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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

Τρίτη 11 Απριλίου 2017 

 

Σήμερα, Τρίτη 11 Απριλίου 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, 

Παναγιώτης Νταής, μέλος. 

 

 

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάθεση του έργου 

δημιουργίας ντοκιμαντέρ με τίτλο: «ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ» 

στην Εταιρεία WCA PRODUCTIONS AE - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ. 

Έγκριση των όρων των σχετικών συμβάσεων (Συν. 1-2).  

 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος, σε συνέχεια της υπ’ 

αριθμόν 7 / 21-03-2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την παραγωγή 

ενός ντοκιμαντέρ για το αρχαίο θέατρο της Λάρισας από το σκηνοθέτη, κ. Νίκο 

Ελληνικάκη, εισηγήθηκε στα μέλη: 

 

α) την υπογραφή ιδιωτικού Συμφωνητικού μεταξύ του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» και του κ. Νταβέλη Αχιλλέα, πρόεδρο ΣΘΕΒ και διευθύνοντα 

σύμβουλο του Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας με την επωνυμία 

«ANIMUS», 

β) την υπογραφή σύμβασης μεταξύ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και της 

Εταιρείας WCA PRODUCTIONS AE - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ. 

 

Εν συνεχεία ο κ. Μπένος έθεσε υπ’ όψιν των μελών το σχέδιο του ιδιωτικού 

συμφωνητικού μεταξύ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και του κ. Νταβέλη Αχιλλέα, 

προέδρου Σ.Θ.Ε.Β. και διευθύνοντος συμβούλου του Κέντρου Αποκατάστασης και 

Αποθεραπείας με την επωνυμία «ANIMUS» (Συν. 1), σύμφωνα με το οποίο η 

Εταιρεία αναλαμβάνει να παράσχει ως χορηγία το ανωτέρω ποσό των 20.000 ευρώ 

στο Σωματείο με αποκλειστικό σκοπό τη χρηματοδότηση της ανάθεσης του έργου 

δημιουργίας ντοκιμαντέρ με τίτλο: «ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ».   
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Αμέσως μετά, ο κ. Μπένος έθεσε υπ’ όψιν των μελών του συμβουλίου το σχέδιο 

σύμβασης που πρόκειται να υπογραφεί από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και την 

Εταιρεία WCA PRODUCTIONS AE - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ (Συν. 2).  

Στο σημείο αυτό ο κ. Γιώργος Κουρουπός επικαλέστηκε την υπ’ αριθμόν 6/20-10-

2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία τέθηκαν οι 

ακόλουθες δύο προϋποθέσεις πριν την ανάθεση οποιοδήποτε νέου ντοκιμαντέρ από 

το «ΔΙΑΖΩΜΑ»: 

α. Να ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ένας επόπτης αρχαιολόγος, ο οποίος 

θα είναι υπεύθυνος για την εγκυρότητα και πληρότητα των αρχαιολογικών 

στοιχείων που θα περιλαμβάνονται σε κάθε ντοκιμαντέρ. 

β. Προτού παραδοθεί το τελικό προϊόν να παρουσιάζεται στο Διοικητικό 

Συμβούλιο του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» η τελική μορφή του ντοκιμαντέρ και εν 

συνεχεία το Συμβούλιο να το εγκρίνει. 

 

Εν συνεχεία ο κ. Κουρουπός εισηγήθηκε οι παραπάνω προϋποθέσεις  να ληφθούν υπ’ 

όψιν και κατά την παραγωγή του εν λόγω ντοκιμαντέρ. 

 

Στο σημείο αυτό ο κ. Σταύρος Μπένος ανέφερε ότι ακριβώς για να διαφυλαχθούν τα 

παραπάνω επόπτης αρχαιολόγος θα είναι ο κ. Αθανάσιος Τζιαφάλιας.  

 

Η σύμβαση, επίσης,  προβλέπει τα ακόλουθα στάδια εκπόνησης του έργου: 

• Στάδιο 1ο: 1 μήνας για τη συγγραφή του σεναρίου. 

• Στάδιο 2ο: υποβολή του σεναρίου για έγκριση από το Κεντρικό 

Αρχαιολογικό Συμβούλιο. 

• Στάδιο 3ο: αφού ολοκληρωθεί η έγκριση από το Κ.Α.Σ. 1 μήνας για την 

προετοιμασία πριν την έναρξη των γυρισμάτων. 

• Στάδιο 4ο: 1 μήνας για την υλοποίηση των γυρισμάτων στη Λάρισα. 

• Στάδιο 5ο: 1 μήνας για την παράδοση του έργου. 

 

Τόνισε ιδιαίτερα ότι το σενάριο του ντοκιμαντέρ θα εγκριθεί πρώτα από το Κεντρικό 

Αρχαιολογικό Συμβούλιο και μετά θα ξεκινήσει η υλοποίηση του, καθώς και ότι το 

έργο θα παραληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου μετά από εκτενή συζήτηση και μελέτη των όρων των 

σχετικών συμβάσεων αποφάσισαν ομόφωνα: 

α) την υπογραφή ιδιωτικού Συμφωνητικού μεταξύ του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» και του κ. Νταβέλη Αχιλλέα, πρόεδρο ΣΘΕΒ και διευθύνοντα 

σύμβουλο του Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας με την επωνυμία 

«ANIMUS», 

β) την υπογραφή σύμβασης μεταξύ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και της 

Εταιρείας WCA PRODUCTIONS AE - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ. 
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Τέλος, εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο του Σωματείου, κ. Σταύρο Μπένο, να προβεί σε 

όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού και 

της σύμβασης. 

 

 

2. Ενημέρωση και λήψη απόφασης για τη συνεργασία του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» με την «CLIO MUSE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΙΚΕ» με θέμα την 

οργάνωση, σχεδίαση και επιμέλεια του περιεχομένου 5 οδικών 

θεματικών διαδρομών της Νέας και Κεντρικής Οδού (Φωκίδα, 

Βοιωτία, Βόρεια Εύβοια, Νότια Εύβοια και Φθιώτιδα). Έγκριση της 

οικονομικής προσφοράς (Συν. 3) και των όρων της σχετικής σύμβασης 

(Συν. 4). 

 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος, στο πλαίσιο της 

δημιουργίας του ψηφιακού πανοράματος των μνημείων φύσης και πολιτισμού κατά 

μήκος της Νέας και Κεντρικής Οδού και τη δημιουργία της σχετικής ψηφιακής 

εφαρμογής από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», εισηγήθηκε στα μέλη την ανάπτυξη 

συνεργασίας 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 την οργάνωση, σχεδίαση και επιμέλεια του περιεχομένου 

των 5 οδικών θεματικών διαδρομών της Νέας και Κεντρικής Οδού και συγκεκριμένα 

των περιοχών: Φωκίδας, Βοιωτίας, Βόρειας Εύβοιας, Νότιας Εύβοιας και Φθιώτιδας. 

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. 3), σύμφωνα με την οποία η 

αμοιβή της Εταιρείας για την παραγωγή του παραπάνω έργου θα ανέλθει στα 1.150 

ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ήτοι στο ποσό των 1.426€ 

(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 έργου που αφορά: 

(α) την οργάνωση, (β) τη σχεδίαση και (γ) τη βασική επιμέλεια του περιεχομένου 5 

οδικών θεματικών διαδρομών της Νέας και Κεντρική Οδού, οι οποίες είναι: 

1. Φωκίδα | Δελφοί και περίχωρα, τα σκαλοπάτια του Παρνασσού. 

2. Βοιωτία | Βγαλμένη από το μύθο. 

3. Βόρεια Εύβοια | Από την Αρέθουσα στην Ερέτρια. 

4. Νότια Εύβοια | Η Κάρυστος, τα φαράγγια και τα δρακόσπιτα. 

5. Φθιώτιδα | Από τον Λεωνίδα στον Γοργοπόταμο. 
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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. 

 

 

3. Ενημέρωση και λήψη απόφασης για τη συνεργασία του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» με το μη κερδοσκοπικό οργανισμό AISEC για την 

πρακτική άσκηση φοιτητών στο Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ».  Έγκριση 

των όρων της σχετικής σύμβασης (Συν. 5). 

 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος, ενημέρωσε τα μέλη 

ότι ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός AISEC, ο οποίος δραστηριοποιείται στην 

ανάπτυξη ανταλλαγών μεταξύ φοιτητών και διάφορων οργανισμών, με στόχο την 

εξασφάλιση νέων εμπειριών για τους νέους και τη συμβολή στην ανάπτυξη ηγετικών 

ικανοτήτων, υπέβαλε πρόταση συνεργασίας με το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ».  

 

«Η πρόταση συνεργασίας, συνέχισε ο κ. Μπένος, αφορά την πρακτική άσκηση ενός 

φοιτητή στο Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», όπως περιγράφεται στη σχετική σύμβαση (Συν. 5). 

Το κόστος που θα πρέπει να καλύψει το Σωματείο ανέρχεται στο ποσό των 150 ευρώ 

(μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ήτοι στο ποσό των 186 (συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.). Προτείνω ο εν λόγω φοιτητής να ασχοληθεί με την ανάπτυξη του 

προγράμματος Crowd Funding για το αρχαίο θέατρο της Λάρισας και τη διερεύνηση 

του πλαισίου της χρηματοδότησης των μνημείων και από το εξωτερικό». 

 

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

πρόταση του για συνεργασία του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» με το μη κερδοσκοπικό 

οργανισμό AISEC, με θέμα την πρακτική άσκηση φοιτητών στο Σωματείο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ». Εν συνεχεία ενέκριναν ομόφωνα τους όρους της σχετικής σύμβασης 

που θα συνυπογράψουν ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός AISEC 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 της σχετικής 

σύμβασης. 

