
 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» 

Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2011 

 

Σήμερα, Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2011, 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  

Γιώργος Κουρουπός, ταμίας  

Χρήστος Λάζος, μέλος 

Βασίλης Χανδακάς, μέλος  

Γιώργος Σκεπαθιανός, αναπληρωματικό μέλος 

Απουσίαζε το μέλος κα Σοφία Ταράντου 

Είχαν  επίσης προσκληθεί και παρευρίσκοντο στη συνεδρίαση οι κ.κ. Θεοδώρα 

Ανδριοπούλου – Αθανασούλα, Πολυτίμη Ανδριοπούλου, Λυμπέρης 

Πολυχρονόπουλος (Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΡΤ SYSTEMS) και οι τοπογράφοι 

κ.κ. Νίκος Μάνης και Αρτεμάκης. 

 

Συνεργασία του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ με τη Ι’ ΕΠΚΑ και τη Γαλλική 

Αρχαιολογικής Σχολή Αθηνών για τηνυλοποίηση προγράμματος ψηφιακής 

ξενάγησης στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών.  

 

Ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του δ.σ. ότι με επιστολή της η Προϊσταμένη της Ι 

Εφορείας Αρχαιοτήτων κα Αθανασία Ψάλτη προτείνει συνεργασία με το ΔΙΑΖΩΜΑ 

για την υλοποίηση προγράμματος ψηφιακής ξενάγησης στον αρχαιολογικό χώρο των 

Δελφών.  Η επιστολή έχει ως ακολούθως: 

 



 



 

 

Εν συνεχεία ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του δ.σ., παρόντος και του διευθύνοντος 

συμβούλου της ΑΡΤ SYSTEMS Κ. Λυμπέρη Πολυχρονόπουλου, ότι η πρόταση 

συνεργασίας της Ι΄ Εφορείας Αρχαιοτήτων, η οποία εμπεριέχει και την τιμητική 

προσφορά επιστημονικού υλικού για την υλοποίησή της που διαθέτει η Γαλλική 

Αρχαιολογική Σχολή, είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της σύμβασης 

συνεργασίας που έχει υπογραφεί ανάμεσα στο ΔΙΑΖΩΜΑ και την ΑΡΤ.  Η σύμβαση 

αυτή περιλαμβάνει δύο φάσεις, υπενθύμισε ο κ. Μπένος: 

 

 Α’ φάση: περιήγηση των επισκεπτών μέσω κινητών τηλεφώνων στα αρχαία 

θέατρα Μεσσήνης και Επιδαύρου, που η διάθεσή τους στο ευρύ κοινό και τα 

μέλη του Σωματείου θα είναι δωρεάν, καθώς έχει εξασφαλισθεί χορηγία 

50.000 ευρώ από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» 

 Β΄ φάση:  εξάπλωση του προγράμματος και σε άλλους χώρους θέασης και 

ακρόασης, μετά από σχετική απόφαση του δ.σ. του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ. Το προϊόν 

που θα παράγεται θα προωθείται σε ηλεκτρονικά καταστήματα πώλησης 

(APPSTORE) μέσω σχετικών συμβάσεων που θα συνάπτει η ΑΡΤ με τα 

καταστήματα αυτά.  Στις συμβάσεις αυτές η ΑΡΤ  θα εμφανίζεται ως 

κατασκευαστής και κατέχων τα πνευματικά δικαιώματα του λογισμικού, ενώ 

το ΔΙΑΖΩΜΑ θα εμφανίζεται να κατέχει τα δικαιώματα του περιεχομένου.  

Σύμφωνα πάλι με τη σύμβαση, η διανομή των εσόδων αποτυπώνεται στον 

παρακάτω πίνακα : 

 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ 

ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

App Store 30% 30% 

Υπόλοιπο προς διανομή 70% - 

APT – Κατασκευαστής Εφαρμογής (Developer) 

49% του προς διανομή ποσού (70%) 

34,3% 

Διάζωμα – Ιδιοκτήτης Περιεχομένου (Contenet 

Provider) 51% του προς διανομή ποσού 70% 

35,7 

 

Είναι προφανές από τον παραπάνω πίνακα ότι η συνεργασία του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ με 

