικά τρεις νέες εφαρμογές  για τη διευκόλυνση του έργου των αρχαιολόγων και την ανάδειξη των 
μνημείων μας.  Οι τρεις αυτές εφαρμογές είναι : 

  η τοπογραφική αποτύπωση σε ψηφιακή μορφή των αρχαιολογικών χώρων και της ευρύτερης 
περιοχής τους 

 η αρχιτεκτονική αποτύπωση σε ψηφιακή μορφή των μνημείων με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους 
 η δημιουργία  ολοκληρωμένων προτάσεων για τη θέσπιση ζωνών περιβάλλοντος.  
Οι ζώνες αυτές πολλές φορές θα υπερβαίνουν το εύρος της β΄αρχαιολογικής ζώνης και θα 
υποδέχονται ήπιες χρήσεις στον πρωτογενή και τριτογενή τομέα με στόχο την ουσιαστική 
προστασία των μνημείων με ένα φιλικό άνοιγμα στις συμβατές  με την αξία και την αισθητική 
τους δραστηριότητες του ανθρώπου.  
 

Σε ό,τι αφορά στην τοπογραφική αποτύπωση των μνημείων και των περιοχών τους  οι κ.κ. Κ. Νέδας και 
Λ. Τουρνάς από τον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος  πρότειναν   τη συλλογή 
από όλους τους δημόσιους φορείς, την επιλογή  και την ψηφιοποίηση του απαραίτητου πληροφοριακού 
υλικού.  
 
 Σε ό,τι αφορά στη πρόταση δημιουργίας περιβαλλοντικών ζωνών και διαχείρισης του τοπίου και της 
ανάπτυξης οι κ.κ. Δ. Διονυσόπουλος και Ν. Βασιλούλης  από τη Διεύθυνση Ειδικών Έργων Ανάπλασης 
Περιοχών του ΥΠΕΚΑ παρουσίασαν στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα αποτελέσματα της 



περιήγησής τους στο δήμο Κατοχής, που γειτνιάζει με το αρχαίο θέατρο των Οινιαδών. Εξέθεσαν τις 
παρατηρήσεις, τις επισημάνσεις, αλλά και τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν.  
Ακολούθησε  πρόταση του κου Νέδα να προωθηθούν και οι τρεις δράσεις ταυτόχρονα (χαρτογραφήσεις, 
αποτυπώσεις, περιβαλλοντικές ζώνες) , επειδή υπάρχει μεγάλος βαθμός αλληλεπίδρασης. 
Την πρόταση αυτή, ύστερα από διεξοδική συζήτηση, αποδέχθηκε ομόφωνα το διοικητικό συμβούλιο με 
πρώτους χώρους εφαρμογής τα αρχαία θέατρα Οινιαδών, Μεσσήνης και Επιδαύρου.   
 
Έγκριση αιτήσεων εγγραφής νέων μελών 
 
Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου εισηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο την έγκριση των 
αιτήσεων των παρακάτω φυσικών  και νομικών προσώπων για την εγγραφή τους στο ΔΙΑΖΩΜΑ ως 
τακτικά και αρωγά μέλη: 
 

1. Βανικιώτη Δήμητρα, ιδιωτική υπαλληλος 
2. Θεοδώρου Φωκίων, γραφείο λογιστικών και οικονομοτεχνικών μελετών 
3. Κοκοτάκη Νικολίτσα, επίτιμη έφορος αρχαιοτήτων 
4. Κουτσούρη Ανδριάνα, τοπογράφος μηχανικός, φοιτήτρια Ανοικτού Πανεπιστημίου 
5. Λαζαρίδου Βαρβάρα, υπεύθυνη Φεστιβάλ Επιδαύρου-ηθοποιός 
6. Λαμπρόπουλος Βασίλειος, καθηγητής Τ.Ε.Ι. Αθηνών 
7. Μακρίδης Ιωάννης-Πέτρος, αρχιτέκτων-μηχανικός 
8. Ορφανίδου Μαρία, 
9. Παπαδολιάς Πάνος, καλλιτεχνικός σύμβουλος/εικαστικός 
10. Παπανδρεοπούλου Αικατερίνη, δημόσιος υπάλληλος 
11. Ρόδης Λάμπρος, δημοσιογράφος 
12. Συμεωνίδης Θεόδωρος, 
13. Τηλελής Γεώργιος, βιοτέχνης 
14. Τοτόμης Αθανάσιος, μαθηματικός, μέλος του Οργανισμού Φεστιβάλ Ωρωπού(ΑΡΩΓΟ ΜΕΛΟΣ) 
15. Τριφυλλιακό Ερασιτεχνικό Θέατρο 
16. Φρέντρικσεν Ρούνε, αρχαιολόγος-ερευνητής/Ινστιτούτο της Δανίας στην Αθήνα  

 
Το διοικητικό συμβούλιο μετά από συζήτηση έκανε ομόφωνα αποδεκτή την εισήγηση του Προέδρου. 
 
