
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
28 Ιανουαρίου 2010 

 
Σήμερα  Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2010 στο επί της οδού Μπουμπουλίνας 30 γραφείο 
του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»  έγινε η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Παρόντες ήσαν: 
 
Σταύρος Μπένος, πρόεδρος 
Πέτρος Θέμελης, αντιπρόεδρος 
Βασίλης Λαμπρινουδάκης, γενικός γραμματέας 
Χρήστος Λάζος, μέλος 
Βασίλης Χανδακάς, μέλος 
Παρευρίσκοντο επίσης τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. Κλεοπάτρα Δίγκα και 
Δημήτρης Παπαπετρόπουλος. 
Απουσίαζαν οι κ.κ. Γιώργος Κουρουπός και Σοφία Ταράντου 
 
Θέματα 
 
Έγκριση αιτήσεων νέων μελών 
 
Ο Πρόεδρος  του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στο  
Διοικητικό Συμβούλιο την έγκριση των αιτήσεων των παρακάτω φυσικών  και 
νομικών προσώπων  για την εγγραφή τους στο «ΔΙΑΖΩΜΑ» ως τακτικά  και  μέλη : 
 

1. Αλωνιστιώτου Αθανασία, δημοσιογράφος ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 
 

2. Βερβερίδης Νικόλαος, ελεύθερος επαγγελματίας  
 
3. Ισαακίδης Θεοδόσιος, ηθοποιός 

 
4. Μελά Αικατερίνη, δημόσιος υπάλληλος (Υπουργείο Πολιτισμού) 

 
5. Παγκράτης Αντώνιος, πολιτικός μηχανικός 
 
6. Παπαγγελής Νικόλαος, δήμαρχος Χαιρώνειας 
 
7. Χατζηδάκης Χαράλαμπος, ιδιωτικός υπάλληλος 
 
8. Χατζηνάσιος Γεώργιος, συνθέτης 
 
9. Χατζηνάσιου Άννα, ιστορικός τέχνης  

 
Το διοικητικό συμβούλιο μετά από συζήτηση έκανε ομόφωνα δεκτή την εισήγηση του 
Προέδρου. 
 
Ενημέρωση από το κ. Δ. Παπαπετρόπουλο για το άνοιγμα  των  
κουμπαράδων (νόμος 5101/1931 και Νόμος 3106/2003 (άρθρο12)  
 

Ο κ. Δ. Παπαπετρόπουλος ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι το άρθρο 2 του Ν. 5101/1931 ορίζει 
ότι «σε νομίμως αναγνωρισμένα σωματεία εις εξαιρετικάς μόνον περιπτώσεις και επί 
τω τέλει πληρώσεως γενικού φιλανθρωπικού σκοπού ή της εκτελέσεως έργου κοινής 
ωφελείας δύναται να επιτραπεί κατόπιν αδείας εκδιδομένης κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 6 του παρόντος νόμου, η συλλογή εράνων, ή η ενέργεια φιλανθρωπικών 
αγορών». 



Από τη διάταξη αυτή σαφώς προκύπτει ότι η προβλεπόμενη άδεια παρέχεται, σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, με την συνδρομή δύο προϋποθέσεων, δηλαδή το αιτούμενο 
σωματείο να είναι νομίμως αναγνωρισμένο και το προς εκτέλεση έργο να είναι έργο 
κοινής ωφελείας. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση  συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις που προβλέπονται 
από την παραπάνω διάταξη, αφού το έργο της συντήρησης, αποκατάστασης και 
ανάδειξης των αρχαίων θεάτρων είναι έργο κοινής ωφελείας και αποτελεί 
οπωσδήποτε περίπτωση εξαιρετική η οποία δικαιολογεί απολύτως την εφαρμογή της 
εν λόγω διάταξης. 

Κατά συνέπεια με βάση τα παραπάνω μπορεί να μας χορηγηθεί άδεια διενέργειας 
εράνου στις τράπεζες που συνεργαζόμαστε, καθώς επίσης και σχετική έγκριση για τη 
λήψη προσφορών μέσω αυτόματων  τηλεφωνικών κλήσεων σταθερής τηλεφωνίας 
του Ο.Τ.Ε. ή μέσω γραπτών μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας. 
   
