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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020 

 

Σήμερα, Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020, έγινε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω των ειδικών συνθηκών που διανύει η 

χώρα μας εξαιτίας του κορωνοϊού, όπως προβλέπεται και στο άρθρο 15 του Καταστατικού 

του Σωματείου. 

 

Συμμετείχαν οι κ.κ.: 

Σταύρος Μπένος, πρόεδρος,  

Πέτρος Θέμελης, αντιπρόεδρος,  

Βασίλης Λαμπρινουδάκης, γενικός γραμματέας, 

Γιώργος Κουρουπός, μέλος, 

Γεωργία Μανωλοπούλου, μέλος, 

Άρτεμις Τσολάκη, μέλος, 

Κωνσταντίνος Μπολέτης, μέλος, 

Πρόδρομος Τσιαβός, μέλος. 

 

Συμμετείχαν, επίσης, τα αναπληρωματικά μέλη, κ.κ. Νίκος Ορφανός, Δώρα Πρασίνου και 

Ιωάννα Κασίμη. 

 

Τέλος, στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν και οι εργαζόμενοι στο Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ.κ. 

Ευδόκιμος Φρέγκογλου, υπεύθυνος προγραμμάτων, Κατερίνα Αβραμοπούλου, 

οικονομολόγος, υπεύθυνη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και γραμματειακής υποστήριξης, 

Μαρία Κουρασάνη και Μαρία Σοφικίτου, αρχαιολόγοι και υπεύθυνες για την παραγωγή 

περιεχομένου. 

 

Εισαγωγικά, ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου ότι το 2020 ήταν μια πολύ δυναμική και παραγωγική χρονιά για το Σωματείο. 

«Παρά τις δύσκολες συνθήκες που βίωσε η χώρα μας εξαιτίας του κορωνοϊού, πρόσθεσε ο 

πρόεδρος, τα οικονομικά του Σωματείου εξελίχθηκαν δυναμικά. Επιπλέον, προχώρησαν οι 

εργασίες σε αρχαία θέατρα μέσω των ολιστικών προγραμμάτων Πολιτιστικού Τουρισμού, 

Πολιτιστικών Διαδρομών και Αρχαιολογικών Πάρκων, αλλά και μέσω μεμονωμένων έργων. Το 

πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι ξεκίνησε ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δύο νέων πολύ 

δυναμικών προγραμμάτων, του προγράμματος “ΠΟΛΙΣ” και του προγράμματος “ΛΕΩΦΟΡΟΙ 

ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ”. 

 

Το πρόγραμμα “Λεωφόροι Φύσης και Πολιτισμού” αφορά τη δημιουργία προσβάσεων και 

ενιαίων σημάνσεων σε μνημεία φύσης και πολιτισμού που βρίσκονται κατά μήκος των μεγάλων 

αυτοκινητοδρόμων της χώρας. Στόχος του παραπάνω προγράμματος είναι να αναβαθμίσει τους 

αυτοκινητοδρόμους, προκειμένου πέρα από τη βασική τους αποστολή (μεταφορά ανθρώπων και 

εμπορευμάτων) να γίνουν καταλύτες πρόσβασης, ανάδειξης και διαρκούς φροντίδας των 
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μνημείων που τους περιβάλλουν. Το πρόγραμμα αυτό πρόκειται να συνδυαστεί με έργα μεγάλης 

κλίμακας που υλοποιεί το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και έχουν ως στόχο την 

ενσωμάτωση της τεχνολογίας 5G στους αυτοκινητοδρόμους της χώρας μας. Με τον τρόπο αυτό 

θα συνδυαστούν αρμονικά έργα άυλα (ψηφιακές υποδομές) με έργα υλικής φύσεως (βελτίωση 

προσβασιμότητας των μνημείων). 

 

Το πρόγραμμα “ΠΟΛΙΣ” περιλαμβάνει την πρόταση ολιστικής ανάπλασης των ιστορικών 

κέντρων για 6 αρχικά και 9 σήμερα πόλεις της χώρας μας. Πρόκειται για τις πόλεις του 

Ηρακλείου Κρήτης, της Καλαμάτας, των Αχαρνών, της Θήβας, της Λάρισας, της Άρτας, της 

Θεσσαλονίκης, της Κοζάνης και της Κομοτηνής. Στόχος μας είναι η μεταφορά του κεκτημένου 

και της φιλοσοφίας των Ο.Χ.Ε. και στο αστικό (δομημένο) περιβάλλον των πόλεων.  

 

Η χρηματοδότηση των παραπάνω δύο προγραμμάτων προβλέπεται να καλυφθεί από το Ταμείο 

Ανάκαμψης (RECOVERY) και άλλους χρηματοδοτικούς πόρους (Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027, 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης κ.λπ.)». 

 

 

1. Ημερολόγιο και Κάλαντα Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» (Συν. 1). 

 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» ενημέρωσε τα μέλη ότι η ομάδα του Διαζώματος 

ετοίμασε το ημερολόγιο και τα κάλαντα του 2021 του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», τα οποία θα 

σταλούν, όπως κάθε χρόνο, ως ένα είδος χριστουγεννιάτικων ευχών σε όλα τα τακτικά και 

εταιρικά μέλη, καθώς και τους φίλους του Σωματείου. 

 

Αρχικά, ο πρόεδρος παρουσίασε στα μέλη το Ημερολόγιο του 2021 (Συν. 1), το οποίο 

επιμελήθηκε γραφιστικά ο κ. Κωνσταντίνος Τσιρίκος.  

 

Εν συνεχεία, ο πρόεδρος παρουσίασε στα μέλη του Συμβουλίου το video με τα Κάλαντα του 

Σωματείου για το 2021 (https://www.youtube.com/watch?v=TkK9ow9_ScQ). Ο κ. Μπένος 

πρόσθεσε ότι την επιμέλεια του video είχε ο κ. Ευδόκιμος Φρέγκογλου, υπεύθυνος 

Πολυμεσικών Εφαρμογών και Προγραμμάτων του Σωματείου. 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για το Ημερολόγιο και τα Κάλαντα 

του 2021 του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=TkK9ow9_ScQ
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2. Ενημέρωση από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα Άρτεμη Τσολάκη για 

την εξέλιξη του προγράμματος «Πολιτιστική Διαδρομή στα μνημεία της Εγνατίας 

Οδού (Via Egnatia)» (Συν. 2). 

 

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα Άρτεμη Τσολάκη ενημέρωσε τα μέλη του 

Συμβουλίου για την εξέλιξη του προγράμματος «Πολιτιστική Διαδρομή στα μνημεία της 

Εγνατίας Οδού (Via Egnatia)», με τη βοήθεια εποπτικού υλικού (Συν. 2). Η κα Τσολάκη 

ανέφερε περίπου τα εξής: 

 

«Το πρόγραμμα “Πολιτιστική Διαδρομή στα μνημεία της Εγνατίας Οδού (Via Egnatia)” 

υλοποιείται με χρηματοδοτικό εργαλείο την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση του Ε.Σ.Π.Α. 

2014-2020 από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Το πρόγραμμα 

αναπτύσσεται γύρω από το διεθνές brand της Αρχαίας Εγνατίας Οδού και αξιοποιώντας το 

πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής, στοχεύει στη διασύνδεση της επιχειρηματικότητας 

και του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό, επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτό την ανάπτυξη 

της ευρύτερης περιοχής με όρους βιωσιμότητας.  

 

Η συνολική χρηματοδότηση για την Ο.Χ.Ε. Πολιτιστική – Τουριστική Διαδρομή Εγνατίας – 

Οδού ανέρχεται στα 55.207.000 ευρώ, ενώ οι κύριοι άξονες χρηματοδότησης του προγράμματος 

είναι οι εξής: 

• Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, 

ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία. 

• Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και 

διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας. 

• Διατήρηση, προστασία, παραγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής 

κληρονομίας. 

Από τα παραπάνω έχουν ολοκληρωθεί οι εντάξεις των έργων για τις υποδομές. 

 

Για τις ήπιες (soft) δράσεις του προγράμματος (marketing, επιχειρηματικότητα, ψηφιακά, φορέα 

λειτουργίας) δεν είμαστε ακόμη σε τόσο προχωρημένο στάδιο. Αναλυτικότερα:  

• Για τις ψηφιακές δράσεις του προγράμματος καταβάλλεται προσπάθεια από την 

Περιφέρεια και τις αρμόδιες υπηρεσίες, με τη συνδρομή της ομάδας του D-Hub του 

Διαζώματος, για την περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της δράσης, καθώς και για 

σύνταξη των τευχών δημοπράτησης. 

• Για το marketing του προγράμματος δεν έχει βγει ακόμη η πρόσκληση. Ομοίως και εδώ 

οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και η ομάδα του D-Hub του Διαζώματος θα 

συνεργαστούν, όταν βγει η πρόσκληση, για την περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της 

δράσης, καθώς και για σύνταξη των τευχών δημοπράτησης. 

