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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

Παρασκευή 01 Σεπτεμβρίου 2017 

 

Σήμερα, Παρασκευή 01 Σεπτεμβρίου 2017, στο επί της οδού Μπουμπουλίνας 30, γραφείο 

του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», έγινε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Παρόντες ήσαν οι κ.κ.: 

Σταύρος Μπένος, πρόεδρος,  

Πέτρος Θέμελης, αντιπρόεδρος, 

Βασίλης Λαμπρινουδάκης, γενικός γραμματέας, 

Γιώργος Κουρουπός, ταμίας, 

Κων/νος Μπολέτης, μέλος. 

 

Τη συνεδρίαση παρακολούθησαν, επίσης, ο κ. Βασίλης Μαυριδόγλου, μέλος της Ελεγκτικής 

Επιτροπής του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Σούζυ Ρισκάλα, μεταφράστρια. 

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ι΄ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: 

 

Εν όψει της Ι΄ Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», η οποία θα 

πραγματοποιηθεί από 06 έως 10 Σεπτεμβρίου 2017 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, ο 

πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σταύρος Μπένος, ενημέρωσε τα μέλη ότι η 

θεματολογία της Γενικής Συνέλευσης, όπως προβλέπεται από το Άρθρο 14 του Καταστατικού 

του Σωματείου, θα είναι η ακόλουθη: 

 

 Έγκριση του απολογισμού δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017. 

 Έγκριση οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού μέχρι και την 31η 

Αυγούστου του 2017. 

 Έγκριση του προγραμματισμού δράσεων για το έτος 2018. 

 Έγκριση του προϋπολογισμού για το έτος 2018. 

 Έγκριση της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2016. 

 

Εν συνεχεία τα μέλη συζήτησαν διεξοδικά τη θεματολογία της Ι΄ Γενικής Συνέλευσης: 

 

1. Απολογισμός δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017. 

 

Αρχικά, ο κ. Σταύρος Μπένος αναφέρθηκε στα βασικά σημεία του απολογισμού της δράσης 

του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017, τον οποίο θα παρουσιάσει κατά τη διάρκεια 

της επικείμενης Συνέλευσης. 

 

Ο κ. Μπένος επισήμανε ότι οι οραματικοί στόχοι της φετινής χρονιάς που διανύει το 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» είναι αφ’ ενός η ωρίμανση των έργων αποκατάστασης των μνημείων, αφ’ 

ετέρου η σύνδεση των μνημείων με τον αγροδιατροφικό τομέα και τον ψηφιακό κόσμο. Εν 
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συνεχεία, ο πρόεδρος ανέφερε τα τέσσερα κορυφαία έργα, στην υλοποίηση των οποίων 

συμβάλλει το Σωματείο κατά το τρέχον έτος: 

 

Α. Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου (πρόγραμμα Ο.Χ.Ε. 

Περιφέρειας Ηπείρου), 

Β. Πολιτιστική και περιβαλλοντική Διαδρομή της Στερεάς Ελλάδας (πρόγραμμα 

Ο.Χ.Ε. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας), 

Γ. Πολιτιστική διαδρομή στα μνημεία κατά μήκος της Εγνατίας Οδού (πρόγραμμα 

Ο.Χ.Ε. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης). 

Δ. Πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Ηρακλείου. 

 

Ο κ. Μπένος αναφέρθηκε εν συνεχεία στα δύο βασικά επίπεδα δράσης του Σωματείου, τα 

οποία, επίσης, θα παρουσιάσει στη Συνέλευση:  

α) το πνευματικό – ιδεολογικό, το οποίο αφορά τη μετάβαση από το σύστημα 

κρατικής διαχείρισης στη διαχείριση των δημόσιων αγαθών μέσα από τη δύναμη των 

συνεργειών και  

β) το προγραμματικό επίπεδο της οικοδόμησης ενός προγράμματος μιας πολιτιστικής 

διαδρομής ή ενός αρχαιολογικού πάρκου.  

 

Ακολούθως, ο κ. Μπένος απαρίθμησε τις τέσσερις επιμέρους φάσεις υλοποίησης των 

παραπάνω προγραμμάτων (διαδρομών και πάρκων), στις οποίες καλείται να συνδράμει και το 

«ΔΙΑΖΩΜΑ»:  

1) υποδομές,  

2) marketing και ψηφιακές εφαρμογές,  

3) επιχειρηματικότητα,  

4) διακυβέρνηση. 

 

Κλείνοντας, ο κ. Μπένος πρότεινε στα μέλη το κεντρικό μήνυμα της παρουσίασής του να 

είναι: «Τα μνημεία στο κέντρο της ζωής» και η «Via Egnatia ενώνει τις ζωές και τα όνειρά 

μας», κατά τη διάρκεια της οποίας θα παρουσιάσει τον απολογισμό της δράσης του 

Σωματείου για το έτος 2017, καθώς και τα βήματα σχεδιασμού και οικοδόμησης του 

προγράμματος VIA EGNATIA. 

 

Στο σημείο αυτό ο κ. Μπένος εισηγήθηκε σχετικά με τον απολογισμό δράσης του Διοικητικού 

Συμβουλίου για το έτος 2017 να μιλήσουν, επίσης, οι κ.κ. Πέτρος Θέμελης, αντιπρόεδρος του 

Σωματείου, Βασίλης Λαμπρινουδάκης, γενικός γραμματέας και Γιώργος Κουρουπός, ταμίας. 

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Μπένος πρότεινε οι δύο καθηγητές να παρουσιάσουν τον ιδεολογικό 

πυρήνα της σύγχρονης ολοκληρωμένης διαχείρισης ενός μνημείου, αλλά και τη συνδρομή του 

Σωματείου σε αυτό, και ο κ. Κουρουπός να παρουσιάσει τον οικονομικό απολογισμό.  

 

Τα μέλη του συμβουλίου, μετά από εκτενή συζήτηση, συμφώνησαν ομόφωνα με τις 

εισηγήσεις του προέδρου, κ. Σταύρου Μπένου που αφορούν τον απολογισμό δράσης του 

Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017. 
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2. Έγκριση οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού μέχρι και την 31η 

Αυγούστου του 2017 (Συν. 1). 

 

Ο κ. Γιώργος Κουρουπός, ταμίας του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» εισηγήθηκε στα μέλη την 

έγκριση του οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού του Σωματείου έως την 31η 

Αυγούστου του 2017 (Συν. 1), ο οποίος εν συνεχεία θα πρέπει να εγκριθεί και από το σώμα 

της Γενικής Συνέλευσης.  

 

Τα μέλη του συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα τον οικονομικό και διαχειριστικό απολογισμό 

έως την 31η Αυγούστου του 2017. 

 

 

3. Προγραμματισμός δράσεων για το έτος 2018. 

 

Σχετικά με τον προγραμματισμό των δράσεων του Σωματείου για το έτος 2018 ο πρόεδρος, κ. 

Σταύρος Μπένος πρότεινε ο οραματικός στόχος που καλείται να υπηρετήσει το Σωματείο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» για το έτος 2018 να είναι η σύνδεση των μνημείων με τον αγροδιατροφικό 

τομέα, την επιχειρηματικότητα και τον ψηφιακό κόσμο. Εν συνεχεία ο πρόεδρος επανέλαβε 

τα τέσσερα κομβικά έργα, την υλοποίηση των οποίων θα συνεχίζει να υπερασπίζεται το 

Σωματείο και για το επόμενος έτος: 

Α. Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου. 

Β. Πολιτιστική και περιβαλλοντική της Στερεάς Ελλάδας. 

Γ. Πολιτιστική διαδρομή στα μνημεία κατά μήκος της Εγνατίας Οδού. 