Ενημέρωση α) για τον οικονομικό απολογισμό από 1.9.2008- 30.6.2010 και β) για τον 
οικονομικό απολογισμό από 1.1.2010 – 30.6.2010 
 
Έγινε η παρουσίαση καθώς και η ανάλυση των  κονδυλιών εσόδων και εξόδων του Οικονομικού και 
Διαχειριστικού Απολογισμού  

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠO 1/ 9/2008  ΕΩΣ 30/06/2010 

    
01/01-
30/06/2010     ΧΡΗΣΗ 2009 

ΧΡΗΣΗ 1/1-
30/6 

ΣΥΝΟΛΟ 
30/06/10 

Εσοδα 
Α ΧΡΗΣΗ 
2009 ΧΡΗΣΗ 2010 

ΣΥΝΟΛΑ 
30/6/10 Έξοδα       

Τακτικές Εισφορές Μελών       Έξοδα Ίδρυσης  139,02 0,00 139,02 

Εισφορές Μελών 39.348,80 24.856,39 64.205,19 Έξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης 139,02 0,00   

    24.856,39 64.205,19         

                
Έσοδα από 'Εκτακτές Εισφορές 
Μελών         Πάγια  2.356,63 0,00 2.356,63 



Έκτακτη εισφορά μελών 26.828,58 0,00 26.828,58 Η/Υ και Εξοπλισμός  2.356,63 0,00   

                

        Έξοδα μίσθωσης ακινήτων 13.341,48 5.072,57 18.414,05 

        Μίσθωση ακινήτων (έδρα )       

        Ενοίκια  11.300,80 4.626,10   
        Κοινόχρηστα  539,68 446,47   

        Εγγυήσεις (Ενοικίων-ΔΕΗ κλπ) 1.501,00     

                

Εσοδα από Χορηγίες /Δωρεές  101.224,56 59.600,00 160.824,56 'Εξοδα λειτουργίας  13.341,09 12.156,59 25.497,68 

Χορηγός/Αρωγός Μέλος       Εξοδα λειτουργίας        

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ 42.900,21             

Ε.Ν.Α.Ε   25.000,00   Δ.Ε.Η 1.542,00 739,00   

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 10.000,00 5.000,00   Ο.ΤΕ 4.115,00 1.810,52   

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5.000,00 5.000,00   COSMOTE 403,90 335,88   

ELPEN A.E ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  1.500,00 10.000,00   Ε.Υ.Δ.Α.Π 41,00 25,00   

ΑΤΡΕΥΣ ΑΕ (Αλεξόπουλος Θωμάς) 5.000,00 3.000,00   Επισκευές Συντηρήσεις 154,70 278,30   

ΔΙΟΝ ΕΠΕΚΑ 4.000,00 2.000,00   Γραφική Ύλη Αναλώσιμα 3.885,75 960,78   

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ 3.000,00 3.000,00   Έντυπα -Βιβλία-Φωτογραφίες 157,60 1.958,25   

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 5.000,00     Εξοδα Υποδοχής & φιλοξενίας  1.557,82 303,06   

ΣΥ.ΦΑ.ΝΟ.Π.ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 3.000,00     Ταχυδρομικά  1.168,39 418,08   

ΚΑΣΣΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 3.000,00     
Διάφορα Εξοδα λειτουργίας , καθαριότητας,απεντόμωσης 
κλπ 135,55 325,23   

ΤΕΡΚΑΤ Α.Τ.Ε ΚΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3.000,00     Μεταφορικά  95,20 103,21   

ΙΧΘΥΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.ΓΕ 3.000,00     Τραπεζικά Έξοδα  84,18 60,18   

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 2.000,00     ΦΟΡΟΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ -ΤΡΙΤΩΝ 0,00 3.018,40   

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2.000,00     Βιβλιοθήκη 0,00 476,00   