• Για την επιχειρηματικότητα έχει εκπονηθεί η μελέτη “Οργάνωση της συµµετοχής της 

τοπικής οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Α.Μ.Θ.) στην 

Πολιτιστική Διαδρομή της Εγνατίας Οδού”, από την εταιρεία ΕΤΑΜ ΑΕ. και τον κ. Νίκο 

Δρακωνάκη, ύστερα από ανάθεση του Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ”.  
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Για να ξεκινήσει η διαδικασία δημιουργίας του cluster της επιχειρηματικότητας, αλλά και η 

υλοποίηση της δράσης του marketing πρέπει να περάσει πρώτα από το Περιφερειακό Συμβούλιο 

ο ορισμός του φορέα διαχείρισης του προγράμματος (DMO). Το πρόβλημα έγκειται στο ότι 

προβλεπόταν στο Π.Ε.Π. η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης να αναλάβει και τις ειδικές λειτουργίες 

διοίκησης/διαχείρισης/υλοποίησης της Ο.Χ.Ε. με την πολιτική υποστήριξη μιας ειδικής Δομής 

Στήριξης, η οποία δεν έχει ακόμη συσταθεί, καθώς και στο ότι δεν προβλεπόταν η λειτουργία 

ενός ξεχωριστού φορέα διαχείρισης – DMO για το πρόγραμμα. 

 

Τέλος, παρατηρείται στο πρόγραμμα της VIA EGNATIA η καθυστέρηση στην απορρόφηση των 

χρημάτων και στην υπογραφή των σχετικών συμβάσεων». 

 

Στο σημείο αυτό το λόγο έλαβε ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος, ο οποίος επισήμανε ότι δεν 

υπάρχει κατανόηση της σημασίας υλοποίησης των soft ενεργειών του προγράμματος, καθώς 

και ότι αγκάθι για την υλοποίησή τους είναι η καθυστέρηση του ορισμού του φορέα 

διαχείρισης – DMO για το πρόγραμμα. 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την κα Άρτεμη Τσολάκη για την ενημέρωσή 

της. 

 

 

3. Ενημέρωση από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κο Πρόδρομο Τσιαβό για 

την ανάγκη τροποποίησης του Καταστατικού του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», 

προκειμένου να συμπεριληφθούν σε αυτό:  

α) Καθιέρωση τηλεδιασκέψεων για όλες τις λειτουργικές και καταστατικές 

δράσεις του Σωματείου (Γενική Συνέλευση, Συνεδριάσεις Διοικητικού 

Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής, Μνημόνια Συνεργασίας, Επιτροπές 

κ.ο.κ.). 

β) Καταστατική ενδυνάμωση του ρόλου των Εταιρικών Μελών. 

 

O κος Πρόδρομος Τσιαβός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

ενημέρωσε τα μέλη για την ανάγκη τροποποίησης του Καταστατικού του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», προκειμένου να συμπεριληφθούν σε αυτό:  

α) Καθιέρωση τηλεδιασκέψεων για όλες τις λειτουργικές και καταστατικές δράσεις 

του Σωματείου (Γενική Συνέλευση, Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου και 

Ελεγκτικής Επιτροπής, Μνημόνια Συνεργασίας, Επιτροπές κ.ο.κ.). 

β) Καταστατική ενδυνάμωση του ρόλου των Εταιρικών Μελών. 

 

Ειδικότερα για το Α΄ σκέλος ο κ. Τσιαβός πρόσθεσε τα εξής: 

«Λόγω των έκτακτων συνθηκών που διανύει η χώρα μας εξαιτίας του κορωνοϊού και της 

συνεπαγόμενης ενίσχυσης της χρήσης των ψηφιακών μέσων σε όλους τους τομείς της 

καθημερινότητάς μας προτείνω την οργάνωση του “Ψηφιακού Σωματείου” στους ακόλουθους 

τομείς: 
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Α) ηλεκτρονική επικοινωνία με τα μέλη του Σωματείου, το οποίο ήδη γίνεται και προβλέπεται 

στο άρθρο 5 του Καταστατικού του Σωματείου. 

Β) καθιέρωση τηλεδιασκέψεων για όλες τις λειτουργικές και καταστατικές δράσεις του 

Σωματείου (Γενική Συνέλευση, Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής 

Επιτροπής, Μνημόνια Συνεργασίας, Επιτροπές κ.ο.κ.). Σχετικά με τη Γενική Συνέλευση του 

Σωματείου αναφέρομαι στη συμμετοχή σε αυτή, στην εκπροσώπηση, στην ψηφοφορία και στη 

συγκρότηση της εφορευτικής επιτροπής. Ήδη η τελευταία Γενική μας Συνέλευση οργανώθηκε 

ψηφιακά, είμαστε νομότυποι, καθώς αυτό προβλέπεται από τις γενικές διατάξεις του 

Καταστατικού μας (άρθρο 14). Προτείνω, ωστόσο, να υπάρχει μια πιο ακριβής και ευκρινής 

αποτύπωσή του. 

Γ) ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών, το οποίο επίσης είναι σε χρήση. 

 

Συνοψίζοντας, ο κ. Τσιαβός επισήμανε ότι είναι πολύ σημαντικό να αποτυπωθούν με 

ευκρίνεια στο Καταστατικό του Σωματείου όλα τα ζητήματα που άπτονται της ψηφιακής 

λειτουργίας του, καθώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί την «επόμενη ημέρα» για τη 

χώρα μας. 

 

Στο σημείο αυτό, ο κ. Πέτρος Θέμελης, αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εξέφρασε 

τις επιφυλάξεις του σχετικά με την ανάγκη τροποποίησης του Καταστατικού, καθώς τα 

καταστατικά πρέπει να είναι λιτά και να διαρκούν στο χρόνο. 

 

Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος πρόσθεσε ότι για την ψηφιακή λειτουργία του Σωματείου 

μας καλύπτει προσωρινά και συγκυριακά (λόγω covid) η γενικότερη νομοθεσία και νομολογία 

του κράτους, αλλά επισήμανε ότι πρέπει να υπάρξει ευθεία ρύθμιση και αναφορά στις 

καταστατικές αρχές του Διαζώματος. 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, αποφάσισαν ομόφωνα να μελετήσουν τις 

επιφυλάξεις του κ. Θέμελη και να ακολουθήσει διαβούλευση για τις οριστικές αποφάσεις. 

 

 

4. Ενημέρωση από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα Γεωργία 

Μανωλοπούλου για το πρόγραμμα «INTEGRATED MANAGEMENT MODELS 

FOR ARCHAEOLOGICAL PARKS - TRANSFER» του προγράμματος Interreg V-

B, ADRIATIC-IONIAN COOPERATION PROGRAMME - 2014-2020 (Συν. 3), 

καθώς και για την εκλογή της στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Μελών της 

Europeana (Συν. 4). 

 

Η κα Γεωργία Μανωλοπούλου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» αρχικά ενημέρωσε τα μέλη για το πρόγραμμα «INTEGRATED 

MANAGEMENT MODELS FOR ARCHAEOLOGICAL PARKS - TRANSFER» του 

προγράμματος Interreg V-B, ADRIATIC-IONIAN COOPERATION PROGRAMME - 2014-

2020, αναφέροντας περίπου τα εξής (Συν. 3): 
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«Έπειτα από την επιστολή πρόσκλησης συνεργασίας του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών 

και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ προς το “Διάζωμα”, συμμετέχω από τον Ιούλιο του 

2020 ως εκπρόσωπος/εξειδικευμένη επιστήμονας εκ μέρους του Διαζώματος στις ομάδες 

εργασίες για την ανάπτυξη ενός μοντέλου πολιτιστικής διακυβέρνησης στο πλαίσιο “inTegRated 

mAnagemeNt modelS For archaEological paRks – TRANSFER” του προγράμματος Interreg 

V-B, ADRIATIC-IONIAN COOPERATION PROGRAMME - 2014-2020. 

 

Το κύριο αποτέλεσμα του έργου θα είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, η βελτίωση της ικανότητας 

των ενδιαφερομένων μερών να ενισχύσουν την αξιοποίηση με βιώσιμο τρόπο, των 

Αρχαιολογικών Πάρκων, με απώτερο σκοπό τη μετατροπή των πάρκων σε παράγοντες 

καθοριστικούς για την τοπική και αειφόρο ανάπτυξη. 

 

Πιο συγκεκριμένα το διάστημα αυτό είχα: 

• Συμμετοχή στην 1η άτυπη συνεδρίαση της επιτροπής (Steering Commitee) του έργου στις 

7 Ιουλίου 2020. 

• Συμμετοχή στην 2η άτυπη συνεδρίαση της επιτροπής (Steering Committee) του έργου 

στις 21/9/2020, όπου παρουσίασα τη δομή του φορέα “ΔΙΑΖΩΜΑ” ως stakeholder, την 

επιστημονική μου συμβολή στο θεματικό του έργου του TRANSFER και προτάσεις για 

την αποδοτική λειτουργία των εργασιών των Ομάδων Εργασίας με τίτλο Methods and 

strategies for integrated management and plans. 