Δ. Πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Ηρακλείου. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου, μετά από εκτενή συζήτηση, συμφώνησαν ομόφωνα με την 

εισήγηση του προέδρου, κ. Σταύρου Μπένου που αφορούν τον προγραμματισμό των δράσεων 

για το έτος 2018. 

 

 

4. Έγκριση του προϋπολογισμού για το έτος 2018 (Συν. 2). 

 

Ο κ. Γιώργος Κουρουπός, ταμίας του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» εισηγήθηκε στα μέλη την 

έγκριση του προϋπολογισμού για το έτος 2018 (Συν. 2), ο οποίος εν συνεχεία θα πρέπει να 

εγκριθεί και από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης.  

 

Τα μέλη του συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα τον προϋπολογισμό του Σωματείου για το έτος 

2018. 
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5. Ενημέρωση από το μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής, κο Βασίλη Μαυριδόγλου 

για την Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2016 (Συν. 3). 

 

Ο κος Βασίλης Μαυριδόγλου, μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής, ενημέρωσε τα μέλη του 

συμβουλίου ότι την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017 συνήλθε η Ελεγκτική Επιτροπή του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», η οποία συνέταξε και ενέκρινε την Έκθεση της Ελεγκτικής 

Επιτροπής για το έτος 2016. 

 

Εν συνεχεία, ο κος Μαυριδόγλου έθεσε υπ’ όψιν των μελών του Συμβουλίου την Έκθεση της 

Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2016 (Συν. 3), η οποία περιλαμβάνει τον έλεγχο και τη 

διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

Τα μέλη του συμβουλίου εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για την Έκθεση της Ελεγκτικής 

Επιτροπής. 

 

 

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ: 

 

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την 

υποστήριξη του αναπτυξιακού προγράμματος «Πολιτιστική διαδρομή Εγνατίας 

Οδού». Έγκριση των όρων του σχετικού μνημονίου συνεργασίας (Συν. 4).  

 

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου, κ. Σταύρος Μπένος, ενημέρωσε τα μέλη ότι ην Τετάρτη 30 

Αυγούστου 2017 συζητήθηκε και εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο της 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Π.Α.Μ.Θ.) με την υπ’ αριθμόν 140/2017 

απόφαση η σύναψη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – 

Θράκης και του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την υποστήριξη του αναπτυξιακού 

προγράμματος «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ». 

 

Ο κ. Μπένος πρόσθεσε ότι το μνημόνιο συνέταξε ο κ. Γιάννης Ζηρίνης, Ηλεκτρολόγος-

Μηχανολόγος και εμπειρογνώμων σε Θέματα Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Πόρων. «Με την 

υπογραφή του παραπάνω μνημονίου, συνέχισε ο κ. Μπένος, προτείνεται η συνδρομή του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» στην υποστήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 

για τη δημιουργία του προγράμματος «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ». Πιο 

συγκεκριμένα το Σωματείο θα προσαρμόσει για τις ανάγκες της παραπάνω Περιφέρειας τα 

ολοκληρωμένα σχέδια σύνδεσης του τουριστικού προϊόντος με την τοπική οικονομία που έχει 

ήδη επεξεργαστεί για αντίστοιχα προγράμματα Πολιτιστικών Διαδρομών σε άλλες Περιφέρειες 

της χώρας. Επιπλέον, το «ΔΙΑΖΩΜΑ» θα υποστηρίξει την Π.Α.Μ.Θ. σε δύο θέματα που 

αποτελούν προϋπόθεση για την ανάδειξη της περιφέρειας σε ποιοτικό τουριστικό προορισμό: 

• στην προβολή/προώθηση/μάρκετινγκ του προορισμού και 

• στην παρουσίαση των μνημείων με τη βοήθεια τεκμηριωμένων, αλλά προσιτών στο 

πλατύ κοινό αφηγήσεων, με τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών, κατάλληλων για συσκευές 

κινητής τηλεφωνίας και ταμπλέτες». 
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Στο σημείο αυτό ο κ. Μπένος έθεσε υπ’ όψιν των μελών του συμβουλίου το σχέδιο μνημονίου 

συνεργασίας (Συν. 4). Τα μέλη του συμβουλίου, αφού μελέτησαν διεξοδικά τους όρους του 

μνημονίου, συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του προέδρου για τη συνεργασία μεταξύ 

της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», καθώς 

και για τη σύναψη του σχετικού μνημονίου για την υποστήριξη του αναπτυξιακού 

προγράμματος «Πολιτιστική διαδρομή Εγνατίας Οδού». Τέλος, εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο 

να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την υπογραφή του. 

 

 

7. Έγκριση σύμβασης μερικής απασχόλησης μεταξύ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

και της μεταφράστριας, κας Σούζυ Ρισκάλα μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2017 (Συν. 

5). 

 

Ο κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι με τη δημοσίευση του νέου αγγλικού ιστοτόπου 

του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», καθώς και με την επικείμενη ανάπτυξη της πλατφόρμας 

ICARUS για τη διεθνή προβολή του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» θα ήταν χρήσιμη η σταθερή 

συνεργασία με ένα μεταφραστή.  

 

Στο σημείο αυτό, ο κ. Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη τη συνεργασία με τη μεταφράστρια, κα 

Σούζυ Ρισκάλα, η οποία εθελοντικά έχει ήδη μεταφράσει κείμενα για το «ΔΙΑΖΩΜΑ» όπως 

φαίνεται και στον πίνακα (Συν. 5). Αμέσως μετά, ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κα Ρισκάλα 

για να παρουσιάσει τις δεξιότητές της. 

 

Εν συνεχεία, πρότεινε την έγκριση της σύμβασης μερικής απασχόλησης μεταξύ του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και της κας Σούζυ Ρισκάλα από 01 Σεπτεμβρίου μέχρι την 31 

Δεκεμβρίου 2017 και με ύψος καθαρών μηνιαίων αποδοχών τα 595 ευρώ. 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του 

προέδρου για τη σύναψη σύμβασης μερικής απασχόλησης μεταξύ του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» και της μεταφράστριας, κας Σούζυ Ρισκάλα μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2017 

 

 

8. Αποδοχή της χορηγίας του Ομίλου επιχειρήσεων ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., ύψους 

12.400 ευρώ, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2017. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι ο Όμιλος Επιχειρήσεων ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 

Α.Ε., εταιρικό μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», ανανέωσε την ετήσια συνδρομή του προς 

το Σωματείο, ύψους 12.400 ευρώ, για το έτος 2017. 

 

Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 12.400 ευρώ, του 

Ομίλου Επιχειρήσεων ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για 

το έτος 2017. 
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Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά τον Όμιλο για τη συμβολή του στην ενίσχυση 

των σκοπών του σωματείου και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της χορηγίας. 

 

 

8. Αποδοχή της χορηγίας της ALPHA BANK, ύψους 6.200 ευρώ, ως ετήσιας 

συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2017. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η ALPHA BANK, εταιρικό μέλος του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», ανανέωσε την ετήσια συνδρομή της προς το Σωματείο, ύψους 

6.200 ευρώ, για το έτος 2017. 

 

Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 6.200 ευρώ, της 

ALPHA BANK, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2017. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την ALPHA BANK για τη συμβολή της στην 

ενίσχυση των σκοπών του σωματείου και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της χορηγίας. 

 

 

10. Α) Έγκριση της διάθεσης από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» του ποσού των 1.000 

ευρώ ως οικονομική ενίσχυση της θεατρικής παράστασης «Θουκυδίδης 

Δραματικός: Το Θέατρο του Πολέμου 2», η οποία παρουσιάστηκε στις 12 και 13 

Αυγούστου 2017 στο Αρχαίο Θέατρο της Μεσσήνης. 