την ΑΡΤ μπορεί να αποδώσει ένα προϊόν πολύ σημαντικό για τη χώρα μας, όχι μόνο 

στο πεδίο του πολιτισμού, αλλά και στην ανάπτυξη του τουρισμού και της 

πραγματικής οικονομίας.  Το αξιοσημείωτο είναι ότι αυτό μπορεί να συμβεί χωρίς να 



καταβάλει το ελληνικό κράτος ούτε ένα ευρώ, χάρη στο μόχθο και την ευαισθησία 

πολλών επιστημόνων, κυρίως αρχαιολόγων, αλλά και χάρη στην καινοτομική μορφή 

που έχει η σύμβαση του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ με την ΑΡΤ. 

 

Συνεπώς, κατέληξε ο πρόεδρος, πρέπει να μελετήσουμε πολύ σοβαρά και να κάνουμε 

πολύ προσεκτικά βήματα στην υλοποίηση της β φάσης του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ με την 

ΑΡΤ, λαμβάνοντας υπόψη όλο το εύρος των πνευματικών δικαιωμάτων και με 

απόλυτο σεβασμό, όπως άλλωστε είναι πάγια βασική μας επιλογή, στο θεσμικό ρόλο 

του Υπουργείου Πολιτισμού. 

 

Ακολούθησε ευρύτατη συζήτηση και αναπτύχθηκε πολύ πλούσιος προβληματισμός 

από όλα τα μέλη του δ.σ., ο οποίος κατέληξε στα παρακάτω συμπεράσματα: 

 

 Το δ.σ. θεωρεί εξαιρετικά τιμητική την πρόταση συνεργασία της Ι’ Εφορείας 

Αρχαιοτήτων και της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής και εξουσιοδότησε τον 

πρόεδρο να ενημερώσει την κα Α. Ψάλτη ότι θα προχωρήσουμε το ταχύτερο 

δυνατό στην υλοποίηση της εφαρμογής της ψηφιακής ξενάγησης στον 

αρχαιολογικό χώρο των Δελφών. 

 

 Το δ.σ. εξουσιοδότησε τον πρόεδρο να προετοιμάσει σε συνεργασία με τον κ. 

Δ. Παπαπετρόπουλο το νομικό και θεσμικό έδαφος της ανάπτυξης της 

β΄φάσης του προγράμματος ψηφιακών ξεναγήσεων σε αρχαιολογικούς 

χώρους, σύμφωνα και με αυτά που προβλέπονται στη σύμβαση του 

ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ με την ΑΡΤ.   

 

Κλείνοντας τη συζήτηση του σημαντικού αυτού θέματος, ο πρόεδρος ανακοίνωσε ότι 

λόγω της σοβαρότητάς του θα επιδιώξει άμεσα να συναντηθεί με την πολιτική ηγεσία 

του Υπουργείου Πολιτισμού, προκειμένου να βρεθεί ο κοινός τόπος  ανάπτυξης του 

προγράμματος ψηφιακών ξεναγήσεων, που τόσα πολλά έχει να προσφέρει τόσο στην 

ανάδειξη των μνημείων, όσο και στην ενδυνάμωση της επιστημονικής και θεσμικής 

οντότητας της αρχαιολογικής κοινότητας της χώρας μας. 

 

Ανάθεση της εκπόνησης τοπογραφικής μελέτης για την προώθηση του 

αρχαιολογικού πάρκου στον Ορχομενό Βοιωτίας  

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε την ανάθεση της τοπογραφικής μελέτης για την προώθηση 

του αρχαιολογικού πάρκου στον Ορχομενό Βοιωτίας στον τοπογράφο μηχανικό κ. 



Γιώργο Αρτεμάκη, έναντι αμοιβής 5.000 ευρώ + Φ.Π.Α.  Ειδικότερα η σύμβαση 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  

 

1. Εγκαθίδρυση δικτύου όδευσης εντός της περιοχής μελέτης, εξαρτημένου από 

το σύστημα αναφοράς Ε.Γ.Σ.Α. ΄87, καθώς και εξασφάλιση και σήμανση επί 

του εδάφους των αντίστοιχων στάσεων. 

