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ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ:  1/2023                                       
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ΘΕΜΑ: «Διεξαγωγή ξεναγήσεων στο Μουσείο από τρίτους»                                           
                        
             Σήμερα στις 26/01/23 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00, συνήλθε το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Π.Π.Ι.Ε.Δ. Δήμου Ν.Φ.–Ν.X. σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την 
υπ΄ αριθμ. πρωτ. 20/2023 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 συμμετείχαν οκτώ 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 - Οικονομικού, βαθμού Α'. 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ 

2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ  

3. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ (αναπλ. μέλος) ΣΟΦΙΑ ΑΛΕΦΡΑΓΚΗ 

4. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΒΑΚΑΣ  

5. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΟΥΛΑΣ  

6. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΛΑΣ  

7. ΑΡΕΤΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (αναπλ. 
μέλος) 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΩΡΙΝΟΣ 

8. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ  

 ΗΛΙΑΣ ΓΚΡΙΝΤΖΑΛΗΣ 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και το αναπληρωματικό μέλος, κα Ε. Ζαλμά. 
 
ΘΕΜΑ 6ο 

  
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. αναφερόμενος στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,  

ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για τα εξής: 

Το Ίδρυμα έχει συνάψει σύμβαση με εξωτερικό συνεργάτη για τη διεξαγωγή 

ξεναγήσεων σε ομάδες στο Μουσείο «Φ. Χαϊδεμένου». Ωστόσο, το τελευταίο 

διάστημα έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο διεκπεραίωσης ξεναγήσεων από ξεναγούς, 

οι οποίοι δεν έχουν καμία εργασιακή σχέση με το Μουσείο, και οι οποίοι 

πληρώνονται για τις υπηρεσίες τους απευθείας από τις ομάδες που ξεναγούν. Το 

γεγονός αυτό συνεπάγεται τη μείωση των διαθέσιμων ημερών που δύναται να 

διατεθούν στην ξεναγό του Ιδρύματος, αλλά και της μη δυνατότητας ελέγχου του 

περιεχομένου των ξεναγήσεων που πραγματοποιούνται.  

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το ΔΣ να αποφασίσει: 



Α) Εάν θα επιτρέπει σε τρίτους να πραγματοποιούν ξεναγήσεις στο Μουσείο 

Φ.Χ., χωρίς να υφίσταται κάποια εργασιακή σχέση με το Ίδρυμα, αποκλειστικά σε 

ημερομηνίες που θα καθορίζονται από τους αρμόδιους υπαλλήλους του ΠΠΙΕΔ, 

ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των ημερομηνιών 

Β) Εάν και εφόσον επιτραπεί η διενέργεια ξεναγήσεων σε τρίτους, οι οποίοι δεν 

έχουν κανενός είδους εργασιακή σχέση με το Ίδρυμα, θα καταβάλλεται κάποιο 

αντίτιμο από τα άτομα που συμμετέχουν στην ξενάγηση, υπέρ των σκοπών του 

Μουσείου.     

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 ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Δεν επιτρέπει τη διενέργεια ξεναγήσεων από τρίτους (ξεναγούς), οι οποίοι δεν έχουν 

καμία εργασιακή σχέση με το Μουσείο, καθώς υπάρχει ήδη ξεναγός με εργασιακή 

σχέση (σύμβαση) με το Μουσείο, η οποία προσφέρει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες 

κατόπιν εξειδίκευσης και ενδελεχούς ενασχόλησης με το αντικείμενο και το 

περιεχόμενο του Μουσείου «Φ. Χαϊδεμένου», καθιστώντας έτσι απόλυτα ελεγχόμενη 

τη θεματική ανάλυση και παρουσίαση των ενοτήτων του στο κοινό.   

 
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 6/2023. 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως. 
       
         Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Π.Π.Ι.Ε.Δ.                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 
              "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" 
              
                               
                                        

     ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 