• Κατάθεση αναλυτικής έκθεσης ως συμμετοχή στις καλές πρακτικές του έργου με τίτλο 

«DIAZOMA-The Ancient Theatres of Epirus Cultural Route”. 

• Συμμετοχή στη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας 1 (WG1) στις 20/10/2020. 

• Κατάθεση αναλυτικής έκθεσης σχετικά με τη θεματική της Ομάδας εργασίας 1 «2.2. 

Analysis of the reference scenarios» με 5 υποενότητες. 

 

Οι διαδικτυακές συναντήσεις και τα θεματικά εργαστήρια θα συνεχιστούν και το επόμενο 

διάστημα με τις θεματικές “Policies, Methods and strategies for integrated cultural 

management and plans”. Προς το τέλος του Γενάρη αναμένεται το κλείσιμο των εργασιών της 

Α΄ φάσης του προγράμματος, οπότε θα γίνει και μια αναλυτική αναφορά». 

 

Στο σημείο αυτό, ο κ. Θέμελης ανέφερε ότι θα πρέπει να ενημερωθεί και το Υπουργείο 

Πολιτισμού σχετικά με το παραπάνω πρόγραμμα. 

 

Εν συνεχεία, η κα Μανωλοπούλου ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου για την εκλογή της 

στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Μελών της Europeana και τη συνεπαγόμενη ενεργή 

συμμετοχή της σε αυτό. Η κα Μανωλοπούλου ανέφερε περίπου τα εξής:  

 

«Οι εκλογές του Συμβουλίου του Εuropeana Network Association (ENA) πραγματοποιήθηκαν 

το Νοέμβριο του 2020. Είχα δηλώσει υποψηφιότητα ανάμεσα σε 35 υποψηφίους από όλη την 

Ευρώπη που διεκδικούσαμε 9 θέσεις. Τελικά, εκλέχθηκα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Μελών 

της Europeana. 
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Στόχος του Συμβουλίου να εμπνεύσει τους πολίτες της Ευρώπης και όλου του κόσμου να 

ανακαλύψουν πόλεις και προορισμούς, ιστορικά μέρη και κρυμμένους θησαυρούς της υλικής και 

άυλης κοινής μας ευρωπαϊκής ταυτότητας.  

 

Η Εuropeana είναι ένα εργαλείο διεθνούς πολιτιστικής διπλωματίας της Ευρώπης με σημαντική 

εκπαιδευτική, κοινωνική και αναπτυξιακή διάσταση. Ένας συνδετικός πολιτιστικός, 

ανθρωποκεντρικός ιστός που στηρίζεται στο απόθεμα του κοινού μας παρελθόντος, 

συνδιαμορφώνει το παρόν και μας επιτρέπει ακόμα να ονειρευόμαστε το μέλλον». 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για τις παραπάνω εξελίξεις και 

συνεχάρησαν θερμά την κα Μανωλοπούλου για την εκλογή της στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

των Μελών της Europeana. 

 

 

5. Ενημέρωση από το αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. 

Ιωάννα Κασίμη για την πρόοδο των εργασιών στο αρχαίο θέατρο της Σικυώνας. 

 

Η κα Ιωάννα Κασίμη, αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενημέρωσε τα 

μέλη του Συμβουλίου για την πρόοδο των εργασιών στο αρχαίο θέατρο της Σικυώνας. Η κα 

Κασίμη ανέφερε περίπου τα εξής: 

 

«Στο αρχαίο θέατρο της Σικυώνας είναι σε εξέλιξη η διαδικασία αποκατάστασής του. Για την 

ανάδειξη του εν λόγω θεάτρου έχουν υπογραφεί δύο διαδοχικές προγραμματικές συμβάσεις και 

μια τροποποίηση της τελευταίας σύμβασης. Η πρώτη σύμβαση, ύψους 200.000 ευρώ, υπεγράφη 

το 2014, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

και του Δήμου Σικυωνίων με αντικείμενο το έργο “Αποκάλυψη, Προστασία και Ανάδειξη του 

αρχαίου θεάτρου της Σικυώνας”. To 2017 υπεγράφη νέα Προγραμματική μεταξύ του 

Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Σικυωνίων για το έργο: 

“Αποκάλυψη, Προστασία και Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Σικυώνας (Β΄ Φάση) και 

Διερεύνηση του Αρχαίου Σταδίου της Σικυώνας”, ύψους 200.000 ευρώ. Με τη χρηματοδότηση 

από τις παραπάνω συμβάσεις έχουν γίνει ανασκαφικές εργασίες και εργασίες αποτυπώσεων στο 

μνημείο από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας. 

 

To 2020 υπεγράφη τροποποίηση της τελευταίας προγραμματικής σύμβασης, με στόχο την 

τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης έως 31-03-2021 και με ταυτόχρονη αύξηση 

του προϋπολογισμού, κατά 20.000 ευρώ, προκειμένου να ανατεθεί η μελέτη αποκατάστασης του 

θεάτρου. Το ποσό των επιπλέον 20.000 ευρώ διαθέτει ο Δήμος Σικυωνίων. Η μελέτη που θα 

ανατεθεί από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 

2021, προκειμένου το έργο της αποκατάστασης του θεάτρου να ενταχθεί στην επόμενη 

προγραμματική περίοδο του Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027». 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πρόοδο των εργασιών στο 

αρχαίο θέατρο της Σικυώνας και ευχαρίστησαν θερμά την κα Κασίμη για τη σχετική 

ενημέρωση. 



8 
 

 

 

6. Ενημέρωση από τον κ. Ευδόκιμο Φρέγκογλου, υπεύθυνο προγραμμάτων του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την έγκριση της χορηγίας του Ιδρύματος J. M. 

Kaplan προς το Σωματείο, ύψους 100.000 δολαρίων για το πρόγραμμα «Τριλογία 

της Αττικής». Ενημέρωση από το αναπληρωματικό μέλος, κα Δώρα Πρασίνου 

σχετικά με τη διερεύνηση για τον τρόπο καταβολής της παραπάνω χορηγίας. 

 

Ο κ. Ευδόκιμος Φρέγκογλου, υπεύθυνος προγραμμάτων τoυ Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου ότι εγκρίθηκε από το Ίδρυμα J.M. Kaplan η κατάθεση 

χορηγίας – δωρεάς, ύψους 100.000 δολαρίων, προς το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» για το 

πρόγραμμα Πολιτιστική Διαδρομή: «Η Τριλογία της Αττικής». 

 

«Στη φιλοσοφία του Ιδρύματος, πρόσθεσε ο κ. Φρέγκογλου, είναι να χρηματοδοτεί μελέτες 

αποκατάστασης μεμονωμένων μνημείων. Συνεπώς, έγιναν πολλές συζητήσεις με εκπροσώπους 

του Ιδρύματος, προκειμένου να τους εξοικειώσουμε με τη φιλοσοφία των ολιστικών 

προγραμμάτων Πολιτιστικού Τουρισμού που προωθούμε. Στο πλαίσιο της παραπάνω χορηγίας 

το Ίδρυμα θα αναλάβει τη χρηματοδότηση των ήπιων δράσεων του προγράμματος (ανάθεση 

μελέτης ενιαίας σήμανσης της διαδρομής, μελέτης marketing της διαδρομής), καθώς και μέρος 

της χρηματοδότησης των δράσεων του D-HUB. 

 

Το τελευταίο διάστημα συνεργαζόμαστε με τον κ. Πρόδρομο Τσιαβό, μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου μας και την κα Θεοδώρα Πρασίνου, αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου μας, για να δημιουργήσουμε, όπως μας ζητήθηκε, ένα προφίλ σε έναν Ενδιάμεσο 

Φορέα Διαχείρισης στην Αμερική, το οποίο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διάθεση της 

παραπάνω χορηγίας». 

 

Ακολούθως, το λόγο έλαβε η κα Θεοδώρα Πρασίνου, η οποία ανέφερε στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου τα εξής: «Το τελευταίο διάστημα, σε συνεργασία με όλη την ομάδα 

του Διαζώματος, συλλέγουμε στοιχεία για την πιστοποίηση του Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ” ως 

νομοταγή οργανισμού, δηλαδή για τη δημιουργία προφίλ του Σωματείου σε μια ειδική 

πλατφόρμα στην Αμερική. Πρόκειται για μια τυπική διαδικασία που προβλέπεται στο 

φορολογικό σύστημα της Αμερικής. Αυτό το προφίλ θα βοηθήσει το “ΔΙΑΖΩΜΑ” να υποδεχθεί 

χορηγίες από το εξωτερικό και στο μέλλον. 

 

Παράλληλα είμαστε σε συνεργασία με την κα Κατερίνα Αβραμοπούλου, οικονομολόγο και 

υπεύθυνη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Σωματείου για την ενίσχυση των δράσεων - 

συνεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που αναπτύσσει το Σωματείο με τα Εταιρικά του 

μέλη». 

