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ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ:   7/2020                                       
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  22/2020                                                       
                      
     
ΘΕΜΑ: «Έγκριση προγράμματος μαθημάτων & δράσεων Π.Π.Ι.Ε.Δ.» 
  
 Σήμερα στις 17/09/2020 ημέρα Πέμπτη 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. 519/2020 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 έξι από τα έντεκα 
μέλη. (Το Δ.Σ. είναι ενδεκαμελές συμπεριλαμβανομένου ενός εκπροσώπου των 
εργαζομένων του Ιδρύματος). Τα πρακτικά κατέγραψε η πρακτικογράφος του Δ.Σ., 
Λευκοθέα Στεργίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, βαθμού Α'. 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ 

2. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ 

3. ΕΙΡΗΝΗ ΖΑΛΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΓΑΛΗΣ    

4. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΚΟΥΛΗ 

5. ΛΥΔΙΑ ΒΕΝΤΗΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓΑΠΗΤΟΥ 

6. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ  

                        
ΘΕΜΑ 2ο  
 

         Ο κ. Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι το Παγκόσμιο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ελληνισμού της 

Διασποράς Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας προτίθεται να συνεχίσει τα 

μαθήματα & τις δράσεις του για το έτος 2020 -2021, ως εξής: 

• Μαθήματα ισπανικών ενηλίκων (μεσαίο επίπεδο – περσυνό τμήμα το οποίο 

διακόπηκε λόγω COVID 19) 

• Μαθήματα ενηλίκων παραδοσιακών μουσικών οργάνων ούτι & κρουστά 

• Θεατρικό παιχνίδι για παιδιά 

 Εργαστήρι μουσικής για παιδιά 

 Ρομποτική για παιδιά 

• Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μουσείου 
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Στη συνέχεια, προτάθηκε από μέλη του Δ.Σ. η καταβολή συμβολικού 

χρηματικού ποσού, δέκα (10,00) ευρώ τον μήνα/μαθητή, για κάθε μάθημα, ως 

οικονομική ενίσχυση/δωρεά προς το Ίδρυμα και για την εξυπηρέτηση των σκοπών 

και οικονομικών του αναγκών. 

Επίσης, προτάθηκε η καταβολή του συμβολικού ποσού του ενός (1,00) ευρώ 

ανά μαθητή που επισκέπτεται το Μουσείο Μικρασιατικού Ελληνισμού «Φ. 

Χαϊδεμένου», σε οργανωμένη ξενάγηση με το σχολείο, και των δύο (2,00) ευρώ ανά 

μαθητή, όταν πρόκειται για παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος μαθητών 

στο Μουσείο ως οικονομική ενίσχυση/δωρεά και για την εξυπηρέτηση των σκοπών 

και οικονομικών του αναγκών.   

Μετά το τέλος της εισήγησης και της διαλογικής συζήτησης που ακολούθησε, 

ο κ. Αντιπρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. 

 
 Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού μελέτησε προσεκτικά  τα παραπάνω 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(ο κ. Γρετζελιάς ψήφισε κατά) 

 

1) Εγκρίνει τη συνέχιση των μαθημάτων & των δράσεων στο ΠΠΙΕΔ, ως εξής: 

• Μαθήματα ισπανικών ενηλίκων (μεσαίο επίπεδο – περσυνό τμήμα το οποίο 

διακόπηκε λόγω COVID 19) 

• Μαθήματα ενηλίκων παραδοσιακών μουσικών οργάνων ούτι & κρουστά 

• Θεατρικό παιχνίδι για παιδιά 

• Εργαστήρι μουσικής για παιδιά 

• Ρομποτική για παιδιά 

• Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μουσείου 

2) Εγκρίνει την καταβολή χρηματικού ποσού δέκα (10,00) ευρώ τον 

μήνα/μαθητή, για κάθε μάθημα, ως οικονομική ενίσχυση/δωρεά προς το 

Ίδρυμα και για την εξυπηρέτηση των σκοπών και οικονομικών του αναγκών. 

3) Εγκρίνει την καταβολή χρηματικού ποσού του ενός (1,00) ευρώ ανά μαθητή 

που επισκέπτεται το Μουσείο Μικρασιατικού Ελληνισμού «Φ. Χαϊδεμένου», 

σε οργανωμένη ξενάγηση με το σχολείο, και των δύο (2,00) ευρώ ανά 

μαθητή, όταν πρόκειται για παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος 

μαθητών στο Μουσείο ως οικονομική ενίσχυση/δωρεά, για την εξυπηρέτηση 

των σκοπών και οικονομικών του αναγκών.   

  
  Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 22/20 
    
 
 
 
   Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Π.Π.Ι.Ε.Δ.                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 
         "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" 
              
                                                 
                      
            ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 
 