2. Αποτύπωση του συνόλου του αστικού τμήματος της περιοχής μελέτης, δηλαδή 

των υφιστάμενων οικοδομικών γραμμών, των υφιστάμενων ρυμοτομικών 

γραμμών, των περιφράξεων των ιδιοκτησιών, των εισόδων – εξόδων, αλλά 

και των χώρων στάθμευσης αυτών. 

3. Αποτύπωση όλων των υποδομών της περιοχής μελέτης,  δηλαδή  του οδικού 

δικτύου της περιοχής, των δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και των 

φρεατίων τους, των κοινόχρηστων – δημοσίων χώρων, των πλατειών – 

πεζοδρόμων, καθώς και χρωματική κατηγοριοποίηση των πεζοδρόμων και 

πλατειών, με συνοδευτικό υπόμνημα  επί του τοπογραφικού χάρτη. 

4. Αποτύπωση των βασικών γεωμετρικών χαρακτηριστικών των τριών μνημείων 

και αναλυτικά του περιβάλλοντος χώρου τους, με όλα όσα αυτός 

περιλαμβάνει (θέση - ύψος και μορφή περιφράξεων, θέση - πλάτος και 

υψόμετρα πεζουλιών και αναλημματικών τοίχων στο έδαφος και στη στέψη 

τους, ειδικές εξάρσεις του εδάφους, οριοθέτηση των περιοχών των 

διάσπαρτων λίθων).  Σημειώνεται ότι στην παρούσα μελέτη δε 

συμπεριλαμβάνεται η ειδική αποτύπωση που απαιτείται για τα δύο αρχαία 

μνημεία (αρχαίο θέατρο – Θολωτός τάφος), καθώς αυτό αποτελεί αντικείμενο 

της μελέτης αναστήλωσής τους. 

5. Αποτύπωση των δένδρων της περιοχής μελέτης, η οποία θα περιλαμβάνει 

πληροφορίες για τη θέση τους, τη διάμετρο του κορμού τους, τη διάμετρο της 

κόμης τους και το μέσο ύψος τους. 

6. Δημιουργία ψηφιακού αναγλύφου και παραγωγή ισοϋψών καμπυλών για το 

σύνολο της περιοχής μελέτης, με τρόπο που να διευκολύνει τη μετέπειτα 

σχεδίαση των απαραίτητων αρχιτεκτονικών τομών, των κατά πλάτος τομών 

και των μηκοτομών κατά την  εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης του 

αρχαιολογικού πάρκου. 

7. Σύνταξη συνοδευτικής τεχνικής έκθεσης με στοιχεία οδεύσεως, τεύχος 

εξασφαλίσεων των στάσεων όδευσης, αλλά και φωτογραφικό υλικό, 

κατηγοριοποίηση των υλικών εδαφοκάλυψης των διαφόρων πεζοδρόμων και 

των πλατειών της περιοχής μελέτης, καθώς και των χαρακτηριστικών 

δένδρων της περιοχής. 



 

Η οριστική μελέτη θα παραδοθεί σε τρία αντίγραφα, καθώς επίσης και σε ψηφιακή 

μορφή (σχέδια σε αρχεία dwg  και dxf  για ΑutoCAD, τα κείμενα σε αρχεία Word και 

οι πίνακες σε αρχεία Excel). 

Ο πρόεδρος ευχαρίστησε τον κ. Γιώργο Αρτεμάκη γιατί αποδέχθηκε να συνεργασθεί 

με το ΔΙΑΖΩΜΑ με το 1/3 της τρέχουσας αμοιβής του στο πλαίσιο της συνεισφοράς 

όλου του επιστημονικού δυναμικού που συνεργάζεται με το ΔΙΑΖΩΜΑ. Με τη σειρά 

του ο κ. Γιώργος Αρτεμάκης ευχαρίστησε τα μέλη του δ.σ. για τη συνεργασία αυτή 

και μετέφερε τη θετική αντιμετώπιση των κατοίκων της περιοχής για το 

συγκεκριμένο έργο 

 

Τα μέλη του δ.σ. αποφάσισαν  ομόφωνα να υπογραφεί η σύμβαση  για την ανάθεση τ 

της εκπόνησης τοπογραφικής μελέτης για την προώθηση του αρχαιολογικού πάρκου 

στον Ορχομενό Βοιωτίας από τον πρόεδρο του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ κ. Σταύρο Μπένο και 

τον τοπογράφο-μηχανικό κ. Γιώργο Αρτεμάκη. 

