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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 

 

Σήμερα, Τρίτη 20 Οκτωβρίου 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, 

Παναγιώτης Νταής, ταμίας, 

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. 

 

Την τηλεδιάσκεψη παρακολούθησαν, επίσης, διαδικτυακά 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, καθώς και η κα Μαρία Μαγνήσαλη, αρχιτέκτων 

– μηχανικός. 

 

 

1. Έγκριση του απολογισμού της ΙΓ΄ Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» (Συν. 1). 

 

Αρχικά, ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος καλωσόρισε τα μέλη του νέου Διοικητικού 

Συμβουλίου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και ευχήθηκε σε όλους να έχουν μια όμορφη και 

δημιουργική θητεία. 

 

Εν συνεχεία, ο πρόεδρος υπενθύμισε στα μέλη ότι ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία και 

διαδικτυακά η ΙΓ΄ Γενική Συνέλευση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». Ακολούθως, εισηγήθηκε 

την έγκριση του παρακάτω απολογισμού της ΙΓ΄ Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» (Συν. 1): 

 



2 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΕΙΚΟΝΑ-ΗΧΟΣ-ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ)  5,000.00 € 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ  

ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ (ΠΟΥΛΜΑΝ, ΓΕΥΜΑ) 

  

1,022.20 € 

ΓΕΥΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ Γ.Σ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

186.64 € 

ΜΑΣΚΕΣ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ 

 

208.04 € 

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ 

 

500.00 € 

Σ  Υ  Ν  Ο  Λ  Ο 6,916.88 € 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου αρχικά εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για τη διοργάνωση της ΙΓ΄ 

Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», εν συνεχεία συνεχάρησαν τον πρόεδρο, 

κ. Σταύρο Μπένο και τα στελέχη του Σωματείου για την επιτυχημένη διοργάνωσή της. Τέλος, 

ενέκριναν ομόφωνα τον απολογισμό της, ύψους 6,916.88 €. 

  

  

2. Εισήγηση του προέδρου, κ. Σταύρου Μπένου για τη διοργάνωση του νέου κύκλου 

εκδηλώσεων στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για το έτος 2021, με θέμα: 

«Παρουσίαση της πορείας αναστήλωσης των αρχαίων θεάτρων – κόμβων της 

“Πολιτιστικής Διαδρομής των αρχαίων θέατρων της Ηπείρου”» και συγκεκριμένα: 

1η Εκδήλωση: Ρωμαϊκό θέατρο Νικόπολης, 2η Εκδήλωση: Αρχαίο θέατρο 

Κασσώπης, 3η Εκδήλωση: Αρχαίο θέατρο Αμβρακίας και 4η Εκδήλωση: Αρχαίο 

θέατρο Γιτάνων (Συν. 2-3). 

 

O πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος πρότεινε στα μέλη του Συμβουλίου να ακολουθηθεί το 

μοντέλο της «ηλεκτρονικής - διαδικτυακής διοργάνωσης» και στο νέο κύκλο εκδηλώσεων 

που θα διοργανώσει το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για το έτος 

2021.  

 

Εν συνεχεία, ο κ. Μπένος πρότεινε να πραγματοποιήσει το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» τον κύκλο 

ομιλιών που τελικά δεν έγιναν το 2020 και το θέμα της φετινής σειράς εκδηλώσεων να είναι: 

«Παρουσίαση της πορείας αναστήλωσης των αρχαίων θεάτρων – κόμβων της “Πολιτιστικής 

Διαδρομής των αρχαίων θέατρων της Ηπείρου”» και συγκεκριμένα η 1η εκδήλωση να αφορά 

το Ρωμαϊκό θέατρο της Νικόπολης, η 2η εκδήλωση το Αρχαίο θέατρο της Κασσώπης, η 3η 

εκδήλωση το Αρχαίο θέατρο Αμβρακίας και η 4η εκδήλωση το Αρχαίο θέατρο Γιτάνων. 

 

«Ομιλητές στον νέο κύκλο εκδηλώσεων, συνέχισε ο πρόεδρος, θα είναι οι Έφοροι, οι μελετητές 

και οι επιβλέποντες των έργων. Όλοι οι ομιλητές θα μιλάνε ζωντανά από το δικό τους χώρο, 

δηλαδή από το Μουσείο της πόλης τους, ενώ στην αίθουσα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών θα 
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βρίσκομαι μόνο εγώ και όσα άτομα μας επιτρέπουν οι συνθήκες της περιόδου εκείνης. Η εικόνα 

τους θα μεταφέρεται ζωντανά στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και από εκεί θα διαχέεται στα 

μέλη μας, στους φίλους του Μεγάρου και σε όλον τον κόσμο. 

 

Έχουμε ήδη επικοινωνήσει με το εταιρικό μας μέλος την COSMOTE, η οποία δέχθηκε με μεγάλη 

χαρά να διασφαλίσει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την ύπαρξη ισχυρού σήματος, ώστε να 

μεταδοθεί μέσω διαδικτύου και στην καλύτερη δυνατή ποιότητα ο ήχος και η εικόνα των 

ομιλητών από τα Μουσεία στο Μέγαρο Μουσικής και από εκεί σε όλον τον κόσμο». 

 

Εν συνεχεία, ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος πληροφόρησε τα μέλη ότι έχει ήδη ενημερώσει 

σχετικά τον πρόεδρο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, κ. Νίκο Πιμπλή, καθώς και τον κ. 

Chief Officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού & Παρόχων του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Γιάννη 

Κωνσταντινίδη (Συν. 2-3). 

 

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

προέδρου η διοργάνωση του νέου κύκλου εκδηλώσεων στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για 

το έτος 2021, να έχει ως θέμα την «Παρουσίαση της πορείας αναστήλωσης των αρχαίων 

θεάτρων – κόμβων της “Πολιτιστικής Διαδρομής των αρχαίων θέατρων της Ηπείρου”» και να 

μεταδοθεί διαδικτυακά. Τέλος, εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο να προβεί σε 

όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την επιτυχή διοργάνωση των παραπάνω εκδηλώσεων. 

 

 

3. Εισήγηση του προέδρου, κ. Σταύρου Μπένου για τη διοργάνωση της 7ης 

Συνάντησης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» με τα Εταιρικά του Μέλη το Σάββατο 

8 Μαΐου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. με 14:00 μ.μ. διαδικτυακά με απευθείας 

μετάδοση από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Συν. 2, 4). 

 

Λόγω των έκτακτων συνθηκών που διανύει η χώρα μας εξαιτίας της πανδημίας του 

κορωνοϊού, ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη του Συμβουλίου τη 

διοργάνωση της 7ης Συνάντησης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» με τα Εταιρικά του Μέλη το 

Σάββατο 8 Μαΐου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. με 14:00 μ.μ. διαδικτυακά με απευθείας μετάδοση 

από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ο κ. Μπένος πρότεινε να ακολουθηθεί το ίδιο μοντέλο με 

τη διοργάνωση της ΙΒ΄ Γενικής Συνέλευσης του Διαζώματος, το οποίο ήταν πολύ 

επιτυχημένο. Επιπλέον, ο πρόεδρος ανέφερε πως έχει ήδη αποστείλει τη σχετική ενημερωτική 

επιστολή στον πρόεδρο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, κ. Νίκο Πιμπλή (Συν. 2). 

 

Εν συνεχεία, ο πρόεδρος έθεσε υπ’ όψιν των μελών του Συμβουλίου ένα σχέδιο προγράμματος 

για την 7η Συνάντηση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» με τα Εταιρικά του Μέλη (Συν. 4). Ο 

πρόεδρος πρότεινε στα μέλη ο τίτλος της παραπάνω εκδήλωσης να είναι «Μια συμμαχία για 

έναν εθνικό σκοπό». 

 

Αμέσως μετά, ο πρόεδρος πρότεινε κατά τη διάρκεια της παραπάνω εκδήλωσης να υπάρχουν 

ειδικές ενότητες (ηλεκτρονικά πάνελ) για κάθε πρόγραμμα Πολιτιστικού Τουρισμού 

(πολιτιστική διαδρομή ή αρχαιολογικό πάρκο) που υλοποιείται με τη συνδρομή του 
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Διαζώματος, καθώς και σύντομα video που θα παρουσιάζουν τη συμβολή κάθε Εταιρικού 

Μέλους του Σωματείου σε κάθε πρόγραμμα. Στο σημείο αυτό ο κ. Μπένος ανέφερε ότι για 

την παραγωγή των παραπάνω video θα συνεργαστεί το «ΔΙΑΖΩΜΑ» με το Ίδρυμα 

Μποδοσάκη. Τέλος, ο πρόεδρος συμπλήρωσε ότι στην 7η Συνάντηση του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» με τα Εταιρικά του Μέλη θα υπάρχει και μια ξεχωριστή ενότητα για το D-HUB 

και τις δράσεις του. 

 

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

προέδρου, κ. Σταύρου Μπένου για τη διοργάνωση της 7ης Συνάντησης του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» με τα Εταιρικά του Μέλη το Σάββατο 8 Μαΐου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. με 

14:00 μ.μ. διαδικτυακά με απευθείας μετάδοση από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Τέλος, 

ενέκριναν ομόφωνα το σχέδιο προγράμματος της παραπάνω συνάντησης (Συν. 4) και 

εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την καλύτερη 

δυνατή διοργάνωση της παραπάνω εκδήλωσης. 

 

 

4. Εισήγηση του προέδρου, κ. Σταύρου Μπένου για τη διοργάνωση της 14ης Γενικής 

Συνέλευσης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» από Παρασκευή 1 έως Κυριακή 03 

Οκτωβρίου 2021 στην Καλαμάτα και την Αρχαία Μεσσήνη (Συν. 5-7). 

 

Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη του Συμβουλίου τη διοργάνωση της 

14ης Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» το τριήμερο από Παρασκευή 01 έως 

Κυριακή 03 Οκτωβρίου 2021 στην Καλαμάτα και την Αρχαία Μεσσήνη. «Στόχος μας είναι, 

συμπλήρωσε ο πρόεδρος, στην επόμενη Συνέλευση του 2021 να εξαντλήσουμε τα περιθώρια της 

φυσικής παρουσίας που θα μας επιτρέπουν οι επιδημιολογικές συνθήκες εκείνης της περιόδου, 

αλλά και να χρησιμοποιήσουμε την “ψηφιακή” εμπειρία από τη φετινή Γενική Συνέλευση, τόσο 

στις εργασίες, όσο και στη μετάδοση της εικόνας σε παγκόσμια σφαίρα». 

 

Εν συνεχεία, ο πρόεδρος έθεσε υπ’ όψιν των μελών του Συμβουλίου ένα σχέδιο προγράμματος 

της 14ης Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» (Συν. 5). Ο κ . Μπένος ανέφερε 

ότι το απόγευμα της Παρασκευής τα μέλη του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» θα μεταβούν στον 

αρχαιολογικό χώρο της Μεσσήνης, όπου και θα ξεναγηθούν από τον Καθηγητή Αρχαιολογίας 

και αντιπρόεδρο του Διαζώματος, κ. Πέτρο Θέμελη. Επιπλέον, ο  κ. Μπένος ανέφερε ότι στον 

αρχαιολογικό χώρο της Μεσσήνης θα παρουσιαστούν δύο πρωτότυπες μουσικές συνθέσεις 

από το Ωδείο Καλαμάτας, σε καλλιτεχνική επιμέλεια του μουσικού και μέλους του Δ.Σ. του 

Διαζώματος, κ. Γιώργου Κουρουπού και του καλλιτεχνικού διευθυντή του Ωδείου 

Καλαμάτας, κ. Γυφτάκη Στάθη, οι οποίες θα μεταδοθούν και σε απ’ ευθείας σύνδεση. «Οι 

παραπάνω συνθέσεις, πρόσθεσε ο πρόεδρος, είναι εμπνευσμένες από τη ζωή και το έργο του κ. 

Θέμελη». 

 

Αμέσως μετά, ο πρόεδρος ανέφερε ότι το πρωί του Σαββάτου θα γίνουν τα εγκαίνια της 

έκθεσης «ΑΕΝΑΩΣ» προς τιμήν του κ. Πέτρου Θέμελη και του έργου του στην αρχαία 

Μεσσήνη, η οποία θα διοργανωθεί στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας. «Την επιμέλεια της 

παραπάνω έκθεσης, πρόσθεσε ο πρόεδρος, έχει αναλάβει η γραφίστρια, κα Βάσω 
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Αβραμοπούλου, τακτικό μέλος του Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ” και η κα Κασσιανή Μπένου, 

υπεύθυνη επικοινωνίας στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και ιδρυτικό μέλος του Σωματείου 

μας».  

 

Εν συνεχεία, ο πρόεδρος ανέφερε ότι μετά τα εγκαίνια της έκθεσης θα ακολουθήσει το 

τελετουργικό και οι κυρίως εργασίες της ΙΓ΄ Γενικής Συνέλευσης και πάλι στο Μέγαρο Χορού 

Καλαμάτας. Τέλος, ο πρόεδρος πρόσθεσε ότι την Κυριακή το πρωί θα πραγματοποιήσει ο 

ίδιος ξενάγηση στα μέλη του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» στο ιστορικό κέντρο της γενέτειρας 

πόλης του, της Καλαμάτας. 

 

«Για τις ανάγκες της Συνέλευσής μας, ο πρόεδρος συμπλήρωσε, θα έχουμε δύο μεγάλες έντυπες 

παραγωγές από το Σωματείο μας το λεύκωμα της Αρχαίας Μεσσήνης και την ειδική έκδοση για 

τα αρχαία θέατρα της Πελοποννήσου. Την επιμέλεια του λευκώματος έχει αναλάβει η 

γραφίστρια, κα Βάσω Αβραμοπούλου και τακτικό μέλος του Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ”. 

Αντίστοιχα για την επιμέλεια της έκδοσης των αρχαίων θεάτρων έχει συσταθεί επιστημονική 

επιτροπή αποτελούμενη από το συγγραφέα, μεταφραστή, ιδρυτικό μέλος του Διαζώματος και 

υπεύθυνο της σειράς “Αρχαία θέατρα” του Σωματείου, κ. Χρήστο Λάζο ως γενικό επιμελητή και 

τους διακεκριμένους αρχαιολόγους κ.κ. Πέτρο Θέμελη, αντιπρόεδρο του Διαζώματος και 

Ομότιμο Καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας ως επιμελητή για τους αρχαίους χώρους θέασης και 

ακρόασης Μεσσηνίας, Βασίλη Λαμπρινουδάκη, γενικό γραμματέα του Διαζώματος και Ομότιμο 

Καθηγητή Αρχαιολογίας, ως επιμελητή – συντονιστή για τους αρχαίους χώρους θέασης και 

ακρόασης Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας, και Λάζαρο Κολώνα, Επίτιμο Γενικό 

Διευθυντή Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Ιδρυτικό Μέλος του Διαζώματος ως 

επιμελητή – συντονιστή για τους αρχαίους χώρους θέασης και ακρόασης Αχαΐας και Ηλείας. Για 

την παραπάνω έκδοση έχουμε ήδη στείλει σχετική ενημερωτική επιστολή προς όλες τις 

Προϊστάμενες των παραπάνω Εφορειών Αρχαιοτήτων (Συν. 7)». 

 

Στο σημείο αυτό, ο κ. Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι έστειλε επιστολή προς τον κ. 

Ξενοφώντα Κάππα, Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος «ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣΙΛΗΣ», με την οποία 

του προτείνει τη συνδιοργάνωση από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και το Ίδρυμα της 14ης 

Γενικής Συνέλευσης του Διαζώματος, καθώς και την καταβολή από το Ίδρυμα ως χορηγίας 

του ποσού των 40.000 ευρώ (Συν. 6). 

 

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

προέδρου, κ. Σταύρου Μπένου για τη διοργάνωση της 14ης Γενικής Συνέλευσης του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» από Παρασκευή 01 έως Κυριακή 03 Οκτωβρίου 2021 στην 

Καλαμάτα και την Αρχαία Μεσσήνη. Τέλος, ενέκριναν ομόφωνα το σχέδιο προγράμματος της 

συνέλευσης, καθώς και τις παράπλευρες εκδηλώσεις και εκδόσεις. Τέλος, εξουσιοδότησαν 

τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την καλύτερη δυνατή 

διοργάνωση της επόμενης συνέλευσης του Σωματείου. 
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5. Εισήγηση του προέδρου, κ. Σταύρου Μπένου για τη διοργάνωση της 6ης 

Συνάντησης του ΆΝΩ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ την Κυριακή 07 Νοεμβρίου 2021 στον 

Πολυχώρο Ecozone του Ομίλου Εκδόσεων Economia (Συν. 8). 

 

Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη του Συμβουλίου τη διοργάνωση της 

6ης Συνάντησης του ΆΝΩ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ την Κυριακή 07 Νοεμβρίου 2021 στον Πολυχώρο 

Ecozone του Ομίλου Εκδόσεων Economia. 

 

Εν συνεχεία ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κα Μαρία Κουρασάνη, αρχαιολόγο του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», η οποία περιέγραψε το περιεχόμενο της εκδήλωσης του 6ου Άνω 

Διαζώματος, όπως το επιμελήθηκε η ίδια. Η κα Κουρασάνη ανέφερε περίπου τα εξής (Συν. 

8):  

 

«Το 6ο Άνω ΔΙΑΖΩΜΑ προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στις 7 Νοεμβρίου 2021 στον 

Πολυχώρο Ecozone στην Αθήνα. Θέμα  της συνάντησης θα είναι η ανάδειξη του ρόλου των 

αρωγών μελών του Διαζώματος.  Ο προτεινόμενος τίτλος είναι  “6η Συνάντηση Άνω Διαζώματος 

– οι ΑΡΩΓΟΙ μας!” 

 

Στα 12 χρόνια ζωής του Διαζώματος δεκάδες αρωγά μέλη – αρχαιολόγοι, αρχιτέκτονες, 

εκπαιδευτικοί, σκηνοθέτες, ηθοποιοί, φωτογράφοι, δημοσιογράφοι, μετεωρολόγοι - προσέφεραν 

τις γνώσεις, τη φωνή, το μεράκι και το χρόνο τους, άλλοτε για την υλοποίηση των δράσεων του 

Διαζώματος και άλλοτε για την προβολή του έργου του. Επιλέγουμε, λοιπόν, να αφιερώσουμε σε 

αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους την 6η Συνάντηση του Άνω Διαζώματος και να τους 

τιμήσουμε για την προσφορά τους! 

 

Στο πλαίσιο προετοιμασίας της 6ης Συνάντησης του Άνω Διαζώματος, θέτουμε σαν στόχο την  

καλύτερη οργάνωση του δικτύου των αρωγών μελών του Διαζώματος.  Το πρόγραμμα 

επαναπροσέγγισης αφορά αφενός την καλύτερη κατανόηση του προφίλ των ανθρώπων που 

επιλέγουν να ενταχθούν στην οικογένεια του Διαζώματος ως αρωγά μέλη/ εθελοντές, αφετέρου 

στο σχεδιασμό ενός οργανωμένου τρόπου ενθάρρυνσής τους σε συμμετοχή στις δράσεις του 

Διαζώματος, καθώς και στην προσέλκυσης νέων μελών. 

 

Το εγχείρημα θα έχει τα ακόλουθα βήματa: 

1. Ενημέρωση λίστας αρωγών μελών. 

2. Ποιοτική έρευνα με αποστολή ερωτηματολογίου και αξιολόγησή του – αποστολή και σε 

εθελοντές που έχουν δείξει ενδιαφέρον για το Διάζωμα, αλλά δεν είναι μέλη. 

Προσδοκούμε η έρευνα αυτή να μας διαφωτίσει ως προς τη δυναμικότητα του δικτύου 

και το προφίλ των μελών. Η βασική μας επιδίωξη είναι ο καθένας να βρει τον 

καταλληλότερο τρόπο συμμετοχής στην οικουμενική αποστολή του Διαζώματος.  

3. Σύστημα διαχείρισης και δημιουργία πλατφόρμας επικοινωνίας (με προφίλ μελών) με  

διαχειριστή στέλεχος του Διαζώματος και συνεργασία 2 αρωγών μελών.  

4. Επιλογή ρόλων αρωγών μελών και προσδιορισμός αρμοδιοτήτων. 

5. Σχεδιασμός δράσεων 2021-2022. 

6. Παρουσίαση στην 6η Συνάντηση Άνω Διαζώματος.  
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Πεδίο ερωτηματολογίου για την ενότητα “Προτεινόμενοι ρόλοι και δράσεις” (επεξηγηματικό 

κείμενο): 

 

- Οι “Φρουροί”  των Αρχαίων Θεάτρων 

Ο σύγχρονος “Φρουρός” του Αρχαίου Θεάτρου έχει  διαρκή ενημέρωση για όποια εξέλιξη 

υπάρχει στο αρχαίο θέατρο της περιοχής του και συμβάλλει καίρια στην ανάδειξή του. Φροντίζει 

σαν άγρυπνος φρουρός για την προστασία του και ενημερώνει ανάλογα με το θέμα που προκύπτει 

τους αρμόδιους θεσμούς και το ΔΙΑΖΩΜΑ και μέσω αυτού σε όλους τους πολίτες (π.χ. θέματα 

που αφορούν την ανάδειξη του μνημείου, ειδησιογραφία, εκδηλώσεις κ.α.).  

 

- “Υιοθεσία Αρχαίων Θεάτρων”  

Η “Υιοθεσία ενός Αρχαίου Θεάτρου” είναι η ανάληψη της ατομικής σου ευθύνης ως πολίτης να 

συμβάλεις στο έργο της πολιτείας για τη φροντίδα και ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου. 

Περιλαμβάνει ευέλικτους τρόπους συμμετοχής και δραστηριότητες προσωπικής εμπλοκής, ενώ 

δεν προϋποθέτει τη συστηματική ενασχόληση με ένα μνημείο. Μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και 

με τη έκτακτη συμβολή σου στον «κουμπαρά» του θεάτρου, μέσα από τον οποίο θα 

χρηματοδοτηθούν μελέτες,  εργασίες ή εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  

 

- “Υιοθεσία Πολιτιστικών Διαδρομών & Πάρκων”   

Η “Υιοθεσία Πολιτιστικών Διαδρομών & Πάρκων” περιλαμβάνει ευέλικτους τρόπους 

συμμετοχής και δραστηριότητες προσωπικής εμπλοκής και στα τέσσερα στάδια σχεδιασμού μιας 

Πολιτιστικής Διαδρομής ή ενός Αρχαιολογικού Πάρκου.  

 

- Ακαδημαϊκή έρευνα 

Η συμβολή στην ακαδημαϊκή έρευνα προσφέρει πολύτιμο πνευματικό κεφάλαιο για τη χώρα. 

Στην προσωπική και απαιτητική αυτή διαδρομή του νέου ερευνητή το “ΔΙΑΖΩΜΑ” στέκεται 

δίπλα του, προσφέροντάς πρόσβαση στο αρχείο και τη βιβλιοθήκη του.    

 

- “Οι παρέες του Διαζώματος στις πόλεις του κόσμου” 

Η προτεινόμενη δράση αφορά στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός μικρής έκτασης δικτύου για 

την προώθηση των σκοπών του Διαζώματος σε πόλεις εκτός Ελλάδας. Οι ομάδες θα μπορούν 

να προτείνουν projects που επιθυμούν να υλοποιήσουν και τα οποία θα είναι συμβατά με τους 

σκοπούς και τις δράσεις του Διαζώματος ή και να μεταφέρουν ιδέες και προτάσεις που να 

συμβάλουν στην πρόοδο του σωματείου, π.χ. νέες μορφές χρηματοδότησης στον πολιτισμό,  

προτάσεις σε θέματα διοίκησης DMMO κ.α. 

 

Το ενδεικτικό πρόγραμμα της 6ης Συνάντησης του Άνω Διαζώματος προτείνουμε να έχει την 

παρακάτω δομή: 

- Το Δίκτυο των αρωγών μελών του Διαζώματος και το σύστημα διαχείρισης (π.χ. Μ. 

Κουρασάνη) 

- Οι ΑΡΩΓΟΙ μας! Τα φώτα πάνω στα αρωγά μέλη του Διαζώματος: 
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(Παρουσιάσεις από το καλύτερο υπόδειγμα που θα αναδειχθεί το επόμενο διάστημα για 

κάθε θεματική ενότητα και θα λειτουργήσει ενθαρρυντικά ως κίνητρο  για τα άλλα μέλη 

ή τα δυνητικά νέα μέλη) 

• Οι “Φρουροί” των Αρχαίων Θεάτρων (π.χ. Γιάννης Μαστοράκης για το θέατρο 

Χερσονήσου και Γιώργος Κασιούμης για το θέατρο Ορχομενού Βοιωτίας) 

• Υιοθεσία Αρχαίων Θεάτρων (π.χ. Γιώργος Αδαμόπουλος, θέατρο Πλατιάνας) 

• Υιοθεσία Πολιτιστικών Διαδρομών (π.χ. Φοίβος Αργυρόπουλος, Οινοποιεία & 

Πολιτιστικές Διαδρομές) 

• Ακαδημαϊκή έρευνα (π.χ. Ντ. Αλευρά, “Κατάρτιση αρχικού σχεδίου μάρκετινγκ 

και πρόταση εμπορικής επωνυμίας, σχεδιασμός δημιουργικού προγράμματος 

των αρχικών ενεργειών προβολής (πρώτα γεγονότα και δημοσιότητα). 

Περίπτωση πολιτιστικού οργανισμού 'ΔΙΑΖΩΜΑ' για την ανάδειξη του 

ευρύτερου χώρου του Ασκληπιείου της Επιδαύρου’’, 2016) 

• Οι “Πρεσβευτές” των Αρχαίων Θεάτρων στο εξωτερικό (π.χ. Δ. Μάρτιν για το 

Αρχαίο Θέατρο Σπάρτης) 

• Οι παρέες του Διαζώματος στις πόλεις του κόσμου (π.χ. Αλκ. Μισσούλη για τις 

ενέργειές της στο Άμστερνταμ και το Λονδίνο) 

• Επικοινωνία & Πολιτιστικές Εκδηλώσεις (π.χ. Αναστ. Πάρχα – εθελόντρια στην 

οργάνωση των ετήσιων εκδηλώσεων του Διαζώματος και Αθηνά Πουρσαϊτίδου, 

Αrchaeology for kids-Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα παιδιά στο πλαίσιο των 

Γενικών Συνελεύσεων του Διαζώματος) 

- Διάλογος – workshop». 

 

Στο σημείο αυτό, το λόγο πήρε και πάλι ο κ. Μπένος, ο οποίος πρόσθεσε ότι η επόμενη 

συνάντηση του ΆΝΩ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ θα είναι ένας ανοικτός διάλογος με τους εθελοντές και 

τα αρωγά μέλη του Σωματείου, αλλά και ένα κάλεσμα να αναλάβουν ενεργότερο ρόλο στις 

δράσεις του Διαζώματος. Επιπλέον, κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να συνδράμουν στην 

επιτυχή διοργάνωση της παραπάνω εκδήλωσης. 

 

Έπειτα το λόγο έλαβε η κα Γεωργία Μανωλοπούλου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η 

οποία τόνισε ότι είναι μια εξαιρετική στιγμή για το σωματείο η σύλληψη της 6ης Συνάντησης 

του ΆΝΩ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ που αποδεικνύει την ωρίμανση του Σωματείου. 

 

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόδρομος Τσιαβός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσθεσε ότι η 

παραπάνω συνάντηση θα είναι η πιο ολοκληρωμένη των τελευταίων ετών, δείχνοντας στην 

πράξη την ωριμότητα του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

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

προέδρου, κ. Σταύρου Μπένου για τη διοργάνωση της 6ης Συνάντησης του ΆΝΩ 

ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ την Κυριακή 07 Νοεμβρίου 2021 στον Πολυχώρο Ecozone του Ομίλου 
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Εκδόσεων Economia. Επιπλέον, συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση της κας Κουρασάνη 

Μαρίας για τη θεματολογία και το περιεχόμενο της 6ης Συνάντησης του ΆΝΩ 

ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ. Τέλος, εξουσιοδότησαν τους κ.κ. Μπένο Σταύρο και Μαρία Κουρασάνη να 

προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την καλύτερη δυνατή διοργάνωση της 

παραπάνω εκδήλωσης. 

 

 

6. Παρουσίαση από την αρχιτέκτονα – μηχανικό, κα Μαρία Μαγνήσαλη της 

προμελέτης  με τίτλο «Διαχείριση Αρχαιολογικού Χώρου Θερμοπυλών με έμφαση 

στην αποκατάσταση του τείχους των Φωκέων». 