 

  



 

5 
 

4. Αποδοχή της χορηγίας του Ομίλου ΤΙΤΑΝ Α.Ε. προς το Σωματείο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», ύψους 10.000 ευρώ, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού 

Μέλους για το έτος 2017. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ Α.Ε., εταιρικό 

μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», ανανέωσε την ετήσια συνδρομή του προς το 

Σωματείο, ύψους 10.000 ευρώ, για το έτος 2017. 

 

Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 10.000 

ευρώ, του Ομίλου ΤΙΤΑΝ Α.Ε., ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 

2017. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ Α.Ε. 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. 

 

 

5. Αποδοχή της χορηγίας του Ιδρύματος Μποδοσάκη προς το Σωματείο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», ύψους 5.000 ευρώ, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού 

Μέλους για το έτος 2017. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι το Ίδρυμα Μποδοσάκη, εταιρικό 

μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», ανανέωσε την ετήσια συνδρομή του προς το 

Σωματείο, ύψους 5.000 ευρώ, για το έτος 2017. 

 

Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 5.000 

ευρώ, του Ιδρύματος Μποδοσάκη, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το 

έτος 2017. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά το Ίδρυμα 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. 

 

 

6. Αποδοχή της χορηγίας της Attica Bank προς το Σωματείο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», ύψους 5.000 ευρώ, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού 

Μέλους για το έτος 2017. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η  Attica Bank, εταιρικό μέλος του 

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

ύψους 5.000 ευρώ, για το έτος 2017. 

 

Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 5.000 

ευρώ, της Attica Bank, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2017. 
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Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Τράπεζα 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. 

 

 

7. Αποδοχή της χορηγίας της Εταιρείας ΒΙΚΟΣ - ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ Α.Ε. προς το Σωματείο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», ύψους 5.000 ευρώ, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού 

Μέλους για το έτος 2017. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η  Εταιρεία ΒΙΚΟΣ - ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ Α.Ε., εταιρικό μέλος του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», ανανέωσε την ετήσια συνδρομή της προς το Σωματείο, ύψους 5.000 

ευρώ, για το έτος 2017. 

 

Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 5.000 

ευρώ, της Εταιρείας ΒΙΚΟΣ - ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ 

Α.Ε. ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2017. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία 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. 

 

 

8. Αποδοχή της χορηγίας της Εθνικής Τράπεζας προς το Σωματείο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», ύψους 6.200 ευρώ, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού 

Μέλους για το έτος 2017. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η  Εθνική Τράπεζα, 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 Εθνικής Τράπεζας, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 

2017. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εθνική Τράπεζα 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. 
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9. Αποδοχή της Εταιρείας ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. ως νέου Εταιρικού Μέλους 

του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». Αποδοχή της χορηγίας της Εταιρείας 

ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε., ύψους 5.000 ευρώ, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού 

Μέλους για το έτος 2017. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. αποφάσισε 

να γίνει Εταιρικό Μέλος του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», με ετήσια συνδρομή που θα 

ανέρχεται στο ποσό των 5.000 ευρώ.  

 

Εν συνεχεία, ο πρόεδρος εισηγήθηκε στα μέλη την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 

5.000 ευρώ, της Εταιρείας ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους 

για το έτος 2017.  

 

Τα μέλη του συμβουλίου καλωσόρισαν την Εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. στην οικογένεια 

των Εταιρικών Μελών του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» και την ευχαρίστησαν θερμά για τη 

συμβολή της στην ενίσχυση των σκοπών του σωματείου. Τέλος, εξουσιοδότησαν τον 

πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της παραπάνω 

χορηγίας. 

 

 

10. Αποδοχή της Τράπεζας Eurobank ως νέου Εταιρικού Μέλους του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». Αποδοχή της χορηγίας της Τράπεζας 

Eurobank ύψους 5.000 ευρώ, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού 

Μέλους για το έτος 2017. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Τράπεζα Eurobank αποφάσισε να 

γίνει Εταιρικό Μέλος του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», με ετήσια συνδρομή που θα 

ανέρχεται στο ποσό των 5.000 ευρώ.  

 

Εν συνεχεία, ο πρόεδρος εισηγήθηκε στα μέλη την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 

5.000 ευρώ, της Τράπεζας Eurobank ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το 

έτος 2017.  

 

Τα μέλη του συμβουλίου καλωσόρισαν την Τράπεζας Eurobank στην οικογένεια των 

Εταιρικών Μελών του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» και την ευχαρίστησαν θερμά για τη 

συμβολή της στην ενίσχυση των σκοπών του σωματείου. Τέλος, εξουσιοδότησαν τον 

πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της παραπάνω 

χορηγίας. 
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11. Αποδοχή του Αυτοκινητόδρομου ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ως νέου Εταιρικού 

Μέλους του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». Αποδοχή της χορηγίας του 

Αυτοκινητόδρομου ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, ύψους 10.000 ευρώ, ως ετήσιας 

συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2017.  

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 

αποφάσισε να γίνει Εταιρικό Μέλος του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», με ετήσια 

συνδρομή που θα ανέρχεται στο ποσό των 10.000 ευρώ.  

 

Εν συνεχεία, ο πρόεδρος εισηγήθηκε στα μέλη την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 

10.000 ευρώ, της Εταιρείας ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού 

Μέλους για το έτος 2017.  

 

Τα μέλη του συμβουλίου καλωσόρισαν την Εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ στην 

οικογένεια των Εταιρικών Μελών του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» και την ευχαρίστησαν 

θερμά για τη συμβολή της στην ενίσχυση των σκοπών του σωματείου. Τέλος, 

εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την 

αποδοχή της παραπάνω χορηγίας. 

 

 

12. Αποδοχή της  χορηγίας, ύψους 100.000 ευρώ προς το Σωματείο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» που διέθεσε η κα Πολυτίμη Ανδριοπούλου. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι το επίτιμο μέλος και χορηγός του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κα Πολυτίμη Ανδριοπούλου διέθεσε προς το Σωματείο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» χορηγία, ύψους 100.000 ευρώ. Ο κ. Μπένος ευχαρίστησε θερμά την κα 

Ανδριοπούλου για τη σπουδαία συμβολή της στο έργο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

Εν συνεχεία, ο πρόεδρος εισηγήθηκε στα μέλη την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 

100.000 ευρώ. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την κα Ανδριοπούλου 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 παραπάνω χορηγίας. 

 

 

13. Πρόταση του προέδρου, κ. Σταύρου Μπένου για την έκδοση 

Εταιρικής Πιστωτικής κάρτας στο όνομα του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», ποσού 3.000 ευρώ, στην Τράπεζα Αττικής. 

 

Ο πρόεδρος του Σωματείου, κ. Σταύρος Μπένος, εισηγήθηκε στα μέλη την έκδοση 

Εταιρικής Πιστωτικής κάρτας στην Τράπεζα Αττικής στο όνομα του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», ποσού 3.000 ευρώ, με δικαιούχους κατοχής: 

1. Σταύρο Μπένο, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», με ποσό 1.500 ευρώ, 
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2. Βασίλειο Λαμπρινουδάκη, γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», με ποσό 1.500 ευρώ. 

 

Ο κ. Μπένος πρόσθεσε ότι για το σκοπό αυτό το Σωματείο προτίθεται να δεσμεύσει 

στην Τράπεζα το ποσό των 3.000 ευρώ, το οποίο θα τηρείται σε λογαριασμό όψεως 

του Σωματείου. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του προέδρου, κ. 

Σταύρου Μπένου και τον εξουσιοδότησαν να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

διαδικασίες για την έκδοση Εταιρικής Πιστωτικής κάρτας στο όνομα του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», ποσού 3.000 ευρώ, στην Τράπεζα Αττικής. 

 

 

14. Έγκριση του ποσού των 1.400 ευρώ για τα έξοδα του ταξιδιού της κας 

Δανάης Αντωνάκου (αρχιτέκτονα – χωροτάκτη και μέλους του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ») στην Ιταλία. 

 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος, ενημέρωσε τα μέλη 

ότι η κα Δανάη Αντωνάκου (αρχιτέκτων – χωροτάκτης και μέλος του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ»)  πρόκειται να πραγματοποιήσει ένα ταξίδι στην Ιταλία από την Τρίτη 

02 έως και τη Δευτέρα 08 Μαΐου 2017, με στόχο την παρουσίαση της δράσης του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» στη Ρώμη, τη Βενετία και το Μιλάνο, την ανταλλαγή 

τεχνογνωσίας – εμπειρίας με ομόλογους φορείς που δρουν εκεί, καθώς και τη 

διερεύνηση της δυνατότητας συνεργασίας μαζί τους. 

 

Εν συνεχεία ο κ. Μπένος εισηγήθηκε την έγκριση της διάθεσης από το Σωματείο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» του ποσού των 1.400 ευρώ για τα έξοδα του ταξιδιού της κας Δανάης 

Αντωνάκου (διαμονή, αεροπορικά εισιτήρια και μετακινήσεις). 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του προέδρου για 

της διάθεση από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» του ποσού των 1.400 ευρώ για τα έξοδα 

του ταξιδιού της κας Δανάης Αντωνάκου. 

 

 

15. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έως 31 Μαρτίου 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 

31 Μαρτίου 2017 (Συν. 6).  