 

Σχετικά δε με τη σύμβαση της εκπόνησης της μελέτης για τη διαμόρφωση του 

αρχαιολογικού πάρκου του  Βοιωτικού Ορχομενού, η οποία θα συζητηθεί στην 

επόμενη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, ο κ. Γιώργος Κουρουπός 

επεσήμανε πως στην περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης (άρθρο 1) δεν 

αναφέρονται ονομαστικά τα μνημεία για τα οποία θα εκπονηθεί η μελέτη και 

εισηγήθηκε να συμπληρωθεί το σημείο αυτό της σύμβασης.  Τα μέλη του δ.σ. έκαναν 

ομόφωνα αποδεκτή την παρατήρηση του κ. Γ. Κουρουπού. 

 
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συνεργασία του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ με 
θεατρικές ομάδες και εκπαιδευτικούς φορείς  
 

Ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του δ.σ. για τις επαφές που είχε με διάφορες 

θεατρικές ομάδες (ΑΝΑΠΛΟΥΣ, ΩΚΥΠΟΥΣ κ.λ.π) με σκοπό τη συνεργασία για την 

πραγματοποίηση θεατρικών δρώμενων  σε αρχαίους χώρους θέασης και ακρόασης 

και τα οποία θα απευθύνονται σε μαθητές.   

 

Ο κ. Γιώργος Κουρουπός εξέφρασε την απόλυτη αντίθεσή του στην πρόταση του 

προέδρου και υπενθύμισε ότι κατά καιρούς και σε άλλα δ.σ. έχει διατυπώσει τον 

κίνδυνο που ελλοχεύει, να μετατραπεί το ΔΙΑΖΩΜΑ σε ιδιότυπο όχημα για τη χρήση 

των αρχαίων θεάτρων με όλους του κινδύνους και στη σχέση του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ με 

την αρχαιολογική υπηρεσία, αλλά και με τον καλλιτεχνικό χώρο, αφού θα 

μεταβληθούμε σε άτυπους αξιολογητές καλλιτεχνικών δρώμενων. 



 

Ο κ. Χρήστος Λάζος συμφώνησε απόλυτα με τις απόψεις του κου Γιώργου 

Κουρουπού και ο κ. Βασίλης Λαμπρινουδάκης επεσήμανε  με τη σειρά του ότι το 

ΔΙΑΖΩΜΑ κινδυνεύει να μετατραπεί σε άτυπο συμβούλιο γνωμοδότησης αιτήσεων 

που αφορούν σε εκδηλώσεις στα μνημεία, και θα υπάρξει εμπλοκή και ως εκ τούτου 

θα πρέπει να αποφευχθεί.  

 

Ο κ. Δημήτρης Παπαετρόπουλος τόνισε πως μια τέτοια απόφαση θα προκαλούσε την 

ενόχληση του Κεντρικού Αρχαιολογικού  Συμβουλίου. 

 

Ο κ. Πέτρος Θέμελης υποστήριξε πως παρόλα αυτά, το ΔΙΑΖΩΜΑ θα πρέπει να είναι 

θετικό σε εκδηλώσεις  ποιοτικές που έχουν σχέση με την εκπαίδευση. 

 

Μετά τα παραπάνω τα μέλη του δ.σ. δεν έκαναν αποδεκτή την εισήγηση του 

προέδρου για τη συνεργασία με θεατρικές ομάδες και άνοιξε ο δεύτερος κύκλος της 

συζήτησης για τη συνεργασία του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ με φορείς για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς.  Το λόγο πήρε ο  Γενικός Γραμματέας του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ κ. Βασίλης 

Λαμπρινουδάκης, ο οποίος εισηγήθηκε τη συνεργασία με τα σχολεία Εκάλης της 

Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας για την ανάδειξη του θεάτρου του ιερού του Διονύσου 

στην Ικαρία με το παρακάτω σκεπτικό:  

Ι. Το ιερό του Διονύσου στην Ικαρία Αττικής είναι κομβικής σημασίας για την 

ιστορία του θεάτρου. Συνδέεται αφενός με τον μύθο του Ικάριου και της αποκάλυψης 

στους ανθρώπους της δύναμης του οίνου από τον Διόνυσο και αφετέρου με την 

μετάβαση το 534 π. Χ. από το λατρευτικό στο θεατρικό δρώμενο με την εισαγωγή 

υποκριτή στο διάλογο με τον χορό από τον Θέσπι. 