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ευχαρίστησε τον κ. Δ. Παπαπετρόπουλο για την 
εμπεριστατωμένη πρόταση, η οποία όταν υλοποιηθεί  θα δώσει μια σπουδαία 
δυναμική στη λειτουργία και τους στόχους του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, αφού  θα 
ευαισθητοποιηθούν όλοι οι πολίτες για τη συμμετοχή τους με μικρές εισφορές  στη 
χρηματοδότηση των εργασιών ανάδειξης των αρχαίων θεάτρων της χώρας μας.  
Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση του κου Δ. Παπαπετρόπουλου και 
εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο να υποβάλει το σχετικό αίτημα στο Υπουργείο Υγείας, 
όπως ακριβώς προβλέπουν οι διατάξεις του Ν.5101/1931. 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις εκδόσεις,  την παραγωγή ταινιών και 
τα εκπαιδευτικά προγράμματα  του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ για το 2010 

Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ κ. Χρήστος Λάζος 
ενημέρωσε τα μέλη για τον προγραμματισμό των εκδόσεων, την παραγωγή ταινιών 
και τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Σωματείου. 
Το εκδοτικό πρόγραμμα, ανέφερε ο κ. Λάζος,  πρέπει να συνεχιστεί και να βελτιωθεί. 
Στο πεδίο της βελτίωσης έχει σημασία να συνδυαστεί η ιστορία και η περιγραφή του 
μνημείου με περισσότερες πληροφορίες για την ιστορία και τη ζωή της πόλης και 
ευρύτερα της κοινωνίας στην οποία το θέατρο ήταν ενταγμένο. Να δοθεί έμφαση στη 
λειτουργία του θεάτρου και στις ποικίλες εκδηλώσεις που φιλοξενούσε. Με δεδομένο 
ότι ήταν ένας κεντρικός θεσμός της πολιτικής, κοινωνικής και θρησκευτικής ζωής της 
πόλης, το ζητούμενο είναι να αναδειχθούν αφηγηματικά αυτές οι πλευρές, ώστε ο 
σύγχρονος αναγνώστης να προσλαμβάνει μια πληρέστερη εικόνα της ιστορίας και 
της λειτουργίας του μνημείου στις αρχαίες κοινωνίες. 

Για το πρώτο εξάμηνο του 2010 σχεδιάζονται οι ακόλουθες εκδόσεις: 

• Τα αρχαία θέατρα της Αργολίδας, συντονιστής έκδοσης Β. Λαμπρινουδάκης 
• Τα αρχαία θέατρα της Μεσσηνίας, συντονιστής έκδοσης Π. Θέμελης 
• Τα αρχαία θέατρα της Θεσσαλίας, συντονιστής έκδοσης Β. Αδρύμη 
• Χώροι θέασης και ακρόασης στη Μακεδονία, συντονιστής έκδοσης Π. Αδάμ – 

Βελένη 
• Χώροι θέασης και ακρόασης στη Θράκη, συντονιστής έκδοσης Π. Αδάμ – 

Βελένη 
• Τα αρχαία θέατρα της Αρκαδίας, συντονιστής έκδοσης Α. Καραπαναγιώτου. 

Χρονοδιάγραμμα: για τις τρεις πρώτες εκδόσεις, παράδοση υλικού μέχρι 15 Μαρτίου 
και έκδοση μέχρι τέλος Απριλίου. Για τις εκδόσεις για τη Μακεδονία και τη Θράκη, 
παράδοση κειμένων μέχρι τέλος Απριλίου και τέλος Μαΐου αντιστοίχως, και για την 



Αρκαδία, παράδοση κειμένων μέχρι τέλος Αυγούστου. Για κάθε έκδοση απαιτούνται 
τρεις έως τέσσερις εβδομάδες μετά την παράδοση του υλικού. 

Το μέσο κόστος κάθε έκδοσης υπολογίζεται στις 10.000 ευρώ για 2.000 αντίτυπα. 
Μέρος του κόστους αυτού θα καλυφθεί από την αντίστοιχη Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση. 

Οι εκδόσεις θα συμπληρώνονται και θα συνοδεύονται από ντοκιμαντέρ που θα 
παραχθούν σε συνεργασία με γνωστούς σκηνοθέτες. Προκαταρκτικές συζητήσεις 
έχουν ήδη γίνει με την Λ. Ρικάκη για την Αρκαδία, τον Τ. Μπουλμέτη για την 
Αργολίδα, τον Γιώργο Καλογερόπουλο για τη Μεσσηνία και τον Τ. Χατζόπουλο για τη 
Μακεδονία και τη Θράκη. 