 

Τα μέλη του συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα τον οικονομικό και διαχειριστικό 

απολογισμό έως την 31 Μαρτίου 2017. 
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16. 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: 

 

• Χρυσούλα Θεοφάνη, φοιτήτρια, ως αρωγό μέλος. 

• Στέφανος Κουρτίδης, ψυχίατρος, ως αρωγό μέλος. 

• Αλέξανδρος Κρητικός, αρχιτέκτων Ε.Μ.Π., ως τακτικό μέλος. 

• Δημήτριος Κωνσταντίνος Μπράτσος, πολιτικός επιστήμων - λογοτέχνης, ως 

τακτικό μέλος. 

• Αριάδνη Νικολαρά, τραπεζικός υπάλληλος – ξεναγός, ως αρωγό μέλος. 

•  Ευαγγελία Παπαδοπούλου – Χρυσικοπούλου, Δρ. Αρχαιολόγος, ως αρωγό 

μέλος.  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση έκανε ομόφωνα δεκτή την εισήγηση 

του προέδρου. 

 

 

17. Άλλα θέματα που θα προταθούν. 

 

1. Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για το 

πρόγραμμα της 4
ης

 Συνάντησης του Σωματείου με τα Εταιρικά του μέλη. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι συνεχίζονται οι προετοιμασίες για την 

4
η
 Συνάντηση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» με τα Εταιρικά του μέλη. Στο σημείο 

αυτό ο πρόεδρος έθεσε υπ’ όψιν των μελών του Συμβουλίου το αναλυτικό 

πρόγραμμα της Συνάντησης (Συν. 7).  

 

Ο κ. Μπένος πρόσθεσε ότι το κεντρικό θέμα της φετινής συνάντησης θα είναι «Φύση 

και Πολιτισμός» και θα έχει ως επίκεντρο την «Πολιτιστική Διαδρομή στα μνημεία 

φύσης και πολιτισμού της Στερεάς Ελλάδας» που σχεδιάζεται από κοινού από την 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το Υπουργείο Πολιτισμού και το «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

Επίσης, ο πρόεδρος με μεγάλη χαρά ενημέρωσε τα μέλη ότι κατά τη διάρκεια της 

συνάντησης θα υπάρχει μεγάλη συμμετοχή των Εταιρικών Μελών του Σωματείου, 

των εκπροσώπων της Τοπικής – Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και των θεσμών. 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για την πορεία της 

προετοιμασίας της Συνάντησης. 
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2. Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για τη 

συνάντηση, με θέμα την αποκάλυψη και ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου 

της Αμφίπολης.  

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη για το ταξίδι που πραγματοποίησε στη 

Βόρεια Ελλάδα. Ο κ. Μπένος αρχικά ενημέρωσε τα μέλη για τη συνάντηση που είχε 

με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κ. Χρήστο Μέτιο, κατά 

τη διάρκεια της οποίας συμφωνήθηκε η στενή συνεργασία ανάμεσα στην Περιφέρεια 

Α.Μ.Θ. και το «Διάζωμα» για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος 

τουριστικής ανάδειξης της διαδρομής της αρχαίας Εγνατίας οδού και των μνημείων 

και αρχαιολογικών χώρων της περιοχής μας που συνδέονται με αυτήν. 

 

Εν συνεχεία ο κ. Μπένος ανέφερε ότι ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών, κ. Γιάννης 

Μωυσιάδης, ο Δήμαρχος Αμφίπολης, κ. Κώστας Μελίτος, η Αναπληρώτρια 

Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σερρών, κα Πηνελόπη Μάλαμα και ο ίδιος 

συναντήθηκαν στις Σέρρες, προκειμένου να συζητήσουν για την αποκάλυψη και 

ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της Αμφίπολης και συγκεκριμένα για τη σύναψη 

προγραμματικής σύμβασης για το αρχαίο θέατρο Αμφίπολης. Ο κ. Σταύρος Μπένος 

ανέφερε περίπου τα εξής: 

 

«Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, οι κ.κ. Γιώργος Καραδέδος, Ομότιμος Καθηγητής 

Αρχιτεκτονικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θράκης, Τσόκας Γρηγόρης, 

Καθηγητής Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θράκης, 

Αθανάσιος Μασλαρινός, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Σερρών, Βασίλης Βαφειάδης, 

Προϊστάμενος Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Υπεύθυνος Πολιτισμού της Π.Ε. 

Σερρών και Άγγελος Τσουγκάρης, Διευθυντής Ανάπτυξης της Π.Ε. Σερρών.  

 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης προσδιορίστηκαν τα επόμενα βήματα για την 

αποκάλυψη και ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της Αμφίπολης, τα οποία είναι τα εξής:  

 

1. Ολοκλήρωση των διαδικασιών για την υπογραφή Σύμβασης Πολιτισμικής 

Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της 

Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και του Δήμου Αμφίπολης για την 

υλοποίηση γεωφυσικής έρευνας στο μνημείο και την έναρξη της ανασκαφής 

του. Η σύμβαση προβλέπεται να έχει υπογραφεί μέχρι το Μάιο του 2017. 

2. Υλοποίηση της γεωφυσικής διασκόπησης του αρχαίου θεάτρου από το 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης 

Γεωφυσικής, υπό τον καθηγητή, κ. Τσόκα Γρηγόρη. Η γεωφυσική έρευνα θα 

πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2017. 

3. Έναρξη ανασκαφικών εργασιών στο μνημείο, η οποία υπολογίζεται να γίνει 

το Σεπτέμβρη του 2017. Διενέργεια διερευνητικών ανασκαφικών τομών. 

4. Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω και, εφ' όσον τα αποτελέσματα των 

ερευνών είναι θετικά, το «ΔΙΑΖΩΜΑ» θα αναθέσει τη μελέτη 

αποκατάστασης του μνημείου στον καθηγητή, κ. Γιώργο Καραδέδο, με 
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χρήματα που θα συγκεντρωθούν στον «κουμπαρά» (ηλεκτρονικό τραπεζικό 

λογαριασμό) του θεάτρου. 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για τις παραπάνω 

συναντήσεις. 

 

 

3. Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρο 

Μπένο για τη συμβολή Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» στη σύνταξη του 

φακέλου υποψηφιότητας για την εγγραφή των αρχαίων ελληνικών 

θεάτρων στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της 

Ουνέσκο. 

 

Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», 

μετά από πρόταση της Ειδικής Υπηρεσίας Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας του Υπουργείου Πολιτισμού, το Σωματείο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» θα συμβάλει στη σύνταξη του φακέλου υποψηφιότητας για την 

εγγραφή των αρχαίων ελληνικών θεάτρων στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας 

Κληρονομιάς της Ουνέσκο.  

 

Ο κ. Μπένος ανέφερε ότι για το σκοπό έχει συγκροτηθεί μια ομάδα αποτελούμενη 

από τις κ.κ. Ε. Γερούση, εθνική συντονίστρια για τα Ελληνικά Μνημεία του 

Καταλόγου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Ουνέσκο και προϊσταμένη της Ειδικής 

Υπηρεσίας Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης 

Δημιουργίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Νικολέττα Βαλάκου, Δρ. Αρχαιολόγο και 

Τάκη Μαστραντώνη, πρόεδρο της Εταιρείας ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε. και τον ίδιο, η οποία θα 

αναλάβει τη σύνταξη των απαραίτητων διαχειριστικών σχεδίων, με την καθοδήγηση 

της Διεύθυνσης Προϊστορικών Κλασσικών Αρχαιοτήτων και πάντα με τη συνεργασία 

των αρμοδίων Εφορειών Αρχαιοτήτων. Τέλος,  ο κ. Μπένος ανέφερε ότι η 

συγκρότηση των φακέλων αυτών θα ξεκινήσει πιλοτικά με το αρχαίο θέατρο του 

Διονύσου. 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για την παραπάνω 

συνεργασία. 

 

Ο  πρόεδρος Ο γενικός γραμματέας 

 

  

  

  

  

Σταύρος Μπένος Βασίλης Λαμπρινουδάκης 
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Επισυναπτόμενο 1
ο
: 

 

 

 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

 

Στην Αθήνα σήμερα, ……. 2017, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων μερών: 

 

Αφενός,  

Του Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας με την επωνυμία «ANIMUS», με 

έδρα στη Λάρισα, το οποίο εδρεύει επί της οδού……….……., αρ. …… και με 

Α.Φ.Μ. …….., όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Νταβέλη Αχιλλέα, 

διευθύνοντα σύμβουλο, εφ’ εξής καλούμενο «Εταιρεία»,  

 

Και αφετέρου,  

Του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «ΔΙΑΖΩΜΑ», το οποίο εδρεύει 

στην Αθήνα και επί της οδού Μπουμπουλίνας 30, με Α.Φ.Μ. 998191496 /Δ.Ο.Υ  Δ΄ 

Αθηνών και εκπροσωπούμενου νομίμως από τον Πρόεδρο αυτού κ. Σταύρο Μπένο, 

εφεξής καλούμενο «Σωματείο», 

 

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής:   

 

 

Άρθρο 1 

Περιγραφή αντικειμένου 

 

Το Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας ANIMUS ξεκίνησε τη λειτουργία του 

το Μάϊο του 2008. Είναι κτισμένο σε μια εξαιρετικής ομορφιάς έκταση, περίπου 170 

στρεμμάτων, στο 8ο χλμ. Λάρισας-Τρικάλων (δίπλα από την Τερψιθέα), με το 

συνολικό εμβαδόν των υπερσύγχρονων εγκαταστάσεών του να αγγίζει τα 13500 τμ. 