PHARMA GROYP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε 0,00 2.000,00   Λογιστικό Πρόγραμμα defacto 0,00 1.344,70   

ΤΣΩΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΕ 1.500,00             
MC CAIN HELLAS E.Π.Ε ΓΚΟΝΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.000,00 600,00           
ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ  1.000,00             

ΖΕΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1.000,00 2.000,00           

ΠΑΡΑΒΑΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 1.000,00      Αμοιβές Συνεργατών & Τρίτων 6.841,97 30.332,00 37.173,97 

ΤΕΒΕΚ Κώστας Λύρος ΕΠΕ 0,00 1.000,00   
Κόστος μισθοδοσίας έως 05/2010 (πληρωτέο +ασφαλ. 
ταμεία) 2.433,42 22.451,63   

Κ.Η  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Ε.ΠΕ 0,00 1.000,00   ΙΚΑ 1-5/2010   4.868,44   

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 700,00     Συγγραφή Κειμένων 500,00     

ΓΙΑΝΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 500,00     Μεταφράσεις (ΤΖΑΝΑΚΗ ΡΟΖΜΑΡΙ)  1.628,55 991,93   

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 500,00     Καθαριότητας  2.280,00     

ΚΟΥΡΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 300,00     Βελτίωση Ιστοτόπου    2.020,00   

ΝΕΔΑ ΜΠΑΚΙΡΗ ΧΑΙΔΩ 234,35             

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 100,00     Εξοδα προβολής & διαφήμισης 20.495,00 0,00 20.495,00 

ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 100,00     Διαγωνισμός για το Λογότυπο 8.000,00 0,00   

ΓΚΟΥΛΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 100,00     Ανάπτυξη Ιστοσελίδας 12.495,00 0,00   

ΔΗΜΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 100,00     Έξοδα εκδηλώσεων       

ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 100,00     Έξοδα  Α Γενικής Συνέλευσης 20.030,45   20.030,45 

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 100,00             

ΑΝΩΝΥΜΟΙ  340,00     Έξοδα μετακίνησης Μελών & Προσκεκλημένων 5.549,00     

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 100,00     Διαμονή Προσκεκλημένων -Γεύματα 9.656,00     

ΨΑΧΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 50,00     Αναμνηστικά Δώρα  4.349,45     

              

        Φωτογραφίες 476,00     

                

        Εξοδα Β Γενικής Συνέλευσης 20.847,72 0,00 20.847,72 

        
Υλικό  Γ.Σ  Εκδοση Βιβλίου 1670 αντίτυπα &Διάφορα 
έντυπα 17.862,92     

Διάφορα έσοδα        Τσάντες πάνινες  1.428,20     



Τόκοι καταθέσεων  10,09 1,53 11,62 Εικόνα Ηχος  1.356,60     

        Εισητήρια Μουσείου 200,00     

                

        Εξοδα Γ.Γενικής Συνέλευσης 0,00 8.811,95 8.811,95 

        Μαξιλαράκια    1.018,82   

        Τσάντες ,καπέλα ,εκτυπώσεις   1.137,40   

        Ταχυδρομικά    412,95   

        Μεταφορικά   702,44   

        Γραφική Υλη   200,78   

        Ξενοδοχείο   230,00   

        Φωτογράφος   363,00   

        Φωτοτυπίες-Βιβλιοδεσία   559,96   

        Εικόνα -Ηχος-Απομαγνητογράφηση   2.250,60   

        
Εξόφληση  παραγγελιών ARTE (καρτελάκια,4πτυχα 
χορηγών κλπ)   1.936,00   

                

        Εκδόσεις -Έντυπα  (Ε.Ν.Α.Ε)   10.352,85   

        Εκδόσεις -Έντυπα  0,00 10.292,35   

        Ψηφιακή Φωτογραφία   60,50   

                

        Λοιπές Εκδηλώσεις  1.119,85 0,00 1.119,85 

        Εξοδα Συνένετρυξης Τύπου Θεσσαλονίκης  234,35     

        Έξοδα Συνέντευξης Τύπου στο Υπουργείο Πολιτισμού 885,50     

                

        Διάφορα Έξοδα 306,64 0,28 306,92 

        Φόροι Πιστωτικών τόκων 6,64 0,28   

        Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών 300,00 0,00   

                