 

Στο σημείο αυτό, ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος συνεχάρη τον κ. Φρέγκογλου, γιατί, πέρα 

από τις προσπάθειες και το κύρος του Σωματείου, η απόφαση του Ιδρύματος Κάπλαν να δώσει 

χορηγία για πρώτη φορά στην ιστορία του για έργο διαχείρισης και όχι αμιγώς αρχαιολογικό 

έργο, είναι προσωπική επιτυχία του κ. Φρέγκογλου.  
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Τα μέλη του Συμβουλίου εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για την παραπάνω χορηγία και 

συνεχάρησαν την ομάδα του Διαζώματος και ιδιαίτερα τον κ. Ευδόκιμο Φρέγκογλου για τη 

μεγάλη αυτή επιτυχία. 

 

 

7. Εισήγηση του προέδρου, κ. Σταύρου Μπένου για την πρόσληψη από το Σωματείο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» της αρχιτέκτονος – μηχανικού, κα Ελένης – Αθηνάς Αγγέλη από 01 

Ιανουαρίου 2021, για τη στελέχωση της ομάδας του D-HUB, με ύψος καθαρών 

μηνιαίων αποδοχών τα 500 ευρώ.  

 

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

πλέον ωριμάσει οι συνθήκες δουλειάς της θερμοκοιτίδας του D-Hub και ότι χρειάζεται ο 

εμπλουτισμός της ομάδας από έναν αρχιτέκτονα – μηχανικό.  

 

Συνεπώς, ο πρόεδρος εισηγήθηκε στα μέλη την πρόσληψη από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

της αρχιτέκτονος – μηχανικού, κα Ελένης – Αθηνάς Αγγέλη από 01 Ιανουαρίου 2021, η οποία: 

α) θα παρέχει υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου στο Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και β) θα 

στελεχώσει την ομάδα του D-HUB. «Το ύψος των καθαρών μηνιαίων αποδοχών της, 

πρόσθεσε ο κ. Μπένος, θα ανέλθει στα 500 ευρώ». 

 

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

προέδρου, κ. Σταύρου Μπένου για την πρόσληψη από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» της 

αρχιτέκτονος – μηχανικού, κα Ελένης – Αθηνάς Αγγέλη από 01 Ιανουαρίου 2021, για τη 

στελέχωση της ομάδας του D-HUB, με ύψος καθαρών μηνιαίων αποδοχών τα 500 ευρώ. 

 

 

8. Εισήγηση του κ. Ευδόκιμου Φρέγκογλου, υπεύθυνου προγραμμάτων του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για τη διάθεση του ποσού των 420 ευρώ για την αγορά 

νέου πολυμηχανήματος - εκτυπωτή (Συν. 5). 

 

Ο κ. Ευδόκιμος Φρέγκογλου, υπεύθυνος προγραμμάτων τoυ Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

εισηγήθηκε στα μέλη του Συμβουλίου τη διάθεση του ποσού των 420 ευρώ για την αγορά 

νέου πολυμηχανήματος – εκτυπωτή, όπως φαίνεται και στο επισυναπτόμενο 5ο. «Στην τιμή 

αυτή, πρόσθεσε, συμπεριλαμβάνεται και η δωρεάν συντήρηση του μηχανήματος για 7 έτη». 

 

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

κ. Ευδόκιμου Φρέγκογλου, υπεύθυνου προγραμμάτων του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για τη 

διάθεση του ποσού των 420 ευρώ για την αγορά νέου πολυμηχανήματος – εκτυπωτή. 
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9. Εισήγηση του προέδρου, κ. Σταύρου Μπένου για την έγκριση της προσφοράς του 

κ. Κωνσταντίνου Τσιρίκου, γραφίστα για την παραγωγή: α) του εντύπου 

«ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και β) του ημερολογίου για το έτος 2021. (Συν. 6). 

 

O πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη του Συμβουλίου την έγκριση της 

προσφοράς, ύψους περίπου 1.200 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., του κ. Κωνσταντίνου 

Τσιρίκου, γραφίστα για την παραγωγή: α) του εντύπου «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και β) του 

ημερολογίου για το έτος 2021, όπως φαίνεται και στο επισυναπτόμενο 6ο . 

 

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

προέδρου, κ. Σταύρου Μπένου για την έγκριση της προσφοράς, ύψους περίπου 1.200 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., του κ. Κωνσταντίνου Τσιρίκου, γραφίστα για την παραγωγή: 

α) του εντύπου «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και β) του ημερολογίου για το έτος 2021. 

 

 

10. Αποδοχή της χορηγίας της Εθνικής Τράπεζας, ύψους 24.800.00 ευρώ, για την 

ενίσχυση της δράσης της θερμοκοιτίδας D-Hub του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, εταιρικό 

μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε χορηγία προς το Σωματείο, ύψους 24.800.00 

ευρώ, για την ενίσχυση της δράσης της θερμοκοιτίδας D-Hub του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 24.800.00 ευρώ, 

της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, για την ενίσχυση της δράσης της θερμοκοιτίδας D-Hub 

του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για τη 

συμβολή της στην ενίσχυση των σκοπών του σωματείου και πιο συγκεκριμένα της δράσης της 

θερμοκοιτίδας D-Hub και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας. 

 

 

11. Αποδοχή της χορηγίας του Ιδρύματος ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΤΣΗΣ, ύψους 10.000 ευρώ, 

ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2020. 

 

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

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

ύψους 10.000 ευρώ, για το έτος 2020. 

 

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

Ιδρύματος ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΤΣΗΣ, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2020. 
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Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά το Ίδρυμα ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΤΣΗΣ 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 παραπάνω χορηγίας. 

 

 

12. Αποδοχή της χορηγίας της Εταιρείας TEMES A.E., ύψους 5.000 ευρώ, ως ετήσιας 

συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2020. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία TEMES A.E., εταιρικό μέλος του 

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

ευρώ, για το έτος 2020. 

 

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

Εταιρείας TEMES A.E., ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2020. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία TEMES A.E., 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. Αποδοχή της χορηγίας της Εταιρείας ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ύψους 6.200 ευρώ, ως 

ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2020. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, εταιρικό μέλος 

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

6.200 ευρώ, για το έτος 2020. 

 

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

Εταιρείας ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2020. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 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. 

 

 

14. Αποδοχή της χορηγίας της Εθνικής Τράπεζας, ύψους 6.200 ευρώ, ως ετήσιας 

συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2020. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, εταιρικό 

μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε την ετήσια συνδρομή της προς το Σωματείο, 

ύψους 6.200 ευρώ, για το έτος 2020. 

 

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

Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2020. 
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Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 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. 

 

 

15. Έγκριση του Οικονομικού και Διαχειριστικού Απολογισμού του Σωματείου έως 

και 30 Νοεμβρίου 2020 (Συν. 7). 

 

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου, κ. Σταύρος Μπένος, εισηγήθηκε στα μέλη την έγκριση του 

Οικονομικού και Διαχειριστικού Απολογισμού του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» έως και 30 

Νοεμβρίου 2020 (Συν. 7). 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα τον Οικονομικό και Διαχειριστικό Απολογισμό 

του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» έως και 30 Νοεμβρίου 2020 (Συν. 7). 

 

 

16. Αποδοχή των 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: 

• Ιωάννης Θεοδωρίδης, οικονομολόγος, ως τακτικό μέλος. 

• Μαρία Πασαμιχάλη, φοιητήτρια, ως αρωγό μέλος. 

 

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

προέδρου. 

 

 

17. Άλλα θέματα. 

• Ενημέρωση από τον πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο για τη συνεργασία μεταξύ 

του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και του Δήμου Αθηναίων για την υποστήριξη 

του Προγράμματος του «Μεγάλου Περιπάτου» (Συν. 8). 

 

Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι το τελευταίο διάστημα ο Δήμος 

Αθηναίων και το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» αναπτύσσουν μια δυναμική συνεργασία για την 

υποστήριξη του Προγράμματος του «Μεγάλου Περιπάτου». Ο κ. Μπένος ανέφερε περίπου τα 

εξής: 

 

«Η στρατηγική του Δήμου Αθηναίων αρθρώνεται γύρω από τρεις βασικούς άξονες, δηλαδή τρεις 

στρατηγικούς στόχους: 

• Στρατηγική Α΄: Η απελευθέρωση, η αναδιανομή και η επανάκτηση υψηλών 

ποιοτήτων του δημόσιου χώρου. 
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• Στρατηγική Β΄: Βιώσιμη αστική κινητικότητα και διασύνδεση των δημόσιων 

χώρων. 

• Στρατηγική Γ΄: Ενίσχυση της πολυλειτουργικότητας και αναζωογόνηση της 

πολυκεντρικότητας. 

 

Για την υλοποίηση των παραπάνω αξόνων στρατηγικής του ο Δήμος Αθηναίων σχεδίασε και 

υλοποιεί το Μεγάλο Περίπατο, ένα σημαντικό έργο που μπορεί να αλλάξει ριζικά την εικόνα του 

ιστορικού κέντρου της Αθήνας, δίνοντας την ευκαιρία στον επισκέπτη να γνωρίσει σημαντικά 

ιστορικά και αρχαιολογικά σημεία, αλλά και τις πολλαπλές δυνατότητες της πόλης.  