 

Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι ολοκληρώθηκε η εκπόνηση της 

προμελέτης, με τίτλο «Διαχείριση Αρχαιολογικού Χώρου Θερμοπυλών με έμφαση στην 

αποκατάσταση του τείχους των Φωκέων», την οποία είχε αναθέσει το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

το Μάρτιο του 2019 στην αρχιτέκτονα – μηχανικό, κα Μαρία Μαγνήσαλη.  

 

Εν συνεχεία, ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κα Μαρία Μαγνήσαλη, αρχιτέκτονα – μηχανικό, 

η οποία παρουσίασε την προμελέτη που εκπόνησε.  

 

Η κα Μαγνήσαλη ανέφερε περίπου τα εξής:  

 

«Το τείχος των Φωκέων σήμερα βρίσκεται στην αφάνεια αν και αποτελεί σπουδαία μνημειακή 

ενότητα σε έναν από τους πιο ιστορικούς τόπους της Ελλάδας, τις Θερμοπύλες. Τα ελάχιστα 

εναπομείναντα σπαράγματα της κατασκευής καθιστούν, σήμερα, το τείχος δύσκολα 

αναγνωρίσιμο, ενώ το διασκορπισμένο υλικό του στην ευρύτερη περιοχή δυσχεραίνει την απλή 

επίσκεψή του και την αντιληπτική του σύνδεση με την ευρύτερη περιοχή. Εντούτοις, η γειτνίασή 

του τόσο με το σύγχρονο μνημείο των Θερμοπυλών, όσο και με το κέντρο ενημέρωσης των 

Θερμοπυλών προσφέρει μεγάλες δυνατότητες ανάδειξης και διασύνδεσής του στο πλαίσιο μιας 

επίσκεψης στο χώρο με έμφαση στο αρχαιογνωστικό περιεχόμενο της περιοχής. 

 

Για το έργο διασύνδεσης των θέσεων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στις Θερμοπύλες ήδη έχει 

εκπονηθεί ένα masterplan με αντικείμενο την μελέτη βελτιωτικών παρεμβάσεων ήπιας 

ανάπλασης του αρχαιολογικού χώρου Θερμοπυλών. Για την βέλτιστη οργάνωση των 

απαιτούμενων προκαταρκτικών ενεργειών στο τείχος των Φωκέων (ανασκαφικές εργασίες, 

σύνταξη εξειδικευμένων μελετών) κρίθηκε σκόπιμη η σύνταξη της παρούσας μελέτης με 

αντικείμενο τη διαχείριση και την οργάνωση της ανάδειξης του χώρου.  

 

Για τις ανάγκες εκπόνησής της εκτελέστηκαν από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος και 

Ευρυτανίας καθαρισμοί από την πυκνή βλάστηση τον Αύγουστο του 2019 και ακολούθως νέα 

τοπογράφηση που περιελάβανε φωτογραμμετρικές και επίγειες εργασίες. Παράλληλα 

διενεργήθηκαν επιτόπιες αυτοψίες με σκοπό αρχιτεκτονικές παρατηρήσεις και νέες 

τεκμηριώσεις (φωτογράφηση και σχεδίαση). 
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Το Τείχος των Φωκέων βρίσκεται σε μια θέση όπου οι απότομοι πρόβουνοι του Καλλίδρομου 

όρους συναντώνται με την εύφορη πεδιάδα που έχει σχηματιστεί από τις αλλουβιακές αποθέσεις 

του Σπερχειού, αλλά και άλλων παραποτάμων του, Δυρά (σημ. Γοργοπόταμος), Μέλα (σημ. 

Μαυρονεριών) και Ασωπού. Η εικόνα της περιοχής έχει μεταβληθεί ριζικά από την αρχαιότητα 

έως σήμερα. Στην περιοχή αυτή πρέπει να βρισκόταν σύμφωνα με την ευρύτερη επισκόπηση της 

γεωμορφολογίας το στενότερο σημείο των στενών των Θερμοπυλών. Μετά την ανασκαφή 

Μαρινάτου το τείχος ταυτίζεται με το επονομαζόμενο από τον Ηρόδοτο ''φωκικό τείχος'' του 

6ου αι. π.Χ., το οποίο επισκευάστηκε και χρησιμοποιήθηκε από τους Σπαρτιάτες, ως 

προμαχώνας στην άμυνά τους κατά των Περσών.  Πίσω από το τείχος υπήρχε κοιλάδα για τις 

ανάγκες του στρατοπέδου. 

 

Η οχύρωση καταλαμβάνει το σχετικά ομαλό επίπεδο της απόληξης ενός λοφίσκου, ύψους σχεδόν 

50 μ. Το σχήμα αυτής της σχετικά επίπεδης κορυφής είναι στενόμακρο, με μακρύ άξονα περίπου 

ανατολικά δυτικά. Ο λόφος αυτός, ο οποίος σήμερα είναι ιδιαίτερα δασώδης, παρουσιάζει 

απότομη κλίση στη βόρεια πλευρά του, ενώ η νότια πλευρά παρουσιάζει σαφώς πιο ήπια κλίση 

κάτι που διευκολύνει την πρόσβαση, αλλά και που απαιτεί μια ιδιαίτερη αμυντική προφύλαξη. 

Έτσι, το τείχος φαίνεται, με τα μέχρι σήμερα στοιχεία της έρευνας, να μην αποτελεί ένα κλειστό 

σχήμα, αλλά να έχει μια ανοικτή γραμμική τεθλασμένη μορφή μόνο στη νότια πλευρά. Στη 

βόρεια πλευρά με τα μέχρι σήμερα στοιχεία προκύπτει ότι η θέση δεν τειχίστηκε ποτέ λόγω της 

απόκρυμνης πλαγιάς. 

 

Το τείχος βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση χαμηλού από το έδαφος ερειπίου μέσα σε αποθέσεις 

και κατακρημνισμένο οικοδομικό υλικό (λίθοι, χώματα). Για το λόγο αυτό οι σχετικές 

παρατηρήσεις πριν από συστηματική έρευνα έχουν προσωρινό χαρακτήρα. Στο οχυρό σήμερα 

είναι ορατές δύο διακριτές κατασκευαστικές ενότητες: ο Πύργος και η κουρτίνα του τείχους. 

 

O πύργος είχε σχεδόν τετράγωνο σχήμα και βρισκόταν στο δυτικό όριο της οχύρωσης, με 

διαστάσεις 11.70 Χ 12.60μ. Η κουρτίνα του τείχους ακολουθούσε την ίδια κατασκευαστική 

λογική δηλαδή βάση από λιθοδομή και ανωδομή από ωμές πλίνθους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει 

η μορφή του που ακολουθεί μια έντονα τεθλασμένη γραμμή, η οποία έχει σχολιαστεί ιδιαίτερα 

στο παρελθόν και σχετίζεται άμεσα με μια πιο αποτελεσματική αμυντική λειτουργία. Στο τείχος 

φαίνεται να σώζεται και ένα είδος πυλίδας. 

 

Η χρονολόγηση του μνημείου πριν την ανασκαφή και τη στρωματογραφική έρευνα καθίσταται 

δύσκολη για διάφορους λόγους. Ωστόσο, το τεθλασμένο σχήμα που κατά κάποιους μελετητές 

χαρακτηρίζεται με τον αδόκιμο, ίσως, όρο πριονωτό παραπέμπει σε μια ύστερη χρονολόγηση 

ίσως και του 4ου αι. Επίσης, η μεγάλη επιφάνεια του πύργου παραπέμπει στους πύργους των 

οχυρώσεων του 4ου αι. π.Χ. Τίποτα δεν αποκλείει όμως την συνεχή επανάχρηση ή και ριζική 

αλλαγή του παλαιού τείχους για τις ανάγκες μιας νέας εποχής. 

 

Στο μνημείο έγινε αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης και κατεγράφη η παθολογία του. Η 

κατάσταση του μνημείου δεν είναι καλή. Το ερείπιο σώζεται σε μικρό ύψος από το έδαφος. Οι 

λιθοδομές παρειάς έχουν αποδιοργανωθεί σε μεγάλο ποσοστό και το υλικό του πυρήνα έχει 

διαχυθεί αλλοιώνοντας σε πολλές θέσεις και το περίγραμμα της κατασκευής. 
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Ως μελετητές προτείνουμε το έργο της αποκατάστασης του μνημείου να διαχωριστεί σε μια 

συγκεκριμένη κατά βήματα διαδικασία: 

1 Προετοιμασία μελετών. 

2 Καθαρισμοί από βλάστηση. 

3 Καθαρισμός του μονοπατιού πρόσβασης. 

4 Τοποθέτηση – εγκατάσταση εργοταξιακών διατάξεων (εργοταξιακός οικίσκος – χημική 

τουαλέτα - αναβατόριο για το τελικό τμήμα του μονοπατιού). 

5 Έναρξη εργασιών αποκάλυψης ερειπίου. 

6 Ανασκαφική εργασία σε δύο χαρακτηριστικά τμήματα. Εξακρίβωση της 

στρωματογραφίας. 

7 Προσεκτική απομάκρυνση ερειπιώνα ανά τμήμα. 

8. Έναρξη εργασιών στον περιβάλλοντα χώρο. 

9 Τοποθέτηση λίθων επί των τμημάτων του μνημείου, από τον οποίο προέρχονται οι 

λίθοι του ερειπιώνα – αποκατάσταση. 

10 Συμπλήρωση πυρήνα κουρτίνας τείχους με υλικό από τη διάλυση του ερειπιώνα. 

11 Ολοκλήρωση εργασιών στο περίγραμμα και στο πυρήνα του τείχους. 

12 Ολοκλήρωση εργασιών στον περιβάλλοντα χώρο. 

 

Δηλαδή η πρότασή μας είναι να προχωρά ταυτόχρονα ο ανασκαφικός καθαρισμός του μνημείου 

με την ανάκτηση του τείχους, με σκοπό την αναστροφή της κατάρρευσής του. Παράλληλα, είναι 

απαραίτητη και η εκπόνηση τριών μελετών: αρχιτεκτονική μελέτη αποκατάστασης του τείχους, 

μελέτη στατική και μελέτη συντήρησης λίθων». 

 

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

ότι η χρονολόγηση του τείχους, όπως αυτό φαίνεται να σώζεται, τοποθετείται στον 3ο αι. π.Χ. 

– εποχή των Γαλατών. Επίσης, επισήμανε ότι απαιτείται η συστηματική ανασκαφή του 

μνημείου για να χρονολογηθεί ακριβώς το τείχος και να βρεθούν ενδεχομένως και 

πρωιμότερες φάσεις του.  

 

Εν συνεχεία, ο κ. Βασίλης Λαμπρινουδάκης, γενικός γραμματέας του Διοικητικού 

Συμβουλίου έλαβε το λόγο και τόνισε, επίσης, ότι πρέπει να γίνει ανασκαφή του εσωτερικού 

του τείχους για να προκύψουν ασφαλή στοιχεία χρονολόγησής του. 

 

Ακολούθως, ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο πρόγραμμα 

«ΟΙΔΙΠΟΥΣ - Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας». 

 

«Η εν λόγω μελέτη, πρόσθεσε ο πρόεδρος, εντάσσεται στο πλαίσιο του γενικότερου έργου 

βελτιωτικών παρεμβάσεων ήπιας ανάπτυξης που θα πραγματοποιηθούν στον αρχαιολογικό 

χώρο των Θερμοπυλών, με χρηματοδότηση, ύψους 290.000 ευρώ από το πρόγραμμα 

“ΟΙΔΙΠΟΥΣ - Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας”. Ο συνολικός 

προϋπολογισμός του προγράμματος της διαδρομής είναι 1.5 εκ. ευρώ, ενώ έχουν εξασφαλιστεί 

ακόμη 80 εκ. από τη συνένωση και άλλων πόρων. Από το ποσό του 1.5 εκ. ευρώ θα 

πραγματοποιηθούν οι ήπιες δράσεις του προγράμματος (ψηφιακά, marketing, δράσεις 
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επιχειρηματικότητας και λειτουργίας του προγράμματος), καθώς και ορισμένα παραδειγματικά 

αρχαιολογικά έργα, όπως παρεμβάσεις ήπιας ανάπλασης – ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου 

Θερμοπυλών, βελτίωση πρόσβασης και δημιουργία διαδρομών περιήγησης στον αρχαιολογικό 

χώρο Ερέτριας, ενιαία σήμανση της Πολιτιστικής – Περιβαλλοντικής Διαδρομής .  

 

Στις ήπιες δράσεις έχει διαπρέψει η θερμοκοιτίδα του Διαζώματος, καθώς βοήθησε στη σύνταξη 

του φυσικού αντικειμένου των υποέργων της διαδρομής. Μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται 

να βγουν και οι προσκλήσεις για τα υποέργα».  

 

Στο σημείο αυτό, ο κ. Πέτρος Θέμελης εισηγήθηκε σε κάθε συνεδρίαση του διοικητικού 

συμβουλίου του Σωματείου να γίνεται η παρουσίαση μιας Πολιτιστικής Διαδρομής, 

προκειμένου τα μέλη να έχουν μια πληρέστερη εικόνα για την πορεία των παραπάνω έργων. 

 

Τέλος, το λόγο έλαβε ο κ. Νίκος Ορφανός, μέλος του συμβουλίου, ο οποίος έχει αναλάβει την 

καλλιτεχνική διεύθυνση των εκδηλώσεων του Δήμου Λαμιέων.  Ο κ. Ορφανός ενημέρωσε τα 

μέλη ότι ο Δήμος Λαμιέων προχώρησε στον καθαρισμό του χώρου κάτω από το λόφο του 

Κολωνού και εκπόνησε μελέτη για τη φωτιστική ανάδειξη όλου του αρχαιολογικού τοπίου 

των Θερμοπυλών, η οποία ελπίζει να εφαρμοστεί το 2021. Τέλος, ο κ. Ορφανός πρόσθεσε ότι 

σχεδιάζονται και πολιτιστικές δράσεις «Θερμοπύλεια» για το 2021. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου, μετά από συζήτηση, παρέλαβαν τη μελέτη και εξουσιοδότησαν τον 

πρόεδρο να προωθήσει τη μελέτη για τις αρμόδιες εγκρίσεις στο Υπουργείο Πολιτισμού και 

Αθλητισμού. 

 

 

7. Εισήγηση του πρόεδρου, κ. Σταύρου Μπένου για την νέα τροποποίηση της 

σύμβασης του έργου: «Ψηφιακή Στρατηγική για τον Πολιτισμό, ως Οδηγός για τη 

χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στο χώρο του Πολιτισμού», 

με υπότιτλο: 

1. τη δημιουργία ηλεκτρονικής ιστοσελίδας (website) για την Πολιτιστική 

Διαδρομή της Εγνατίας οδού,  

2. την υποστήριξη   των   μικρομεσαίων   επιχειρήσεων   με   στόχο   το 

σχεδιασμό   και   τη δημιουργία βασικών ιστοσελίδων, 

3. την περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου για τις ψηφιακές εφαρμογές 

ανάδειξης της Πολιτιστικής Διαδρομής» (Συν. 9-10). 

 

Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι απαιτείται εκ νέου η τροποποίηση 

της σύμβασης του έργου: «Ψηφιακή Στρατηγική για τον Πολιτισμό, ως Οδηγός για τη χρήση 

των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στο χώρο του Πολιτισμού», με υπότιτλο: 

1. τη δημιουργία ηλεκτρονικής ιστοσελίδας (website) για την Πολιτιστική Διαδρομή 

της Εγνατίας οδού,  

2. την υποστήριξη   των   μικρομεσαίων   επιχειρήσεων   με   στόχο   το σχεδιασμό   

και   τη δημιουργία βασικών ιστοσελίδων, 
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3. την περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου για τις ψηφιακές εφαρμογές ανάδειξης 

της Πολιτιστικής Διαδρομής». 

 

«Η τροποποίηση αυτή, πρόσθεσε ο πρόεδρος, είναι απαραίτητη καθώς με τη δράση του D-HUB 

και την παροχή βοήθειας στις Περιφέρειες, τις Διαχειριστικές Αρχές τους και τις αρμόδιες 

Υπηρεσίες τους σχετικά με την υλοποίηση των ήπιων ενεργειών (soft δράσεων) έχει ξεπεραστεί 

κατά πολύ το αρχικό αντικείμενο της σύμβασης που είχε υπογραφεί στις 06 Μαρτίου 2019. 

 

Το νέο αντικείμενο της σύμβασης πρέπει να οριστεί ως εξής:  

1. σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικής ιστοσελίδας (website) για την Πολιτιστική 

Διαδρομή της Εγνατίας Οδού, 

2. υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο το σχεδιασμό και τη δημιουργία 

βασικών ιστοσελίδων σε περίπτωση που η επιχείρηση αδυνατεί την υλοποιήσει μόνη της, 

3. περιγραφή του φυσικού αντικειμένου για όλες τις δράσεις που έχουν εγκριθεί έως και 

την 30/09/2020 και αφορούν Ψηφιακές Εφαρμογές για την οικοδόμηση, προώθηση και 

λειτουργία της Πολιτιστικής Διαδρομής της Εγνατίας οδού, 

4. παραγωγή κειμένων για τους Πόλους και τα Σημεία Ενδιαφέροντος που θα 

συμπεριληφθούν στην ιστοσελίδα της διαδρομής, 

5. παροχή τεχνογνωσίας και εκπαίδευση των στελεχών της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας & Θράκης για την καλή εφαρμογή και λειτουργία όλων των παραδοτέων. 

 

Τέλος, απαιτείται και η τροποποίηση των χρονοδιαγραμμάτων του έργου». 

 

Στο σημείο αυτό ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος, έθεσε υπ’ όψιν των μελών του Συμβουλίου 

ένα σχέδιο τροποποίησης της παραπάνω σύμβασης, καθώς και το ειδικό παράρτημα αυτής 

(Συν. 9-10). 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, ενέκριναν ομόφωνα την εισήγηση του 

πρόεδρου, κ. Σταύρου Μπένου για την νέα τροποποίηση της σύμβασης του έργου: «Ψηφιακή 

Στρατηγική για τον Πολιτισμό, ως Οδηγός για τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και 

επικοινωνίας στο χώρο του Πολιτισμού», με υπότιτλο: 

1. τη δημιουργία ηλεκτρονικής ιστοσελίδας (website) για την Πολιτιστική Διαδρομή 

της Εγνατίας οδού,  

2. την υποστήριξη   των   μικρομεσαίων   επιχειρήσεων   με   στόχο   το σχεδιασμό   

και  τη δημιουργία βασικών ιστοσελίδων, 

3. την περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου για τις ψηφιακές εφαρμογές ανάδειξης 

της Πολιτιστικής Διαδρομής». 

 

Τέλος, τα μέλη του Συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα τους όρους της τροποποίησης της 

σύμβασης που πρόκειται να υπογραφεί και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο 

να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της. 
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8. Εισήγηση του πρόεδρου, κ. Σταύρου Μπένου για την ανάθεση του έργου: 

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

πληροφορίας και επικοινωνίας στο χώρο του Πολιτισμού», με υπότιτλο: 

• τη δημιουργία ηλεκτρονικής ιστοσελίδας (website) για την Πολιτιστική 

Διαδρομή της Τριλογίας της Αττικής,  

• την υποστήριξη   των   μικρομεσαίων   επιχειρήσεων   με   στόχο   το 

σχεδιασμό   και   τη   δημιουργία ιστοσελίδων, 

• την περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου για τις ψηφιακές εφαρμογές 

ανάδειξης της Πολιτιστικής Διαδρομής» στην ατομική επιχείρηση 

«Χρήστος Χιώτης» (Συν. 11-14). 

 

Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι στο πλαίσιο του σχεδιασμού του 

προγράμματος Πολιτιστική Διαδρομή της Τριλογίας της Αττικής ως ΟΧΕ Πολιτισμού που θα 

ενταχθεί στο νέο Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 είναι απαραίτητη η ανάθεση του έργου: 

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

πληροφορίας και επικοινωνίας στο χώρο του Πολιτισμού», με υπότιτλο: 

• τη δημιουργία ηλεκτρονικής ιστοσελίδας (website) για την Πολιτιστική Διαδρομή 

της Τριλογίας της Αττικής,  

• την υποστήριξη   των   μικρομεσαίων   επιχειρήσεων   με   στόχο   το σχεδιασμό   

και   τη   δημιουργία ιστοσελίδων,  

• την περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου για τις ψηφιακές εφαρμογές ανάδειξης 

της Πολιτιστικής Διαδρομής». 

 

Ο πρόεδρος υπενθύμισε στα μέλη ότι στο πλαίσιο του παραπάνω έργου το Σωματείο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει ήδη αναθέσει τη μελέτη του έργου «Εκπόνηση Master Plan για την 

Πολιτιστική Διαδρομή Λαύριο – Αθήνα- Ελευσίνα (Τριλογία Της Αττικής)» στην εταιρεία  

PLAN E.E. Τόμας Μπ. Γκρέβε και ΣΙΑ. 

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε στα μέλη την ανάθεση του παραπάνω έργου στην ατομική επιχείρηση 

«Χρήστος Χιώτης» που είναι συνεργάτης του D-HUB και έχει μεγάλη πείρα στην εκπόνηση 

ομόλογων έργων.  

 

«Το αντικείμενο της παραπάνω σύμβασης, πρόσθεσε ο πρόεδρος, θα είναι το ίδιο με αυτό που 

ακολουθείται στα ανάλογα προγράμματα και είναι το ακόλουθο: 

 

1. σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικής ιστοσελίδας (website) για την Πολιτιστική 

Διαδρομή «Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΑΘΗΝΑ - ΛΑΥΡΙΟ», 

2. υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο το σχεδιασμό και τη 

δημιουργία βασικών ιστοσελίδων σε περίπτωση που κάποια επιχείρηση αδυνατεί να 

την υλοποιήσει μόνη της, 

3. περιγραφή του φυσικού αντικειμένου για όλες τις δράσεις που θα προκηρύξει η 

Περιφέρεια Αττικής (μετά την ένταξη του προγράμματος Πολιτιστική Διαδρομή «Η 
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ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΑΘΗΝΑ - ΛΑΥΡΙΟ» στην προγραμματική 

περίοδο του Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027)  και αφορούν: 

3.1. Δημιουργία ψηφιακών ξεναγήσεων επαυξημένης πραγματικότητας 

(Επιτόπιες και Διαδικτυακές). 

3.2. Δημιουργία ψηφιακών εικονικών περιηγήσεων με τη χρήση φωτογραφικών 

πανοραμάτων 360 μοιρών. 

3.3. Ψηφιακό Αποθετήριο της διαδρομής. 

3.4. Ψηφιακή εφαρμογή DMS για τη διαχείριση της εφαρμογής. 

3.5. Διαδικτυακή πλατφόρμα ενημέρωσης, διαβούλευσης και συνεργασίας για το 

επιχειρηματικό cluster. 

4. παροχή τεχνογνωσίας και εκπαίδευση των στελεχών της Περιφέρειας Αττικής για την 

καλή εφαρμογή και λειτουργία όλων των παραδοτέων. 

 

Ο ορίζοντας ολοκλήρωσης του παραπάνω έργου τοποθετείται στις 31 Δεκεμβρίου 2021». 

 

Εν συνεχεία, ο πρόεδρος έθεσε υπ’ όψιν των μελών ένα σχέδιο σύμβασης (Συν. 11) που θα 

υπογράψει το Σωματείο με τον ανάδοχο. 

 

Επιπλέον, ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι το κόστος ανάθεσης της μελέτης των ψηφιακών 

ανέρχεται στο ποσό των 15.000 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). «Για την 

εξασφάλιση της παραπάνω χρηματοδότησης, πρόσθεσε ο κ. Μπένος, έχω ήδη στείλει επιστολή 

– αίτημα χορηγίας προς τη ΝΕΑ ΟΔΟ (Συν. 12), με την οποία της πρότεινα να επιλέξει ανάμεσα 

σε διάφορες χορηγικές δράσεις για το πρόγραμμα ΤΡΙΛΟΓΙΑ της Αττικής. Η Εταιρεία επέλεξε 

το έργο των ψηφιακών της διαδρομής και της παραγωγής των απαιτούμενων κειμένων, στο 

οποίο και συμβάλλει χορηγώντας το ποσό των 20.000 ευρώ (Συν. 13). Τέλος, ευχαριστούμε 

θερμά την Εταιρεία ΝΕΑ ΟΔΟ για τη διαρκή συμβολή της στις δράσεις του Σωματείου μας και 

της έχουμε ήδη αποστείλει ευχαριστήρια επιστολή (Συν. 14)». 

 

Στο σημείο αυτό, ο κ. Παναγιώτης Νταής, ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου, επισήμανε ότι 

το «ΔΙΑΖΩΜΑ» διαρκώς εξελίσσεται για να προσαρμοστεί στις ανάγκες των νέων ολιστικών 

προγραμμάτων Πολιτιστικού Τουρισμού, αλλά και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κάθε 

φορά οι Περιφέρειες. 

 

Εν συνεχεία, η κα Άρτεμις Τσολάκη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τόνισε ότι η 

συμβολή του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» στο έργο των Περιφερειών τους δίνει ένα μεγάλο 

κίνητρο να συνεχίσουν τα προγράμματα  Πολιτιστικού Τουρισμού. 

 

Αμέσως μετά, ο κ. Πρόδρομος Τσιαβός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανέφερε ότι η 

συμβολή του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» στην ωρίμανση των ψηφιακών έργων είναι σπουδαία 

και θα έπρεπε το μοντέλο αυτό να επικοινωνηθεί στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 

σε Ευρωπαϊκούς θεσμούς, αλλά και στα Εταιρικά μέλη του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».  

 

Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, ενέκριναν ομόφωνα την εισήγηση του 

πρόεδρου, κ. Σταύρου Μπένου για την ανάθεση του έργου: «Ψηφιακή Στρατηγική για τον 
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Πολιτισμό, ως Οδηγός για τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στο χώρο 

του Πολιτισμού», με υπότιτλο: 

• τη δημιουργία ηλεκτρονικής ιστοσελίδας (website) για την Πολιτιστική Διαδρομή 

της Τριλογίας της Αττικής,  

• την υποστήριξη   των   μικρομεσαίων   επιχειρήσεων   με   στόχο   το σχεδιασμό   

και   τη   δημιουργία ιστοσελίδων, 

• την περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου για τις ψηφιακές εφαρμογές ανάδειξης 

της Πολιτιστικής Διαδρομής» στην ατομική επιχείρηση «Χρήστος Χιώτης».  

 

Επιπλέον, ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία ΝΕΑ ΟΔΟ για τη διαρκή συμβολή της στις 

δράσεις του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

Τέλος, ενέκριναν ομόφωνα τους όρους της σύμβασης που πρόκειται να υπογραφεί και 

εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 

για την υπογραφή της. 

 

 

9. Εισήγηση του πρόεδρου, κ. Σταύρου Μπένου για την πρόσληψη από το Σωματείο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» της αρχαιολόγου – κειμενογράφου, κας Εύης Παπαδοπούλου για 

διάστημα 4 μηνών, με ύψος μεικτών αποδοχών τις 5.000 ευρώ και με αντικείμενο 

την επιμέλεια και συγγραφή κειμένων για τον ιστότοπο της Τριλογίας της Αττικής.  

 

Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι στο πλαίσιο του έργου των ψηφιακών 

της Πολιτιστικής Διαδρομής της Τριλογίας της Αττικής είναι απαραίτητη η επιμέλεια και η 

συγγραφή των κειμένων που θα εμπλουτίσουν τον ιστότοπο της Τριλογίας της Αττικής. 

 

Στο σημείο αυτό, ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη την πρόσληψη από 

το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» της αρχαιολόγου – κειμενογράφου, κας Εύης Παπαδοπούλου για 

διάστημα 4 μηνών, με ύψος μεικτών αποδοχών τις 5.000 ευρώ, η οποία θα αναλάβει την 

επιμέλεια και τη συγγραφή των κειμένων που θα εμπλουτίσουν τον ιστότοπο της Τριλογίας 

της Αττικής. 