Β) Έγκριση της διάθεσης από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» του ποσού των 1.000 

ευρώ για την κάλυψη του κόστους του δείπνου που παρατέθηκε μετά την 

παράσταση «Θουκυδίδης Δραματικός: Το Θέατρο του Πολέμου 2». 

 

Ο κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου ότι πραγματοποιήθηκε με μεγάλη 

επιτυχία στις 12 και 13 Αυγούστου 2017 στο Αρχαίο Θέατρο της Μεσσήνης η θεατρική 

παράσταση «Θουκυδίδης Δραματικός: Το Θέατρο του Πολέμου 2». 

 

Ακολούθως, εισηγήθηκε στα μέλη του συμβουλίου τα ακόλουθα: 

Α) έγκριση της διάθεσης από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» του ποσού των 1.000 ευρώ ως 

οικονομική ενίσχυση της θεατρικής παράστασης «Θουκυδίδης Δραματικός: Το Θέατρο του 

Πολέμου 2»,  

Β) έγκριση της διάθεσης από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» του ποσού των 1.000 ευρώ για 

την κάλυψη του κόστους του δείπνου που παρατέθηκε μετά την παραπάνω παράσταση. 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα με:  

α) τη διάθεση από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» του ποσού των 1.000 ευρώ ως οικονομική 

ενίσχυση της θεατρικής παράστασης «Θουκυδίδης Δραματικός: Το Θέατρο του Πολέμου 2»,  

Β) της διάθεση από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» του ποσού των 1.000 ευρώ για την κάλυψη 

του κόστους του δείπνου που παρατέθηκε μετά την παραπάνω παράσταση. 
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11. Έγκριση Οικονομικού απολογισμού έως 31 Ιουλίου 2017 (Συν. 6). 

 

Ο κ. Γιώργος Κουρουπός, ταμίας του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», εισηγήθηκε στα μέλη την 

έγκριση του οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού του Σωματείου έως την 31η 

Ιουλίου 2017 (Συν. 6).  

 

Τα μέλη του συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα τον οικονομικό και διαχειριστικό απολογισμό 

έως την 31 Ιουλίου 2017. 

 

 

12. Αποδοχή νέων μελών: 

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγήθηκε στα μέλη την έγκριση των αιτήσεων 

των παρακάτω φυσικών προσώπων για την εγγραφή τους στο ΔΙΑΖΩΜΑ» ως τακτικά και 

αρωγά μέλη: 

 

• Παναγιώτης Κουτσομητόπουλος, αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α., ως τακτικό μέλος. 

• Ελένη Λιόλιου, φιλόλογος, ως τακτικό μέλος. 

• Γιώργος Μαρούδας, συνταξιούχος ηλεκτρολόγος – μηχανολόγος, ως τακτικό μέλος. 

• Σταύρος Νικολόπουλος, σύμβουλος αναβάθμισης επιχειρήσεων, ως αρωγό μέλος. 

• Ακριβή Παπαθανασοπούλου, συνταξιούχος – εκπαιδευτικός, ως τακτικό μέλος. 

• Βασιλική Σταθαράκου, συνταξιούχος, ως τακτικό μέλος. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση έκανε ομόφωνα δεκτή την εισήγηση του 

προέδρου. 

 

 

13. Άλλα θέματα που θα προταθούν. 

 

Α. Ενημέρωση και λήψη απόφασης για τη συνεργασία του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» με 

την «CLIO MUSE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 

ΙΚΕ» με θέμα τη α) φιλοξενία και β) εισαγωγή του περιεχομένου για μία θεματική 

διαδρομή στην πόλη της Κομοτηνής στην πλατφόρμα της Clio Muse. Έγκριση των όρων 

της σχετικής σύμβασης (Συν. 7-8). 

 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος πρότεινε τη δημιουργία μιας 

ψηφιακής πολιτιστικής διαδρομής στην πόλη της Κομοτηνής εν όψει της Ι΄ Γενικής 

Συνέλευσης του Σωματείου, την οποία τα μέλη θα μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν από το 

κινητό τους και να περιηγηθούν στην πόλη. Αμέσως μετά, εισηγήθηκε στα μέλη τη 

συνεργασία του Σωματείου με την «CLIO MUSE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΙΚΕ», η οποία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη καινοτόμων 

ψηφιακών εφαρμογών ξενάγησης.  

 

Ο κ. Μπένος πρόσθεσε ότι στο πλαίσιο της παραπάνω συνεργασίας η Εταιρεία CLIO MUSE 

δύναται να αναλάβει τη φιλοξενία και εισαγωγή του περιεχομένου στην πλατφόρμα της Clio 
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Muse μίας θεματικής διαδρομής στην πόλη της Κομοτηνής. Πρόσθεσε, επίσης, ότι η 

διαδρομή θα αποτελείται από 18 επιλεγμένα σημεία ενδιαφέροντος και 18 ιστορίες Στο 

σημείο αυτό ο κ. Μπένος υπενθύμισε στα μέλη ότι τα κείμενα που θα πλαισιώνουν την εν 

λόγω εφαρμογή επιμελείται η Δρ. Αρχαιολογίας, κ. Εύη Παπαδοπούλου – Χρυσικοπούλου. 

 

Ακολούθως, ο κ. Μπένος έθεσε υπ’ όψιν των μελών του συμβουλίου την οικονομική 

προσφορά που απέστειλε η Εταιρεία CLIO MUSE (Συν. 7), σύμφωνα με την οποία η αμοιβή 

της Εταιρείας για την παραγωγή του παραπάνω έργου θα ανέλθει στα 420 ευρώ (μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ήτοι στο ποσό των 520,80 € (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ 24%). 

 

Αμέσως μετά, ο κ. Μπένος έθεσε υπ’ όψιν των μελών του συμβουλίου ένα σχέδιο της 

σύμβασης – ιδιωτικού συμφωνητικού που θα συνυπογράψουν η Εταιρεία CLIO MUSE και το 

Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την ανάθεση του παραπάνω έργου (Συν. 8). 

 

Τα μέλη του συμβουλίου, μετά από συζήτηση, συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του 

προέδρου για την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και της 

Εταιρείας «CLIO MUSE». Εν συνεχεία ενέκριναν ομόφωνα τους όρους της σύμβασης – 

ιδιωτικού συμφωνητικού που θα συνυπογράψουν η Εταιρεία CLIO MUSE και το Σωματείο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ». Τέλος, τα μέλη εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο του Σωματείου, κ. Σταύρο 

Μπένο, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την υπογραφή του. 

 

 

Β. Παραγωγή της έκδοσης «Ένα μοναδικό ταξίδι στην ιστορία της υγείας» στην Αγγλική 

Γλώσσα. 