 

Το Σωματείο “ΔΙΑΖΩΜΑ” συμβάλλει, προκειμένου να εφαρμοστεί η φιλοσοφία των Ολιστικών 

Προγραμμάτων για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός προγράμματος ολοκληρωμένης 

αστικής ανάπτυξης για το Δήμο Αθηναίων. Για το σκοπό αυτό ήδη έχει ανατεθεί από το Δήμο 

Αθηναίων η εκπόνηση του Masterplan του Μεγάλου Περιπάτου. 

 

Επιπλέον, μαζί με το Δήμο θα συνεργαστούμε, προκειμένου να οργανώσουμε τη δημόσια 

διαβούλευση για το παραπάνω πρόγραμμα, καθώς και έναν Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ιδεών. 

Μέσω του παραπάνω διαγωνισμού θα προσπαθήσουμε να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον της 

παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας, και να δημιουργήσουμε μια «δεξαμενή σκέψης» 

πολύτιμων ιδεών, η οποία θα προσδιορίσει και θα τροφοδοτήσει την ταυτότητα του Μεγάλου 

Περιπάτου. 

 

Για την οπτικοποίηση των παραπάνω έχουμε ετοιμάσει και ένα σχετικό ενημερωτικό γράφημα 

που αποτελεί το απόσταγμα του προγράμματος του Μεγάλου Περιπάτου (Συν. 8). 

 

Τέλος, είμαστε σε διαβουλεύσεις με το Δήμο Αθηναίων για την υπογραφή και ενός μνημονίου 

συνεργασίας μεταξύ του Σωματείου μας και του Δήμου, το οποίο θα επικυρώνει την παραπάνω 

συνεργασία. Το θέμα αυτό, καθώς και τους αναλυτικούς όρους του παραπάνω μνημονίου, θα το 

επανεξετάσουμε και σε επόμενη συνεδρίασή μας». 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για τη 

συμμετοχή του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» στην υποστήριξη του Προγράμματος του «Μεγάλου 

Περιπάτου». 

 

Συντάκτης: 

Μαρία Σοφικίτου 
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Ο πρόεδρος  Ο γενικός γραμματέας 

 

   

   

   

   

Σταύρος Μπένος  Βασίλης Λαμπρινουδάκης 
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Επισυναπτόμενο 1ο: 
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Επισυναπτόμενο 2ο: ppt ΤΣΟΛΑΚΗ 
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Επισυναπτόμενο 3ο:  

 

Έπειτα από την επιστολή πρόσκλησης συνεργασίας του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 

Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.)-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ1  με το Διάζωμα, συμμετέχω από τον 

Ιούλιο του 2020  ως εκπρόσωπος/εξειδικευμένη επιστήμονας  από  κάθε Περιφέρεια 

(Stakeholder -ΔΙΑΖΩΜΑ) στις ομάδες εργασίες  για την ανάπτυξη ενός μοντέλου 

πολιτιστικής διακυβέρνησης  στο πλαίσιο «inTegRated  mAnagemeNt modelS For 

archaEological paRks - TRANSFER», του προγράμματος Interreg V-B, ADRIATIC-

IONIAN COOPERATION PROGRAMME - 2014-2020  

με τη συμμετοχή των ακόλουθων  εταίρων : 

University of MACERATA (IT), City of Ptuj (SI), Post graduate school ZRC SAZU (SI), 

Institute for Philosophy and Social Theory (RS), European Youth Center (RS), Ephorate 

of Antiquities of Ioannina (GR), Municipality of Omišalj (HR), Akademia e Studimeve 

Albanologjike (AL), Horizont-Albania (AL), Computer Technology Institute and Press 

"Diophantus" (GR), Public institution development agency of Šibenik – Knin County (HR) 

Το κύριο αποτέλεσμα του έργου θα είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας  βελτίωση της ικανότητας 

των ενδιαφερομένων μερών να ενισχύσουν την αξιοποίηση, με βιώσιμο τρόπο, των 

Αρχαιολογικών Πάρκων, με απώτερο σκοπό τη μετατροπή των πάρκων σε παράγοντες 

καθοριστικούς για την τοπική και αειφόρο ανάπτυξη. 

Πιο συγκεκριμένα το διάστημα αυτό είχα: 

• Συμμετοχή στην 1η άτυπη συνεδρίαση της επιτροπής (Steering Commitee) του έργου 

στις 7 Ιουλίου 2020 

• Συμμετοχή στην 2η άτυπη συνεδρίαση της επιτροπής (Steering Committee) του έργου 

στις 21/9/2020, όπου παρουσίασε την δομή του φορέα «ΔΙΑΖΩΜΑ» ως stakeholder, 

την επιστημονική της συμβολή στο θεματικό του έργου του TRANSFER και 

προτάσεις για την αποδοτική λειτουργία των εργασιών των Ομάδων Εργασίας με τίτλο 

Methods and strategies for integrated management and plans. 

• Κατάθεση αναλυτικής έκθεσης, ως συμμετοχή στις καλές πρακτικές του έργου με 

τίτλο “DIAZOMA-The Ancient Theatres of Epirus Cultural Route”. 

• Συμμετοχή στη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας 1 (WG1) στις 20/10/2020. 

• Κατάθεση αναλυτικής έκθεσης σχετικά με τη θεματική της Ομάδας εργασίας 1 «2.2. 

Analysis of the reference scenarios» με 5 υποενότητες. 

Οι διαδικτυακές συναντήσεις και τα θεματικά εργαστήρια θα συνεχιστούν και το επόμενο 

διάστημα με τις θεματικές “Policies, Methods and strategies for integrated  cultural 

management and plans”. 

 

 

 
1 Το  I.T.Y.E. είναι ερευνητικός και τεχνολογικός φορέας με σκοπό την έρευνα και την αποτελεσματική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της 

Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τομέα της εκπαίδευσης, με την ανάπτυξη και εφαρμογή των 

συμβατικών & ψηφιακών μέσων στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, την έκδοση έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, τη 

διοίκηση και διαχείριση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, καθώς και την υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας των ηλεκτρονικών 

υποδομών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και όλων των εκπαιδευτικών μονάδων. 
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Επισυναπτόμενο 4ο: 

 

 

 
Ένα χαρούμενο νέο ήρθε στο τέλος του Νοεμβρίου! 

 

Η ενεργή συμμετοχή μου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Μελών της Europeana έπειτα από 

την εκλογή μου ανάμεσα σε 35 υποψηφίους από όλη την Ευρώπη  για τη διεκδίκηση 9 θέσεων 

στις εκλογές του Συμβουλίου του Εuropeana Network Association (ENA) που 

πραγματοποιήθηκαν αυτόν το Νοέμβριο.  

 

Στόχος του Συμβουλίου να εμπνεύσει τους πολίτες της Ευρώπης και όλου του κόσμου να 

ανακαλύψουν πόλεις και προορισμούς, ιστορικά μέρη και κρυμμένους θησαυρούς της υλικής 

και άυλης κοινής μας ευρωπαϊκής ταυτότητας.  

 

Η Εuropeana είναι ένα εργαλείο διεθνούς πολιτιστικής διπλωματίας της Ευρώπης με 

σημαντική εκπαιδευτική, κοινωνική και αναπτυξιακή διάσταση. Ένας συνδετικός 

πολιτιστικός, ανθρωποκεντρικός ιστός  που στηρίζεται στο απόθεμα του κοινού μας 

παρελθόντος, συν διαμορφώνει το παρόν και μας επιτρέπει ακόμα να ονειρευόμαστε το 

μέλλον! 

 

Σχετικά με τις εκλογές: 

https://pro.europeana.eu/post/europeana-network-association-welcomes-its-nine-new-

members-councillors?fbclid=IwAR2ion5P1LWwuZA6dl8q5-

8bnZ9vHrp7VTJlu4JJLtNASI1qWQdZEMeqKqA 

 

 

https://pro.europeana.eu/post/europeana-network-association-welcomes-its-nine-new-members-councillors?fbclid=IwAR2ion5P1LWwuZA6dl8q5-8bnZ9vHrp7VTJlu4JJLtNASI1qWQdZEMeqKqA
https://pro.europeana.eu/post/europeana-network-association-welcomes-its-nine-new-members-councillors?fbclid=IwAR2ion5P1LWwuZA6dl8q5-8bnZ9vHrp7VTJlu4JJLtNASI1qWQdZEMeqKqA
https://pro.europeana.eu/post/europeana-network-association-welcomes-its-nine-new-members-councillors?fbclid=IwAR2ion5P1LWwuZA6dl8q5-8bnZ9vHrp7VTJlu4JJLtNASI1qWQdZEMeqKqA
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Για όσους δεν γνωρίζουν την Europeana  www.europeana.eu 

 

Η Europeana είναι η ψηφιακή πολιτιστική πλατφόρμα που ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση το 2008 για τον πολιτισμό της Ευρώπης και έχει συγκεντρώσει ένα πολύ σημαντικό 

μέρος της κοινής μας ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, προσφέροντας ελεύθερη 

πρόσβαση σε  εκατομμύρια ψηφιακά αρχεία από μουσεία,  βιβλιοθήκες και  πολιτιστικούς 

οργανισμούς ανά την Ευρώπη.  