 

«Το κόστος της εκπόνησης του παραπάνω έργου, πρόσθεσε ο κ. Σταύρος Μπένος, έχει ήδη 

εξασφαλιστεί από τη χορηγία της ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ», την οποία για μια ακόμη φορά ευχαριστούμε 

θερμά». 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του πρόεδρου, κ. Σταύρου 

Μπένου για την πρόσληψη από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» της αρχαιολόγου – 

κειμενογράφου, κας Εύης Παπαδοπούλου για διάστημα 4 μηνών, με ύψος μεικτών αποδοχών 

τις 5.000 ευρώ και με αντικείμενο την επιμέλεια και συγγραφή κειμένων για τον ιστότοπο της 

Τριλογίας της Αττικής. 
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10. Εισήγηση του προέδρου για την αποδοχή του αιτήματος παράτασης της Εταιρείας 

PLANE.E. για την υποβολή του Παραδοτέου Α΄ της σύμβασης για την 

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΛΑΥΡΙΟ-

ΑΘΗΝΑ-ΕΛΕΥΣΙΝΑ (ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)» (Συν. 15). 

 

Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η μελετητική Εταιρεία PLANE.E., η 

οποία εκπονεί το έργο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 

ΛΑΥΡΙΟ-ΑΘΗΝΑ-ΕΛΕΥΣΙΝΑ (ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)», έχει υποβάλει αίτημα προς το 

Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την παράταση προθεσμίας υποβολής του Παραδοτέου Α΄ κατά 

δυο μήνες, δηλαδή από 4 μήνες σε 6 μήνες, λόγω των ειδικών συνθηκών της 

πανδημίας covid 19, όπως φαίνεται στο Συν. 15. 

 

«Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που βιώνουμε, πρόσθεσε ο πρόεδρος, παρατηρούνται 

καθυστερήσεις και κωλύματα στην ομαλή υλοποίηση των εργασιών της μελέτης και κυρίως 

αδυναμία έγκαιρης πραγματοποίησης συναντήσεων και επισκέψεων, καθώς και δυσκολίες 

πρόσβασης σε μελέτες, βάσεις δεδομένων και λοιπό υλικό». 

 

Συνεπώς, ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη την αποδοχή του αιτήματος 

παράτασης της Εταιρείας PLAN E.E. για την υποβολή του Παραδοτέου Α΄ της σύμβασης για 

την «ΕΚΠΟΝΗΣΗ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΛΑΥΡΙΟ-ΑΘΗΝΑ-

ΕΛΕΥΣΙΝΑ (ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)». 

 

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

προέδρου για την αποδοχή του αιτήματος παράτασης της Εταιρείας PLANE.E. για την 

υποβολή του Παραδοτέου Α΄ της σύμβασης για την «ΕΚΠΟΝΗΣΗ MASTER PLAN ΤΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΛΑΥΡΙΟ-ΑΘΗΝΑ-ΕΛΕΥΣΙΝΑ (ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)». 

 

 

11. Αποδοχή  της  χορηγίας  της  Εταιρείας ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.,  ύψους  12.400 ευρώ,  

ως  ετήσιας  συνδρομής  Εταιρικού  Μέλους  για  το  έτος  2020. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε., εταιρικό 

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

ύψους 12.400 ευρώ, για το έτος 2020. 

 

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

Εταιρείας ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε., ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2020. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. 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. 
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12. Αποδοχή  της  χορηγίας  της  Εταιρείας ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΙΑΟΥ Α.Ε.,  ύψους  

6.200 ευρώ,  ως  ετήσιας  συνδρομής  Εταιρικού  Μέλους  για  το  έτος  2020. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΙΑΟΥ Α.Ε.,  

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 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΙΑΟΥ Α.Ε., ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το 

έτος 2020. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΙΑΟΥ Α.Ε.  

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 ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε.,  ύψους  

6.200 ευρώ,  ως  ετήσιας  συνδρομής  Εταιρικού  Μέλους  για  το  έτος  2020. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε.,  

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 ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε.,  ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για 

το έτος 2020. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

Α.Ε. 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  Εταιρείας ΕΛΒΑΛ-ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.,  ύψους  5.000 

ευρώ,  ως  ετήσιας  συνδρομής  Εταιρικού  Μέλους  για  το  έτος  2020. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία ΕΛΒΑΛ-ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.,  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 ΕΛΒΑΛ-ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 

2020. 
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Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία ΕΛΒΑΛ-ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 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. Αποδοχή  της  χορηγίας  της  Εταιρείας ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΩΝΤΩΝ 

Α.Ε.,  ύψους  5.000 ευρώ,  ως  ετήσιας  συνδρομής  Εταιρικού  Μέλους  για  το  

έτος  2020. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 

ΠΡΟΙΩΝΤΩΝ Α.Ε., 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 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΩΝΤΩΝ Α.Ε., ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού 

Μέλους για το έτος 2020. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 

ΠΡΟΙΩΝΤΩΝ Α.Ε. 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. 

 

 

16. Αποδοχή  της  χορηγίας  της  Εταιρείας FOURLIS 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 FOURLIS 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 FOURLIS A.E., ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2020. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία FOURLIS 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. 
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17. Αποδοχή  της  χορηγίας του Ομίλου INFOQUEST,  ύψους  5.000 ευρώ,  ως  ετήσιας  

συνδρομής  Εταιρικού  Μέλους  για  το  έτος  2020. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι ο Όμιλος INFOQUEST, εταιρικό μέλος του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε την ετήσια συνδρομή του 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, του 

Ομίλου INFOQUEST, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2020. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά τον Όμιλο INFOQUEST 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. 

 

 

18. Αποδοχή  της  χορηγίας  της  Εταιρείας KOSMESIS A.E. - ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ύψους  3.000 ευρώ,  ως  ετήσιας  συνδρομής  Εταιρικού  Μέλους  

για  το  έτος  2020. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία KOSMESIS A.E. - ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, εταιρικό μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε την ετήσια συνδρομή 

της προς το Σωματείο, ύψους 3.000 ευρώ, για το έτος 2020. 

 

Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 3.000 ευρώ, της 

Εταιρείας KOSMESIS A.E. - ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού 

Μέλους για το έτος 2020. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία KOSMESIS A.E. - ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, 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. 

 

 

19. Αποδοχή  της  χορηγίας  της  Εταιρείας EUROBANK, ύψους 5.000 ευρώ,  ως  

ετήσιας  συνδρομής  Εταιρικού  Μέλους  για  το  έτος  2020. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία EUROBANK, 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 EUROBANK, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2020. 
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Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία EUROBANK 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. 

 

 

20. Αποδοχή  της  χορηγίας  του ΣΕΤΕ, ύψους  3.000 ευρώ,  ως  ετήσιας  συνδρομής  

Εταιρικού  Μέλους  για  το  έτος  2020. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι ο ΣΕΤΕ (Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών 

Επιχειρήσεων), εταιρικό μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε την ετήσια συνδρομή 

του προς το Σωματείο, ύψους 3.000 ευρώ, για το έτος 2020. 

 

Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 3.000 ευρώ, του 

ΣΕΤΕ, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2020. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά το ΣΕΤΕ 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. 

 

 

21. Αποδοχή  της  χορηγίας  της  ΓΣΕΒΕΕ, ύψους  3.000 ευρώ,  ως  ετήσιας  

συνδρομής  Εταιρικού  Μέλους  για  το  έτος  2020. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η ΓΣΕΒΕΕ, εταιρικό μέλος του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε την ετήσια συνδρομή της προς το Σωματείο, ύψους 3.000 ευρώ, για 

το έτος 2020. 

 

Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 3.000 ευρώ, της 

ΓΣΕΒΕΕ, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2020. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά τη ΓΣΕΒΕΕ 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. 

 

 

22. Αποδοχή  της  χορηγίας  της  Εταιρείας ZARA 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 ZARA 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 ZARA A.E., ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2020. 
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Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία ZARA 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. 

 

 

23. Αποδοχή  της χορηγίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, ύψους 

15.000, ως Β΄ δόσης για την ενίσχυση της δράσης της θερμοκοιτίδας D-Hub του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση,  

διέθεσε χορηγία, ύψους 15.000 ευρώ, προς το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», ως Β΄ δόση για την 

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

 

Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας του Κοινωφελούς 

Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, ύψους 15.000 ευρώ, προς το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», ως Β΄ 

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

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση 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. 

 

 

24. Έγκριση του Οικονομικού και Διαχειριστικού Απολογισμού του Σωματείου έως 

και 30 Σεπτεμβρίου 2020 (Συν. 16). 

 

Ο ταμίας του Συμβουλίου, κ. Παναγιώτης Νταής, εισηγήθηκε στα μέλη την έγκριση του 

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

Σεπτεμβρίου 2020 (Συν. 16). 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα τον Οικονομικό και Διαχειριστικό Απολογισμό 

του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» έως και 30 Σεπτεμβρίου 2020 (Συν. 16). 

 

 

25. 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: 

 

• Μαρία Παλάσκα, Φιλόλογος – εκπαιδευτικός, ως τακτικό μέλος. 

 

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

προέδρου. 
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Συντάκτης: 

Μαρία Σοφικίτου 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο πρόεδρος  Ο γενικός γραμματέας 

 

   

   

   

   

Σταύρος Μπένος  Βασίλης Λαμπρινουδάκης 
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Επισυναπτόμενο 1ο: 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΕΙΚΟΝΑ-ΗΧΟΣ-ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ) 5,000.00 € 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1,022.20 € 

ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ (ΠΟΥΛΜΑΝ, ΓΕΥΜΑ)  
ΓΕΥΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ Γ.Σ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ 

ΚΑΙ ΤΗΝ 186.64 € 

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΜΑΣΚΕΣ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ 208.04 € 

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ 500.00 € 

  

Σ  Υ  Ν  Ο  Λ  Ο 6,916.88 € 
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Επισυναπτόμενο 2ο:  

 

 
 

Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ 

Μπουμπουλίνας 30 (1ος όροφος), Τ.Κ.: 106 82, Αθήνα, 

Τηλ.: 210.82.54.256, Fax: 210.82.54.258 

Διάζωμα - Web: www.diazoma.gr, E-mail: info@diazoma.gr 

 

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2020 

Προς: 

κ. Νίκο Πιμπλή 

Πρόεδρο του 

Μεγάρου Μουσικής Αθηνών 

Αγαπητέ κ. Πρόεδρε, 

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της ΙΓ΄ Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», την 

οποία φιλοξενήσατε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αλλά και ενόψει του προγραμματισμού 

του νέου έτους θα ήθελα να σας προτείνω να ανανεώσουμε τη συνεργασία μας για το έτος 

2021 με δύο τρόπους:  

 

1. Διαλέξεις με θέμα την παρουσίαση της πορείας αναστήλωσης των αρχαίων 

θεάτρων – κόμβων της «Πολιτιστικής Διαδρομής των αρχαίων θέατρων της 

Ηπείρου». 

Ως πρώτη ενότητα της πολυετούς συνεργασίας θα θέλαμε να πραγματοποιήσουμε τον κύκλο 

ομιλιών που τελικά δεν έγιναν το 2020,με θέμα την παρουσίαση της πορείας αναστήλωσης 

των αρχαίων θεάτρων – κόμβων της «Πολιτιστικής Διαδρομής των αρχαίων θέατρων της 

Ηπείρου». Ομιλητές στον νέο κύκλο εκδηλώσεων θα είναι οι Έφοροι, οι μελετητές και οι 

επιβλέποντες των έργων.  

 

Οι διαλέξεις αυτές σας προτείνουμε να είναι διαδικτυακές, όπως ακριβώς και η Γενική μας 

Συνέλευση. Όλοι οι ομιλητές θα μιλάνε ζωντανά από τον δικό τους χώρο, δηλαδή από το 

Μουσείο της πόλης τους, ενώ στην αίθουσα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών θα βρίσκομαι 

μόνο εγώ και όσα άτομα μας επιτρέπουν οι συνθήκες της περιόδου εκείνης. Έχουμε ήδη 

επικοινωνήσει με το εταιρικό μας μέλος την COSMOTE , η οποία δέχθηκε με μεγάλη χαρά 

να διασφαλίσει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την ύπαρξη ισχυρού σήματος, ώστε να 

μεταδοθεί, μέσω διαδικτύου, στην καλύτερη ποιότητα ο ήχος και η εικόνα των ομιλητών από 

mailto:info@diazoma.gr
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τα Μουσεία στο Μέγαρο Μουσικής και από εκεί να διαχέεται στα μέλη μας, στους φίλους του 

Μεγάρου και σε όλον τον κόσμο.  

 

Πιο συγκεκριμένα ο νέος κύκλος διαλέξεων θα πραγματοποιηθεί από τα παρακάτω Μουσεία 

και θα περιλαμβάνει την πορεία αναστήλωσης των εξής αρχαίων θεάτρων: 

 

1η Εκδήλωση: Ρωμαϊκό θέατρο Νικόπολης  από το  Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης 

2η Εκδήλωση: Αρχαίο θέατρο Κασσώπης από το Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης 

3η Εκδήλωση: Αρχαίο θέατρο Αμβρακίας από το Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας 

4η Εκδήλωση: Αρχαίο θέατρο Γιτάνων από το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας. 

 

2. 7η Συνάντηση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» με τα Εταιρικά του Μέλη 

Στο Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχουμε δημιουργήσει το θεσμό των Εταιρικών Μελών, τα οποία 

συμμετέχουν αφενός ως οικονομικοί αρωγοί του Σωματείου και αφετέρου ως χορηγοί στα 

μεγάλα αναστηλωτικά προγράμματα της χώρας. Ο θεσμός αυτός αντανακλά τις συνέργειες 

του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα και σκοπός του είναι η εμβάθυνση και η προβολή του 

θεσμού της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και η εμπλοκή των εταιρειών – επιχειρήσεων σε 

μείζονα προγράμματα ανάδειξης των μνημείων. Για να ενισχύσουμε, λοιπόν, τον παραπάνω 

θεσμό, διοργανώνουμε κάθε χρόνο την ετήσια συνάντησή μας με τα Εταιρικά μας μέλη. Οι 

συναντήσεις αυτές αποτυπώνουν τη βιωματική πορεία του Σωματείου, καθώς και όλο το 

πνευματικό κεφάλαιο που μαζί με όλους τους φορείς παράγουμε.  

Θα ήθελα, λοιπόν, να εξετάσετε το ενδεχόμενο η 7η Συνάντηση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

με τα Εταιρικά του Μέλη να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 Μαΐου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. 

με 14:00 μ.μ. στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, δηλαδή 

διαδικτυακά και με, όση επιτρέπεται, φυσική παρουσία. Συνεπώς, στην αίθουσα του Μεγάρου 

Μουσικής Αθηνών θα είμαι εγώ, ενώ όλα τα εταιρικά μας μέλη, θα συμμετέχουν είτε ζωντανά 

από το χώρο τους, είτε με μαγνητοσκοπημένα βίντεο.  

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την πολυετή και γενναιόδωρη φιλοξενία σας.  

Είμαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε. 

 

Με εκτίμηση, 

 

Ο Πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 
Σταύρος Μπένος 
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Επισυναπτόμενο 3ο:  

 

 
 

Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ 

Μπουμπουλίνας 30 (1ος όροφος), Τ.Κ.: 106 82, Αθήνα, 

Τηλ.: 210.82.54.256, Fax: 210.82.54.258 

Διάζωμα - Web: www.diazoma.gr, E-mail: info@diazoma.gr 

 

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2020 

Προς: 

κ. Γιάννη Κωνσταντινίδη 

Chief Officer Στρατηγικής,  

Μετασχηματισμού & Παρόχων 

Ομίλου ΟΤΕ 

 

Αγαπητέ Γιάννη, 

Σε συνέχεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, αλλά και ενόψει του προγραμματισμού του 

νέου έτους θα ήθελα να σας προτείνω να ανανεώσουμε τη συνεργασία μας για το έτος 2021.  

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, μέσα από την πολυετή 

συνεργασία που έχουμε αναπτύξει φιλοξενεί κάθε χρόνο μία σειρά διαλέξεων του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ». Πιο συγκεκριμένα για το 2021, θα θέλαμε να πραγματοποιήσουμε τον κύκλο 

ομιλιών που δεν έγιναν το 2020, με θέμα την παρουσίαση της πορείας αναστήλωσης των 

αρχαίων θεάτρων – κόμβων της «Πολιτιστικής Διαδρομής των αρχαίων θέατρων της Ηπείρου». 

Ομιλητές στον νέο κύκλο εκδηλώσεων θα είναι οι Έφοροι, οι μελετητές και οι επιβλέποντες 

των έργων.  

Οι διαλέξεις αυτές θα είναι διαδικτυακές, όπως ακριβώς και η Γενική μας Συνέλευση. Όλοι οι 

ομιλητές θα μιλάνε ζωντανά από τον δικό τους χώρο, από το Μουσείο της πόλης τους, ενώ 

στην αίθουσα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών θα βρίσκομαι μόνο εγώ και όσα άτομα μας 

επιτρέπουν οι συνθήκες της περιόδου εκείνης.  

 

Πιο συγκεκριμένα ο νέος κύκλος διαλέξεων θα πραγματοποιηθεί από τα παρακάτω Μουσεία 

και θα περιλαμβάνει την πορεία αναστήλωση των εξής αρχαίων θεάτρων: 

1η Εκδήλωση: Ρωμαϊκό θέατρο Νικόπολης  από το  Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης 

2η Εκδήλωση: Αρχαίο θέατρο Κασσώπης από το Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης 

mailto:info@diazoma.gr
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3η Εκδήλωση: Αρχαίο θέατρο Αμβρακίας από το Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας 

4η Εκδήλωση: Αρχαίο θέατρο Γιτάνων από το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας 

 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας προτείνουμε να εξετάσετε το ενδεχόμενο ο 

όμιλος ΟΤΕ να διασφαλίσει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την ύπαρξη ισχυρού 

σήματος, ώστε να μεταδοθεί μέσω διαδικτύου στην καλύτερη ποιότητα ο ήχος και η εικόνα 

των ομιλητών από τα Περιφερειακά Μουσεία στο Μέγαρο Μουσικής και από εκεί να 

διαχέεται στα μέλη μας και σε όλον τον κόσμο.  

 

Συγκεκριμένα θα θέλαμε να ενισχύσετε με σήμα τα παρακάτω σημεία: 

1. Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης 

2. Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας 

3. Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας. 

 

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη διαρκή αρωγή σας σε όλες τις δράσεις του Σωματείου μας. 

Είμαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε. 

 

Με εκτίμηση, 

 

Ο Πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

 
 

Σταύρος Μπένος 
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Επισυναπτόμενο 4ο:  

 

 

 

 

Πρόγραμμα 

7η Συνάντηση Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» με τα Εταιρικά του Μέλη  

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 

 Σάββατο 8 Μαΐου 2021 

«Μια συμμαχία για έναν εθνικό σκοπό» 

 

 

Σάββατο 08/05 

10:00 – 12:00 Κεντρική Ομιλία κ. Σταύρου Μπένου, Προέδρου του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», «Το Πνευματικό Υπόβαθρο των Ολιστικών 

Προγραμμάτων»  

 

12:00 -12:30  κ. Ευδόκιμος Φρέγκογλου, Συντονιστής της Θερμοκοιτίδας D – HUB, 

«Χτίζοντας ένα νέο θεσμό» 

 

12:30 – 14:00 Σας ακούμε… 
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Επισυναπτόμενο 5ο: 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

 

ΙΓ΄ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

Παρασκευής 01 έως Κυριακή 03 Οκτωβρίου 2021 

Καλαμάτα – Αρχαία Μεσσήνη 

 

Παρασκευή 01 Οκτωβρίου 

 

10:00 Αναχώρηση από τα γραφεία του Διαζώματος (Μπουμπουλίνας 30, 

Εξάρχεια)  

13:00 Άφιξη στην Καλαμάτα, εγκατάσταση στα ξενοδοχεία – Ελεύθερος 

χρόνος 

17:00   Αναχώρηση για τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης 

18:00 Άφιξη στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης 

18:00 – 20:00  Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης, από τον 

Καθηγητή Αρχαιολογίας και αντιπρόεδρο του Διαζώματος, κ. Πέτρο 

Θέμελη  

20:00-21:00 Μουσικό δρώμενο από το Ωδείο Καλαμάτας, σε καλλιτεχνική 

επιμέλεια του μουσικού και μέλους του Δ.Σ. του Διαζώματος, κ. 

Γιώργου Κουρουπού     

21:00  Αναχώρηση για την Καλαμάτα 

22:00 Άφιξη στην Καλαμάτα 

 

 

Σάββατο 02 Οκτωβρίου 

 

10:00 – 11:00 Εγκαίνια της έκθεσης «ΑΕΝΑΩΣ» στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας 

11:00 – 16:00  Τελετουργικό και εργασίες της ΙΓ΄ Γενικής Συνέλευσης στο Μέγαρο 

Χορού Καλαμάτας  

Ελεύθερος χρόνος  

 

 

 

Κυριακή 03 Οκτωβρίου 

 

10:00 - 12:00 Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας από τον πρόεδρο του 

Διαζώματος, κ. Σταύρο Μπένο 

13:00 – 15:00   Γεύμα στο χωριό Πήδημα 

15:00   Αναχώρηση για Αθήνα 

17:30   Άφιξη στην Αθήνα  
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Επισυναπτόμενο 6ο:  

 

 
 

Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ 

Μπουμπουλίνας 30 (1ος όροφος), Τ.Κ.: 106 82, Αθήνα, 

Τηλ.: 210.82.54.256, Fax: 210.82.54.258 

Διάζωμα - Web: www.diazoma.gr, E-mail: info@diazoma.gr  

  

 

Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2020 

 

 Προς:  

κ. Ξενοφώντα Κάππα 

Γενικό Διευθυντή 

Ιδρύματος «ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣΙΛΗΣ» 

 

Αγαπητέ μου Ξενοφώντα, 

 

Σε συνέχεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας θα ήθελα να σε ενημερώσω για τον νέο 

προγραμματισμό της 14ης Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», η οποία θα 

πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα και την Αρχαία Μεσσήνη από την Παρασκευή 01 έως και 

την Κυριακή 03 Οκτωβρίου 2021. 

 

Όπως, ήδη, γνωρίζεις, φέτος οι εργασίες της 13ης Γενικής Συνέλευσης έγιναν ψηφιακά, μέσω 

μίας ειδικής πλατφόρμας που δημιουργήσαν η εταιρεία APG και το επίτιμο μέλος του 

Διαζώματος, κ Σωκράτης Μεχτερίδης. Συνεπώς, στόχος μας είναι στην επόμενη Συνέλευση 

του 2021 να εξαντλήσουμε τα περιθώρια της φυσικής παρουσίας που θα μας επιτρέπουν οι 

καταστάσεις εκείνης της περιόδου, αλλά και να χρησιμοποιήσουμε την «ψηφιακή» εμπειρία 

από τη φετινή Γενική Συνέλευση, τόσο στις εργασίες, όσο και στη μετάδοση της εικόνας σε 

παγκόσμια σφαίρα.  

 

Το κύριο μέρος των εργασιών μας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 02 Οκτωβρίου 2021 

στην Καλαμάτα, όπου και θα διαμείνουμε κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής 

Συνέλευσης, οι οποίες θα λάβουν χώρα στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας θα παρουσιάσουμε 

τον ετήσιο απολογισμό της δράσης του Σωματείου μας και θα διερευνήσουμε τις προοπτικές 

που ανοίγονται για το επόμενο έτος.  

 

mailto:info@diazoma.gr
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Επίσης, το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας (Παρασκευή 01 Οκτωβρίου 2020) θα 

επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης, όπου θα μας ξεναγήσει ο 

Καθηγητής Αρχαιολογίας και Αντιπρόεδρος του Σωματείου, κ. Πέτρος Θέμελης. Μετά την 

ξενάγηση θα καταλήξουμε στο Ωδείο της Αρχαίας Μεσσήνης, καθώς εκεί θα παρουσιαστούν 

για πρώτη φορά σε μία συναυλία νέα μουσικά έργα του μουσικού και μέλους του Δ.Σ. του 

Σωματείου, κ. Γιώργου Κουρουπού, σε συνεργασία με το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας, με 

Καλλιτεχνικό Διευθυντή τον κ. Στάθη Γυφτάκη, τα οποία είναι εμπνευσμένα  από την Αρχαία 

Μεσσήνη και το έργο του Πέτρου Θέμελη. Για την καλύτερη ενημέρωσή σου σου επισυνάπτω 

το πρόγραμμα, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι τώρα (Συν. 1) 

 

Την Κυριακή 03 Οκτωβρίου 2020 πριν την αναχώρησή μας θα ξεναγήσω τα μέλη μας στο 

ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας, έτσι όπως το έζησα και το ονειρεύτηκα.  

 

Επιπλέον, προκειμένου να τιμήσουμε τον σπουδαίο κ. Πέτρο Θέμελη και το έργο του για την  

ανάδειξη και προστασία των μνημείων της Αρχαίας Μεσσήνης, θα δημιουργήσουμε ένα 

λεύκωμα, σε επιμέλεια της γραφίστριας και μέλους του Διαζώματος, κ. Βάσως 

Αβραμοπούλου, με φωτογραφικό υλικό, από το πολυετές ταξίδι του κ. Θέμελη για την 

ανάδειξη και προστασία του Αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Μεσσήνης. Σου στέλλουμε, 

για να πάρεις μία γεύση, ένα πρώτο στήσιμο των εικόνων και των ενοτήτων του λευκώματος 

(Λεύκωμα: https://we.tl/t-jYMo5HA4RD ).  

 

Επίσης, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε μία έκδοση 

για τα αρχαία θέατρα της Πελοποννήσου συνολικά, όπου επικεφαλής θα είναι οι σπουδαίοι 

αρχαιολόγοι κ.κ. Πέτρος Θέμελης για τα μνημεία της Μεσσήνης, Λακωνίας και Αρκαδίας,  

Βασίλης Λαμπρινουδάκης για τα μνημεία της Αργολίδας και Λάζαρος Κολώνας για τα 

μνημεία τα Ηλείας και Αχαΐας. Στην έκδοση αυτή θα συγγράψουν και άλλες σπουδαίες 

προσωπικότητες από το χώρο της αρχαιολογίας.  

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της φετινής Γενικής μας Συνέλευσης ανέρχεται στα 100.000 

ευρώ. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σου σου παραθέτω τον προϋπολογισμό του 

Διαζώματος για την Γενική Συνέλευση: 

 

 

  

https://we.tl/t-jYMo5HA4RD
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΙΔ΄ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΣΗΝΗ 

  

Οπτικοακουστικές υποδομές  για τις ανάγκες της 

Γενικής Συνέλευσης (σύμβαση με την εταιρεία APG)  15.000,00 € 

  
Φιλοξενία Εταιρικών Μελών – Ξενοδοχεία και 

Γεύματα 15.000,00 € 

  
Σάκος με ενημερωτικό υλικό  10.000,00 € 

  

Έκδοση για τα αρχαία θέατρα της Πελοποννήσου ως 

δώρο στα  Μέλη του Σωματείου  20.000,00€ 

  

Λεύκωμα για την Αρχαία Μεσσήνη ως δώρο στα  

Μέλη του Σωματείου 

20.000,00€ 

  

Έξοδα Συναυλίας  10.000,00 € 

  

Ενοικίαση  πούλμαν για τις μεταφορές των μελών 10.000,00 € 

  
Σ  Υ  Ν  Ο  Λ  Ο 100.000,00 € 

 

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σε παρακαλέσω θερμά να εξετάσετε το ενδεχόμενο 

να συνδιοργανώσουμε, το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και το Ίδρυμα «Καπετάν Βασίλη», την 

14η Γενική Συνέλευση στην Καλαμάτα και την Αρχαία Μεσσήνη, καταβάλλοντας ο καθένας 

μας το ποσό των 40.000 ευρώ. Συνεπώς, τα τακτικά μέλη θα συμβάλλουν στη διοργάνωση 

της Συνέλευσης με το ποσό των 20.000 ευρώ, το Ίδρυμα με το ποσό των 40.000 ευρώ και το 

Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» επίσης, με το ποσό των 40.000 ευρώ.  

 

Η χορηγία σας αυτή, μπορεί να καλύψει όποια από τις παραπάνω ενότητες εσείς επιθυμείτε. 

Τέλος, θα ήθελα να σε ενημερώσω ότι όλο το υλικό που θα περιλαμβάνει ο σάκος, η επένδυση 

της αίθουσας (banner, μακέτες, κ.α.), αλλά και οι πάσης φύσεως ανακοινώσεις, υλικές και 

άυλες,  θα φέρουν το λογότυπο, τόσο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», όσο και του Ιδρύματος 

«ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣΙΛΗΣ», θέλοντας έτσι να προβάλουμε τη συνδιοργάνωση της 14ης  Γενικής 

Συνέλευσης του Διαζώματος. Επιπλέον, εάν επιλέξετε να πραγματοποιήσουμε μαζί την 

έκδοση για τα αρχαία θέατρα της Πελοποννήσου και το λεύκωμα θα αναγράφουν και τα δύο 

το Ίδρυμα «ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣΙΛΗΣ», ως χορηγό.  
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Ευχαριστούμε θερμά τόσο εσένα προσωπικά, όσο και το Ίδρυμα «ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣΙΛΗΣ» 

για τη διαρκή στήριξή σας στο έργο και τις δράσεις του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

Είμαι στη διάθεσή σου για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία χρειαστείς. 

