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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν
ο
1 

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 13/02/2020 

Στη Μεσαριά Θήρας (επί του επαρχιακού δρόμου Φηρών – Πύργου), σήμερα την 

13/02/2020, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18:00, στα γραφεία της 

Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 124154738000 και διακριτικό τίτλο 

¨ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε.¨, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, 

κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., 

σύμφωνα με το Άρθρο 24 παρ. 3 του Καταστατικού της Επιχείρησης, για λήψη 

αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :  

1. 1
η
 Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού. 

2. Συζήτηση για την παρακολούθηση του Ηφαιστείου Θήρας.  

3. Αναθεώρηση τιμολογιακής πολιτικής που θα ακολουθήσει η ΓΕΩΘΗΡΑ 

Μ.Α.Ε. από το έτος 2020.  

4. Συζήτηση για την διεξαγωγή σεμιναρίου για τους ξεναγούς – συνοδούς. 

5. Λοιπά θέματα. 

   

Επί συνόλου εννέα (9) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, παρέστησαν τα επτά (7) 

μέλη, ήτοι: 

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Αργυρός Ιωάννης                           1. Νομικός Νικόλαος 

2. Μαρκοζάνες Ιωάννης                      2. Ξαγοράρης Αντώνιος       

3. Σιγάλα Καλλιόπη          

4. Κίτσου Σοφία 

5. Μάινας Ιωάννης 

6. Σιγάλα Λαμπρινή 

7. Λιγνός Ελευθέριος 

ΑΔΑ: 6Ω7ΛΟΕΚ6-ΙΞΛ



Χρέη πρακτικογράφου και ψηφολέκτη, εκτελεί το μέλος του Δ.Σ. κ. Μαρκοζάνες 

Ιωάννης. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με τον Νόμο και το 

καταστατικό, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. , κ. Αργυρός Ιωάννης, κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης και αρχίζει η εξέταση των  θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

 

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Αναθεώρηση τιμολογιακής πολιτικής που θα ακολουθήσει η 

ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. από το έτος 2020.  

 

 

Εισηγούμενος ο Πρόεδρος το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των μελών του Δ.Σ. την νέα τιμολογιακή πολιτική που θα ακολουθήσει η 

ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. για το έτος 2020, ως εξής: 

 

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. 2020 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΜΕΝΗΣ 

 

1) ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ  

Α) Τέσσερα Ευρώ (4 €) εάν οι επισκέπτες προμηθευτούν το εισιτήριο από τα ταμεία 

εισόδου της Νέας Καμένης. 

Β) Τρία ευρώ και πενήντα λεπτά (3,5 €) εάν οι επισκέπτες προμηθευτούν το εισιτήριο 

ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα ή τα γραφεία της ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. 

Γ) Τρία Ευρώ (3,0 €) καθορίζεται η τιμή χονδρικής που θα πωλείται στους κατόχους 

πρακτορείων τουρισμού με ελάχιστη παραγγελία τα 400τμχ.  

2) ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 50% ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΤΙΜΗΣ  

Μειωμένο εισιτήριο δικαιούνται οι παρακάτω κατηγορίες επισκεπτών: 

Α) Άτομα άνω των 65 ετών με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας 

Β) Φοιτητές με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας 

Γ) Άνεργοι – άποροι της ημεδαπής με επίδειξη της αντίστοιχης κάρτας που διαθέτουν 

ΑΔΑ: 6Ω7ΛΟΕΚ6-ΙΞΛ



Δ) Πολύτεκνοι – τρίτεκνοι της ημεδαπής με επίδειξη της αντίστοιχης κάρτας που 

διαθέτουν 

Ε) Παιδιά ηλικίας πέντε (5) έως δεκαοκτώ (18) ετών 

 

3) ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 

Ελεύθερη είσοδο στη Ν. Καμένη δικαιούνται οι παρακάτω κατηγορίες: 

Α) Μόνιμοι κάτοικοι Θήρας - Θηρασίας 

Β) Άτομα με αναπηρία άνω του 50% με την επίδειξη της αντίστοιχης κάρτας που 

διαθέτουν 

Γ) Παιδιά έως πέντε (5) ετών 

Δ) Οι εκτελούντες εντεταλμένη από τη ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. εργασία στο χώρο του 