Ελεύθερα Μαθήματα - Σεμινάρια 

Σε συνεργασία με τη Διευθύντρια του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών – Παράρτημα 
Λάρισας κα Χρύσα Βουλγαράκη διαμορφώθηκε ένα πρόγραμμα ελευθέρων 
μαθημάτων 

Φορέας: «Διάζωμα» - Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών – Παράρτημα Λάρισας 

Τόπος:  Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας, Κούμα 28 Λάρισα 

Χρόνος / Ημερομηνίες : 16 , 23, 30 Απριλίου, 7 και 14 Μαΐου  2010 

Πρόγραμμα: Α’ κύκλος - 5 δίωρα μαθήματα 

Θεματικά πεδία :  

- Συνοπτική ιστορία της αρχαίας Θεσσαλίας 

 Εισηγητής Αλ. Μαζαράκης-Αινιάν 

- Εισαγωγή στον αρχαίο θεατρικό χώρο 

Εισηγητής : Κ. Μπολέτης 

- Τα θέατρα της Θεσσαλίας 

Εισηγητής :  Β. Αδρύμη 

- Η λειτουργία του θεάτρου στις αρχαίες κοινωνίες 

 Εισηγητής : Ν. Χουρμουζιάδης 

- Σύγχρονες παραστάσεις αρχαίου δράματος 

Εισηγητής : Π. Μαυρομούστακος 

Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Παρασκευή 19.00 – 21.00 

• Η υπηρεσία του Γαλλικού Ινστιτούτου αναλαμβάνει όλη την σχετική με τις 
εκδηλώσεις επικοινωνία (δελτία τύπου, προβολή, εγγραφές συμμετοχής), 
όπως κάνει πάντα ως μορφωτικό τμήμα. Σχετικά με τα έσοδα, δεν θα έχει 
καμιά συμμετοχή. 

• Το Ινστιτούτο διαθέτει οπτικοακουστικό εξοπλισμό. 

Προβλέπεται κόστος συμμετοχής 50 ευρώ. Μετά το πέρας των μαθημάτων θα 
χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης. 

Για τους ομιλητές προβλέπεται αμοιβή 300 ευρώ. 

Αυτό το πρόγραμμα ελευθέρων μαθημάτων είναι πιλοτικό και η θεματική του 
ενδεικτική. Σε συνεργασία με μέλη του «Διαζώματος» σε τοπικές κοινωνίες και με 
βάση τις δικές τους προτάσεις μπορούν να διοργανωθούν ελεύθερα μαθήματα και σε 
άλλες πόλεις με θεματικές που θα προτείνονται από τα μέλη μας και θα 
ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους. 



 

 

Εκπαιδευτικά προγράμματα 

Το αντικείμενο του προτεινόμενου εκπαιδευτικού προγράμματος είναι τα αρχαία 
θέατρα της Αιτωλοακαρνανίας και είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του 
«Διαζώματος» με το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΥΠΠΟ. Στην ομάδα 
που θα υλοποιήσει το πρόγραμμα συμμετέχουν : Σ. Χρυσουλάκη, αρχαιολόγος, Εύη 
Πίνη, αρχαιολόγος, Τόνια Κουτσουράκη, αρχαιολόγος, Κρινάνθη Δεληγιάνη, 
αρχαιολόγος–μουσειολόγος και Σ. Πίστας, φωτογράφος, γραφίστας. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς και σε όλους τους μαθητές της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Αιτωλοακαρνανίας και 
έχει στόχο τη γνώση και την εξοικείωση των μαθητών με την ιστορία και τα μνημεία 
της Αιτωλοακαρνανίας. 

Το εκπαιδευτικό υλικό θα βασίζεται στην έκδοση για τα «Αρχαία θέατρα της 
Αιτωλοακαρνανίας» και το ντοκιμαντέρ που τη συνοδεύει. Αυτό το υλικό, ειδικά 
προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της σχολικής πράξης και εμπλουτισμένο με 
δραστηριότητες που επιτρέπουν στους μαθητές να συμμετάσχουν ενεργά στην 
εκπαιδευτική διαδικασία και να αναπτύξουν πρωτοβουλίες, θα εκδοθεί σε έντυπη και 
ψηφιακή μορφή. 

Το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος προβλέπει: 

- Μάρτιος - Ιούνιος: επεξεργασία και έκδοση του εκπαιδευτικού υλικού, 

- Σεπτέμβριος-Οκτώβριος : διοργάνωση σεμιναρίων και εργαστηρίων για τους 
εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

- Νοέμβριος: έναρξη εφαρμογής του προγράμματος στα σχολεία της 
Αιτωλοακαρνανίας. Οι δραστηριότητες που προτείνονται εντάσσονται στο 
σχολικό πρόγραμμα, στις ενότητες «τοπική ιστορία» και «πολιτιστικές 
δραστηριότητες». 

Πρόταση του «Διαζώματος» είναι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να αποτελέσει 
αντικείμενο συνεργασίας της Νομαρχίας Αιτωλοακαρνανίας, των περιφερειακών 
γραφείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Αιτωλοακαρνανίας 
και του Τμήματος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΥΠΠΟ. 