Το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό του, απαρτιζόμενο από 200 επαγγελματίες υγείας, 

πλήρως καταρτισμένο επιστημονικά, φροντίζει για τη βέλτιστη φυσική, 

συναισθηματική και κοινωνική αποκατάσταση ασθενών, οι οποίοι μετά από 

ατυχήματα ή νοσήματα, έχουν ανάγκη ανοικτής ή κλειστής νοσηλείας για την 

αποκατάσταση και αποθεραπεία τους. 

 

Το Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας ANIMUS, με την ολοκλήρωση των 

υποδομών και των τριών νέων πτερύγων κλειστής νοσηλείας, έχει τη δυνατότητα να 

νοσηλεύσει 200 εσωτερικούς ασθενείς σε δωμάτια μονόκλινα (απλά ή σουίτες), 

δίκλινα ή τρίκλινα. Διαθέτει επίσης ειδικά διαμορφωμένο χώρο αυξημένης φροντίδας 

(Χ.Α.Φ) με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, για τη νοσηλεία βαρύτερων περιστατικών.  

 

Το Κέντρο, το οποίο εδρεύει στην πόλη της Λάρισας, επιθυμεί να συμβάλει στην 

ανάδειξη των μνημείων της πόλης, και ιδιαίτερα του αρχαίου θεάτρου της Λάρισας. 

Επιθυμία του διευθύνοντος συμβούλου της Εταιρείας, κ. Αχιλλέα Νταβέλη είναι να 
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συμβάλει η Εταιρεία στην απόδοση του σπουδαίου αυτού μνημείου στο κοινό και 

τους πολίτες της Λάρισας, καθώς και να καταστεί σύμβολο βιώσιμης κινητικότητας, 

στο οποίο θα έχουν πρόσβαση άτομα με αναπηρία. 

 

Από την άλλη πλευρά, το σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» είναι ένα μη κερδοσκοπικό 

σωματείο που έχει ως βασικό του στόχο τη συμβολή στην προστασία  και την 

ανάδειξη των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης (θεάτρων, ωδείων, σταδίων,  

αμφιθεάτρων), καθώς  και στη διάδοση των αξιών της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, 

σε συνδυασμό με την ανάπτυξη και την προβολή της σύγχρονης πολιτιστικής  

δημιουργίας. 

 

Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του για την αποκατάσταση και ανάδειξη του 

αρχαίου θεάτρου της Λάρισας το Σωματείο προτίθεται να συνάψει σύμβαση με την 

εταιρεία WCA PRODUCTIONS A.E. - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ, με αντικείμενο την 

ανάθεση του έργου για τη δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ με τίτλο: «ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ 

ΛΑΡΙΣΑΣ».  

 

Το ντοκιμαντέρ διάρκειας 30 λεπτών θα επιδιώξει να παρουσιάσει το συναρπαστικό 

χρονικό των ανασκαφικών και αναστηλωτικών εργασιών του αρχαίου θεάτρου της 

Λάρισας, καθώς και μια εκτενή ιστορική και αρχιτεκτονική περιγραφή του μνημείου. 

Επίσης, το ντοκιμαντέρ θα αναδείξει την ιδιαίτερη σημασία  του μνημείου για τη 

σύγχρονη πόλη της Λάρισας και την τοπική κοινωνία. Κατόπιν σχετικών 

διαπραγματεύσεων, το κόστος εκπόνησης του ως άνω έργου ανέρχεται στο ποσό των 

20.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

Με το παρόν συμφωνητικό η Εταιρεία αναλαμβάνει να παράσχει ως χορηγία το 

ανωτέρω ποσό των 20.000 ευρώ στο Σωματείο με αποκλειστικό σκοπό τη 

χρηματοδότηση της ανάθεσης του έργου δημιουργίας ντοκιμαντέρ με τίτλο: 

«ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ».  Διευκρινίζεται ότι η χορηγία που παρέχεται με το 

παρόν προορίζεται αποκλειστικά για την εκπόνηση του συγκεκριμένου έργου και 

περιορίζεται στο ανωτέρω συμφωνηθέν ποσό των 20.000 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

 

Άρθρο 2 

Τρόπος Πληρωμής 

 

Το ως άνω ποσό των 20.000 ευρώ καταβάλλεται τμηματικώς, ως ακολούθως: 

 

20 % με την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού, 

20 % με την έγκριση του σεναρίου του ντοκιμαντέρ από το Κεντρικό Αρχαιολογικό 

Συμβούλιο, 

40 % με την έναρξη των γυρισμάτων, 

20 % με την παράδοση του έργου. 
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Τα ως άνω ποσά θα κατατεθούν στον παρακάτω λογαριασμό του Σωματείου στην 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 

Αρ. Λογ/σμού: 5026-038350-177  -  IBAN: GR 88 0172 0260 0050 2603 8350 177 - 

SWIFT/BIC: PIRBGRAA 

 

Για την καταβολή των προαναφερόμενων ποσών το Σωματείο υποχρεούται στην 

έκδοση των αντίστοιχων νόμιμων παραστατικών.  

 

Άρθρο 3 

Εφαρμοστέο Δίκαιο-Επίλυση Διαφορών  

 

Το παρόν Συμφωνητικό διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και κάθε διαφορά που ήθελε 

ανακύψει από την εφαρμογή ή/και την ερμηνεία του θα επιλύεται σύμφωνα με την 

κείμενη Ελληνική νομοθεσία. 

 

Συμφωνείται ότι, για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από το παρόν 

συμφωνητικό, αποκλειστικά αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια των Αθηνών. 

 

Σε πίστωση των ως άνω συμφωνηθέντων συντάχθηκε και υπογράφεται το παρόν σε 

δύο όμοια αντίτυπα, από τα οποία κάθε μέρος έλαβε ένα. 

 

 

 

       Για την Εταιρεία      Για το Σωματείο 

 

 

 

Αχιλλέας Νταβέλης      Ο Πρόεδρος 

(Διευθύνων Σύμβουλος)     Σταύρος Μπένος 
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Επισυναπτόμενο 2
ο
: 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΕ 

ΤΙΤΛΟ:  

«ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ» 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ :  ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

  

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :  WCA PRODUCTIONS A.E. - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, …. 2017 
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Σύμβαση για την ανάθεση του έργου δημιουργίας ντοκιμαντέρ με τίτλο:  

«ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ»  

 

 

Στην Αθήνα, σήμερα, …….. 2017, μετά την υπ’ αριθμόν … απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σε συνεδρίασή του στις …………, οι 

κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

 

 αφ’ ενός το μη κερδοσκοπικό σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», το οποίο εδρεύει στην 

Αθήνα, επί της οδού Μπουμπουλίνας, αριθμό 30, κάτοχο Α.Φ.Μ 998191496 

που υπάγεται στη Δ.Ο.Υ Δ΄ Αθηνών και το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα από 

τον πρόεδρο αυτού, κο Σταύρο Μπένο, εφ’ εξής καλούμενο «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» 

αφενός και αφετέρου, 

 αφ’ ετέρου η WCA PRODUCTIONS AE - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ, η οποία 

εδρεύει στα Βριλήσσια, επί της οδού Λ. Πεντέλης, αριθμός 1, με Α.Φ.Μ. 

997986511, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από 

τη Βασιλική Νικολάου, εφ’ εξής καλούμενο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,  

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην ανάθεση του έργου για τη δημιουργία 

ντοκιμαντέρ με τίτλο: «ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ». 

  

Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ διάρκειας 30 λεπτών, το οποίο θα επιδιώξει να 

παρουσιάσει το συναρπαστικό χρονικό των ανασκαφικών και αναστηλωτικών 

εργασιών του αρχαίου θεάτρου της Λάρισας, καθώς και μια εκτενή ιστορική και 

αρχιτεκτονική περιγραφή του μνημείου. Επίσης, το ντοκιμαντέρ θα αναδείξει την 

ιδιαίτερη σημασία  του μνημείου για τη σύγχρονη πόλη της Λάρισας και την τοπική 

κοινωνία.  

 

Μέσα από τις συνεντεύξεις του αρχαιολόγου Θανάση Τζαφάλια και άλλων ειδικών, 

αλλά και των πολιτών της Λάρισας που συμμετείχαν και έζησαν αυτή την εξαιρετικά 

ενδιαφέρουσα ιστορία της αποκάλυψης και ανάδειξης του σπουδαίου αυτού 

μνημείου, η οποία ξεκινάει από τις αρχές της δεκαετίας του ΄70 και φτάνει έως τις 

μέρες μας, θα αναδυθεί η εξέλιξη της ανασκαφικής σκαπάνης και της αρχαιολογικής 

έρευνας, η λειτουργία του χώρου στην μακραίωνη ιστορία του, καθώς και η θετική 

επίδραση που έχει σήμερα το έργο στην πόλη και τους κατοίκους της. Το 

ντοκιμαντέρ θα σκηνοθετήσει ο Νίκος Ελληνικάκης, ο οποίος θα γράψει και το 

Σενάριο.  
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ΑΡΘΡΟ 2 ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Ο χρόνος εκπόνησης του έργου ορίζεται στους 3 μήνες. Ως χρόνος έναρξης του έργου 

θεωρείται η έγκριση του σεναρίου του ντοκιμαντέρ από το Κεντρικό Αρχαιολογικό 

Συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού. 

 

Τα στάδια εκπόνησης του έργου είναι τα εξής: 

 Στάδιο 1
ο
: 1 μήνας για τη συγγραφή του σεναρίου. 

 Στάδιο 2
ο
: υποβολή του σεναρίου για έγκριση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό 

Συμβούλιο. 

