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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ELEUSIS 2021 

Αριθ. Αποφ. 40/2020 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Θέμα 3ο: 

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αρ. 40/2019 απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της 

Εταιρείας, βάσει του νέου οργανογράμματος. 

 

Πρακτικό  της 7ης/2020  συνεδρίασης (μέσω τηλεδιάσκεψης) του 

 Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ELEUSIS 2021 

 

Στην Ελευσίνα σήμερα την 19η του μηνός Μαρτίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 

και ώρα 17:00, το Διοικητικό Συμβούλιο της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας με 

την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» με διακριτικό τίτλο «ELEUSIS 2021», επί της συμβολής 

των οδών Β. Λάσκου αρ. 8 και Παγκάλου, 19200, Ελευσίνα, ΑΡ.ΓΕΜΗ.: 

142400307000, συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης, βάσει του άρθρου 10 παρ. 3 του 

Καταστατικού σε συνδυασμό με την από 11-03-2020 ΠΝΠ με τίτλο «Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 

Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α’ 55), κατόπιν 

προσκλήσεως της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών, τη 

συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης παρακολούθησαν τα εννέα (9) μέλη. Τη 

συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης παρακολούθησε: i) η Διευθύντρια Οικονομικών 

και Διοικητικών Υπηρεσιών, κα Μαρία Λιβάνιου και ii) ο Νομικός Σύμβουλος της 

Εταιρείας, ήτοι η Δικηγορική Εταιρεία με την επωνυμία «Σ.Ν. ΣΑΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ- ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

α/α ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΤΗΝ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 

1 Δέσποινα Γερουλάνου - Πρόεδρος Δ.Σ.  

2 Ιωάννης Εριφυλλίδης – Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

3 Δημήτριος Παπαγιάνναρος – Γραμματέας Δ.Σ 

4 Μαρία Παναγίδου – Διευθύνουσα Σύμβουλος και Μέλος Δ.Σ.  

5 Δήμητρα Πιπιλή - Μέλος Δ.Σ.  
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6 Φοίβος Σακαλής - Μέλος Δ.Σ.  

7 Νίκη (Μόνικα) Τσιλιμπέρδη - Μέλος Δ.Σ.  

8 Νικόλαος Βιλλιώτης – Μέλος Δ.Σ 

9 Δέσποινα Οικονόμου - Μέλος Δ.Σ.  

 

α/α ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΤΗΝ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 

1 Ιωάννα Δρέττα – Μέλος Δ.Σ. 

2 Γεώργιος Γεωργόπουλος – Μέλος Δ.Σ. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η από το νόμο και το καταστατικό οριζόμενη απαρτία, αρχίζει η 

συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των θεμάτων της 

ημερήσιας διάταξης. 

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος, κα Μαρία Παναγίδου, λαβούσα το λόγο, εισηγείται του 

θέματος και αναπτύσσει την εισήγησή της, όπως έχει αναλυτικά περιγραφεί στην με 

αρ. Πρωτ. 36/2020 Εισήγηση. Ειδικότερα, προβαίνει στην ανάπτυξη της Εισήγησής 

της ως εξής: 

Μέσα από το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της Εταιρείας και μετά από ανταλλαγή 

απόψεων επ’ αυτού, διαφάνηκε η ανάγκη ένταξης στο Οργανόγραμμα και τον 

Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Διεύθυνσης Παραστατικών Τεχνών (θέατρο, 

κινηματογράφος, μουσική, δρώμενα στο δρόμο κ.α.). Με την αλλαγή αυτή, η 

Διεύθυνση Τέχνης στον Δημόσιο Χώρο εντάσσεται στη Διεύθυνση Σύγχρονης 

Τέχνης, όπου είναι και ο φυσικός της χώρος. Ακολουθεί το σχετικό προτεινόμενο 

Άρθρο. 

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά.   

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση,   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΙ 

i. Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 40/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

σχετικά με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, βάσει του νέου 

οργανογράμματος και δη της τροποποίησης της παρ. 1.7.4. Άρθρο 11 το οποίο 

μετονομάζεται με την παρούσα από «Διεύθυνση Τέχνης στο Δημόσιο Χώρο» σε 

«Διεύθυνση Παραστατικών Τεχνών» ως κάτωθι: 

 
1.7.4 Άρθρο 11. Διεύθυνση Παραστατικών Τεχνών  
 
Α. Γραμμή Αναφοράς  
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Η Διεύθυνση Παραστατικών Τεχνών αναφέρεται στη Γενική Καλλιτεχνική Διεύθυνση.  
 
Β. Αντικείμενο 
Αντικείμενο της Διεύθυνσης είναι η  σύνδεση της πόλης της Ελευσίνας, των κατοίκων της 
αλλά και των επισκεπτών με το πρόγραμμα της ΠΠΕ, η ένταξη της καλλιτεχνικής 
δημιουργίας στον πυρήνα της καθημερινότητας της πόλης και η διάχυσή της στο δημόσιο 
χώρο,  με αποτέλεσμα την παραγωγή ενός ορατού αποτυπώματος μέσα από μικρές, ή 
μεγάλης κλίμακας εκδηλώσεις. Η Διεύθυνση στοχεύει στην ενίσχυση της παραγωγικότητας, 
πολυμορφίας, κινητικότητας και της εξωστρέφειας της τοπικής αλλά και ευρύτερης 
καλλιτεχνικής δημιουργίας και στη συνομιλία αυτής με άλλους καλλιτέχνες, πολιτιστικές και 
δημιουργικές βιομηχανίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο πεδίο ενδιαφέροντος της 
Διεύθυνσης ανήκουν όλες οι μορφές καλλιτεχνικής δημιουργίας που ανήκουν στο φάσμα 
των παραστατικών τεχνών (θέατρο, χορός, μουσική, κινηματογράφος, φεστιβάλ, σύνθετα 
γεγονότα κλπ.). 
 
Για τους σκοπούς αυτούς και για την ανάπτυξη δικτύων η Διεύθυνση δύναται να 
συνεργάζεται με φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού (Εθνική Λυρική Σκηνή, Εθνικό 
Θέατρο, Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου κ.ά.) 
 
 
Η Διεύθυνση Παραστατικών Τεχνών αναλαμβάνει την υλοποίηση του συνόλου των 
αρμοδιοτήτων για αντικείμενα που εμπίπτουν στο πεδίο ευθύνης της. Αρμοδιότητες της 
Διεύθυνσης είναι οι εξής: 
 

1. Η έρευνα, ο σχεδιασμός και η κατάρτιση καλλιτεχνικού προγράμματος 
παραστατικών τεχνών σε ισοβαρή αναλογία για τους τομείς θεάτρου, χορού, 
μουσικής, φεστιβάλ κλπ. Ειδικότερα, η συμβολή στη διαμόρφωση του συνολικού 
καλλιτεχνικού προγράμματος, ο σχεδιασμός και η διαμόρφωση της καλλιτεχνικής 
προσέγγισης, η καλλιτεχνική επιμέλεια, η αναζήτηση και πρόταση για επιλογή 
καλλιτεχνών ή/και καλλιτεχνικών συνεργατών ή/και λοιπών συντελεστών που 
σχετίζονται με τις παραστατικές τέχνες, η περιγραφή των ειδικότερων επιδιώξεων, 
περιεχομένου, μέσων, υποδομών, προδιαγραφών παραγωγής και πόρων 
υλοποίησης κάθε καλλιτεχνικής δραστηριότητας (art project) οποιασδήποτε μορφής 
που εντάσσεται στο αντικείμενο της Διεύθυνσης και ειδικότερα είτε στον τομέα των 
Παραστατικών Τεχνών.  

2. Η επιμέλεια του προγράμματος στο πεδίο ευθύνης της, μετά από έρευνα των 
σχετικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και διεθνώς και αφού 
συνεκτιμηθούν οι ιδιαίτερες προτιμήσεις του τοπικού κοινού αλλά και οι τοπικές 
συνθήκες δεδομένου ότι η επιδιώκεται η απεμπόληση του στερεοτύπου της 
βιομηχανικής πόλης. Κατά την επιμέλεια συντελείται η διαμόρφωση της 
προτεινόμενης δομής, του περιεχομένου και του χρονοπρογραμματισμού συνολικά 
του προγράμματος και ειδικότερα των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και λοιπών 
δραστηριοτήτων που αυτό περιλαμβάνει. Για το σκοπό αυτό, η συνεργασία και με 
τις λοιπές Διευθύνσεις της Γενικής Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης όταν αυτό απαιτείται. 

3. Η συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις για την υλοποίηση των καλλιτεχνικών 
προγραμμάτων και εκδηλώσεων  και η συμμετοχή στο διάλογο με τους πολίτες 
ιδιαίτερα σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ενεργοποίησης και Συμμετοχής Κοινού. 

4. Η περιγραφή των ειδικότερων επιδιώξεων, περιεχομένου, μέσων, υποδομών, 
προδιαγραφών παραγωγής και πόρων υλοποίησης κάθε καλλιτεχνικής 
δραστηριότητας (art project) οποιασδήποτε μορφής εντάσσεται στο καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα στο πεδίο ευθύνης της. 

5. Η επιμέλεια του προγράμματος στο πεδίο ευθύνης της, μετά από έρευνα των 
σχετικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και διεθνώς και αφού 
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συνεκτιμηθούν οι ιδιαίτερες προτιμήσεις του τοπικού κοινού. Κατά την επιμέλεια 
συντελείται η διαμόρφωση της προτεινόμενης δομής, του περιεχομένου και του 
χρονοπρογραμματισμού συνολικά του προγράμματος και ειδικότερα των 
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και λοιπών δραστηριοτήτων που αυτό περιλαμβάνει. 

6. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Εκτέλεσης Παραγωγής κατά τον 
αναλυτικό προσδιορισμό, των τεχνικών προ-απαιτούμενων κάθε προτεινόμενης 
καλλιτεχνικής δραστηριότητας. 

7. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Εκτέλεσης Παραγωγής, τη 
Διεύθυνση Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Υποδομών και το Γραφείο 
Παρακαταθήκης, τη Διεύθυνση Ενεργοποίησης και Συμμετοχής Κοινού/Πολιτών- 
Community Engagement, τη Διεύθυνση Marketing και Επικοινωνίας και τη 
Διεύθυνση Διοικητικών -Οικονομικών Υπηρεσιών για την προετοιμασία του 
λεπτομερούς φακέλου της κάθε δράσης. 

8. Η προετοιμασία εισηγήσεων για την έγκριση καλλιτεχνικών δράσεων από το Δ.Σ. με 
βάση το λεπτομερή φάκελο δράσης. 

9. Η υποβολή εισηγήσεων προς το ΔΣ της Εταιρείας, για έγκριση μιας δράσης του 
πεδίου ευθύνης της μετά από σχετικό αίτημα  του ΔΣ προς τη Διεύθυνση και 

ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης. 
11.  Η συνεργασία  (συμβουλευτική) με τις άλλες Διευθύνσεις για τα projects της 
Διεύθυνσης που  

πραγματοποιούνται στον δημόσιο χώρο και σε κλειστές δομές ώστε να διατηρείται 

μία συνοχή στην παρέμβαση της ΠΠΕ, και ιδιαίτερα με τη Διεύθυνση Κτιριακών 

Εγκαταστάσεων και Υποδομών. 

12. Συνεργασία για την προετοιμασία απολογισμού, όπου κρίνεται κατόπιν 
συνεννόησης ότι απαιτείται,  δράσης με τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Εκτέλεσης 
Παραγωγής. 

13. Η αντιμετώπιση και επίλυση όλων των ζητημάτων καλλιτεχνικής φύσης που 
σχετίζονται με την εκτέλεση του μέρους του προγράμματος ευθύνης της 
Διεύθυνσης. 

14. Η εισήγηση προτάσεων προς τη Γενική Διεύθυνση για την καλλιτεχνική δικτύωση 
της Εταιρείας, τη δημιουργία σχέσεων και δικτύων ανάμεσα στην καλλιτεχνική 
ομάδα και την καλλιτεχνική κοινότητα καθώς και την επιδίωξη συνεργασιών με 
άλλες πόλεις, φορείς, φεστιβάλ, οργανισμούς και διοργανώσεις από την Ελλάδα και 
την Ευρώπη προκειμένου να προωθηθεί το μήνυμα του καλλιτεχνικού 
προγράμματος. 

15. Η παροχή της απαιτούμενης πληροφορίας και υποστήριξης προς την αρμόδια 
Διεύθυνση Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Υποδομών και το Γραφείο 
Παρακαταθήκης ή/και εξωτερικών συνεργατών, για τους σκοπούς της αξιολόγησης 
των αποτελεσμάτων, επιπτώσεων και πολιτισμικού αντίκτυπου κάθε καλλιτεχνικής 
δραστηριότητας που έχει υλοποιηθεί. 

16. Η προετοιμασία υλικού τεκμηρίωσης (documentation) και πρακτικών από τις 
συναντήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των δράσεων ευθύνης της 
προκειμένου αυτό να αξιοποιηθεί από τη Διεύθυνση Marketing / Επικοινωνίας και 
να καταστεί διαθέσιμο προς κάθε ενδιαφερόμενο. 

17.   Κάθε άλλη αρμοδιότητα που της ανατίθεται με απόφαση της Γενικής Καλλιτεχνικής 
Διεύθυνσης. 

 

Μετά την εν λόγω απόφαση ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Εταιρείας 

τροποποιείται και κωδικοποιείται ως εξής: 
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Μέρος Α’ – Οργανωτική Δομή Εταιρείας 

 

1.1 Άρθρο 1 – Γενικές Διατάξεις  

Στον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται: 

Η οργανωτική διάρθρωση της ανώνυμης Εταιρείας με την εταιρική επωνυμία 

«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ELEUSIS 2021». 

Οι αρμοδιότητες των διοικητικών ενοτήτων της και η γραμμή αναφοράς αυτών. 

Οι θέσεις εργασίας και το ανώτατο όριο του απασχολούμενου προσωπικού της 

Εταιρείας, καθώς και οι κανόνες που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις. 

Οι σχέσεις μεταξύ Εταιρείας και των συνεργατών της βασίζονται στις αρχές της 

αμοιβαίας εμπιστοσύνης, της καλής πίστεως και της ειλικρινούς συνεργασίας, 

της τήρησης των αρχών και κανόνων συμπεριφοράς και της ανάπτυξης υγιούς 

πλέγματος σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων. 

Προϋπόθεση για την εφαρμογή των αρχών αυτών είναι η αμοιβαία, από την 

Εταιρεία και τους συνεργάτες της, τήρηση και ο σεβασμός των όρων αυτού του 

Κανονισμού, έτσι ώστε να επιτευχθεί η διαφάνεια των εργασιακών σχέσεων, η 

εργασιακή ειρήνη, η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της συλλογικής ευθύνης 

και η ομαλή απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία της Εταιρείας. 

Οι διατάξεις του Κανονισμού αυτού, που συντάσσεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 257 του Ν.3463/2006, 
συμπληρώνουν τις ατομικές συμβάσεις εργασίας και εφαρμόζονται μόνον 
εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με την εργατική νομοθεσία και τις επί μέρους 
συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διαιτητικές και υπουργικές αποφάσεις. 

 

1.2 Άρθρο 2 – Ερμηνεία και Μεταβολή Κανονισμού 

Οι διατάξεις του Κανονισμού ερμηνεύονται και διευκρινίζονται, σε περίπτωση 

που δημιουργούνται αμφιβολίες για τη σημασία τους, με αποφάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και το 
Εγκεκριμένο Πρόγραμμα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ευρώπης από την Ε.Ε. 
(Bid book). 

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους διοικητικών ενοτήτων του Οργανογράμματος 

της Εταιρείας θεωρούνται ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές του περιεχομένου 

εργασίας και επομένως, είναι δυνατόν να ανατίθενται στα στελέχη τους 

καθήκοντα, που δεν αναφέρονται με συγκεκριμένο τρόπο στην αντίστοιχη 

περιγραφή του περιεχομένου εργασίας κάθε μίας, αλλά εντάσσονται στο 

ουσιαστικό περιεχόμενό της. 

Σε περίπτωση που η Εταιρεία αναλάβει και άλλες δραστηριότητες ή και να 

υπάρξουν πέρα από αυτές, που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό, το 

Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνει ή και τροποποιεί αυτόν με τις απαραίτητες 

διοικητικές ενότητες και τις αντίστοιχες περιγραφές αρμοδιοτήτων τους και 

μπορεί να μεταβάλλει τον ανώτερο αριθμό του προσωπικού της. 
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Γενικά μεταβολή, συμπλήρωση ή επέκταση των διατάξεων του Κανονισμού 

γίνεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης 

Εταιρείας. 

 

1.3 Άρθρο 3 – Διάρκεια της Εταιρείας 

1. Η εταιρεία έχει ως σκοπό σύμφωνα με το Καταστατικό της την φιλοξενία του 

θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης στην πόλη της 

Ελευσίνας το έτος 2021 και λύεται αυτοδικαίως 27/04/2022 σύμφωνα με το 

Καταστατικό της. 

2. Εξ αυτού του λόγου οι σχέσεις εργασίας των απασχολούμενων στην Εταιρεία 

δύνανται να είναι μόνο ορισμένου χρόνου και εντός της καταστατικής 

διάρκειας λειτουργίας της εταιρείας και δεν δύνανται επ’ ουδενί να 

παραταθεί η διάρκειά τους ή να μετατραπούν σε συμβάσεις αορίστου 

χρόνου. 

 

1.4 Άρθρο 4 – Διοίκηση της Εταιρείας 

1. Η «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο «ELEUSIS 2021» διοικείται 

από εννεαμελές ( 9 μέλη) Διοικητικό Συμβούλιο, η σύνθεση και οι 

αρμοδιότητες του οποίου ορίζονται από την αριθμ.3982/2017 Πράξη 

Σύστασης της συμβολαιογράφου Ελευσίνας Σωτηρίας Δέδε, όπως εκάστοτε 

τροποποιείται και ισχύει στο εξής το «Καταστατικό της Εταιρείας». 

Τα διαδοχικά διοικητικά επίπεδα μέσα στην Επιχείρηση είναι τα εξής: 

Α’ επίπεδο (Διοίκησης): αναφέρεται στις αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες του 
Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου της εταιρείας, όπως ορίζονται κάθε 
φορά στο Καταστατικό της Εταιρείας. 

Β’ επίπεδο (Διοίκησης): αναφέρεται στις αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες της 
Διεύθυνσης της Εταιρείας και ασκούνται από τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της 

εταιρείας, όπως ορίζονται κάθε φορά από το Καταστατικό της εταιρείας και στο 
Εγκεκριμένο Πρόγραμμα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ε.Ε. (Bid Book) 

Γ’ επίπεδο (Διοίκησης): αναφέρεται στις αρμοδιότητες των Προϊσταμένων των 
Οργανωτικών Μονάδων (Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Τμήματος) της 
Εταιρείας. 

Δ’ Επίπεδο : αναφέρεται στις αρμοδιότητες του προσωπικού των Γραφείων και 
Τμημάτων, σύμφωνα με το Οργανόγραμμα της εταιρείας. 

 

1.5 Άρθρο 5 – Οργανωτική Διάρθρωση της Εταιρείας 

Α1.Διευθύνουσα Σύμβουλος 

Α1- Γραφείο Αξιολόγησης Έργου 

Α2 - Γραφείο Συντονισμού Έργων  

Α3 – Γραφείο  Υποστήριξης Διευθύνουσας Συμβούλου – Παρακαταθήκης 
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Β. Καλλιτεχνική Διεύθυνση 

Β1.: Γενικός Καλλιτεχνικός Διευθυντής 

Β2. - Διεύθυνση Πολιτιστικής Κατάρτισης 

Β3- Διεύθυνση Πολιτιστικής Ανάπτυξης   

Β4- Διεύθυνση Σύγχρονης Τέχνης 

Β5- Διεύθυνση Παραστατικών Τεχνών 

Β6– Διεύθυνση Ενεργοποίησης και Συμμετοχής Κοινού/Πολιτών 

 

Γ. Διεύθυνση Οργάνωσης και Εκτέλεσης Παραγωγής  Κοστολόγησης και Τεχνικών 
Προδιαγραφών 

Γ1. – Διεύθυνση Παραγωγής 

Γ2 - Τμήμα Κοστολόγησης, Τεχνικών Προδιαγραφών και Εκτέλεσης Παραγωγής 

Γ3. – Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Καλλιτεχνικών Δραστηριοτήτων 

 

Δ. Διεύθυνση Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Υποδομών  

Δ1 -Διευθύντρια Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Υποδομών 

Δ2 - Τμήμα Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Υποδομών 

 

Ε. Διεύθυνση Marketing και Επικοινωνίας 

Ε1. – Διευθυντής Επικοινωνίας και Marketing 

Ε2 – Γραφείο Τύπου 

Ε3 - Τμήμα Marketing / Χορηγίες 

Ε4 - Τμήμα New Media  

Ε5 – Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων 

 

Ζ. Διεύθυνση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών 

Ζ1. – Διευθύντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών 

Ζ2 - Τμήμα Προμηθειών, Δημοσίων Συμβάσεων και Διαγωνισμών/ Διαφάνειας 

Ζ3 - Τμήμα Λογιστηρίου/ Προσωπικού 

Ζ4 - Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας και Υποστήριξης Οργάνων 

Ζ5 - Γραφείο Υποστήριξης πληροφορικής (IT Support) 

 

 

1.6 Άρθρο 6 - Διευθύνουσα Σύμβουλος 

1. Η Διευθύνουσα Σύμβουλος είναι υπεύθυνη για τη διεύθυνση και το 
συντονισμό της λειτουργίας της Εταιρείας και αποτελεί το συνδετικό κρίκο 
των υπηρεσιών της με τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο. 
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2. Όλες οι διοικητικές ενότητες υπάγονται σε αυτήν. Βρίσκεται σε συνεχή 
συνεργασία και επαφή για τη λήψη τρεχουσών αποφάσεων με τον Πρόεδρο 
του ΔΣ.  Αναλυτικότερα:  

3. Η Διευθύνουσα Σύμβουλος  ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από 
διεθνή ανοιχτή πρόσκληση. Είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και το 
συντονισμό όλων των επιμέρους διευθύνσεων, τμημάτων και γραφείων της 
Εταιρείας. 

4. Λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις στα πλαίσια που τίθενται από την κείμενη 
νομοθεσία, το καταστατικό της εταιρείας και τους Κανονισμούς που διέπουν 
την Εταιρεία, τους εγκεκριμένους προγραμματισμούς και προϋπολογισμούς, 
καθώς επίσης και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 

5. Οφείλει να ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο των 
δράσεων όλων των Διευθύνσεων,  Τμημάτων και Γραφείων.  