Οι βασικές δαπάνες του εκπαιδευτικού προγράμματος που ανέρχονται σε 1.500 ευρώ 
θα καλυφθούν από το «Διάζωμα» (έντυπη και ψηφιακή έκδοση του εκπαιδευτικού 
υλικού) και το ΥΠΠΟ (αμοιβές της ομάδας έργου). 

Σε συνεργασία με την κα Π. Αδάμ - Βελένη ετοιμάζεται μια ανάλογη πρόταση 
εκπαιδευτικού προγράμματος για τα αρχαία θέατρα της Μακεδονίας και της Θράκης. 

Παράλληλα, θα πρέπει να συγκροτηθεί μια ομάδα έργου η οποία με βάση τις 
προτάσεις του Σ. Κουγέα και την εμπειρία που έχει συγκεντρωθεί από το ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα «Υιοθετείστε ένα μνημείο» θα επεξεργαστεί πρόταση για την ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων των μαθητών με αντικείμενο τα μνημεία θέασης και ακρόασης. 

Επίσης, σε συνεργασία με την Λ. Κονιόρδου πρέπει το ΔΙΑΖΩΜΑ να επεξεργασθεί 
προτάσεις για τη θεατρική παιδεία και τις σχολικές παραστάσεις αρχαίου δράματος. 

Μετά την εισήγηση του Χ. Λάζου ακολουθεί διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 
του Δ. Σ. και των προσκεκλημένων. 

Β. Λαμπρινουδάκης: Στις εκδόσεις πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και ενότητα με 
θέμα τη σημερινή χρήση του θεάτρου. 



Ν. Χουρμουζιάδης: Να αναζητηθεί από τον κ. Ν. Παϊζη και να χρησιμοποιηθεί ως 
εκπαιδευτικό υλικό το cd rom με τα εκπαιδευτικά παιχνίδια που είχε παραχθεί στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Μελίνα». Αυτό το cd rom είχε βασιστεί στο κείμενο 
«Ένας Αθηναίος θεατής στα εν άστει Διονύσια» και είχε σημειώσει μεγάλη επιτυχία. 

Κλ. Δίγκα: Στόχος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων πρέπει να είναι η υποκίνηση 
των παιδιών να αυτενεργούν και να αναλαμβάνουν τα ίδια πρωτοβουλίες. Να μην 
περιοριστεί η δραστηριότητα του «Διαζώματος» σε μια τυπική μαθησιακή 
διαδικασία. 

Π. Θέμελης: Να απευθυνθεί το ΔΙΑΖΩΜΑ στα σχολεία και στους δασκάλους και να 
τους υποκινήσει να αναλάβουν οι ίδιοι πρωτοβουλίες. 

Μετά τη συζήτηση το Δ. Σ. αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της εισήγησης του κου 
Λάζου εμπλουτισμένη με τις παρατηρήσεις των παρισταμένων μελών και 
εξουσιοδότησε τον πρόεδρο και τον Χ. Λάζο να προχωρήσουν στην υλοποίηση των 
αποφάσεων. 

Οικονομικός Απολογισμός 2009 
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ ότι έχουν 
ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες εργασίες για το κλείσιμο της χρήσεως 2009 (από την 
έναρξη 01/9/2009-31/12/2009) και ανακοίνωσε ότι έχει οριστικοποιηθεί η 
κατάρτιση του απολογισμού, ο οποίος είναι ο παρακάτω: 
  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 
            
Εσοδα     Έξοδα     
Τακτικές Εισφορές Μελών   39.548,80 Έξοδα Ίδρυσης    139,02 
      Έξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης     
    0,00       
            
Έσοδα από 'Εκτακτες εισφορές μελών      Πάγια    2.356,63 
Έκτακτη εισφορά μελών   26.828,58 Η/Υ και Εξοπλισμός      

    26.828,58 Η/Υ και Εξοπλισμός (πλαίσιο αρορές με 50%)     

            
      Έξοδα μίσθωσης ακινήτων   13.341,48 
      Μίσθωση ακινήτων (έδρα )     
      Ενοίκια  11.300,80   

      Κοινόχρηστα  539,68   
      Εγγυήσεις (Ενοικίων-ΔΕΗ κλπ) 1.501,00   
            
Εσοδα από Χορηγίες /Δωρεές Εισφορές Μελών   101.224,56 'Εξοδα λειτουργίας    13.541,11 