 Στάδιο 3
ο
: αφού ολοκληρωθεί η έγκριση από το Κ.Α.Σ. 1 μήνας για την 

προετοιμασία πριν την έναρξη των γυρισμάτων. 

 Στάδιο 4
ο
: 1 μήνας για την υλοποίηση των γυρισμάτων στη Λάρισα. 

 Στάδιο 5
ο
: 1 μήνας για την παράδοση του έργου. 

 

Παράταση του χρόνου αποπεράτωσης του έργου, πέρα από τις προθεσμίες που 

αναγράφονται στο άρθρο αυτό, δύναται να χορηγηθεί με απόφαση του Εργοδότη, εάν 

κατά την εκπόνησή του προκύψουν καθυστερήσεις που δεν οφείλονται στην 

αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, κατά την κρίση του εργοδότη.  

 

ΑΡΘΡΟ 3 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Η αμοιβή του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου ορίζεται στο ποσόν των 

20.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

 

Η αμοιβή καταβάλλεται τμηματικώς, ως ακολούθως: 

20 % με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, 

20 % με την έγκριση του σεναρίου του ντοκιμαντέρ από το Κεντρικό Αρχαιολογικό 

Συμβούλιο, 

40 % με την έναρξη των γυρισμάτων, 

20 % με την παράδοση του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗ 

 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπονήσει το ανατιθέμενο έργο με τη 

δέουσα προσοχή και επιμέλεια, κατά επιστημονικά άρτιο τρόπο και σύμφωνα με τους 

όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 5  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παραβάσεως 

των υποχρεώσεων του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης δικαιούται να 

αναθέσει το έργο σε άλλο Ανάδοχο. 
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ΑΡΘΡΟ 6 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ 

 

Σε περίπτωση επελεύσεως εξαιρετικού μη προβλέψιμου και μη αποτρέψιμου 

γεγονότος, που καθιστά αδύνατη την έναρξη, πρόοδο ή ολοκλήρωση του έργου, τα 

συμβαλλόμενα μέρη ελευθερώνονται αμοιβαίως από τις εκ της συμβάσεως 

απορρέουσες υποχρεώσεις τους, πλην της καταβολής στον Ανάδοχο της αμοιβής για 

τις μέχρι τότε εκτελεσθείσες εργασίες της σύμβασής του. 

 

ΑΡΘΡΟ 7  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Όλοι οι όροι της παρούσης σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η τροποποίηση ή 

συμπλήρωση οποιουδήποτε όρου αυτής αποδεικνύεται μόνο εγγράφως, 

αποκλειόμενου παντός άλλου αποδεικτικού μέσου.  

 

ΑΡΘΡΟ 8  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και το υπ’ αριθμόν άρθρο 15 του 

καταστατικού του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ». 

 

Ο Εργοδότης και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια φιλικής επίλυσης τυχόν 

διαφοράς, σχετικής με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της σύμβασης, σύμφωνα με τους 

κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

 

Σε περίπτωση αποτυχίας της ανωτέρω προσπάθειας, αρμόδια για την επίλυση της 

διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών. 

 

Σε πίστωση όλων των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία, αφού 

αναγνώσθηκε από τους συμβαλλομένους, υπογράφεται από αυτούς σε δύο αντίτυπα, 

από τα οποία έλαβε από ένα έκαστος εξ’ αυτών. 

 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 

 

Για το ΔΙΑΖΩΜΑ: Ο Ανάδοχος του έργου: 

Ο πρόεδρος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ Για τη WCA PRODUCTIONS A.E. - 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ 

 

 

 

Σταύρος Μπένος 

 

 

 

Βασιλική Νικολάου 
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Επισυναπτόμενο 3
ο
 / pdf:  
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Επισυναπτόμενο 4
ο
/ pdf: 
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Επισυναπτόμενο 5
ο
: 

Internship Job Questionnaire 

  

Thank you for agreeing to take an AIESEC Intern. The information provided here will 

be processed through our on-line search engine, in order to find the best selection of 

Interns for you.  Please complete it as accurately as possible. 

 

 PART 1 Organisation Information 

 

Organisation Name 

Mailing Address 

 

      

 

 

      

      

 

      

Company Contact   

Phone Number 

Fax Number 

E-mail 

Homepage 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

  

 Who at the organisation is responsible for the Intern(s)?       

 Is this person an AIESEC Alumni?       When (year)?       Where 

(Country/Territory)?       

How many years has the organisation been taking Interns through AIESEC?       

How many Interns would your organisation like to employ?       

 

(If the job descriptions or the requirements are different, please fill out separate forms for 

each.) 

Organisation Type (company, educational institution, foundation, government, inter-

governmental, non-profit organisation, university):       

Office Type (global, regional, national, local office):       

 

Product or Service:       

How many employees work at this location?        

Scale of operations (global, international, national, local):       

Does the organisation have a parent company and if so, what is the name?        

Are there any subsidiaries of the organisation and if so, what is/are the name(s)?        

 

 

Exchange Type 

☒ Global Community Development Program 
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By entering this form as a development traineeship, your company or organization 

will receive a match to a student or graduate with academic background, interest 

and/or work experience in community development issues. Students or graduates 

participating in this type of traineeship should gain skills and experience in 

development-related issues, community issues, management and cultural adaptability. 

Internship Description 

Global Volunteer 

Internship Title* 

 

In which department the intern will be working* 

 

Job Description:  

 

Activities Description  

  

1
st
 week:  

 

 

2
nd

 week: 

 

 

3
rd

 week:  

 

 

4
th

 week:  

 

 

5
th

 week:  

 

 

6
th

 week 
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What are the measurable results expected from the intern? 

 

 

Preparation required from the intern before arrival: Skype webinar with an AIESEC 

member and Incoming Preparation Seminar 

 

Details on their working conditions ☐ Personal Work Space    ☐ Computer     ☐  

Internet Access 

Other details of their working conditions: 

 

 

What are the key learning points that the intern might obtain during the 

internship? 

 

 

 

Any additional information a potential candidate may require for the internship: 

 

 

  

Work Experience 

☐ Business Administration  

☐ Economics ☐ Teaching & Language Education 

☐ Information Technology   ☐ Communication & Journalism 

☐ Marketing ☐ Arts & Architecture 

☐ Human Resources 

 

So 

☐ Cultural Education 

☐ Social Sciences ☐ Natural & Life Science 

    

    



 

26 
 

 

 

 

 

 
Learning Networks 

☐ HIV/AIDS ☐ Education (Formal) 

☐ Energy (Green Initiatives) ☐ Entrepreneurship 

☐ Child Rights ☐ Climate Change (Global Warming) 

☐ Community Development ☐ Corporate Social Responsibility 

☐ Corruption 

So 

☐ Cultural Understand & Diversity 

☐ Disability ☐ Drugs & Alcoholism 

☐ Environment ☐ Gender Equality 

☐ Health ☐ Human Rights 

☐ Human Trafficking ☐ Indigenous People 

☐ Language Education ☐ Microfinance 

☐ Overpopulation ☐ Peace Activism 

☐ Poverty ☐ Professional & Career Development 

☐ Road Safety ☐ Rural Education 

☐ Sex Trade (Prostitution) ☐ Social Business 

☐ Sustainability ☐ Technology Education & 

Development 

☐ Tourism ☐ UN Millennium Development Goals 

☐ Women Empowerment ☐ Youth Leadership & Development 

☐ Other   

 

 

 

Working Hours From*  

Working Hours To*  

Total Hours of Work per Week* 
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Saturday Working* (select one) ☐ Alternate  ☐ Always  ☐ Mostly  ☐ None  ☐ 

Sometimes 

 

Internship Earliest Start Date (dd.mm.yyyy)  

Internship Latest End Date (dd.mm.yyyy) Dates Priority Level (select one) ☐  

Required  ☐ Preferred 

Minimum Duration (weeks) ______ 

Maximum Duration (weeks)  ______ 

 

Academic and Working Backgrounds 

Please select which backgrounds are Required (R) and which are Preferred (P). Select 

a maximum of 6 in total: maximum 3 required and 3 preferred. 

      

Arts & Architecture R P  R P 

Architecture ☐ ☐ Arts ☐ ☐ 

Fashion & design ☐ ☐ Graphic design ☐ ☐ 

      

Business Administration R P  R P 

Corporate community engagement ☐ ☐ Crisis management ☐ ☐ 

Event management ☐ ☐ Hotel + restaurant management ☐ ☐ 

Industrial management ☐ ☐ International management 

 

☐ ☐ 

Introduction to 

management/business admin 
☐ ☐ Organizational management + 

planning 

 

☐ ☐ 

Project management ☐ ☐ Transportation/ distribution 

management 
☐ ☐ 

      

Communication & Journalism R P  R P 

Introduction to communications ☐ ☐ Journalism ☐ ☐ 

Public Relations ☐ ☐    

      

Cultural Education R P  R P 
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Advanced cultural education ☐ ☐ Bilingual and cross-cultural education ☐ ☐ 

International education ☐ ☐ Introductory cultural education ☐ ☐ 

      

Economics R P  R P 

Development economics ☐ ☐ Economics research + forecasting ☐ ☐ 

Environmental economics ☐ ☐ International trade + balance of 

payment 
☐ ☐ 

Introductory economics ☐ ☐ Macroeconomics ☐ ☐ 

Microeconomics ☐ ☐ Monetary economics + public finance ☐ ☐ 

      

Human Resources R P  R P 

Advanced HR management ☐ ☐ Industrial relations ☐ ☐ 

International resource management ☐ ☐ Introductory HR management ☐ ☐ 

Organizational behavior ☐ ☐ Personal evaluation ☐ ☐ 

Recruitment and allocation ☐ ☐ Training and development ☐ ☐ 

      