 

Διαθέτει και διαχειρίζεται τεράστιες ψηφιακές συλλογές από έργα τέχνης, μουσική, χάρτες, 

αρχεία ήχου, σπάνια χειρόγραφα, από τα αρχαιότερα τυπωμένα βιβλία,  φωτογραφίες 

μνημείων και τοποθεσιών πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και μια εκπληκτική συλλογή 

τρισδιάστατων εικόνων. 

 

Ένα ταξίδι ανακάλυψης και έμπνευσης μέσα από τις εκθεσιακές ενότητες της europeana, 

επιτρέπει  στο χρήστη  να  περιηγηθεί σε όλη την Ευρώπη από το σπίτι του. Περιηγηθείτε  στις 

ψηφιακές εκθεσιακές συλλογές  EUROPEANA  

στο link   https://www.europeana.eu/el/collections 

 

Η ψηφιακή πολιτιστική συλλογή της Ευρώπης αναπτύσσει τεχνογνωσία, εργαλεία και 

πολιτικές για τον ψηφιακό πολιτιστικό μετασχηματισμό και ενισχύει την ενθάρρυνση 

συνεργασιών που προωθούν την καινοτομία!  

 

Προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση για όλους σε μια συνεχώς αυξανόμενη συλλογή ψηφιακών 

τεκμηρίων για ένα υπεύθυνο, προσβάσιμο και καινοτόμο μέλλον. 

 

Καταφέρνοντας να πετύχει τη συνεργασία και τη συμμετοχή πολιτιστικών φορέων από  όλα 

τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  αναπτύσσοντας εργαλεία και μηχανισμούς που 

διευκολύνουν και επισπεύδουν διαρκώς τη διαδικασία της ενσωμάτωσης του υλικού. Τα 

τελευταία χρόνια γίνονται συστηματικές προσπάθειες  το σημαντικό υλικό της ευρωπαϊκής 

πολιτιστικής κληρονομιάς να γίνει πιο προσιτό και πιο ελκυστικό για τον απλό χρήστη και 

επισκέπτη σε θεματικές ψηφιακές εκθέσεις, εκατοντάδες ευρωπαϊκά αρχεία, βιβλιοθήκες και 

μουσεία με σκοπό τη διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς για λόγους διασκέδασης, 

εκπαίδευσης και έρευνας. 

 

Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που θα συμμετέχω στην προσπάθεια αυτή! 

 

  

http://www.europeana.eu/
https://www.europeana.eu/el/collections
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Επισυναπτόμενο 5ο: pdf προσφορά εκτυπωτή 
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Επισυναπτόμενο 6ο: 
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Επισυναπτόμενο 7ο: οικονομικά 
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Επισυναπτόμενο 8ο: 

 

 

 

 



ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 
“VIA EGNATIA”



Η χωρική διάσταση της ανάπτυξης αναπτύχθηκε 
κυρίως τη δεκαετία του ΄80 μέσα από τα θεωρητικά 
υποδείγματα της ενδογενούς ανάπτυξης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζοντας τη 
σημαντική συμβολή του χώρου (BarcaReport) στην 
εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών, προχώρησε 
στη δημιουργία νέων εργαλείων χωρικής ανάπτυξης, 
τα προγράμματα ΟΧΕ, 



Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) 
αποτελούν ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή 
αναπτυξιακών στρατηγικών συγκεκριμένων 
χωρικών ενοτήτων, με βάση την αειφόρο 
προσέγγιση της αναπτυξιακής διαδικασίας
(ΕΣΠΑ 2014-2020). 



ΟΧΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉΣ ΔΙΑΔΡΟΜΉΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΉΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ ΘΡΆΚΗΣ (ΠΑΜΘ)

Aναπτύσσετε γύρω από το διεθνές brand της Αρχαίας Εγνατίας 
Οδού και αξιοποιώντας το πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα της 
περιοχής, στοχεύει στη διασύνδεση της επιχειρηματικότητας και του 
πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό, επιτυγχάνοντας με τον τρόπο 
αυτό την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχή με όρους βιωσιμότητας.



Μέτρα Επιμέρους Δράσεις Προϋπολογισμός

Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, 
ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική 
ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και 
ηλεκτρονική υγεία

Πρόσβαση στις πληροφορίες του 
δημοσίου τομέα 
(συμπεριλαμβάνονται τα ανοιχτά 
δεδομένα του ηλεκτρονικού 
πολιτισμού, οι ψηφιακές 
βιβλιοθήκες, το ψηφιακό 
περιεχόμενο και ο ηλεκτρονικός 
τουρισμός

1.150.000,00

Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ 
να αναπτύσσονται σε 
περιφερειακές, εθνικές και 
διεθνείς αγορές, και να 
συμμετέχουν σε διαδικασίες 
καινοτομίας

Επιχειρηματική ανάπτυξη ΜΜΕ 
στήριξη της επιχειρηματικότητας 
και των φυτωρίων επιχειρήσεων 
(περιλαμβάνεται η στήριξη 
τεχνοβλαστών και παράγωγων 
επιχειρήσεων

5.000.000,00

Ανάπτυξη και προβολή των 
στοιχείων που αποτελούν 
κεφάλαιο για τον τουρισμό στις 

1.000.000,00



ΚΑΤΑΝΟΜΉ ΣΕ 
ΚΑΙ ΠΕΔΊΑ 
ΠΑΡΈΜΒΑΣΗΣ 
ΤΟΥ ΠΕΠ

Έργα Πολιτισμού

• 36.997.000 ευρώ

Έργα Τουρισμού

• 27.710.000 ευρώ

Έργα Οδοποιίας

• 12.500.000 ευρώ



ΚΑΒΑΛΑ, ΝΕΑΠΟΛΙΣ



ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΔΡΟΜΗ VIA 

EGNATIA

45.807.000,00 

ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ

37.987.922,76

ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 24.883.850,00

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 4.700.980,00



ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ

«Η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης θα αναλάβει και τις ειδικές 
λειτουργίες 
διοίκησης/διαχείρισης/υλοποίησης της ΟΧΕ 
με την πολιτική  υποστήριξη ειδικής Δομής 
Στήριξης. Η Δομή Στήριξη ς θα καθοδηγεί την 
Δ.Α. σε ζητήματα  επιλογών πολιτικής και 
συνεργασίας με φορείς εκτός του 
Συστήματος Διοίκησης του ΠΕΠ, λόγω 
απουσίας Δνσης Πολιτισμού – Τουρισμού 
στην ΠΑΜΘ»



ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ

“Η συνολική προβολή της 
ΟΧΕ και των 
Αποτελεσμάτων από την 
υλοποίηση των πράξεων -
με πολιτική ευθύνη τις 
Δομής Στήριξης και σε 
συνεργασία με τις δομές 
υλοποίησης/ καθοδήγησης 
του Στρατηγικού –
Επιχειρησιακού Σχεδίου
Τουρισμού (Οργανισμός 
Διαχείρισης Προορισμού 
ΑΜΘ)”



Εσοδα  ΧΡ 2008-19 ΧΡΗΣΗ 2020 30/11/2020 Έξοδα ΧΡ 2008-19 ΧΡΗΣΗ 2020 30/11/2020

Τακτικές Εισφορές Μελών 446.331,64 € 34.550,00 € 480.881,64 € Έξοδα Ίδρυσης 139,02 0,00 139,02

Εισφορές Τακτικών Μελών 446.331,64 € 34.550,00 € 480.881,64 € Έξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης 139,02 139,02

0,00 €

Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ 59.942,93 € 2.310,00 € 62.252,93 €

Δωρεές Μελών-Φίλων 59.942,93 € 2.260,00 € 62.202,93 €

Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα Πάγια 17.065,19 1.961,50 19.026,69

Πασχαλίνα Ροντογιάννη 50,00 € 50,00 € Η/Υ και Εξοπλισμός 15.747,19 1.961,50 17.708,69

0,00 € Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων 1.318,00 1.318,00

0,00 € Έξοδα μίσθωσης ακινήτων 91.833,92 7.218,68 99.052,60

0,00 € Μίσθωση ακινήτων (έδρα )

0,00 € Ενοίκια 81.872,20 6.600,00 88.472,20

Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή  Εταιρικών Μελών-Χορηγίες 1.804.555,16 € 201.621,15 € 2.006.176,31 € Κοινόχρηστα 8.460,72 618,68 9.079,40

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ 307.922,95 € 307.922,95 € Εγγυήσεις (Ενοικίων-ΔΕΗ κλπ) 1.501,00 1.501,00

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 102.150,00 € 102.150,00 €

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ 55.940,21 € 2.145,15 € 58.085,36 € 'Εξοδα λειτουργίας 252.099,80 37.047,55 289.147,35

ELPEN A.E ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 101.500,00 € 10.000,00 € 111.500,00 € Εξοδα λειτουργίας 

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ  Α.Ε. 37.200,00 € 12.400,00 € 49.600,00 € Δ.Ε.Η 18.555,00 1.600,00 20.155,00