Χορηγός/Αρωγός Μέλος     Εξοδα λειτουργίας      
      Δ.Ε.Η   1.542,00 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 10.000,00   Ο.ΤΕ   4.115,00 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  5.000,00   COSMOTE   403,90 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5.000,00   Ε.Υ.Δ.Α.Π   41,00 
ΑΤΡΕΥΣ ΑΕ (Αλεξόπουλος Θωμάς) 5.000,00   Επισκευές Συντηρήσεις   154,70 
Κ.ΕΚ  ΔΙΟΝ ΕΠΕΚΑ 4.000,00   Γραφική Ύλη Αναλώσιμα   3.885,75 
ΣΥ.ΦΑ.ΝΟ.Π.ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 3.000,00   Έντυπα -Βιβλία   157,60 
ΚΑΣΣΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 3.000,00   Εξοδα Υποδοχής & φιλοξενίας    1.757,82 
ΤΕΡΚΑΤ Α.Τ.Ε ΚΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3.000,00   Ταχυδρομικά    1.168,39 
ΙΧΘΥΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.ΓΕ 3.000,00   Εξοδα καθαριότητας   135,55 
ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ 3.000,00   Μεταφορικά    95,20 
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 2.000,00   Τραπεζικά Έξοδα    84,20 
ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2.000,00         
ELPE A.E ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  1.500,00         
ΤΣΩΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΕ 1.500,00         
MC CAIN HELLAS E.Π.Ε ΓΚΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.000,00    Αμοιβές Συνεργατών & Τρίτων   7.715,15 
ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  1.000,00   Συνεργάτης Πληροφορικής   3.306,60 
ΖΕΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1.000,00   Καθαριότητας    2.280,00 
ΠΑΡΑΒΑΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 1.000,00   Συγγραφή Κειμένων   500,00 
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 700,00   Μεταφράσεις (ΤΖΑΝΑΚΗ ΡΟΖΜΑΡΙ)    1.628,55 
ΓΙΑΝΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 500,00         
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 500,00   Εξοδα προβολής & διαφήμισης   20.495,00 
ΚΟΥΡΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 300,00   Διαγωνισμός για το Λογότυπο   8.000,00 
ΝΕΔΑ ΜΠΑΚΙΡΗ ΧΑΙΔΩ 234,35   Ανάπτυξη Ιστοσελίδας   12.495,00 
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 100,00         
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 100,00   Έξοδα εκδηλώσεων   20.530,45 
ΓΚΟΥΛΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 100,00   Έξοδα  Α Γενικής Συνέλευσης     
ΔΗΜΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 100,00   Έξοδα μετακίνησης Μελών & Προσκεκλημένων   5.549,00 
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 100,00   Διαμονή Προσκεκλημένων -Γεύματα   9.656,00 



ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 100,00   Αναμνηστικά Δώρα    4.349,45 
ΑΝΩΝΥΜΟΙ 43.240,21   Βιντεοσκόπηση Αρχαίων Θεάτρων περιοχής Μεσολογγίου   500,00 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  100,00   Φωτογραφίες   476,00 
ΨΑΧΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 50,00         
      Εξοδα Β Γενικής Συνέλευσης   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 10,09 Εικόνα Ηχος    1.356,60 

      Εισιτήρια Μουσείου   200,00 

            
            
            
      Λοιπές Εκδηλώσεις    1.119,85 
      Εξοδα Συνένετρυξης Τύπου Θεσσαλονίκης    234,35 
      Έξοδα Συνέντευξης Τύπου στο Υπουργείο Πολιτισμού   885,50 
            
            
      Διάφορα Έξοδα   306,62 
      Φόροι Πιστωτικών τόκων   6,62 
      Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών   300,00 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

Σύνολο Εσόδων 0,00 128.063,23 Σύνολο Εξόδων    100.393,03 
      
Χρηματικά Διαθέσιμα την 31/12/2009  Υπόλοιπο    
Ταμείο κεντρικού  1.312,56    

Λογαριασμοί Καταθέσεων      
Τράπεζα      
ΑLPHA BANK               Λ.   104002002016612  4.801,60    
Eurobank Ergasias       Λ.    0026.0026.91.0201049769  2.646,97    
Αγροτική Τράπεζα        Λ.     0170400573225  2.081,00    
Εθνική Τράπεζα           Λ.      040/483108-01  5.517,40    
Τράπεζα Αττικής           Λ.      56348581  3.306,78    
Τράπεζα Πειραιώς        Λ.      5026038350177  47.552,69    
       

  65.906,44    
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 31/12/2009   67.219,00    

 
 
Ακολούθησε αναλυτική ενημέρωση και συζήτηση  για το σύνολο των εσόδων και 
εξόδων της παραπάνω χρήσεως, καθώς και ενημέρωση για τα Ταμειακά  και 
Τραπεζικά διαθέσιμα  που έχει στην κατοχή του το ΔΙΑΖΩΜΑ την  31/12/2009. 
Μετά την  ενημέρωση και συζήτηση τα μέλη του Δ.Σ ενέκριναν ομόφωνα τον 
παραπάνω  απολογισμό της 31/12/2009 . 
 