 

Με εκτίμηση, 

 

Ο πρόεδρος του Διαζώματος 

 
Σταύρος Μπένος 
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Επισυναπτόμενο 7ο: pdf / επιστολή για έκδοση Πελοποννήσου 
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Επισυναπτόμενο 8ο:   

 

 

Το 6ο Άνω ΔΙΑΖΩΜΑ προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στις 7 Νοεμβρίου 2021 στον 

Πολυχώρο Ecozone στην Αθήνα. Θέμα  της συνάντησης θα είναι η ανάδειξη του ρόλου των 

αρωγών μελών του Διαζώματος.  Ο προτεινόμενος τίτλος είναι  «6η Συνάντηση Άνω 

Διαζώματος – οι ΑΡΩΓΟΙ μας!». 

Στα 12 χρόνια ζωής του Διαζώματος δεκάδες αρωγά μέλη – αρχαιολόγοι, αρχιτέκτονες, 

εκπαιδευτικοί, σκηνοθέτες, ηθοποιοί, φωτογράφοι, δημοσιογράφοι, μετεωρολόγοι - 

προσέφεραν τις γνώσεις, τη φωνή, το μεράκι και το χρόνο τους, άλλοτε για την υλοποίηση 

των δράσεων του Διαζώματος και άλλοτε για την προβολή του έργου του. Επιλέγουμε λοιπόν 

να αφιερώσουμε σε αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους την 6η Συνάντηση του Άνω 

Διαζώματος και να τους τιμήσουμε για την προσφορά τους! 

Στο πλαίσιο προετοιμασίας της 6ης Συνάντησης του Άνω Διαζώματος, θέτουμε σαν στόχο την  

καλύτερη οργάνωση του δικτύου των αρωγών μελών του Διαζώματος, που αριθμεί περίπου 

100 μέλη.  Το πρόγραμμα επαναπροσέγγισης αφορά αφενός την καλύτερη  κατανόηση του 

προφίλ των ανθρώπων που επιλέγουν να ενταχθούν στην οικογένεια του Διαζώματος ως 

αρωγά μέλη/ εθελοντές, αφετέρου στο σχεδιασμό ενός οργανωμένου τρόπου ενθάρρυνσής 

τους σε συμμετοχή στις δράσεις του Διαζώματος, καθώς και στην προσέλκυσης νέων μελών. 

Το εγχείρημα θα έχει τα ακόλουθα βήματα : 

7. Ενημέρωση λίστας (περισσότερες από 100 καταχωρήσεις αρωγών μελών – πρόκειται 

για φυσικά πρόσωπα, συλλόγους κ.α.) 

8. Ποιοτική έρευνα με αποστολή ερωτηματολογίου και αξιολόγησή του – αποστολή και 

σε εθελοντές που έχουν δείξει ενδιαφέρον για το Διάζωμα αλλά δεν είναι μέλη. 

Προσδοκούμε η έρευνα αυτή να μας διαφωτίσει ως προς τη δυναμικότητα του 

δικτύου και το προφίλ των μελών. Η βασική μας επιδίωξη είναι ο καθένας να βρει 

τον καταλληλότερο τρόπο συμμετοχής στην οικουμενική αποστολή του Διαζώματος.  

9. Σύστημα διαχείρισης και δημιουργία πλατφόρμας επικοινωνίας (με προφίλ μελών) 

με  διαχειριστή στέλεχος του Διαζώματος και συνεργασία 2 αρωγών μελών.  

10. Επιλογή ρόλων αρωγών μελών και προσδιορισμός αρμοδιοτήτων 

11. Σχεδιασμός δράσεων 2021-2022 

12. Παρουσίαση στην 6η Συνάντηση Άνω Διαζώματος  

 

Πεδίο ερωτηματολογίου για την ενότητα «Προτεινόμενοι ρόλοι και δράσεις» (επεξηγηματικό 

κείμενο) 

- Οι «Φρουροί»  των Αρχαίων Θεάτρων 

Ο σύγχρονος «Φρουρός» του Αρχαίου Θεάτρου έχει  διαρκή ενημέρωση για όποια εξέλιξη 

υπάρχει στο αρχαίο θέατρο της περιοχής του και συμβάλλει καίρια στην ανάδειξή του. Φροντίζει 

σαν άγρυπνος φρουρός για την προστασία του και ενημερώνει ανάλογα με το θέμα που προκύπτει 
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τους αρμόδιους θεσμούς και το ΔΙΑΖΩΜΑ και μέσω αυτού σε όλους τους πολίτες (π.χ. θέματα 

που αφορούν την ανάδειξη του μνημείου, ειδησιογραφία, εκδηλώσεις κ.α.).  

 

 

- «Υιοθεσία Αρχαίων Θεάτρων»  

Η «Υιοθεσία ενός Αρχαίου Θεάτρου» είναι η ανάληψη της ατομικής σου ευθύνης ως πολίτης να 

συμβάλεις στο έργο της πολιτείας για τη φροντίδα και ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου. 

Περιλαμβάνει ευέλικτους τρόπους συμμετοχής και δραστηριότητες προσωπικής εμπλοκής ενώ 

δεν προϋποθέτει τη συστηματική ενασχόληση με ένα μνημείο. Μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και 

με τη έκτακτη συμβολή σου στον «κουμπαρά» του θεάτρου, μέσα από τον οποίο θα 

χρηματοδοτηθούν μελέτες,  εργασίες ή εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  

- «Υιοθεσία Πολιτιστικών Διαδρομών & Πάρκων»   

Η «Υιοθεσία Πολιτιστικών Διαδρομών & Πάρκων» περιλαμβάνει ευέλικτους τρόπους 

συμμετοχής και δραστηριότητες προσωπικής εμπλοκής και στα τέσσερα στάδια σχεδιασμού μιας 

Πολιτιστικής Διαδρομής ή ενός Αρχαιολογικού Πάρκου. Μπορείς να δεις ιδέες και προτάσεις 

συμμετοχής εδώ αλλά και να ενημερωθείς για τα προγράμματα και τα στάδια οικοδόμησής τους 

στη σελίδα του ιστότοπου, εδώ.   

- Ακαδημαϊκή έρευνα 

Η συμβολή στην ακαδημαϊκή έρευνα προσφέρει πολύτιμο πνευματικό κεφάλαιο για τη χώρα. 

Στην προσωπική και απαιτητική αυτή διαδρομή του νέου ερευνητή το ΔΙΑΖΩΜΑ στέκεται δίπλα 

του προσφέροντάς  πρόσβαση στο αρχείο και τη βιβλιοθήκη του.    

- «Οι παρέες του Διαζώματος στις πόλεις του κόσμου» 

Η προτεινόμενη δράση αφορά στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός μικρής έκτασης δικτύου για 

την προώθηση των σκοπών του Διαζώματος σε πόλεις εκτός Ελλάδας. Οι ομάδες θα μπορούν 

να προτείνουν projects που επιθυμούν να υλοποιήσουν και τα οποία θα είναι συμβατά με τους 

σκοπούς και τις δράσεις του Διαζώματος ή και να μεταφέρουν ιδέες και προτάσεις που να 

συμβάλλουν στην πρόοδο του σωματείου, π.χ. νέες μορφές χρηματοδότησης στον πολιτισμό,  

προτάσεις σε θέματα διοίκησης DMMO κ.α. 

 

 Ενδεικτικό πρόγραμμα για την 6η Συνάντηση του Άνω Διαζώματος 

- Το Δίκτυο των αρωγών μελών του Διαζώματος και το σύστημα διαχείρισης (π.χ. Μ. 

Κουρασάνη) 

- Οι ΑΡΩΓΟΙ μας! Τα φώτα πάνω στα αρωγά μέλη του Διαζώματος: 

(Παρουσιάσεις από το καλύτερο υπόδειγμα που θα αναδειχθεί το επόμενο διάστημα για 

κάθε θεματική ενότητα και θα λειτουργήσει ενθαρρυντικά ως κίνητρο  για τα άλλα μέλη 

ή τα δυνητικά νέα μέλη) 

https://www.diazoma.gr/deposits/
http://www.diazoma.gr/site-assets/11-07-2018-%CE%A5%CE%99%CE%9F%CE%98%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%A4%CE%95-%CE%9C%CE%99%CE%91-%CE%A0.%CE%94..docx
https://www.diazoma.gr/routes/
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• Οι «Φρουροί» των Αρχαίων Θεάτρων (π.χ. Γιάννης Μαστοράκης για το 

θέατρο Χερσονήσου και Γιώργος Κασιούμης για το θέατρο Ορχομενού 

Βοιωτίας) 

• Υιοθεσία Αρχαίων Θεάτρων (π.χ. Γιώργος Αδαμόπουλος, θέατρο Πλατιάνας) 

• Υιοθεσία Πολιτιστικών Διαδρομών (π.χ. Φοίβος Αργυρόπουλος, Οινοποιεία 

& Πολιτιστικές Διαδρομές) 

• Ακαδημαϊκή έρευνα (π.χ. Ντ. Αλευρά, "Κατάρτιση αρχικού σχεδίου 

μάρκετινγκ και πρόταση εμπορικής επωνυμίας, σχεδιασμός δημιουργικού 

προγράμματος των αρχικών ενεργειών προβολής (πρώτα γεγονότα και 

δημοσιότητα).Περίπτωση πολιτιστικού οργανισμού 'ΔΙΑΖΩΜΑ' για την 

ανάδειξη του ευρύτερου χώρου του Ασκληπιείου της Επιδαύρου’’, 2016) 

• Οι «Πρεσβευτές» των Αρχαίων Θεάτρων στο εξωτερικό (π.χ. Δ. Μάρτιν για 

το Αρχαίο Θέατρο Σπάρτης) 

• Οι παρέες του Διαζώματος στις πόλεις του κόσμου (π.χ. Αλκ. Μισσούλη για 

τις ενέργειές της στο Άμστερνταμ και το Λονδίνο) 

• Επικοινωνία & Πολιτιστικές Εκδηλώσεις (π.χ. Αναστ. Πάρχα – εθελόντρια 

στην οργάνωση των ετήσιων εκδηλώσεων του Διαζώματος και Αθηνά 

Πουρσαϊτίδου, Αrchaeology for kids-Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα παιδιά 

στο πλαίσιο των Γενικών Συνελεύσεων του Διαζώματος) 

- Διάλογος – workshop. 
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Επισυναπτόμενο 9ο:  

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ   

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 

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

τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στο χώρο του Πολιτισμού» 

με υπότιτλο: 

• «τη δημιουργία ηλεκτρονικής ιστοσελίδας (website) για την 

Πολιτιστική Διαδρομή της Εγνατίας οδού,  

• την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο το 

σχεδιασμό και τη δημιουργία βασικών ιστοσελίδων και  

• την περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου για τις ψηφιακές εφαρμογές 

ανάδειξης της Πολιτιστικής Διαδρομής». 

 

 

 

ΕΡΓΟΔΌΤΗΣ : ΣΩΜΑΤΕΙΟ  «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

  

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :             ΧΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, …. 2020  



40 
 

Τροποποίηση σύμβασης για την ανάθεση του έργου:  

 

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

πληροφορίας και επικοινωνίας στο χώρο του Πολιτισμού» με υπότιτλο: 

• τη δημιουργία ηλεκτρονικής ιστοσελίδας (website) για την Πολιτιστική Διαδρομή 

της Εγνατίας οδού,  

• την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο το σχεδιασμό και τη 

δημιουργία βασικών ιστοσελίδων, 

• την περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου για τις ψηφιακές εφαρμογές ανάδειξης 

της Πολιτιστικής Διαδρομής». 

 

Στην Αθήνα σήμερα ……. του έτους 2020, μετά την υπ’ αριθμόν … απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σε συνεδρίασή του ….. 2020, 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 εκπροσωπείται νόμιμα από  τον πρόεδρο αυτού, κο Σταύρο 

Μπένο, εφ’ εξής καλούμενο «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» αφενός και αφ ʼ ετέρου 

➢ αφ’ ετέρου η ατομική επιχείρηση “Χρήστος Χιώτης”, η οποία εδρεύει στην Γλυφάδα, 

επί της οδού Άθωνος 17Α, με Α.Φ.Μ. 118341010, που υπάγεται στη Δ.Ο.Υ Γλυφάδας 

και εκπροσωπείται νόμιμα από τον διαχειριστή αυτής, κο Χιώτη Χρήστο, εφ’ εξής 

καλούμενο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,  

 

συμφώνησαν την νέα τροποποίηση της αρχικής σύμβασης που είχε υπογραφεί στις 06 

Μαρτίου 2019 και συγκεκριμένα των άρθρων 1,2,3 σύμφωνα με το άρθρο 8 της αρχικής 

σύμβασης (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ). Τα λοιπά άρθρα επαναλαμβάνονται ως 

είχαν. Υπενθυμίζεται ότι η αρχική σύμβαση είχε τροποποιηθεί δύο ακόμη φορές (04-09-2019 

και 27-11-2019).  

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην ανάθεση του έργου: 

1. για το σχεδιασμό και ανάπτυξη ηλεκτρονικής ιστοσελίδας (website) για την 

Πολιτιστική Διαδρομή της Εγνατίας Οδού, 

2. για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο το σχεδιασμό και τη 

δημιουργία βασικών ιστοσελίδων σε περίπτωση που η επιχείρηση αδυνατεί την 

υλοποιήσει μόνη της, 

3. για την περιγραφή του φυσικού αντικειμένου για όλες τις δράσεις που έχουν εγκριθεί 

από έως και την 30/09/2020 και αφορούν Ψηφιακές Εφαρμογές για την οικοδόμηση, 

προώθηση και λειτουργία της Πολιτιστικής Διαδρομής της Εγνατίας οδού. Αναλυτικά 
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οι Πράξεις αυτές περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 (Έγκριση του Προγράμματος 

Τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το 

έτος 2020. / Αριθ. Απόφασης 3/2020) Ενότητα 2.11 Ψηφιακές Εφαρμογές 

4. για την παραγωγή κειμένων για τους Πόλους και τα Σημεία Ενδιαφέροντος που θα 

συμπεριληφθούν στην ιστοσελίδα της διαδρομής. 

5. για την παροχή τεχνογνωσίας και εκπαίδευση των στελεχών της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης για την καλή εφαρμογή και λειτουργία όλων των 

παραδοτέων. 

 

1.  Για την ιστοσελίδα της πολιτιστικής διαδρομής της Εγνατίας Οδού θα 

πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες: 

• Σχεδίαση της δομής και του μενού της ιστοσελίδας. 

• Σχεδίαση και υλοποίηση ιστοσελίδας. 

• Έρευνα και αγορά Domain για δύο χρόνια. 

• Αγορά Server για την φιλοξενία της ιστοσελίδας για δύο χρόνια. 

• Σχεδίαση προδιαγραφών υλικού και καθοδήγηση του ατόμου που θα φτιάξει το 

περιεχόμενο. 

 

Παρακάτω αναφέρονται τα βασικά χαρακτηριστικά που θα έχει η ιστοσελίδα: 

● Δίγλωσση ιστοσελίδα (Ελληνικά, Αγγλικά). 

● Φιλοξενία φωτογραφιών και videο. 

● Ορθή λειτουργία της σε όλους τους browsers και τις συσκευές.  

● Εύκολη διαχείριση περιεχομένου της ιστοσελίδας. 

● Προσβάσιμη ιστοσελίδα από ΑμΕΑ. 

● Θα υπάρχουν διαδραστικοί χάρτες, που θα προβάλουν την διαδρομή, τα 

αξιοθέατα και τις επιχειρήσεις. 

● Θα φιλοξενεί στατιστικά στοιχεία της διαδρομής. 

● Θα λειτουργούν φίλτρα αναζήτησης αξιοθέατων και επιχειρήσεων. 

 

2. Για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο το σχεδιασμό και 

τη δημιουργία βασικών ιστοσελίδων παρουσίασης τους, σε περίπτωση που η 

επιχείρηση αδυνατεί την υλοποιήσει μόνη της. 

 

Η εταιρεία θα αναλάβει να υποστηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο 

cluster (συστάδα επιχειρήσεων) της Πολιτιστικής Διαδρομής VIA EGNATIA, με σκοπό να 

σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν, σε περίπτωση που αδυνατούν να το κάνουν μόνες τους, έναν 

βασικό ιστότοπο που θα προβάλει τόσο την ίδια την επιχείρηση όσο και το σύνολο της 

διαδρομής. 

 

Παρακάτω αναφέρονται τα βασικά χαρακτηριστικά που θα έχουν οι ιστοσελίδες: 

● Αρχική σελίδα, σελίδα Παρουσίασης της Επιχείρησης, σελίδα Νέων και 

σελίδα Επικοινωνίας. 

● Εύκολη διαχείριση περιεχομένου. 
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● Δίγλωσση ιστοσελίδα (Ελληνικά, Αγγλικά). 

● Φιλοξενία φωτογραφιών και video για την προώθηση της επιχείρησης. 

● Αναφορά και προώθηση της Διαδρομής μέσα από την ιστοσελίδα της 

επιχείρησης. 

 

3. Η περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

● ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (με αναφορά 

στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτής) 

● ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ. 

 

Η περιγραφή του φυσικού αντικειμένου αποτελεί το δεύτερο βήμα στον ειδικό οδικό χάρτη 

που έχει επιμεληθεί η θερμοκοιτίδα D-HUB του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και περιγράφει τις 

διαδικασίες υλοποίησης των soft δράσεων των πολιτιστικών διαδρομών, όπως αποτυπώνεται 

στην παρακάτω εικόνα: 

 

 
Εικ.1: ο δεκάλογος υλοποίησης των soft δράσεων. 

 

 

4. Παραγωγή και Επιμέλεια κειμένων για τον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας 

 

Παραγωγή κειμένων, στην ελληνική γλώσσα, αναφορικά με τους Πόλους και τα Σημεία 

Ενδιαφέροντος της ιστοσελίδας της Πολιτιστικής Διαδρομής της Εγνατίας Οδού. Το 

περιεχόμενο θα είναι πληροφοριακό, με στόχο διττό: αφενός την ανάδειξη του πολιτιστικού 

πλούτου της περιοχής αφετέρου τη δημιουργία ελκυστικής εικόνας για καθέναν από τους 

ξεχωριστούς Πόλους και Σημεία Ενδιαφέροντος, καθώς και της Πολιτιστικής Διαδρομής 

συνολικά. 
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5. Παροχή τεχνογνωσίας και εκπαίδευση των στελεχών της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης για την καλή εφαρμογή και λειτουργία 

όλων των παραδοτέων. 

 

Η εταιρεία θα αναλάβει να υποστηρίξει τα αρμόδια στελέχη της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας & Θράκης, δηλαδή να τους παρέχει όλη την απαιτούμενη τεχνογνωσία και 

εκπαίδευση για την καλή εφαρμογή και λειτουργία όλων των παραδοτέων που αναφέρονται 

στους όρους της παρούσας σύμβασης. 

 

Τα Παραδοτέα αυτού του έργου θα είναι τα εξής: 

1. Ιστοσελίδα της Πολιτιστικής Διαδρομής της Εγνατίας Οδού 

2. Υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο το σχεδιασμό και τη 

δημιουργία βασικών ιστοσελίδων σε περίπτωση που η επιχείρηση αδυνατεί να την 

υλοποιήσει μόνη της. 

3. Περιγραφή του φυσικού αντικειμένου για όλες τις δράσεις που έχουν εγκριθεί από 

την ΠΑΜΘ έως και την 30/09/2020 και αφορούν Ψηφιακές Εφαρμογές για την 

οικοδόμιση, προώθηση και λειτουργία της Πολιτιστικής Διαδρομής της Εγνατίας 

οδού. 

4. Παραγωγή κειμένων για τους Πόλους και τα Σημεία Ενδιαφέροντος που θα 

συμπεριληφθούν στην ιστοσελίδα της διαδρομής. 

5. Παροχή τεχνογνωσίας και εκπαίδευση των στελεχών της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας & Θράκης για την καλή εφαρμογή και λειτουργία όλων των 

παραδοτέων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2  ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Ο χρόνος εκπόνησης του έργου από τον ΑΝΑΔΟΧΟ ορίζεται έως 31 Δεκεμβρίου του 2021. 

Ειδικότερα, η υλοποίηση του έργου θα γίνει σταδιακά, σύμφωνα με το κατωτέρω 

χρονοδιάγραμμα: 

 

Α/Α Περιγραφή εργασίας Διάρκεια  

Υλοποίησης 

Ημερομηνία 

Παράδοσης 

1. Σχεδιασμός, Ανάπτυξη 

και Παρουσίαση 

λειτουργικότητας 

ιστοσελίδας στον 

ΕΡΓΟΔΟΤΗ με 

περιεχόμενο από το 

Ψηφιακό Αποθετήριο της 

ΠΑΜΘ 

 Το έργο αυτό έχει 

ήδη ολοκληρωθεί 

2. Ολοκλήρωση της 

Περιγραφής του Φυσικού 

 Φεβρουάριος 2021 
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Αντικειμένου των 

Πράξεων της ΠΑΜΘ 

3. Ολοκλήρωση της 

Παραγωγής και 

Επιμέλειας των κειμένων 

για τον εμπλουτισμό της 

ιστοσελίδας 

 Δεκέμβριος 2021 

4. Ολοκλήρωση 

Υποστήριξης των 

μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων με στόχο το 

σχεδιασμό και τη 

δημιουργία ιστοσελίδων 

 Δεκέμβριος 2021 

5. Ολοκλήρωση 

Υποστήριξης α) της 

Περιφέρειας ΑΜΘ για 

την περιγραφή του 

Φυσικού Αντικειμένου 

των Πράξεων και β) των 

στελεχών της 

Περιφέρειας ΑΜΘ για 

την καλή εφαρμογή και 

λειτουργία όλων των 

παραδοτέων. 

 Δεκέμβριος 2021 

 

Το ΔΣ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», αφού παραλάβει τη μελέτη, την προσφέρει ως δωρεά 

στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 

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

στο άρθρο αυτό, δύναται να χορηγηθεί με απόφαση του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, εάν κατά την εκπόνησή 

του προκύψουν καθυστερήσεις που δεν οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ, κατά την κρίση του ΕΡΓΟΔΟΤΗ.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 3  ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Η αρχική αμοιβή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την εκτέλεση του έργου είχε οριστεί στο ποσόν των 

15.000,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, (ήτοι 18.600 ευρώ). Έχει ήδη καταβληθεί 

το ποσό των €9.000. Συνεπώς, απομένει το ποσό των €6.000 (μη συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α), το οποίο και θα καταβληθεί σε δόσεις, ως ακολούθως: 

 

● 50% με την παράδοση των κειμένων για την περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου 

των Πράξεων (πίνακας, α/α 2) 
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● 50% με την παραγωγή του συνόλου των νέων κειμένων για την ιστοσελίδα.  και την 

ολοκλήρωση της σύμβασης (πίνακας, α/α 3, 4 & 5) 

 

Η ανωτέρω αμοιβή δεν υπόκειται σε κρατήσεις, εκτός τυχόν παρακράτησης φόρου. 

 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται τη διατήρηση της ισχύς της αμοιβής και παραιτείται ρητά και 

ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα να ζητήσει αναπροσαρμογή της λόγω οποιασδήποτε 

αλλαγής συνθηκών, εκτός από την περίπτωση μεταβολής της ισχύουσας νομοθεσίας για τον 

αναλογούντα Φ.Π.Α..  

 

 

ΑΡΘΡΟ 4  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με την υπογραφή της συμβάσεως μεταβιβάζει στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ χωρίς 

επιπλέον αμοιβή όλα τα περιουσιακά δικαιώματα που απορρέουν από το πνευματικό του 

δικαίωμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2121/1993.  

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 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. 

 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε υποδείξεις του 

ΕΡΓΟΔΟΤΗ και να προσαρμόζει ανάλογα το έργο του. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6   ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παραβάσεως των 

υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Στην περίπτωση αυτή ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ δικαιούται να 

αναθέσει το έργο σε άλλο ΑΝΑΔΟΧΟ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7  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 ΑΝΑΔΟΧΟ της αμοιβής για τις μέχρι τότε εκτελεσθείσες εργασίες της 

σύμβασής του. 
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ΑΡΘΡΟ 8   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 9  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και το καταστατικό του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 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: Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ: 

 

Ο πρόεδρος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ 

Ο διαχειριστής της  ατομικής 

επιχείρησης “Χιώτης Χρήστος” 

 

 

 

 

Σταύρος Μπένος 

 

 

 

 

Χιώτης Χρήστος 
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Επισυναπτόμενο 10ο: pdf 
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Επισυναπτόμενο 11ο: 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ   

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 

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

τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στο χώρο του Πολιτισμού», με 

υπότιτλο: 

 

● «τη δημιουργία ηλεκτρονικής ιστοσελίδας (website) για την Πολιτιστική 

Διαδρομή «Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΑΘΗΝΑ - 

ΛΑΥΡΙΟ»,  

● την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο το 

σχεδιασμό και τη δημιουργία βασικών ιστοσελίδων, 

● την περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου για τις ψηφιακές εφαρμογές 

ανάδειξης της Πολιτιστικής Διαδρομής: Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: 

ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΑΘΗΝΑ - ΛΑΥΡΙΟ». 

 

 

 

ΕΡΓΟΔΌΤΗΣ : ΣΩΜΑΤΕΙΟ  «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

  

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :             ΧΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, …. 2020  
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Σύμβαση για την ανάθεση του έργου:  

 

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

πληροφορίας και επικοινωνίας στο χώρο του Πολιτισμού», με υπότιτλο: 

● τη δημιουργία ηλεκτρονικής ιστοσελίδας (website) για την Πολιτιστική Διαδρομή 

«Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΑΘΗΝΑ - ΛΑΥΡΙΟ», 

● την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο το σχεδιασμό και τη 

δημιουργία βασικών ιστοσελίδων, 

● την περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου για τις ψηφιακές εφαρμογές ανάδειξης 

της Πολιτιστικής Διαδρομής «Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ – 

ΑΘΗΝΑ - ΛΑΥΡΙΟ». 

 

Στην Αθήνα σήμερα ……. του έτους 2020, μετά την υπ’ αριθμόν … απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σε συνεδρίασή του ….. 2020, 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 εκπροσωπείται νόμιμα από  τον πρόεδρο αυτού, κο Σταύρο 

Μπένο, εφ’ εξής καλούμενο «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» αφενός και αφ ʼ ετέρου 

➢ αφ’ ετέρου η ατομική επιχείρηση “Χρήστος Χιώτης”, η οποία εδρεύει στην Γλυφάδα, 

επί της οδού Άθωνος 17Α, με Α.Φ.Μ. 118341010, που υπάγεται στη Δ.Ο.Υ Γλυφάδας 

και εκπροσωπείται νόμιμα από τον διαχειριστή αυτής, κο Χιώτη Χρήστο, εφ’ εξής 

καλούμενο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,  

 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

Το τελευταίο διάστημα σχεδιάζεται το μεγαλύτερο πρόγραμμα Ο.Χ.Ε. για τη χώρα μας, η 

«Τριλογία της Αττικής: Ελευσίνα – Αθήνα - Λαύριο», με τη συμμετοχή του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», των Δήμων Αθηναίων, Ελευσίνας και Λαυρίου, της Περιφέρειας Αττικής και 

του Ιδιωτικού Τομέα. 

 

Η τριλογία είναι μία ισχυρή και πρωτότυπη αφήγηση που φωτίζει τη σύνθετη και την 

πολυεπίπεδη πραγματικότητα της κλασικής Αθήνας. Βασικός άξονας του προγράμματος θα 

είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας πολιτιστικής διαδρομής που θα αποκαθιστά τη 

σύνδεση που είχε η πόλη της αρχαίας Αθήνας με το Ιερό της Ελευσίνας, το Λαύριο και τα 

ορυχεία αργύρου, καθώς και με το επίνειό της, τον Πειραιά.  