 

Ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου, κ. Βασίλης Λαμπρινουδάκης εισηγήθηκε στα μέλη τη 

μετάφραση της έκδοσης «Ένα μοναδικό ταξίδι στην ιστορία της υγείας» για το Ασκληπιείο της 

Επιδαύρου στην αγγλική γλώσσα, καθώς και την παραγωγή αντίστοιχης έκδοσης. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του κ. Λαμπρινουδάκη και 

τον εξουσιοδότησαν να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την παραγωγή της 

έκδοσης «Ένα μοναδικό ταξίδι στην ιστορία της υγείας» στην Αγγλική Γλώσσα. 
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Ο  πρόεδρος Ο γενικός γραμματέας 

 

  

  

  

  

Σταύρος Μπένος Βασίλης Λαμπρινουδάκης 
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Επισυναπτόμενο 1ο: 

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός (xl) 
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Επισυναπτόμενο 2ο: 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018 

 

 

Ε Ξ Ο Δ Α 

 

 

 

 

                                                                      

Έξοδα Η/Υ και εξοπλισμός                                                                     3.000,00  € 

 

      

Έξοδα μίσθωσης ακινήτων:  9.000,00€ 

 

Ενοίκια 

 

6.000,00€  

Κοινόχρηστα 

 

3.000,00€  

Έξοδα λειτουργίας:  

 

30.000,00€ 

Δ.Ε.Η.                                                                                           2.000,00€  

 

 

Ο.Τ.Ε.                                                                                           3.000,00€ 

   

 

COSMOTE                                                                                       500,00€  

 

 

ΕΥΔΑΠ                                                                                                 200,00€ 

 

 

Γραφική ύλη, αναλώσιμα                                                                 4.000,00€  

 

 

 

‘Έντυπα-Βίβλια 

                                                                                          

       

900,00€ 

 

 

Έξοδα ταξιδιών ομάδας εργασίας 

 

10.000,00€ 
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Διάφορα έξοδα (έξοδα φιλοξενίας, καθαριότητας, φλουρί Πρωτοχρονιάς, 

συνδρομές, εγγυητικές επιστολές κ.λ.π.) 

 

 

   6.000,00€ 

 

 

Ταχυδρομικά – Μεταφορικά 

 

 

3.000,00€ 00 

 

 

 

Τραπεζικά έξοδα                                                                             

 

   

      400,00€ 

 

 

Μισθοδοσία και Αμοιβές Τρίτων: 

  

102.0000  € 

 

Υπάλληλος πολυμεσικών εφαρμογών 19.000,00€  

Αρχαιολόγος                                                                            

19.000,00€ 

 

Αρχαιολόγος 

                                                              

   15.000,00€  

Γραμματειακή υποστήριξη                                                                                           13.000,00€ 

 

 

Γενικών καθηκόντων   

 

 13.000,00€ 

 

 

 

Γενικών καθηκόντων                                                          

 

 13.000,00€  

Λογιστής        

 

  5.000,00€ 

 

 

Υπάλληλος καθαριότητος                                                               

 

  5.000,00€  

Έξοδα ΙΑ΄ Γενικής Συνέλευσης  

 

50.000,00€ 

Έξοδα Δ΄ Συνάντησης Εταιρικών Μελών 

 

 30.000,00€ 
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Έξοδα Δ΄ Συνάντησης Άνω Διαζώματος 

 

 5.000,00€ 

Παραγωγικές Διαδικασίες – Ντοκιμαντέρ - Εκδόσεις  

 

20.000,00€ 

Μεταβιβαστικές πληρωμές* 

 

        

135.000,00€ 

(* Οικονομικές εισροές από χορηγίες και δωρεές οι οποίες μεταβιβάζονται μέσω 

της οικονομικής διαχείρισης του Διαζώματος σε συγκεκριμένα έργα και μελέτες 

π.χ. ΟΤΕ - μελέτη ψηφιακής στρατηγικής, Ελληνικά Πετρέλαια –μελέτη 

αποκατάστασης για το Τελεστήριο Ελευσίνας, Ολυμπία Οδός - μελέτη 

συγκρότησης φακέλου Πολιτιστικής Διαδρομής Ολυμπίας Οδού, Νέα Οδός, 

μελέτη για τη Πολιτιστική Διαδρομή της Ηπείρου). 

  

Ενίσχυση κουμπαράδων Διαζώματος  

 

10.000,00€ 

Απρόβλεπτα έξοδα 

 

 6.000,00€ 

 

ΣΥΝΟΛΟ    ΕΞΟΔΩΝ                                                                              

 

 400.000,00€ 

 

 

Ε Σ Ο Δ Α 

 

 

 

 

 

Συνδρομές μελών 

 

 

 

 

40.000,00€ 

 

 

Συνδρομές μελών 2018 

 

 

30.000,00€ 

 

 

Νέα Μέλη   50                                                                         

 

 

5.000,00€ 

 

 

 

Καθυστερούμενες οφειλές μελών 2017                                       

 

 

5.000,00€ 
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Χορηγοί – Δωρεές – Εταιρικά μέλη 

  

225.000,00€ 

Μεταβιβαστικές εισροές  
 

135.000,00€ 

 

ΣΥΝΟΛΟ    ΕΣΟΔΩΝ                                                                              

  

400.000,00€ 

 

 

 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 31/12/2018 (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2017 και 

μεταφερόμενου ποσού προηγουμένων χρήσεων περίπου 80.000 ευρώ). 

          Γεώργιος Κουρουπός 

 

  



 

15 
 

Επισυναπτόμενο 3ο:    

 

Ε Κ Θ Ε Σ Η 
Επιτροπής Ελέγχου του μη κερδοσκοπικού σωματείου Δ Ι Α Ζ Ω Μ Α 

 
Στην Αθήνα, σήμερα  Πέμπτη 31/08/2017 και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία του  Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ στην οδό 
Μπουμπουλίνας 30 στην Αθήνα, συνήλθε η Ελεγκτική Επιτροπή του μη κερδοσκοπικού σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ που 
αποτελείται από τους: 
 

 Μαίρη Μπελογιάννη,  
 Ιωάννη Μαριόλη,  
 Βασίλειο Μαυριδόγλου 

 
και ασχολήθηκε με τον έλεγχο και τη διαχείριση των οικονομικών του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ από το Διοικητικό 
Συμβούλιο.  
 
Αφού έλαβε γνώση του βιβλίου Ταμείου και των λοιπών παραστατικών στοιχείων σχετικά με την οικονομική 
κατάσταση του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, διαπίστωσε τα παρακάτω: 
 
1. Τα έσοδα του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ για το έτος 2016, χρήση 01/01/2016 – 31/12/2016,  ήταν συνολικά  360.780,32 € 
και έχουν ως εξής: 

                                                                                               

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ                                                                                                                  45.344,00 €                  

 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ ΜΕΛΩΝ-ΦΙΛΩΝ                                                                                                    2.375,00  € 
                     

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΙΕΣ-ΔΩΡΕΕΣ                                                                                                         312.940,00  €  

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ –ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ                                                                                                     20,74  €   

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ                                                                                                                            100,58  € 

 
Σ Υ Ν Ο Λ Ο     Ε Σ Ο Δ Ω Ν                                                                                                           360.780,32 € 

                                                          
2. Τα έξοδα του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ  για τη χρήση 2016,από 01//1/2016-31/12/2016, όπως προκύπτουν από τα 
επίσημα στοιχεία, βιβλία και αποδείξεις, ανέρχονταν συνολικά στα  375.607,56 €  και  έχουν ως εξής: 

                                                                                                                                                      
(ΕΞΟΔΑ € ) 

ΠΑΓΙΑ KAI H/Y                                                                                                                                                    1.254,95  € 

ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ                                                                                                                               6.513,09  €  

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                                                                                                                    34.848,81 € 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ & ΤΡΙΤΩΝ                                                                                                         79.591,86  € 

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ                                                                    18.608,51  € 

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ                                                                                                     787,65 €  

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ                                                                              18.500,00 € 

ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚHΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ                                                                                                             66.266,87 € 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ (ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ -ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ                             88.232,94 € 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΤΕ                                                                                                                 31.000,00 € 

ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΤΟΥ ΜΕΛΗ                                             26.487,80  € 
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ΑΝΩ ΔΙΑΖΩΜΑ                                                                                                                             2.890,90 € 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ  (Φόροι τόκων-τραπεζικά έξοδα)                                                                                  624,18  €  

Σ Υ Ν Ο Λ Ο    Ε Ξ Ο Δ Ω Ν                                                                                                           375.607,56  € 

