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ΘΕΜΑ : «  Έγκριση αιτημάτων για τη διάθεση αίθουσας εκδηλώσεων Π.Π.Ι.Ε.Δ. »                                          
 
     Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο κτίριο του Παγκοσμίου Πολιτιστικού 
Ιδρύματος Ελληνισμού της Διασποράς (Π.Π.Ι.Ε.Δ.) του Δήμου Νέας 
Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στις 
26.02.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00, το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Ιδρύματος, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ/λλου 71/07.02.2018 
Πρόσκληση του κου Προέδρου, που δόθηκε σε όλα τα μέλη, σύμφωνα 
με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για λήψη απόφασης στο άνω θέμα 
της ημερησίας διάταξης. 
 

     Τα πρακτικά κατέγραψε η πρακτικογράφος του Δ.Σ., κα Γραικούση 
Όλγα, κλάδου ΔΕ Χειριστών Η/Υ, βαθμού Α΄.     
   
     Το Δ.Σ. είναι ενδεκαμελές, συμπεριλαμβανομένου ενός εκπροσώπου 
των εργαζομένων του Ιδρύματος. 
 

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε 
σύνολο ένδεκα (11) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 
εννέα (9) τακτικά μέλη, ως ακολούθως : 
      
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 

Αντιπρόεδρος 
1. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

Πρόεδρος 
 2. ΒΑΣΣΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ       
 

2. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     

3. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ 
4. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    
5. ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
6. ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
7. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 
8. ΣΙΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
9. ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

 

          Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η Προϊσταμένη κα Στεργίου 
Λευκοθέα. 
 



 
 
      Η κα Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. εισηγούμενη το 15ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης ενημέρωσε τα μέλη σχετικά και είπε ότι « Έγιναν τα κάτωθι 
αιτήματα που αφορούν διάθεση χώρων του Π.Π.Ι.Ε.Δ. : 

     •    Αίτημα του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ν.Φ., που 
αφορά την παραχώρηση αίθουσας του Π.Π.Ι.Ε.Δ. στην Χορωδία 
“Παναγία Βουρλιώτισσα”, για την πραγματοποίηση μαθημάτων 
έκαστη Δευτέρα. 

     •     Αίτημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αντιοχειτών, που αφορά την 
παραχώρηση αίθουσας του Π.Π.Ι.Ε.Δ. για την πραγματοποίηση 
εορταστικής εκδήλωσης, την Κυριακή 22.04.2018, στα πλαίσια της 
συμπλήρωσης 30 ετών από την ίδρυση του Συλλόγου. 

     •   Αίτημα του Φεμινιστικού Τμήματος Νομαρχιακής Επιτροπής 
Βόρειας Αθήνας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., που αφορά την παραχώρηση 
αίθουσας του Π.Π.Ι.Ε.Δ. για την πραγματοποίηση εκδήλωσης, με 
θέμα ΄΄Υγεία και Γυναίκα΄΄, στις 12.03.2018. 

     •     Αίτημα του 1ου Νηπιαγωγείου Νέας Φιλαδέλφειας, που αφορά 
την  παραχώρηση χώρου του Π.Π.Ι.Ε.Δ. για την πραγματοποίηση 
εκδήλωσης, στις 12.06.2018.  

     •     Αίτημα της κας Μυρτώς Κλεάνθους Τσαούση, που αφορά την 
παραχώρηση αίθουσας του Π.Π.Ι.Ε.Δ. (σε ημερομηνία που θα 
υπάρχει διαθέσιμη), για την πραγματοποίηση λογοτεχνικής 
εκδήλωσης. 

     •    Αίτημα του Φιλοζωικού Συλλόγου Νέας Φιλαδέλφειας, που 
αφορά την παραχώρηση χώρου του Π.Π.Ι.Ε.Δ. για την 
πραγματοποίηση πασχαλινών εκδηλώσεων και bazaar στις 
30/31.03.2018 και την 01.04.2018. 

     •    Αίτημα του 2ου ΕΠΑ.Λ. Νέας Φιλαδέλφειας, που αφορά την 
παραχώρηση χώρου του Π.Π.Ι.Ε.Δ. για την πραγματοποίηση 
διεθνούς συνάντησης, στα πλαίσια του προγράμματος 
“Erasmus”, στις 07.03.2018. » 

 
     Μετά το τέλος της εισήγησης και την ανωτέρω ενημέρωση, 
ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δ.Σ. του 
Ιδρύματος. 
 

     Ο κος Κόντος πήρε τον λόγο και είπε ότι ψηφίζει ΄΄ναι΄΄ για όλες τις 
αιτήσεις, αφού συμπεριλαμβάνονται στην ανωτέρω εισήγηση προς      
το Δ.Σ. του Ιδρύματος. 
     Η κα Γαλαζούλα και η κα Παπαδοπούλου σημείωσαν ότι δεν 
συμφωνούν να διατίθεται ο χώρος του Π.Π.Ι.Ε.Δ. γενικά σε όλους τους 
φορείς και τα άτομα που κάνουν αίτημα στο Ίδρυμα και πρότειναν        
να εξετάζονται ενδελεχώς όλα τα αιτήματα που κατατίθενται                   
και να παραχωρείται ο χώρος του Ιδρύματος εκεί όπου είναι σχετικό ως 
προς αντικείμενα που αφορούν το Π.Π.Ι.Ε.Δ., καθώς και εκεί όπου 
κρίνεται αναγκαίο  (π.χ. στα Νηπιαγωγεία λόγω έλλειψης χώρου στις 
εγκαταστάσεις τους κ.λπ.).  
     Τα μέλη του Δ.Σ. συμφώνησαν ως προς την άνω πρόταση.  
 
