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ντοκιμαντέρ

COSMOTE

Σήμερα στις 04/05/22 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00, συνήλθε το Διοικητικό
Συμβούλιο του Π.Π.Ι.Ε.Δ. Δήμου Ν.Φ.–Ν.X. σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την
υπ΄ αριθμ. πρωτ. 269/2022 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 επτά 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'.
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΓΚΡΙΝΤΖΑΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΒΑΚΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΛΑΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΖΑΛΜΑ (αναπλ. μέλος)
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΑΛΕΦΡΑΓΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΩΡΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΟΥΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ 3ο
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αναφερόμενος στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για τα εξής:
Η εταιρεία τηλεοπτικών παραγωγών «576 digital» έχει αναλάβει για λογαριασμό
του CosmoteHistory την παραγωγή σειράς ντοκιμαντέρ με τίτλο «Η κληρονομιά της
Μικράς Ασίας». Πρόκειται για την πρώτη σειρά ντοκιμαντέρ που αφηγείται την
απίστευτη ιστορία του πώς το 1,5 εκατ. πρόσφυγες που διαμοιράστηκαν στον
Ελλαδικό χώρο μετά το 1922, κατόρθωσε να μεταμορφώσει τον Ελλαδικό χάρτη και
την ελληνική κοινωνία για πάντα.
Η εταιρεία αιτείται κάποια εκ των γυρισμάτων της σειράς να πραγματοποιηθούν
στο Μουσείο «Φ. Χαϊδεμένου» μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου. Η πρεμιέρα της σειράς
θα γίνει 14 Σεπτεμβρίου 2022. Η εταιρεία θα επιθυμούσε πρόσβαση στο αρχειακό
υλικό του Ιδρύματος, αλλά κυρίως αρωγή προκειμένου να εντοπίσει απογόνους
Μικρασιατών που θα μιλήσουν για την καταγωγή τους, τις ιστορίες που έχουν
ακούσει από τους προγόνους τους και το προσωπικό τους βίωμα ως απόγονοι
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Μικρασιατών. Αναζητούν επίσης γνώστες της ιστορίας που μπορούν να αφηγηθούν
πτυχές των προαναφερθέντων θεματικών».
Η εταιρεία επιθυμεί η δράση να τεθεί υπό την αιγίδα του ΠΠΙΕΔ. Από τα
ανωτέρω, δεν προκύπτει οικονομική επιβάρυνση για το Ίδρυμα.
Μετά το τέλος της εισήγησης και της διαλογικής συζήτησης που ακολούθησε, ο κ.
Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού μελέτησε προσεκτικά τα παραπάνω:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη διεξαγωγή μέρους γυρισμάτων στο Μουσείο «Φ. Χαϊδεμένου», από την
εταιρεία τηλεοπτικών παραγωγών «576 digital», η οποία έχει αναλάβει για
λογαριασμό του CosmoteHistory την παραγωγή σειράς ντοκιμαντέρ με τίτλο «Η
κληρονομιά της Μικράς Ασίας. Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν από την εταιρεία
μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου, έχοντας παράλληλα πρόσβαση και στο αρχειακό υλικό
του Ιδρύματος. Η πρεμιέρα της σειράς θα γίνει στις 14 Σεπτεμβρίου 2022. Η εν λόγω
δράση θα τεθεί υπό την αιγίδα του ΠΠΙΕΔ. Από τα ανωτέρω, δεν προκύπτει
οικονομική επιβάρυνση για το Ίδρυμα.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 10/2022.
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Π.Ι.Ε.Δ.
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