Σύνολο Εσόδων 167.412,03 84.457,92 251.869,95 Σύνολο Εξόδων  100.193,03 66.726,24 166.919,27 

         

Χρηματικά Διαθέσιμα   Υπόλοιπο Υπόλοιπο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤH ΔΡΑΣΗ Υ.Ε.Α.Θ      

Ταμείο κεντρικού   508,41 
1.ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ   ΤΡ. 
ΑΤΤΙΚΗΣ  29.914,56   

Λογαριασμοί Καταθέσεων    2.ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΙΚΥΩΝΟΣ ΤΡ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ   1.490,00   

Τράπεζα    3.ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΗΛΟΥ   ΤΡ.ΕΘΝΙΚΗ  1.000,00   
ΑLPHA BANK               Λ.   
104002002016612  35.633,00  4.ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΕΛΦΩΝ ΤΡ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ  1.000,00   
Eurobank Ergasias       Λ.    
0026.0026.91.0201049769  4.848,34  5.ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ  1.000,00   
Αγροτική Τράπεζα        Λ.     
0170400573225  3.381,00  6.ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΤΡ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ  1.770,00   
Εθνική Τράπεζα           Λ.      
040/483108-01  15.117,40  7.ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΡ.ΠΑΙΡΑΙΩΣ  80,00   

Τράπεζα Αττικής           Λ.      56348581  5.406,78       
Τράπεζα Πειραιώς        Λ.      
5026038350177  20.055,75 84.442,27      

           

    84.442,27       
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ  ΤΗΝ 
30/06/2010     84.950,68 ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ    Υ.Ε.Α.Θ   36.254,56   

        

Σημείωση : Από το σύνολο των διαθεσίμων, ποσό 67.219,00 ευρώ προέρχεται από υπόλοιπο 31/12/20009 .    

 
 



Σχέδιο δράσεων του Σωματείου 
 
Α. Το Πανόραμα των αρχαίων θεάτρων 
  
Ο κ. Χρήστος Λάζος ενημέρωσε τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου πως η υπάρχουσα έκδοση του 
Πανοράματος θα εμπλουτιστεί με νέο πληροφοριακό υλικό και πως σε σύσκεψη που θα 
πραγματοποιηθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου θα οριστικοποιηθεί η τελική της μορφή. 
 
Ο καθηγητής Βασίλης Λαμπρινουδάκης εξέφρασε τον προβληματισμό του για την έκταση που θα έχουν 
τα λήμματα, αν θα είναι αναλυτικά ή τυποποιημένα. Ύστερα από διεξοδική συζήτηση διαμορφώθηκε 
κατ΄αρχάς η άποψη ότι τα λήμματα δεν θα πρέπει να είναι πολυσέλιδα, ούτε να έχουν τη μορφή 
καταλόγου, αλλά να είναι δοσμένα με τρόπο φιλικό στον αναγνώστη. Θα ακολουθήσουν ειδικές 
συναντήσεις, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η τελική μορφή του Πανοράματος.  
 
Β. Εκπαιδευτικά προγράμματα  
 
Ο κ. Χρήστος Λάζος πρότεινε να υπάρχουν περισσότερες προσεγγίσεις στα εκπαιδευτικά προγράμματα, 
επινοητικές και ελκυστικές με τη δημιουργία δύο νέων ομάδων πλάι σε εκείνη του Τμήματος 
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού. 
 
Ο Καθηγητής κ. Λαμπρινουδάκης πρότεινε ένα ενιαίο πρόγραμμα που θα καταλήγει, μεταξύ των άλλων, 
και στη σύγχρονη χρήση. 
 
Γ. Εκδόσεις 
 
Ο κ. Χ. Λάζος ενημέρωσε τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ότι υπό επεξεργασία βρίσκονται οι 
εκδόσεις του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ για τα αρχαία θέατρα της Θεσσαλίας και της Ηπείρου και ότι υπάρχει 
συνεχής συνεργασία με τις επιμελήτριες των παραπάνω εκδόσεων κ.κ. Βασιλική Αδρύμη και Πολυξένη 
Βελένη αντίστοιχα.  
 
Δ. Φιλμογραφική δραστηριότητα 
 
Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου  ανακοίνωσε την πρόθεση του κου Βαγγέλη Ευθυμίου να 
αναλάβει να πραγματοποιήσει εθελοντικά το ντοκιμαντέρ  για τα θέατρα της Ηπείρου. 
 