Ηφαιστείου 

Ε) Κάτοχοι δελτίου ελεύθερης εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία με 

την επίδειξη αυτού 

Στ) Οι υπηρετούντες την στρατιωτική τους θητεία με επίδειξη δελτίου ταυτότητας 

οπλίτη σε ισχύ 

Η) Ξεναγοί με επίδειξη της ξεναγικής τους ταυτότητας  σε ισχύ η οποία έχει εκδοθεί 

από το Υπουργείο Πολιτισμού 

Θ) Ερευνητές – Επιστήμονες – Ερευνητικές Ομάδες στους οποίους έχει προηγηθεί 

χορήγηση αδείας από τη ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. με σκοπό τη φωτογράφιση, τη μελέτη, 

τη σχεδίαση ή την δημοσίευση υλικού σχετικού με την Ν. Καμένη. 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6Ω7ΛΟΕΚ6-ΙΞΛ



ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΜΕΝΗΣ 

Όσον αφορά στα αιτήματα κινηματογράφησης στη Ν. Καμένη θα ισχύουν τα 

εξής: 

 

1) Η τιμή για την παροχή άδειας εισόδου θα ξεκινάει από 500€ και άνω και θα 

αποφασίζεται κατά περίπτωση από τριμελή επιτροπή η οποία θα απαρτίζεται 

από τους εκάστοτε:  Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο  της 

ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε.  Το αντίτιμο που θα καταβάλλεται θα αφορά καθαρά στην 

είσοδο του συνεργείου κινηματογράφησης με σκοπό την λήψη κινηματογρα-

φικού υλικού από την Νέα Καμένη. 

2) Ελεύθερη είσοδος θα επιτρέπεται μόνο σε συνεργεία που σκοπό θα έχουν την 

λήψη κινηματογραφικού υλικού για την δημιουργία ντοκιμαντέρ. Η άδεια θα 

παραχωρείται από την ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερο-

μένου.  

 

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΩΘΗΡΑ ΜΑΕ 

     

1) Ορίζεται κόστος παρακολούθησης σεμιναρίων του οποίου  την ευθύνη 

διοργάνωσης θα έχει η ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. κατά περίπτωση με ελάχιστο 

κόστος τα 50,00€ .  

2) Μειωμένο αντίτιμο παρακολούθησης κατά 50% θα καταβάλλεται από τους 

ξεναγούς με επίδειξη της ξεναγικής τους ταυτότητας  σε ισχύ η οποία έχει 

εκδοθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού. 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΤΗΣ ΓΕΩΘΗΡΑ ΜΑΕ 

Ορίζεται κόστος πώλησης της εφαρμογής το ποσό των τεσσάρων ευρώ (4,00€).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακολούθησε  διαλογική συζήτηση με τα μέλη του Δ.Σ. , αναλύθηκε η νέα 

τιμολογιακή πολιτική που κατέθεσε ο Πρόεδρος για την ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. και 

κατόπιν τούτων, το  Δ.Σ. 

ΑΔΑ: 6Ω7ΛΟΕΚ6-ΙΞΛ



 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την νέα τιμολογιακή πολιτική της ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. έτους 2020.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 3/2020 

(αναρτητέα στο Πρόγραμμα ¨Διαύγεια¨) 

Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει από τώρα τις παραπάνω αποφάσεις, υπογράφει 

το παρόν πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση. 

O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          

Αργυρός Ιωάννης  

ΤΑ   ΜΕΛΗ 

Αργυρός Ιωάννης 

Μαρκοζάνες Ιωάννης   

Κίτσου Σοφία 

Σιγάλα Καλλιόπη    

Μάϊνας Ιωάννης 

Λιγνός Ελευθέριος 

Σιγάλα Λαμπρινή 

                                                                                                                           Θήρα, 13/2/2020 

 

Ακριβές απόσπασμα του Πρακτικού 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

ΑΡΓΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΔΑ: 6Ω7ΛΟΕΚ6-ΙΞΛ
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