Information Technology R P  R P 

Artificial intelligence ☐ ☐ Database management ☐ ☐ 

Mobile applications ☐ ☐ Mobile technology ☐ ☐ 

Network management + data 

transmission 
☐ ☐ Software development and 

programming 
☐ ☐ 

Systems analysis and design ☐ ☐ Web development and managing ☐ ☐ 

      

Law R P  R P 

Advanced law ☐ ☐ Business law ☐ ☐ 

Civil law ☐ ☐ Criminal law ☐ ☐ 

International law ☐ ☐ Introductory law ☐ ☐ 

      

Marketing R P  R P 

Advertising + public relations ☐ ☐ Brand & trademark management ☐ ☐ 

Consumer + buyer behavior ☐ ☐ Customer relationship management ☐ ☒ 

Import & export ☐ ☐ International marketing ☐ ☐ 

Introductory marketing ☐ ☐ Marketing research & evaluation ☒ ☐ 

Product planning, development, & 

control 
☐ ☐ Retail + sales marketing ☐ ☐ 

      

Natural & Life Science R P  R P 
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Agriculture ☐ ☐ Applied physics ☐ ☐ 

Biochemistry ☐ ☐ Biology ☐ ☐ 

Biophysics ☐ ☐ Ecology ☐ ☐ 

Environmental protection ☐ ☐ Food engineering ☐ ☐ 

General & inorganic chemistry ☐ ☐ Genetic engineering ☐ ☐ 

Horticulture ☐ ☐ Land & water management ☐ ☐ 

Medicine & healthcare ☐ ☐ Microbiology ☐ ☐ 

Molecular biology ☐ ☐ Organic chemistry ☐ ☐ 

Physical chemistry ☐ ☐ Process engineering bioprocess ☐ ☐ 

      

      

Social Sciences R P  R P 

Counseling & guidance ☐ ☐ Development studies ☐ ☐ 

Psychology ☐ ☐ Social work ☐ ☐ 

Sociology ☐ ☐    

      

Teaching & Language Education R P  R P 

Advanced teaching ☐ ☐ Child (youth) education ☐ ☐ 

Foreign languages education ☐ ☐ Introductory teaching ☐ ☐ 

Linguistics ☐ ☐ Subjects education ☐ ☐ 
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Skills 

Please select which skills are Required (R) and which are Preferred (P). You may 

select a maximum of 20 skills. 

      

Computer R P  R P 

Internet user skills ☐ ☐ Mac user skills ☐ ☐ 

PC user skills ☐ ☐    

      

Databases R P  R P 

DB/2 ☐ ☐ Microsoft access  ☐ ☐ 

Microsoft SQL server ☐ ☐ MySQL ☐ ☐ 

Oracle ☐ ☐ PostgreSQL 

 

☐ ☐ 

Sybase ☐ ☐    

      

Development Environment (IDE) R P  R P 

Database design & development 

tools 
☐ ☐ Delphi ☐ ☐ 

Eclipse ☐ ☐ Other development tools 

 

☐ ☐ 

Powerbuilder ☐ ☐ Visual basic 

V 

☐ ☐ 

Visual studio  ☐ ☐ Visual/ Borland C++ ☐ ☐ 

 

      

ERP R P  R P 

Baan ☐ ☐ Microsoft Business Solution 

 

☐ ☐ 

Oracle ☐ ☐ PeopleSoft 

 

☐ ☐ 

SAP ☐ ☐ Salesforce 

 

☐ ☐ 

Siebel ☐ ☐    
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Graphics R P  R P 

3D Max ☐ ☐ Auto-CAD 

 

☐ ☐ 

Corel Draw ☐ ☐ Macromedia director/studio 

 

☐ ☐ 

Photoshop 

 

 

☐ ☐ Shockwave Flash 

 

☐ ☐ 

Network management& data 

transmission 

R P  R P 

EP telephony (VoIP) ☐ ☐ IPX 

 

☐ ☐ 

LAN (local area network) ☐ ☐ Novell netware 

 

☐ ☐ 

TCP/IP ☐ ☐ UMTS/GSM network management 

 

☐ ☐ 

WAN (wide area network) ☐ ☐ WAP ☐ ☐ 

      

Operating Systems R P  R P 

AS/400 ☐ ☐ MacOS 

 

☐ ☐ 

UNIX/Linux OS ☐ ☐ Windows operating systems 

 

☐ ☐ 

X-Windows ☐ ☐    

      

Personal Skills & Knowledge R P  R P 

Community development ☐ ☐ Driver’s licence 

 

☐ ☐ 

First aid ☐ ☐    

      

Professional Skills R P  R P 

Client servicing skills ☐ ☐ Financial management skills ☐ ☐ 
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Language teaching ☐ ☐ Leadership skills ☐ ☐ 

Marketing/ selling skills ☐ ☐ Organizational management skills ☐ ☐ 

Presentation skills ☐ ☐ Project management ☐ ☐ 

Team management  ☐ ☐ Training/ facilitating skills ☐ ☐ 

      

Programming Skills R P  R P 

ASP ☐ ☐ Ajax ☐ ☐ 

C ☐ ☐ C# ☐ ☐ 

C++ ☐ ☐ COBOL ☐ ☐ 

CSS ☐ ☐ FoxPro ☐ ☐ 

HTML  ☐ ☐ J# ☐ ☐ 

Java ☐ ☐ Javascript ☐ ☐ 

Jscript ☐ ☐ Mercury ☐ ☐ 

OPS5 ☐ ☐ PHP ☐ ☐ 

Pascal ☐ ☐ Perl/ CGI-bin  ☐ ☐ 

Prolog  ☐ ☐ Python  ☐ ☐ 

Ruby ☐ ☐ SQL  ☐ ☐ 

Visual Basic ☐ ☐ XML ☐ ☐ 

 

Languages 

Please select which languages are Required (R) and which are Preferred (P). For each 

selected language indicate in brackets the level of language skill required; levels are 

either Basic, Good, Excellent, or Native. 

 R P  R P 

Arabic  (    ) ☐ ☐ Armenian  (    ) ☐ ☐ 

Bahasa Indonesian  (    ) ☐ ☐ Bahasa Malaysian  (    ) ☐ ☐ 

Bulgarian  (    ) ☐ ☐ Chinese  (    ) ☐ ☐ 

Chinese, Cantonese  (    ) ☐ ☐ Chinese, Mandarin  (    ) ☐ ☐ 

Czech  (    ) ☐ ☐ Danish  (    ) ☐ ☐ 

Dutch  (    ) ☐ ☐ English  (Excellent) ☒ ☐ 
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Estonian  (    ) ☐ ☐ Farsi  (    ) ☐ ☐ 

Finnish  (    ) ☐ ☐ French  (    ) ☐ ☐ 

Georgian  (    ) ☐ ☐ German  (    ) ☐ ☐ 

Greek  (    ) ☐ ☐ Hebrew  (    ) ☐ ☐ 

Hindi  (    ) ☐ ☐ Hungarian  (    ) ☐ ☐ 

Icelandic  (    ) ☐ ☐ Irish  (    ) ☐ ☐ 

Kiswahili  (    ) ☐ ☐ Japanese  (    ) ☐ ☐ 

Latvian  (    ) ☐ ☐ Korean  (    ) ☐ ☐ 

Macedonian  (    ) ☐ ☐ Lithuanian  (    ) ☐ ☐ 

Norwegian  (    ) ☐ ☐ Mengrelian  (    ) ☐ ☐ 

Portuguese  (    ) ☐ ☐ Polish  (    ) ☐ ☐ 

Russian  (    ) ☐ ☐ Romanian  (    ) ☐ ☐ 

Slavic (Bosnian, Serbian, Croatian)  

(    ) 
☐ ☐ Setwana  (    ) ☐ ☐ 

Slovenian  (    ) ☐ ☐ Slovak  (    ) ☐ ☐ 

Swedish  (    ) ☐ ☐ Spanish  (    ) ☐ ☐ 

Turkish  (    ) ☐ ☐ Thai  (    ) ☐ ☐ 

Urdu  (    ) ☐ ☐ Ukrainian  (    ) ☐ ☐ 

Welsh  (    ) ☐ ☐ Vietnamese  (    ) ☐ ☐ 
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Regions of the World 

Please select the geographic preferences – either World or specific criteria. 