 

AΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

 
ΕΣΟΔΑ     2016                                                                                                     360.780,32 €   

 

ΕΞΟΔΑ    2016                                                                                                      375.607,56€ 
 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ  ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2016                                                                
                                                                                                                                               -14.827,24 € 
 
 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2015                                                                                                   68.177,22 €          
 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 31/12/2016                                                                              53.349,98 €           
 
 
Τα χρηματικά διαθέσιμα του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ στις 31/12/2016 έχουν ως εξής : 

(Ποσά σε €) 

 Το υπόλοιπο του Ταμείου του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ  σε μετρητά, στις 31-12-2016 ήταν:          254,89 €                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ                                                                                                                     3.847,30 €  

 ALPHA BANK                                                                                                                               8.993,03 € 

 EUROBANK                                                                                                                                  4.722,68 € 

 ΤΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                6.561,58 € 

 ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ                                                                                                                          28.289,59  €     

 ΤΑΧ.ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ EUROBANK                                                                                              100,58 € 

 PAY PAL                                                                                                                                           580,33 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ                                                                                                            53.349,98 € 

   
 

B. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ /ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΥΜΠΑΡΑΔΩΝ   ΚΑΙ   ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ. 

 
 Πίνακας με αναλυτικά στοιχεία για τα υπόλοιπα των Κουμπαράδων ανά Θέατρο μέχρι  31/12/2016: 
 

 
  

Ύψος 
κατάθεσης € 

Έξοδα θεάτρων Υπόλοιπο € 

1 Αρχαίο Θέατρο Σικυώνος 13.000,00                      2.583,00 10.417,00 

2 Αρχαίο Θέατρο Αρκαδικού Ορχομενού   43.918,76 43.598,85 319,91 

3 Αρχαίο Θέατρο Δήλου 105.162,28 96.745,39 8.416,89 

4 Αρχαίο Θέατρο Δελφών 105.904,79 104.790,15 1.114,64 

5 Αρχαίο Θέατρο Κασσώπης 14.802,56                    12.351,08 2.451,48 

6 Αρχαίο Θέατρο Αβδήρων 780,00   550,00 230,00 

7 Αρχαίο Θέατρο Σπάρτης 19.000,00                    18.824,10 175,90 

8 Αρχαίο Θέατρο Καρθαίας Κέας 16.850,00                    16.824,61                         25,39 
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9 Αρχαίο Θέατρο Χερσονήσου 200,00   200,00 

10 Αρχαίο Θέατρο Γόρτυνας 1.414,90  0,00 1.414,90 

11 Αρχαίο Θέατρο Απτέρας 650,00   650,00 

12 Αρχαίο Θέατρο Βεργίνας      420,00   420,00 

13 Αρχαίο Θέατρο Μακύνειας 19.360,00 16.057,29 3.302,71 

14 Αρχαίο Θέατρο Καλυδώνας 15.275,00                    13.915,91 1.359,09 

15 Αρχαίο Θέατρο Νέας Πλευρώνας 350,00    350,00 

16 Αρχαίο Θέατρο Οινιαδών 300,00   300,00 

17 Αρχαίο Θέατρο Στράτου 346,00    346,00 

18 Αρχαίο Θέατρο Αμφιλοχικού Άργους 320,00    320,00 

19 Ωδείο Ηρώδου του Αττικού 102,00    102,00 

20 Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου 100,00    100,00 

21 Ρωμαϊκό Ωδείο Επιδαύρου 2.501,00                       2.470,32 30,68 

22 Αρχαίο Θέατρο Φθιωτίδων Θηβών 7.850,00                5.000,00 2.850,00 

23 Αρχαίο Θέατρο Γιτάνων 3.050,00                       2.460,00 590,00 

24 Αρχαίο Θέατρο στο Κουφονήσι Λεύκης 200,00    200,00 

25 Αρχαίο Θέατρο Μυτιλήνης 785,00    785,00 

26 Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών 26.268,00                      5.836,80 20.431,20 

27 Αρχαίο Θέατρο Μεγαλόπολης 1.400,00   1.400,00 

28 Αρχαίο Θέατρο Θήρας 200,00    200,00 

29 Αρχαίο Θέατρο Ορχομενού Βοιωτίας 188.767,75 188.649,90 117,85 

30 Αρχαίο Θέατρο Θορικού 600,00    600,00 

31 Αρχαίο Θέατρο Μεσσήνης 19.490,80                    19.373,76                         117,04 

32 Αρχαίο Θέατρο Αιγείρας 200,00    200,00 

33 Αρχαίο Θέατρο Τραχώνων 1.370,00    1.370,00 

34 Ελληνιστικό Θέατρο Άργους 3.293,00                       2.640,40 652,60 

35 Αρχαίο Θέατρο Μήλου 3.000,00 2.152,50 847,50 

36 Αρχαίο Θέατρο Φερών  3.110,00   3.110,00 

37 Αρχαίο Θέατρο Ερέτριας 32.930,00                  32.631,00 299,00 

38 Αρχαίο Θέατρο Νικόπολης 24.218,60                    23.608,60 610,00 

39 Αρχαίο Θέατρο Αμφιαραείου 1.230,10   1.230,10 

40 Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης 1.060,00   1.060,00 

41 Αρχαίο Θέατρο Διονύσου 3.787,41                         300,00                      3.487,41 

42 Αρχαίο Θέατρο Λευκάδας 200,00   200,00 

43 Αρχαίο Θέατρο Αμφίπολης 6.200,00                       5.842,53                        357,47 

44 Αρχαίο  Θέατρο Ικαρίας Αττικής 5.364,69 2.406,69                     2.958,00 

45 Αρχαίο Θέατρο Πλατιάνας 4.000,00   4.000,00 

46 Αρχαίο Θέατρο Μιεζας 350,00    350,00 

47 Αρχαίο Θέατρο Λίνδου 150,00                         150,00 

48 Αρχαίο θέατρο Καβιρείου 3.590,00                       3.590,00 

49 Αρχαίο Θέατρο Γυθείου 500,00                          500,00 

50 Αρχαίο Θέατρο Σάμου 400,00  400,00 

51 Αρχαίο Θέατρο Ιεράπετρας 100,00  100,00 

52 Αρχαίο Θέατρο Λάρισας (Μικρό 100,00  100,00 

53 Αρχαίο Θέατρο Σαμοθράκης   5.000,00 4.981,80  18,20 

54 Αρχαίο Θέατρο Αμβρακίας 100,00  100,00 

55 Αρχαίο Θέατρο Λάρισας  A΄ 2.718,58 2.702,16 16,42  

56 Αρχαίο θέατρο Δημητριάδος 1.200,00 1.109,00 91,00 

57 Αρχαίο θέατρο Ασκληπιείου Επιδαύρου 49.550,00 15.148,68 34.401,32 

58 Τελεστήριο Ελευσίνας 100,00  100,00 

59 Αρχαίο Ωδείο Πάτρας 100,00  100,00 

60 Αρχαίο Ωδείο Κορίνθου 100,00  100,00 
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 Τόκοι καταθέσεων, φόροι-τραπεζικά έξοδα 4.452,51 3.741,40 711,11 

 Αδιευκρίνιστες καταθέσεις 385,00 375,00 10,00 

 Προκαταβολές φόρου 1.058,26  1.058,26 

     

 Σ  Υ  Ν  Ο  Λ  Ο 768.253,73                  648.729,18                 119.524,55 

Τα  τραπεζικά διαθέσιμα των θεάτρων την  31/12/2016 έχουν ως εξής:  

(ποσά σε €) 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                 7.030,67  € 
 

 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ                                                                                                         85.000,00  € 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ                                                                                                                                                      888,71  € 
       

EUROBANK                                                                                                                                                                 4.031,60  € 

ALPHA BANK                                                                                                                                                             9.474,45  € 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ                                                                                                                                              11.121,12  €   

ΑLPHA-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ                                                                                                                          1.978,00  €  

ΣΥΝΟΛΑ                                                                                                                                             119.524,55  € 

    
Η Ελεγκτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα τον οικονομικό απολογισμό του Δ.Σ. του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ  και 
πρότεινε την πλήρη απαλλαγή του Δ.Σ. για τη θητεία από 01.01.2016 έως 31.12.2016.  
 