Ε. Επιστημονικά δελτία 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σ. Μπένος ενημέρωσε τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ότι πραγματοποιεί νέο κύκλο 
επαφών με τους Προϊσταμένους των Εφορειών Αρχαιοτήτων για την κατάρτιση των επιστημονικών 
δελτίων των αρχαίων θεάτρων.  
 
Άλλα Θέματα 
 

 Άνοιγμα λογαριασμών στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ  
Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, επικαλούμενος τις αυξανόμενες δραστηριότητες του 
ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ και κυρίως το μαζικό άνοιγμα των κουμπαράδων εισηγήθηκε στα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου τη συνεργασία του Σωματείου με την  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και την ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ. 



Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αποδέχθηκαν  ομόφωνα  την εισήγηση  του προέδρου και  
εξουσιοδότησαν: 
α. τον κ. Δικαίο Κων/νο  του Ιωάννη να καταθέσει τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται για το άνοιγμα 
των λογαριασμών στις παραπάνω τράπεζες και  
β. τον Πρόεδρο και τον Ταμία του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ κ.κ. Σταύρο Μπένο και Γιώργο Κουρουπό να 
υπογράψουν τις σχετικές συμβάσεις σύμφωνα με το Καταστατικό. 
 
Άνοιγμα λογαριασμών στην PROTON BANK 
 
Ο πρόεδρος του δ.σ. εισηγήθηκε στα μέλη τη συνεργασία του Σωματείου με την PROTON BANK. 
Τα μέλη του δ.σ. αποδέχθηκαν ομόφωνα την εισήγηση του Προέδρου και εξουσιοδότησαν: 
α. τον πρόεδρο και τον ταμία κ.κ. Σταύρο Μπένο και Γιώργο Κουρουπό να προβούν στις απαραίτητες 
ενέργειες για το άνοιγμα και την κίνηση των λογαριασμών, την υπογραφή των συμβάσεων, το e.banking 
καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που είναι απαραίτητη για τη συνεργασία με την εν λόγω 
Τράπεζα 
β. το κ. Κων/νο Δικαίο του Ιωάννη να καταθέσει όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα που απαιτούνται για 
το άνοιγμα των λογαριασμών στην εν λόγω τράπεζα, να χειρίζεται το e.banking, να παραλάβει  τους 
σχετικούς κωδικούς και να υπογράφει κάθε έγγραφο που σχετίζεται με την δικτυακή συνεργασία με την 
τράπεζα. 
 

 Σύμβαση Emporiki e. Banking με την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 
 
Ο  Πρόεδρος  του διοικητικού συμβουλίου κ. Σταύρος Μπένος ανακοίνωσε στα μέλη του Δ.Σ. ότι η 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. παρέχει τη δυνατότητα διενέργειας ορισμένων 
συναλλαγών μέσω Διαδικτύου.  Αναφέρει δε ποιες είναι οι δυνατότητες αυτές (ενημέρωση και 
αντίγραφα λογαριασμών, μεταφορές ποσών από λογαριασμό σε λογαριασμό και τρίτων – 
υπόλοιπα/κίνηση/πληρωμή/δήλωση απώλειας πιστωτικής κάρτας κλπ). 
Στη συνέχεια εισηγήθηκε να αποκτήσει το Σωματείο τη δυνατότητα ένταξής του στην υπηρεσία 
e.banking της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ δυνάμει  της σχετικής σύμβασης (η οποία είναι διαθέσιμη στην 
ιστοσελίδα της Τράπεζας) που θα υπογραφεί από τα δύο μέρη. 
 
Ύστερα από σχετική συζήτηση το Δ.Σ. αποφάσισε για τα ακόλουθα: 

1. Το Σωματείο θα συνάψει με την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ σύμβαση με βάση την οποία η εταιρία θα 
έχει πρόσβαση μέσω διαδικτύου στην υπηρεσία e.banking της Τράπεζας. 

 
2. Οι λογαριασμοί του Σωματείου που θα συνδεθούν με την υπηρεσία e.banking της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ είναι : 
 

3. Το Σωματείο εξουσιοδοτεί και καθορίζει «Χρήστη της υπηρεσίας e.banking τον κ. ΚΩΝ/ΝΟ 
ΔΙΚΑΙΟ του Ιωάννη, ο οποίος θα παρακολουθεί μέσω του e.banking την κίνηση των λογαριασμών 
του Σωματείου. 