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ 77.200,00 € 12.400,00 € 89.600,00 € Ο.Τ.Ε 29.379,52 1.679,00 31.058,52

ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ 70.000,00 € 12.400,00 € 82.400,00 € COSMOTE 5.502,34 380,97 5.883,31

ΤΕΜΕS-COSTA NAVARINO  Α.Ε. 60.000,00 € 60.000,00 € Ε.Υ.Δ.Α.Π 584,00 43,00 627,00

FOURLIS A.E 50.000,00 € 5.000,00 € 55.000,00 € Επισκευές Συντήρησεις 5.091,08 24.096,77 29.187,85

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 42.280,00 € 42.280,00 € ΄Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενείας 15.868,98 775,94 16.644,92

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 45.000,00 € 45.000,00 € Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά 28.226,42 598,12 28.824,54

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ  Α.Ε. 30.950,00 € 6.200,00 € 37.150,00 € Έντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες 25.006,08 1.926,57 26.932,65

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 49.540,00 € 49.540,00 € Ταχυδρομικά -Μεταφορικά 26.189,49 1.247,44 27.436,93

ΚΟΣΜΟΤΕ 89.400,00 € 18.600,00 € 108.000,00 € Διάφορα Εξοδα λειτουργίας 12.916,16 727,20 13.643,36

ΒΙΚΟΣ Α.Ε 35.000,00 € 5.000,00 € 40.000,00 € Λογιστικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή 4.418,07 908,92 5.326,99

ZARA  Α.Ε. 35.000,00 € 5.000,00 € 40.000,00 € Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη 64.566,18 2.063,62 66.629,80

ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ  Α.Ε. 39.000,00 € 5.000,00 € 44.000,00 € Συνδρομές σε συλλόγους 11.284,95 1.000,00 12.284,95

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ  Α.Ε. 44.000,00 € 5.000,00 € 49.000,00 € Νομικές Υπηρεσίες-Εγγυητικές Επιστολές 4.511,53 4.511,53

ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 27.400,00 € 3.000,00 € 30.400,00 € 0,00 0,00

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 50.800,00 € 5.000,00 € 55.800,00 € 0,00 0,00

INTERAMERICAN  Α.Ε. 21.000,00 € 3.000,00 € 24.000,00 €  Αμοιβές Συνεργατών & Τρίτων 835.020,96 53.436,89 888.457,85

ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 39.840,00 € 5.000,00 € 44.840,00 € Κόστος μισθοδοσίας 616.835,73 36.144,53 652.980,26

ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ 55.000,00 € 55.000,00 € Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ) 218.185,23 17.292,36 235.477,59

ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΤΣΗ 30.000,00 € 10.000,00 € 40.000,00 € 0,00 0,00

ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ 30.000,00 € 5.000,00 € 35.000,00 €  Φ.Π.Α. 51.484,99 36.187,88 87.672,87

Σ.Ε.Β. 20.000,00 € 5.000,00 € 25.000,00 € Φ.Π.Α. 36.187,88 36.187,88

ΣΑΝΗ Α.Ε. 12.000,00 € 12.000,00 € 0,00

APIVITA ΑΕΒΕ 9.000,00 € 3.000,00 € 12.000,00 € Καταθέσεις Διαζώματος σε κουμπαράδες Αρχαίων Θεάτρων 96.680,00 2.500,00 99.180,00

ΣΕΤΕ 12.000,00 € 3.000,00 € 15.000,00 € Καταθέσεις Διαζώματος σε κουμπαράδες Αρχαίων Θεάτρων 96.680,00 2.500,00 99.180,00

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ  Α.Ε. 10.000,00 € 2.000,00 € 12.000,00 €

ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ 37.200,00 € 6.200,00 € 43.400,00 € Μεταβιβαστικές πληρωμές 735.285,25 156.925,02 892.210,27

ΗΠΕΙΡΟΣ  ΑΕΒΕ 12.804,00 € 3.000,00 € 15.804,00 € Μεταβιβαστικές πληρωμές 686.055,97 3.000,00 689.055,97

ΟΠΤΙΜΑ ΑΕΒΕ 12.804,00 € 3.038,00 € 15.842,00 € Εθνική Τράπεζα,Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού 18.600,00 24.800,00 43.400,00

ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ 12.804,00 € 3.038,00 € 15.842,00 € Ίδρυμα Μποδοσάκη,μελέτες Πολιτιστικής Διαδρομής Εγνατίας 11.160,00 11.160,00

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 15.000,00 € 3.000,00 € 18.000,00 € Νέα Οδός,Δράσεις στις Πολιτ. Διαδρομές Ηπείρου και Στερεάς 37.200,00 37.200,00

ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 27.800,00 € 5.000,00 € 32.800,00 € Ίδρυμα Ι.Λάτσης για το D.M.O. της Πολιτ/κών Διαδρομών 11.280,00 3.720,00 15.000,00

ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 6.200,00 € 6.200,00 € 12.400,00 € Εθνική Τράπεζα,χορηγία κάλυψης εξόδων θερμοκοιτίδας 0,00

EUROBANK  ERGASIAS 11.200,00 € 10.000,00 € 21.200,00 € Κεντρική Οδός,Δράσεις στη Πολιτιστική Διαδρομή Στ.Ελλάδας 8.189,28 2.119,16 10.308,44

ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ  Α.Ε. 14.500,00 € 14.500,00 € Ίδρυμα ι.Λάτσης για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας 30.000,00 30.000,00

ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 9.000,00 € 3.000,00 € 12.000,00 € Ίδρυμα Π@Α Κανελλόπουλου για το Αρχαίο Θέατρο Νικόπολης 19.977,99 19.977,99

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ  Α.Ε. 17.400,00 € 17.400,00 € Ίδρυμα Μποδοσάκη,για κάλυψη εξόδων του Dhub 7.500,00 7.500,00

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 6.000,00 € 6.000,00 € Πρόγραμμα Vodafone defference (Ηλίας Χάντζος) 12.062,72 12.062,72

ΟΜΙΛΟΣ QUEST 15.000,00 € 5.000,00 € 20.000,00 € Αιγέας ΑΜΚΕ,Μάρκετινκ Πολιτιστικής Διαδρομής Νάξου 8.000,00 8.000,00

ΓΣΕΒΕΕ 9.000,00 € 3.000,00 € 12.000,00 € Τσιμέντα Τιτάν Α.Ε.,για το Πρόγραμμα 'Η Τριλογία της Αθήνας' 6.400,00 6.400,00

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 3.000,00 € 3.000,00 € Ιδρ. Σταύρος Νιάρχος,φόρος μελετών Αρχ.θεάτρου Κασσώπης 2.145,15 2.145,15

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  Α.Ε. 5.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € Οδοιπορικά αντιπροσωπειών του Διαζώματος 89.467,53 1.270,69 90.738,22

FREZYDERM  A.E. 3.720,00 € 3.720,00 € Οδοιπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος 1.270,69 1.270,69

SYMBEEOSIS  AE 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00 0,00

0,00 € Εξοδα προβολής & διαφήμισης 31.775,84 854,63 32.630,47

Μεταβιβαστικές εισροές 849.707,87 € 120.762,72 € 970.470,59 € Διαδραστικές εφαρμογές 0,00

Μεταβιβαστικές εισροές 742.107,87 € 3.000,00 € 745.107,87 € Ανάπτυξη Ιστοσελίδας 192,00 192,00

ΕθνικήΤράπεζα,χορηγία για τη κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας 24.800,00 € 24.800,00 € Προβολή Διαζώματος 662,63 662,63

Κεντρική Οδός,Δράσεις για τη Πολιτιστική Διαδρομή Στ.Ελλάδας 18.600,00 € 18.600,00 € 0,00 0,00

Νέα Οδός,Δράσεις για τις Πολιτ. Διαδρομές Ηπείρου,Στερεάς 37.200,00 € 37.200,00 € 0,00 0,00

Εθνική Τράπεζα,Πρόγραμμα Πολιτ. Διαδρομής Εγνατίας Οδού      24.800,00 € 24.800,00 € 0,00 0,00

Ίδρυμα Μποδοσάκη,μελέτη Πολιτ.Διαδρομής Εγνατίας Οδού 12.000,00 € 12.000,00 € ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 450.318,61 6.416,88 456.735,49

Ιδρυμα Ι.Λάτσης,για το D.M.O. Πολιτιστικών Διαδρομών 15.000,00 € 15.000,00 € Γενικές Συνελεύσεις εως και 2019 450.318,61 450.318,61

Ίδρυμα Ι.Λάτσης,για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας 30.000,00 € 30.000,00 € ΙΓ΄Γεν.Συνέλευση στην Αθήνα 6.416,88 6.416,88

Ιδρυμα Π@Α Κανελλόπουλου για το Αρχαίο Θέατρο Νικόπολης 23.000,00 € 23.000,00 €

Τσιμέντα Τιτάν Α.Ε.,για το πρόγραμμα "Η Τριλογία της Αθήνας' 12.400,00 € 12.400,00 € Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις 278.738,84 12.385,87 291.124,71