ΙΙ. Από το θέατρο του ιερού σώζεται η αρχαϊκή ορθογώνια ορχήστρα του ενώ το 

(χωμάτινο) κοίλο δεν διακρίνεται αφού το τοπίο έχει αλλοιωθεί από τη διέλευση 

αγροτικού δρόμου ήδη από τον 19ο αιώνα. 

ΙΙΙ. Ο Δήμος Διονύσου ενδιαφέρεται για την φροντίδα, την προστασία και την 

ανάδειξη του ιερού και του θεάτρου. Ήδη ο Καποδιστριακός Δήμος διοργάνωνε κατ’ 

έτος με την άδεια της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και πρόχειρη τοποθέτηση 

καθισμάτων τα καλοκαίρια εκδηλώσεις στο χώρο του θεάτρου και το 2010 είχε 

αποφασίσει την διάθεση 20.000 για την ανάδειξη του θεάτρου στο ιερό, που όμως 

δεν πραγματοποιήθηκε με τις επελθούσες αλλαγές. Ο νέος Δήμος πάντως έχει έλθει 

σε επαφή με το Διάζωμα και με την Αρχαιολογική Υπηρεσία για την προώθηση 

προγράμματος φροντίδας και ανάδειξης του χώρου. 



IV. Το παράδειγμα άλλων Σχολείων που έχουν υιοθετήσει αρχαία θέατρα οδηγεί σε 

αναζήτηση συνεργασίας με σχολεία της περιοχής για την ευαισθητοποίηση της 

ευρύτερης κοινωνίας και ειδικότερα των νέων γενεών σχετικά με την ανάγκη 

διατήρησης των θεάτρων, μνημείων που συνδέονται με ένα από τα βασικότερα και 

πολυτιμότερα κεφάλαια της πολιτισμικής ελληνικής και παγκόσμιας κληρονομιάς. – 

Η δυναμικότερη μαθητική κοινότητα της περιοχής είναι τα Αρσάκεια-Τοσίτσεια 

Σχολεία Εκάλης, με τον περίπου ανερχόμενο στις 3.500 μαθητικό πληθυσμό τους. 

Προτείνεται επομένως η συνεργασία με τα Σχολεία αυτά για την φροντίδα και την 

ανάδειξη του ιερού και κυρίως του θεάτρου του ιερού του Διονύσου Ικαρίας. 

V. Τα Σχολεία μπορούν α) να οργανώσουν εκπαιδευτικά προγράμματα μελέτης της 

ιστορίας του θεάτρου γενικότερα και του χώρου του συγκεκριμένου ιερού ειδικότερα, 

β) να οργανώσουν δράσεις βίωσης του θεάτρου με διδασκαλία παραστάσεων στην 

οποία υπάρχει βεβαιότητα ότι παλαιές Αρσακειάδες και σήμερα διακεκριμένες 

ηθοποιοί θα θελήσουν να συμπράξουν, γ) να προωθήσουν συνεργατικά 

προγράμματα σχετικά με το αρχαίο και σύγχρονο θέατρο με σχολεία του εξωτερικού 

– ήδη στα Σχολεία αυτά πραγματοποιούνται τέτοια προγράμματα με σχολεία της 

Ιταλίας – και δ) να υιοθετήσουν το χώρο και το θέατρο της Ικαρίας με δράσεις 

καθαρισμού, συμβολές στον κουμπαρά του στο ΔΙΑΖΩΜΑ κλπ. 

VI. Το ΔΙΑΖΩΜΑ πρέπει να παράσχει το υλικό που διαθέτει για τις ανωτέρω δράσεις 

καθώς και όποια άλλη οργανωτική βοήθεια χρειασθεί για την ανωτέρω μαθητική 

δραστηριότητα. 