 

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην ανάθεση του έργου: 
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5. για το σχεδιασμό και ανάπτυξη ηλεκτρονικής ιστοσελίδας (website) για την 

Πολιτιστική Διαδρομή «Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΑΘΗΝΑ - 

ΛΑΥΡΙΟ», 

6. για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο το σχεδιασμό και 

τη δημιουργία βασικών ιστοσελίδων σε περίπτωση που κάποια επιχείρηση 

αδυνατεί να την υλοποιήσει μόνη της, 

7. για την περιγραφή του φυσικού αντικειμένου για όλες τις δράσεις που θα 

προκηρύξει η Περιφέρεια Αττικής (μετά την ένταξη του προγράμματος 

Πολιτιστική Διαδρομή «Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΑΘΗΝΑ - 

ΛΑΥΡΙΟ» στην προγραμματική περίοδο του Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027)  και αφορούν: 

7.1. Δημιουργία ψηφιακών ξεναγήσεων επαυξημένης πραγματικότητας 

(Επιτόπιες και Διαδικτυακές). 

7.2. Δημιουργία ψηφιακών εικονικών περιηγήσεων με τη χρήση 

φωτογραφικών πανοραμάτων 360 μοιρών. 

7.3. Ψηφιακό Αποθετήριο της διαδρομής. 

7.4. Ψηφιακή εφαρμογή DMS για τη διαχείριση της εφαρμογής. 

7.5. Διαδικτυακή πλατφόρμα ενημέρωσης, διαβούλευσης και συνεργασίας για 

το επιχειρηματικό cluster. 

8. για την παροχή τεχνογνωσίας και εκπαίδευση των στελεχών της Περιφέρειας 

Αττικής για την καλή εφαρμογή και λειτουργία όλων των παραδοτέων. 

 

 

1. Για την ιστοσελίδα της πολιτιστικής διαδρομής «Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: 

ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΑΘΗΝΑ - ΛΑΥΡΙΟ» θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες: 

 

● Σχεδίαση της δομής και του μενού της ιστοσελίδας. 

● Σχεδίαση και υλοποίηση ιστοσελίδας. 

● Έρευνα και αγορά Domain για δύο χρόνια. 

● Αγορά Server για την φιλοξενία της ιστοσελίδας για δύο χρόνια. 

● Σχεδίαση προδιαγραφών υλικού και καθοδήγηση του ατόμου που θα φτιάξει το 

περιεχόμενο. 

 

Παρακάτω αναφέρονται τα βασικά χαρακτηριστικά που θα έχει η ιστοσελίδα: 

● Δίγλωσση ιστοσελίδα (Ελληνικά, Αγγλικά). 

● Φιλοξενία φωτογραφιών και videο. 

● Ορθή λειτουργία της σε όλους τους browsers και τις συσκευές.  

● Εύκολη διαχείριση περιεχομένου της ιστοσελίδας. 

● Προσβάσιμη ιστοσελίδα από ΑμΕΑ. 

● Θα υπάρχουν διαδραστικοί χάρτες, που θα προβάλουν την διαδρομή, τα 

αξιοθέατα και τις επιχειρήσεις. 

● Θα φιλοξενεί στατιστικά στοιχεία της διαδρομής. 

● Θα λειτουργούν φίλτρα αναζήτησης αξιοθέατων και επιχειρήσεων. 
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2. Για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο το σχεδιασμό και 

τη δημιουργία βασικών ιστοσελίδων παρουσίασης τους, σε περίπτωση που 

κάποια επιχείρηση αδυνατεί να την υλοποιήσει μόνη της. 

 

Η εταιρεία θα αναλάβει να υποστηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο 

cluster (συστάδα επιχειρήσεων) της Πολιτιστικής Διαδρομής «Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: 

ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΑΘΗΝΑ - ΛΑΥΡΙΟ», με σκοπό να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν, σε 

περίπτωση που αδυνατούν να το κάνουν μόνες τους, έναν βασικό ιστότοπο που θα προβάλει 

τόσο την ίδια την επιχείρηση, όσο και το σύνολο της διαδρομής. 

 

 

Παρακάτω αναφέρονται τα βασικά χαρακτηριστικά που θα έχουν οι ιστοσελίδες: 

● Αρχική σελίδα, σελίδα Παρουσίασης της Επιχείρησης, σελίδα Νέων και σελίδα 

Επικοινωνίας. 

● Εύκολη διαχείριση περιεχομένου. 

● Δίγλωσση ιστοσελίδα (Ελληνικά, Αγγλικά). 

● Φιλοξενία φωτογραφιών και video για την προώθηση της επιχείρησης. 

● Αναφορά και προώθηση της Διαδρομής μέσα από την ιστοσελίδα της 

επιχείρησης. 

 

3. Η περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 

● ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (με αναφορά 

στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτής) 

● ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ. 

 

Η περιγραφή του φυσικού αντικειμένου αποτελεί το δεύτερο βήμα στον ειδικό οδικό χάρτη 

που έχει επιμεληθεί η θερμοκοιτίδα D-HUB του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και περιγράφει τις 

διαδικασίες υλοποίησης των soft δράσεων των πολιτιστικών διαδρομών, όπως αποτυπώνεται 

στην παρακάτω εικόνα: 
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Εικ.1: ο δεκάλογος υλοποίησης των soft δράσεων. 

 

 

Οι ψηφιακές δράσεις πρόκειται να προκηρυχθούν από την Περιφέρεια Αττικής (μετά την 

ένταξη του προγράμματος της Πολιτιστικής Διαδρομής «Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: 

ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΑΘΗΝΑ - ΛΑΥΡΙΟ» στην προγραμματική περίοδο του Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027)  και 

αφορούν τα εξής: 

3.1. Δημιουργία ψηφιακών ξεναγήσεων επαυξημένης πραγματικότητας (Επιτόπιες 

και Διαδικτυακές). 

3.2. Δημιουργία ψηφιακών εικονικών περιηγήσεων με τη χρήση φωτογραφικών 

πανοραμάτων 360 μοιρών. 

3.3. Ψηφιακό Αποθετήριο της διαδρομής. 

3.4. Ψηφιακή εφαρμογή DMS για τη διαχείριση της εφαρμογής. 

3.5. Διαδικτυακή πλατφόρμα ενημέρωσης, διαβούλευσης και συνεργασίας για το 

επιχειρηματικό cluster. 

 

4. Παροχή τεχνογνωσίας και εκπαίδευση των στελεχών της Περιφέρειας Αττικής 

για την καλή εφαρμογή και λειτουργία όλων των παραδοτέων. 

 

Η εταιρεία θα αναλάβει να υποστηρίξει τα αρμόδια στελέχη της Περιφέρειας Αττικής, δηλαδή 

να τους παρέχει όλη την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εκπαίδευση για την καλή εφαρμογή 

και λειτουργία όλων των παραδοτέων που αναφέρονται στους όρους της παρούσας σύμβασης. 

 

Τα Παραδοτέα αυτού του έργου θα είναι τα εξής: 

1. Ιστοσελίδα της Πολιτιστικής Διαδρομής «Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ – 

ΑΘΗΝΑ - ΛΑΥΡΙΟ». 

2. Υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο το σχεδιασμό και τη 

δημιουργία βασικών ιστοσελίδων σε περίπτωση που κάποια επιχείρηση αδυνατεί να 

την υλοποιήσει μόνη της. 
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3. Περιγραφή του φυσικού αντικειμένου για όλες τις δράσεις που πρόκειται να 

προκηρυχθούν από την Περιφέρεια Αττικής (μετά την ένταξη του προγράμματος της 

Πολιτιστικής Διαδρομής «Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΑΘΗΝΑ - 

ΛΑΥΡΙΟ» στην προγραμματική περίοδο του Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027)  και αφορούν τα 

εξής: 

3.1. Δημιουργία ψηφιακών ξεναγήσεων επαυξημένης πραγματικότητας (Επιτόπιες 

και Διαδικτυακές). 

3.2. Δημιουργία ψηφιακών εικονικών περιηγήσεων με τη χρήση φωτογραφικών 

πανοραμάτων 360 μοιρών. 

3.3. Ψηφιακό Αποθετήριο της διαδρομής. 

3.4. Ψηφιακή εφαρμογή DMS για τη διαχείριση της εφαρμογής. 

3.5. Διαδικτυακή πλατφόρμα ενημέρωσης, διαβούλευσης και συνεργασίας για το 

επιχειρηματικό cluster. 

4. Παροχή τεχνογνωσίας και εκπαίδευση των στελεχών της Περιφέρειας Αττικής για 

την καλή εφαρμογή και λειτουργία όλων των παραδοτέων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2  ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Ο χρόνος εκπόνησης του έργου από τον ΑΝΑΔΟΧΟ ορίζεται στους 14 μήνες από την 

υπογραφή της παρούσας σύμβασης, ήτοι έως 31 Δεκεμβρίου 2021. Ειδικότερα, η υλοποίηση 

του έργου θα γίνει σταδιακά, σύμφωνα με το κατωτέρω χρονοδιάγραμμα: 

 

Α/Α Περιγραφή εργασίας Ημερομηνία 

Παράδοσης 

1. Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Παρουσίαση 

λειτουργικότητας ιστοσελίδας στον 

ΕΡΓΟΔΟΤΗ με περιεχόμενο από το 

Ψηφιακό Αποθετήριο της Περιφέρειας 

Αττικής 

Μάρτιος 2021 

2. Ολοκλήρωση της Περιγραφής του 

Φυσικού Αντικειμένου των ψηφιακών 

δράσεων που θα προκηρύξει η Περιφέρεια 

Αττικής 

Μάιος 2021 

3. Ολοκλήρωση Υποστήριξης των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο το 

σχεδιασμό και τη δημιουργία ιστοσελίδων 

Δεκέμβριος 2021 

4. Ολοκλήρωση Υποστήριξης α) της 

Περιφέρειας Αττικής για την περιγραφή 

του Φυσικού Αντικειμένου των Πράξεων 

και β) των στελεχών της Περιφέρειας 

Αττικής για την καλή εφαρμογή και 

λειτουργία όλων των παραδοτέων. 

Δεκέμβριος 2021 
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Το ΔΣ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», αφού παραλάβει τη μελέτη, την προσφέρει ως δωρεά 

στην Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 

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

στο άρθρο αυτό, δύναται να χορηγηθεί με απόφαση του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, εάν κατά την εκπόνησή 

του προκύψουν καθυστερήσεις που δεν οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ, κατά την κρίση του ΕΡΓΟΔΟΤΗ.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 3  ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Η αμοιβή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την εκτέλεση του έργου ορίζεται στο ποσόν των 15.000,00 

ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, (ήτοι 18.600 ευρώ). Η παραπάνω αμοιβή θα 

καταβληθεί σε δόσεις, ως ακολούθως: 

 

● 25 % με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, 

● 30% με την παρουσίαση της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας με περιεχόμενο από το 

Ψηφιακό Αποθετήριο της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων με στόχο το σχεδιασμό και τη δημιουργία ιστοσελίδων (πίνακας, α/α 1 

& 3). 

● 20% με την παράδοση των κειμένων για την περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου 

των Πράξεων (πίνακας, α/α 2) 

● 25% με την ολοκλήρωση της υποστήριξης και του έργου (πίνακας, α/α 3 & 4). 

 

Η ανωτέρω αμοιβή δεν υπόκειται σε κρατήσεις, εκτός τυχόν παρακράτησης φόρου. 

 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται τη διατήρηση της ισχύς της αμοιβής και παραιτείται ρητά και 

ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα να ζητήσει αναπροσαρμογή της λόγω οποιασδήποτε 

αλλαγής συνθηκών, εκτός από την περίπτωση μεταβολής της ισχύουσας νομοθεσίας για τον 

αναλογούντα Φ.Π.Α..  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με την υπογραφή της συμβάσεως μεταβιβάζει στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ χωρίς 

επιπλέον αμοιβή όλα τα περιουσιακά δικαιώματα που απορρέουν από το πνευματικό του 

δικαίωμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2121/1993.  
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ΑΡΘΡΟ 5  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 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. 

 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε υποδείξεις του 

ΕΡΓΟΔΟΤΗ και να προσαρμόζει ανάλογα το έργο του. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6   ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παραβάσεως των 

υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Στην περίπτωση αυτή ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ δικαιούται να 

αναθέσει το έργο σε άλλο ΑΝΑΔΟΧΟ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7  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 ΑΝΑΔΟΧΟ της αμοιβής για τις μέχρι τότε εκτελεσθείσες εργασίες της 

σύμβασής του. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8   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 9  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και το καταστατικό του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ». 
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Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 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: Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ: 

 

Ο πρόεδρος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ 

Ο διαχειριστής της  ατομικής 

επιχείρησης “Χιώτης Χρήστος” 

 

 

 

 

Σταύρος Μπένος 

 

 

 

 

Χιώτης Χρήστος 
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Επισυναπτόμενο 12ο: (pdf) 
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Επισυναπτόμενο 13ο: 

 

Αγαπητέ κ. Μπένο καλό απόγευμα, 

Σε συνέχεια των προτάσεών σας, είμαι στην ευχάριστή θέση να σας ενημερώσω ότι και φέτος, 

παρά τη μεταβολή των σχεδίων και του προγραμματισμού όλων μας λόγω της πανδημίας, θα 

υποστηρίξουμε το έργο του Διαζώματος με το ποσό των 20.000 ευρώ. 

Θα θέλαμε αυτό να επενδυθεί στην Τριλογία της Αττικής για τη διενέργεια είτε της μελέτης 

ψηφιακών είτε του σχετικού marketing plan. Ούτως ή άλλως σε ότι φορά σε κυκλοφοριακές 

παρεμβάσεις έχουμε ήδη συμβάλει με τη μελέτη πεζοδρόμησης της οδού Αρχαίου Θεάτρου 

του Δήμου Αχαρνών. 

Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα λάβετε, προτεινόμενη σύμβαση και με την υπογραφή και 

την έκδοση του σχετικού παραστατικού θα προχωρήσουμε σε πληρωμή. 

Παραμένω στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση, 

  

Με εκτίμηση, 

Φανή Λάμπρου 

Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων & 

Μάρκετινγκ «ΝΕΑ ΟΔΟΣ». 
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Επισυναπτόμενο 14ο: 

 

 
 
Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ 

Μπουμπουλίνας 30 (1ος όροφος), Τ.Κ.: 106 82, Αθήνα, 

Τηλ.: 210.82.54.256, Fax: 210.82.54.258 

Διάζωμα - Web: www.diazoma.gr, E-mail: info@diazoma.gr  

 

 

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2020  

Προς: 

κ. Φανή Λάμπρου 

Διευθύντρια Δημοσίων 

Σχέσεων & 

Μάρκετινγκ «ΝΕΑ ΟΔΟΣ». 

 

Αγαπητή μου Φανή, 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τόσο εσένα προσωπικά, όσο και τον κ. Αντωνακόπουλο 

Ροδιανό για την απόφασή σας να συμμετέχετε με το ποσό των 20.000 ευρώ στο οραματικό 

πρόγραμμα η «Τριλογία της Αττικής: Ελευσίνα – Αθήνα - Λαύριο» και πιο συγκεκριμένα να 

χρηματοδοτήσετε την Μελέτη Ψηφιακών Εφαρμογών. 

Θα ήθελα να σε ενημερώσω ότι η παραπάνω μελέτη περιλαμβάνει δύο διακριτά κεφάλαια – 

παραδοτέα: 

1ο Κεφάλαιο (παραδοτέο):  

Πρώτο και άμεσο παραδοτέο της χορηγίας σας θα είναι η δημιουργία ηλεκτρονικής 

ιστοσελίδας (website) για την Τριλογία της Αττικής, εμπλουτισμένης με το απαραίτητο 

περιεχόμενο (κείμενα, χάρτες, πληροφορίες κ.λπ.) και στην οποία θα εμπεριέχονται σε 

διακριτή θέση και οι τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο cluster της 

Διαδρομής. Επίσης, στην ιστοσελίδα θα εμφανίζεται και το λογότυπο της ΝΕΑ ΟΔΟΥ Α.Ε. 

ως χορηγού, όπως αναγράφεται και στην ιστοσελίδα της Πολιτιστικής Διαδρομής των 

Θεάτρων της Ηπείρου.  

 2ο Κεφάλαιο (παραδοτέο): 

mailto:info@diazoma.gr
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Το δεύτερο παραδοτέο θα είναι η μελέτη των ψηφιακών εφαρμογών-δράσεων και θα 

εμπεριέχει όλες τις τεχνικές και επιστημονικές προδιαγραφές, προκειμένου η Περιφέρεια 

Αττικής να προκηρύξει, (μετά την ένταξη του προγράμματος στην προγραμματική περίοδο 

2021-2027),  όλα τα έργα που σας είχαμε αναφέρει με την επιστολή μας, δηλαδή: 

1. Δημιουργία ψηφιακών ξεναγήσεων επαυξημένης πραγματικότητας (Επιτόπιες και 

Διαδικτυακές). 

2. Δημιουργία ψηφιακών εικονικών περιηγήσεων με τη χρήση φωτογραφικών 

πανοραμάτων 360 μοιρών. 

3. Ψηφιακό Αποθετήριο της διαδρομής. 

4. Ψηφιακή εφαρμογή DMS για τη διαχείριση της εφαρμογής. 

5. Διαδικτυακή πλατφόρμα ενημέρωσης, διαβούλευσης και συνεργασίας για το 

επιχειρηματικό cluster. 

 

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία μιας σειράς ολοκληρωμένων ψηφιακών 

εφαρμογών, καθώς και η ψηφιακή διάθεση πολυμεσικού υλικού τουριστικής προβολήςτόσο 

για τους βασικούς πόλους της διαδρομής, τους αρχαιολογικούς χώρους, όσο και για άλλα 

σημεία ενδιαφέροντος. 

Η μελέτη ψηφιακών εφαρμογών,  σε συνδυασμό με τις μελέτες κυκλοφοριακών παρεμβάσεων 

και το Marketing Plan της Διαδρομής, θα εξασφαλίσει την ένταξη του προγράμματος στην 

προγραμματική περίοδο 2021-2027. Η τριλογία είναι μία ισχυρή και πρωτότυπη αφήγηση που 

φωτίζει τη σύνθετη και την πολυεπίπεδη πραγματικότητα της κλασικής Αθήνας. Βασικός 

άξονας του προγράμματος θα είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας πολιτιστικής 

διαδρομής που θα αποκαθιστά τη σύνδεση που είχε η πόλη της αρχαίας Αθήνας με το Ιερό 

της Ελευσίνας, το Λαύριο και τα ορυχεία αργύρου, καθώς και με το επίνειό της, τον Πειραιά.  

Βαθύτερος - απώτερος στόχος μας είναι μέσα από το πρόγραμμα «Τριλογία της Αττικής» να 

αναβαθμίσουμε το προϊόν πολιτιστικού τουρισμού της Αττικής, αλλά και να αυξηθεί η 

διάχυση των ροών των επισκεπτών από την Αθήνα και στα μνημεία τόσο στης Ελευσίνας, όσο 

και του Λαυρίου.  

Είμαι στη διάθεσή σου για οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείς. 

Με εκτίμηση, 

 

Σταύρος Μπένος 
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Επισυναπτόμενο 15ο: 

 

Αγαπητέ Πρόεδρε, 

  

σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 3 της σύμβασης για την «ΕΚΠΟΝΗΣΗ MASTER 

PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΛΑΥΡΙΟ-ΑΘΗΝΑ-ΕΛΕΥΣΙΝΑ (ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ)» παρακαλούμε να χορηγηθεί παράταση προθεσμίας για την υποβολή του 

Παραδοτέου Α κατά δυο μήνες, δηλαδή από 4 μήνες σε 6 μήνες, λόγω των ειδικών συνθηκών 

της πανδημίας covid 19, οι οποίες οδηγούνε σε καθυστερήσεις και κωλύματα στην ομαλή 

υλοποίηση των εργασιών της μελέτης όπως κυρίως αδυναμία έγκαιρης πραγματοποίησης 

συναντήσεων και επισκέψεων, καθώς δυσκολίες πρόσβασης σε μελέτες, βάσεις δεδομένων 

και λοιπό υλικό. 

 

Παρακαλούμε να γίνει δεκτό το αίτημα, το οποίο ήδη έχει διατυπωθεί και στην πρόεδρο της 

επιτροπή παρακολούθησης κυρία Χατζηνικολάου, ενώ η διαδικασία των συναντήσεων – 

συνεντεύξεων που εκκρεμούν βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη όπως αναφέρθηκε αναλυτικά και 

στην τελευταία τηλεδιάσκεψη με την επιτροπή παρακολούθησης. 

  

  

Φιλικά 

  

Thomas Greve 

PLAN ΕE 

 

T. +30 210 8236346 

F. +30 210 8236378 

E-mail: planoe@otenet.gr 

www.plan-architects.gr 

  

 

 

mailto:planoe@otenet.gr
http://www.plan-architects.gr/
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Επισυναπτόμενο 16ο: οικονομικά Pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

Μπουμπουλίνας 30 (1ος όροφος), Τ.Κ.: 106 82, Αθήνα, 

Τηλ.: 210.82.54.256, Fax: 210.82.54.258 

Διάζωμα - Web: www.diazoma.gr, E-mail: info@diazoma.gr  

 

 Αθήνα, 12 Οκτωβρίου  2020 

 Προς: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

κα. Παπαδημητρίου Άλκηστη 

κα Καραπαναγιώτου Άννα 

κα Κουμούση Αναστασία  

κα Κόλλια Εριφύλλη -Ίριδα  

κα Κασίμη Παναγιώτα 

κα Πάντου Ευαγγελία 

κα Μηλίτση-Κεχαγιά Ευαγγελία 

 

Εφορείες Αρχαιοτήτων: Αργολίδας,  

Αρκαδίας, Αχαΐας, Ηλείας, Κορινθίας, 

Λακωνίας, Μεσσηνίας 

 

Κοιν.: 

 

 

                                                                           

Αξιότιμες κυρίες Έφοροι, 

Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» από το 2008 που ιδρύθηκε, έχει αναπτύξει μια σημαντική 

εκδοτική δραστηριότητα με στόχο την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων της Ελλάδας. 

Ήδη βρίσκονται στη διάθεση του κοινού εκδόσεις του Διαζώματος για τα αρχαία 

θέατρα της Αιτωλοακαρνανίας, της Αττικής, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της 

Μακεδονίας, της Μεσσήνης, καθώς και της Στερεάς Ελλάδας, τα οποία θα σας σταλούν 

και ταχυδρομικά. Όλες οι παραπάνω εκδόσεις είναι προϊόν συνεργασίας μας με τις 

αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού. 

Αναγνωρίζοντας την εξαιρετική σημασία των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης 

της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το «ΔΙΑΖΩΜΑ» επιθυμεί να δρομολογήσει 

αντίστοιχη δίτομη έκδοση και για τους αρχαίους θεατρικούς χώρους της 

1. 

2. 

3. 

κο Πέτρο Θέμελη 

κο Βασίλη Λαμπρινουδάκη 

κο Λάζαρο Κολώνα  

mailto:info@diazoma.gr
https://www.diazoma.gr/site-assets/Book_AIT_v1.pdf
https://wetransfer.com/downloads/36a00575de0e59ca47050671af4cd6ad20201011171900/a3b2818e4fa40b2c5b7b541a64f4e96b20201011171920/b12376
https://www.diazoma.gr/site-assets/Book_06_IPIROS.pdf
https://www.diazoma.gr/site-assets/Books_THESSALIAS_v1.pdf
https://www.diazoma.gr/site-assets/Book_08_MACEDONIA.pdf
https://blogs.sch.gr/gymthour/files/2016/11/Book_Messini_v1.pdf
https://www.diazoma.gr/site-assets/STEREA-ELLADA.compressed.pdf


Πελοποννήσου. Για την υλοποίησή της θα παρακαλούσαμε για τη δική σας συμβολή, 

προκειμένου να αποτυπώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το σπουδαίο έργο που 

επιτελείται στη χώρα μας για την ανάδειξη της ιδιαίτερης αυτής κατηγορίας μνημείων.  

Η έκδοση αυτή προτείνουμε να περιλαμβάνει τους αρχαίους χώρους θέασης και 

ακρόασης (θέατρα, ωδεία, βουλευτήρια, στάδια κ.α.) που θα επιλέξετε εσείς. 

Για την οργάνωση του παραπάνω εγχειρήματος έχουμε συγκροτήσει στο «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

επιστημονική επιτροπή με Γενικό Επιμελητή τον κ. Χρήστο Λάζο (συγγραφέα-

μεταφραστή, ιδρυτικό μέλος του Διαζώματος και υπεύθυνο της σειράς «Αρχαία 

θέατρα») και Συντονιστές τους διακεκριμένους αρχαιολόγους κ.κ. Πέτρο Θέμελη, 

(Αντιπρόεδρο του Διαζώματος και Ομότιμο Καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας για τις 

Εφορείες Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, Αρκαδίας και Λακωνίας), Βασίλη Λαμπρινουδάκη 

(Γενικό Γραμματέα του Διαζώματος και Ομότιμο Καθηγητή Αρχαιολογίας, για τις 

Εφορείες Αρχαιοτήτων Αργολίδας και Κορινθίας) και Λάζαρο Κολώνα (Επίτιμο 

Γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Ιδρυτικό Μέλος 

του Διαζώματος για τις Εφορείες Αρχαιοτήτων Αχαΐας και Ηλείας).  

Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» θα καλύψει εξολοκλήρου τη δαπάνη για την παραγωγή του 

«δημιουργικού» τμήματος της έκδοσης (γραφιστική επεξεργασία και εικονογράφηση 

σε ηλεκτρονική μορφή) και το τυπογραφικό κόστος. Επίσης, το «ΔΙΑΖΩΜΑ» θα 

διαθέσει 50 αντίτυπα σε κάθε Εφορεία Αρχαιοτήτων.  

 

Τις επόμενες μέρες θα έρθουν σε επαφή μαζί σας οι συνάδελφοί σας συντονιστές για 

να κάνουμε την καλή αρχή. Ως χρονοδιάγραμμα έχει καταρχήν τεθεί η 30η  Ιουνίου 

2021.  

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και παραμένουμε στη διάθεσή σας για 

οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείτε. 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

Σταύρος Μπένος  

  

 



 1 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Του  Πρακτικού  1/2020  τακτικής συνεδρίασης  του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

----------------------------------------- 
Αριθ. Απόφασης 3/2020 

--------- --------------------------------- 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Έγκριση του Προγράμματος Τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης για το έτος 2020. 
 