Ίδρυμα Μποδοσάκη,για κάλυψη εξόδων του Dhub 7.500,00 € 7.500,00 € Παραγωγικές Δράσεις- ντοκιμαντέρ - εκδόσεις -μεταφράσεις 173.511,07 173.511,07

Αιγέας ΑΜΚΕ, Μάρκετινκ της Πολιτ/ικής Διαδρομής Νάξου 8.000,00 € 8.000,00 € 1.Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών 28.418,53 28.418,53

Πρόγραμμα Vodafone defference (Ηλίας Χάντζος) 12.062,72 € 12.062,72 € 2.Εκδόσεις Διαζώματος 76.076,44 2.586,40 78.662,84

Διάφορα έσοδα 6.273,00 € 3,18 € 6.276,18 € 3.Μεταφράσεις κειμένων 732,80 2.002,65 2.735,45

Τόκοι καταθέσεων 3,18 € 3,18 € 4.Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας,Επίσκεψη Θεσσαλονίκη 1.770,59 1.770,59

0,00 € 5.Πολιτιστική Διαδρομή Μίνωος,Επίσκεψη Κρήτη 761,97 761,97

Επιστροφές διαθεσίμων 25.578,85 € 0,00 € 25.578,85 € 6.Ημερίδα στη Καλαμάτα,πρόγραμμα Μορέας 184,22 184,22

0,00 € 7.Ημερίδα στη Λαμία,Πρόγραμμα Οιδίπους 366,10 366,10

0,00 € 8.Πολιτιστική Διαδρομή Ηπείρου (μεταφράσεις κειμένων) 705,56 705,56

Σύνολο Εσόδων 3.192.389,45 € 359.247,05 € 3.551.636,50 € 9,Συμμετοχή Διαζώματος στην Αρχιτεκτονική μελέτη Κασσώπης 3.053,81 3.053,81

Χρηματικά Διαθέσιμα Υπόλοιπο 179,52 € 10,Μισθοδοσία προσωπικού Δομής D.M.O. Ηπείρου 954,57 954,57

Ταμείο στο Διάζωμα 179,52 € 0,00

Λογαριασμοί Καταθέσεων 0,00 € 139.498,69 € 0,00

Τράπεζα ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ 0,00

ΑLPHA BANK               4.673,17 € 4.673,17 € Λοιπές Εκδηλώσεις 157.890,61 899,00 158.789,61

Eurobank Ergasias         56.597,14 € 56.597,14 € Εκδηλώσεις 157.890,61 157.890,61

Εθνική Τράπεζα              38.447,50 € 38.447,50 € Έβδομη συνάντηση του Διαζώματος με τα Eταιρικά του Μέλη 682,00 682,00

Τράπεζα Αττικής           6.632,73 € 6.632,73 € Έκτη συνάντηση Άνω Διαζώματος 217,00 217,00

Τράπεζα Πειραιώς          32.938,48 € 32.938,48 € Διάφορα Έξοδα 6.446,39 606,75 7.053,14

ΤΑΧ.ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ EUROBANK 100,58 € 100,58 € Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπεζικά έξοδα 606,75 606,75

PAY PAL 109,09 € 109,09 € Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ  139.678,21 € Σύνολο Εξόδων 3.094.246,95 317.711,34 3.411.958,29

To μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2019 ανέρχεται στο ποσό των  ευρώ . 98.142,50 €

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΌ 01/09/2008 ΕΩΣ 30/11/2020



Μελέτες Αδιάθετο

Ύψος κατάθεσης Εξοδα Θεάτρων Υπόλοιπο

1 Αρχαίο Θέατρο Σικυώνος 13.000,00 € 12.914,40 85,60

2 Αρχαίο Θέατρο Αρκαδικού Ορχομενού 49.278,76 € 49.133,85 144,91

3 Αρχαίο Θέατρο Δήλου 105.192,28 € 96.745,39 8.446,89

4 Αρχαίο Θέατρο Δελφών 106.004,79 € 104.861,15 1.143,64

5 Αρχαίο Θέατρο Κασσώπης 22.855,56 € 21.796,88 1.058,68

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

7 Αρχαίο Θέατρο Σπάρτης 101.469,61 € 99.894,23 1.575,38

8 Αρχαίο Θέατρο Καρθαίας Κέας 17.350,00 € 16.824,61 525,39

9 Αρχαίο Θέατρο Χερσονήσου 200,00 € 200,00

10 Αρχαίο Θέατρο Γόρτυνας 1.464,90 € 0,00 1.464,90

11 Αρχαίο Θέατρο Απτέρας 700,00 € 700,00

12 Αρχαίο Θέατρο Βεργίνας 420,00 € 420,00

13 Αρχαίο Θέατρο Μακύνειας 22.360,00 € 21.156,97 1.203,03

14 Αρχαίο Θέατρο Καλυδώνας 19.580,00 € 19.495,91 84,09

15 Αρχαίο Θέατρο Νέας Πλευρώνας 350,00 € 350,00

16 Αρχαίο Θέατρο Οινιάδων 400,00 € 400,00

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 2.500,00 € 2.470,32 29,68

22 Αρχαίο Θέατρο Φθιωτίδων Θηβών 8.250,00 € 6.416,00 1.834,00

23 Αρχαίο Θέατρο Γιτάνων 3.070,00 € 2.460,00 610,00

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

25 Αρχαίο Θέατρο Μυτιλήνης 885,00 € 885,00

26 Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών 27.096,60 € 8.075,93 19.020,67

27 Αρχαίο Θέατρο Μεγαλόπολης 1.400,00 € 1.400,00

28 Αρχαίο Θέατρο Θήρας 400,00 € 400,00

29 Αρχαίο Θέατρο Ορχομενού Βοιωτίας 198.767,75 € 198.710,62 57,13

30 Αρχαίο Θέατρο Θορικού 715,00 € 715,00

31 Αρχαίο Θέατρο Μεσσήνης 21.890,80 € 21.564,19 326,61

32 Αρχαίο Θέατρο Αιγείρας 230,00 € 230,00

33 Αρχαίο Θέατρο Τραχωνων 1.370,00 € 1.370,00

34 Ελληνιστικό Θέατρο Αργους 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 33.780,00 € 33.751,00 29,00

38 Αρχαίο Θέατρο Νικοπόλης 26.218,60 € 23.608,60 2.610,00

39 Αρχαίο Θέατρο Αμφιαρείου 1.270,10 € 1.270,10

40 Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης 1.160,00 € 1.160,00

41 Αρχαίο Θέατρο Διονύσου 4.890,61 € 300,00 4.590,61

42 Αρχαίο Θέατρο Λευκάδας 200,00 € 200,00

43 Αρχαίο Θέατρο Αμφίπολης 6.210,00 € 5.842,53 367,47

44 Αρχαίο Θέατρο Ικαρίας Αττικής 5.364,69 € 2.406,67 2.958,02

45 Αρχαίο Θέατρο Πλατιάνας 4.500,00 € 4.500,00

46 Αρχαίο Θέατρο Μιεζας 350,00 € 350,00

47 Αρχαίο Θέατρο Λίνδου 350,00 € 350,00

48 Αρχαίο Θέατρο Καβιρείου 3.690,00 € 3.690,00

49 Αρχαίο Θέατρο Γυθείου 550,00 € 550,00

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 5.365,00 € 4.982,00 383,00

54 Μικρό Θέατρο Αμβρακίας 100,00 € 100,00

55 Αρχαίο Θέατρο Λάρισας Α΄ 54.097,10 € 53.593,53 503,57

56 Aρχαίο Θέατρο Δημητριάδος 1.340,00 € 1.109,00 231,00

57 Αρχαίο Θέατρο Ασκληπιείου Επιδαύρου 49.600,00 € 15.148,68 34.451,32

58 Τελεστήριο Ελευσίνας 118,00 € 118,00

59 Αρχαίο Ωδείο Πάτρας 100,00 € 100,00

60 Αρχαίο Ωδείο Κορίνθου 125,00 € 125,00

61 Αρχαίο θέατρο Μαρώνειας 1.000,00 € 1.000,00

62 Αρχαίο θέατρο Τανάγρας 150,00 € 150,00

63 Αρχαίο θέατρο Λεωντίου 100,00 € 100,00

Τόκοι καταθέσεων-φόρος,τραπεζικά έξοδα 5.995,63 € 5.361,52 634,11

Αδιευκρίνιστες καταθέσεις 779,00 € 760,00 19,00

0,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ 946.455,78 € 834.726,88 111.728,90

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΣΥΝΟΛΑ

ALPHA BANK 11.052,62 11.052,62

ΤΡΑΠΕΖΑ   ΑΤΤΙΚΗΣ 11.648,94 11.648,94

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 28.263,97 28.263,97

EUROBANK 8.863,83 8.863,83

ΤΡΑΠΕΖΑ   ΠΕΙΡΑΙΩΣ 51.899,54 51.899,54

0,00

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΡΑΣΗ ΥΕΑΘ 111.728,90 0,00 111.728,90

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ  ΓΙΑ ΤH ΔΡΑΣΗ Υ.Ε.Α.Θ ΤΗΝ  30/11/2020