Επιπροσθέτως, εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στον πρόεδρο, τον ταμία και τα υπόλοιπα  μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου για την άψογη οικονομική διαχείριση. 

       
 
 
 
 
       Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
• Μαίρη Μπελογιάννη  
 
 
• Ιωάννης Μαριόλης  
 
 
• Βασίλης Μαυριδόγλου 

 



 

19 
 

Επισυναπτόμενο 4ο: 

 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

“ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ” 

Στην Κομοτηνή, σήμερα, ………………………..μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας- Θράκης (ΠΑΜΘ), εκπροσωπούμενου από τον Περιφερειάρχη, κ. Χρήστο Μέτιο 

και του μη κερδοσκοπικού σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», εκπροσωπούμενου από τον πρόεδρό του 

κ. Σταύρο Μπένο, υπογράφεται το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας, με στόχο να επιδιώξουν 

από κοινού την με τον βέλτιστο τρόπο εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης 

“Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού” που έχει σχεδιάσει και εγκρίνει η ΠΑΜΘ. 

Πιο συγκεκριμένα: 

1.- Στην Περιφέρεια ΑΜΘ  θα εφαρμοστεί, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 

Προγράμματος (Π.Ε.Π.) 2014-2020 Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) 

, το οποίο : 

“ … συμβάλει στην ανάδειξη του υψηλού κεφαλαίου που διαθέτει η Περιφέρεια στον τομέα της 

πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς, με πλήθος μνημείων  ιστορικού, αρχαιολογικού και 

θρησκευτικού ενδιαφέροντος. 

Στόχος είναι η ενίσχυση του τουρισμού στο πλαίσιο του οποίου θα πρέπει να αξιοποιηθεί το 

πλεόνασμα τόσο των πολιτιστικών όσο και των περιβαλλοντικών πόρων της Περιφέρειας 

δημιουργώντας έτσι μια ιδιαίτερη τουριστική ταυτότητα ενισχύοντας και άλλες συνοδευτικές 

εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Κατά συνέπεια ο Στρατηγικός Στόχος της Ολοκληρωμένης 

Χωρικής Επένδυσης της «Πολιτιστικής διαδρομής της Εγνατίας οδού», είναι να δημιουργηθεί 

ένα ολοκληρωμένο πλέγμα τουριστικών προορισμών με παρεμβάσεις σε σημαντικούς πόρους 

πολιτιστικής κληρονομιάς, σε αστικά κέντρα και σε πόλους τουριστικής ανάπτυξης και να 

διαμορφωθεί ένα τουριστικό δίκτυο (πλέγμα), συνοδευόμενο από τις αναγκαίες παρεμβάσεις 

προσβασιμότητας, βελτίωσης χωρικού σχεδιασμού και, κυρίως, ολοκλήρωσης της αλυσίδας 

αξίας του τομέα τουρισμός – πολιτισμός.” 

 

Συγκεκριμένα έχει σχεδιαστεί από την ΠΑΜΘ και έχει εγκριθεί η Ολοκληρωμένη Χωρική 

Επένδυση “Πολιτιστική Διαδρομή  Εγνατίας Οδού” για την οποία έχουν δεσμευτεί συνολικά 

55,2 εκ.€.1  

2. Η εν λόγω ΟΧΕ προβλέπει την υλοποίηση πληθώρας τεχνικών έργων που θα αναδείξουν 

τον πολιτιστικό πλούτο της ΠΑΜΘ , θα διευκολύνουν την πρόσβαση επισκεπτών στα μνημεία 

της περιφέρειας και θα δημιουργήσουν δικτυώσεις μεταξύ του αποθέματος πολιτισμού και 

                                                             
1Βλ σελ. 17 εγγράφου  εξειδίκευσης ΠΕΠ της ΠΑΜΘ , 4η γραπτή  διαδικασία, Ιούνιος 2016. 
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φύσης με την τοπική οικονομία. Τα έργα αυτά καλύπτουν και 5 τις περιφερειακές ενότητες , 

πολλά  βρίσκονται ένθεν κακείθεν της νέας  αλλά και της αρχαίας Εγνατίας Οδού , ανήκουν 

σε πολλές ιστορικές περιόδους - κλασική, μακεδονική, ρωμαϊκή, βυζαντινή, οθωμανική, 

νεότερη - και έχουν καταγραφεί εκτενώς στα προπαρασκευαστικά κείμενα που έχει αναθέσει 

η ΠΑΜΘ για το θέμα 2. 

3. Η ΠΑΜΘ έχει ήδη προχωρήσει από τον Οκτ. 2016 στην δημόσια πρόσκληση φορέων για 

την υποβολή προτάσεων για  ώριμα προς υλοποίηση τεχνικά έργα σε Δήμους, Εφορείες 

αρχαιοτήτων και λοιπούς επιλέξιμους φορείς της Περιφέρειας.  

Οι εν λόγω φορείς έχουν ήδη αρχίσει να υποβάλλουν τις προτάσεις τους  και μέχρι τέλους του 

τρέχοντος έτους αναμένεται να έχει υποβληθεί ικανός αριθμός έργων προς ένταξη και 

χρηματοδότηση. Τα υπόλοιπα έργα θα εγκρίνονται σταδιακά ανάλογα με την ωρίμανσή τους 

μέχρι την λήξη του προγράμματος το 2023. 

4. Στην εν λόγω ΟΧΕ όμως, πέραν των τεχνικών έργων που έχουν προγραμματιστεί, 

περιλαμβάνεται και πλήθος αναγκαίων παρεμβάσεων/δράσεων  “‘ήπιου”  (soft) χαρακτήρα 

που αποτελούν προϋπόθεση για την δημιουργία ολοκληρωμένου προϊόντος στον πολιτιστικό 

τουρισμό. Οι δράσεις αυτές αφορούν θέματα προβολής/marketing του προορισμού, κατάρτιση 

επαγγελματιών, παροχή κρατικών ενισχύσεων στις ΜΜΕ του (ευρύτερου) τουριστικού τομέα, 

ενίσχυση της δημιουργικής βιομηχανίας, υποστήριξη τοπικών δικτυώσεων επιχειρήσεων  κλπ. 

5. Με την σταδιακή ολοκλήρωση των έργων και την υλοποίηση των ήπιων δράσεων, η 

ΠΑΜΘ μπορεί να αποτελέσει για τις διεθνείς αγορές του τουρισμού έναν νέο ποιοτικό 

προορισμό και ειδικότερα για τον πολιτιστικό τουρισμό.  

Προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου αυτού , πέρα από την αναβάθμιση και ανάδειξη των 

μνημείων και των υποδομών πρόσβασης σε αυτά και την αύξηση του αριθμού των 

τουριστικών καταλυμάτων (ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια) είναι και η βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών στους επισκέπτες, όπως εξάλλου προβλέπεται και στις δράσεις που 

αναφέρονται στα παραπάνω Πεδία Παρέμβασης της ΟΧΕ. 