   Στην Κομοτηνή σήμερα 28 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων 
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από την Δ.Δ ΟΙΚ. 285/22-1–2020 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Χρήστου Παπαθεοδώρου, η οποία επιδόθηκε στον 
Περιφερειάρχη κ. Χρήστο Μέτιο,  και σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 167 του 
N.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 
               O Περιφερειάρχης  Α.Μ.Θ  κ. Μέτιος  Χρήστος  
 

  

                 Ο  Πρόεδρος του Π.Σ. κ.  Παπαθεοδώρου  Χρήστος  
                 Ο  Αντιπρόεδρος  του Π.Σ. κ.  Ιωσηφίδης  Αλέξανδρος,   
                 Ο Γραμματέας του Π.Σ  κ. Λυμπεράκης Δημήτριος        

 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

    1. Πέτροβιτσ  Δημήτριος    24. Πατακάκης Ανάργυρος 
    2. Τσαλικίδης  Νικόλαος       25. Ιμάμογλου Τζιχάν 
    3. Παπαδόπουλος  Γεώργιος                            26. Καζάκου – Βρούζου Τριανταφυλλιά 
    4. Ευφραιμίδης Νικόλαος                                 27. Βουρβουκέλης Οδυσσέας                            
    5. Τσώνης Αθανάσιος                                       28. Χατζηγκενέ  Ιρφάν      
    6. Παπαεμμανουήλ  Γρηγόριος                      29. Κατσιμίγας Κωνσταντίνος 
    7. Κουρτίδης  Κωνσταντίνος                           30. Χατζηπέμου Χρήστος 
    8. Μουλταζά  Ταρκάν Μουλταζά                  31. Μαχμούτ Σερκάν 
    9. Αντωνιάδης Κωνσταντίνος                         32. Κουράκ Ριτβάν 
  10. Ιμπράμ  Αχμέτ                                               33. Αργυρίου Νικόλαος 
  11. Βενετίδης Κωνσταντίνος                             34. Σιμιτσής   Κωνσταντίνος 
  12. Γαλανόπουλος Δημήτριος   35. Γρανάς  Αρχέλαος 
  13. Δελησταμάτης Βασίλειος                           36. Ζιμπίδης Γεώργιος   
  14. Πολίτης Αλέξιος                                           37. Ζαμπουνίδης Ιωάννης 
  15. Ναλμπάντης  Κωνσταντίνος                      38. Δόντσος Δημήτριος 
  16. Τοψίδης Χριστόδουλος            39. Παπατολίδης Δημήτρης   
  17. Μαρκόπουλος  Θεόδωρος                        40. Στεφανίδης Ιωάννης 
  18. Βαβίας Σταύρος                                           41. Συμεωνίδης  Θεόδωρος   
  19. Αμοιρίδης Μιχαήλ                                      42. Ναθαναηλίδης Αναστάσιος       
  20. Βουλγαρίδης  Νικόλαος                             43.  Βέργας  Γεώργιος                       
  21. Εξακουστός  Κωνσταντίνος     44.  Περεντίδης Θεόδωρος 

  22 Μωυσιάδης  Αριστείδης                                45.  Καραγιώργης  Ανδρέας 
  23. Ταπατζάς Εμμανουήλ                                    

 
            ΑΠΟΝΤΕΣ:        

ΤΑ  ΜΕΛΗ 
1. Γαλάνης Βασίλειος                                             
2. Γάκης  Χρήστος                              
3. Πολυμέρου Μαρία               
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    Παραβρέθηκε στη συνεδρίαση η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  
και Θράκης κα Ζωή  Κοσμίδου.      
    Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  και 
Θράκης κα  Παρασκευή Διαμαντοπούλου. 
     Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα 45  μέλη, άρχισε η συζήτηση 
των  θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης. 
Προσήλθαν στην συνεδρίαση οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Πολίτης Αλέξιος, Βαβίας Σταύρος και 
Βέργας Γεώργιος. 
Αποχώρησε οριστικά από την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου μετά την συζήτηση των 
επερωτήσεων  ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Στεφανίδης Ιωάννης. 
Κατά την διάρκεια της συζήτησης του δεύτερου θέματος αποχώρησαν οριστικά από την συνεδρίαση οι 
Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Βαβίας Σταύρος, Μωυσιάδης  Αριστείδης, Βέργας Γεώργιος.  
   Εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης o Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Αθανάσιος 
Τσώνης, έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
την αριθμ. 10/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία  αποφασίστηκε η παραπομπή 
του θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο το οποίο έχει ως εξής 
 «ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το παρόν πρόγραμμα τουριστικής προβολής, εδράζεται στις βασικές στρατηγικές και στους στόχους 
που έχουν καθοριστεί μέσω του Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης 
Περιφέρειας ΑΜΘ, επεκτείνοντάς τες και διαμορφώνοντάς τες σε απτά και υλοποιήσιμα έργα. Θα 
διαμορφώνεται δε συνεχώς, ενσωματώνοντας τις προτάσεις και παρατηρήσεις που θα προκύπτουν από 
τις συνεχείς διαδικασίες διαβούλευσης με τους εμπλεκομένους φορείς, καθώς τις απαιτούμενες 
τροποποιήσεις που θα το καθιστούν πάντα σύγχρονο και ανταγωνιστικό. Κυρίαρχος στόχος ωστόσο  
παραμένει η ανάδειξη της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε τουριστικό προορισμό αριστείας και 
η ενδυνάμωση του συγκεκριμένου τομέα της οικονομίας της, ώστε να αποτελέσει πρωτεύοντα μοχλό 
ανάπτυξης για την περιοχή μας. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
1.1 Το τουριστικό δυναμικό της Περιφέρειας ΑΜΘ 
Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποτελεί βασική πύλη εισόδου στην Ευρώπη και 
παράλληλα ένα τόπο με ιστορία που χάνεται στα βάθη των αιώνων. Χαρακτηρίζεται από έναν ιδιαίτερα 
υψηλό πλούτο αξιοποιήσιμων τουριστικά πόρων: επιβλητικά βουνά, πλούσια και ιδιαίτερα χλωριδικά 
οικοσυστήματα υψηλής οικολογικής και αισθητικής αξίας, ποικίλα υδάτινα συστήματα, πανέμορφες 
ακτογραμμές, ιδιαίτερους γεωλογικούς σχηματισμούς, ενδιαφέρον ανθρωπογενές περιβάλλον, πόλεις 
και παραδοσιακούς οικισμούς με ιστορικό, πολιτιστικό αλλά και αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, εκκλησιές, 
μοναστήρια, γιορτές και δρώμενα που εμπεριέχουν τον απόηχο στοιχείων της αρχαιοελληνικής και 
βυζαντινής παράδοσης, πλούσια μουσική παράδοση η οποία εξακολουθεί να εντάσσεται λειτουργικά 
στη σύγχρονη ζωή, μουσεία ιστορίας, πολιτισμού και φυσικής ιστορίας, οχυρά και ακροπόλεις, 
αρχαιολογικούς χώρους, γνωστά τοπικά προϊόντα, εξαιρετική κουζίνα, αλλά το κυριότερο ανθρώπους 
ζεστούς και φιλόξενους.  

Τα παραπάνω είναι μερικά από τα στοιχεία που συνθέτουν το γενικότερο προφίλ της Περιφέρειας ΑΜΘ 
ορίζοντας το φυσικό, το  πολιτισμικό και το ιστορικό περιβάλλον της περιοχής, τεκμηριώνοντας την ανά 
τους αιώνες ανθρώπινη παρουσία και δημιουργία και αποδίδοντας τόσο την ταυτότητά της όσο και την 
ετερότητά της σε σχέση με άλλους πολιτισμούς και περιοχές. 

Επί του παρόντος, το τουριστικό προϊόν της Περιφέρειας ΑΜΘ περιλαμβάνει ιδιαίτερα αναγνωρίσιμους 
επιμέρους προορισμούς με διαφορετικά εποχιακά τουριστικά προϊόντα. Παραδείγματα αποτελούν η 
Σαμοθράκη (εναλλακτικός και θαλάσσιος τουρισμός), η Θάσος (θαλάσσιος τουρισμός), η 
Αλεξανδρούπολη (φυσιολατρικός -Δέλτα Έβρου-, συνεδριακός, θαλάσσιος), η Κομοτηνή (γαστρονομία, 
πολυπολιτισμικότητα), η Ξάνθη (πολιτιστικός –καρναβάλι-, γαστρονομικός), το Φανάρι (θαλάσσιος), η 
Καβάλα (θαλάσσιος, αστικός), το όρος Φαλακρό (αθλητικός –σκι-), το  Παγγαίο (φυσιολατρικός) κ.α.   

1.2 Σύγχρονες τάσεις στον Τουρισμό. Η έννοια της «εμπειρίας» 
Στο σύγχρονο τουριστικό μοντέλο, η στροφή προς τις ανεξάρτητες διακοπές γίνεται ολοένα και πιο 
έντονη. Ο σύγχρονος ταξιδιώτης νιώθει την ανάγκη να απεγκλωβιστεί από τη μάζα, να 
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ανεξαρτητοποιηθεί και να κινηθεί μόνος του, σχεδιάζοντας τα ταξίδια του «κομμένα και ραμμένα» στα 
μέτρα, τις επιθυμίες και τις ανάγκες του. Με ενδιαφέροντα πολύ πιο συγκεκριμένα από εκείνα της 
μάζας (ήλιος, άμμος, θάλασσα, all inclusive ξενοδοχεία κ.α.) αναζητά νέους τρόπους και αφορμές για 
ταξίδι καθώς και ποιοτικές υπηρεσίες που ανεβάζουν τον πήχη και τα standards, τα οποία έχει ήδη 
ανακαλύψει πριν την πραγματοποίηση του. Τα πλεονεκτήματα και οι ευκαιρίες που προσφέρονται στον 
ταξιδιώτη κατά τη διάρκεια των ανεξάρτητων διακοπών του είναι πολύ σημαντικά, ενώ οι εμπειρίες που 
ζει τον κάνουν κοινωνό του τουριστικού προϊόντος άμεσα και αποτελεσματικά. Αναγνωρίζοντας τη 
συμβολή των ανθρώπων και των κοινωνιών, των εθίμων και του τρόπου ζωής στον εκάστοτε τουριστικό 
προορισμό. 

Η εισαγωγή της έννοιας «εμπειρία» έχει προκαλέσει βασική μεταστροφή του τουριστικού μοντέλου 
στην παγκόσμια αγορά. Ως εμπειρίες ορίζονται εκείνα τα αξιομνημόνευτα βιώματα που συνδυάζοντας 
ενεργοποίηση των αισθήσεων, της σκέψης και των συναισθημάτων, μετατρέπονται στις ιστορίες που 
μας καθορίζουν. Η απόκτηση εμπειριών είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα μέλη των σύγχρονων 
ανεπτυγμένων κοινωνιών, καθώς ανταποκρίνεται στο υψηλότερο επίπεδο αναγκών σύμφωνα με τη 
θεωρία ιεράρχησης του Maslow (Maslow hierarchy of needs). Έχοντας ήδη καλύψει τις πρωταρχικές 
ανάγκες για επιβίωση και ασφάλεια, οι σημερινοί ταξιδιώτες αναζητούν υψηλότερους στόχους και 
βαθύτερο νόημα στη ζωή τους. Βιώνοντας έντονες, αξέχαστες εμπειρίες, ορόσημα για την προσωπική 
τους εξέλιξη, οι ταξιδιώτες επιζητούν να ικανοποιήσουν την ανώτερη ανάγκη τους για 
αυτοπραγμάτωση. Από την άλλη, οι εμπειρίες έχουν την ιδιότητα να μετατρέπονται σε ιστορίες που 
αφηγείται κανείς στο κοινωνικό του περιβάλλον. Έτσι, γίνονται εξίσου ή και περισσότερο πολύτιμες, 
καθώς ικανοποιούν την ανάγκη για αυτοεκτίμηση, μέσα από το σεβασμό, την αναγνώριση και το κύρος, 
ή ακόμη και τις ανάγκες, όπως η δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων και η αίσθηση ότι ‘ανήκεις’ σε 
μια ομάδα. 

Στο πλαίσιο αυτό, εκείνοι που προτιμούν τα ταξίδια εμπειριών αναζητούν εμπειρίες αυθεντικές, με 
δράση και συμμετοχή (αξέχαστες στιγμές), στις οποίες να συμμετέχουν πνευματικά και σωματικά. 
Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στα ταξίδια εμπειριών, θα μπορούσε να προσθέσει κανείς ότι η προσμονή κατά 
τη διάρκεια της προετοιμασίας του ταξιδιού είναι μερικές φορές εξίσου ή και περισσότερο σημαντική 
από την ίδια τη συμμετοχή στο ταξίδι, καθώς η διαδικασία του ταξιδιού ξεκινάει ήδη με την 
προετοιμασία. Αυτός είναι ο λόγος που οι «κυνηγοί εμπειριών» υπολογίζουν την αξία της προσφοράς 
ως το πλήθος των διαφορετικών και μοναδικών εμπειριών που μπορούν να αποκτήσουν, σε σχέση με το 
χρόνο και τα χρήματα που επενδύουν για αυτές. 

1.3 Δυνατά σημεία της περιοχής – υπάρχουσες ελλείψεις - ευκαιρίες ανάπτυξης 
Μέσω δευτερογενούς έρευνας ανοικτών πηγών (open sources desk research) αποτυπώθηκαν τα 
συγκεκριμένα, απτά στοιχεία της τουριστικής προσφοράς της ΑΜΘ. Αυτά ομαδοποιήθηκαν ως εξής: 

1. Άθικτο φυσικό περιβάλλον: Πεντακάθαρες ακτές μοναδικής ομορφιάς (τόσο στις ηπειρωτικές 
περιοχές όσο και στα νησιά), εθνικοί δρυμοί, βιότοποι προστατευόμενοι με Ramsar και Natura 
(102 είδη πουλιών στο Λειβαδίτη, υδροβιότοποι Δέλτα, Βιστωνίδα κ.α.), ιδιαίτερη και πλούσια 
πανίδα και χλωρίδα (άγρια άλογα, κρίνο της Ροδόπης, αγριολούλουδα, αρκούδες, λύκοι, 
μαυρόγυπες, ενδημικά σπηλαιόβια είδη κ.α.), σπάνια φαρμακευτικά βότανα (χελιδονόχορτο, 
λαδανιά κ.α.), επιβλητικά Βουνά (οροσειρά Ροδόπης, Παγγαίο, Φαλακρό), ποτάμια, υδάτινες 
λεωφόροι (Νέστος, Έβρος, Άρδας), αρχαία δάση (Δαδιά, Μονοπάτια (Ε6), περιοχές ιδιαίτερου 
φυσικού κάλλους (Δάσος Δαδιάς, Λειβαδίτης, καταρράκτες Σαμοθράκης κτλ), σπήλαια 
(Αλιστράτη, Μαρώνια, Μααράς κα.), παλαιοντολογικά ευρήματα. 

2. Πλούσια πολιτιστική κληρονομιά: Μακρά και πολύπλευρη ιστορία, συναρπαστική μυθολογία, 
έντονος πολυπολιτισμικός χαρακτήρας, μυθολογικά στοιχεία (Ορφέας, Διόνυσος, Κύκλωπας), 
αρχαιολογικοί χώροι (αρχαιολογικός χώρος Φιλίππων Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς της UNESCO, αρχαία θέατρο Μαρώνειας και Αβδήρων, Ιερό Διονύσου κ.α.), 
Καβείρια μυστήρια, Ιερό των Μεγάλων Θεών, Ρωμαϊκά και Βυζαντινά μνημεία (ρωμαϊκά 
ψηφιδωτά, κάστρα κ.τ.λ.), Μουσουλμανικά Μνημεία (π.χ. το Τέμενος Βαγιζίτ, το μεγαλύτερο 
τζαμί στην Ευρώπη, το άγαλμα του Μεχμέτ Αλί της Αιγύπτου και το σπίτι του στην Καβάλα), 
μνημεία του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, Γραμμή Μεταξά – Οριογραμμή Ρούπελ, Βαλκανική 
ιστορία 
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3. Θρησκευτικά μνημεία της Ορθοδοξίας: Βυζαντινοί και μεταβυζαντινοί ναοί, δρόμοι του 
Αποστόλου Παύλου (Φίλιπποι), το βαπτιστήριο της Λυδίας, της πρώτης Ευρωπαίας Χριστιανής, 
Βυζαντινά μοναστήρια (Κοσμοσώτειρα, Παναγία Εικοσιφοίνισσα, κ.α.) 

4. Ενδιαφέρουσα ανθρωπογεωγραφία: Πολυπολιτισμικότητα  
5. Πόλεις, αρχιτεκτονική, lifestyle: Σύγχρονες πόλεις: Αλεξανδρούπολη, Καβάλα και 

ατμοσφαιρικές πόλεις: Κομοτηνή και Ξάνθη, σύγχρονη και παραδοσιακή αρχιτεκτονική, κτίρια 
belle époque, παλιά πόλη, σύγχρονη αγορά καθώς και παζάρια, αντίκες, βραδινή ζωή, φοιτητικά 
στέκια-coffee culture 

6. Παραδοσιακά χωριά όπου ο χρόνος έχει σταματήσει: Σουφλί, πέτρινα αρχοντικά, Φέρες 
7. Νησιά με μοναδικό χαρακτήρα: Θάσος και Σαμοθράκη 
8. Ιαματικές πηγές και λουτροπόλεις: Θερμά Σαμοθράκης, Τραϊανούπολη, Κρηνίδες Καβάλας 
9. Μοναδικά τοπικά προϊόντα: Γαστρονομία και τοπική κουζίνα (παραδοσιακά φαγητά και γλυκά, 

σουτζούκ λουκούμ, καριόκες, κουραμπιέδες κ.α.), κρασί και αμπελοκαλλιέργεια - βιοδυναμική 
καλλιέργεια, επισκέψιμα οινοποιεία και αμπελώνες, βραβευμένα κρασιά, «Καλάθι Προϊόντων»: 
Πατάτες Νευροκοπίου, καπνός Ροδόπης & Ξάνθης, μετάξι Σουφλίου, ελιές Θάσου, κεράσια 
Ροδόπης, κατσικάκι Σαμοθράκης, σταφύλια Καβάλας, κουραμπιέδες Καρβάλης 

10. Μουσεία: Μουσείο Μεταξιού, Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας/ 
καπνού κ.α. 

11. Αρχαία Διανόηση: Αρχαίοι σοφοί, Δημόκριτος, Πρωταγόρας, Λεύκιππος 
12. Τέχνες, Εκδηλώσεις, Φεστιβάλ: Τοπικές λαογραφικές γιορτές & δρώμενα, πλούσια μουσική 

παράδοση, φεστιβάλ Μαρώνειας-Σαπών, Ελευθέρια Θράκης, Έθιμα Γυναικοκρατίας, φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Δράμας, φεστιβάλ Φιλίππων Θάσου, Καρναβάλι Ξάνθης, Kavala Air Show, 
Φεστιβάλ Νεολαίας Άρδα, Φεστιβάλ Κοσμόπολις στην Καβάλα 

13. Δραστηριότητες στη φύση: Πεζοπορίες (καταρράκτες Λειβαδίτη, στενά Νέστου κ.α.), Οff-road 
διαδρομές με 4x4 ή enduro, Κανό-καγιάκ, παρατήρηση πουλιών, βαρκάδα στον Έβρο με 
μπλάβα, σκι στο χιονοδρομικό Φαλακρού, καταδύσεις, δασικά χωριά (Ερυμάνθου και Ελατιάς)  

14. Ζεστοί και φιλόξενοι άνθρωποι: Μοναδική βόρειοελλαδίτικη φιλοξενία, άνθρωποι φιλόξενοι, 
χαμογελαστοί 

 
Οι αδυναμίες που παρατηρούνται στον τομέα του τουρισμού  και αφορούν την περιοχή μας, 
σχετίζονται σε έναν μεγάλο βαθμό με τα εξής: 
 

o Περιορισμένη ενασχόληση των πολιτών μας με τον τουρισμό 

o Έλλειψη τουριστικών πρακτόρων στο ηπειρωτικό τμήμα που να ασχολούνται με τον 
εισερχόμενο τουρισμό 
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o Σημαντική χιλιομετρική απόσταση από το οικονομικό και πληθυσμιακό κέντρο της Ελλάδας, την 
Αθήνα 

o Αύξηση του κόστους μετακίνησης στη χώρα που έχει επέλθει τα τελευταία έτη λόγω κρίσης 

o Μικρό ξενοδοχειακό δυναμικό συγκριτικά με άλλες περιφέρειες της χώρας 

o Χωρική συγκέντρωση των ξενοδοχειακών κλινών 

o Έντονη εποχικότητα της τουριστικής ζήτησης 

o Ελλιπής κατάρτιση και επιμόρφωση του τοπικού δυναμικού σε υπηρεσίες και επαγγέλματα που 
σχετίζονται με τον τουρισμό 

o Σημαντική εξάρτηση ορισμένων χωρικών ζωνών από το μαζικό τουρισμό 

Η ΑΜΘ οφείλει να εκμεταλλευτεί την μεγάλη «δεξαμενή» εισερχόμενου τουρισμού από τις 
παραδοσιακές αγορές προέλευσης, αξιοποιώντας δυνατότητες όπως: 

o Πρόσβαση μέσω απευθείας πτήσεων 

o Δραστηριότητες όλο το χρόνο 

o Άγνωστες φυσικές ομορφιές, άθικτο φυσικό περιβάλλον 

o Εμπειρίες πέρα από τα καθιερωμένα 

o Συναρπαστική πολυπολιτισμικότητα 

1.4 Διείσδυση στην τουριστική αγορά 
Από τις πιο πρόσφατες έρευνες για τον εισερχόμενο τουρισμό του τρέχοντος έτους 2019  καθώς και από 
σύγκριση με το έτος 2018 παρατηρούνται τα εξής: 

o Γερμανοί και Άγγλοι παραμένουν στις πρώτες θέσεις όσον αφορά την επισκεψιμότητα της 
περιοχής μας μέσω αεροπλάνου κατά τους θερινούς μήνες 

o Συνεχίζεται εντυπωσιακά αυξανομένη η οδική διέλευση από/προς την Περιφέρεια ΑΜΘ κυρίως 
μέσω του συνοριακού σταθμού Νυμφαίας. Ειδικά για τους χειμερινούς μήνες καταγράφονται 
ποσοστά αύξησης από 50 έως και 80% κάτι που παρουσιάζει ευκαιρίες για αύξηση της 
εποχικότητας στην ευρύτερη περιοχή. Αύξουσα βαίνει και η είσοδος από πλευράς Τουρκίας, 
κυρίως μέσω του συνοριακού σταθμού Κήπων 

o Σχετικά σταθερός αν και ελαφρώς μειούμενος είναι ο αριθμός αεροπορικών αφίξεων στο 
Αεροδρόμιο Καβάλας. Πρέπει να σημειωθεί ότι η σημαντική μείωση των πτήσεων που 
καταγράφεται για τους χειμερινούς μήνες του 2019 είναι πλασματική καθώς οφείλεται στην 
επαναλειτουργία του αεροδρομίου «Μακεδονία» (το οποίο κατά τους χειμερινούς μήνες του 
2018 περνούσε διαδικασία συντήρησης «δίνοντας» έτσι επιπλέον κίνηση στο αεροδρόμιο 
Καβάλας για εκείνο το χρονικό διάστημα).  

o Η επισκεψιμότητα από Βουλγαρία και Τουρκία βαίνει ελαφρώς αυξανόμενη, με σαφώς 
μεγαλύτερο εύρος όσον αφορά την εποχικότητα. 

Πηγή: Μεθοριακοί  σταθμοί – Επεξεργασία: INSETE 
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Πίνακας 1: Οδικές αφίξεις στην Περιφέρεια ΑΜΘ από Βουλγαρία και Τουρκία 
Πηγή: Μεθοριακοί  σταθμοί – Επεξεργασία: INSETE 

 

Πίνακες 2,3,4: Οδικές αφίξεις στην ΠΑΜΘ και σχετικές μεταβολές 
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Πηγή: Fraport – Στατιστική υπηρεσία αεροδρομίου Καβάλας 

 

 
Πίνακες 5,6: Αριθμός και μεταβολή πτήσεων και επιβατών στο αεροδρόμιο Καβάλας 

Πηγή: Fraport – Στατιστική υπηρεσία αεροδρομίου Καβάλας 

 
Πίνακας 7: Αφίξεις ανά εθνικότητα στο αεροδρόμιο Καβάλας (Αύγουστος 2019) 

1.5 Απολογισμός Δράσεων έτους 2019 
Η Περιφέρεια ΑΜΘ την προηγούμενη περίοδο και στα πλαίσια του σχετικού προγράμματος που 
εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο, έλαβε τη σύμφωνη γνώμη του ΕΟΤ και υλοποίησε τις εξής 
κύριες δράσεις: 
o Επαφές με τουριστικούς πράκτορες από χώρες στόχους καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς αλλά και 

στα πλαίσια Β2Β συναντήσεων που έλαβαν χώρα σε εκθέσεις στις οποίες συμμετείχε η Περιφέρεια 
ΑΜΘ 
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o Διαφήμιση σε γνωστά τουριστικά έντυπα του χώρου καθώς και σε ηλεκτρονικά μέσα 
o Περεταίρω βελτίωση και ανάπτυξη των ψηφιακών εργαλείων τουριστικής προώθησης emtgreece 

και τουριστικού αποθετηρίου 
o Προώθηση του τουριστικού προϊόντος σε γενικές εκθέσεις ή εκθέσεις προϊόντων 
o Συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού 
o Συνεργασία με άλλους φορείς της περιοχής στην έκδοση τουριστικών εντύπων παραχωρώντας 

ποιοτικά κείμενα και φωτογραφικό υλικό για τις ανάγκες τους 
o Προώθηση υλικού προβολής σε συνεργασία με τα γραφεία του ΕΟΤ σε αγορές στόχους (ενδεικτικά: 

Βουλγαρία, Σερβία, Πολωνία, Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία κ.α.) 
o Επιχορήγηση, στήριξη ή συνδιοργάνωση πλήθους εκδηλώσεων στην περιοχή μας, οι οποίες 

αποτελούν πόλο έλξεως επισκεπτών από το εσωτερικό ή το εξωτερικό 
o Παραγωγή διαφημιστικών και προωθητικών δώρων 
o Επιτυχής διοργάνωση του φεστιβάλ Via Egnatia 
o Στήριξη του σημαντικού για την Δράμα event «Δραμοινογνωσία» 
o Επιτυχής υλοποίηση του Φεστιβάλ Θρακικού Πελάγους 
o Επιτυχής ένταξη στο ΕΣΠΑ ολοκληρωμένου έργου Τουριστικής Προβολής με εκτεταμένες δράσεις 

προώθησης, συνολικού προϋπολογισμού 5.416.251,80 € 
1.6 Όραμα και ευθυγράμμιση με την περιφερειακή τουριστική στρατηγική 
Το όραμα και οι στόχοι για την τουριστική προβολή και ανάπτυξη της περιφέρειας ΑΜΘ, συνάδει με το 
νέο όραμα του Ελληνικού τουρισμού του ΕΟΤ (ανθρωποκεντρικός – παραδοσιακός – αυθεντικός για 
όλες τις εποχές του χρόνου) και το ζητούμενο είναι να δοθεί έμφαση στη δόμηση ισχυρής στρατηγικής 
επικοινωνίας, ικανής να προβάλλει αποτελεσματικά το πολυδιάστατο ποιοτικό τουριστικό προϊόν, να 
ανταποκριθεί στη ρευστότητα της τουριστικής ζήτησης, της υφιστάμενης κατάστασης της τουριστικής 
προσφοράς και του εντεινόμενου ανταγωνισμού και να προσελκύσει τους καταναλωτές τουρίστες / 
έμπειρους ταξιδιώτες, οι οποίοι πλέον είναι πολύ ευαίσθητοι στην ποιότητα, στην βιωματική εμπειρία 
και ιδιαιτέρως απαιτητικοί. Τα βασικά συστατικά της στρατηγικής για την ανάπτυξη του ενιαίου 
τουριστικού προϊόντος είναι: 

o η έμφαση στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού με ειδικές θεματικές 

o η συνέργεια δράσεων τουρισμού με τον πολιτισμό και την ανάδειξη της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και πολιτισμικής ταυτότητας 

o η διασύνδεση με τους παραγωγικούς τομείς, προωθώντας την τοπική γαστρονομία 
(συμπεριλαμβανομένων του οίνου) αλλά και άλλα τοπικά προϊόντα  

o η προσέλκυση των επενδύσεων με τη συμβολή του ιδιωτικού τομέα στην παραθαλάσσια και 
στην ορεινή ζώνη της περιφέρειας 

o η εξασφάλιση υποδομών και σχέσεων προσβασιμότητας 

o η στόχευση και διείσδυση σε συγκεκριμένες αγορές – στόχους 

o η καθιέρωση ειδικών πρωτοβουλιών προσέλκυσης επισκεπτών 

o η κινητοποίηση και ανάπτυξη συνεργασιών όλων των τοπικών φορέων 

Σημειώνεται ότι στρατηγικοί θεματικοί τουριστικοί άξονες, όπως καθορίσθηκαν από την Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης για το τουριστικό προϊόν της, παραμένουν οι εξής: 

i. Nature - Φυσιολατρικός τουρισμός 
ii. Seaside - Παραθαλάσσιος τουρισμός 
iii. Culture - Πολιτιστικός τουρισμός 
iv. Religious - Θρησκευτικός τουρισμός 
v. Gastronomy / Wine - Γαστρονομικός – Οινικός 

vi. City break - Τουρισμός Πόλεων 
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 2020 
Το πρόγραμμα των δράσεων τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 
για το έτος 2020, διαμορφώνεται ως εξής: 
2.1 Επαγγελματική φωτογράφηση 

 προτεινόμενη δαπάνη σε ευρώ: 16.963,20 
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Το υπάρχον τουριστικό φωτογραφικό υλικό, αν και περιέχει αρκετές ποιοτικές απεικονίσεις τουριστικών 
σημείων και δραστηριοτήτων, παρουσιάζει σημεία κόπωσης καθώς δεν έχει ανανεωθεί για χρόνια. 
Κρίνεται συνεπώς απαραίτητη μία σύγχρονη φωτογραφική ματιά που θα καλύψει τις υπάρχουσες 
θεματικές, αναδεικνύοντας παράλληλα νέες. Το φωτογραφικό υλικό θα παραχθεί από επαγγελματία, 
γνώστη τόσο της περιοχής όσο και του αντικειμένου της τουριστικής φωτογράφησης, θα καλύπτει και 
τις 4 εποχές του χρόνου και θα στοχεύει στην συνολική αναβάθμιση του προϊόντος μας.  
2.2 Παραγωγή τουριστικών video & spots 