Ύστερα από μια γόνιμη συζήτηση στο δ.σ. η εισήγηση του καθηγητή Β. 

Λαμπρινουδάκη έγινε ομόφωνα αποδεκτή.  Το δ.σ. εξουσιοδότησε τους κ.κ. Β. 

Λαμπρινουδάκη και  Σ. Μπένο να υλοποιήσουν την παραπάνω συνεργασία. 

 

Ανακήρυξη των αδελφών Θεοδώρας Ανδριοπούλου – Αθανασούλα και 

Πολυτίμης Ανδριοπούλου ως επίτιμα μέλη του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ  

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε στα μέλη του δ.σ. την ανακήρυξη των αδελφών 

Ανδριοπούλου ως επίτιμα μέλη του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ για την εξαιρετική τους δωρεά 

χάρις στην οποία ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης για την αποκατάσταση του 

αρχαίου θεάτρου των Δελφών. 

Ήδη η προσφορά των αδελφών Ανδριοπούλου, πρόσθεσε ο κ. Μπένος, έχει γίνει 

σημείο αναφοράς για πολλούς δωρητές και αποτέλεσε το όχημα όχι μόνο για την 

ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου Δελφών, αλλά και  να ανοίξει ένας νέος κύκλος  

αναθέσεως μελετών, που αποτελεί μεγάλη προσφορά του Σωματείου μας στη 



γενικότερη προσπάθεια που καταβάλει το Υπουργείο Πολιτισμού και οι αρχαιολόγοι 

μας  για την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 

 

Όλα τα μέλη του δ.σ. μίλησαν με θερμά λόγια για την πρωτοβουλία αυτή και 

εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους προς τις δύο δωρήτριες.  Με τη σειρά τους οι 

αδελφές Ανδριοπούλου ευχαρίστησαν τα μέλη του δ.σ. για την ανακήρυξή τους ως 

επίτιμα μέλη του Σωματείου και εξέφρασαν τη βούλησή τους για τη συνδρομή τους 

και σε άλλα μνημεία στο μέλλον. 

 

Τα μέλη του δ.σ. έκαναν ομόφωνα αποδεκτή την εισήγηση του προέδρου, τον οποίο 

και εξουσιοδότησαν να επιδώσει στις τιμώμενες αντίγραφο (απόσπασμα) του 

παρόντος πρακτικού.  

 

Ορισμός μελών του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ στην υπό συγκρότηση Περιφερειακή 

Επιτροπή Διαβούλευσης της Περιφέρειας Αττικής  

 

Ο πρόεδρος ανέγνωσε στα μέλη του δ.σ. την παρακάτω επιστολή του περιφερειάρχη 

Αττικής κ. Γιάννη Σγουρού, ο οποίος είναι και επίτιμο μέλος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ: 

 



 
 

 

  



Ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι η επιτροπή αυτή θα έχει γνωμοδοτικό ρόλο σε 

θέματα γενικότερου περιφερειακού ενδιαφέροντος, που έχουν σχέση με όλες τις 

αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας (οικονομικές, περιβαλλοντικές, 

πολιτιστικές κλπ).  Η επιλογή αυτή του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ από τον περιφερειάρχη κ. 

Σγουρού  είναι εξαιρετικά τιμητική και πρότεινε για τακτικό  τον κ. Ανδρέα Ρούβα, 

μέλος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, ο οποίος επιδεικνύει ένα συνεχές ενδιαφέρον και μια 

συνεχή δραστηριότητα για τους σκοπούς του Σωματείου. Για δε αναπληρωματικό 

μέλος πρότεινε την κα Μαρία Σοφικίτου. 

Τα μέλη του δ.σ. συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του προέδρου. 

 

Εγγραφή νέων μελών 

 

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στο 

διοικητικό συμβούλιο την έγκριση των αιτήσεων των παρακάτω  προσώπων για την 

εγγραφή τους στο «ΔΙΑΖΩΜΑ» ως τακτικά και αρωγά μέλη: 

 

1. Αρσένης Γεράσιμος, οικονομολόγος 

2. Γάτση Μαρία, αρχαιολόγος 

3. Γρατσία Ειρήνη, αρχαιολόγος 

4. Ζέκκου Μελίνα, οικονομολόγος 

5. Ζέκκου Ρέα, υπεύθυνη οργάνωσης εκθεσιακών χώρων 

6. Κασσελά-Αρχοντάκη Γεωργία, οικονομολόγος 

7. Κατσέλη Λουκία (Λούκα)  Ταρσίτσα, Οικονομολόγος, καθηγήτρια Πανεπ. 