6. Εισηγείται, από κοινού με τη Γενική Καλλιτεχνική Διευθύντρια προς το 
Διοικητικό Συμβούλιο, αναφορικά με την ένταξη στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα 
της Εταιρείας προς υλοποίηση καλλιτεχνικών δράσεων της πολιτιστικής 
πρωτεύουσας. 

7. Η Διευθύνουσα Σύμβουλος  εγγυάται συνολικά την ορθή λειτουργία της 
Εταιρείας και παρακολουθεί και συντονίζει άμεσα το έργο όλων των 
διοικητικών μονάδων της καθώς και των συνεργατών της.  

8. Πέρα από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στη Διευθύνουσα Σύμβουλο,  
σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο με 
απόφασή του καθορίζει επιπλέον αρμοδιότητες, βάσει του Κανονισμού 
Αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και των αναγκών της Εταιρείας.   

 

1.6.1 Α. Γραφείο Συντονισμού Έργων 
 

Α. Γραμμή Αναφοράς 

Το Γραφείο αναφέρεται στη Διευθύνουσα Σύμβουλο. Συνεργάζεται με τις λοιπές 
υπηρεσιακές δομές της Εταιρείας για την άσκηση της αρμοδιότητας του. 

Β. Αντικείμενο 

Αντικείμενο του Γραφείου είναι η σύνταξη, ο προγραμματισμός και η 
παρακολούθηση του συνόλου των έργων και δράσεων που υλοποιούνται από την 
Εταιρεία και η ενημέρωση της Διευθύνουσας Συμβούλου για οποιοδήποτε θέμα 
σχετικό με τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση της υλοποίησής του. 

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου είναι οι εξής: 

1. Η κατάρτιση του συνολικού προγραμματισμού των έργων και δράσεων και η 

σχετική ενημέρωση της Διευθύνουσας Συμβούλου της Εταιρείας.  Ο 

προγραμματισμός θα περιλαμβάνει όλες τις δράσεις που προτείνονται, για 

κάθε καλλιτεχνική δραστηριότητα, από τη Γενική Καλλιτεχνική Διεύθυνση και 

τις Διευθύνσεις που την αποτελούν, ανεξάρτητα ή και σε συνεργασία με τη 

Διεύθυνση Οργάνωσης και Εκτέλεσης Παραγωγής, τις δράσεις που αφορούν 

σε θέματα ανάπτυξης υποδομών που προγραμματίζονται από τη Διεύθυνση 

Κτηριακών Εγκαταστάσεων και Υποδομών, τις δράσεις που αφορούν σε 

θέματα εμπορικής πολιτικής και πολιτικής επικοινωνίας που 
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προγραμματίζονται από τη Διεύθυνση Marketing και Επικοινωνίας καθώς και 

τις δράσεις για οποιοδήποτε άλλο θέμα εμπίπτει στη δραστηριότητα της 

Εταιρείας και αντιμετωπίζεται ως έργο (on a project basis). Για κάθε έργο / 

δράση θα προτείνεται στόχος, αντικείμενο και κύριες δραστηριότητες, 

χρονοδιάγραμμα με κρίσιμα ορόσημα και αλληλεξαρτήσεις με άλλα έργα, 

υπεύθυνος και ομάδα που συμμετέχει, επιδιωκόμενα αποτελέσματα και 

προϋπολογισμός.  

2. Η παρακολούθηση, έλεγχος και αξιολόγηση της προόδου κάθε έργου / 

δράσης σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα, εντοπισμός αποκλίσεων και 

υποστήριξη για τη διαχείρισή τους, και η διασφάλιση ότι πραγματοποιούνται 

όλες οι αναγκαίες διορθωτικές δράσεις ή λαμβάνονται οι κατάλληλες 

αποφάσεις προς τούτο. 

3. Ο εντοπισμός και κατά προτεραιότητα προγραμματισμός των κρίσιμων 

θεμάτων που απαιτούν διαχείριση, η υποβολή εισηγήσεων προς τη Διεύθυνση 

για ενέργειες / αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν και η αξιολόγηση των 

επιπτώσεών τους. 

4. Ο εντοπισμός κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν κατά την υλοποίηση του 

έργου / δράσης, η αναγνώριση των μέτρων που πρέπει να ληφθούν για την 

αντιμετώπισή τους και παρακολούθηση των κινδύνων μέχρι την εξάλειψή 

τους 

5. Ο συντονισμός με όλες τις συμμετέχουσες κατά την υλοποίηση των έργων / 

δράσεων Διευθύνσεις. Η οργάνωση της διεξαγωγής προγραμματισμένων και 

έκτακτων συναντήσεων με τους υπεύθυνους και συμμετέχοντες σε έργα η 

διαμόρφωση της προτεινόμενης ατζέντας, η συμμετοχή, η καταγραφή των 

σχετικών πρακτικών. 

6. Η ενημέρωση, συμπλήρωση και αναθεώρηση του προγραμματισμού έργων / 

δράσεων για την αντιμετώπιση των όποιων διαπιστώσεων. 

7. Η συνεχής ενημέρωση της Διευθύνουσας Συμβούλου αναφορικά με την 

πρόοδο υλοποίησης του προγραμματισμού έργων / δράσεων και η  

προετοιμασία τακτικών (μηνιαίων) και έκτακτων αναφορών προόδου. Οι 

αναφορές συνοψίζουν, για κάθε έργο, την πρόοδο υλοποίησης κατά την 

περίοδο αναφοράς, τα αναμενόμενα επόμενα βήματα, τις όποιες αποκλίσεις 

ή προβλήματα διαπιστώθηκαν και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. 

 

1.6.2 Β. Γραφείο Υποστήριξης Διευθύνουσας Συμβούλου - Παρακαταθήκης 
 

Α. Γραμμή Αναφοράς 

Το Γραφείο αναφέρεται στη Διευθύνουσα Σύμβουλο. Συνεργάζεται με τις λοιπές 
υπηρεσιακές δομές της Εταιρείας για την άσκηση της αρμοδιότητας του. 

Β. Αντικείμενο 

Αντικείμενο του Γραφείου είναι η παροχή της απαιτούμενης διοικητικής και 
γραμματειακής υποστήριξη της Διευθύνουσας Συμβούλου στην καθημερινή 
άσκηση των καθηκόντων της.  

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου είναι οι εξής: 
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1. Ο προγραμματισμός των συναντήσεων και συνεδριάσεων, των εργασιών  και 

των λοιπών υποχρεώσεων της Διευθύνουσας Συμβούλου και η 

παρακολούθηση και υποστήριξη της έγκαιρης και ορθής τήρησης του 

προγράμματος και των λοιπών υποχρεώσεων. 

2. Η οργάνωση της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας της Διευθύνουσας 

Συμβούλου και η μέριμνα για την ορθή εκπλήρωση των υποχρεώσεών της. 

3. Η συγκέντρωση και οργάνωση της αλληλογραφίας και η διαχείριση της 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Διευθύνουσας Συμβούλου. 

4. Η προετοιμασία και σύνταξη αναφορών, επιστολών, και λοιπών κειμένων, η 

δημιουργία παρουσιάσεων.  

5. Η οργάνωση, τήρηση και διαχείριση του ηλεκτρονικού Αρχείου της 

Διευθύνουσας Συμβούλου. 

6. Η τήρηση πρακτικών κατά τις συναντήσεις / συνεδριάσεις που συμμετέχει η 

Διευθύνουσα Σύμβουλος, όταν αυτό ζητηθεί από τη Διευθύνουσα Σύμβουλο. 

7. Η καταχώρηση και παρακολούθηση του προϋπολογισμού και των εξόδων της 

Διευθύνουσας Συμβούλου. 

8. Η υποστήριξη της Διευθύνουσας Συμβούλου κατά την παρουσία της σε 

διάφορες εκδηλώσεις εντός και εκτός Εταιρείας. 

9. Η υποδοχή των επισκεπτών της Διευθύνουσας Συμβούλου και υποστήριξη 

των συναντήσεών τους με αυτή και της φιλοξενίας τους στους χώρους της 

Εταιρείας ή στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. 

10. Η φροντίδα και η σχετική οργάνωση των εκτός έδρας μετακινήσεων της 

Διευθύνουσας Συμβούλου και όσων τη συνοδεύουν. 

11. Η ευθύνη για τη διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών ώστε το αποτύπωμα και 
οι επιπτώσεις του καλλιτεχνικού προγράμματος της ΠΠΕ Ελευσίνα 2021 να 
είναι εμφανείς και παρούσες στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής 
Αττικής μετά την ολοκλήρωσή του. 

 

1.6.3 Β.  Γραφείο Αξιολόγησης Έργου Ελευσίνα 2021 
 

Α. Γραμμή Αναφοράς 

Το Γραφείο Αξιολόγησης Έργου Ελευσίνα 2021 και Πολιτιστικής Παρακαταθήκης 
αναφέρεται στη Διευθύνουσα Σύμβουλο. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, 
το Τμήμα δύναται να συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της 
Εταιρείας. 

Β. Αντικείμενο 

Αντικείμενο του Γραφείου Αξιολόγησης Έργου Ελευσίνα 2021 και Πολιτιστικής 
Παρακαταθήκης είναι η διασφάλιση της ορθής υλοποίησης της προβλεπόμενης, 
από τις απαιτήσεις του έργου, μελέτης αξιολόγησης της πορείας του έργου και 
της επίτευξης των στόχων του, συμπεριλαμβανομένων και των ευρύτερων 
επιπτώσεών του στην κοινωνία της πόλης της Ελευσίνας και της ευρύτερης 
περιοχής. Επίσης, υποχρέωση του Τμήματος αποτελεί η μέριμνα για τη 
δημιουργία και διάδοση της πολιτιστικής παρακαταθήκης της Πολιτιστικής 
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Πρωτεύουσας και τη διάδοση της τεχνογνωσίας πολιτιστικής διαχείρισης που θα 
έχει αναπτυχθεί στην πόλη, καθώς και η μετάβαση συγκεκριμένων δράσεων της 
ΠΠΕ Ελευσίνα 2021 στη διάδοχη κατάσταση. Οι κυριότερες αρμοδιότητες του 
Τμήματος είναι οι εξής: 

1. Η διασφάλιση της ολοκλήρωσης της μέτρησης  του βαθμού ικανοποίησης των 

γενικών δεικτών της Ελευσίνα 2021, όπως αυτοί έχουν τεθεί στο Bid Book και 

έχουν εγκριθεί και η τυχόν αναπροσαρμογή τους. 

2. Η διασφάλιση της ολοκλήρωσης  της μέτρησης του βαθμού επίτευξης των 

στρατηγικών στόχων της Ελευσίνα 2021, όπως αυτοί έχουν τεθεί στο Bid 

Book και έχουν εγκριθεί και η τυχόν αναπροσαρμογή τους. 

3. Η διασφάλιση της ολοκλήρωσης  της  αξιολόγησης του συνολικού έργου της 

Εταιρείας και της πορείας εκτέλεσης των έργων και υλοποίησης του 

συνολικού της προγράμματος. 

4. Ο ορισμός των προδιαγραφών για την ανάθεση και υλοποίηση της μελέτης 

αξιολόγησης της Ελευσίνα 2021. 

5. Η παρακολούθηση της μελέτης αξιολόγησης και η υποστήριξη της απόκτησης 

των απαραίτητων δεδομένων  από την εξωτερική ερευνητική ομάδα, σύμφωνα 

με το σχετικό συμβατικό πλαίσιο. 

6. Η ευθύνη για την παραλαβή και η έγκριση των παραδοτέων της μελέτης 

αξιολόγησης, σύμφωνα με το σχετικό συμβατικό πλαίσιο. 

7. Η σύνταξη και δημοσίευση δελτίων αξιολόγησης και η μέριμνα για την ομαλή 

λειτουργία του παρατηρητηρίου αξιολόγησης σύμφωνα με τη σχετική 

σύμβαση. 

8. Η άσκηση κάθε άλλης εργασίας σχετικής με την αρμοδιότητα του, που του 

ανατίθεται από τον επικεφαλής της Διεύθυνσης, ακόμα και αν αυτή δεν 

προβλέπεται ειδικά. 

 

Ενότητα Γ’ – Καλλιτεχνικές Υπηρεσίες 

 

1.7 Άρθρο 7 -  Γενική Καλλιτεχνική Διεύθυνση  

 

Α. Γραμμή Αναφοράς 

Η Γενική Καλλιτεχνική Διεύθυνση υποβάλλει, από κοινού με τη Διευθύνουσα 
Σύμβουλο, εισηγήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την απόφαση ένταξης 
στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα και υλοποίησης κάθε καλλιτεχνικής 
δραστηριότητάς της Εταιρείας. Για τα λοιπά θέματα, διοικητικής ή οικονομικής 

φύσης,  η Γενική Καλλιτεχνική Διεύθυνση αναφέρεται στη Διευθύνουσα Σύμβουλο. 

Επικεφαλής της Γενικής Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης είναι η Γενική Καλλιτεχνική 
Διευθύντρια, η οποία ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και 
σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας. Η Γενική Καλλιτεχνική Διευθύντρια 
είναι υπεύθυνη για την καλλιτεχνική έρευνα, τον σχεδιασμό, τον προσδιορισμό 
του απαραίτητου πλαισίου και των προϋποθέσεων για την παραγωγή και 
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εκτέλεση του καλλιτεχνικού προγράμματος σε ότι αφορά στο καλλιτεχνικό 
περιεχόμενο και το αποτέλεσμά του. Η Γενική Καλλιτεχνική Διευθύντρια είναι 
επίσης υπεύθυνη και για την έρευνα, τον σχεδιασμό, τον προσδιορισμό του 
απαραίτητου πλαισίου και των προϋποθέσεων για την παραγωγή και εκτέλεση 
άλλων μη αμιγώς καλλιτεχνικών δράσεων όπως προβλέπονται από το φάκελο 
υποψηφιότητας και που σχετίζονται με την εκπαίδευση, επιμόρφωση, ανάπτυξη 
δεξιοτήτων, ενημέρωση, κλπ. στελεχών του καλλιτεχνικού πεδίου. Οι αποφάσεις 
της Γενικής Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης  λαμβάνουν υπόψη τους σχετικές 
εισηγήσεις των εντασσόμενων σε αυτή Διευθύνσεων ενώ οι σχετικές εισηγήσεις 
προς το ΔΣ υποβάλλονται σύμφωνα με τον ισχύοντα προγραμματισμό.  

Μαζί με τις υποκείμενες σε αυτή Διευθύνσεις,  η Γενική Διεύθυνση συγκροτεί μια 
ενιαία καλλιτεχνική ομάδα η οποία συνεργάζεται στενά με τις τεχνικές και 
διοικητικές οργανωτικές μονάδες, και κυρίως με τη Διεύθυνση Οργάνωσης και 
Εκτέλεσης Παραγωγής , προκειμένου να επιτευχθεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα 
του θεσμού της πολιτιστικής πρωτεύουσας με την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση 
των διαθέσιμων πόρων.   

 

Β. Αντικείμενο 

Αντικείμενο της Γενικής Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης είναι η καλλιτεχνική έρευνα, ο 
σχεδιασμός, ο προσδιορισμός του απαραίτητου πλαισίου και των 
προαπαιτούμενων  παραγωγής του προγράμματος Ελευσίνα 2021 σε ότι αφορά 
στο καλλιτεχνικό περιεχόμενό του, όπως αυτό περιγράφεται στον φάκελο και έχει 
εγκριθεί από το ΔΣ, και όλων των επιμέρους συνιστωσών του.  Οι κύριες 
αρμοδιότητες της Γενικής Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης  είναι οι εξής: 

 
1. Η διαμόρφωση, και ο σχεδιασμός του συνόλου του καλλιτεχνικού 

προγράμματος της Ελευσίνα 2021, σύμφωνα με τον εισηγητικό φάκελο που 

έχει κατατεθεί και το εγκεκριμένο περιεχόμενό του καθώς και τις 

αναθεωρήσεις του που έχουν κατατεθεί και εγκριθεί. Οι προσθήκες ή και 

τροποποιήσεις του αρχικού προγράμματος που θα είναι πάντα σύμφωνες 

προς το πνεύμα και τις αρχές που έχουν περιγραφεί στο φάκελο 

υποψηφιότητας.  

2. Η γενική εποπτεία και ευθύνη της επιμέλειας του καλλιτεχνικού περιεχομένου 

και επιδιώξεων προγράμματος.  

3. Η ανάθεση κάθε επιμέρους project σε μια από τις  καλλιτεχνικές Διευθύνσεις 

που εντάσσονται στη Γενική Διεύθυνση. Η ανάδειξη και αξιοποίηση των 

συνεργειών μεταξύ projects διαφορετικών καλλιτεχνικών Διευθύνσεων και η 

ενθάρρυνση της μεταξύ τους συνεργασίας.  

4. Η τελική ευθύνη για τον  προσδιορισμό των καλλιτεχνικών συντελεστών του 

ή/και των υπεύθυνων παραγωγής κάθε επιμέρους project, μετά από 

εισηγήσεις της αρμόδιας Καλλιτεχνικής  Διεύθυνσης. 

5. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Εκτέλεσης Παραγωγής 

προκειμένου να προσδιορισθούν από εκείνη οι ανθρώπινοι πόροι, τα τεχνικά 

προαπαιτούμενα, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής και ότι άλλο απαιτείται  

και να καταρτισθεί το αναλυτικό κοστολόγιο και ο προϋπολογισμός κάθε 
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καλλιτεχνικής δραστηριότητας και να συνταχθεί το τεχνικό πρόγραμμα της 

δραστηριότητας. 

6. Η υποβολή, από κοινού με τη Διευθύνουσα Σύμβουλο, εισήγησης προς το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου αυτό να αποφασίσει την 

ένταξη κάθε καλλιτεχνικής δραστηριότητας (project) στο καλλιτεχνικό 

πρόγραμμα και τη  υλοποίησή της σύμφωνα με το σχετικό τεχνικό 

πρόγραμμα.  

7. Η παρακολούθηση και διασφάλιση της επιτυχούς εκτέλεσης της παραγωγής 

των επιμέρους δραστηριοτήτων του καλλιτεχνικού προγράμματος σε ότι 

αφορά στο καλλιτεχνικό περιεχόμενό τους.   

8. Η καλλιτεχνική δικτύωση της Εταιρείας, η δημιουργία σχέσεων ανάμεσα στην 

καλλιτεχνική ομάδα και την καλλιτεχνική κοινότητα καθώς και η ανάπτυξη 

συνεργασιών με  άλλες πόλεις, φορείς, φεστιβάλ, οργανισμούς και 

διοργανώσεις προκειμένου να προωθηθεί το μήνυμα του καλλιτεχνικού 

προγράμματος, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Marketing / Επικοινωνίας.   

9. Η μέριμνα ώστε να σχεδιαστούν, να αναπτυχθούν και να υλοποιηθούν 

βιώσιμες και μετά το 2021 δραστηριότητες και θεσμοί καλλιτεχνικού 

περιεχομένου συμβάλλοντας στην πολιτιστική ανάπτυξη και την αναβάθμιση 

της ποιότητας ζωής στην πόλη της Ελευσίνας και την ευρύτερη περιοχή.   

10. Η συμμετοχή κατά τη συνεχή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, επιπτώσεων 

και πολιτισμικού αντίκτυπου κάθε δραστηριότητας ξεχωριστά και συνολικά 

της όλης οργάνωσης της πολιτιστικής πρωτεύουσας. 

11. Η προετοιμασία των γενικών κατευθύνσεων καθώς ειδικών θεμάτων 

περιεχομένου τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διαμόρφωση 

του προγράμματος  προβολής και επικοινωνίας από τη Διεύθυνση Marketing 

/ Επικοινωνίας.  

12. Η υποβολή εισηγήσεων προς τη Διευθύνουσα Σύμβουλο  ή / και το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Εταιρείας για θέματα που αφορούν στο σύνολο των 

δραστηριοτήτων της Ελευσίνα 2021 και σχετίζονται με το καλλιτεχνικό 

πρόγραμμα της. 

13. Κάθε άλλη αρμοδιότητα που της ανατίθεται κατόπιν σχετικής απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.   

 

1.7.1 Άρθρο 8 - Διεύθυνση Σύγχρονης Τέχνης 
 

Α. Γραμμή Αναφοράς 

Η Διεύθυνση Σύγχρονης Τέχνης αναφέρεται στη Γενική Καλλιτεχνική Διεύθυνση. 

Β. Αντικείμενο 

Αντικείμενο της Διεύθυνσης Σύγχρονης Τέχνης είναι η συμβολή στη διαμόρφωση 
του συνολικού καλλιτεχνικού προγράμματος, ο σχεδιασμός και διαμόρφωση της 
καλλιτεχνικής προσέγγισης, η καλλιτεχνική επιμέλεια, η επιλογή καλλιτεχνών ή/και 
καλλιτεχνικών συνεργατών στους τομείς των εικαστικών και παραστατικών 
τεχνών σύμφωνα με τον εισηγητικό φάκελο και πρόγραμμα που έχει εγκριθεί.   
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Η Διεύθυνση αναλαμβάνει την υλοποίηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων της 
Γενικής Διεύθυνσης για όλα τα αντικείμενα που εμπίπτουν στο πεδίο ευθύνης 
της. Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι εξής: 

1. Η  περιγραφή των ειδικότερων επιδιώξεων, περιεχομένου, μέσων, υποδομών, 

καλλιτεχνικών προδιαγραφών παραγωγής και πόρων υλοποίησης κάθε 

καλλιτεχνικής δραστηριότητας (project) οποιασδήποτε μορφής εντάσσεται 

στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα στο πεδίο ευθύνης της.  

2. Η επιμέλεια του προγράμματος στο πεδίο ευθύνης της, μετά από έρευνα των 

σχετικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και διεθνώς και αφού 

συνεκτιμηθούν οι ιδιαίτερες προτιμήσεις του τοπικού κοινού. Κατά την 

επιμέλεια συντελείται η διαμόρφωση της προτεινόμενης δομής, του 

περιεχομένου και του χρονοπρογραμματισμού συνολικά του προγράμματος 

και ειδικότερα των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και λοιπών δραστηριοτήτων 

που αυτό περιλαμβάνει.  Για το σκοπό αυτό, η συνεργασία και με τις λοιπές 

Διευθύνσεις της Γενικής Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης όταν αυτό απαιτείται.  

3. Η συμμετοχή στη διοργάνωση ανοικτών  διαβουλεύσεων με την πόλη με στόχο 

τη συνδιαμόρφωση του προγράμματος     

4. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Εκτέλεσης Παραγωγής κατά 

τον αναλυτικό προσδιορισμό, των τεχνικών προαπαιτούμενων κάθε 

προτεινόμενης καλλιτεχνικής δραστηριότητας.  

5. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Οργάνωσης  και Εκτέλεσης Παραγωγής , τη 

Διεύθυνση Κτηριακών Εγκαταστάσεων και Υποδομών, τη Διεύθυνση 

Ενεργοποίησης και Συμμετοχής Κοινού/Πολιτών- Community Engagement , τη 

Διεύθυνση Marketing και Επικοινωνίας και τη Διεύθυνση Διοικητικών  - 

Οικονομικών Υπηρεσιών, για την προετοιμασία του λεπτομερούς φακέλου της 

κάθε δράσης. 