προτεινόμενη δαπάνη σε ευρώ: 24.924,00 
Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η προβολή του ιδιαίτερου χαρακτήρα της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και του έντονου τουριστικού ενδιαφέροντος που 
παρουσιάζει. Σημειώνεται ότι τα βίντεο και τα σποτ δεν έχουν σκοπό να παρουσιάσουν το σύνολο των 
αξιοθέατων κάθε περιφερειακής ενότητας, αλλά να κινήσουν το ενδιαφέρον του επαγγελματία του 
κλάδου του τουρισμού ή του μεμονωμένου τουρίστα συνολικά για την περιοχή, αναδεικνύοντας μέσω 
εμπειριών και ιστοριών, κάθε φορά, τα μοναδικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ΑΜΘ.  
2.3 Δώρα προώθησης 

προτεινόμενη δαπάνη σε ευρώ: 229.276,00 
Στο πλαίσιο των γενικότερων δημοσίων σχέσεων που απαιτούνται για την προώθηση της ΑΜΘ ως 
τουριστικού προορισμού, θεωρείται επιβεβλημένη η προσφορά σε ειδικές ομάδες επισκεπτών, ειδικών 
αναμνηστικών τουριστικών δώρων. Τα δώρα θα παραπέμπουν στην κουλτούρα ή/και παράδοση της 
περιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα είναι καλαίσθητα και το μέγεθός τους θα 
επιτρέπει στους παραλήπτες να τα μεταφέρουν εύκολα στον τόπο διαμονής τους. Τυπικοί αποδέκτες θα 
είναι επαγγελματίες του χώρου του τουρισμού (πχ tour operators), δημοσιογράφοι, διαμορφωτές 
γνώμης, τιμώμενα πρόσωπα κλπ. Σημειώνεται ότι η προμήθεια των δώρων προώθησης αφορά χρήση 
τους σε βάθος τριετίας. 
2.4 Ενέργειες προβολής σε πύλες εισόδου 

προτεινόμενη δαπάνη σε ευρώ: 48.112,00 
Η διαφημιστική προβολή ενός τουριστικού προορισμού σε σημεία με έντονη διέλευση κόσμου φαίνεται 
να ενισχύει θεαματικά την αποτελεσματικότητα της προβολής. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται η 
τοποθέτηση θεματικών διαφημιστικών panels της περιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σε 
αεροδρόμια – πύλες εισόδου της χώρας και της Περιφέρειας. 
2.5 Έντυπο υλικό       προτεινόμενη δαπάνη σε ευρώ: 53.940,00 
2.5.1. Δημιουργία/εκτύπωση νέου έντυπου προωθητικού υλικού 
Πρόκειται για την δημιουργία νέων τουριστικών εντύπων (ενδεικτικά: θεματικός χάρτης, τουριστικά 
φυλλάδια, επαγγελματικοί οδηγοί, αφίσες, λευκώματα κλπ). Στην δράση συμπεριλαμβάνεται τόσο το 
κόστος του δημιουργικού όσο και των εκτυπώσεων. 
2.5.2 Επανεκτύπωση/επικαιροποίηση υπαρχόντων προωθητικών εντύπων 
Για το έτος αναφοράς και μέχρι τον σχεδιασμό και την τελική υλοποίηση των δράσεων που αφορούν τα 
νέα έντυπα της Περιφέρειας ΑΜΘ, θα επανεκτυπωθούν επιλεγμένα γενικά και ειδικά έντυπα τουρισμού 
των παρελθόντων ετών, ώστε να συνεχισθούν απρόσκοπτα οι διάφορες προωθητικές δράσεις της 
Περιφέρειας.  
2.5.3 Παραγωγή/επικαιροποίηση πρωτογενούς προωθητικού υλικού  
Η δράση περιλαμβάνει την παραγωγή ή και επικαιροποίηση στοχευμένων προωθητικών κειμένων 
διαφόρων μεγεθών και ύφους γραφής με στόχο την δυνατότητα αποτελεσματικής και ενιαίας προβολής 
σε πλήθος διαφορετικών μέσων (έντυπα, ΜΜΕ, ηλεκτρονικά μέσα κ.α.). Επιπλέον περιλαμβάνει την 
δημιουργία επαγγελματικών παρουσιάσεων της περιοχής σε μορφή powerpoint, δίνοντας τη 
δυνατότητα ποιοτικής προβολής σε περιπτώσεις διεξαγωγής ημερίδων, Β2Β συναντήσεων κλπ 
2.6 Διαφήμιση σε ΜΜΕ 

προτεινόμενη δαπάνη σε ευρώ: 130.000,00 
Πρόκειται για δαπάνες διαφημιστικής καμπάνιας σε τύπο, τηλεόραση, ραδιόφωνο αλλά και σε ειδικές ή 
γενικές εκδόσεις (πχ τουριστικά περιοδικά). Θα βασιστεί στους ακόλουθους κύριους άξονες: 

1. Καμπάνια εξωτερικού όπου θα αναδειχθούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της περιοχής 
μας και θα προσκληθούν δυνητικοί επισκέπτες από τις χώρες στόχους όπως αυτές αναφέρονται στο 
Στρατηγικό Σχέδιο Τουρισμού Περιφέρειας ΑΜΘ 
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2. Καμπάνια εσωτερικού η οποία θα επικεντρωθεί στην προσέλκυση επισκεπτών από την Ελλάδα, 
δεδομένου ότι τόσο οι υπάρχουσες οικονομικές συνθήκες της χώρας μας, όσο και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της περιοχής μας, όπως αυτά αναπτύχθηκαν στην Ενότητα 1, καθιστούν την 
συγκεκριμένη κατηγορία επισκεπτών ως σημαντική ευκαιρία  

3. Καμπάνια εντός Περιφέρειας ΑΜΘ η οποία απευθύνεται στους συμπολίτες μας εντός 
Περιφέρειας και θα αποσκοπεί στην συνεργασία τους όσον αφορά την τουριστική αναβάθμιση της 
περιοχής μας  

Βασικές ενέργειες που θα λάβουν χώρα είναι οι εξής:  

o Κατάρτιση ολοκληρωμένου πλάνου διαφήμισης (media plan) με βάση τους αποδέκτες αλλά και 
την εκάστοτε χώρα – στόχο 

o Καταχωρήσεις σε περιοδικά αεροπορικών εταιρειών 

o Καταχωρήσεις σε εξειδικευμένα τουριστικά περιοδικά 

o Καταχωρίσεις σε καταλόγους και φυλλάδια tour operators 

o Καταχωρήσεις σε γενικά έντυπα αναγνωρισμένου κύρους και υψηλής κυκλοφορίας 

o Λοιπές διαφημιστικές δαπάνες που θα προκύψουν ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες 

Επισημαίνεται ότι το σύνολο των δράσεων θα υλοποιηθεί τηρώντας την κείμενη περί διαφημιστικών 
δαπανών νομοθεσία και ιδιαιτέρως τις ελάχιστες ποσοστώσεις που προβλέπονται από το Π.Δ. 261/1997 
(βλέπε και ανάλυση ακόλουθου πίνακα)  

Πίνακας: Ανάλυση Προϋπολογιζόμενης Διαφημιστικής Δαπάνης στα ΜΜΕ 
 

 
Διαφημιστική 
Δαπάνη ανά 

κατηγορία ΜΜΕ 

% επί του 
συνόλου 
των ΜΜΕ 

Δαπάνη σε 
Περιφερειακά 

ΜΜΕ 

% επί της 
κατηγορίας 

ΜΜΕ 

Έντυπα:           78.000 €  60%          24.500 €  31,41% 

Τηλεοπτικοί Σταθμοί:           26.000 €  20%            9.500 €  36,54% 

Ραδιοφωνικοί Σταθμοί:           26.000 €  20%            9.500 €  36,54% 

Σύνολα:         130.000 €  100%          43.500 €  33,46% 

 
2.7 B2B Workshops 

προτεινόμενη δαπάνη σε ευρώ: 62.000,00 
Οι επαγγελματικές συναντήσεις (Β2Β workshops) αποτελούν εξαιρετικό εργαλείο τουριστικής 
προώθησης καθώς δίνουν την δυνατότητα στους επαγγελματίες του τουρισμού να έρθουν σε άμεση 
επαφή μεταξύ τους με στόχο την ενίσχυση των τουριστικών τους προϊόντων. Τελικός στόχος είναι η 
ενδυνάμωση του brand της περιφέρειας και η αύξηση της αναγνωρισιμότητας της ως τουριστικού 
προορισμού.  
Το συγκεκριμένο έργο αφορά προκαθορισμένες προσωπικές συναντήσεις με εκπροσώπους τουριστικών 
γραφείων ή tour operators και παρουσιάσεις της ΠΑΜΘ ως τουριστικού προορισμού σε εξειδικευμένο 
κοινό επαγγελματιών. Η τελική επιλογή των workshops θα εξαρτηθεί από παράγοντες όπως το 
ενδιαφέρον των επαγγελματιών, οι υφιστάμενοι οικονομικοί πόροι, αποτελέσματα τυχόν 
διαβουλεύσεων με επαγγελματίες, οι τρέχουσες εξελίξεις στην τουριστική αγορά κλπ. Ενδεικτικές χώρες 
συμμετοχής είναι οι Ιταλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Αγγλία και Βουλγαρία. 
2.8 Ταξίδια εξοικείωσης  

προτεινόμενη δαπάνη σε ευρώ: 74.400,00 
Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης σε διαμορφωτές κοινής γνώμης οι οποίοι θα φιλοξενηθούν στην περιοχή 
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ειδικά για τον σκοπό αυτό. Ως διαμορφωτές κοινής γνώμης, νοούνται πρόσωπα κύρους, με σημαντική 
αναγνωρισιμότητα στην χώρα τους ή και διεθνώς, τα οποία διαθέτουν την ικανότητα να 
πολλαπλασιάσουν τα οφέλη μιας τουριστικής καμπάνιας χάρη στην επαγγελματική τους ιδιότητα, στις 
προσωπικές τους δεξιότητες και στις κοινωνικές τους διασυνδέσεις. Το έργο περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες επιμέρους ενέργειες: 
o Περιηγήσεις και ξεναγήσεις σε σημαντικά αξιοθέατα της περιφέρειας ΑΜΘ 
o Εκπόνηση δραστηριοτήτων σχετικών με το τουριστικό προϊόν της περιοχής (πχ rafting, σκι, 

παρακολούθηση πουλιών, σεμινάρια οινογευσίας, λουτρά, συμμετοχή σε λαϊκά δρώμενα, 
θαλάσσια σπορ, δοκιμή τοπικής κουζίνας, αγροτουριστικές εργασίες κλπ) 

o Διαλέξεις από ειδικά καταρτισμένους ομιλητές για θέματα που αφορούν την περιοχή και 
παρουσιάζουν ιστορικό, πολιτιστικό, τουριστικό, επιχειρηματικό ή άλλο ενδιαφέρον για τους 
φιλοξενούμενους 

o Συναντήσεις Β2Β 
Θεματικά ταξίδια εξοικείωσης θα λάβουν επίσης χώρα ανάλογα με τις  επιθυμητές κατά περίπτωση 
ομάδες στόχους (π.χ. ταξίδια εξοικείωσης σχολικού τουρισμού, θρησκευτικού τουρισμού, εναλλακτικού 
τουρισμού, ταξίδια εξοικείωσης με στόχευση διαμορφωτές συγκεκριμένης χώρας-στόχου κ.ο.κ.)  
2.9 Προωθητικές δράσεις διαδικτύου 

      προτεινόμενη δαπάνη σε ευρώ: 93.248,00 
Περιλαμβάνονται δράσεις που θα εξασφαλίσουν την εκτενή και διαρκή παρουσία της Περιφέρειας 
ΑΜΘ στο διαδίκτυο. Στην εν λόγω κατηγορία συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων τα παρακάτω: 

o Ενέργειες διαχείρισης ιστολογίου τουριστικών θεμάτων (blog) 
o Ηλεκτρονική διασύνδεση τουριστικών blogs που αναφέρονται στην περιοχή 
o Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης λογαριασμών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
o Προώθηση μέσω τουριστικών portals, μηχανών αναζήτησης, εξειδικευμένων τουριστικών 

διαδικτυακών τόπων και social media 
2.10 Ειδικές δράσεις προβολής 

προτεινόμενη δαπάνη σε ευρώ: 99.200,00 
Η συγκεκριμένη κατηγορία δράσεων αναφέρεται σε ειδικές ενέργειες τουριστικής προβολής τόσο σε 
χώρες στοχευμένων τουριστικών αγορών όσο και εντός Ελλάδος. Στόχος είναι η δημιουργία 
καταλλήλων συνθηκών που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων και το κλείσιμο 
επαγγελματικών συμφωνιών.  Για το έτος αναφοράς, ενδεικτικές χώρες στόχοι είναι η Ρωσία, η Σερβία, 
η Τουρκία, η Κύπρος, η Μολδαβία, Ρουμανία, Βουλγαρία ενώ πόλεις – στόχοι εντός Ελλάδος είναι η 
Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Ενδεικτικές δράσεις είναι η διοργάνωση προωθητικών events στα πλαίσια 
εκθέσεων τουρισμού, η ενοικίαση περιπτέρων σε ειδικές διοργανώσεις, ή φεστιβάλ, η συμμετοχή σε 
επαγγελματικά workshops, προωθητικές δράσεις γαστρονομικού ενδιαφέροντος, προωθητικές δράσεις 
στο Αθηναϊκό Metro και στην  παραλία Θεσσαλονίκης κ.ο.κ. 
2.11 Ψηφιακές εφαρμογές  

προτεινόμενη δαπάνη σε ευρώ: 74.648,00 
Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι η χρήση των πλέον σύγχρονων εργαλείων για την τουριστική 
προώθηση της περιοχής καθώς και για την ενίσχυση της εμπειρίας των επισκεπτών. Κύριες δράσεις θα 
είναι οι παρακάτω: 
o ΕΜΤ Intelligence Tourism Suite: Πρόκειται για πλατφόρμα διαδικτυακών εφαρμογών η οποία 

θα απευθύνεται στους επαγγελματίες του κλάδου του τουρισμού που δραστηριοποιούνται στην 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Συνοπτικά θα περιλαμβάνει εργαλεία όπως 
benchmarking tools, βάσεις δεδομένων, data analysis platforms, κ.α. με σκοπό αφενός την 
ακριβέστερη και πληρέστερη απεικόνιση της τουριστικής δραστηριότητας στην περιοχή και 
αφετέρου την βοήθεια στην χάραξη στρατηγικής για επόμενες περιόδους διαχείρισης. 

o Εγκατάσταση τουριστικών beacons: Η ενέργεια αφορά την βελτίωση της τουριστικής 
εμπειρίας σε επιλεγμένα σημεία ενδιαφέροντος μέσω εγκατάστασης ενός δικτύου από 100 
beacons. Τα beacons θα επικοινωνούν με αντίστοιχη mobile εφαρμογή και θα δίνουν 
συγκεκριμένες πληροφορίες θέσης ακόμα και στο εσωτερικό χώρων (πχ μουσεία, κλειστοί 
αρχαιολογικοί χώροι κλπ) όπου δεν η ακρίβεια αλλά και η ένταση του σήματος GPS υπολείπεται.  
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o Εικονική τουριστική περιήγηση: Εικονικές περιηγήσεις (virtual tours) θα δημιουργηθούν για 
επιλεγμένα σημεία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και θα μεταφορτωθούν σε 
κατάλληλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες (πχ Google Street View κ.ο.κ.) 

o Τουριστική εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα: Η εν λόγω ενέργεια αφορά την δημιουργία 
σύγχρονης hybrid mobile εφαρμογής σε Ελληνικά και Αγγλικά υπό την μορφή έξυπνου travel guide 
η οποία θα στοχεύει στην ανάδειξη τουριστικών σημείων ενδιαφέροντος, διαδρομών, 
δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων  κλπ. 

o Αναβάθμιση emtgreece.com και ηλεκτρονικού τουριστικού αποθετηρίου: Η συγκεκριμένη 
δράση αφορά την αναβάθμιση της διαδικτυακής πύλης προβολής του τουριστικού προϊόντος της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης η οποία επί του παρόντος είναι ανηρτημένη στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.emtgreece.com. Η πύλη στην νέα, αναβαθμισμένη της μορφή θα 
συμβαδίζει με τα τελευταία πρότυπα σχεδίασης ώστε να προκαλεί το ενδιαφέρον του σύγχρονου 
επισκέπτη, ενώ ταυτόχρονα θα έχει βελτιώσεις σε ταχύτητα, πληρότητα και ευκολία διαχείρισης. 
Ανάλογες αναβαθμίσεις θα γίνουν και στο τουριστικό αποθετήριο της ΠΑΜΘ το οποίο έχει αρχίσει 
να δείχνει την ηλικία του και χρειάζεται να εναρμονιστεί ξανά με τα σύγχρονα πρότυπα χειρισμού 
και διαμοιρασμού πληροφορίας, ενώ θα ληφθεί ειδική μέριμνα για τον υποστηρικτικό μηχανισμό 
(backend) χειρισμού πληροφορίας και μεταφράσεων αυτής. 

o Card Board Mobile App: Περιλαμβάνει την δημιουργία mobile εφαρμογής εικονικής 
περιήγησης με κύριο στόχο την χρήση σε εκθέσεις τουρισμού, μέσω της οποίας οι χρήστες θα 
μπορούν να περιηγηθούν σε ένα εικονικό περιβάλλον προβολής φωτογραφιών 360 μοιρών από 
επιλεγμένες τοποθεσίες της Περιφέρειας. 

2.12 Συμμετοχή σε εκθέσεις  
προτεινόμενη δαπάνη σε ευρώ: 680.000,00 

Οι εκθέσεις αποτελούν βασικό μέσο για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και κατ’ επέκταση της 
μακροπρόθεσμης τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής. Με την συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων 
ενδιαφερόμενων φορέων θα επιδιωχθεί η προβολή μιας συγκροτημένης παρουσίας της ΠΑΜΘ στο 
εξωτερικό, πάντα συνοδευόμενης από Β2Β επιχειρηματικές συναντήσεις, διεξαγωγή παράλληλων 
events, Workshops, παρουσιάσεις σεμιναρίων γευσιγνωσίας κ.α. Η επιλογή των εκθέσεων (είτε με 
αυτόνομη συμμετοχή είτε ως συνεκθέτες του ΕΟΤ) συνάδει με τη στρατηγική προβολής της ΠΑΜΘ για 
τα επόμενα έτη και εξυπηρετεί στο σχεδιασμό διατήρησης και ανάπτυξης νέων αγορών. Συγκροτήθηκε 
με βάση την υφιστάμενη επισκεψιμότητα, τα δεδομένα αφίξεων σε Ελλάδα και ΠΑΜΘ και την 
προώθηση εκφρασμένων πιθανών συνεργασιών αλλά και τη δυνατότητα επέκτασης σε νέες αγορές και 
παρουσίαση τουριστικών πόρων. Σημειώνεται ότι η τελική επιλογή των εκθέσεων θα εξαρτηθεί και από 
άλλους παράγοντες όπως το ενδιαφέρον των επαγγελματιών, οι υφιστάμενοι οικονομικοί πόροι, 
αποτελέσματα τυχόν διαβουλεύσεων με επαγγελματίες, οι τρέχουσες εξελίξεις στην τουριστική αγορά 
κλπ.  
Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά οι εκθέσεις στις οποίες προγραμματίζεται να συμμετέχει η ΠΑΜΘ:  
 

 Έκθεση Τόπος Μήνας Διεξαγωγής 

1 Vakantie BEURS Ουτρέχτη, Ολλανδία Ιανουάριος 

2 Holiday Spa Σόφια, Βουλγαρία Φεβρουάριος 

3 IFT Βελιγράδι, Σερβία Φεβρουάριος 

4 TTR Βουκουρέστι, Ρουμανία Φεβρουάριος 

5 ΙΤΒ Βερολίνο, Γερμανία Μάρτιος 

6 ΜΙΤΤ Μόσχα, Ρωσία Μάρτιος 

7 Ταξίδι Λευκωσία, Κύπρος Απρίλιος 

8 Greek Travel Show Αθήνα Μάιος 

9 ITB China Σαγκάη Μάιος 
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10 IFTM TOP RESA Παρίσι, Γαλλία Σεπτέμβριος 

11 ΔΕΘ Θεσσαλονίκη Σεπτέμβριος 

12 Birdfair Λέστερ, Αγγλία Αύγουστος 

13 Tour Natur Ντίσελντορφ, Γερμανία Αύγουστος 

14 World Travel Show Βαρσοβία, Πολωνία Οκτώβριος 

15 WTM Λονδίνο, Αγγλία Οκτώβριος 

16 Philoxenia Θεσσαλονίκη Νοέμβριος 

17 Prowein Ντίσελντορφ, Γερμανία Μάρτιος 

18 Fruit Logistica Βερολίνο, Γερμανία Φεβρουάριος 

19 Anuga Κολωνία, Γερμανία Οκτώβριος 

20 Natural & Organic Λονδίνο, Αγγλία Απρίλιος 

21 Alimentaria Βαρκελώνη, Ισπανία Απρίλιος 

22 Food expo Αθήνα Μάρτιος 

23 Detrop Θεσσαλονίκη Φεβρουάριος 

24 Πανέβρια Αγροτική Έκθεση Φέρρες Σεπτέμβριος 

25 Kavala Expo Καβάλα Οκτώβριος 

26 Γενική Έκθεση Ξάνθης Ξάνθη Μάρτιος 

27 Alexpo Αλεξανδρούπολη Ιούνιος 

28 Εμπορική Έκθεση ΑΜΘ Κομοτηνή Μάιος 

Σημειώσεις:  
1. Οι ανωτέρω ημερομηνίες εκθέσεων, παρατίθενται, έτσι όπως έχουν ανακοινωθεί την παρούσα 

στιγμή, ενώ η πρόθεση συμμετοχής, εφόσον υπάρχουν οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι, δεν 
αλλάζει, έστω και αν μια έκθεση πραγματοποιηθεί  σε άλλες ημερομηνίες απ’ ότι είχε 
ανακοινωθεί αρχικά.  

2. Είναι δυνατή η προσθαφαίρεση εκθέσεων σε σχέση με τις αναφερόμενες ως άνω ανάλογα με 
επικαιροποιημένα στοιχεία ή άλλες παραμέτρους.  

3. Oι παραπάνω εκθέσεις θα υλοποιηθούν κατά περίπτωση και κατά αρμοδιότητα από τις 
Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της ΠΑΜΘ, την Διεύθυνση Δια Βίου 
Μάθησης και Απασχόλησης της ΠΑΜΘ και τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής  της ΠΑΜΘ, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Διοικητικού-Οικονομικού των 
Περιφερειακών Ενοτήτων της ΠΑΜΘ και την Διεύθυνση Οικονομικού ΠΑΜΘ 

4. Το κόστος συμμετοχής για κάθε έκθεση είναι συνάρτηση του κόστους ενοικίου για το περίπτερο 
(διαφορετικό σε  κάθε χώρα), των τετραγωνικών μέτρων του περιπτέρου που θα νοικιαστεί, της 
συμμετοχής μαζί με τον Ε.Ο.Τ. ή σε αυτόνομη παρουσία, των εξόδων των ατόμων αποστολής, 
της διοργάνωσης παράλληλων εκδηλώσεων κλπ.  

5. Όσον αφορά την παρουσία σε συγκεκριμένες χώρες στόχους, εκτός από την συμμετοχή στην 
αντίστοιχη έκθεση, μπορεί να περιλαμβάνεται και η  διοργάνωση παράλληλης εκδήλωσης για 
την προώθηση της Περιφέρειάς μας ως τουριστικό προορισμό σε τουριστικούς πράκτορες και 
δημοσιογράφους, καθώς και προωθητικές ενέργειες του τουριστικού προορισμού μας. Το 
κόστος για τις εκδηλώσεις αυτές θα υπολογιστεί ύστερα από τον καθορισμό των λεπτομερειών 
(χώρος, catering, άτομα, μεταφραστές, υποστήριξη κλπ) της κάθε εκδήλωσης. 

2.13 Φεστιβάλ, εκδηλώσεις, ειδικές δράσεις προβολής 
 προτεινόμενη δαπάνη σε ευρώ: 230.000,00 
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Τα φεστιβάλ και οι εκδηλώσεις αποτελούν δράσεις, οι οποίες όταν καθιερωθούν αποτελούν το σήμα 
κατατεθέν μίας περιοχής, την κάνουν γνωστή και προσελκύουν μεγάλους αριθμούς 
επαναλαμβανομένων τουριστικών επισκέψεων.  
2.13.1 Φεστιβάλ Via Egnatia  
H αρχαία Εγνατία οδός, διατρέχει την περιφέρεια μας και αποτελεί δρόμο πολιτισμού αλλά και 
πανευρωπαϊκά γνωστό μνημειακό πόρο. Το φεστιβάλ Via Egnatia θα στοχεύσει στην περεταίρω 
ενίσχυση του εν λόγω τουριστικού προϊόντος. Δίπλα στην αρχαία Εγνατία, θα διοργανωθούν 
εκδηλώσεις αρχαιολογικής-ιστορικής αναδρομής, προβολής παραδοσιακών στοιχείων, τοπικής 
γαστρονομίας, πολιτιστικών εκδηλώσεων και μουσικών.  
2.13.2 Φεστιβάλ Θρακικού Πελάγους  
Επιδίωξη της Περιφέρειας ΑΜΘ είναι η ανάδειξη του παραλιακού τόξου της περιοχής μας μέσω 
καλοκαιρινών εκδηλώσεων οι οποίες θα αποσκοπούν στην ενδυνάμωση της επαφής των επισκεπτών με 
τον υδάτινο όγκο του ιστορικού Θρακικού Πελάγους. Έμφαση θα δοθεί σε εκδηλώσεις που θα 
αναδεικνύουν πρωτίστως αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς χώρους, με την συνδρομή όμως στοιχείων 
ικανών να προσελκύσουν κοινό όλων των ηλικιών. Η τελική σύνθεση των προωθητικών ενεργειών θα 
καθοριστεί μετά από διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς της Περιφέρειας. 
2.13.3 Εκδηλώσεις Φαλακρού 
Πρόκειται για στοχευμένη δράση προώθησης που θα τοποθετήσει το Φαλακρό Όρος στο τουριστικό και 
αθλητικό γίγνεσθαι, προωθώντας παράλληλα την περιβαλλοντική συνείδηση. Στα πλαίσια της 
εκδήλωσης επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν δωρεάν σε αθλητικές δραστηριότητες, 
όπως (ενδεικτικά) πεζοπορία, ορειβασία, αναρρίχηση, ορειβατικό σκι, σκι, τοξοβολία, τρέξιμο βουνού, 
ορεινό ποδήλατο, αλεξίπτωτο πλαγιάς, snowyoga, flyingfox κ.ά. Επιπλέον, γνωστοί αθλητές, προπονητές 
και ειδικοί θα παρουσιάσουν τα αθλήματά τους μέσα από εισηγήσεις, βίντεο, παρουσιάσεις και 
επιδείξεις. Παράλληλες ενέργειες θα λάβουν επίσης χώρα όπως (ενδεικτικά) συναυλίες, έκθεση 
φωτογραφίας κ.α. 
2.13.4 Θρακο-Μακεδονική Synergia  
Η εκδήλωση έχει ως στόχο, τη σύζευξη προϊόντων της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με τον 
ευρύτερο τουριστικό χώρο, τους ξενοδόχους, τους χώρους εστίασης και τους χώρους αναψυχής και 
ειδικότερα τη συνέργεια των παραγωγών του διατροφικού τομέα, των μεταποιημένων προϊόντων, με 
τον τομέα των υπηρεσιών (ξενοδοχεία, εστίαση, αναψυχή), ώστε να αναδειχθούν τα τοπικά προϊόντα, 
οι ιδιαίτερες γεύσεις και να εμφανίζονται διακριτά στην επαγγελματική κουζίνα της περιοχής, κατά την 
τουριστική περίοδο. Επιδίωξη αποτελεί η πραγματική στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων, των 
εξαίρετων τοπικών προϊόντων, των αγροτικών, κτηνοτροφικών και μεταποιημένων (τροφίμων και 
ποτών κυρίως), για την ανάπτυξη της περιφερειακής οικονομίας και η εισροή πόρων. Κατά τη διάρκεια 
των εκδηλώσεων θα υπάρχει η δυνατότητα για Business-to-Business (B2B) συναντήσεις των παραγωγών 
με τους υπεύθυνους αγορών των ξενοδοχείων, τους υπεύθυνους μεγάλων μονάδων εστίασης, και των 
δικτύων διανομής των supermarkets. 
2.13.5 Ειδικές δράσεις προβολής εντός και εκτός Ελλάδας  
Η συγκεκριμένη ενότητα περιλαμβάνει προωθητικές δράσεις εντός και εκτός Ελλάδας οι οποίες είτε θα 
έχουν αυτόνομο χαρακτήρα (πχ κατασκευή προωθητικού περιπτέρου αποκλειστικά από την ΠΑΜΘ), 
είτε θα εντάσσονται σε εκδηλώσεις και προωθητικές ενέργειες τρίτων. Στα πλαίσια της εν λόγω δράσης 
και σε συνεργασία με Δήμους, φορείς και συλλόγους, θα πραγματοποιηθούν επίσης επαφές, ημερίδες 
και εκδηλώσεις με στόχο τη δημιουργία και εγκαθίδρυση των βάσεων για την ανάπτυξη συγκεκριμένων 
προϊόντων ειδικών μορφών τουρισμού. Ενδεικτικοί άξονες ανάδειξης θα είναι οι παρακάτω: 
o Γαστρονομικός τουρισμός: Ενδεικτικές δράσεις: Φεστιβάλ γευσιγνωσίας, φεστιβάλ 

