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              Σήμερα στις 24/09/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00, συνήλθε το  
Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Π.Ι.Ε.Δ. Δήμου Ν.Φ.-Ν.X. σε τακτική συνεδρίαση ύστερα 
από την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 703/2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου που δόθηκε σε όλα 
τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/10, για λήψη απόφασης στα 
παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης. 
 Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, καθώς παρευρέθησαν εννέα από τα έντεκα 
μέλη. (Το Δ.Σ. είναι ενδεκαμελές συμπεριλαμβανομένου ενός εκπροσώπου των 
εργαζομένων του Ιδρύματος). Τα πρακτικά κατέγραψε η αναπληρώτρια 
πρακτικογράφος του Δ.Σ., Λευκοθέα Στεργίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, βαθμού Α'. 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ - ΧΩΡΕΜΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

2. ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

3. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

4. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ  

5. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ          

6. ΒΑΣΣΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ          

7. ΣΙΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  

8. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ  

9. ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (προσήλθε 

στο 2ο θέμα) 
 

 
ΘΕΜΑ 6ο  

  

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. αναφερόμενη στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,  

ενημέρωσε τα μέλη για τη λήψη απόφασης αναφορικά με την πιθανότητα καταβολής 

ενός συμβολικού ποσού από τους μαθητές που συμμετέχουν στη διεξαγωγή των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στο Μουσείο 

Μικρασιατικού Ελληνισμού «Φ. Χαϊδεμένου» από τον Οκτώβριο 2018 έως τον Ιούνιο 

2019.  

 



Η Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού, Λευκοθέα Στεργίου, 

πρότεινε την καταβολή του ποσού του 1,00 (ενός) ευρώ από τους μαθητές των 

σχολείων που παρακολουθούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μουσείου «Φ. 

Χαϊδεμένου», ενώ η πρόταση της Αντιπροέδρου αφορούσε στην καταβολή των 5,00 

(πέντε) ευρώ μόνο από τους μαθητές μόνο των ιδιωτικών σχολείων. Η τρίτη πρόταση 

από μέλη του Δ.Σ. αφορούσε στην μη καταβολή ποσού από κανέναν μαθητή 

σχολείου. 

 

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση 

στην οποία υπεβλήθησαν οι ανωτέρω απόψεις και προτάσεις αναφορικά με το θέμα  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(3 ΥΠΕΡ καταβολής ποσού από όλους τους μαθητές των σχολείων: κα 

Σιμιτζόγλου, κα Βασσάρα, κα Σεφεριάδου – 2 ΥΠΕΡ καταβολής ποσού μόνο 
από μαθητές ιδιωτικών σχολείων: κα Χωρέμη, κος Καλαμπόκης  & 4 ΚΑΤΑ: κα 

Γαλαζούλα, κα Παπαδοπούλου, κ. Κόντος, κ. Αντωνόπουλος) 
 

Απορρίπτει τελικώς, λόγω ασυμφωνίας, την πρόταση αναφορικά με την 

καταβολή ενός συμβολικού ποσού για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων που θα πραγματοποιηθούν στο Μουσείο Μικρασιατικού Ελληνισμού 

«Φ. Χαϊδεμένου» από τον Οκτώβριο 2018 έως τον Ιούνιο 2019 και τα οποία θα 

προσφέρονται σε όλους τους μαθητές δωρεάν. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 68/2018 

 

        
     Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Π.Π.Ι.Ε.Δ.                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 
           "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" 
                              
          
 
      ΕΙΡΗΝΗ ΧΩΡΕΜΗ-ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ 