Τούτο μπορεί να επιτευχθεί μέσω της σύνδεσης της τοπικής οικονομίας με το τουριστικό 

προϊόν και τους συντελεστές που το διαχειρίζονται,  είτε είναι υπηρεσίες του κεντρικού 

κράτους, των ΟΤΑ ή του ιδιωτικού τομέα. 

Η παράλληλη και συγχρονισμένη επίτευξη των ανωτέρω στόχων- αναβάθμιση μνημείων, 

βελτίωση υποδομών πρόσβασης, κινητοποίηση της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας- 

αναμένεται να καταστήσει την ΠΑΜΘ πιο ελκυστική για τον τουρισμό , να αυξήσει τις 

τουριστικές ροές και τον μέσο χρόνο παραμονής των επισκεπτών, να επιμηκύνει αισθητά την 

τουριστική περίοδο και να αυξήσει την μέση δαπάνη ανά επισκέπτη. 

6.- Το Σωματείο «Διάζωμα» στο πλαίσιο των σκοπών του, επιθυμεί να συμβάλει στο μέτρο 

των δυνατοτήτων του, στην κατά τα ανωτέρω ενίσχυση της πολιτιστικής και τουριστικής 

ελκυστικότητας της ΠΑΜΘ και στην αύξηση της επισκεψιμότητάς της, καθώς και στην 

                                                             
2 Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης ΠΑΜΘ, Οκτ. 2015 και Ολοκληρωμένη Χωρική 

Επένδυση Πολιτιστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού, Μάιος 2016 
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υποστήριξη της Περιφέρειας για την δημιουργία της Πολιτιστικής Διαδρομής “Εγνατία 

Οδός”. 

Το Σωματείο “Διάζωμα” έχει επεξεργαστεί ολοκληρωμένα σχέδια σύνδεσης του τουριστικού 

προϊόντος με την τοπική οικονομία σε αντίστοιχα προγράμματα Πολιτιστικών Διαδρομών για 

άλλες  Περιφέρειες της χώρας . 

Τα σχέδια αυτά μπορούν να προσαρμοστούν από το Διάζωμα για την ΠΑΜΘ , λαμβάνοντας 

υπόψη τις μελέτες που η περιφέρεια έχει ήδη εκπονήσει, τις αποφάσεις εξειδίκευσης της 

Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ, άλλα  εγκεκριμένα ολοκληρωμένα σχέδια χωρικής 

ανάπτυξης (ΒΑΑ) που αφορούν αστικά συγκροτήματα, καθώς και τις ιδιαίτερες συνθήκες του 

πολιτιστικού αποθέματος, του φυσικού πλούτου  και της οικονομίας της περιοχής.  

Επιπλέον το Διάζωμα μπορεί να υποστηρίξει την ΠΑΜΘ και στα άλλα 2 κρίσιμα θέματα που 

αποτελούν προϋπόθεση για την ανάδειξη της περιφέρειας σε ποιοτικό τουριστικό προορισμό :  

• στην προβολή/προώθηση/μάρκετινγκ του προορισμού και  

• στην παρουσίαση των μνημείων με την βοήθεια τεκμηριωμένων αλλά προσιτών στο πλατύ 

κοινό αφηγήσεων με την χρήση ψηφιακών εφαρμογών, κατάλληλων για συσκευές κινητής 

τηλεφωνίας και ταμπλέτες . 

Ειδικότερα στο θέμα της σύνδεσης της οικονομίας με τον τουρισμό, το σχέδιο που θα 

εκπονηθεί θα περιλαμβάνει την δημιουργία δικτύου επιχειρήσεων που θα συνδέονται μεταξύ 

τους με μνημόνιο συνεργασίας και θα στοχεύει  στην  ποιοτική αναβάθμιση τους μέσα από 

ολιστικού χαρακτήρα δράσεις. 

Το σχέδιο θα προτείνει μικρό αριθμό κριτηρίων μέσα από τα οποία η κάθε επιχείρηση θα έχει 

την δυνατότητα με στοχευμένες κινήσεις, προσιτές σε κάθε σύγχρονη μικρομεσαία 

επιχείρηση και με λίγες επενδύσεις, να προχωρήσει στην ανάπτυξη και στην προσφορά όλο 

και πιο ποιοτικών υπηρεσιών στους επισκέπτες.  

Το σχέδιο, πριν την οριστικοποίηση του θα συζητηθεί με την τοπική επιχειρηματική 

κοινότητα και στην συνέχεια τα αποτελέσματα θα  παρουσιαστούν σε ημερίδες στις επιμέρους 

περιφερειακές ενότητες. 

Επίσης το Διάζωμα μπορεί να υποστηρίξει ενεργά τις υπηρεσίες της Περιφέρειας  στην 

προετοιμασία των “ήπιων” δράσεων που περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό για την ΟΧΕ 

Εγνατία Οδός, είτε με την συνδρομή των εθελοντών του είτε με την αξιοποίηση του 

δυναμικού των 34  εταιρικών του μελών. 

Η συνδρομή του Διαζώματος στοχεύει στην διασφάλιση του ολιστικού χαρακτήρα σε όλες τις 

φάσεις  του αναπτυξιακού αυτού εγχειρήματος, που αποτελεί μια καινοτομία  για τα ελληνικά 

δεδομένα. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι δύο φορείς, που υπογράφουν το παρόν συμφωνούν και 

συναποδέχονται τα ακόλουθα: 
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1.-Το Σωματείο «Διάζωμα» να υποστηρίξει με τις δυνάμεις του την Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης στο σχεδιασμό της τουριστικής/πολιτιστικής διαδρομής Εγνατία 

Οδός, που θα αποτελεί μέρος της ΟΧΕ, και να μελετήσει και να προτείνει τις αναγκαίες 

οργανωτικές (soft) δράσεις  για την προβολή και καθιέρωσή της. 

2.-Στο πλαίσιο της κοινής αυτής επιδίωξης, το «Διάζωμα» να συμβάλει με τις δικές του 

δυνάμεις σε θέματα σχεδιασμού των παρεμβάσεων , αλλά και να μεταφέρει στην κοινή 

προσπάθεια, με τις σχετικές αναγκαίες προσαρμογές,  την τεχνογνωσία που απέκτησε ή 

αποκτά από μελέτες οργανωτικού χαρακτήρα, που έχουν ανατεθεί και υλοποιηθεί για 

παρόμοιες ΟΧΕ σε άλλες Περιφέρειες της χώρας. Συγκεκριμένα το «Διάζωμα» μπορεί να 

συμβάλει μεταξύ άλλων στις παρακάτω μελέτες  και δράσεις: 

 Προδιαγραφές για την Μελέτη Marketing Plan για τη δημιουργία επώνυμου προϊόντος 

πολιτιστικού τουρισμού.  

 Μελέτη «Οργάνωση της συμμετοχής της τοπικής οικονομίας στην Πολιτιστική 

Διαδρομή». 

 Μελέτη «Ψηφιακή Στρατηγική για τον Πολιτισμό, ως Οδηγός για τη χρήση των 

τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στο χώρο του πολιτισμού».  

 Υποστήριξη των υπηρεσιών της περιφέρειας στην εξειδίκευση και προετοιμασία των 

“ήπιων" δράσεων που ήδη προβλέπονται ή θα κριθεί ότι απαιτούνται 

συμπληρωματικά, στα πλαίσια του εν  λόγω έργου. 

Διευκρινίζεται ότι όλες οι μελέτες που θα εκπονηθούν από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και θα 

χρηματοδοτηθούν από τον κύκλο των μελών, δωρητών και χορηγών του Σωματείου, θα 

προσφερθούν στην Περιφέρεια δωρεάν.   