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις προσλήψεις για τις ανάγκες του 
ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ για το 2010. 
 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  ενημέρωσε τα μέλη ότι  λόγω των 
αυξημένων  αναγκών για την ομαλή λειτουργία του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ  προκύπτει η 
ανάγκη απασχόλησης  προσωπικού. 
Συγκεκριμένα μετά την κατ΄ αρχήν απόφαση του Δ.Σ. (2.12.2009) προτείνει τις 
παρακάτω προσλήψεις με τις αντίστοιχες αποδοχές: 
 
προσλήψεις τεσσάρων εργαζομένων  με συμβάσεις εργασίας, όπως ο παρακάτω 
πίνακας : 
 



• Μαρία Σοφικίτου  με την ειδικότητα της Αρχαιολόγου με μειωμένη 
απασχόληση και ετήσιο κόστος 12.000 € . 

 
•  Μαρία Ρουμανά  με την ειδικότητα της υπαλλήλου γραφείου (γραμματέας) 

επίσης με μειωμένη απασχόληση και ετήσιο κόστος περίπου 12.000 €   
 

• Δήμητρα Χονδροκούκη με την ειδικότητα της υπαλλήλου γραφείου (γενικών 
καθηκόντων) ,με μειωμένο καθημερινό  ωράριο εργασίας και ετήσιο κόστος 
περίπου 12.000 €. 

 
• Έλλη Κορδά για δύο φορές  εβδομαδιαίως για τον καθαρισμό των γραφείων 

του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ και ετήσιο κόστος περίπου 6.000 €.  
 
προσλήψεις με σύμβαση έργου δύο εξωτερικών συνεργατών, όπως ο παρακάτω 
πίνακας:  
 

• Σπύρος Κατσαντώνης για την υποστήριξη των συστημάτων πληροφορικής του 
ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ καθώς και την δημιουργία και συνεχή ενημέρωση και 
ανανέωση της ιστοσελίδας, με ετήσιο κόστος 12.000  €  πλέον ΦΠΑ .Επίσης 
για το έτος 2010 ορίζεται πρόσθετη αμοιβή 3.000 πλέον ΦΠΑ για πρόσθετες 
εργασίες δικτύου. 

 
• Σαββούλα Νικολού με την ειδικότητα του Φοροτέχνη Λογιστή με άδεια Οικον. 

Επιμελητηρίου Α τάξεως 874/2000 για την λογιστική και διαχειριστική 
υποστήριξη του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ με ετήσιο κόστος 12.000 € πλέον ΦΠΑ. 

 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα την πραγματοποίηση των 
παραπάνω προσλήψεων καθώς και τις σχετικές αμοιβές. 
 
Τροποποίηση προϋπολογισμού 2010 . 
 
 Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε τα μέλη   για τις τροποποιήσεις 
που πρέπει να γίνουν στον προϋπολογισμό του 2010. 
Οι τροποποιήσεις προέκυψαν από την ανάγκη της οριστικοποίησης των αμοιβών των 
συνεργατών του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ που προσλαμβάνονται  σύμφωνα με την 
προηγούμενη απόφαση. Το ύψος του προϋπολογισμού, συνέχισε ο κ. Μπένος, δεν 
μεταβάλλεται  αφού έγιναν εσωτερικές τροποποιήσεις, όπως φαίνεται αναλυτικά 
στον πίνακα που παραδόθηκε στα μέλη του Δ.Σ.:  

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ  ΕΤΟΥΣ  2010 

 
Ε Ξ Ο Δ Α 
                                                                                                                                           

Έξοδα Η/Υ και 
εξοπλισμός                                                                    

 2.000,00  € 
 

      
Έξοδα μίσθωσης ακινήτων:  9.700,00€ 

 
Ενοίκια                                                                                       

9.000 
 

Κοινόχρηστα                                                                               
    

    700 
 

 

   
Έξοδα λειτουργίας:  

 
17.500,00  € 

Δ.Ε.Η.                                                                                         1.500,00  
 

 



Ο.Τ.Ε.                                                                                         5.000,00 
   

 

COSMOTE                                                                                     1.000,00  
 

 

ΕΥΔΑΠ                                                                                       
    

    100,00  
 

 

Γραφική ύλη, 
αναλώσιμα                                                               

 5.500,00  
 

 

 
Εντυπα-Βιβλία 
                                                                                          

    500,00   

 
Διάφορα έξοδα(super market 
κ.λ.π.)                                               

 
2.200,00 
 

 