     Στην συνέχεια η κα Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να 
αποφασίσουν σχετικά. 



 
 
 
     Το Δ.Σ. του Π.Π.Ι.Ε.Δ., αφού μελέτησε προσεκτικά και έλαβε υπ’ όψιν 
του όλα τα ανωτέρω : 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

     Τα μέλη του Δ.Σ. του Ιδρύματος ψήφισαν σχετικά με το κάθε αίτημα 
που αφορά παραχώρηση χώρου του Ιδρύματος, ως κατωτέρω : 

    •   Σχετικά με το αίτημα του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
Ν.Φ., που αφορά την παραχώρηση αίθουσας του Π.Π.Ι.Ε.Δ. στην 
Χορωδία “Παναγία Βουρλιώτισσα” για την πραγματοποίηση 
μαθημάτων κάθε Δευτέρα : Τα μέλη ψήφισαν ΄΄όχι ΄΄, πλην του       
κου Κόντου, ο οποίος ψήφισε ΄΄ναι΄΄ για τον λόγο που αναφέρεται 
ανωτέρω.  

     •   Σχετικά με το αίτημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αντιοχειτών, που 
αφορά την παραχώρηση της αίθουσας του Π.Π.Ι.Ε.Δ. για την 
πραγματοποίηση εορταστικής εκδήλωσης, την Κυριακή 
22.04.2018, στα πλαίσια της συμπλήρωσης 30 ετών από την 
ίδρυση του συλλόγου :  Όλα τα μέλη ψήφισαν ΄΄ναι΄΄. 

     •  Σχετικά με το αίτημα του Φεμινιστικού Τμήματος Νομαρχιακής 
Επιτροπής Βόρειας Αθήνας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α, που αφορά την 
παραχώρηση αίθουσας του Π.Π.Ι.Ε.Δ. για την πραγματοποίηση 
εκδήλωσης με θέμα ΄΄Υγεία και Γυναίκα΄΄, στις 12.03.2018 : Τα μέλη 
ψήφισαν ΄΄ναι΄΄, με αιτιολογία ότι θα υπάρχει πληρωμή προς       
το Ίδρυμα, εκτός από το μέλος κα Σεφεριάδου Δήμητρα, η οποία 
εκπροσωπεί τους υπαλλήλους του Ιδρύματος, που ψήφισε ΄΄όχι΄΄, 
δεδομένου ότι είναι πάγια γνώμη των υπαλλήλων να μην 
παραχωρείται ο χώρος του Ιδρύματος σε πολιτικά κόμματα               
(η οποία άλλωστε διατυπώνεται και στον Κανονισμό του 
Π.Π.Ι.Ε.Δ.).  

     •   Σχετικά με το αίτημα του 1ου Νηπιαγωγείου Νέας Φιλαδέλφειας,  
που αφορά την παραχώρηση χώρου του Π.Π.Ι.Ε.Δ. για την 
πραγματοποίηση εκδήλωσης, στις 12.06.2018 : Όλα τα μέλη 
ψήφισαν ΄΄ναι΄΄, (ο διαθέσιμος χώρος του εν λόγω Νηπιαγωγείου 
δεν είναι επαρκής για την εκδήλωση).  

     •   Σχετικά με το αίτημα της κας Μυρτώς Κλεάνθους Τσαούση, που 
αφορά την παραχώρηση αίθουσας του Π.Π.Ι.Ε.Δ. (σε ημερομηνία 
που θα υπάρχει διαθέσιμη), για την πραγματοποίηση 
λογοτεχνικής εκδήλωσης :  Όλα τα μέλη ψήφισαν ΄΄ναι΄΄. 

     •   Σχετικά με το αίτημα του Φιλοζωικού Συλλόγου Νέας Φιλαδέλφειας, 
που αφορά την παραχώρηση χώρου του Π.Π.Ι.Ε.Δ για την 
πραγματοποίηση πασχαλινών εκδηλώσεων και bazaar, στις 
30/31.03.2018 και την 01.04.2018 :  Όλα τα μέλη ψήφισαν ΄΄όχι΄΄. 

     •   Σχετικά με το αίτημα του 2ου ΕΠΑ.Λ. Νέας Φιλαδέλφειας, που 
αφορά την παραχώρηση χώρου του Π.Π.Ι.Ε.Δ. για την 
πραγματοποίηση διεθνούς συνάντησης, στα πλαίσια του 
προγράμματος Erasmus, στις 07.03.2018 :  Όλα τα μέλη ψήφισαν 
΄΄ναι΄΄. 

 
 
 



 
 

    
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 25/2018. 

    
 
 
 
         Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Π.Π.Ι.Ε.Δ.                                ΤΑ ΜΕΛΗ 
             "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" 
 
              ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ                          ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                             
                                                                                 ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ 
                                                                                 ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                                                                                 ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                                       
                                                                                 ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
                                                                                 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ                                                      
                                                                                 ΣΙΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
                                                                                 ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ                                            
                                                                   
                                                                                            
                     
                                                                                               

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Π.Π.Ι.Ε.Δ 
"ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" 

 
 

                                             ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 
 

 
 
    

    
 
 
 
 