6. Η προετοιμασία εισηγήσεων για την έγκριση καλλιτεχνικής ή άλλης δράσης 

(π.χ. ημερίδες και συνέδρια) από το Δ.Σ. με βάση το λεπτομερή φάκελο 

δράσης.  

7. Η υποβολή εισηγήσεων προς το ΔΣ της Εταιρείας, για έγκριση μιας δράσης 

του πεδίου ευθύνης της μετά από σχετικό αίτημα  του ΔΣ προς τη Διεύθυνση 

και ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης.  

8. Συνεργασία για την προετοιμασία απολογισμού δράσης, όπου κρίνεται 

κατόπιν συνεννόησης ότι απαιτείται, με τη Διεύθυνση Οργάνωσης και 

Εκτέλεσης Παραγωγής . 

9. Η αντιμετώπιση και επίλυση όλων των ζητημάτων καλλιτεχνικής φύσης που 

σχετίζονται με την εκτέλεση του μέρους του προγράμματος ευθύνης της 

Διεύθυνσης . 

10. Η εισήγηση προτάσεων προς τη Γενική Διεύθυνση για την καλλιτεχνική 

δικτύωση της Εταιρείας, τη δημιουργία σχέσεων και δικτύων ανάμεσα στην 

καλλιτεχνική ομάδα και την καλλιτεχνική κοινότητα καθώς και την επιδίωξη 

συνεργασιών με άλλες πόλεις, φορείς, φεστιβάλ, οργανισμούς και 

διοργανώσεις από την Ελλάδα και την Ευρώπη προκειμένου να προωθηθεί το 

μήνυμα του καλλιτεχνικού προγράμματος.  
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11. Η παροχή της απαιτούμενης πληροφορίας και υποστήριξης προς την 

αρμόδια Διεύθυνση ή/και εξωτερικών συνεργατών, για τους σκοπούς της 

αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, επιπτώσεων και πολιτισμικού αντίκτυπου 

κάθε καλλιτεχνικής δραστηριότητας που έχει υλοποιηθεί. 

12. Η προετοιμασία τεκμηριωτικού υλικού (documentation) και πρακτικών από τις 

συναντήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των δράσεων ευθύνης 

της προκειμένου αυτό να αξιοποιηθεί από τη Διεύθυνση Marketing και 

Επικοινωνίας και να καταστεί διαθέσιμο προς κάθε ενδιαφερόμενο. 

13. Κάθε άλλη αρμοδιότητα που της ανατίθεται με απόφαση της Γενικής 

Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης. 

 

1.7.2 Άρθρο 9 - Διεύθυνση Πολιτιστικής Κατάρτισης 
 

Α. Γραμμή Αναφοράς 

Η Διεύθυνση Πολιτιστικής Στρατηγικής αναφέρεται στη Γενική Καλλιτεχνική 
Διεύθυνση. 

Β. Αντικείμενο 

Αντικείμενο της Διεύθυνσης Πολιτιστικής Στρατηγικής είναι η συμβολή στη 
διαμόρφωση του συνολικού καλλιτεχνικού προγράμματος, ο σχεδιασμός και 

διαμόρφωση της καλλιτεχνικής προσέγγισης, η καλλιτεχνική επιμέλεια, η 
αναζήτηση και πρόταση για επιλογή καλλιτεχνών ή/και καλλιτεχνικών 
συνεργατών που σχετίζονται με ζητήματα πολιτιστικής πολιτικής και πολιτιστικής 
στρατηγικής (Πρόγραμμα Culture 2030) σύμφωνα με τον εισηγητικό φάκελο και 
το πρόγραμμα που έχει εγκριθεί.   

Η Διεύθυνση αναλαμβάνει την υλοποίηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων της 
Γενικής Διεύθυνσης για αντικείμενα που εμπίπτουν στο πεδίο ευθύνης της. 
Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι εξής: 

1. Η  περιγραφή των ειδικότερων επιδιώξεων, περιεχομένου, μέσων, υποδομών, 

προδιαγραφών παραγωγής και πόρων υλοποίησης κάθε καλλιτεχνικής 

δραστηριότητας (project) οποιασδήποτε μορφής εντάσσεται στο καλλιτεχνικό 

πρόγραμμα στο πεδίο ευθύνης της.  

2. Η επιμέλεια του προγράμματος στο πεδίο ευθύνης της, μετά από έρευνα των 

σχετικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και διεθνώς και αφού 

συνεκτιμηθούν οι ιδιαίτερες προτιμήσεις του τοπικού κοινού. Κατά την 

επιμέλεια συντελείται η διαμόρφωση της προτεινόμενης δομής, του 

περιεχομένου και του χρονοπρογραμματισμού συνολικά του προγράμματος 

και ειδικότερα των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και λοιπών δραστηριοτήτων 

που αυτό περιλαμβάνει.  Για το σκοπό αυτό, η συνεργασία και με τις λοιπές 

Διευθύνσεις της Γενικής Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης όταν αυτό απαιτείται. 

3. Η συμμετοχή στη διοργάνωση ανοικτών  διαβουλεύσεων με την πόλη με στόχο 

τη συνδιαμόρφωση του προγράμματος     

4. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Εκτέλεσης Παραγωγής κατά 

τον αναλυτικό προσδιορισμό, των τεχνικών προαπαιτούμενων κάθε 

προτεινόμενης καλλιτεχνικής δραστηριότητας.  
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5. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Εκτέλεσης Παραγωγής, τη 

Διεύθυνση Κτηριακών Εγκαταστάσεων και Υποδομών τη Διεύθυνση 

Ενεργοποίησης και Συμμετοχής Κοινού/Πολιτών- Community Engagement, τη 

Διεύθυνση Marketing και Επικοινωνίας, και τη Διεύθυνση Διοικητικών -

Οικονομικών Υπηρεσιών για την προετοιμασία του λεπτομερούς φακέλου της 

κάθε δράσης . 

6. Η προετοιμασία εισηγήσεων για την έγκριση καλλιτεχνικής ή άλλης δράσης 

(π.χ. ημερίδες και συνέδρια) από το Δ.Σ. με βάση το λεπτομερή φάκελο 

δράσης.  

7. Η υποβολή εισηγήσεων προς το ΔΣ της Εταιρείας, για έγκριση μιας δράσης 

του πεδίου ευθύνης της μετά από σχετικό αίτημα  του ΔΣ προς τη Διεύθυνση 

και ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης.  

8. Συνεργασία για την προετοιμασία απολογισμού δράσης, όπου κρίνεται 

κατόπιν συνεννόησης ότι απαιτείται, με τη Διεύθυνση Οργάνωσης και 

Εκτέλεσης Παραγωγής . 

9. Η αντιμετώπιση και επίλυση όλων των ζητημάτων καλλιτεχνικής φύσης που 

σχετίζονται με την εκτέλεση του μέρους του προγράμματος ευθύνης της 

Διεύθυνσης. 

10. Η εισήγηση προτάσεων προς τη Γενική Διεύθυνση για την καλλιτεχνική 

δικτύωση της Εταιρείας, τη δημιουργία σχέσεων και δικτύων ανάμεσα στην 

καλλιτεχνική ομάδα και την καλλιτεχνική κοινότητα καθώς και την επιδίωξη 

συνεργασιών με άλλες πόλεις, φορείς, φεστιβάλ, οργανισμούς και 

διοργανώσεις από την Ελλάδα και την Ευρώπη προκειμένου να προωθηθεί το 

μήνυμα του καλλιτεχνικού προγράμματος.  

11. Η παροχή της απαιτούμενης πληροφορίας και υποστήριξης προς την 

αρμόδια Διεύθυνση Κτηριακών Εγκαταστάσεων και Υποδομών ή/και 

εξωτερικών συνεργατών, για τους σκοπούς της αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων, επιπτώσεων και πολιτισμικού αντίκτυπου κάθε καλλιτεχνικής 

δραστηριότητας που έχει υλοποιηθεί. 

12. Η προετοιμασία τεκμηριωτικού υλικού (documentation) και πρακτικών από τις 

συναντήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των δράσεων ευθύνης 

της προκειμένου αυτό να αξιοποιηθεί από τη Διεύθυνση Marketing / 

Επικοινωνίας και να καταστεί διαθέσιμο προς κάθε ενδιαφερόμενο. 

13. Κάθε άλλη αρμοδιότητα που της ανατίθεται με απόφαση της Γενικής 

Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης. 

 

1.7.3 Άρθρο 10 - Διεύθυνση Πολιτιστικής Ανάπτυξης 
 

Α. Γραμμή Αναφοράς 

Η Διεύθυνση Πολιτιστικής Βιομηχανίας αναφέρεται στη Γενική Καλλιτεχνική 
Διεύθυνση.  

Β. Αντικείμενο 
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Αντικείμενο της Διεύθυνσης είναι η συμβολή στη διαμόρφωση του συνολικού 
καλλιτεχνικού προγράμματος,  ο σχεδιασμός και διαμόρφωση της καλλιτεχνικής 
προσέγγισης, η καλλιτεχνική επιμέλεια, η αναζήτηση και πρόταση για επιλογή 
καλλιτεχνών ή/και καλλιτεχνικών συνεργατών ή/και λοιπών συντελεστών που 
σχετίζονται με την πολιτιστική βιομηχανία (ντιζάιν, μόδα, γαστρονομία κ.λπ.)  
σύμφωνα με τον εισηγητικό φάκελο και το πρόγραμμα που έχει εγκριθεί.   

Η Διεύθυνση αναλαμβάνει την υλοποίηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων της 
Γενικής Διεύθυνσης για αντικείμενα που εμπίπτουν στο πεδίο ευθύνης της. 
Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι εξής: 

1. Η  περιγραφή των ειδικότερων επιδιώξεων, περιεχομένου, μέσων, υποδομών, 

προδιαγραφών παραγωγής και πόρων υλοποίησης κάθε καλλιτεχνικής 

δραστηριότητας (project) οποιασδήποτε μορφής που εντάσσεται στο 

αντικείμενο της Διεύθυνσης και ειδικότερα είτε στον τομέα της Πολιτιστικής 

Βιομηχανίας  

2. Η επιμέλεια του προγράμματος στο πεδίο ευθύνης της, μετά από έρευνα των 

σχετικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και διεθνώς και αφού 

συνεκτιμηθούν οι ιδιαίτερες προτιμήσεις του τοπικού κοινού αλλά και οι 

τοπικές συνθήκες δεδομένου ότι η επιδιώκεται η απεμπόληση του 

στερεοτύπου της βιομηχανικής πόλης.  Κατά την επιμέλεια συντελείται η 

διαμόρφωση της προτεινόμενης δομής, του περιεχομένου και του 

χρονοπρογραμματισμού συνολικά του προγράμματος και ειδικότερα των 

καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και λοιπών δραστηριοτήτων που αυτό 

περιλαμβάνει.   Για το σκοπό αυτό, η συνεργασία και με τις λοιπές 

Διευθύνσεις της Γενικής Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης όταν αυτό απαιτείται. 

3. Η συμμετοχή στη διοργάνωση ανοικτών  διαβουλεύσεων με την πόλη με στόχο 

τη συνδιαμόρφωση του προγράμματος     

4. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Εκτέλεσης Παραγωγής κατά 

τον αναλυτικό προσδιορισμό, των τεχνικών προαπαιτούμενων κάθε 

προτεινόμενης καλλιτεχνικής δραστηριότητας.  

5. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Εκτέλεσης Παραγωγής, τη 

Διεύθυνση Κτηριακών Εγκαταστάσεων και Υποδομών, τη Διεύθυνση 

Ενεργοποίησης και Συμμετοχής Κοινού/Πολιτών- Community Engagement, τη 

Διεύθυνση Marketing και Επικοινωνίας και τη Διεύθυνση Διοικητικών – 

Οικονομικών Υπηρεσιών για την προετοιμασία του λεπτομερούς φακέλου της 

κάθε δράσης . 

6. Η προετοιμασία εισηγήσεων για την έγκριση καλλιτεχνικής ή άλλης δράσης 

(π.χ. ημερίδες και συνέδρια) από το Δ.Σ. με βάση το λεπτομερή φάκελο 

δράσης.  

7. Η υποβολή εισηγήσεων προς το ΔΣ της Εταιρείας, για έγκριση μιας δράσης 

του πεδίου ευθύνης της μετά από σχετικό αίτημα  του ΔΣ προς τη Διεύθυνση 

και ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης.  

8. Συνεργασία για την προετοιμασία απολογισμού δράσης, όπου κρίνεται 

κατόπιν συνεννόησης ότι απαιτείται,  με τη Διεύθυνση Οργάνωσης και 

Εκτέλεσης Παραγωγής. 
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9. Η αντιμετώπιση και επίλυση όλων των ζητημάτων καλλιτεχνικής και 

οργανωτικής φύσης σχετίζονται με την εκτέλεση του προγράμματος της 

Διεύθυνσης. 

10. Η εισήγηση προτάσεων προς τη Γενική Διεύθυνση για την καλλιτεχνική 

δικτύωση της Εταιρείας, τη δημιουργία σχέσεων και δικτύων ανάμεσα στην 

καλλιτεχνική ομάδα και την καλλιτεχνική κοινότητα καθώς και την επιδίωξη 

συνεργασιών με άλλες πόλεις, φορείς, φεστιβάλ, οργανισμούς και 

διοργανώσεις από την Ελλάδα και την Ευρώπη προκειμένου να προωθηθεί το 

μήνυμα του καλλιτεχνικού προγράμματος.  

11. Η παροχή της απαιτούμενης πληροφορίας και υποστήριξης προς την 

αρμόδια Διεύθυνση Κτηριακών Εγκαταστάσεων και Υποδομών ή/και 

εξωτερικών συνεργατών, για τους σκοπούς της αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων, επιπτώσεων και πολιτισμικού αντίκτυπου κάθε καλλιτεχνικής 

δραστηριότητας που έχει υλοποιηθεί. 

12. Η προετοιμασία τεκμηριωτικού υλικού (documentation) και πρακτικών από τις 

συναντήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των δράσεων ευθύνης 

της προκειμένου αυτό να αξιοποιηθεί από τη Διεύθυνση Marketing / 

Επικοινωνίας και καταστεί διαθέσιμο προς κάθε ενδιαφερόμενο. 

13. Κάθε άλλη αρμοδιότητα που της ανατίθεται με απόφαση της Γενικής 

Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης. 

 

1.7.4 Άρθρο 11. Διεύθυνση Παραστατικών Τεχνών 
 

Α. Γραμμή Αναφοράς  

Η Διεύθυνση Παραστατικών Τεχνών αναφέρεται στη Γενική Καλλιτεχνική 

Διεύθυνση.  

 

Β. Αντικείμενο 

Αντικείμενο της Διεύθυνσης είναι η  σύνδεση της πόλης της Ελευσίνας, των 

κατοίκων της αλλά και των επισκεπτών με το πρόγραμμα της ΠΠΕ, η ένταξη της 

καλλιτεχνικής δημιουργίας στον πυρήνα της καθημερινότητας της πόλης και η 

διάχυσή της στο δημόσιο χώρο,  με αποτέλεσμα την παραγωγή ενός ορατού 

αποτυπώματος μέσα από μικρές, ή μεγάλης κλίμακας εκδηλώσεις. Η Διεύθυνση 

στοχεύει στην ενίσχυση της παραγωγικότητας, πολυμορφίας, κινητικότητας και 

της εξωστρέφειας της τοπικής αλλά και ευρύτερης καλλιτεχνικής δημιουργίας και 

στη συνομιλία αυτής με άλλους καλλιτέχνες, πολιτιστικές και δημιουργικές 

βιομηχανίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο πεδίο ενδιαφέροντος της 

Διεύθυνσης ανήκουν όλες οι μορφές καλλιτεχνικής δημιουργίας που ανήκουν στο 

φάσμα των παραστατικών τεχνών (θέατρο, χορός, μουσική, κινηματογράφος, 

φεστιβάλ, σύνθετα γεγονότα κλπ.). 

 

Για τους σκοπούς αυτούς και για την ανάπτυξη δικτύων η Διεύθυνση δύναται να 

συνεργάζεται με φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού (Εθνική Λυρική Σκηνή, 

Εθνικό Θέατρο, Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου κ.ά.) 
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Η Διεύθυνση Παραστατικών Τεχνών αναλαμβάνει την υλοποίηση του συνόλου 

των αρμοδιοτήτων για αντικείμενα που εμπίπτουν στο πεδίο ευθύνης της. 

Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι εξής: 

 

1. Η έρευνα, ο σχεδιασμός και η κατάρτιση καλλιτεχνικού προγράμματος 

παραστατικών τεχνών σε ισοβαρή αναλογία για τους τομείς θεάτρου, 

χορού, μουσικής, φεστιβάλ κλπ. Ειδικότερα, η συμβολή στη διαμόρφωση 

του συνολικού καλλιτεχνικού προγράμματος, ο σχεδιασμός και η 

διαμόρφωση της καλλιτεχνικής προσέγγισης, η καλλιτεχνική επιμέλεια, η 

αναζήτηση και πρόταση για επιλογή καλλιτεχνών ή/και καλλιτεχνικών 

συνεργατών ή/και λοιπών συντελεστών που σχετίζονται με τις 

παραστατικές τέχνες, η περιγραφή των ειδικότερων επιδιώξεων, 

περιεχομένου, μέσων, υποδομών, προδιαγραφών παραγωγής και πόρων 

υλοποίησης κάθε καλλιτεχνικής δραστηριότητας (art project) 

οποιασδήποτε μορφής που εντάσσεται στο αντικείμενο της Διεύθυνσης 

και ειδικότερα είτε στον τομέα των Παραστατικών Τεχνών.  

2. Η επιμέλεια του προγράμματος στο πεδίο ευθύνης της, μετά από έρευνα 

των σχετικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και διεθνώς και 

αφού συνεκτιμηθούν οι ιδιαίτερες προτιμήσεις του τοπικού κοινού αλλά 

και οι τοπικές συνθήκες δεδομένου ότι η επιδιώκεται η απεμπόληση του 

στερεοτύπου της βιομηχανικής πόλης. Κατά την επιμέλεια συντελείται η 

διαμόρφωση της προτεινόμενης δομής, του περιεχομένου και του 

χρονοπρογραμματισμού συνολικά του προγράμματος και ειδικότερα των 

καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και λοιπών δραστηριοτήτων που αυτό 

περιλαμβάνει. Για το σκοπό αυτό, η συνεργασία και με τις λοιπές 

Διευθύνσεις της Γενικής Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης όταν αυτό απαιτείται. 

3. Η συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις για την υλοποίηση των 

καλλιτεχνικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων  και η συμμετοχή στο 

διάλογο με τους πολίτες ιδιαίτερα σε συνεργασία με τη Διεύθυνση 

Ενεργοποίησης και Συμμετοχής Κοινού. 

4. Η περιγραφή των ειδικότερων επιδιώξεων, περιεχομένου, μέσων, 

υποδομών, προδιαγραφών παραγωγής και πόρων υλοποίησης κάθε 

καλλιτεχνικής δραστηριότητας (art project) οποιασδήποτε μορφής 

εντάσσεται στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα στο πεδίο ευθύνης της. 

5. Η επιμέλεια του προγράμματος στο πεδίο ευθύνης της, μετά από έρευνα 

των σχετικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και διεθνώς και 

αφού συνεκτιμηθούν οι ιδιαίτερες προτιμήσεις του τοπικού κοινού. Κατά 

την επιμέλεια συντελείται η διαμόρφωση της προτεινόμενης δομής, του 

περιεχομένου και του χρονοπρογραμματισμού συνολικά του 

προγράμματος και ειδικότερα των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και λοιπών 

δραστηριοτήτων που αυτό περιλαμβάνει. 
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6. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Εκτέλεσης Παραγωγής 

κατά τον αναλυτικό προσδιορισμό, των τεχνικών προ-απαιτούμενων κάθε 

προτεινόμενης καλλιτεχνικής δραστηριότητας. 

7. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Εκτέλεσης Παραγωγής, τη 

Διεύθυνση Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Υποδομών και το Γραφείο 

Παρακαταθήκης, τη Διεύθυνση Ενεργοποίησης και Συμμετοχής 

Κοινού/Πολιτών- Community Engagement, τη Διεύθυνση Marketing και 

Επικοινωνίας και τη Διεύθυνση Διοικητικών -Οικονομικών Υπηρεσιών για 

την προετοιμασία του λεπτομερούς φακέλου της κάθε δράσης. 

8. Η προετοιμασία εισηγήσεων για την έγκριση καλλιτεχνικών δράσεων από 

το Δ.Σ. με βάση το λεπτομερή φάκελο δράσης. 

9. Η υποβολή εισηγήσεων προς το ΔΣ της Εταιρείας, για έγκριση μιας 

δράσης του πεδίου ευθύνης της μετά από σχετικό αίτημα  του ΔΣ προς τη 

Διεύθυνση και ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης.   

10. Η συνεργασία  (συμβουλευτική) με τις άλλες Διευθύνσεις για τα projects 

της Διεύθυνσης που  πραγματοποιούνται στον δημόσιο χώρο και σε 

κλειστές δομές ώστε να διατηρείται μία συνοχή στην παρέμβαση της ΠΠΕ, 

και ιδιαίτερα με τη Διεύθυνση Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Υποδομών. 

11. Συνεργασία για την προετοιμασία απολογισμού, όπου κρίνεται κατόπιν 

συνεννόησης ότι απαιτείται,  δράσης με τη Διεύθυνση Οργάνωσης και 

Εκτέλεσης Παραγωγής. 

12. Η αντιμετώπιση και επίλυση όλων των ζητημάτων καλλιτεχνικής φύσης 

που σχετίζονται με την εκτέλεση του μέρους του προγράμματος ευθύνης 

της Διεύθυνσης. 

13. Η εισήγηση προτάσεων προς τη Γενική Διεύθυνση για την καλλιτεχνική 

δικτύωση της Εταιρείας, τη δημιουργία σχέσεων και δικτύων ανάμεσα 

στην καλλιτεχνική ομάδα και την καλλιτεχνική κοινότητα καθώς και την 

επιδίωξη συνεργασιών με άλλες πόλεις, φορείς, φεστιβάλ, οργανισμούς 

και διοργανώσεις από την Ελλάδα και την Ευρώπη προκειμένου να 

προωθηθεί το μήνυμα του καλλιτεχνικού προγράμματος. 

14. Η παροχή της απαιτούμενης πληροφορίας και υποστήριξης προς την 

αρμόδια Διεύθυνση Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Υποδομών και το 

Γραφείο Παρακαταθήκης ή/και εξωτερικών συνεργατών, για τους 

σκοπούς της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, επιπτώσεων και 

πολιτισμικού αντίκτυπου κάθε καλλιτεχνικής δραστηριότητας που έχει 

υλοποιηθεί. 