 
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδότησαν τον κ. ΚΩΝ/ΝΟ ΔΙΚΑΙΟ να υπογράψει τη 

σχετική σύμβαση με την Τράπεζα. 
 



5. Ο κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ θα παραλάβει από την Τράπεζα τον Κωδικό Πελάτη και τον Κωδικό 
πρόσβασης (password), με τους οποίους ενεργοποιείται η επικοινωνία της εταιρίας με την 
τράπεζα μέσω του διαδικτύου. 

 
6. Επιπλέον, ο κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ, ο οποίος θα παραλάβει τον Κωδικό Πελάτη σε κάρτα, 

ορίζεται αποκλειστικά υπεύθυνος για την επικοινωνία του Σωματείου με την Τράπεζα για θέματα 
που αφορούν στην υπηρεσία e.banking  και εξουσιοδοτείται για τα ακόλουθα: 

• να προσθέτει ή να αφαιρεί λογαριασμούς συνδεδεμένους με το e.banking 
• να ζητά από την Τράπεζα την απενεργοποίηση της πρόσβασης του Σωματείου στο 

e.banking ή την εκ νέου ενεργοποίηση 
• την παύση του δικαιώματος εισόδου στο e.banking άλλου εκπροσώπου 

Οι ανωτέρω 6 εξουσιοδοτήσεις του κου ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ τροποποιούνται ή ανακαλούνται κατόπιν 
νεότερης απόφασης του Δ.Σ. 
 

 Διαχείριση νέου λογαριασμού στη EUROBANK 
 
Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου  πρότεινε όπως ο νέος λογαριασμός του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ  Δράση 
Υ.Ε.Α.Θ. στην EUROBANK με αριθμό 00260052290200740433 να παρακολουθείται ηλεκτρονικά από 
τον κ. Κων/νο Δικαίο του Ιωάννη, ιδρυτικό μέλος του Σωματείου. 
 
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αποδέχθηκαν  ομόφωνα την πρόταση του Προέδρου. 
 

 Πρόσβαση του Σωματείου στην Υπηρεσία Internet Banking της ανώνυμης τραπεζικής 
εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E» 

 
Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG  EUROBANK ERGASIAS A.E.» παρέχει σε Σωματεία τη 
δυνατότητα διενέργειας τραπεζικών συναλλαγών μέσω Internet Banking. Εν συνεχεία, εισηγήθηκε να 
αποκτήσει το Σωματείο προς διευκόλυνση του την ανωτέρω δυνατότητα, δυνάμει σχετικής σύμβασης 
που θα καταρτίσει με τη Τράπεζα. 
Ύστερα από συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από μελέτη των σχετικών  με το Internet Banking 
εντύπων της  Τράπεζας αποφάσισε ομόφωνα να αποκτήσει το Σωματείο την ανωτέρω δυνατότητα και 
προς τούτο, ομόφωνα διορίζει τον ΔΙΚΑΙΟ Κων/νο του Ιωάννη με Α.Δ.Τ.  ΑΙ 554288 ως Ειδικό 
Εκπρόσωπο του Σωματείου έναντι της Τράπεζας, στον οποίο δίδει την εντολή και πληρεξουσιότητα 
όπως στο όνομα και για λογαριασμό του Σωματείου χειρίζεται όλα γενικώς τα θέματα που έχουν σχέση 
με την ηλεκτρονική  παρακολούθηση των κινήσεων  του υπ αριθμ.0026.0052.29.0200740433 
λογαριασμού του Σωματείου και μόνο. 
 
Ο ανωτέρω Εκπρόσωπος του Σωματείου μπορεί επίσης, να συνομολογήσει με την Τράπεζα τη Σύμβαση 
Internet Banking,να ορίζει τα φυσικά πρόσωπα που θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο Internet 
Banking,να παραλαμβάνει υπό την ιδιότητά του αυτή τους αναγκαίους κωδικούς πρόσβασης και να 
επικοινωνεί με την Τράπεζα . 
Αναλήψεις από τον ανωτέρω λογαριασμό μπορούν να κάνουν ο Πρόεδρος με τον Ταμία του Σωματείου 
όπως αναφέρεται στο καταστατικό του Σωματείου. 
Δεν αναιρούνται οι προηγούμενες αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου που αφορούν τον υπ αριθμ. 
0026.0026.91.0201049769 λογαριασμό  του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ στην «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK 
ERGASIAS A.E.» 
 