Geographic Priority Level (select one) ☐ Required  ☐ Preferred 

☐ World (intern can 

come from any country) 

    

  By Region   

☐ Africa ☐ North Africa ☐ South East Africa 

 ☐ West Africa (English 

speaking) 
☐ West Africa (French 

speaking) 

 ☐ English speaking Africa   

     

☐ Asia Pacific ☐ Greater China ☐ North Asia 

 ☐ South Asia Sub-continent ☐ South-East Asia 

 ☐ Oceania ☐ English speaking Asia 

     

☐ Central & Eastern 

Europe 

☐ Balkans ☐ Central Europe 

 ☐ Eastern Europe ☐ Former Soviet Union 

 ☐ Baltic Europe   

     

☐ Iberoamerica ☐ Latin America ☐ Caribbean 

 ☐ Central America ☐ Northern South America 

 ☐ South America ☐ Southern South America 

     

☐ Middle East & North 

Africa 

☐ Middle East ☐ North Africa 

     

☐ Western Europe & 

North 

☐ Mediterranean countries ☐ Greater Scandinavia 

      America ☐ North America ☐ French speaking Europe 

 ☐ German speaking Europe ☐ Western Europe 
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  By Languages   

☐ English speaking 

World 

☐ French speaking Europe ☐ German speaking Europe 

☐ French speaking 

World 

☐ Spanish speaking World   

  Additional Country 

Selection 

  

Africa     

☐ Angola ☐ Benin ☐ Botswana 

☐ Burkina Faso ☐ Burundi ☐ Cameroon 

☐ Cape Verde ☐ Central African Republic ☐ Chad 

☐ Comoros ☐ Congo ☐ Congo, Democratic 

Republic of 

☐ Cote D’Ivoire ☐ Djibouti ☐ Equatorial Guinea 

☐ Eritrea ☐ Ethiopia ☐ Gabon 

☐ Gambia ☐ Ghana ☐ Guinea 

☐ Guinea-Bissau ☐ Kenya ☐ Lesotho 

☐ Liberia ☐ Libyan Arab Jamahiriya ☐ Madagascar 

☐ Malawi ☐ Mali ☐ Mauritania 

☐ Mauritius ☐ Mayotte ☐ Mozambique 

☐ Namibia ☐ Niger ☐ Nigeria 

☐ Reunion ☐ Rwanda ☐ Saint Helena 

☐ Saint Pierre & 

Miquelon 

☐ Sao Tome & Principe ☐ Senegal 

☐ Seychelles ☐ Sierra Leone ☐ Somalia 

☐ South Africa ☐ Sudan ☐ Swaziland 

☐ Tanzania  ☐ Togo ☐ Uganda 

☐ Western Sahara ☐ Zambia ☐ Zimbabwe 

     

Asia Pacific     

☐ Afghanistan ☐ American Samoa ☐ Australia 
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☐ Bangladesh ☐ Bhutan ☐ British Indian Ocean 

Territory 

☐ Brunei Darussalam ☐ Cambodia ☐ China, Mainland of 

☐ Cook Islands ☐ East Timor ☐ Fiji 

☐ French Guiana ☐ French Polynesia ☐ Guam 

☐ Hong Kong ☐ India ☐ Indonesia 

☐ Iran ☐ Iraq ☐ Japan 

☐ Kiribati ☐ Korea, Democratic 

People’s Republic of 
☐ Korea, Republic of 

☐ Kuwait ☐ Lao ☐ Macau 

☐ Malaysia ☐ Maldives ☐ Marshall Island 

☐ Micronesia ☐ Myanmar ☐ Nauru 

☐ Nepal ☐ New Caledonia ☐ New Zealand 

☐ Niue ☐ Norfolk Island ☐ Pakistan 

☐ Palau ☐ Papau New Guinea ☐ Philippines 

☐ Pitcairn ☐ Samoa ☐ Singapore 

☐ Solomon Islands ☐ Sri Lanka ☐ Syrian Arab Republic 

☐ Taiwan  ☐ Thailand ☐ Tonga 

☐ Turkmenistan ☐ Tuvalu ☐ Vanuatu 

☐ Viet Nam ☐ Yemen   

     

Central & Eastern 

Europe 

    

☐ Albania ☐ Armenia ☒ Azerbaijan 

☐ Belarus ☐ Bosnia-Herzegovina ☐ Bulgaria 

☐ Croatia ☐ Cyprus ☐ Czech Republic 

☐ Estonia ☐ Faroe Islands ☐ Georgia 

☐ Gibraltar ☐ Greenland ☐ Hungary 

☐ Israel ☐ Kyrgyzstan ☐ Latvia 

☐ Lichtenstein ☐ Lithuania ☐ Luxembourg 
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☐ Macedonia ☐ Moldova ☐ Monaco 

☐ Mongolia ☐ Poland ☐ Romania 

☐ Russian Federation ☐ Serbia ☐ Slovakia 

☐ Slovenia ☐ Tajikistan ☐ Turkey 

☐ Ukraine ☐ Uzbekistan   

     

Iberoamerica     

☐ Argentina ☐ Bolivia ☐ Brazil 

☐ Chile ☐ Colombia ☐ Costa Rica 

☐ Dominican Republic ☐ Ecuador ☐ El Salvador 

☐ Guatemala ☐ Mexico ☐ Panama 

☐ Peru ☐ Puerto Rico ☐ Spain 

☐ Uruguay ☐ Venezuela   

     

Middle East and North 

Africa 

    

☐ Algeria ☐ Bahrain ☐ Egypt 

☐ Jordan ☐ Lebanon ☐ Morocco 

☐ Oman ☐ Qatar ☐ Saudi Arabia 

☐ Tunisia ☐ United Arab Emirates ☐ Panama 

☐ Peru ☐ Puerto Rico ☐ Spain 

☐ Uruguay ☐ Venezuela   

Western Europe and 

North America 

    

☐ Anguilla ☐ Antigua & Barbuda ☐ Aruba 

☐ Austria ☐ Bahamas ☐ Barbados 

☐ Belgium ☐ Bermuda ☐ Canada 

☐ Cayman Islands ☐ Cuba ☐ Denmark 

☐ Domnica ☐ Falkland Islands 

(Malvinas) 
☐ Finland 
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☐ France ☐ Germany ☐ Greece 

☐ Grenada ☐ Guadeloupe ☐ Guyana 

☐ Haiti ☐ Honduras ☐ Iceland 

☐ Ireland ☐ Italy ☐ Jamaica 

☐ Malta ☐ Martinique ☐ Montserrat 

☐ Netherlands Antilles ☐ Nicaragua ☐ Norway 

☐ Portugal ☐ Saint Kitts and Nevis ☐ Saint Lucia 

☐ Saint Vincent & The 

Grenadines 

☐ Sweden ☐ Switzerland 

☐ Trinidad & Tobago ☐ United Kingdom ☐ United States 

☐ United States Minor 

Outlying Islands 

☐ Virgin Islands, British ☐ Virgin Islands, U.S. 

  By Developing Countries   

☐ Developing Nations 

(UNDP) 

☐ Industrial Nations (UNDP)   

 

 

PART 9 Contract 

This “Internship Job Questionnaire” is considered to be a formal contract and 

commitment between AIESEC Hellas and the company/organization stated at the first 

page and below. Both parties should be aware for all the processes included in the 

International Internship program of AIESEC, as well as all the responsibilities each 

side must deliver. Signing the document is a statement of fully accepting ones 

responsibilities and expectations.  

Both parties should keep an original copy with official stamps and signatures of both 

AIESEC Hellas and company/organisation.  

If any changes should be implemented a new Internship Job Questionaire” must be 

signed. The official document must be perfectly clear. 

AIESEC Hellas presents the contract statements in Greek language for better 

understanding. If you wish the statements to be in English please ask  AIESEC Local 

Committee to provide you with an exact English edition.  
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Αποδεχόμενοι να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα διεθνούς πρακτικής άσκησης της 

AIESEC Ελλάδας , η επιχείρηση/ οργανισμός δεσμεύεται να: 

● Εγγυηθεί και να βεβαιώσει ότι στον intern πρόκειται να ανατεθούν τα 

καθήκοντα που αναφέρονται και αναλύονται σαφώς στο Internship Job 

Questionnaire, με μοναδική εξαίρεση την περίπτωση στην οποία έχει 

συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό κατόπιν συνεννόησης με τον intern και την 

AIESEC Hellas. 

● Παράσχει επαρκείς και κατάλληλες συνθήκες εργασίας, προσανατολισμό, 

καθοδήγηση και εκπαίδευση έτσι ώστε ο intern να πετύχει τους 

αντικειμενικούς στόχους που έχουν συμφωνηθεί. 

● Παρέχει αξιολόγηση στον intern έτσι ώστε καθημερινά να μαθαίνει και να 

βελτιώνεται. 

● Παράσχει αξιολόγηση  στην AIESEC Ελλάδας όσον αφορά την ποιότητα των 

υπηρεσιών που παρέχει (τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια του Internship  

αλλά και μετά την ολοκλήρωση του) ώστε συνέχεια να βελτιώνονται και να 

αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες που παρέχουν. 

● Σε περίπτωση Global Community Development Program, δεν παρέχεται 

μισθός, αλλά στέγη και κατά περίπτωση τροφή.  Σε αυτή την περίπτωση 

η αμοιβή της AIESEC Ελλάδας είναι: 

● Το ποσό θα δοθεί: 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

Θα επιστρέφεται το μισό ποσό στον οργανισμό σας όταν συμβαίνει κάτι απο τα 

παρακάτω: 

Δεν γίνεται επιλογή του φοιτητή και δεν πραγματοποιείται το internship στον 

οργανισμό σας. 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΙΜΟΛΌΓΗΣΗΣ 

Οποιαδήποτε συνεργασία της AIESEC και οργανισμού έχει ετήσια ισχύ από από τη 

στιγμή υπογραφής της πρώτης φόρμας συνεργασίας έως 31.12 του έτους υπογραφής.  

Κατά το διάστημα αυτό για την υπογραφή για δημιουργία της 1ης θέσης εθελοντή το 

ποσό συμμετοχής είναι 150 ευρώ + τρέχων Φ.Π.Α. .  

Κατά την υπογραφή για δημιουργία της 2
ης

 και 3ής θέσης εθελοντή το ποσό 

συμμετοχής είναι 135 ευρώ + τρέχων Φ.Π.Α. .  

Για κάθε επιπλέον δημιουργία θέσης εθελοντή πέραν της 3
ης

 το ποσό συυμετοχής 

είναι 120 ευρώ + τρέχων Φ.Π.Α. . 