15. Η προετοιμασία υλικού τεκμηρίωσης (documentation) και πρακτικών από 

τις συναντήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των δράσεων 

ευθύνης της προκειμένου αυτό να αξιοποιηθεί από τη Διεύθυνση 

Marketing / Επικοινωνίας και να καταστεί διαθέσιμο προς κάθε 

ενδιαφερόμενο. 

16. Κάθε άλλη αρμοδιότητα που της ανατίθεται με απόφαση της Γενικής 

Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης. 
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1.7.5 Άρθρο 12 - Διεύθυνση Ενεργοποίησης και Συμμετοχής Κοινού/Πολιτών- 
Community Engagement 

 

Α. Γραμμή Αναφοράς 

Η Διεύθυνση Ενεργοποίησης και Συμμετοχής Κοινού/Πολιτών- Community 
Engagement αναφέρεται στη Γενική Καλλιτεχνική Διεύθυνση. 

 

Β. Αντικείμενο 

Αντικείμενο της Διεύθυνσης Ενεργοποίησης και Συμμετοχής Κοινού/Πολιτών-
Community Engagement είναι η ενεργοποίηση και συμμετοχή των πολιτών σε 
όλες τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν από την Ελευσίνα 2021 και που 
έχουν προγραμματιστεί από τη Γενική Καλλιτεχνική Διεύθυνση και η προσαρμογή 
αυτών των επιμέρους ενεργειών και δράσεων στην  επικοινωνιακή πολιτική της 

Εταιρείας όπως έχει διαμορφωθεί από τη Διεύθυνση Marketing και Επικοινωνίας. 
επίσης, αντικείμενό της είναι η συμβολή στη διαμόρφωση της επικοινωνιακής 
πολιτικής της Εταιρείας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Marketing και 
Επικοινωνίας.  

Η Διεύθυνση αναλαμβάνει την υλοποίηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων της 
Γενικής Διεύθυνσης για αντικείμενα που εμπίπτουν στο πεδίο ευθύνης της. 
Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι εξής: 

1. Η συμβολή στη διαμόρφωση του καλλιτεχνικού έργου με άξονα τη σύνδεση με 

την τοπική κοινωνία, καθώς και η σύνδεση των κατοίκων με τη σύγχρονη 

Τέχνη. 

2. Ο σχεδιασμός ενεργειών και δράσεων προσέλκυσης κοινού για την 

ενεργοποίηση και συμμετοχή των πολιτών σε όλες τις δράσεις που θα 

πραγματοποιηθούν από την Ελευσίνα 2021, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις 

ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς και σε ζητήματα προσβασιμότητας Ο 

σχεδιασμός ενεργειών και δράσεων για την υποστήριξη της προσέλκυσης 

εθελοντών. Η εύρεση, η κινητοποίηση, η αξιοποίηση και ο συντονισμός των 

εθελοντών που επιθυμούν να συμμετέχουν στις δράσεις της Ελευσίνα 2021 

και την εκτέλεση τους. 

3. Η ανάπτυξη και αξιοποίηση δικτύων και κοινοτήτων (συμπεριλαμβανομένων 

και αυτών στους όμορους δήμους),  δράσεων και έργων, για την επίτευξη 

ευρύτερης συμμετοχής του κοινού, θεατών και επισκεπτών, στις δράσεις της 

Ελευσίνα 2021. 

4. Η ανάπτυξη συνεργειών με τοπικούς και άλλους φορείς (τοπικοί σύλλογοι, 

σύλλογοι εθελοντών, επιχειρήσεις κ.λπ.) για την πραγματοποίηση δράσεων 

που θα στοχεύουν στη γνωστοποίηση του έργου της Εταιρείας στα μέλη τους. 

Ειδικότερα, η αξιοποίηση και ο συντονισμός της συμμετοχής του Δικτύου 

Δημιουργικών Πολιτών καθώς και άλλων τοπικών και μη συλλόγων, 

οργανώσεων και συλλογικοτήτων στις δράσεις της Ελευσίνα 2021 και την 

εκτέλεση τους. 

5. Η δημιουργία και λειτουργία του Κέντρου Ανάπτυξης Ικανοτήτων και 

Καινοτομίας (Κ.Α.Ι.Κ) ως κέντρου διάχυσης και διάδοσης της πολιτιστικής 

παρακαταθήκης της Ελευσίνα 2021. 
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6. Η πρωτοβουλία, σχεδιασμός και υλοποίηση διοργάνωσης εκπαιδευτικών 

δράσεων για την προσέγγιση κοινών, σε συνεννόηση με την Γενική 

Καλλιτεχνική Διεύθυνση και σε συνεργασία με άλλες Διευθύνσεις. 

7. Η ανάπτυξη των ικανοτήτων του προσωπικού και των συνεργατών της 

Εταιρείας για την καλύτερη επίτευξη του έργου της, μέσα από την 

πραγματοποίηση σεμιναρίων και εκπαιδευτικών δράσεων. 

8. Η διαμόρφωση και υλοποίηση δράσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων 

καλλιτεχνών και επαγγελματιών του καλλιτεχνικού χώρου. 

9. Η διαμόρφωση και υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης και 

επιμόρφωσης για καλλιτέχνες και ενδιαφερόμενους πολίτες. 

10. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Marketing και Επικοινωνίας κατά τον 

αναλυτικό σχεδιασμό της επικοινωνιακής πολιτικής της Ελευσίνα 2021, 

προκειμένου να επιτευχθεί η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη κινητοποίηση και 

συμμετοχή του κοινού και να υποστηριχθεί η επιτυχής εκτέλεση του 

καλλιτεχνικού προγράμματος.   

11. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Εκτέλεσης Παραγωγής κατά 

τον αναλυτικό προσδιορισμό, των τεχνικών προαπαιτούμενων κάθε 

προτεινόμενης δραστηριότητας.  

12. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Εκτέλεσης Παραγωγής, τη 

Διεύθυνση Κτηριακών Εγκαταστάσεων και Υποδομών, τη Διεύθυνση Marketing 

και Επικοινωνίας και τη Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 

για την προετοιμασία του λεπτομερούς φακέλου της κάθε δράσης. 

13. Η προετοιμασία εισηγήσεων για την έγκριση καλλιτεχνικής ή άλλης δράσης 

(π.χ. ημερίδες και συνέδρια) από το Δ.Σ. με βάση το λεπτομερή φάκελο 

δράσης.  

14. Η υποβολή εισηγήσεων προς το ΔΣ της Εταιρείας, για έγκριση μιας δράσης 

του πεδίου ευθύνης της μετά από σχετικό αίτημα  του ΔΣ προς τη Διεύθυνση 

και ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης.  

15. Η συμμετοχή κατά τη συνεχή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, επιπτώσεων 

και πολιτισμικού αντίκτυπου κάθε δραστηριότητας ξεχωριστά που έχει 

υλοποιηθεί με ευθύνη της Διεύθυνσης και συνολικά της όλης οργάνωσης της 

πολιτιστικής πρωτεύουσας. 

16. Συνεργασία για την προετοιμασία απολογισμού, όπου κρίνεται κατόπιν 

συνεννόησης ότι απαιτείται,  δράσης με τη Διεύθυνση Οργάνωσης και 

Εκτέλεσης Παραγωγής. 

17. Η υποβολή εισηγήσεων προς τη Γενική Καλλιτεχνική Διεύθυνση για θέματα 

που αφορούν στο σύνολο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης και την ομαλή 

υλοποίηση τους. 

18. Κάθε άλλη αρμοδιότητα που της ανατίθεται με απόφαση της Γενικής 

Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης.  
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1.8 Άρθρο 13 – Διεύθυνση Οργάνωσης και Εκτέλεσης Παραγωγής  

Α. Γραμμή Αναφοράς 

Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Εκτέλεσης Παραγωγής αναφέρεται στη 
Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας. Για την ορθή άσκηση των αρμοδιοτήτων 
της η Διεύθυνση συνεργάζεται με τη Γενική Καλλιτεχνική Διεύθυνση και όλες τις 
άλλες υπηρεσιακές μονάδες της Εταιρείας.  

Β. Αντικείμενο 

Αντικείμενο της Διεύθυνσης είναι ο αναλυτικός προγραμματισμός των 
απαιτήσεων και του χρονοδιαγράμματος της υλοποίησης των δράσεων και ο 
καθορισμός του κόστους παραγωγής όλων των δραστηριοτήτων του 
καλλιτεχνικού προγράμματος, βάσει των κατευθύνσεων και περιορισμών που 

δίνονται από τη Γενική Καλλιτεχνική Διεύθυνση και τις υποκείμενες σε αυτή 
Διευθύνσεις. Αντικείμενο της Διεύθυνσης  επίσης είναι και 
η λεπτομερής παρακολούθηση και o συντονισμός της εκτέλεσης της παραγωγής 

 

Ενότητα Δ’  

Υπηρεσίες Τεχνικής  Υποστήριξης, Εκτέλεσης Παραγωγής και Επικοινωνίας 

 

1.8.1 Α. Τμήμα  Κοστολόγησης, Τεχνικών Προδιαγραφών και Εκτέλεσης 
Παραγωγής 

 

Α. Γραμμή Αναφοράς 

Το Τμήμα Κοστολόγησης και Τεχνικών Προδιαγραφών Παραγωγής Έργων 
αναφέρεται απευθείας στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Εκτέλεσης Παραγωγής. 

Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, το Τμήμα συνεργάζεται με όλες τις 
υπηρεσιακές μονάδες της Εταιρείας. 

Β. Αντικείμενο 

Αντικείμενο του Τμήματος είναι ο αναλυτικός προγραμματισμός, 
προϋπολογισμός και συντονισμός κάθε παραγωγής των έργων και δράσεων της 
Εταιρείας βάσει των κατευθύνσεων, οδηγιών και των κεντρικών καλλιτεχνικών 
επιλογών (π.χ. της επιλογής καλλιτεχνικών συντελεστών ή / και προσδιορισμός 
προδιαγραφών παραγωγής) της Γενικής Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης.  Το Τμήμα 
είναι αρμόδιο για την προετοιμασία και εισήγηση προς τη Διεύθυνση  
Οργάνωσης και Εκτέλεσης Παραγωγής ενός ολοκληρωμένου προγράμματος, 
χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού κάθε παραγωγής που συντάσσεται 
βάσει των παραπάνω. Στη συνέχεια είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση 
συμβάσεων με καλλιτεχνικούς συντελεστές, υπεύθυνους παραγωγής ή/και 
λοιπούς εξωτερικούς συνεργάτες, σύμφωνα με τους όρους του εγκεκριμένου 
προγραμματισμού, καθώς και για την παρακολούθηση της καλής εκτέλεσής τους.   

Οι κυριότερες αρμοδιότητες του Τμήματος είναι οι εξής: 

1. Ο αναλυτικός σχεδιασμός της παραγωγής, εντός του πλαισίου και βάσει των 

καλλιτεχνικών επιλογών, κατευθύνσεων και οδηγιών της Γενικής Καλλιτεχνικής 

Διεύθυνσης, συμπεριλαμβανομένης της προ-επιλογής από αυτήν των 

καλλιτεχνικών συντελεστών  ή/και ειδικότερων τεχνικών προδιαγραφών 
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παραγωής καθώς και των σχετικών όρων συνεργασίας μαζί τους. Κατά τον 

αναλυτικό σχεδιασμό αξιοποιούνται τα ειδικότερα τεχνικά δεδομένα που 

ζητούνται από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Καλλιτεχνικών 

Δραστηριοτήτων . 

2. Ο χρονοπρογραμματισμός υλοποίησης της παραγωγής κάθε καλλιτεχνικής 

δραστηριότητας.  Ο προσδιορισμός κρίσιμων οροσήμων, προθεσμιών και 

διασυνδέσεων μεταξύ των εργασιών και η ανάδειξη βασικών προϋποθέσεων 

για την έγκαιρη υλοποίηση του συνολικού πλάνου. 

3. Η τεκμηριωμένη εκτίμηση του κόστους προετοιμασίας κάθε παραγωγής και 

του προτεινόμενου τρόπου χρηματοδότησής της και η προετοιμασία σχετικού 

προϋπολογισμού σε συνεργασία με τη Διεύθυνση –Διοικητικών – Οικονομικών 

Υπηρεσιών.  

4. Ο εντοπισμός ενδεχόμενων κινδύνων  κατά την εκτέλεση της παραγωγής 

καθώς και η πρόταση τρόπων αποτροπής ή αντιμετώπισής τους. 

5. Η εισήγηση προς τη Διεύθυνση και τη Διευθύνουσα Σύμβουλο μιας 

ολοκληρωμένης πρότασης για την παραγωγή κάθε καλλιτεχνικής 

δραστηριότητας. 

6. Η οργάνωση της παραγωγής σε συνεργασία και συντονισμό με άλλες 

Διευθύνσεις όπου αυτό απαιτείται,  σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από το ΔΣ 

αναλυτικό προγραμματισμό και εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.  

7. Η σύναψη συμβάσεων με όλους τους καλλιτεχνικούς συντελεστές, 

υπεύθυνους παραγωγής και λοιπούς συντελεστές κάθε δράσης, σύμφωνα με 

τον εγκεκριμένο προγραμματισμό.  

8. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της παραγωγής και η διασφάλιση της 

υλοποίησης των συμβατικών όρων   με τους συντελεστές της.  

9. Η εκτίμηση των αναγκών εποχιακού προσωπικού εξυπηρέτησης του κοινού, 

υποστήριξης παραγωγής και κάθε άλλης ανάγκης, που θα πρέπει να είναι 

διαθέσιμο κατά το έτος 2021 βάσει του αναλυτικού καλλιτεχνικού  

προγράμματος, και η προετοιμασία σχετικής εισήγησης. 

10. Η ίδια συμμετοχή και εποπτεία κατά την τεχνική προετοιμασία, όπου 

απαιτείται. 

11. Η εισήγηση, προς τη Διεύθυνση, άμεσων διορθωτικών ενεργειών που πρέπει 

να ληφθούν για να αντιμετωπισθούν έκτακτα προβλήματα κατά την εκτέλεση 

της παραγωγής. 

12. Η άσκηση κάθε άλλης εργασίας σχετικής με την αρμοδιότητα του Τμήματος 

που του ανατίθεται από τον επικεφαλής της Διεύθυνσης, ακόμα και αν αυτή 

δεν προβλέπεται ειδικά. 

 

1.8.2 Β. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Καλλιτεχνικών Δραστηριοτήτων  
 

Α. Γραμμή Αναφοράς 
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Το Τμήμα αναφέρεται στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Εκτέλεσης Παραγωγής. 
Συνεργάζεται με τις λοιπές υπηρεσιακές δομές της Εταιρείας για την άσκηση της 
αρμοδιότητας του. 

Β. Αντικείμενο 

Οι κύριες αρμοδιότητες του Τμήματος είναι οι εξής: 

1. Η αναλυτικός προσδιορισμός των τεχνικών προαπαιτούμενων  εκτέλεσης της 

κάθε καλλιτεχνικής δραστηριότητας, μετά από αντίστοιχο αίτημα του 

Τμήματος Κοστολόγησης, Τεχνικών Προδιαγραφών και Εκτέλεσης Παραγωγής 

2. Η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για τα παραπάνω όποτε απαιτηθεί, σε 

στενή συνεργασία με τη Διεύθυνσης Οργάνωσης και Εκτέλεσης Παραγωγής, 

Τμήμα Κοστολόγησης, Τεχνικών Προδιαγραφών και Εκτέλεσης Παραγωγής . 

3. Η παρακολούθηση της εφαρμογής των τεχνικών προδιαγραφών της 

παραγωγής κάθε καλλιτεχνικής δραστηριότητας από τους υπεύθυνους 

υλοποίησης τους (π.χ. εσωτερικά στελέχη, εταιρείες παραγωγής). 

4. Η ίδια συμμετοχή και εποπτεία κατά την τεχνική προετοιμασία, όπου 

απαιτείται. 

5. Η εισήγηση, προς τη Διεύθυνση, άμεσων διορθωτικών ενεργειών που πρέπει 

να ληφθούν για να αντιμετωπισθούν έκτακτα προβλήματα κατά την εκτέλεση 

της παραγωγής. 

6. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Κτηριακών Εγκαταστάσεων και Υποδομών για 
την υλοποίηση έργων τοποθέτησης επιπλέον εγκαταστάσεων (π.χ. σκηνικά, 
φωτισμός κ.λπ.) που προβλέπονται για την πραγματοποίηση δράσεων στο 
πλαίσιο του καλλιτεχνικού προγράμματος και η λήψη σχετικών αδειών.  

7. Η άσκηση κάθε άλλης εργασίας σχετικής με την αρμοδιότητα του Τμήματος 

που του ανατίθεται από τον επικεφαλής της Διεύθυνσης, ακόμα και αν αυτή 

δεν προβλέπεται ειδικά.  

 

1.9 Άρθρο 14 – Διεύθυνση Κτηριακών Εγκαταστάσεων και Υποδομών 

Α. Γραμμή Αναφοράς 

Η Διεύθυνση Κτηριακών Εγκαταστάσεων και Υποδομών αναφέρεται στη 
Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας. Για την ορθή άσκηση των αρμοδιοτήτων 
της η Διεύθυνση συνεργάζεται με όλες τις άλλες υπηρεσιακές μονάδες της 
Εταιρείας και ειδικότερα με τη Γενική Καλλιτεχνική Διεύθυνση και τις υποκείμενες 
σε αυτή Διευθύνσεις, με τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Εκτέλεσης Παραγωγής, τη 
Διεύθυνση Marketing και Επικοινωνίας και τη Διεύθυνση Διοικητικών  - 
Οικονομικών Υπηρεσιών, με τα αντίστοιχα τμήματα του Δήμου της Ελευσίνας και 
της Περιφέρειας Αττικής και με τους εξωτερικούς συνεργάτες που έχουν 
αναλάβει την αξιολόγηση του έργου της ΠΠΕ. Επίσης η Διεύθυνση συνεργάζεται 
με τις Αρχαιολογικές Υπηρεσίες και το Σχέδιο Ενοποίησης Αρχαιολογικών 
Χώρων. 

Β. Αντικείμενο 
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Αντικείμενο της Διεύθυνσης είναι ο αναλυτικός προσδιορισμός και η εξασφάλιση 
και ορθή λειτουργία όλων των υποδομών που χρησιμοποιεί η Εταιρεία για την 
υλοποίηση του έργου της.  

Α. Τμήμα Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Υποδομών- Χωροθέτησης 
Καλλιτεχνικών έργων 

 

Α. Γραμμή Αναφοράς 

Το Τμήμα Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Υποδομών  και Χωροθέτησης 
Καλλιτεχνικών έργων αναφέρεται απευθείας στη Διεύθυνση Κτηριακών 
Εγκαταστάσεων και Υποδομών και την επικεφαλής αυτής. Για την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων του, το Τμήμα δύναται να συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσιακές 
μονάδες της Εταιρείας. 

Β. Αντικείμενο 

Αντικείμενο του Τμήματος Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Υποδομών και 
χωροθέτησης είναι η διαχείριση των υφιστάμενων υποδομών που αξιοποιεί η 
Εταιρεία και η κάλυψη των συνολικών αναγκών σε κτηριακές υποδομές. Οι 
κυριότερες αρμοδιότητες του Τμήματος είναι οι εξής: 

1. Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η εξασφάλιση των απαιτούμενων υποδομών 

που έχει προγραμματίσει η Εταιρεία να χρησιμοποιήσει για την εφαρμογή του 

προγράμματός της, σε άμεση συνεργασία και συνεννόηση με τη Γενική 

Καλλιτεχνική Διεύθυνση, τη Διεύθυνση Κτηριακών Εγκαταστάσεων και 

Υποδομών και κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία. 

2. Η συνεργασία με άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς (Δήμος 

Ελευσίνας, Περιφέρεια Αττικής κ.λπ.) για την έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των 

απαιτούμενων έργων, προκειμένου να είναι έτοιμες προς χρήση όλες οι 

απαραίτητες υποδομές.  

3. Η παρακολούθηση της εξέλιξης των διαδικασιών σχεδιασμού, δημοπράτησης 

και υλοποίησης των έργων υποδομών και συμπληρωματικών έργων που 

υλοποιεί ή έχει δεσμευτεί να υλοποιήσει ο Δήμος Ελευσίνας ή άλλη 

προϊστάμενη αρχή του δημοσίου και σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την το 

έργο της Ελευσίνα 2021. 

4. Η φροντίδα για την αντιμετώπιση ζητημάτων ανεπάρκειας υποδομών και 

εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων για τις ανάγκες του έργου της Εταιρείας. 

5. Η μέριμνα για την πραγματοποίηση μισθώσεων κτηριακών εγκαταστάσεων ή 

την αξιοποίηση παραχωρηθέντων ακινήτων, ή την πραγματοποίηση 

κτηριακών εργασιών ανακαίνισης σε υπάρχοντα ακίνητα σε συνεννόηση με 

τις λοιπές εμπλεκόμενες υπηρεσίες της Εταιρείας. 

6. Η φροντίδα για τη διατύπωση ορθών και ειδικών προδιαγραφών και η 

σύνταξη μελετών και όρων διακήρυξης προκειμένου για τη διενέργεια 

διαγωνισμών και προμηθειών σχετιζόμενων με τις παραπάνω εργασίες σε 

συνεργασία με τη Γενική Καλλιτεχνική Διεύθυνση, τη Διεύθυνση Οργάνωσης 

και Εκτέλεσης Παραγωγής και τη Διεύθυνση Διοικητικών  - Οικονομικών 

Υπηρεσιών. 
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7. Η μέριμνα για τον εντοπισμό τυχόν ελλείψεων και ανεπαρκειών των υποδομών 

και προώθηση των προβλημάτων στην αρμόδια υπηρεσία ή στον αρμόδιο 

εξωτερικό συνεργάτη (εργολάβο) για την επίλυση τους. 

8. Ο σχεδιασμός και η φροντίδα εκτέλεσης μικρών τεχνικών έργων παρέμβασης 

στις κτηριακές υποδομές.  

9. Η μέριμνα για την αδειοδότηση και τήρηση της νομιμότητας σχετικά με κάθε 

παρέμβαση που εκτελείται από την Εταιρεία  

10. Η μέριμνα για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί η Εταιρεία 

για την πραγματοποίηση των δράσεων της. 

11. Η συνεργασία με πιθανούς εξωτερικούς συνεργάτες για την αντιμετώπιση 

ζητημάτων ασφάλειας των εγκαταστάσεων (π.χ. Εταιρεία φύλαξης). 

12.  Η μέριμνα για τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου για την ασφάλεια του κοινού 

που θα προσέλθει για την παρακολούθηση των δράσεων της. 