Αθηνών 

8. Κοντός Παναγιώτης, ομοτ. Καθηγητής Γλωσσολογίας 

9. Λογιάδης Μιλτιάδης (Μίλτου), μουσικού 

10. Μαγνήσαλη Μαρία, αρχιτέκτων – μηχανικός 

11. Μπαλαλής Ιωάννης, δικηγόρος, αντιδήμαρχος Κω 

12. Μπιλής Θεμιστοκλής, αρχιτέκτονας μηχανικός 

13. Ντουρντουρέκας Κων/νος, συνταξιούχος δικηγόρος 

14. Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας 

15. Σαπέρας Νικόλαος, αρχιτέκτων (ΑΡΩΓΟ ΜΕΛΟΣ) 

16. Τσουλφά Αικατερίνη, απόφοιτος Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. (ΑΡΩΓΟ 

ΜΕΛΟΣ) 

 

Τα μέλη του δ.σ. ενέκριναν ομόφωνα την εισήγηση του προέδρου. 

 



Ενημέρωση για τον οικονομικό απολογισμό από 1.9.2008- 30.9.2011  

Έγινε η παρουσίαση καθώς και η ανάλυση των κονδυλίων εσόδων και εξόδων του 

Οικονομικού και Διαχειριστικού Απολογισμού, καθώς και των εσόδων- εξόδων από 

την έναρξη του Διαζώματος, 1-9-08 έως 30.9 11. (βλ. πίνακα) 

Άλλα θέματα 

Κατάρτιση Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών  Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (ΤΤ-

e-bank) σχετικά με λογαριασμούς του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ με το Ταχυδρομικό 

Ταμιευτήριο.  Παροχή εξουσιοδότησης για την κίνηση αυτού/ών μέσω TT 

e-bank) 

 

Ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του δ.σ. ότι το ΔΙΑΖΩΜΑ προτίθεται να κάνει χρήση 

της δυνατότητας διενέργειας τραπεζικών συναλλαγών από απόσταση (TT e-bank) 

μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της εδρεύουσας στην Αθήνα (Πεσμαζόγλου 2-6) 

ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος ΑΤΕ 

(εφεξής «Τράπεζα) σε σχέση με τους τηρούμενους στην Τράπεζα υπ. αριθμ. 

89175425-3 και 89175423-7 λογαριασμούς αυτής. 

 

Μετά από συζήτηση το διοικητικό συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε τη διενέργεια 

τραπεζικών συναλλαγών από απόσταση (TT e-bank) μέσω του ηλεκτρονικού 

συστήματος της Τράπεζας σε σχέση με τους τηρούμενους στην Τράπεζα υπ. αριθμ.  

89175425-3 και 89175423 λογαριασμούς αυτής, προς τούτο δε ρητά και 

ανεπιφύλακτα εντέλλει  ειδικώς τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΔΙΚΑΙΟ του Ιωάννου, 

ημερομηνία γέννησης 10.7.1963  - αρ. δελτίου ταυτότητας ΑΙ 554288 -  

ΑΦ.Μ. 031641936: 

 

Να καταρτίσει με την Τράπεζα  Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 

Τραπεζικής (TT e-bank) εφεξής «Σύμβαση», δυνάμει της οποίας θα παρασχεθεί προς 

αυτόν, υπό τους προβλεπόμενους στη Σύμβαση όρους και προϋποθέσεις, η 

δυνατότητα και το δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης του ηλεκτρονικού συστήματος 

της Τράπεζας για την επ΄ονόματι και για λογαριασμό του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ διενέργειας 

τραπεζικών συναλλαγών από απόσταση στα πλαίσια και κατά τα προβλεπόμενα στη 

Σύμβαση, με μέγιστο επιτρεπόμενο όριο (αξία) συναλλαγών 3.000 ευρώ , σε σχέση 

με τούς υπ. αρ. 89175425-3 και 89175423-7 λογαριασμούς του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ στην 

τράπεζα, παρέχει δε για το σκοπό αυτό προς αυτόν την ακόλουθη εξουσιοδότηση 

(πάντοτε μέχρι του ως άνω μέγιστου επιτρεπόμενου ημερησίου ορίου-αξίας 

συναλλαγών): 

 



Διαβαθμισμένη εξουσιοδότηση: Πλήρης μέχρι ποσού 3.000 ευρώ. 