Η AIESEC Ελλάδας δεσμεύεται να: 

    -   Εντοπίσει κατάλληλους υποψηφίους για τη θέση που προσφέρει η επιχείρηση/ 

οργανισμός από την παγκόσμια πλατφόρμα της AIESEC 
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-       Παράσχει στην επιχείρηση/ οργανισμό την απαραίτητη πληροφόρηση σχετικά 

με τους υποψηφίους έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν οι αποφάσεις αποδοχής ή 

απόρριψής τους. 

-       Παρέχει υποστήριξη στον intern εντάσσοντας τον ομαλά στο τοπικό κοινωνικό 

περιβάλλον (στέγαση, μεταφορές. Ασφάλεια, βίζα κοκ) 

-       Εκτιμήσει τον intern και την ποιότητα της εμπειρίας του internship 

-       Παρέχει ανατροφοδότηση για την πορεία του internship και υποστήριξη προς 

την εταιρία/οργανισμό 

 

Σφραγίδες συμβαλλόμενων μερών: 

 

Επιχείρηση/ οργανισμός                                                       AIESEC in Athens 

 

Υπογραφή: ____________                                                

Υπογραφή:_______________ 

Όνομα (ολογράφως):                                                               Όνομα (ολογράφως): 

Ημερομηνία:                                                                            Ημερομηνία:  
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Επισυναπτόμενο 6
ο
: οικονομικοί απολογισμοί xls 
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Επισυναπτόμενο 7
ο
:  

 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

4
η 

Συνάντηση «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» με τα Εταιρικά του μέλη 

 Καρπενήσι, 21 – 23 Απριλίου 2017 

« ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ » 

Πρόγραμμα 

 

Παρασκευή 21 Απριλίου 2017 

10:00        Αναχώρηση από τα γραφεία του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» (Μπουμπουλίνας 

30, Αθήνα). 

12:00  - 12:30    Στάση για καφέ στα Καμένα Βούρλα. 

14:30 – 16:00    Γεύμα στο Καρπενήσι. 

16:15     Άφιξη στο ξενοδοχείο «MONTANA». 

16:15 – 18:00    Ελεύθερος χρόνος. 

18:00 – 21:30  Α΄ Κύκλος Παρουσιάσεων: «Παρουσίαση του Πανοράματος των 

μνημείων της φύσης και του πολιτισμού της διαδρομής της Στερεάς 

Ελλάδας». Αίθουσα συνεδριάσεων – ξενοδοχείο Μontana.  

18:00 - 18:30  Καλωσόρισμα από τους κ.κ. Κωνσταντίνο Μπακογιάννη, 

Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Νίκο Σουλιώτη, Δήμαρχο 

Καρπενησίου και Σταύρο Μπένο, πρόεδρο του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ». 

18:30 – 19:30  Παρουσίαση των μνημείων του πολιτισμού της Στερεάς Ελλάδας: 

 Έφη Καράτζαλη, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος και 

Ευρυτανίας. 

 Νάνσυ Ψάλτη, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδος. 

 Παρή Καλαμαρά, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας. 

 Αλεξάνδρα Χαραμή, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας. 

19:30 – 20:00  Παρουσίαση ψηφιακού πανοράματος μνημείων Νέας Οδού: 

 Φανή Λάμπρου, Διευθύντρια δημοσίων σχέσεων & μάρκετινγκ Εταιρείας 

«ΝΕΑ ΟΔΟΣ». 

 Ανδρέας Φατούρος, συνιδρυτής της Εταιρείας Clio Muse – Εύη 

Παπαδοπούλου, Δρ. Αρχαιολόγος. 

 

20:00 – 20:30    Παρουσίαση των μνημείων της φύσης της Στερεάς Ελλάδας:  
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 Καστανιώτη Ανθούλα, εκπρόσωπος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 

Οίτης. 

 Λαναρά Θεοδώρα, εκπρόσωπος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 

ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ. 

20:30 – 21:30  Συζήτηση 

21:30  Δείπνο στο ξενοδοχείο. 

 

Σάββατο 22 Απριλίου 2017 

 

9:30 - 14:00:  Β’ Κύκλος Παρουσιάσεων: «Πως χτίζεται η Διαδρομή της Στερεάς 

Ελλάδας». Αίθουσα συνεδριάσεων – ξενοδοχείο Μontana. 

9:30  -  10:00  Ιωάννου Στράτος, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας 

Πρεβέζης. 

10:00 - 10:30 Νταής Παναγιώτης, Προϊστάμενος της Ε.Υ.ΤΟ.Π. – Υπουργείο 

Πολιτισμού. 

10:30 - 11:00 Λέμας Κώστας, Προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής Στερεάς 

Ελλάδας.. 

11:00 -  11:15 Μαστραντώνης Παναγιώτης, Πρόεδρος Δ.Σ. της Εταιρείας ΣΤΑΔΙΟΝ 

11:15 - 11:30  Μπέττυ Χατζηνικολάου, Νομικός, Εμπειρογνώμονας σε θέματα 

Τουρισμού. 

11:30 – 11:45  Γιάννης Ζηρίνης, Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος / Μηχανικός 

   Εμπειρογνώμονας σε θέματα Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών 

πόρων 

11:45 - 12:00 Πολίτης Γιώργος, γενικός γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας 

Προστασίας της Φύσης. 

12:00 – 13:00  Παρεμβάσεις φορέων και Ευρωπαϊκών Θεσμών 

 Αντωνακόπουλος Λεωνίδας, Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στην Ελλάδα 

 Διακομανώλη Κλημεντίνη, Εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

 Γιάννης Κοτζιάς, Αντιπεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας στους τομείς 

Τουρισμού, Αθλητισμού και Πολιτισμού 

 Λουκάς Υπερήφανος, Δήμαρχος Ορχομενού Βοιωτίας,  

 Σταυρούλα Κακαουνάκη, αντιπρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχάνων Στερεάς 

Ελλάδας. 

 Θεόδωρος Φέσσας, πρόεδρος Σ.Ε.Β. 

 Γιάννης Ρέτσος, Α’ Αντιπρόεδρος Σ.Ε.Τ.Ε. 

 Τσιτσώνη Θέκλα, Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 

Παρνασσού. 
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13:00 – 14:00  Συζήτηση 

14:00 – 14:15  Μετάβαση στο Καρπενήσι. 

14:15 – 16:00 Γεύμα στο Καρπενήσι. 

16:00 – 16:15 Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

16:15 - 18:00  Ελεύθερος χρόνος. 

 

18:00 – 20:30 Γ’ Κύκλος Παρουσιάσεων  «Η πανδαισία των δράσεων των 

Εταιρικών Μελών για την ανάδειξη των μνημείων: παρουσιάσεις και παρεμβάσεις 

από όλα τα Εταιρικά Μέλη». Αίθουσα συνεδριάσεων – ξενοδοχείο Μontana. 

18:00- 18:15 «Δράσεις της εταιρείας ΒΙΚΟΣ Α.Ε. για την ανάδειξη των μνημείων της 

Ηπείρου», Σεπετά – Θεοχάρη Ελένη, Γενική Διευθύντρια. 

18:15 – 18:45 «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»: 

COSMOTE, Κωνσταντινίδης Γιάννης, Chief Officer Στρατηγικής, 

Μετασχηματισμού & Παρόχων. 

PostScriptum, Κωνσταντινίδης Κώστας, Διευθύνων Σύμβουλος. 

18:45 – 19:05 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»: 

ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., Φανή Λάμπρου, Διευθύντρια δημοσίων σχέσεων & 

μάρκετινγκ 

ΤΟΠΟΣ Συμβουλευτική Ο.Ε., Σκυκαλάκης Θεόδωρος, 

οικονομολόγος.  

19:05 – 19:25 «Crowdfunding για το αρχαίο θέατρο της Κασσώπης», Εθνική 

Τράπεζα, Αριάνα Κούρταλη, Διεύθυνση Ανάπτυξης Πελατών 

Λιανικής Business Banking.   

19:25 – 19:40 Παρουσίαση δράσεων του ιδρύματος Καπετάν Βασίλης για την ανάδειξη 

των μνημείων της Μεσσηνίας, Κάππας Ξενοφών, Γενικός Διευθυντής. 

19:40 – 20:00 «Εκπαιδευτικά Προγράμματα», Μπελογιάννη Μαίρη, Δρ. αρχαιολογίας 

– Σωκράτης Μεχτερίδης, προγραμματιστής Η/Υ. 

20:00 – 20:20 «Πανόραμα δράσεων Εταιρικών μελών για την ανάδειξη των 

μνημείων», Ευδόκιμος Φρέγκογλου, 3D Generalist / Video Production.  

20:20 – 20:30 Παρουσίαση Μεταπτυχιακής εργασίας για το αρχαιολογικό πάρκο 

Ορχομενού Βοιωτίας, Εύα Μαρκάτου, αρχαιολόγος. 

20:30 - 21:30  Συζήτηση 

21:30  Δείπνο στο ξενοδοχείο 

 

  



 

45 
 

Κυριακή 23 Απριλίου 2017 

10:00  Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για τον αρχαιολογικό χώρο του 

Ορχομενού Βοιωτίας. 

12:30   Άφιξη στον αρχαιολογικό χώρο. 

12:30 – 13:00  Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο από την Προϊσταμένη της 

Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας, κ. Χαραμή Αλεξάνδρα. 

13:00 -  15:00    Γεύμα στον Ορχομενό Βοιωτίας. 

15:00  Αναχώρηση για Αθήνα. 

17:00   Άφιξη στην Αθήνα. 

 

 

 

 