13. Η μέριμνα για τον σχεδιασμό, την έγκριση και αδειοδότηση τυχόν 

κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τη διευκόλυνση του κοινού. Η ευθύνη για την 

εισήγηση  της πιθανής αναβολής δράσεων σε περιπτώσεις που δεν μπορεί 

εγγυηθεί την ασφάλεια των επισκεπτών (π.χ. πιθανά ακραία καιρικά 

φαινόμενα) και των εγκαταστάσεων.  

14. Η παρακολούθηση των διαδικασιών που αφορούν στον τουριστικό σχεδιασμό 

της πόλης και σε ζητήματα μετακινήσεων, φιλοξενίας και διαχείρισης 

επισκεπτών καθώς και η υποστήριξη των πρωτοβουλιών Τουριστικής 

Ανάπτυξης και Σχεδιασμού της πόλης της Ελευσίνας. 

15. Η άσκηση κάθε άλλης εργασίας σχετικής με την αρμοδιότητα του Τμήματος 

που του ανατίθεται από τον επικεφαλής της Διεύθυνσης, ακόμα και αν αυτή 

δεν  

 

1.10 Άρθρο 15 - Διεύθυνση Marketing και Επικοινωνίας 

Α. Γραμμή Αναφοράς 

Η Διεύθυνση Marketing και Επικοινωνίας αναφέρεται στη Διευθύνουσα Σύμβουλο 
της Εταιρείας. Για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της δύναται να συνεργάζεται 
με όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Εταιρείας και ειδικότερα με τη Γενική 
Καλλιτεχνική Διεύθυνση και τις υπό αυτή οργανωτικές μονάδες. 

Β. Αντικείμενο 

Αντικείμενο της Διεύθυνσης Marketing και Επικοινωνίας είναι η προβολή της 
Εταιρείας και του έργου της, προκειμένου αυτή να προσελκύσει κοινό, επισκέπτες 
και χορηγίες και να το υλοποιήσει με τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία. Οι 
κυριότερες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι εξής: 

Η ευθύνη σχεδιασμού και εισήγησης προς τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της 

συνολικής επικοινωνιακής πολιτικής της Εταιρείας  ή επιμέρους δράσεων 

που υπηρετούν αυτόν τον σκοπό. Ο προσδιορισμός των επικοινωνιακών 

στόχων, η υιοθέτηση χρονοδιαγράμματος και εκτίμηση κόστους 

(οικονομικοί πόροι, ανθρώπινο δυναμικό κ.λπ.) για την επίτευξη τους. 
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Η ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας και η δημιουργία κατάλληλων 

μηνυμάτων για την αναγνωρισιμότητα της διοργάνωσης και τη μέγιστη 

δυνατή διάδοση του καλλιτεχνικού προγράμματος και των καλλιτεχνικών 

επιτευγμάτων της . 

Η μέριμνα  για τον σχεδιασμό και την παραγωγή σχετικών προωθητικών 

προϊόντων και δράσεων. Η σύνταξη και επιμέλεια των κειμένων των 

καλλιτεχνικών έργων και δράσεων.  Η ευθύνη για τη παρακολούθηση και 

την αποτελεσματική εφαρμογή, εντός του σχετικού προϋπολογισμού, όλων 

των δράσεων επικοινωνίας. 

 

 

 

 

1.10.1 Α. Τμήμα Marketing και Δημοσίων Σχέσεων 
 

Α. Γραμμή Αναφοράς 

Το Τμήμα Marketing και Δημοσίων Σχέσεων αναφέρεται στη Διεύθυνση Marketing 
και Επικοινωνίας και τον επικεφαλής αυτής. Για την ομαλή εκτέλεση των 
αρμοδιοτήτων του δύναται να συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσιακές μονάδες 
της Εταιρείας. 

Β. Αντικείμενο 

Αντικείμενο του Τμήματος Marketing και Δημοσιών Σχέσεων είναι η ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων προβολής και δημοσίων σχέσεων της Εταιρείας. Οι κυριότερες 
αρμοδιότητες του Τμήματος είναι οι εξής: 

1. Η διαμόρφωση της γενικής στρατηγικής προβολής και δημοσίων σχέσεων, η 

οποία καθορίζει το πνεύμα και την στρατηγική Επικοινωνίας της Εταιρείας. Η 

γενική στρατηγική περιλαμβάνει και ενσωματώνει και τη στρατηγική  και τις 

ενέργειες προσέλκυσης κοινού στις δράσεις και τα προγράμματα της 

Εταιρείας, μετά από συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Κοινού.  

2. Η διαμόρφωση  της εμπορικής πολιτικής της εταιρείας και η σχετική εισήγησή 

της προς τη Διευθύνουσα Σύμβουλο, ώστε να προταθεί και  να αποφασισθεί 

από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

3. Η συνεργασία με άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες στην προσέλκυση χορηγών 

για την καλύτερη διάχυση της επικοινωνίας με το κοινό. 

4. Η συνεργασία με όλους τους πιθανούς εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους 

φορείς και δίκτυα για την προώθηση του μηνύματος της Ελευσίνα 2021. 

Ειδικότερα, η διαμόρφωση συνεργασιών με άλλους δημόσιους φορείς, 

πανεπιστήμια, συλλόγους και οργανώσεις, ταξιδιωτικούς φορείς, προκειμένου 

για τη διάχυση του μηνύματος της Εταιρείας, τη γνωστοποίηση του 

προγράμματος και των δράσεων της αλλά και την προσέλκυση επισκεπτών. 

5. Ο σχεδιασμός και η μέριμνα  για την παραγωγή σχετικού προωθητικού υλικού 

(φυλλάδια, αφίσες κ.λπ.) και η φροντίδα για τη διακίνηση του. 
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6. Η ευθύνη για τον σχεδιασμό και διεξαγωγή ενημερωτικών δράσεων και 

εκδηλώσεων δράσεων  που αποσκοπούν στην ενημέρωση του ειδικότερου -

τοπικού ή άλλου- και ευρύτερου κοινού σχετικά με το έργο της Εταιρείας, τον 

σκοπό και το καλλιτεχνικό της πρόγραμμα. Ειδικότερα, ευθύνη του Τμήματος 

είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών και η ανάπτυξη δράσεων για την ευρύτερη 

παρουσία της Εταιρείας και της διοργάνωσης, σε τοπικές, εθνικές 

και διεθνείς διοργανώσεις, σε χώρους πρόσβασης κοινού (ΜΜΜ, αεροδρόμια 

κ.λπ.) και γενικά η όσο το δυνατόν περισσότερη προβολή της Πολιτιστικής 

Πρωτεύουσας, Ελευσίνα 2021.  

7. Η παροχή υποστήριξης προς  τη Γενική Καλλιτεχνική Διεύθυνση και ο 

συντονισμός μαζί της κατά τη διενέργεια ενημερώσεων (συνεντεύξεων, 

παρουσιάσεων κλπ.) επί καλλιτεχνικών θεμάτων που περιλαμβάνονται στο 

φάκελο της υποψηφιότητας και αναλαμβάνει η Γενική Καλλιτεχνική 

Διεύθυνση.  

8. Η συνεργασία με τη Γενική Καλλιτεχνική Διεύθυνση  για τον ολοκληρωμένο και 

συνεπή με την καλλιτεχνική στρατηγική, σχεδιασμό της εμπορικής προβολής 

της Εταιρείας. 

9. Ο σχεδιασμός και η μέριμνα για την παραγωγή και τιμολόγηση εμπορικού 

υλικού της Εταιρείας (merchandise). 

10. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Ενεργοποίησης και Συμμετοχής 

Κοινού/Πολιτών- Community Engagement βάσει του εγκεκριμένου πλάνου 

ενεργειών και της εγκεκριμένης επικοινωνιακής πολιτικής και στρατηγικής της 

Διεύθυνσης Marketing και Επικοινωνίας προκειμένου για την καλύτερη 

προβολή του έργου της Εταιρείας και στην τοπική κοινωνία, μέσα από την 

υιοθέτηση του μηνύματος της και την προβολή του στην καθημερινή τους 

δραστηριότητα, με στόχο την ταύτιση της τοπικής κοινωνίας με το έργο της 

Πολιτιστικής Πρωτεύουσας ώστε να καταστούν όλοι κοινωνοί του μηνύματος 

της και να διατηρηθεί το αποτύπωμά της στην πόλη και την ευρύτερη 

περιοχή. Η ανάπτυξη και υλοποίηση πολιτικής δημοσίων σχέσεων για την 

προώθηση στο ευρύ κοινό του έργου της Εταιρείας και τη δικτύωσή της σε 

διεθνείς διοργανώσεις. 

11. Η μέριμνα για την υποδοχή και διαχείριση των επισκεπτών της Πολιτιστικής 

Πρωτεύουσας, Ελευσίνα 2021.  

12. Ο σχεδιασμός των επισκέψεων των προσκεκλημένων στους χώρους όπου 

φιλοξενούνται οι δράσεις της Εταιρείας, καθώς και σε άλλους χώρους 

ιδιαίτερου ενδιαφέροντος 

13. Η μέριμνα για την υποδοχή, φιλοξενία και διαμονή των επίσημων 

προσκεκλημένων, η τήρηση της εθιμοτυπίας και των σχετικών πρωτοκόλλων. 

14. Η ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων δημοσίων σχέσεων που σχετίζονται με 

τους φιλοξενούμενους καλλιτέχνες και θεσμικούς συμμετέχοντες στις 

εκδηλώσεις της Εταιρείας.  

15. Η μέριμνα για τη γνωστοποίηση και προβολή στον τοπικό, περιφερειακό, 

εθνικό και διεθνή τύπο του έργου και των δράσεων της Εταιρείας. 
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16. Η μέριμνα  για την ενημέρωση και πληροφόρηση των δημοσιογράφων και των 

μέσων μαζικής επικοινωνίας σχετικά με το πρόγραμμα της Εταιρείας. 

17. Η ευθύνη  για τη συγγραφή δελτίων τύπου και κάθε άλλο απαραίτητου μέσου 

αρθρογραφίας για την προβολή της Εταιρείας καθώς και η φροντίδα για την 

πιθανή μετάφραση κειμένων και οδηγών. 

18. Η άσκηση κάθε άλλης εργασίας σχετικής με την αρμοδιότητα του Γραφείου 

που του ανατίθεται από τον επικεφαλής της Διεύθυνσης, ακόμα και αν αυτή 

δεν προβλέπεται ειδικά. 

 

1.10.2 Β. Τμήμα New Media 
  

Α. Γραμμή Αναφοράς 

Το Τμήμα New Media αναφέρεται στη Διεύθυνση Marketing και Επικοινωνίας και 
τον επικεφαλής αυτής. Για την ομαλή εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του δύναται να 
συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Εταιρείας. 

Β. Αντικείμενο 

Αντικείμενο του Τμήματος New Media fείναι η αξιοποίηση των ψηφιακών 
τεχνολογικών μέσων και εφαρμογών για την επίτευξη μέγιστων αποτελεσμάτων 
προβολής του έργου και του προγράμματος της Εταιρείας. Οι κυριότερες 
αρμοδιότητες του Τμήματος είναι οι εξής: 

1. Ο σχεδιασμός και η ενημέρωση των ψηφιακών επικοινωνιακών εργαλείων της 

Εταιρείας. 

2. Η ευθύνη για την αξιοποίηση και διαχείριση για τους σκοπούς της Εταιρείας 

των κατάλληλων μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ειδικών ψηφιακών 

εφαρμογών επικοινωνίας. 

3. Η επιμέλεια, μετά από συνεργασία με τη Γενική Καλλιτεχνική Διεύθυνση, του 

περιεχομένου ψηφιακής επικοινωνίας σε εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης. 

4. Η αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τη διευκόλυνση της 

πιθανής συμμετοχής του κοινού εξ αποστάσεων μέσω της ζωντανής 

αναμετάδοσης του καλλιτεχνικού προγράμματος με στόχο τη μεγαλύτερη 

παρακολούθηση των εκδηλώσεων και την ευρύτερη συμμετοχή του κοινού της 

Ευρώπης. 

5. Η αξιοποίηση και χρήση κάθε στατιστικής πληροφορίας που μπορεί να 

παρασχεθεί από τα χρησιμοποιούμενα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 

πλατφόρμες έτσι ώστε να γίνεται τμηματοποίηση του κοινού (target groups) 

βάσει των ενδιαφερόντων του και να προσφέρεται η ανάλογη ανάδραση της 

πληροφορίας (feedback) και να προσαρμόζεται η επικοινωνιακή πολιτικής 

της Εταιρείας. 

6. Η χρήση κάθε πρόσφορου τεχνολογικού μέσου για τη βιντεοσκόπηση και 

προβολή των δράσεων της Εταιρείας. 

7. Η αξιοποίηση και χρήση των τεχνολογικών μέσων για τον σχεδιασμό και την 

παραγωγή του απαιτούμενου προωθητικού υλικού σε συνεργασία και με 

άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες της Εταιρείας. 
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8. Ο σχεδιασμός και η διαχείριση, σε συνεργασία με το  Γραφείο IT Support, της 

ιστοσελίδας της Εταιρείας. 

9. Η συμμετοχή σε ομάδες και δίκτυα άλλων συναφών δράσεων με σκοπό την 

προβολή του έργου της Εταιρείας. 

10. Η άσκηση κάθε άλλης εργασίας σχετικής με την αρμοδιότητα του Τμήματος 

που του ανατίθεται από τον επικεφαλής της Διεύθυνσης, ακόμα και αν αυτή 

δεν προβλέπεται ειδικά. 

 

Ενότητα Ε’ – Υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης 

 

1.11 Άρθρο 16 -  Διεύθυνση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών 

Α. Γραμμή Αναφοράς 

Η Διεύθυνση αναφέρεται στη Διευθύνουσα Σύμβουλο. Συνεργάζεται με τη Γενική 
Καλλιτεχνική Διεύθυνση και όλες τις Διευθύνσεις της Εταιρείας για την 
υλοποίηση των αρμοδιοτήτων της.  

Β. Αντικείμενο 

Αντικείμενο της Διεύθυνσης είναι η άσκηση κάθε αρμοδιότητας σχετικής με τις 
οικονομικές και διοικητικές λειτουργίες της Εταιρείας. Η εξασφάλισης της ορθής 
και χρηστής διαχείρισης των οικονομικών της πόρων  σύμφωνα με τον σκοπό 
της, και η διεκπεραίωση  κάθε σχετικής οικονομικής και διοικητικής πράξης. Στο 
αντικείμενο της ανήκει επίσης, η ορθή διαχείριση του προσωπικού της Εταιρείας. 
Οι κύριες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι εξής: 

1. Ο  έλεγχος και η διαχείριση των οικονομικών της Εταιρείας. 

2. Η κατάρτιση και η παρακολούθηση των Ετήσιων Προϋπολογισμών της 

Εταιρείας. 

3. Η παρακολούθηση και ικανοποίηση όλων των λογιστικών και φορολογικών 

υποχρεώσεων της Εταιρείας. 

4. Η ευθύνη για την πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών για τη 

σύναψη και εκτέλεση των απαραίτητων συμβάσεων (προκήρυξη, διαγωνισμός, 

υπογραφή σύμβασης, παρακολούθηση κ.λπ.) προμηθειών, υπηρεσιών και 

έργων για την υλοποίηση του καταστατικού σκοπού της Εταιρείας. 

5. Η ευθύνη για την κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας σε ανθρώπινο δυναμικό. 

6. Η ευθύνη για την παρακολούθηση και εφαρμογή της ισχύουσας εργατικής 

νομοθεσίας για την ορθή και δίκαιη διαχείριση του προσωπικού της 

Εταιρείας. 

 

1.11.1 Α. Τμήμα Λογιστηρίου- Προσωπικού 
 

Α. Γραμμή Αναφοράς 

Το Τμήμα Λογιστηρίου αναφέρεται στη Διεύθυνση Διοικητικών – Οικονομικών 
Υπηρεσιών και τον επικεφαλής αυτής. 
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Β. Αντικείμενο 

Αντικείμενο του Τμήματος είναι η πραγματοποίηση κάθε οικονομικής και 
λογιστικής πράξης που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία της Εταιρείας, η 
ορθή διαχείριση των πόρων της για την  υλοποίηση του έργου της Ελευσίνα 2021. 
Οι κύριες αρμοδιότητες του Τμήματος Λογιστηρίου είναι οι εξής: 

1. Η ευθύνη για την κατάρτιση του προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων και η 

παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσής του.  

2. Η μέριμνα για τη συγκέντρωση, από τα επιμέρους τμήματα, όλων των 

σχετικών πληροφοριών για τις ανάγκες τους, προκειμένου για την ορθή 

κατάρτιση του προϋπολογισμού. 

3. Η ευθύνη για την κατάρτιση του ισολογισμού χρήσης, του απολογισμού 

Εσόδων - Εξόδων και όλων των απαιτούμενων εκθέσεων, σε πλήρη 

συμμόρφωση με τον Οικονομικό απολογισμό.  

4. Η μέριμνα για την παροχή κάθε είδους στοιχείων, προς τον επικεφαλής της 

Διεύθυνσης και τη Διευθύνουσα για τη διαμόρφωση των οικονομικών 

προγραμμάτων της Εταιρείας.  

5. Η ευθύνη για την τήρηση των διαδικασιών απεικόνισης των οικονομικών 

πράξεων της Εταιρείας (Λογαριασμοί λογιστικού σχεδίου, βιβλία, 

καταστάσεις κ.λπ.) σύμφωνα με το υφιστάμενο λογιστικό σχέδιο και τις 

σχετικές λογιστικές διαδικασίες.  

6. Η ευθύνη για την κατάρτιση του τακτικού και έκτακτου σχεδίου 

χρηματοδότησης, την παρακολούθηση των τραπεζικών και άλλων δανείων και 

την τήρηση όλων των παραστατικών εγγράφων και αποδεικτικών δαπανών.  

7. Η ευθύνη για τη διαμόρφωση και παρακολούθηση του ταμειακού 

προγράμματος της Εταιρείας και η παροχή πληροφόρησης προς τον 

επικεφαλής της Διεύθυνσης για την πορεία της από οικονομικής και 

διαχειριστικής άποψης.  

8. Η μέριμνα για την παροχή στοιχείων για την κοστολόγηση των έργων και 

υπηρεσιών της Εταιρείας.  

9. Η ευθύνη για την καταχώρηση των λογιστικών παραστατικών και ο έλεγχος 

της πληρότητας των σχετικών δικαιολογητικών.  

10. Η ευθύνη για την έκδοση των Χρηματικών Ενταλμάτων και η φροντίδα για την 

ορθή τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου. 

11. Η ευθύνη για την τήρηση των διαδικασιών για τη διενέργεια κάθε είδους 

είσπραξης ή πληρωμής δαπανών της Εταιρείας που βασίζεται σε νόμιμα 

δικαιολογητικά. 

12. Η ευθύνη για την έκδοση των αποδεικτικών παραλαβής, η συγκέντρωση και 

καταχώρηση στα σχετικά λογιστικά βιβλία των εισπράξεων εσόδων, καθώς 

και οι πληρωμές  των παραστατικών.  

13. Η ευθύνη  για την απόδοση κρατήσεων που γίνονται υπέρ τρίτων μέσα στις  

νόμιμες προθεσμίες.  
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14. Η ευθύνη για την εκτέλεση όλων των οικονομικών δοσοληψιών με τα 

Τραπεζικά Ιδρύματα με τα οποία συνεργάζεται η Εταιρεία.   

15. Η ευθύνη για τη σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων του προσωπικού 

(θεώρηση πάσης φύσεως μισθοδοτικών στοιχείων του προσωπικού).  

16. Η ευθύνη  για τη λογιστική   απεικόνιση   της μισθοδοσίας,  ο έλεγχος των  

εξόδων  ταξιδιών,  τα οποία έχουν εγκριθεί αρμοδίως από την Εταιρεία. 

17. Η μέριμνα για την εκκαθάριση μισθών και ημερομισθίων καθώς και 

επιδομάτων και προσαυξήσεων του προσωπικού που γίνονται σύμφωνα με 

τα παραστατικά στοιχεία που στέλνονται από τα άλλα Τμήματα.  

18. Η φροντίδα για την πραγματοποίηση κάθε παρακράτησης και απόδοσης των 

εισφορών των ασφαλιστικών ταμείων του προσωπικού και μέριμνα για τις 

σχέσεις με αυτά.  

19. Η ευθύνη για την ανάρτηση στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες των οικονομικών, 

μισθολογικών και στατιστικών στοιχείων (Κόμβος Δια λειτουργικότητας, 

ΕΤΕΕΑΑ, απογραφή Προσωπικού).  

20. Η έκδοση  του αρχείου μισθοδοσίας για την Ενιαία Αρχή πληρωμών. 

21. Η φροντίδα για τη διαχείριση της παγίας της Εταιρείας και την τήρηση των 

λογιστικών παραστατικών.   

22. Η φροντίδα  για την καταγραφή και τήρηση ανάλογου αρχείου της ακίνητης 

περιουσίας και γενικά των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.   

23. Η παρακολούθηση  σε συνεργασία με το Νομικό Σύμβουλο των 

αναπροσαρμογών των μισθώσεων και της σωστής τήρησης των 

συμφωνητικών.  

24. Η σύνταξη μηνιαίων αναφορές σχετικές με την εξέλιξη των εργασιών 

αρμοδιότητας του. 

25. Η ευθύνη για τη διενέργεια ελέγχων των λογαριασμών, πληρωμών και 

υπολοίπων προμηθευτών, πελατών,  των λογιστικών καταχωρήσεων της 

Εμπορικής Διαχείρισης και της Γενικής Λογιστικής και η πραγματοποίηση 

κάθε απαραίτητη καταχώριση εξόδων και συμφωνιών με πιστωτές. 

26. Η πραγματοποίηση όλων των εν γένει απαραίτητων ελέγχων λογιστηρίου . 

27. Η ανάρτηση των απαραίτητων δικαιολογητικών στο ΓΕΜΗ.  

28. Η μέριμνα για τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας σχετικής με την 

αρμοδιότητα του τμήματος. 

29. Η ευθύνη για την επιμέλεια της διαδικασίας πρόσληψης και αποχώρησης των 

υπαλλήλων της Εταιρείας.  

30. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των αδειών, απουσιών, αποχών, 

καθυστερήσεων και ασθενειών των υπαλλήλων.  

31. Η παρακολούθηση των συλλογικών συμβάσεων  και η μέριμνα για την 

εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας.  

32. Η εισήγηση της χορήγησης των προβλεπόμενων επιδομάτων και παροχών. 
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33. Η ευθύνη για την τήρηση και ενημέρωση των ατομικών φακέλων των 

υπαλλήλων της Εταιρείας   με τα απαιτούμενα  έγγραφα  και  στοιχεία  (π.χ.  

συμβάσεις  εργασίας,  τίτλους σπουδών, C.V., φύλλα ποιότητας, άδειες κ.λπ.). 