 

Για τη διενέργεια, κατά τα άνω καθοριζόμενα, των τραπεζικών συναλλαγών από 

απόσταση (web-banking) μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της Τράπεζας, το 

ΔΙΑΖΩΜΑ ρητά και ανεπιφύλακτα εντέλλει ειδικώς και εξουσιοδοτεί τον 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΔΙΚΑΙΟ να λάβει από την τράπεζα κατά την προβλεπόμενη 

διαδικασία αυτής: 

 (α) τον Κωδικό Ταυτότητας Πελάτη («user ID”) και (β) Μυστικό Κωδικό 

Αναγνώρισης («password”), μέσω των οποίων θα γίνεται η ηλεκτρονική 

ταυτοποίησή του ως εξουσιοδοτημένου προσώπου σε σχέση με τους ως άνω 

λογαριασμούς του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ , προκειμένου να καθίσταται δυνατή η είσοδος του 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  στο ηλεκτρονικό σύστημα της Τράπεζας και η 

διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών από απόσταση κατά τα ανωτέρω από αυτόν επ΄ 

ονόματι και για λογαριασμό του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ. 

 

Η ρητώς και ανεπιφυλάκτως παρεχόμενη, με την παρούσα απόφαση, ειδική εντολή 

και πληρεξουσιότητα θα παύσει να ισχύει μόνο στο τέλος της επόμενης εργάσιμης 

ημέρας από την ημέρα κοινοποίησης προς/λήψης  από την τράπεζα δήλωσης 

ανάκλησης αυτής είτε εγγράφως σε οποιοδήποτε υποκατάστημα αυτής με 

πρωτότυπη υπογεγραμμένη επιστολή του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, είτε μέσω 

τηλεπικοινωνιακής, ψηφιακής ή πληροφορικής συσκευής σύμφωνα με την εκάστοτε 

ισχύουσα διαδικασία της Τράπεζας και τους όρους, οι οποίοι διέπουν τη χρήση τους, 

σε κάθε δε περίπτωση έως  31 Οκτωβρίου 2013. 

 

Το ΔΙΑΖΩΜΑ ρητά και ανεπιφύλακτα αναγνωρίζει ως έγκυρες, ισχυρές και 

απρόσβλητες όλες τις συναλλαγές, οι οποίες θα γίνουν με τη χρήση των 

παρασχεθησομένων προς τον  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΔΙΚΑΙΟ: (α) Κωδικό Ταυτότητας 

Πελάτη («user ID”) και (β) Μυστικό Kωδικό Αναγνώρισης («password”), 

επί πλέον δε, σε σχέση με τη διενέργεια εγχρήματων συναλλαγών από απόσταση και 

με τη χρήση του Κωδικού Μιας Χρήσης («ΤΑΝ»), ο οποίος θα αποστέλλεται 

προς αυτόν κάθε φορά από την Τράπεζα σε όποιον αριθμό κινητού τηλεφώνου θα 

δηλώσει ο ανωτέρω ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ, θα φέρει δε το ίδιο έναντι της 

Τράπεζας και/ή τρίτων την ευθύνη για τυχόν κακή/μη εξουσιοδοτημένη χρήση των 

κωδικών αυτών από τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΔΙΚΑΙΟ ως και υπαίτιες πράξεις ή 

παραλείψεις αυτού στα πλαίσια ή σε σχέση με την παρεχόμενη ειδική εντολή και 

πληρεξουσιότητα. 

 



Ο Πρόεδρος      Ο Γενικός Γραμματέας 

 

Σταύρος Μπένος     Βασίλης Λαμπρινουδάκης 

 

 

 

 

 