 Άνοιγμα του κουμπαρά του θεάτρου της αρχαίας Καλυδώνας από την εταιρεία ΤΕΡΝΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 

 
Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ενημέρωσε τα μέλη για την πρωτοβουλία της εταιρείας ΤΕΡΝΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. να ανοίξει το κουμπαρά της αρχαίας Καλυδώνας καταθέτοντας το ποσό των 10.000 
ευρώ. 
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου απεδέχθησαν ομόφωνα την παραπάνω χορηγία και 
εξουσιοδότησαν το πρόεδρο να αποστείλει ευχαριστήρια επιστολή προς την εταιρία ΤΕΡΝΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 
 
 

 Αποδοχή χορηγίας από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
 
Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ανακοίνωσε στα μέλη την απόφαση της Εθνικής Τράπεζας της 
Ελλάδος να επιχορηγήσει το Σωματείο με το ποσό των 5.000 ευρώ για την εξυπηρέτηση των σκοπών του 
και εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έκαναν ομόφωνα δεκτή 
την εισήγηση του προέδρου, τον οποίο και εξουσιοδότησαν να αποστείλει ευχαριστήρια επιστολή προς 
την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. 
 
 
 

 Αποδοχή χορηγίας από την εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 
 
Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ανακοίνωσε στα μέλη την απόφαση της Εταιρείας Ελληνικά 
Πετρέλαια να επιχορηγήσει το Σωματείο με το ποσό των 15.000  ευρώ για την εξυπηρέτηση των σκοπών 
του και εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έκαναν ομόφωνα 
δεκτή την εισήγηση του προέδρου, τον οποίο και εξουσιοδότησαν να αποστείλει ευχαριστήρια επιστολή 
προς τα ΕΛ.ΠΕ. 
 
Επίσης, έχει αρχίσει ένας προκαταρκτικός διάλογος προκειμένου τα Ελληνικά Πετρέλαια να 
«υιοθετήσουν» ένα πολύ σημαντικό μνημείο στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας, το περίφημο 
Τελεστήριο.  Το ΔΙΑΖΩΜΑ θα είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στα Ελληνικά Πετρέλαια και την Γ’ 
Εφορεία Αρχαιοτήτων, προκειμένου να συγκροτηθεί ο χορηγικός φάκελος και να αξιοποιηθεί με τον 
καλύτερο τρόπο η χορηγία αυτή. 
 

 Αποδοχή χορηγίας από το ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 
 
Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ανακοίνωσε στα μέλη την απόφαση του Ταχυδρομικού 
Ταμιευτηρίου  να επιχορηγήσει το Σωματείο με το ποσό των 10.000 ευρώ για την εξυπηρέτηση των 
σκοπών του και εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας και την καταχώρηση του παραπάνω ποσού στο 
βιβλίο εσόδων-εξόδων του Σωματείου. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έκαναν ομόφωνα δεκτή την 
εισήγηση του προέδρου, τον οποίο και εξουσιοδότησαν να αποστείλει ευχαριστήρια επιστολή προς το 
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. 
 



Χορηγία της ΕΓΝΑΤΙΑΣ Α.Ε. για το ρωμαϊκό θέατρο της Νικόπολης 
 
Ο Πρόεδρος του δ.σ. ενημέρωσε τα μέλη ότι επικοινώνησε μαζί του ο Πρόεδρος και διευθύνων 
Σύμβουλος της ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. εκδηλώνοντας την επιθυμία να «υιοθετήσει» η ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. το ρωμαϊκό 
θέατρο της Νικόπολης, αφού υπάρχει και ένας ισχυρός ιστορικός δεσμός ανάμεσα σε ένα μνημείο του 
αρχαίου κόσμου(ρωμαϊκό θέατρο Νικόπολης)  και σε ένα μεγάλο σύγχρονο έργο οδοποιίας (ΕΓΝΑΤΙΑ 
ΟΔΟΣ).  Το δ.σ. του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ αφού εξέφρασε την ικανοποίησή του για το παραπάνω γεγονός 
εξουσιοδότησε τον πρόεδρο να αναλάβει κάθε δυνατή πρωτοβουλία προκειμένου να καρποφορήσει η 
χορηγία αυτή. 
 
Ο Πρόεδρος       Ο Γενικός Γραμματέας 
 
Σταύρος Μπένος      Βασίλης Λαμπρινουδάκης 
 
 
 