34. Η ευθύνη για τον συντονισμό και την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

αξιολόγησης των υπαλλήλων της Εταιρείας σύμφωνα με την προβλεπόμενη 

διαδικασία. 

35. Η ευθύνη  για  την  απόδοση  των  εισφορών  και  των  κρατήσεων  στα  

ασφαλιστικά ταμεία καθώς και των φόρων και του χαρτοσήμου των αμοιβών 

σε συνεργασία με το Τμήμα Λογιστηρίου. 

36. Η ευθύνη για τη λογιστική   απεικόνιση   της μισθοδοσίας σε συνεργασία με 

το Τμήμα Λογιστηρίου.  

37. Η έγκριση και παρακολούθηση  των λογαριασμών τυχόν προκαταβολών.  

38. Η ευθύνη για την εξασφάλιση ομαλών συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας του 

προσωπικού.  

39. Η έκδοση πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων αρμοδιότητάς του.  

40. Η διαχείριση της διαδικασίας για την πρακτική άσκηση σε συνεργασία με τον 

αιτούντα επικεφαλής Διεύθυνσης  

41. Η διαχείριση των διαδικασιών αποσπάσεων υπαλλήλων από υπηρεσίες του 

Δημοσίου.  

42. Η φροντίδα για την ενημέρωση της Διοίκησης της Εταιρείας για κάθε, σχετικό 

με ζητήματα προσωπικού, θέμα.  

43. Η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας σχετική με την αρμοδιότητα του 

τμήματος. 

44. Η άσκηση κάθε άλλης εργασίας σχετικής με την αρμοδιότητα του Τμήματος 

που του ανατίθεται από τον επικεφαλής της Διεύθυνσης, ακόμα και αν αυτή 

δεν προβλέπεται ειδικά.   

45. Η άσκηση κάθε άλλης εργασίας σχετικής με την αρμοδιότητα του Τμήματος 

που του ανατίθεται από τον επικεφαλής της Διεύθυνσης, ακόμα και αν αυτή 

δεν προβλέπεται ειδικά.   

 

1.11.2 Β. Τμήμα Προμηθειών, Δημοσίων Συμβάσεων και Διαγωνισμών/ 
Διαφάνειας 

 

Α. Γραμμή Αναφοράς 

Το Τμήμα Προμηθειών, Δημοσίων Συμβάσεων και Διαγωνισμών αναφέρεται στη 
Διεύθυνση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών και τον επικεφαλής αυτής. 

Β. Αντικείμενο 

Αντικείμενο του Τμήματος είναι η εκτέλεση κάθε αρμοδιότητας σχετικής με την 
πραγματοποίηση των απαραίτητων για τη λειτουργία της Εταιρείας προμηθειών, 
η πραγματοποίηση κάθε απαιτούμενης διαδικασίας για τη διενέργεια των 
διαγωνιστικών διαδικασιών προκειμένου να συναφθούν όλες οι απαραίτητες 
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δημόσιες συμβάσεις έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχής υλοποίηση του έργου 
της Ελευσίνα 2021. Οι κυριότερες αρμοδιότητες του Τμήματος είναι οι εξής: 

1. Η παρακολούθηση της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για τις 

δημόσιες συμβάσεις. 

2. Η μέριμνα για τη συγκρότηση των επιτροπών παρακολούθησης και 

παραλαβής προμηθειών, καλής εκτέλεσης εργασιών και διαγωνισμών, και η 

σύνταξη των εγγράφων των επιτροπών καθώς και η μέριμνα για την 

υπογραφή τους. 

3. Η καταγραφή των αναγκών των επιμέρους τμημάτων και η συγκέντρωση των 

απαραίτητων στοιχείων  που χρειάζονται για τη διενέργεια αναθέσεων 

σχετικών με το έργο της Εταιρείας.  

4. Η ευθύνη για την παραλαβή των τεχνικών εκθέσεων, μελετών και κάθε άλλου 

προπαρασκευαστικού έγγραφου απαραίτητου για την πραγματοποίηση μιας 

προμήθειας ή υπηρεσίας, που προετοιμάζονται  στα επιμέρους τμήματα. 

5. Η μέριμνα για τη διενέργεια  έρευνας αγοράς και η αξιολόγηση των 

προσφορών. 

6. Η μέριμνα για όλα τα ζητήματα που αφορούν την ανάθεση κάθε προμήθειας 

ή υπηρεσίας μέχρι και την οριστική παραλαβή της, σύμφωνα πάντοτε  με τις 

ισχύουσες διατάξεις.  

7. Ο έλεγχος όλων των εγγράφων που συντάσσονται  ως προς τη νομιμότητα 

και την ορθότητα τους και ως προς την ύπαρξη όλων των απαραίτητων 

υπογραφών που πρέπει να φέρουν.  

8. Η μέριμνα  για την ορθή ανάρτηση των  εγγράφων των αναθέσεων στη 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ και το ΚΗΜΔΗΣ, όταν κρίνεται αναγκαίο, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. 

9. Η μέριμνα  για την ορθή τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων της Εταιρείας και 

η πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών καταχωρήσεων.  

10. Η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών 

διοικητικής υποστήριξης από τρίτους (μεταφορές, ενοικιάσεις, συντηρήσεις 

κ.λπ.).  

11. Η επικοινωνία με τα υπόλοιπα τμήματα της Εταιρείας για τη συγκέντρωση 

των απαραίτητων δικαιολογητικών για την ανάθεση και ενημέρωση για την 

πορεία της εκτέλεσης τους. 

12. Η εποπτεία για  την ορθή διανομή των προμηθειών στο κάθε τμήμα .  

13. Η μέριμνα για την παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων  που ζητούνται  

από τον επικεφαλής της Διεύθυνσης, τους Νομικούς και τους εξωτερικούς 

Συμβούλους κατά τη σύνταξη προκηρύξεων .  

14. Ο χειρισμός του πρωτοκόλλου των Δημοσίων Συμβάσεων  και διαγωνισμών  

15. Η μέριμνα για την τήρηση των διαδικασιών παραλαβής, ασφαλούς 

αποθήκευσης, χορήγησης και παρακολούθησης των αναλώσιμων και των 

πάγιων υλικών της Εταιρείας, και για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 

των ανωτέρω. Η παράδοση στο Λογιστήριο των αντίστοιχων τιμολογίων και 
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αποδεικτικών παραστατικών για τη διενέργεια των αντίστοιχων λογιστικών 

εγγραφών.  

16. Η τήρηση αρχείου (φυσικό και ηλεκτρονικό) προμηθειών, συμβάσεων και 

προμηθευτών. 

17. Η μέριμνα για την παρακολούθηση και διαχείριση αποθεμάτων αποθήκης.  

18. Η φροντίδα για τη σύνταξη  κάθε άλλου έγγραφου σχετικού με την 

αρμοδιότητα του τμήματος.  

19. Η σύνταξη μηνιαίων αναφορών σχετικές με την εξέλιξη των εργασιών 

αρμοδιότητας του. 

20. Η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας σχετική με την αρμοδιότητα του 

τμήματος. 

21. Η άσκηση κάθε άλλης εργασίας σχετικής με την αρμοδιότητα του Τμήματος 

που του ανατίθεται από τον επικεφαλής της Διεύθυνσης, ακόμα και αν αυτή 

δεν προβλέπεται ειδικά.   

 

1.11.3 Γ. Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας και Υποστήριξης Οργάνων 
 

1. Γραμμή Αναφοράς 

Το Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας και Υποστήριξης Οργάνων αναφέρεται 
απευθείας στη Διεύθυνση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών και τον 
επικεφαλής αυτής. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, το Τμήμα 
υποστηρίζει όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Εταιρείας.  

Α. Αντικείμενο 

Αντικείμενο του Τμήματος Κεντρικής Γραμματείας και Υποστήριξης Οργάνων 
είναι η παροχή διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης στο σύνολο των 
υπηρεσιακών μονάδων και του Δ.Σ. της Εταιρείας.  Οι κυριότερες αρμοδιότητες 
του Τμήματος είναι οι εξής: 

1. Η μέριμνα για τη σύγκλιση των  συνεδριάσεων  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου  και  των  Γενικών  Συνελεύσεων  της  Εταιρείας.  

2. Η σύνταξη των προσκλήσεων και η κατάρτιση, σε συνεργασία με τον 

Πρόεδρο της ημερησίας διάταξης των Διοικητικών Συμβουλίων και των 

Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, η δημοσίευση και γνωστοποίηση 

τους, όπως προβλέπεται.  

3. Η μέριμνα για την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου των εισηγήσεων και των 

αποφάσεων των συνεδριάσεων.  

4. Η φροντίδα για τη σύνταξη των αποσπασμάτων των πρακτικών του 

Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων και η μέριμνα για 

την έκδοση τους.  

5. Η ανάρτηση των αποφάσεων στο πρόγραμμα  ΔΙΑΥΓΕΙΑ, όταν απαιτείται, 

και σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό πρόγραμμα τηρεί η Εταιρεία, καθώς και 

η ανάρτηση στο δικτυακό της τόπο.  
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6. Η ενημέρωση των εισηγητών των υπηρεσιών με το αποτέλεσμα των 

αποφάσεων και η αποστολή των τελικών πρακτικών.  

7. Η ευθύνη για τη σύνταξη των καταστάσεων αμοιβής των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

8. Η φροντίδα για την παροχή κάθε είδους διοικητικής και γραμματειακής 

υποστήριξης προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (οργάνωση και 

ρύθμιση συναντήσεων, παραγωγή, διεκπεραίωση, διαχείριση και 

αρχειοθέτηση εγγράφων κ.λπ.).  

9. Ο έλεγχος και η διαχείριση της ορθής ροής  των νομικών εγγράφων με 

τους νομικούς συνεργάτες και την εταιρεία.  

10. Η φροντίδα για την εύρυθμη λειτουργία των χώρων στέγασης των 

υπηρεσιών της Εταιρείας.   

11. Η ευθύνη λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου και η διεκπεραίωση όλων 

των τηλεφωνικών επικοινωνιών. 

12. Η διαχείριση, ταξινόμηση, αρχειοθέτηση και διακίνηση της εισερχόμενης 

και εξερχόμενης  αλληλογραφίας (έντυπη και ηλεκτρονική) της Εταιρείας.  

13. Η φροντίδα για τη σύνταξη επιστολών εγγράφων, εκθέσεων και αναφορών 

όπου απαιτείται σε συνεργασία με τις άλλες υπηρεσιακές μονάδες της 

Εταιρείας.  

14. Η διαχείριση του κεντρικού ενιαίου πρωτοκόλλου της Εταιρείας.  

15. Η μέριμνα για το σχεδιασμό και προτυποποίηση των templates που 

χρησιμοποιεί η Εταιρεία σε επιστολόχαρτα, συμβάσεις, email-s, σε 

συνεργασία με τη Διεύθυνση Marketing και Επικοινωνίας. 

16. Η διατήρηση ψηφιακών αρχείων συμβατικών εγγράφων .   

17. Ο συντονισμός των υπηρεσιών με τρίτους και η παρακολούθηση και 

υπενθύμιση των καθημερινών συναντήσεων και επαφών.  

18. Η φροντίδα για την άμεση κοινοποίηση σχετικών ανακοινώσεων.   

19. Η τήρηση του γενικού αρχείου της Εταιρείας. 

20. Η διατήρηση  αναλυτικού ημερολόγιου στις εκάστοτε χρησιμοποιούμενες 

πλατφόρμες. 

21. Ο προγραμματισμός των  ταξιδιωτικών κρατήσεων για τους 

εργαζομένους/ στελέχη της Εταιρείας. 

22. Η  φροντίδα για τη διαθεσιμότητα γραφικής ύλης και άλλων ειδών πρώτης 

ανάγκης των γραφείων και η έγκαιρη προμήθεια αυτών από το Τμήμα 

Προμηθειών, Δημοσίων Συμβάσεων και Διαγωνισμών.   

23. Η πραγματοποίηση εξωτερικών εργασιών με τα ΕΛΤΑ, φωτοτυπήσεις και 

λοιπούς οργανισμούς για προσκόμιση - παραλαβή εγγραφών.  

24. Η παροχή γραμματειακής υποστήριξης σε όλες τις υπηρεσιακές μονάδες 

της Εταιρείας. 

25. Η άσκηση κάθε άλλης εργασίας σχετικής με την αρμοδιότητα του 

Τμήματος που του ανατίθεται από τον επικεφαλής της Διεύθυνσης, ακόμα 

και αν αυτή δεν προβλέπεται ειδικά.   
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1.11.4 Ε. Γραφείο Υποστήριξης Πληροφορικής (IT Support) 
 

Α. Γραμμή Αναφοράς 

Το Γραφείο Υποστήριξης Πληροφορικής αναφέρεται στη Διεύθυνση Διοικητικών 
– Οικονομικών Υπηρεσιών και τον επικεφαλής αυτής.  Για την ορθή άσκηση των 
αρμοδιοτήτων του δύναται να συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσιακές μονάδες 
της Εταιρείας. 

Β. Αντικείμενο 

Αντικείμενο του Γραφείου Υποστήριξης Πληροφορικής (IT Support) είναι η 
διαχείριση και τεχνική υποστήριξη του συνόλου των πληροφοριακών 
συστημάτων και εφαρμογών που χρησιμοποιεί η Εταιρεία για την υλοποίηση του 
έργου της. Οι κυριότερες αρμοδιότητες του Γραφείου είναι οι εξής: 

1. Η ευθύνη για την προμήθεια εγκατάσταση και συντήρηση όλου του 

απαραίτητου εξοπλισμού πληροφορικής για την καθημερινή λειτουργία των 

υπηρεσιών της Εταιρείας.  

2. Η φροντίδα για την αντιμετώπιση και επίλυση εντός εύλογου χρονικού 

διαστήματος τυχόν τεχνικών προβλημάτων του εξοπλισμού. 

3. Η μέριμνα για την προμήθεια, διαχείριση, συντήρηση, ορθή χρήση και 

ενημέρωση των εφαρμογών πληροφορικής που χρησιμοποιεί η Εταιρεία για 

την υλοποίηση του έργου της.  

4. Η διορθωτική συντήρηση πρώτου επιπέδου εξοπλισμού και εφαρμογών και η 

επίβλεψη της διορθωτικής συντήρησης που πραγματοποιείται από 

εξωτερικούς συνεργάτες  

5. Η φροντίδα για την εκπαίδευση και εξοικείωση του προσωπικού της 

Εταιρείας στη χρήση του εξοπλισμού και των εφαρμογών της Εταιρείας. 

6. Η καθημερινή τεχνική υποστήριξη του προσωπικού της Εταιρείας κατά τη 

χρήση από αυτό των πληροφοριακών συστημάτων της.  

7. Η λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου για τη διασφάλιση του απαιτούμενου 

επιπέδου ασφάλειας της πληροφορίας και διαφύλαξης των αρχείων της 

Εταιρείας. 

8. Η υποστήριξη της διαδικασίας προμηθειών τεχνολογικού εξοπλισμού μέσω 

της συμμετοχής στην κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών. 

9. Η διαχείριση, αναβάθμιση και τεχνική υποστήριξη της ιστοσελίδας της 

Εταιρείας με στόχο την αξιοποίησή της, μεταξύ άλλων,  για την παροχή 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών (π.χ. έκδοση εισιτηρίων). 

10. Η ενημέρωση της διοίκησης της Εταιρείας για την ύπαρξη και την πιθανή 

χρησιμότητα νέων τεχνολογιών που ενδέχεται να διευκολύνουν την υλοποίηση 

του έργου της . 

11. Η μέριμνα  για την προσαρμογή των υφιστάμενων συστημάτων και 

εφαρμογών σε πιθανές αλλαγές που σχετίζονται με την επιτυχία του έργου 

της Εταιρείας.  
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12. Η άσκηση κάθε άλλης εργασίας σχετικής με την αρμοδιότητα του Γραφείου 

που του ανατίθεται από τον επικεφαλής της Διεύθυνσης, ακόμα και αν αυτή 

δεν προβλέπεται ειδικά.   

 

ΑΡΘΡΟ 1 ΜΕΡΟΣ Β’ – Προσωπικό Εταιρείας 

1.12 Άρθρο 17 – Αρμοδιότητες Προϊσταμένων Οργανωτικών Μονάδων 

1. Ο προϊστάμενος οργανωτικής μονάδας ευθύνεται έναντι του ιεραρχικά 

προϊσταμένου του, για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία και 

εκτέλεση των εργασιών που αναλαμβάνει η Διεύθυνση, το Τμήμα ή το 

Γραφείο. Στο πλαίσιο της ευθύνης αυτής, ο υπεύθυνος διοικητικής ενότητας 

προβαίνει σε κάθε ενέργεια και μέτρο που προωθεί την αποτελεσματική και 

αποδοτική λειτουργία καθώς και την ανάπτυξη και την προώθηση των 

εργασιών του στα πλαίσια του αντικειμένου του. 

2. Ειδικότερα οι αρμοδιότητες του προϊσταμένου οργανωτικής μονάδας είναι οι 

ακόλουθες : 

 Εισήγηση προς τη Διευθύνουσα Σύμβουλο για τα προγράμματα δράσης 

της Διεύθυνσης / Τμήματος / Γραφείου. 

 Μέριμνα για την αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή των νόμων, των 

αποφάσεων και των οδηγιών των οργάνων διοίκησης της Εταιρείας. 

 Ενημέρωση της Διευθύνουσας Συμβούλου, για την πορεία υλοποίησης των 

έργων / εργασιών της Διεύθυνσης / Τμήματος / Γραφείου. 

 Παρακολούθηση, συντονισμός και έλεγχος της υλοποίησης των έργων / 

εργασιών που αναλαμβάνει η Διεύθυνση / Τμήμα / Γραφείο από απόψεως 

χρονικής (υλοποίηση μέσα στα προγραμματισμένα χρονικά περιθώρια) 

και οικονομικής (πραγματοποίησης μέσα στα προγραμματισμένα 

περιθώρια κόστους), της υλοποίησης του προγραμματισμένου φυσικού 

αντικειμένου και της εξασφάλισης της ικανοποίησης των προσδοκιών των 

αντίστοιχων εντολέων. 

 Μέριμνα για την εφαρμογή από τη Διεύθυνση / Τμήμα / Γραφείο των κάθε 

είδους οργανωτικών και διοικητικών διαδικασιών που απορρέουν από 

τους Κανονισμούς της Εταιρείας. 

 Μέριμνα για την αξιολόγηση, την ανάπτυξη και την αξιοποίηση των 

γνώσεων, των ικανοτήτων και των εμπειριών του προσωπικού της 

Διεύθυνσης / Τμήματος / Γραφείου, καθώς και για την διαμόρφωση στη 

Διεύθυνση / Τμήμα / Γραφείο καλών εργασιακών σχέσεων. 

 Κατανομή της εργασίας στο προσωπικό της Διεύθυνσης / Τμήματος / 

Γραφείου και καθοδήγησή του στην άσκηση των καθηκόντων του. 

Παρακολούθηση και έλεγχος της παρουσίας και της υπηρεσιακής 

συμπεριφοράς του προσωπικού, για τους οποίους συντάσσει τις ετήσιες 

εκθέσεις αξιολόγησης. 

 Συμμετοχή στην υλοποίηση του έργου της Διεύθυνσης / Τμήματος / 

Γραφείου. 
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3. Οι προϊστάμενοι των όλων των Διευθύνσεων και της Γενικής Διεύθυνσης της 

Εταιρείας θα πρέπει να καταρτίζουν αναλυτικό και πλήρως τεκμηριωμένο 

προγραμματισμό των εργασιών της μονάδας τους, ο οποίος θα περιλαμβάνει 

ανάλυση κόστους χρονοδιάγραμμα, προσδοκώμενο αποτέλεσμα, τον οποίο 

θα  υποβάλλουν προς έγκριση από τη Διευθύνουσα Σύμβουλο και το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Οι προγραμματισμοί των Καλλιτεχνικών 

Διευθύνσεων υποβάλλονται ενοποιημένοι, αφού εξετασθούν από τη Γενική 

Καλλιτεχνική Διεύθυνση. Η προθεσμία τελικής έγκρισης από το ΔΣ των 

προγραμματισμών είναι το αργότερο ένα τρίμηνο πριν το τέλος του έτους.  Οι 

εγκεκριμένοι προγραμματισμοί λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση του 

ετήσιου προϋπολογισμού από τη Διεύθυνση Διοικητικών – Οικονομικών 

Υπηρεσιών.   

 

1.13 Άρθρο 18 – Ειδικές Συνεργασίες 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και με σκοπό την 

εκπόνηση μελετών, την εκτέλεση εργασιών σχεδιασμού, προγραμματισμού, 

οργάνωσης, την επίβλεψη μελετών, έργων και την εκτέλεση διαφόρων εργασιών, 

είναι δυνατόν να ανατίθεται με σύμβαση μίσθωσης έργου ή ανάθεση υπηρεσίας 

σε επιστημονικό ή άλλο ειδικευμένο προσωπικό η κάλυψη των παραπάνω 

αναγκών.  

Το προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να έχει αποδεδειγμένη 

θεωρητική κατάρτιση ή εμπειρία πάνω στο ειδικό θέμα για το οποίο συνάπτεται 

η σύμβαση.  

Στη σύμβαση μίσθωσης έργου ή ανάθεση υπηρεσίας της παραγράφου 1, 

αναφέρεται το συγκεκριμένο αντικείμενο του έργου που θα εκτελεστεί, το χρονικό 

διάστημα που απαιτείται για την ολική ή τμηματική παράδοση του έργου και τα 

δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του συνεργάτη της Εταιρείας ο αντίστοιχος 

προϋπολογισμός. 

Διαδικασία: 

- Εισήγηση από τον Αρμόδιο Διευθυντή στην Διευθύνουσα Σύμβουλο με 

αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές του αντικειμένου, τη σκοπιμότητα, τη χρονική 

διάρκεια, τον αναλυτικό προϋπολογισμό αμοιβής και απαραίτητα προσόντα ανά 

συνεργάτη. 

- Κατόπιν της έγκρισης από την Διευθύνουσα σύμβουλο, γνωστοποίηση της 

αναγκαιότητας απόφαση από το Διοικητικό συμβούλιο και ορισμό μέλους για την 

παρακολούθησης της διαδικασίας. 

- Ανάρτηση της πρόσκλησης στο επίσημο site της εταιρείας και στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης για τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες για την υποβολή 

προτάσεων και προσφορών. 

- Αξιολόγηση των προτάσεων των υποψήφιων συνεργατών για την 

πληρότητα των κριτηρίων και των ζητούμενων τεχνικών προδιαγραφών, με 

υπογραφή ελέγχου του ορισμένου μέλους  του Διοικητικού Συμβουλίου, την 

Διευθύνουσα Σύμβουλο και του Αρμόδιου Διευθυντή.  Επιλογή της 

οικονομικότερης προσφοράς. 