 
Ταχυδρομικά                                                                               

 
1.500,00 
 

 

 
Τραπεζικά έξοδα                                                                         
    

   
 200,00 

 

 
Μισθοδοσία και Αμοιβές Τρίτων: 

  
72.000,00  € 
 

   
 
Υπάλληλος 
πληροφορικής                                                              
 

 
 12.000 

 

Υπάλληλος καθαριότητος    
                                                              

  6.000  

Λογιστής                                                                                    
   

 12.000 
 

 

Αρχαιολόγος                                                                                
 

 12.000 
 

 

Γραμματειακή 
υποστήριξη                                                              
 

 12.000  

Γενικών 
καθηκόντων                                                                     
 

 12.000  

Μεταφράσεις                                                                               
 

 5.000 
 

 

 
Συγγραφή κειμένων                                                                      
 

 
1.000 

 

   
   
Έξοδα προβολής και διαφήμισης:  

 
23.000,00 € 

   
Εκδόσεις-παραγωγή ταινιών-προβολή                         
                      

20.000  

Ανάπτυξη ιστοσελίδας                                                                  
   

 3.000  

   
   
Έξοδα εκδηλώσεων:  

 
 

   
Έξοδα  Γ Γενικής Συνέλευσης:  

 
14.000,00 € 



Μετακίνηση μελών και 
προσκεκλημένων                                          
 

 5.000  

Διαμονή προσκεκλημένων – γεύματα   
                                             

 5.000 
 

 

Αναμνηστικά ώρα                                                                       
 

 3.000 
 

 

Φωτογραφίες και ντεοσκοπήσεις                                                  
 

 1.000  

  
 

 

Απρόβλεπτα έξοδα                                                                       
   
 

 1800,00 € 

 
ΣΥΝΟΛΟ    
ΕΞΟΔΩΝ                                                                              
 

  
140.000€ 

  
 

 

 
Ε Σ Ο Δ Α 

 
 

 

   
 
Συνδρομές μελών                                                                       

  
78.000,00€ 
 

   
 
Μέλη    430                                                                                 

 
43.000,00€ 

 
 

 
Καθυστερούμενες οφειλές μελών  150                                          

 
15.000,00€ 
 

 
 

 
Νέα μέλη  200                                                                             

 
20.000,00€ 

 

 
Χορηγοί – Δωρεές – Αρωγά μέλη                                                   
 

 62.000 € 

                                                                         
   
 
ΣΥΝΟΛΟ    ΕΣΟΔΩΝ                                
                                              

  
140.000€ 
 

 
 
 
Τα μέλη του Δ.Σ ύστερα από διεξοδική συζήτηση ενέκριναν ομόφωνα  την 
τροποποίηση του προϋπολογισμού  για το έτος 2010 σύμφωνα με την εισήγηση του 
Προέδρου. 
 
Αγορά λογιστικού πακέτου για τη μηχανογραφική τήρηση των βιβλίων 
μας.  
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δ .Σ  ότι έγινε έρευνα αγοράς για την πιο 
προσιτή τιμή για την αγορά μηχανογραφικού λογιστικού πακέτου  για την 
μηχανογραφημένη τήρηση των βιβλίων του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ. 
Με βάσει τις σημερινές ανάγκες του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ πρότεινε την  πιο συμφέρουσα 
προσφορά του μηχανογραφικού πακέτου DEFACTO  το οποίο πληρεί τις 
προδιαγραφές  που απαιτούνται για τις ανάγκες παρακολούθησης των λογιστικών 
μας βιβλίων καθώς και την αναλυτική τήρηση των μελών και χορηγών του 
ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ. Το κόστος του παραπάνω μηχανογραφημένου πακέτου  ανέρχεται σε  
800€ για την αγορά του, πλέον 250 € ετησίως για το Ετήσιο  συμβόλαιο συντήρησης.  



Τα μέλη του Δ. Σ  ομόφωνα ενέκριναν την αγορά του παραπάνω λογιστικού 
προγράμματος  για την  καλύτερη και αναλυτικότερη απεικόνιση των οικονομικών 
στοιχείων  του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ.    
 



Αλλαγή τρόπου τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ. Σ και  
των  Γ. Σ (από χειρόγραφη σε ηλεκτρονική μορφή). 
 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ ότι με βάσει τον Κ.Β.Σ και επειδή α) το 
ΔΙΑΖΩΜΑ διαθέτει  μηχανογράφηση, β) από τον 7/2000,  με βάσει την ΠΟΛ. 
Απόφαση   1167/2002 και 1222/2002, τα πρακτικά του Δ.Σ και  των Γ.Σ. τηρούνται  
σε αθεώρητο έντυπο  και γ) δεν ορίζεται διαφορετικός τρόπος τήρησης από το 
καταστατικό  λειτουργίας του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, πρέπει τα πρακτικά να τηρούνται 
μηχανογραφημένα και αφού  αναγνωσθούν  και υπογραφούν νόμιμα από τα μέλη του 
Δ.Σ και της Γ. Σ, για μεγαλύτερη ασφάλεια και για να μην μπορούν να 
αντικατασταθούν, να επικολλούνται στο αριθμημένο βιβλίο θέτοντας την σφραγίδα 
του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ στο πάνω και κάτω άκρο της σελίδας. 
 