 

 

Υπογραφές 
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Επισυναπτόμενο 5ο:  

 

Αθήνα, 28/08/2017  

 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Διαζώματος,  

 

Για τη διαμόρφωση και ενημέρωση του νέου ιστότοπου του σωματείου Διάζωμα στην 

ελληνική και αγγλική του σελίδα, απέστειλα το διάστημα Ιουλίου-Αυγούστου 2017 στην 

μεταφράστρια κ. Σούζη Ρισκάλα συνολικά τα ακόλουθα κείμενα τα οποία και ήδη μετέφρασε:  

Στις 11/07/2017 απέστειλα και μεταφράστηκε το Επιστημονικό Δελτίο του θεάτρου της 

Κασσώπης και στις 13/07/2017, της έστειλα 16 κείμενα που αφορούν την ενότητα ΜΕ ΜΙΑ 

ΜΑΤΙΑ (θέατρα : Ερέτριας, Ζέας, Θήρας, Ιεράπετρας, Αμφιλοχικού Άργους, Αμφιάρειου, 

Ασκληπιείου Επιδαύρου, Αμφίπολης, Αχαρνών, Θάσου, Αιγείρας, Άσκρης, Λάρισας, 

Γόρτυνας, Αμβρακίας, Απτέρας), αφού πρώτα κάναμε ενημέρωση σε αυτά με την κ. Μαρία 

Σοφικίτου.  

 

Ακόμη, έστειλα τα ακόλουθα Δελτία Τύπου, που αφορούν στην πρόσφατη δράση του 

Διαζώματος (τίτλοι:‘’Η 4η Συνάντηση Εταιρικών Μελών’’, ‘’To 10ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου 

Κρήτης συμμετέχοντας στα εκπαιδευτικά προγράμματα του «Διαζώματος», υιοθέτησε το αρχαίο 

θέατρο της Επιδαύρου στο πλαίσιο της δράσης: «Μαθητές ξεναγούν μαθητές στα αρχαία 

θέατρα»’’, ‘’Αναγόρευση του προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρου Μπένου ως 

Επίτιμου Διδάκτορα του Hellenic American University’’, ‘’Ένταξη του έργου «Ανάδειξη του 

Ευρύτερου Χώρου του Ασκληπιείου της Επιδαύρου σε Αρχαιολογικό και Περιβαλλοντικό 

Πάρκο» σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα’’, ‘’Δελτίο τύπου για συνεργασία του μη κερδοσκοπικού 

οργανισμού «Ευφροσύνη» και της Κίνησης Πολιτών «ΔΙΑΖΩΜΑ»’’, ‘’Η 9η Γενική Συνέλευση 

του Σωματείου’’, ‘’Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της 

Κασσώπης’’, ‘’Πρώτη επιστολή για την 10η Γενική Συνέλευση του Διαζώματος’’, ‘’Συνάντηση 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και κας Centanni Monica, καθηγήτριας του Πανεπιστημίου της 

Βενετίας (I.U.A.V.), διευθύντριας του Κέντρου Σπουδών Classic.A, καθώς και του 

Επιστημονικού Περιοδικού Engramma’’, ‘’Η Τρίτη Συνάντηση Άνω Διαζώματος’’, ‘’4ο 

Συνέδριο ΠΗΣΗΕ’’.  

 

Ετοίμασα και μεταφράστηκαν ήδη από την κ.Ριζκάλα για τον ιστότοπο : Α) περιλήψεις με τις 

δράσεις των εταιρικών μελών και έγινε εισαγωγή στην σχετική ενότητα, Β) περιλήψεις των 4 

συναντήσεων των εταιρικών μελών, Γ) περιλήψεις των 9 Γενικών Συνελεύσεων, Δ) 

περιλήψεις των συναντήσεων του Άνω Διαζώματος.  

 

Μεταφράστηκε για πρώτη φορά το κείμενο ‘’Οι αρχές μας - Get to know . Our Principals’’ 

για την σχετική ενότητα του ιστότοπου.  

 

Στις 26 Αυγούστου 2017 παρέλαβα και μεταφρασμένο το Καταστατικό του Σωματείου 

ΔΙΑΖΩΜΑ. 2  
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Συνολικά για το διάστημα Ιουλίου-Αυγούστου 2017 η κ. Σ.Ριζκάλα μετέφρασε τον Ιούλιο 

11.298 ελληνικές λέξεις, που αντιστοιχούν σε 564,90 ευρώ και τον Αύγουστο 9.570 λέξεις 

που αντιστοιχούν σε 478,50 ευρώ, άρα το συνολικό ποσό που προκύπτει είναι 1.043,40 ευρώ.  

 

Η κυρία Ριζκάλα με προθυμία και ταχύτητα ετοίμασε όσα κείμενα τις έχουμε στείλει. Έχει 

ήδη γίνει εισαγωγή αυτών στον νέο ιστότοπο και η αγγλική σελίδα έχει εμπλουτιστεί σε 

ενότητες και σε περιεχόμενο. 

  

Το νέο πακέτο μεταφράσεων που προτείνω περιλαμβάνει:  

Α) Τον Αύγουστο ενημέρωσα τους κουμπαράδες και στην αγγλική σελίδα, ωστόσο 

υπάρχουν κάποιοι τίτλοι, κυρίως που αφορούν τις δαπάνες του σωματείου, που 

χρειάζονται μετάφραση στα αγγλικά. (413 λέξεις στα ελληνικά)  

Β) Εκκρεμεί η εισαγωγή στην αγγλική σελίδα σε 14 θέατρα. Από αυτά μπορούν να 

προχωρήσουν αφού γίνουν οι απαραίτητες μεταφράσεις σε επιστημονικά δελτία τα: 

Θέατρο Πλατιάνας, Ωδείο Αρχαίας Κορίνθου, Ρωμ. Ωδείο Πάτρας, μικρό θέατρο 

Αμβρακίας, Θέατρο Ορχομενού Βοιωτίας, θέατρο Χαιρώνειας. (8.457λέξεις στα 

ελληνικά )  

Γ) Ακόμη, προτείνω να μεταφραστούν τα ακόλουθα 4 Δελτία τύπου των τελευταίων 

μηνών που θα είναι χρήσιμα για την ενημέρωση των επισκεπτών της αγγλικής μας 

σελίδας : Κομοτηνή: «Διατρέχοντας την Εγνατία» με το Σωματείο «Διάζωμα», ‘’Πάτρα: 

Η εντυπωσιακή πολιτιστική διαδρομή της Ολυμπίας σε video’’, ‘’Αναβίωση της Αρχαίας 

Εγνατίας Οδού στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης’’, ‘’Δήμος Καβάλας: Αρωγός 

στην ανάδειξη της αρχαίας Εγνατίας οδού’’. (1.759 λέξεις στα ελληνικά)  

 

Έχει ολοκληρωθεί η μετάφραση και του μεγαλύτερου μέρους της γαλλικής σελίδας του 

ιστότοπου από την κ. Μαργαρίτα-Carol Molter και σύντομα, μετά από κάποιες βελτιώσεις 

που χρειάζεται να γίνουν στην γαλλική σελίδα από την εταιρεία Postscriptum θα είναι 

διαθέσιμη on-line και αυτή, ώστε να προχωρήσουμε στην προετοιμασία και της γερμανικής 

σελίδας. Οι σελίδες αυτές θα προβάλουν τις βασικές ενότητες του ιστότοπου.  

 

Με εκτίμηση,  

 

Μαρία Κουρασάνη 

  



 

25 
 

Επισυναπτόμενο 6ο: :  

 

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός 
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Επισυναπτόμενο 7ο:  

 

   pdf 
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Επισυναπτόμενο 8o:    

 

   pdf 

 
 

 

 

 