ΑΔΑ: 65Υ646Μ3Μ3-ΠΡΧ



   

 
44 

-        Ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου με το αποτέλεσμα και σύμβαση 

σύναψης ανάθεσης εκτέλεσης υπηρεσιών. 

 

1.14 Άρθρο 19 – Προσωπικό Εταιρείας 

1. Το προσωπικό, το οποίο απασχολεί η Εταιρείας συνδέεται με αυτή με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύμβαση μίσθωσης έργου. 

2. Το προσωπικό της Εταιρείας με την πρόσληψή του αποδέχεται τον Κανονισμό 

ως αναπόσπαστο προσάρτημα των ατομικών συμβάσεων εργασίας. 

 

1.15 Άρθρο 20 – Πλήρωση Θέσεων εργασίας 

Η πλήρωση των θέσεων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου και με σύμβαση μίσθωσης έργου, γίνεται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Διευθύνουσας Συμβούλου σχετικά με την 

αναγκαιότητα πρόσληψης προσωπικού, κατά αριθμό, βαθμίδα εκπαίδευσης και 

ειδικότητα και με αναφορά στη διάρκεια των συμβάσεων, με τις οποίες θα 

απασχοληθούν οι προσληπτέοι. 

Μετά την εγκριτική απόφαση του Δ.Σ για την πλήρωση θέσεων, σύμφωνα με τα 

ανωτέρω, συνέρχεται, η Επιτροπή Προσλήψεων, η οποία έχει την ευθύνη τήρησης 

της διαδικασίας πρόσληψης και ιδίως την επεξεργασία των αιτήσεων, τον έλεγχο 

των δικαιολογητικών και την κατάταξη των υποψηφίων. 

Η Επιτροπή Προσλήψεων συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, 

αποτελείται από πέντε (5) τακτικά μέλη. Ειδικότερα αποτελείται από: α) Τη 

Διευθύνουσα Σύμβουλο β) Την Καλλιτεχνική Διευθύντρια γ) Ένα (1) μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου, εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού δ) Ένα (1) μέλος 

του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπρόσωπο του επιχειρηματικού κόσμου ε) Έναν 

εκπρόσωπο Νομικού Σύμβουλου. 

 

1.16 Άρθρο 21 – Διαδικασία Πρόσληψης 

Η πλήρωση των θέσεων, κατά την προαναφερόμενη διάταξη ειδικότερα 
πραγματοποιείται ως εξής: 

1. Η Διευθύνουσα Σύμβουλος εισηγείται σχετικά με την αναγκαιότητα 

πρόσληψης προσωπικού, κατά αριθμό, βαθμίδα εκπαίδευσης και ειδικότητα. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την κατάρτιση ανακοίνωσης πρόσληψης 

κατόπιν της εισήγησης της παραγράφου 1. Στην απόφαση αναφέρονται 

τουλάχιστον τα ακόλουθα: Α) Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη 

τέτοιου είδους προσωπικού. Β) Ο αριθμός του προσωπικού, που πρόκειται να 

προσληφθεί, η σχέση εργασίας και η διάρκεια της. Γ) Τα προσόντα τυπικά και 

ουσιαστικά, που προβλέπονται για τη συγκεκριμένη θέση. Δ) Στην περίπτωση 

σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου στην απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός των προσώπων και το 

συγκεκριμένο έργο που θα εκτελέσουν, το χρονικό διάστημα που απαιτείται 

για την ολική ή τμηματική παράδοση του έργου, το ποσό της αμοιβής και η 

κάλυψή της δαπάνης από τον οικείο προϋπολογισμό. Γ) Η ύπαρξη σχετικής 
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πίστωσης στον προϋπολογισμό της Εταιρείας, το οποίο βεβαιώνεται από τον 

Διευθυντή της Διεύθυνσης Διοικητικού της οικονομικής Υπηρεσίας, ή εάν δεν 

υφίσταται, από τον Διευθυντή της Εταιρείας. 

Η Εταιρεία μετά την εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προβαίνει 

στην ανάρτηση ανακοίνωσης στην οποία τίθεται χρονικό διάστημα 15 

ημερολογιακών ημερών στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν 

τις αιτήσεις τους, τα απαιτούμενα προσόντα ανά ειδικότητα, ο αριθμός κατά 

ειδικότητα προσωπικού και η υπηρεσία που θα υποβληθούν οι αιτήσεις. Σε 

περιπτώσεις κατεπειγουσών αναγκών το διάστημα δύναται να περιορίζεται σε 5 

ημερολογιακές ημέρες. 

Για την ανάρτηση της ανακοίνωσης συντάσσεται και πρακτικό ανάρτησης που 

υπογράφεται από ενεργούντα την ανάρτηση και ένα ακόμα υπάλληλο της 

Εταιρείας. 

Η ανακοίνωση αναρτάται επίσης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα της 

Εταιρείας, του Δήμου, των λοιπών νομικών προσώπων του Δήμου Ελευσίνας 

καθώς των τυχόν συνδεδεμένων με την Εταιρεία φορέων. 

Περίληψη της ανακοίνωσης δημοσιεύεται σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες 

τοπικές εφημερίδες του νομού, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται 

μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα 

αυτή δύο (2) φορές. 

Στην περίληψη της ανακοίνωσης τίθεται το χρονικό διάστημα στο οποίο οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, τα απαιτούμενα 

προσόντα ανά ειδικότητα, ο αριθμός κατά ειδικότητα προσωπικού, τα όρια 

ηλικίας και η υπηρεσία που θα υποβληθούν οι αιτήσεις. 

Μετά την ολοκλήρωση συλλογής των αιτήσεων, συνέρχεται στην έδρα της 

Εταιρείας, η Επιτροπή Προσλήψεων, η οποία επεξεργάζεται τις αιτήσεις και 

κατατάσσει τους υποψηφίους με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στην 

ανακοίνωση. 

Για την αξιολόγηση των υποψηφίων λαμβάνεται υπόψη η συνάφεια των τυπικών 

και ουσιαστικών προσόντων τους με την προκηρυσσόμενη θέση, η εμπειρία στην 

άσκηση αντίστοιχων καθηκόντων και κάθε στοιχείο που καταδεικνύει την 

καταλληλόλητα για τη συγκεκριμένη θέση. 

Για την πληρέστερη αξιολόγηση των υποψηφίων θα διενεργείται συνέντευξη με 

τον κάθε υποψήφιο ξεχωριστά, παρουσία δύο μελών της επιτροπής, που θα 

οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, εκ των οποίων ένα μέλος θα είναι ο 

Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας ή ο Γενικός Καλλιτεχνικός Διευθυντής. 

Η Επιτροπή μετά την επεξεργασία όλων των φακέλων των υποψηφίων, 

αποστέλλει σχετικό πρακτικό στο Διοικητικό Συμβούλιο με τους τρεις 

επικρατέστερους υποψηφίους. 

Η πρόσληψη του επιτυχόντα γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

στην οποία αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του προσλαμβανόμενου, το είδος της 

εργασίας και ο χρόνος διάρκειας της. 

Για την πρόσληψη υπευθύνων οργανικών μονάδων ακολουθείται ίδια διαδικασία 

με την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 
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Δεδομένης της ενασχόλησης ορισμένων ατόμων με το έργο της ''Ελευσίνας 2021'' 

ήδη κατά την περίοδο της υποψηφιότητας είναι δυνατή η απευθείας πρόσληψη 

τους από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ' εξαίρεση της ως άνω διαδικασίας και 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στον εγκεκριμένο φάκελο υποψηφιότητας. 

Σε εξειδικευμένες περιπτώσεις προσλήψεων δύναται να αξιοποιείται η παροχή 

υπηρεσίας από ειδικευμένη εταιρεία αναζήτησης προσωπικού η οποία 

ακολουθεί τους κανόνες έγκρισης και διαφάνειας όπως περιγράφονται σε 

προηγούμενα άρθρα. Η διαδικασία επιλογής τελικού υποψηφίου ακολουθεί τη 

συντελείται με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου. 

Η επιτροπή προσλήψεων δύναται να εισηγηθεί στο ΔΣ της Εταιρείας και το 

τελευταίο να αποφασίσει την πρόσληψη, με σύμβαση διάρκειας έως έξι (6) 

μηνών, ατόμων που θα έχουν ήδη υποβάλει αίτηση και αξιολογηθεί, για την 

πλήρωση θέσεων που έχουν προκηρυχθεί σε μία Διεύθυνση της Εταιρείας, 

σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, και βρέθηκαν στην τελική κατάταξη 

επιλογής υποψηφίων στη διαγωνιστική διαδικασία, προκειμένου για την κάλυψη 

άμεσων και κατεπειγουσών αναγκών για την πλήρωση άλλων θέσεων στην ίδια 

αυτή Διεύθυνση, οι οποίες απαιτούν παρόμοια χαρακτηριστικά υποψηφίου. Ως 

άμεσες και κατεπείγουσες ανάγκες ορίζονται αυτές που προέρχονται από 

συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από υποχρεώσεις τυπικής συμμόρφωσης 

της Εταιρείας και απρόβλεπτες έκτακτες συνθήκες. Οι ως άνω συμβάσεις δεν 

δύνανται να ξεπερνούν τις τρεις (3) στον αριθμό.  

Πριν το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος των έξι (6) μηνών, θα 

δημοσιεύεται προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων αυτών κατά τα σχετικώς 

προβλεπόμενα στον Κανονισμό ή θα αξιολογείται από την Διευθύνουσα 

σύμβουλο κατόπιν εισήγησης και αξιολόγησης του Διευθυντή του τμήματος, 

προκειμένου να ανανεωθεί η σύμβαση εργασίας. Η ανανέωση της σύμβασης 

πραγματοποιείται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

1.17 Άρθρο 22 – Σύναψη Σύμβασης 

1. Κάθε προσλαμβανόμενος οφείλει να προσκομίσει, σε διάστημα πέντε (5) 

ημερών, όλα τα από το νόμο και τις αποφάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας, καθοριζόμενα πιστοποιητικά και άλλα 

έγγραφα πρόσληψης όπως π.χ. : 

 Τίτλο σπουδών και λοιπά πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτει η 

ειδικότητα του. 

 Θεωρημένο αντίγραφο τίτλου – πτυχίου ξένης γλώσσας. 

• Θεωρημένο φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας. 

• Απόσπασμα ποινικού μητρώου. 

• Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης για τους άνδρες. 

• Πιστοποιητικό Υγείας από Δημόσιο Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή το ΙΚΑ. 
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• Πιστοποιητικά της οικογενειακής του κατάστασης, όπως 

ληξιαρχική πράξη Γάμου, Γέννηση Τέκνων, Δικαστική απόφαση 

επιμέλειας, διαζευκτήριο κ.λπ.. 

2. Η μη έγκαιρη προσκόμιση των απαιτούμενων εγγράφων ή η αδυναμία 

προσκόμισής τους αποτελεί λόγο για ακύρωση της πρόσληψης. 

3. Η πρόσληψη θεωρείται σαν να μην έγινε και ανακαλείται από την Εταιρεία, 

αν ο επιλεγείς δεν προσέλθει και δεν αναλάβει υπηρεσία, μέσα στην 

προθεσμία που ορίζει η σύμβαση και δεν δικαιολογήσει επαρκώς την 

παράλειψή του αυτή. 

4. Εάν ο επιλεγείς αρνηθεί την πρόσληψη, η Εταιρεία απαλλάσσεται από 

κάθε τυχόν υποχρέωση προς αυτόν. Η σχέση εργασίας αρχίζει με την 

υπογραφή της σύμβασης. 

5. Μετά τον έλεγχο των στοιχείων των προηγούμενων παραγράφων, 

υπογράφεται η οριστική σύμβαση. 

6. Τη σύμβαση από μέρους της Εταιρείας υπογράφει η Διευθύνουσα 

Σύμβουλος. 

7. Κάθε εργαζόμενος οφείλει να ενημερώνει αμέσως την Εταιρεία για 

οποιαδήποτε αλλαγή της προσωπικής του κατάστασης και της 

επαγγελματικής του κατάρτισης. 

8. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται αν ο εργαζόμενος ζημιώθηκε, επειδή δεν 

γνωστοποίησε σε αυτή στοιχεία τα οποία θα του παρείχαν δικαιώματα ως 

προς την υπηρεσιακή και μισθολογική του θέση. 

9. Διαδικασία Ανανέωσης Συμβάσεων:  

Α. Η ανανέωση των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου και των συμβάσεων μίσθωσης έργου, γίνεται με αιτιολογημένη 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από σχετική εισήγηση του 
Διευθύνοντα Συμβούλου. Στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
αναφέρονται τουλάχιστον: α. O λόγος της ανανέωσης της σύμβασης με βάσει τις 
ανάγκες στελέχωσης της Εταιρείας και την ετήσια έκθεση αξιολόγησης του 
μισθωτού. 

Β. H διάρκεια της ανανεούμενης σύμβασης, και η ύπαρξη σχετικής πίστωσης 
στον προϋπολογισμό της Εταιρείας. Τούτο βεβαιώνεται από τον Προϊστάμενο της 
Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών της Εταιρείας. 

 

1.18 Άρθρο 23  - Προσόντα Προσωπικού 

1. Η Εταιρεία δύναται να απασχολεί εξειδικευμένο προσωπικό με σύμβαση 

εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή/και με 

σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή/και με σύμβαση μίσθωσης 

έργου. 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με την προκήρυξη της 

πρόσληψης καθορίζονται τα απαραίτητα τυπικά καθώς και τυχόν 

πρόσθετα προσόντα. Επίσης στην προκήρυξη πρόσληψης θα 

προβλέπεται και η διενέργεια ατομικής συνέντευξης των υποψηφίων. 
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Για τις ειδικότητες όπου, από την ισχύουσα νομοθεσία, επιβάλλεται η 

απόκτηση άδειας ή Πιστοποιητικού για την άσκηση του αντίστοιχου 

επαγγέλματος, η απαιτούμενη, στην περίπτωση αυτή, άδεια άσκησης 

επαγγέλματος ή το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας ορίζεται ως 

απαραίτητο τυπικό προσόν. 

Στην προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων πρέπει να αναφέρονται τόσο τα 

γενικά προσόντα πρόσληψης όσο και τα ειδικά για τη συγκεκριμένη θέση. 

Τα προσόντα είναι ανάλογα των αναγκών των Διοικητικών Ενοτήτων και 

περιλαμβάνονται στον Κανονισμό για την κάλυψη συγκεκριμένης θέσης. 

Γενικά τυπικά προσόντα – Προϋποθέσεις πρόσληψης υποψηφίου: 

 Να έχει την ελληνική ιθαγένεια ή να είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή να έχει άδεια εργασίας από την αρμόδια αρχή, εφόσον δεν έχει 

την υπηκοότητα χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Να έχει εκπληρώσει (προκειμένου για άνδρες) τις στρατιωτικές του 

υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, κατά το δίκαιο της 

χώρας από την οποία προέρχεται. 

 Να μην έχει στερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων. 

 Να μην έχει καταδικαστεί ή να μη διώκεται για κακούργημα ή πλημμέλημα 

που συνεπάγεται στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων (άρθρα 59-61 

του Ποινικού Κώδικα). 

 Να μην έχει καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, 

απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή 

δωροληψία, καταπίεση, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση, 

διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών ή για έγκλημα κατά ηθών ή σχετικά με 

το νόμισμα ή να διώκεται για κάποιο από τα εγκλήματα αυτά. Επίσης να 

μην είναι υπόδικος που έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για 

κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα που αναφέρονται στην 

παράγραφο αυτή. 

 Να μην τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. Τούτο ισχύει για 

συγκεκριμένες θέσεις, όπως του Διευθυντή, του Υπευθύνου του Τομέα 

Οικονομικών και Διοικητικών Δραστηριοτήτων. 

 Να μην έχει απολυθεί για πειθαρχικούς λόγους από θέση του Δημοσίου, 

Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Δημοσίων Οργανισμών ή Αγροτικών Συνεταιριστικών 

Οργανώσεων. Ο περιορισμός αυτός ισχύει για πέντε (5) χρόνια. 

 Να μην παρέχει υπηρεσίες σε νομικό πρόσωπο ή άλλη ένωση φυσικών 

προσώπων όμοιες με τις δραστηριότητες που ασκεί η Εταιρεία. 

 Να διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα, που καθορίζονται στον Εσωτερικό 

Κανονισμό Υπηρεσιών. 

Ειδικά τυπικά προσόντα: 

I. Καθορισμός βασικού τίτλου σπουδών και ειδικότητας 

Για κάθε κατηγορία προσωπικού (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ,ΥΕ) θα πρέπει να προσδιοριστούν οι 
βασικοί τίτλοι σπουδών και για κάθε θέση εργασίας, η ειδικότητα του 
προσωπικού, που θα τη στελεχώσει. 
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ΙΙ. Καθορισμός ειδικών γνώσεων και εμπειρίας 

Εφόσον πέραν του βασικού τίτλου σπουδών απαιτούνται και πρόσθετα τυπικά 
προσόντα (π.χ. γνώση ξένων γλωσσών, χειρισμός προγραμμάτων Η/Υ, εμπειρία 
κ.λπ..) αναφέρονται σαφώς. 

Τα ειδικά τυπικά προσόντα διακρίνονται σε απαραίτητα και προαιρετικά. 

Δικαιολογητικά για την θεμελίωση των τυπικών προσόντων. Στην 

προκήρυξη πρόσληψης αναφέρονται σαφώς τα δικαιολογητικά, που 

απαιτούνται για να θεμελιώσουν τα γενικά και ειδικά τυπικά προσόντα 

των υποψηφίων. 

Εκτός των γενικών και ειδικών προσόντων, που αναφέρονται στον 

παρόντα Κανονισμό στην προκήρυξη πρόσληψης, είναι δυνατό να 

προβλέπονται πρόσθετα προσόντα, εφόσον επιβάλλεται από τις ανάγκες 

της Εταιρείας. 

 

1.19 Άρθρο 24 – Ανάθεση Καθηκόντων 

1. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, η Διευθύνουσα Σύμβουλος, αναθέτει τα 

ειδικότερα επιχειρησιακά καθήκοντα στο νεοπροσλαμβανόμενο, 

λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων των σχετικών άρθρων του 

Κανονισμού αυτού. 

2. Η ανάθεση των καθηκόντων γίνεται με βάση τις ανάγκες των τμημάτων και τα 

γενικά και ειδικά προσόντα των εργαζομένων, λαμβανομένου υπόψη του 

αιτήματος για την ανάγκη πρόσληψης. 

3. Η κατανομή του προσωπικού στις επί μέρους διοικητικές ενότητες γίνεται με 

απόφαση της Διευθύνουσας Συμβούλου ανάλογα με τις εκάστοτε 

λειτουργικές ανάγκες όλων των υπηρεσιών της Εταιρείας και τα προσόντα 

του προσωπικού. 

4. Ο προϊστάμενος μιας οργανωτικής μονάδας της Εταιρείας, σε περίπτωση 

απουσίας ή κωλύματος ή κενής θέσης αναπληρώνεται με απόφαση της 

Διευθύνουσας Συμβούλου. 

 

1.20 Άρθρο 25 – Περιγραφή θέσης εργασίας 

Θέση εργασίας αποτελεί ένα συγκεκριμένο σύνολο δραστηριοτήτων, που 

εκτελούνται από ένα ή περισσότερα άτομα του ίδιου επιπέδου εκπαίδευσης και 

εμπειριών από άποψη πρακτική. 

Το προσωπικό της Εταιρείας είναι ενταγμένο στις προαναφερόμενες στον 

Εσωτερικό Κανονισμό Οργανωτικές Μονάδες. 

Κάθε εργαζόμενος εντασσόμενος σε διοικητική ενότητα, αναλαμβάνει 

συγκεκριμένα καθήκοντα, τα οποία προσδιορίζονται με βάση τις δραστηριότητες 

των διοικητικών ενοτήτων της Εταιρείας και του Εσωτερικού Κανονισμού. 

 

1.21 Άρθρο 26 - Τοποθέτηση Προϊσταμένων Οργανωτικών Μονάδων 

1. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση της Διευθύνουσας Συμβούλου. 
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Με απόφαση της Διευθύνουσας Συμβούλου ο προϊστάμενος μπορεί να 

απαλλαγεί από τα καθήκοντά του, για σοβαρούς λόγους αναγόμενους στην 

τεκμηριωμένη πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, όπως : η 

απρεπής συμπεριφορά προς το κοινό, η έλλειψη πρωτοβουλίας, η αδιαφορία 

στην βελτίωση μεθόδων οργάνωσης, λειτουργίας και αποδοτικότητας, η 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην διεκπεραίωση των υποθέσεων, η κακή 

συνεργασία με το προσωπικό, η προφανής έλλειψη διοικητικών ικανοτήτων, ή της 

απαιτούμενης επαγγελματικής κατάρτισης, η υπηρεσιακή ανεπάρκεια και η 

μεροληπτική κρίση κατά την αξιολόγηση του προσωπικού. 

Οι εργαζόμενοι, στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα προϊσταμένων, 

δικαιούνται καθ΄ όλη τη χρονική διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους, όλα τα 

προβλεπόμενα ειδικά επιδόματα για την αντίστοιχη θέση, η χορήγηση των 

οποίων διακόπτεται με την ανάκληση της περί ανάθεσης των καθηκόντων 

Υπευθύνου απόφασης. 

Η διακοπή της καταβολής των επιδομάτων αυτών, αρχίζει από την πρώτη του 

επόμενου μήνα της χρονολογίας έκδοσης της ανακλητικής απόφασης. 

 

1.22 Άρθρο 27 – Αξιολόγηση Προσωπικού 

Η αξιολόγηση του προσωπικού είναι ετήσια και διενεργείτε για όλο το 
προσωπικό το πρώτο δίμηνο του έτους. Αξιολόγηση προσωπικού μπορεί να 
διενεργείτε εκτάκτως κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης του υπαλλήλου για τους 
παρακάτω λόγους: 

- Βελτίωση απόδοσης 

- Τοποθέτηση σε θέση άλλης οργανικής μονάδας (μετακίνηση ή προαγωγή) 

- Εκπαίδευση και ανάπτυξη 

- Ανεπαρκής απόδοση 

Οι γενικές κατηγορίες αξιολόγησης διαμορφώνονται ανά διεύθυνση, τμήμα και 
θέση με βάσει τους ετήσιους στόχους που ορίζει η κάθε διεύθυνση, αλλά και των 
γενικών απαιτήσεων της εταιρείας όπως την προσαρμογή στις διαδικασίες και 
τους κανονισμούς αυτής, η συμπεριφορά προς τα υπόλοιπα στελέχη της 
εταιρείας, ενώ επιπλέον οι αξιολογητές αναλύουν την πορεία του υπαλλήλου 
στην εταιρεία την προηγούμενη χρονιά ή το χρονικό διάστημα που αξιολογείται. 