Τα μέλη ομόφωνα ενέκριναν τον νέο τρόπο τήρησης των πρακτικών του Δ.Σ και της 
Γ.Σ από τον 1/2010. 
 
Αποδοχή δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου 
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε τα μέλη για την απόφαση του Ιδρύματος Σταύρου 
Νιάρχου να προχωρήσει σε δωρεά ενός σημαντικού ποσού για τους σκοπούς του 
Σωματείου.  Η επιθυμία του Ιδρύματος  είναι να μην δημοσιοποιηθεί το ύψος της 
δωρεάς, η οποία όμως, για λόγους εσωτερικής διαφάνειας του Σωματείου, είναι 
γνωστή στον Πρόεδρο, τον Ταμία  και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του 
Σωματείου.   Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την αποδοχή της δωρεάς 
και εξουσιοδότησε τον πρόεδρο να αποστείλει  ευχαριστήρια επιστολή προς το 
Ίδρυμα. 
 
Αποδοχή δωρεάς του Μεσογειακού Ινστιτούτου Κινηματογράφου. 
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε τα μέλη για την απόφαση του Μεσογειακού 
Κέντρου Κινηματογράφου, του οποίου διευθυντής είναι το ιδρυτικό μέλος του 
ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ κ. Γιώργος Καλογερόπουλος, να ανοίξει τον ηλεκτρονικό κουμπαρά 
για το αρχαίο θέατρο των Δελφών με το ποσό των 1.000 ευρώ και εισηγήθηκε την 
αποδοχή της παραπάνω προσφοράς.  Τα μέλη του Δ.Σ. έκαναν ομόφωνα αποδεκτή 
την εισήγηση του Προέδρου και τον εξουσιοδότησαν να αποστείλει ευχαριστήρια 
επιστολή προς το Μεσογειακό Ινστιτούτο Κινηματογράφου. 
 
Άλλα θέματα 
 

 Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ. ενημέρωσε τα μέλη για την πρόθεση του Δήμου Εκάλης 
μέσω της δημάρχου κας Βάσως Σπηλιωτοπούλου να προχωρήσει στη χορηγία 
ποσού 1.000 ευρώ για τους σκοπούς του Σωματείου και εισηγήθηκε την 
αποδοχή της παραπάνω χορηγίας. Τα μέλη του Δ.Σ. έκαναν ομόφωνα 
αποδεκτή την εισήγηση του προέδρου. 

 
• Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε τα μέλη για την περίπτωση της 12χρονης 

μαθήτριας από τις Σέρρες Κατερίνας Γιώσα, η οποία είχε ετοιμάσει μια 
ενδιαφέρουσα εργασία για 11 αρχαία θέατρα και πρότεινε να είναι η Κατερίνα 
το νεότερο αρωγό μέλος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ ως επιβράβευση για την 
προσπάθεια της. Τα μέλη του έκαναν ομόφωνα αποδεκτή την πρόταση του 
Προέδρου. 

 
• Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε τα μέλη ότι ολοκληρώθηκε η συνεργασία του 

ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ με το πανεπιστήμιο Πατρών για την ανάπτυξη της ιστοσελίδας 



του Σωματείου. Τα μέλη του Δ.Σ. ανέθεσαν στον Πρόεδρο να ετοιμάσει και να 
υπογράψει το πρακτικό ολοκλήρωσης του παραπάνω έργου. 

 
• Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. πρότεινε να αποσταλεί ευχαριστήρια επιστολή στο 

Δήμαρχο Αθηναίων και ιδρυτικό μέλος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ κ. Νικήτα 
Κακλαμάνη για την κάλυψη της δαπάνης ποσού 6.000 ευρώ για το γεύμα που 
παρατέθηκε στα μέλη και τους προσκαλεσμένους της δεύτερης γενικής 
συνέλευσης του Σωματείου. Το διοικητικό συμβούλιο έκανε ομόφωνα 
αποδεκτή την πρόταση του Προέδρου. 

 
Ο Πρόεδρος       Ο Γενικός Γραμματέας 
 
Σταύρος Μπένος      Βασίλης Λαμπρινουδάκης 