οινογνωσίας (π.χ. φεστιβάλ «Δραμοινογνωσία»), παρουσίαση τοπικών προϊόντων κ.α. 
o Θρησκευτικός τουρισμός: Ενδεικτικές δράσεις: Διοργάνωση θρησκευτικών εκδηλώσεων, 

προωθητικές ημερίδες κ.α. 
o Εναλλακτικός τουρισμός: Ενδεικτικές δράσεις: Διοργάνωση αθλητικών προωθητικών 

δρώμενων, ποδηλατικά ή πεζοπορικά events που αφορούν διάσχιση περιοχών φυσικού κάλους ή 
πολιτιστικού/αρχαιολογικού ενδιαφέροντος (πχ Brevet Φιλίππων) κ.α. 

o Σχολικός τουρισμός: Επαφές και ενέργειες προώθησης δράσεων καταλλήλων για νέους 
o Διατοπικές συνεργασίες: Ενδεικτικές δράσεις: Φεστιβάλ τέχνης που απευθύνεται στις 

γειτονικές χώρες των Βαλκανίων, διαγωνισμοί μουσικής ή κινηματογράφου, σεμινάρια τέχνης κ.α. 
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πάντα με τελικό στόχο την προώθηση του τουριστικού  μας προϊόντος και την αύξηση της 
επισκεψιμότητας στην περιοχή 

o Τουρισμός για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες: Επαφές με εκπροσώπους συλλόγων και 
προωθητικά/ενημερωτικά events ειδικά για ΑΜΕΑ 

2.13.6 Στήριξη εμβληματικών εκδηλώσεων εντός Περιφέρειας  
Παράλληλα με τα προαναφερθέντα, η ΠΑΜΘ, θα φροντίσει για την υποστήριξη, αιγίδα και προβολή 
συγκεκριμένων εμβληματικών εκδηλώσεων ανά Περιφερειακή Ενότητα. Μέσα στην πληθώρα 
πολιτιστικών, αθλητικών, γαστρονομικών και άλλων παρόμοιου χαρακτήρα εκδηλώσεων, ξεχωρίζουν 
ανά ΠΕ συγκεκριμένες οι οποίες έχουν την υποδομή και το θεματικό υπόβαθρο να αποτελέσουν 
εμβληματικές δράσεις αποδίδοντας προστιθέμενα οφέλη στην τουριστική ανάδειξη. Η επιλογή των 
εκδηλώσεων αυτών θα πραγματοποιηθεί κατά περίπτωση ανά Περιφερειακή Ενότητα σε συνεργασία 
με τους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες. Η δε χρηματοδότηση θα βασιστεί στους αντίστοιχους κωδικούς 
πολιτιστικών εκδηλώσεων. 
2.14 Έρευνες αξιολόγησης 

προτεινόμενη δαπάνη σε ευρώ: 28.520,00 

Σκοπός της δράσης είναι η ανάδειξη τόσο των τουριστικών πλεονεκτημάτων ΠΑΜΘ όσο και θεμάτων τα 
οποία χρίζουν βελτίωσης, με στόχο πάντα την παροχή της καλύτερης δυνατής εμπειρίας στον 
επισκέπτη. Στο πλαίσιο αυτό θα χρησιμοποιηθούν εργαλεία όπως τα παρακάτω:  
o Έρευνα ικανοποίησης αλλοδαπών εισερχομένων τουριστών 
o Πανελλαδική έρευνα γνώμης για την ΑΜΘ ως τουριστικό προορισμό 
o Έρευνα σε φορείς του τουρισμού της Περιφέρειας 

Οι μέθοδοι θα ποικίλουν ανάλογα με τον εκάστοτε στόχο (πχ ερωτηματολόγια, τηλεφωνικές 
συνεντεύξεις, έρευνα πεδίου κλπ) και θα δοθεί έμφαση στην διεξαγωγή χρήσιμων και σταθμισμένων 
κάθε φορά συμπερασμάτων. 
ΣΥΝΟΨΗ 
Με βάση τα προαναφερθέντα, προκύπτει ο ακόλουθος συγκεντρωτικός πίνακας δράσεων και 
προτεινόμενων δαπανών: 

 Δράση Προτ. Δαπάνη σε € 

1 Επαγγελματική φωτογράφηση 16.963,20 

2 Παραγωγή τουριστικών video & spots 24.924,00 

3 Δώρα προώθησης 229.276,00 

4 Ενέργειες προβολής σε πύλες εισόδου 48.112,00 

5 Έντυπο υλικό 53.940,00 

6 Διαφήμιση σε ΜΜΕ 130.000,00 

7 B2B Workshops 62.000,00   

8 Ταξίδια εξοικείωσης  74.400,00 

9 Προωθητικές δράσεις διαδικτύου 93.248,00 

10 Ειδικές δράσεις προβολής 99.200,00 

11 Ψηφιακές εφαρμογές  74.648,00 

12 Συμμετοχή σε εκθέσεις  680.000,00 

13 Φεστιβάλ, εκδηλώσεις, ειδικές δράσεις προβολής 230.000,00 

14 Έρευνες αξιολόγησης 28.520,00 

 Σύνολο: 1.845.231,20 

Όλες οι αναφερόμενες δαπάνες προτείνονται σύμφωνα με τις εκτιμώμενες ανάγκες προβολής και υπόκεινται 
σε αυξομειώσεις ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα της Περιφέρειας και την τελική απόφαση του 
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Περιφερειακού Συμβουλίου. Τα τελικά ποσά καθώς και οι τρόποι χρηματοδότησης, θα προσδιοριστούν 
επακριβώς με βάση τις απαιτήσεις του Τεχνικού Προγράμματος ΠΑΜΘ καθώς και τις οδηγίες των λοιπών 
χρηματοδοτικών εργαλείων που έχει στη διάθεσή της η Περιφέρεια ΑΜΘ (ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
κλπ). Υπόκεινται δε, στην σύμφωνη γνώμη και σχετική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ. Μετά 
τα ανωτέρω παρακαλώ για την έγκριση του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας ΑΜΘ για 
το έτος 2020. 
 
     Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 163 του N. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 21  ΥΠΕΡ 15  ΚΑΤΑ  

 
   Εγκρίνει το πρόγραμμα Τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
για το έτος 2020. 
 
  Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ 1)Τοψίδης Χριστόδουλος 
2)Μαρκόπουλος Θεόδωρος, 3) Ιωσηφίδης Αλέξανδρος, 4) Αμοιρίδης Μιχαήλ, 5) Βουλγαρίδης, 
Νικόλαος, 6) Εξακουστός Κωνσταντίνος, 7) Ταπατζάς Εμμανουήλ, 8) Πατακάκης Ανάργυρος, 9) 
Ιμάμογλου Τζιχάν, 10) Καζάκου – Βρούζου Τριανταφυλλιά, 11) Βουρβουκέλης Οδυσσέας, 12) 
Χατζηγκενέ Ιρφάν, 13) Παπατολίδης Δημήτρης, 14) Συμεωνίδης Θεόδωρος, 15) Ναθαναηλίδης 
Αναστάσιος. 
 
Παρών δήλωσαν  οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Κατσιμίγας Κωνσταντίνος, 2) Χατζηπέμου Χρήστος, 
3) Μαχμούτ Σερκάν, 4) Κουράκ Ριτβάν, 5) Αργυρίου Νικόλαος, 6) Λυμπεράκης Δημήτριος, 7) 
Ζαμπουνίδης Ιωάννης. 

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 3/2020. 

 
                         Ο  ΠΡΟΕΔΡOΣ   ΤΟΥ                                                     Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ                                  
                   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   
                   ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ                                  ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 
 
 
                     Παπαθεοδώρου  Χρήστος                                             Λυμπεράκης Δημήτριος    
 

  ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Πέτροβιτσ  Δημήτριος    25. Μωυσιάδης  Αριστείδης                
2. Τσαλικίδης  Νικόλαος         26. Ταπατζάς Εμμανουήλ                    
3. Παπαδόπουλος  Γεώργιος 27. Πατακάκης  Ανάργυρος           
4. Γαλάνης Βασίλειος               (απών)  28. Ιμάμογλου Τζιχάν 
5. Ευφραιμίδης Νικόλαος 29. Καζάκου – Βρούζου Τριανταφυλλιά 
6. Τσώνης Αθανάσιος         30. Βουρβουκέλης Οδυσσέας             
7. Παπαεμμανουήλ  Γρηγόριος 31. Χατζηγκενέ  Ιρφάν                          
8. Κουρτίδης  Κωνσταντίνος 32. Πολυμέρου  Μαρία                       (απούσα)  
9. Μουλταζά  Ταρκάν Μουλταζά 33. Κατσιμίγας Κωνσταντίνος 

10. Αντωνιάδης Κωνσταντίνος 34. Χατζηπέμου Χρήστος 
11. Ιμπράμ  Αχμέτ 35. Μαχμούτ Σερκάν 
12. Βενετίδης Κωνσταντίνος 36. Κουράκ Ριτβάν 
13. Γαλανόπουλος Δημήτριος    37. Αργυρίου Νικόλαος 
14. Δελησταμάτης Βασίλειος 38. Σιμιτσής   Κωνσταντίνος 
15. Πολίτης Αλέξιος     39. Γρανάς  Αρχέλαος 
16. Ναλμπάντης  Κωνσταντίνος 40. Ζιμπίδης Γεώργιος   
17. Τοψίδης Χριστόδουλος       41. Ζαμπουνίδης Ιωάννης 
18. Μαρκόπουλος  Θεόδωρος 42. Δόντσος Δημήτριος                
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19. Γάκης  Χρήστος          (απών)         43. Παπατολίδης Δημήτρης   
20. Ιωσηφίδης  Αλέξανδρος 44. Στεφανίδης Ιωάννης 
21. Βαβίας Σταύρος 45. Συμεωνίδης  Θεόδωρος   
22. Αμοιρίδης Μιχαήλ 46. Ναθαναηλίδης Αναστάσιος   
23. Βουλγαρίδης  Νικόλαος    47. Βέργας  Γεώργιος                    
24. Εξακουστός  Κωνσταντίνος 48. Περεντίδης Θεόδωρος           

  49. Καραγιώργης  Ανδρέας   
 

ΑΔΑ: ΨΕΡ87ΛΒ-Β7Ρ



 
 
Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ 

Μπουμπουλίνας 30 (1ος όροφος), Τ.Κ.: 106 82, Αθήνα, 

Τηλ.: 210.82.54.256, Fax: 210.82.54.258 

Διάζωμα - Web: www.diazoma.gr, E-mail: info@diazoma.gr  

 

 

 Αθήνα, 24 Ιουλίου 2020 

 Προς: 

 κ. Ροδιανό Αντωνακόπουλο 

 Διευθύνοντα Σύμβουλο της  

 Νέας Οδού 

Αγαπητέ κ. Αντωνακόπουλε, 

Όπως ήδη γνωρίζετε το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», ως αυθεντικός εκφραστής του 

ευρωπαϊκού πνεύματος και γνήσιος φορέας υλοποίησης των ευρωπαϊκών πολιτικών 

μέσα από τη συνεργασία του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα, συμβάλλει στο 

σχεδιασμό και την υλοποίηση νεών προϊόντων πολιτιστικού τουρισμού, όπως είναι οι 

Πολιτιστικές Διαδρομές και τα Αρχαιολογικά Πάρκα. Στόχος τους είναι η ένταξη των 

μνημείων στο κέντρο της ζωής και η σύνδεσή τους με την αειφορία και τη βιώσιμη 

ανάπτυξη.  

 

1. «Τριλογία της Αττικής: Ελευσίνα – Αθήνα - Λαύριο» 

 

Το τελευταίο διάστημα σχεδιάζεται το μεγαλύτερο πρόγραμμα Ο.Χ.Ε. για τη χώρα μας, 

η «Τριλογία της Αττικής: Ελευσίνα – Αθήνα - Λαύριο», με τη συμμετοχή του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», των Δήμων Αθηναίων, Ελευσίνας και Λαυρίου, της Περιφέρειας 

Αττικής και του Ιδιωτικού Τομέα. 

Η τριλογία είναι μία ισχυρή και πρωτότυπη αφήγηση που φωτίζει τη σύνθετη και την 

πολυεπίπεδη πραγματικότητα της κλασικής Αθήνας. Βασικός άξονας του 

προγράμματος θα είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας πολιτιστικής διαδρομής 

που θα αποκαθιστά τη σύνδεση που είχε η πόλη της αρχαίας Αθήνας με το Ιερό της 

Ελευσίνας, το Λαύριο και τα ορυχεία αργύρου, καθώς και με το επίνειό της, τον 

Πειραιά.  

Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», ύστερα από συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Αττικής, κ. 

Γιώργο Πατούλη, ανέλαβε και ανέθεσε τη μελέτη Masterplan για το παραπάνω 

πρόγραμμα, δηλαδή την εκπόνηση κειμένου για τον προσδιορισμό της 

mailto:info@diazoma.gr


Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης του προγράμματος «Τριλογία της Αττικής», 

προκειμένου το έργο να ενταχθεί στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

(Π.Ε.Π.) Αττικής στην προγραμματική περίοδο 2021-2027 (Ευρωπαϊκή 

χρηματοδότηση). 

Η παραπάνω μελέτη ανατέθηκε σε δύο σπουδαίους μελετητές και συνεργάτες του 

Σωματείου, τους κ.κ. Νίκο Σμιτ, οικονομολόγο και Thomas Greve, πολεοδόμο, με 

χορηγία ύψους 20.000 ευρώ των «ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Α.Ε.» και της ΑΙΓΕΑΣ 

ΑΜΚΕ.  

Στόχος της μελέτης είναι η ανάδειξη και ενσάρκωση του αφηγήματος της Κλασικής 

Αθήνας, η διάχυση των επισκεπτών σε όλη την Αττική και η παραμονή τους για 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Έτσι, θα βελτιωθεί ποιοτικά το τουριστικό προϊόν της 

Αθήνας, η οποία θα μετατραπεί σταδιακά από πέρασμα σε προορισμό.  

Επιπλέον, στο πλαίσιο του σχεδιασμού του προγράμματος θα ανατεθούν και οι 

παρακάτω τρεις μελέτες: 

I. Μελέτη κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο σύγχρονο κυκλοφοριακό δίκτυο της 

Αττικής και μελέτη ειδικής σήμανσης των σημείων της διαδρομής, προκειμένου 

να ενοποιηθεί η πόλη της Αθήνας με τα Αρχαιολογικά Πάρκα της Ελευσίνας και 

του Λαύριου και τον Πειραιά. Μάλιστα αφετηρία της μελέτης αυτής αποτελεί η 

δική σας μελέτη πεζοδρόμησης της οδού Αρχαίου Θεάτρου του Δήμου Αχαρνών, 

την οποία εκπόνησε ο κ. Γιώργος Νέλλας (μελετητικό γραφείο AVARIS). Το 

αρχαίο θέατρο των Αχαρνών θα αποτελέσει έναν από τους σημαντικότερους 

«σταθμούς» της «Τριλογίας της Αττικής» (Συν. 1 Προδιαγραφές 

κυκλοφοριακής μελέτης) 

  

II. Μελέτη Marketing  Plan της Διαδρομής. Το Σχέδιο θα υποδεικνύει την 

ενδεδειγμένη Στρατηγική, τις προτεινόμενες δράσεις Προβολής και Προώθησης, 

τις αναγκαίες δράσεις για την εφαρμογή του Σχεδίου και τον προτεινόμενο 

προϋπολογισμό (Συν. 2 Προδιαγραφές μελέτης marketing). 

 

III. Μελέτη Ψηφιακών, αντικείμενο της οποίας θα είναι η δημιουργία ηλεκτρονικής 

ιστοσελίδας (website) για την Τριλογία της Αττικής, όπου θα εμπεριέχονται σε 

διακριτή θέση και οι τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, θα αποτελέσει 

οδηγό για την συνολική και μόνιμη ψηφιακή ανάδειξη της Πολιτιστικής 

Διαδρομής. (Συν. 3 Προδιαγραφές μελέτης ψηφιακών) 

 

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, όπως μπορείτε να δείτε, σας επισυνάπτουμε τις 

προδιαγραφές για τις παραπάνω μελέτες.  

Το κόστος της κάθε μελέτης ανέρχεται στα 20.000 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α) και θα καλυφθεί από το «καλάθι» χορηγών τους Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

Θα θέλαμε να εξετάσετε το ενδεχόμενο να ενταχθεί η ΝΕΑ ΟΔΟΣ στην συμμαχία αυτή 

που προσπαθούμε να οικοδομήσουμε, προκειμένου να αναβαθμίσουμε το προϊόν 



πολιτιστικού τουρισμού της Αττικής, μέσω της χρηματοδότησης για όποια από τις 

παραπάνω μελέτες εσείς επιθυμείτε. 

2. Θερμοκοιτίδα D-HUB 

Στόχος του Σωματείου είναι να στηρίξει τα προγράμματα πολιτιστικού τουρισμού και 

στη φάση της υλοποίησή τους και πιο συγκεκριμένα τους δύο θεσμούς που 

γεννήθηκαν, το Cluster των επιχειρήσεων και τον DMO. Έτσι, στο Σωματείο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει ήδη συσταθεί, η θερμοκοιτίδα D-HUB, η οποία θα υποστηρίζει τους 

δύο νέους θεσμούς και θα βοηθά, όπου χρειάζεται, ώστε να εξασφαλιστεί η άρτια 

λειτουργία και βιωσιμότητα τους. 

Βασική μας επιδίωξη είναι η δημιουργία μίας συμμαχίας από μέλη της οικογένειάς μας, 

τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και επιθυμούν να υποστηρίξουν τη δομή του 

Διαζώματος, με στόχο την εγκαθίδρυση και λειτουργία των παραπάνω νέων θεσμών.   

Κάθε μέλος συμμετέχει με το ποσό που αναλογεί στις δραστηριότητές τους και η 

κλίμακα χρηματοδότησης κυμαίνεται στα  10.000 ευρώ, 20.000 ευρώ και 30.000 ευρώ. 

Ήδη στους υποστηρικτές της δομής έχουν ενταχθεί το Ίδρυμα Λάτση (30.000 ευρώ), η 

Εθνική Τράπεζα (20.000 ευρώ) και η εταιρεία Infoquest (10.000 ευρώ).  

Γνωρίζοντας ότι η Νέα Οδός μαζί με την Ιόνια Οδό και την Κεντρική Οδό έχουν 

δυναμική συμμετοχή σε ποσοστό άνω του 50% των προγραμμάτων ΟΧΕ, τα οποία 

βρίσκονται σε εξέλιξη και έχουν άμεση σχέση με τους παραπάνω αυτοκινητόδρομους 

θα θέλαμε να σας προτείνουμε να συμμετέχετε και εσείς στην παραπάνω δομή, με το 

ποσό που εσείς επιθυμείτε. Η «συνδρομή» σας αυτή στο D-HUB θα φροντίσουμε να 

απευθύνεται αυστηρά σε δράσεις που έχουν άμεση σχέση και συνάφεια με τους 

αυτοκινητοδρόμους και τις δράσεις σας, ως μία «συνέχεια» όλων των μέχρι τώρα 

έργων που έχουν πραγματοποιηθεί με τη δική σας βοήθεια-χρηματοδότηση. 

Πιστεύω βαθιά ότι μαζί μπορούμε να κάνουμε πραγματικότητα το όραμά μας να γίνουν 

οι αυτοκινητόδρομοι, τα σπουδαία αυτά τεχνικά έργα και  ΛΕΩΦΟΡΟΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. 

Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείτε. 

Με εκτίμηση, 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

Σταύρος Μπένος  

  



Εσοδα  ΧΡ 2008-19 ΧΡΗΣΗ 2020 30/9/2020 Έξοδα ΧΡ 2008-19 ΧΡΗΣΗ 2020 30/9/2020

Τακτικές Εισφορές Μελών 446.331,64 € 23.400,00 € 469.731,64 € Έξοδα Ίδρυσης 139,02 0,00 139,02

Εισφορές Τακτικών Μελών 446.331,64 € 23.400,00 € 469.731,64 € Έξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης 139,02 139,02

0,00 €

Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ 59.942,93 € 2.260,00 € 62.202,93 €

Δωρεές Μελών-Φίλων 59.942,93 € 260,00 € 60.202,93 €

Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα Πάγια 17.065,19 1.373,30 18.438,49

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2.000,00 € 2.000,00 € Η/Υ και Εξοπλισμός 15.747,19 1.373,30 17.120,49

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

0,00 € Έξοδα μίσθωσης ακινήτων 91.833,92 5.867,29 97.701,21

0,00 € Μίσθωση ακινήτων (έδρα )

0,00 € Ενοίκια 81.872,20 5.400,00 87.272,20

Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή  Εταιρικών Μελών-Χορηγίες 1.804.555,16 € 160.621,15 € 1.965.176,31 € Κοινόχρηστα 8.460,72 467,29 8.928,01

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 34.948,31 287.048,11

ELPEN A.E ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 101.500,00 € 5.000,00 € 106.500,00 € Εξοδα λειτουργίας 

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ  Α.Ε. 37.200,00 € 12.400,00 € 49.600,00 € Δ.Ε.Η 18.555,00 1.274,00 19.829,00

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ 77.200,00 € 12.400,00 € 89.600,00 € Ο.Τ.Ε 29.379,52 1.407,50 30.787,02

ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ 70.000,00 € 12.400,00 € 82.400,00 € COSMOTE 5.502,34 338,64 5.840,98

ΤΕΜΕS-COSTA NAVARINO  Α.Ε. 60.000,00 € 60.000,00 € Ε.Υ.Δ.Α.Π 584,00 34,00 618,00

FOURLIS A.E 50.000,00 € 5.000,00 € 55.000,00 € Επισκευές Συντήρησεις 5.091,08 23.997,57 29.088,65

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 42.280,00 € 42.280,00 € ΄Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενείας 15.868,98 615,73 16.484,71

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 45.000,00 € 45.000,00 € Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά 28.226,42 207,70 28.434,12

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ  Α.Ε. 30.950,00 € 6.200,00 € 37.150,00 € Έντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες 25.006,08 1.805,05 26.811,13

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 49.540,00 € 49.540,00 € Ταχυδρομικά -Μεταφορικά 26.189,49 892,14 27.081,63

ΚΟΣΜΟΤΕ 89.400,00 € 18.600,00 € 108.000,00 € Διάφορα Εξοδα λειτουργίας 12.916,16 690,00 13.606,16

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 € 35.000,00 € Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη 64.566,18 1.777,06 66.343,24

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 45.481,82 880.502,78

ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 39.840,00 € 5.000,00 € 44.840,00 € Κόστος μισθοδοσίας 616.835,73 30.082,15 646.917,88

ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ 55.000,00 € 55.000,00 € Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ) 218.185,23 15.399,67 233.584,90

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

ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ 30.000,00 € 30.000,00 €  Φ.Π.Α. 51.484,99 19.880,71 71.365,70

Σ.Ε.Β. 20.000,00 € 20.000,00 € Φ.Π.Α. 19.880,71 19.880,71

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 0,00 96.680,00

ΣΕΤΕ 12.000,00 € 12.000,00 € Καταθέσεις Διαζώματος σε κουμπαράδες Αρχαίων Θεάτρων 96.680,00 96.680,00

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 735.285,25 117.125,02 852.410,27

ΗΠΕΙΡΟΣ  ΑΕΒΕ 12.804,00 € 3.000,00 € 15.804,00 € Μεταβιβαστικές πληρωμές 665.015,97 3.000,00 668.015,97

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

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 € Ελληνικά πετρέλαια,μελέτη ενοποίησης Αρχ.χώρων Ερέτριας 21.040,00 21.040,00

EUROBANK  ERGASIAS 11.200,00 € 5.000,00 € 16.200,00 € 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 15.000,00 15.000,00

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 € 9.000,00 € 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 31.775,84 575,82 32.351,66

Μεταβιβαστικές εισροές 849.707,87 € 80.962,72 € 930.670,59 € Διαδραστικές εφαρμογές 0,00

Μεταβιβαστικές εισροές 711.107,87 € 3.000,00 € 714.107,87 € Ανάπτυξη Ιστοσελίδας 192,00 192,00

Ελληνικά Πετρέλαια,μελέτη ενοποίησης Αρχ.χώρων Ερέτριας 31.000,00 € 31.000,00 € Προβολή Διαζώματος 383,82 383,82

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 6.230,24 456.548,85

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 15.000,00 € 15.000,00 € ΙΓ΄Γεν.Συνέλευση στην Αθήνα 6.230,24 6.230,24

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 33.212,15 311.950,99

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 76.076,44 996,40 77.072,84

Διάφορα έσοδα 6.273,00 € 1,81 € 6.274,81 € 3.Μεταφράσεις κειμένων 732,80 1.060,06 1.792,86

Τόκοι καταθέσεων 1,81 € 1,81 € 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 € 267.245,68 € 3.459.635,13 € 9,Συμμετοχή Διαζώματος στην Αρχιτεκτονική μελέτη Κασσώπης 3.053,81 3.053,81

Χρηματικά Διαθέσιμα Υπόλοιπο 883,00 € 10,Μισθοδοσία προσωπικού Δομής D.M.O. Ηπείρου 24.313,44 24.313,44

Ταμείο στο Διάζωμα 883,00 € 0,00

Λογαριασμοί Καταθέσεων 0,00 € 97.166,81 € 0,00

Τράπεζα ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ 0,00

ΑLPHA BANK               18.224,42 € 18.224,42 € Λοιπές Εκδηλώσεις 157.890,61 899,00 158.789,61

Eurobank Ergasias         24.857,95 € 24.857,95 € Εκδηλώσεις 157.890,61 157.890,61

Εθνική Τράπεζα              12.042,36 € 12.042,36 € Έβδομη συνάντηση του Διαζώματος με τα Eταιρικά του Μέλη 682,00 682,00

Τράπεζα Αττικής           7.180,59 € 7.180,59 € Έκτη συνάντηση Άνω Διαζώματος 217,00 217,00

Τράπεζα Πειραιώς          34.434,00 € 34.434,00 € Διάφορα Έξοδα 6.446,39 474,02 6.920,41

ΤΑΧ.ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ EUROBANK 100,58 € 100,58 € Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπεζικά έξοδα 474,02 474,02

PAY PAL 326,91 € 326,91 € Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ  98.049,81 € Σύνολο Εξόδων 3.094.246,95 267.338,37 3.361.585,32

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΌ 01/09/2008 ΕΩΣ 30/9/2020



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 22.590,80 € 22.264,19 326,61

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 4.889,61 € 300,00 4.589,61

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΄ 51.597,10 € 50.977,39 619,71

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 5.995,28 € 5.351,32 643,96

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

0,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ 944.654,43 € 832.800,54 111.853,89

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΣΥΝΟΛΑ

ALPHA BANK 11.052,62 11.052,62

ΤΡΑΠΕΖΑ   ΑΤΤΙΚΗΣ 11.648,94 11.648,94

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 28.385,96 28.385,96

EUROBANK 8.865,83 8.865,83

ΤΡΑΠΕΖΑ   ΠΕΙΡΑΙΩΣ 51.900,54 51.900,54

0,00

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΡΑΣΗ ΥΕΑΘ 111.853,89 0,00 111.853,89

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ  ΓΙΑ ΤH ΔΡΑΣΗ Υ.Ε.Α.Θ ΤΗΝ  30/9/2020