Οι λίστες των αξιολογητών υποβάλλονται για έγκριση στο Διοικητικό συμβούλιο 
από τον Υπεύθυνο προσωπικού. Δύναται ο Υπεύθυνος προσωπικού να υποβάλλει 
στο Διοικητικό Συμβούλιο την πρόταση του για τα κριτήρια της αξιολόγησης για 
περεταίρω ανάλυση ή διαμόρφωση. 

Βήματα για την αξιολόγηση: 

- Ανάλυση της θέσης – Καθορισμός Αρμοδιοτήτων στο εσωτερικό 
κανονισμό 

- Ετήσιοι στόχοι Διευθύνσεων  

- Προσδιορισμός κριτηρίων ανά θέση 

- Προσδιορισμός αξιολογητών  
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- Προσδιορισμός κλίμακας (βαρύτητα) κριτηρίων  

- Επικαιροποίηση εντύπου αξιολόγησης 

- Ανάπτυξη αξιολόγησης 

- Υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση 

 

Το Διοικητικό συμβούλιο δύναται να ζητήσει επαναξιολόγηση σε περίπτωση που 
η αιτιολόγηση δεν είναι επαρκής και να ορίσει νέους αξιολογητές αν το κρίνει 
αναγκαίο, για την επανεξέταση της αξιολόγησης. 

Ο προϊστάμενος κάθε τμήματος και ο Διευθυντής της κάθε Διεύθυνσης είναι 
υπεύθυνος για τον προσδιορισμό των ετήσιων στόχων για κάθε τμήμα ή 
διεύθυνση μέχρι τον τελευταίο μήνα του προηγούμενο χρόνου από τον χρόνο 
αναφοράς, ενημερώνοντας τον Διευθυντή Προσωπικού και το Διοικητικό 
συμβούλιο. 

Κατά την διάρκεια του έτους και σε εύλογο διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών, ο 
Διευθυντής της κάθε Διεύθυνσης δύναται να προβεί σε αξιολόγηση της επίτευξης 
των στόχων, διαμόρφωση νέων, με βάσει τις νέες συνθήκες της εταιρείας και 
έκτακτη αξιολόγηση προσωπικού εφόσον κρίνεται αναγκαίο μετά από εισήγηση 

σκοπιμότητας. Για όλους τους παραπάνω λόγους θα πρέπει να ενημερώνει 
εγγράφως τον Διευθυντή προσωπικού και να εγκρίνονται από αυτόν, οι έκτακτες 
αξιολογήσεις και ο επαναπροσδιορισμός των στόχων. 

Ο πίνακας αξιολογητών εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε 
ετησίως. 

 

1.23 Άρθρο 28 - Μεταβολές – Εσωτερικές Μετακινήσεις – Αποσπάσεις 

Για την κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας, λαμβανομένων υπόψη των 

ειδικότερων προβλέψεων των ατομικών συμβάσεων εργασίας, είναι δυνατόν η 

Διευθύνουσα Σύμβουλος να αποφασίσει τη μετακίνηση εργαζομένων σε άλλη 

διοικητική ενότητα, εφόσον κρίνεται ότι με τον τρόπο αυτό εξυπηρετούνται 

αποτελεσματικότερα οι σκοποί της Εταιρείας και εφόσον αυτό δεν αποτελεί 

βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας αυτών. 

Για την κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας, επιτρέπεται κατά παρέκκλιση κάθε 

γενικής ή ειδικής διάταξης, με κοινή απόφαση των αρμοδίων για το διορισμό 

οργάνων, η απόσπαση υπαλλήλων φορέων που υπάγονται στο δημόσιο τομέα, 

όπως αυτός ορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η διάρκεια 

της απόσπασης ορίζεται σε ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη 

της διάρκειας της οικείας Εταιρείας. Οι αποδοχές των αποσπασμένων 

υπαλλήλων καταβάλλονται από το φορέα υποδοχής. Ομοίως είναι δυνατή και η 

απόσπαση από κοινωφελή Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 258 

του Ν. 3463/06. 

 

1.24 Άρθρο 29 - Λύση Σχέσης Εργασίας-Παραίτηση-Απόλυση 

1. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας εκ μέρους είτε της Εταιρείας είτε του 

εργαζόμενου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εργατικής 
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νομοθεσίας και σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από την ατομική 

σύμβαση εργασίας. 

2. Η λύση της εργασιακής σχέσης του προσωπικού, που συνδέεται με την 

Εταιρεία με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου γίνεται αυτοδίκαια με τη 

λήξη του προβλεπόμενου στη σύμβαση χρόνου. 

 

1.25 Άρθρο 30 - Χρόνος και Τόπος Εργασίας 

Το προσωπικό της Εταιρείας υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του στην 

έδρα της Εταιρείας ή οπουδήποτε υπάρχουν γραφεία της. 

Η διάρκεια της ημερήσιας και εβδομαδιαίας εργασίας του προσωπικού 

καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και πρέπει να είναι 

σύμφωνη με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία. 

Η Εταιρεία ακολουθεί το σύστημα της πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης 

όλων των εργαζομένων της. Οι ώρες εργασίας αυτών είναι οι από τον νόμο 

προβλεπόμενες. Επεξηγηματικά αναφέρεται ότι το συμβατικό ωράριο 

εβδομαδιαίας απασχόλησης των μισθωτών είναι σαράντα (40) ώρες. 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να καθορίζεται το ωράριο 

λειτουργίας και να ορίζονται οι περιπτώσεις απασχόλησης προσωπικού κατά το 

Σάββατο ή την Κυριακή ή τις εξαιρέσιμες τηρούμενων πάντοτε των διατάξεων της 

εργατικής νομοθεσίας, εφόσον αυτό επιβάλλεται, λόγω ειδικών αναγκών. Στους 

τυχόν απασχολούμενους κατά το Σάββατο ή την Κυριακή, κατά περίπτωση, 

παρέχεται υποχρεωτικά αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης, που ορίζεται 

κατόπιν συμφωνίας Εταιρείας και εργαζόμενου. 

Ημέρες αργίας και ημιαργίας ορίζονται από την εργατική νομοθεσία. 

Επιτρέπεται η απασχόληση του προσωπικού, πέραν του συμβατικού ωραρίου και 

μέχρι την συμπλήρωση του νόμιμου αριθμού ωρών για την αντιμετώπιση 

επειγουσών η έκτακτων αναγκών. Ο εργαζόμενος οφείλει να ανταποκριθεί, εκτός 

εάν η άρνησή του είναι αντικειμενικά δικαιολογημένη, σύμφωνα με την καλή 

πίστη. Η υπερωριακή απασχόληση εγκρίνεται από την Διευθύνουσα Σύμβουλο. 

Για την πρόσθετη αυτή εργασία ο εργαζόμενος, έχει δικαίωμα συμπληρωματικής 

αμοιβής, το ύψος και οι προϋποθέσεις καταβολής της οποίας καθορίζονται από 

την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

1.26 Άρθρο 31 - Μετακινήσεις – Αποζημιώσεις εκτός έδρας 

1. Οι λεπτομέρειες για τις μετακινήσεις των εργαζομένων προσδιορίζονται 

αναλυτικά σε σχετική από το Διοικητικό Συμβούλιο απόφαση περί 

μετακινήσεων. 

Σε κάθε εγκεκριμένη μετακίνηση οφείλεται να αναφέρεται η αιτία 

χορήγησης της άδειας και η χρονική διάρκεια η χρήση ή όχι των 

οχημάτων της Εταιρείας από τους εργαζόμενους. 
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Στους μετακινούμενους με εντολή της Εταιρείας στο εσωτερικό ή στο 

εξωτερικό, καταβάλλονται έξοδα μετακίνησης και διαμονής, καθώς και 

αποζημιώσεις εκτός έδρας. 

 

1.27 Άρθρο 32 - Άδειες 

Οι άδειες απουσίας παρέχονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. 

Η άσκηση του δικαιώματος της κανονικής άδειας, η χορήγηση των αδειών και 

ιδιαίτερα η σειρά χορήγησης και ο χρόνος έναρξης αυτών, ρυθμίζονται σύμφωνα 

με τις ανάγκες της Εταιρείας, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της εργατικής 

νομοθεσίας. 

Είναι υποχρεωτική η χορήγηση για την Εταιρεία και η χρήση για κάθε 

δικαιούμενο εργαζόμενο της κανονικής άδειας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 

έτους κατά το οποίο δικαιούται να την λάβει, έστω και αν αυτός δεν υπέβαλε 

σχετικό αίτημα. 

Ειδικά για την περίοδο του Πάσχα, Καλοκαιριού και Χριστουγέννων οι άδειες θα 

πρέπει να αιτούνται δύο μήνες πριν την αιτούμενη άδεια. 

Ο εργαζόμενος, που διακόπτει την άδειά του, μπορεί να τη συνεχίσει μετά από 

νέα έγκριση της Διοίκησης. 

Για την χορήγηση κανονικής άδειας υποβάλλεται σχετική αίτηση. Στη 

προηγούμενη παράγραφο δεν περιλαμβάνονται οι άδειες ασθενείας. 

Άδειες λόγω ασθένειας. Τα σχετικά θέματα με την απουσία των εργαζόμενων 

από την εργασία τους, λόγω ασθένειας, ρυθμίζονται από τις διατάξεις της 

εργατικής νομοθεσίας. 

 

1.28 Άρθρο 33 – Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εργαζομένων  

Οι εργαζόμενοι έχουν όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις διατάξεις της 

νομοθεσίας, της ατομικής σύμβασης εργασίας με την Εταιρεία, καθώς επίσης και 

από τις εκάστοτε αποφάσεις της Εταιρείας. 

Οι εργαζόμενοι της Εταιρείας για κάθε αίτημα ή παράπονο που επιθυμούν να 

υποβάλλουν, οφείλουν να απευθύνονται στον άμεσα προϊστάμενό τους, ο οποίος 

έχει και την ευθύνη χειρισμού του θέματος. Στην περίπτωση, που το κρίνει 

σκόπιμο ο ως άνω άμεσα προϊστάμενος, έχει, βάσει του Κανονισμού, το δικαίωμα 

να συνεργαστεί με τον Διευθυντή προς επίλυση του υποβληθέντος αιτήματος ή 

παραπόνου, εφόσον όμως έχει προηγουμένως ακολουθήσει την ιεραρχική δομή 

της Εταιρείας. 

Οι εργαζόμενοι οφείλουν να δείχνουν κάθε επιμέλεια για την εκτέλεση της 

εργασίας τους, να προασπίζουν και να προάγουν με κάθε τρόπο τα συμφέροντα 

της Εταιρείας. Οι εργαζόμενοι οφείλουν ιδιαίτερα: 

Να τηρούν το Καταστατικό και τους Κανονισμούς της Εταιρείας. Να καταβάλλουν 

κάθε δυνατή προσπάθεια για την εφαρμογή της στρατηγικής και την επίτευξη 

των στόχων της Εταιρείας. Να εκτελούν τις εργασίες τους σε κάθε θέση, που 

τοποθετούνται με ευσυνειδησία, ώστε η Εταιρεία να προσφέρει έγκαιρα και 

αξιόπιστα υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. 
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 Να εφαρμόζουν τις αποφάσεις και εντολές της Διοίκησης, της 

Διευθύνουσας Συμβούλου και των υπευθύνων των Οργανικών Μονάδων 

της Εταιρείας. 

 Οι εργαζόμενοι πρέπει να φυλάττουν με επιμέλεια τα έγγραφα και γενικά 

τα στοιχεία, τα υλικά και τα μέσα που τους παραδίδονται για την εκτέλεση 

της εργασίας τους. Πρέπει να προσέχουν και να συντηρούν τον εξοπλισμό 

και γενικότερα τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, και ευθύνονται για 

κάθε ζημία που επήλθε στην Εταιρεία από πράξεις ή παραλείψεις τους 

και υποχρεούμενοι να αναφέρουν στην Διοίκηση έγκαιρα οποιαδήποτε 

βλάβη και απώλειά τους. Κάθε εργαζόμενος κατά την λήξη της 

εργασιακής του σχέσης ή οποτεδήποτε του ζητηθεί από την Εταιρεία 

υποχρεούται να παραδώσει όλα τα έγγραφα, φακέλους και άλλα στοιχεία 

και υλικό σχετικό με την εργασία του στην Εταιρεία καθ’ ότι αυτό αποτελεί 

περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας. 

 Σε περίπτωση επαγγελματικών, προσωπικών ή άλλων απρόβλεπτων 

αναγκών του προσωπικού, η προσωρινή απομάκρυνση από τον χώρο 

εργασίας επιτρέπεται μετά από άδεια του άμεσα προϊσταμένου. 

 Οι εργαζόμενοι κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τους 

χώρους εργασίας της Εταιρείας, για οποιοδήποτε λόγο και χρονική στιγμή 

στην διάρκεια του ωραρίου, πρέπει να χρησιμοποιούν το σύστημα 

παρακολούθησης ωραρίου της Εταιρείας. 

 Οι εργαζόμενοι της Εταιρείας οφείλουν να είναι εχέμυθοι και να μην 

διαρρέουν (και να προφυλάσσουν από την διαρροή) σε τρίτα πρόσωπα, 

εμπιστευτικές πληροφορίες και έγγραφα ή υλικά της Εταιρείας, που 

θεωρούνται σημαντικά και τα οποία μπορούν να χαρακτηριστούν 

εμπιστευτικά ή απόρρητα. 

 Δεν επιτρέπεται στους εργαζόμενους κάθε ανυπακοή προς τους 

υπευθύνους, άρνηση ή παράλειψη εκτέλεσης αρμοδίως ανατιθέμενης 

εργασίας και γενικά κάθε ενέργεια που μπορεί να βλάψει ή να διαταράξει 

την ομαλή λειτουργία της Εταιρείας. 

 Απαγορεύεται στους εργαζόμενους χωρίς σχετική άδεια του 

Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας: 

 Η εξαγωγή κάθε υλικού ή προϊόντος και γενικά αντικειμένου, που ανήκει 

στην Εταιρεία. 

 Η απομάκρυνση οποιουδήποτε πληροφοριακού υλικού, βιβλίων, 

εγγράφων, σχεδίων ή υποδείγματος αυτών. 

 Η εκτέλεση παντός είδους εργασιών ως και η χρήση εγκαταστάσεων της 

Εταιρείας για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων, ακόμη και μετά το 

πέρας της εργασίας. 

 Η δημοσίευση ζητημάτων που άπτονται της λειτουργίας της Εταιρείας και 

συνδέονται με εταιρικό απόρρητο. 
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1.29 Άρθρο 34 – Κανόνες Συμπεριφοράς 

1. Οι διαμορφούμενες σχέσεις μεταξύ του προσωπικού της Εταιρείας 

ανεξαρτήτως της ιδιότητας τους, πρέπει να διέπονται από τις αρχές της 

καλής πίστης, της αξιοπρέπειας, του σεβασμού της ανθρώπινης 

προσωπικότητας, της αγαστής συνεργασίας και της ανάπτυξης της 

ομαδικότητας και του υγιούς εργασιακού κλίματος. 

2. Οι εργαζόμενοι οφείλουν να είναι συνεργάσιμοι και ευγενείς τόσο με τους 

συναδέλφους υφισταμένους και προϊσταμένους τους όσο και με τους 

συνεργάτες της Εταιρείας. 

3. Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τη διενέργεια πράξεων που μπορούν, 

αφενός μεν να δημιουργήσουν συνθήκες πρόκλησης ατυχήματος και να 

θέτουν για το λόγο αυτό σε κίνδυνο, τη σωματική ακεραιότητα των 

εργαζομένων, αφετέρου δε να προκαλέσουν καταστροφές στα περιουσιακά 

στοιχεία της Εταιρείας. 

4. Ενέργειες που πρέπει να αποφεύγονται από τους εργαζόμενους είναι: 

 Το κάπνισμα σε κλειστό χώρο της Εταιρείας . 

 Η χρήση οινοπνευματωδών ποτών ή ναρκωτικών ουσιών κατά τη διάρκεια 

του ωραρίου απασχόλησης. 

 Οι ύβρεις, οι χειροδικίες και εν γένει απρεπείς χειρονομίες μεταξύ 

συναδέλφων. 

 Πρέπει να αποφεύγεται η είσοδος αγνώστων και ξένων ως προς της 

Εταιρεία προσώπων στους χώρους εργασίας χωρίς προηγούμενη άδεια. 

 

1.30 Άρθρο 35 - Υποχρεώσεις της Εταιρείας 

1. Η Εταιρεία οφείλει: 

 Να τηρεί απέναντι στους εργαζόμενους την αρχή της ίσης μεταχείρισης. 

 Να παίρνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για τους όρους υγιεινής, 

ασφάλειας του προσωπικού, καθαριότητας των χώρων εργασίας, όπως 

και των κοινοχρήστων χώρων. Για το σκοπό αυτό πρέπει να λαμβάνει όλα 

τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων και ασθενειών. 

 Να φροντίζει να πληροφορεί τακτικά τους εργαζόμενους για θέματα 

προσωπικού και γενικότερα για θέματα της Εταιρείας. 

 Να φροντίζει να εξασφαλίζει, μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων της, 

στους εργαζόμενους την παροχή επαγγελματικών γνώσεων καθώς και τις 

απαραίτητες δυνατότητες που θα τους επιτρέψουν να αναπτύξουν τις 

ικανότητες και την αποδοτικότητά τους τόσο για το καλό της Εταιρείας 

όσο και για την επαγγελματική τους εξέλιξη και την ανάπτυξη της 

προσωπικότητάς τους. 
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1.31 Άρθρο 36 - Πνευματική Ιδιοκτησία 

1. Τα προϊόντα που παράγονται από την εργασία στην Εταιρεία, όπως 

λογισμικό (Software), μελέτες, έρευνες, εκθέσεις και ότι άλλο σχετικό, 

αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και παραμένουν στην 

αποκλειστική κυριότητα αυτής. 

2. Η εργασία των συντελεστών ενός έργου στην Εταιρεία, κατοχυρώνεται με την 

αναγραφή του ονοματεπώνυμού του συγκεκριμένου συντελεστή, με την 

ιδιότητα ή τη θέση που αυτός κατέχει στην Εταιρεία και τη συγκεκριμένη 

εργασία που εκτέλεσε στο υπόψη έργο. 

3. Η εταιρεία δύναται να επεξεργάζεται κάθε παραγόμενο υλικό , αρχείο χωρίς 

προηγούμενη προειδοποίηση, εφόσον κρίνεται αναγκαίο ενώ κάθε χρήστης 

οφείλει να προστατεύει τον εξοπλισμό και τα αρχεία της εταιρείας από 

πιθανόν απώλεια.  

 

1.32 Άρθρο 37 -Υπηρεσιακά και ατομικά στοιχεία προσωπικού 

1. Το Γραφείο Προσωπικού τηρεί για όλο το προσωπικό το ατομικό μητρώο 

εργαζομένων το οποίο περιλαμβάνει όλα τα υπηρεσιακά στοιχεία τους, όπως:  

 Απόφαση πρόσληψης,  

 Σύμβαση εργασίας,  

 Στοιχεία ταυτότητας εργαζομένου,  

 Αποδεικτικά στοιχεία οικογενειακής κατάστασης,  

 Τίτλοι σπουδών ή άλλα τυπικά προσόντα 

 Τίτλοι ξένων γλωσσών και χρήσης υπολογιστών 

 Προηγούμενη επαγγελματική σταδιοδρομία και εμπειρία 

 Στοιχεία υπηρεσιακής κατάστασης του εργαζομένου, ήτοι αποφάσεις, 

έγγραφα ή άλλα στοιχεία, που αναφέρονται στη σταδιοδρομία και την 

υπηρεσιακή εξέλιξη γενικά, του εργαζόμενου. 

 Άδειες 

 Το σύνολο των αποδοχών που λαμβάνει ο εργαζόμενος μετά από κάθε 

οικονομική μεταβολή 

 Στοιχεία που καταθέτει ο ίδιος ο εργαζόμενος στην υπηρεσία του και ζητά 

να περιληφθούν στο ατομικό μητρώο του 

 Κάθε σχετικό έγγραφο 

Το Γραφείο Προσωπικού είναι υπεύθυνο για την τήρηση, την ασφαλή 

φύλαξη και τη συνεχή ενημέρωση όλων των στοιχείων που συγκροτούν το 

ατομικό μητρώο του εργαζομένου. 

Τα στοιχεία που περιέχονται στα ατομικά μητρώα, ταυτόχρονα με την 

τοποθέτησή τους σ’ αυτά, καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά, σε 
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ειδική για κάθε υπάλληλο κατάσταση, που αποτελεί και ευρετήριο των 

στοιχείων του ατομικού μητρώου του. 

Απαγορεύεται να τεθούν στο ατομικό μητρώο του εργαζομένου στοιχεία 

που αναφέρονται στις πολιτικές και θρησκευτικές του πεποιθήσεις. 

Η προϋπηρεσία των εργαζομένων, κατά το στάδιο της πρόσληψής τους, 

αποδεικνύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά των εργοδοτών στους 

οποίους εργάστηκαν. 

Για κάθε μεταβολή της οικογενειακής κατάστασης και των άλλων 

ατομικών στοιχείων τους, οι εργαζόμενοι οφείλουν να προσκομίζουν 

αμέσως μετά την μεταβολή (π.χ. όταν συνάπτουν γάμο, όταν αποκτούν 

παιδί) όλα εκείνα τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία επακριβώς 

προσδιορίζουν αυτήν. 

 

1.33 Άρθρο 38 - Ενημέρωση - Ανακοινώσεις 

1. Η Διοίκηση της Εταιρείας, παράλληλα με τις διαδικασίες προγραμματισμού 

και γενικότερης συνεργασίας που προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό, 

μπορεί να καλεί το σύνολο των εργαζομένων ή και τους εργαζόμενους κατά 

διοικητικές ενότητες με στόχο την άμεση και πληρέστερη ενημέρωση αυτών 

σε θέματα που τους αφορούν, καθώς και για γενικότερα θέματα της 

Εταιρείας. 

 

1.34 Άρθρο 39 - Υγιεινή και Ασφάλεια Προσωπικού 

1. Η Εταιρεία υποχρεούται να μεριμνά για τη καθαριότητα και υγιεινή των 

γραφείων και των χώρων εργασίας, καθώς και των κοινόχρηστων γενικώς 

χώρων. Για τον λόγο αυτό λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την 

αποφυγή ασθενειών. 

2. Την ίδια υποχρέωση διατήρησης της καθαριότητας των παραπάνω χώρων 

έχουν και οι εργαζόμενοι. 

3. Η Εταιρεία υποχρεούται να παίρνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την 

ασφάλεια των χώρων εργασίας (κτιρίων, μηχανών, εγκαταστάσεων, 

εργοταξίων κ.λπ.) προς αποφυγή ατυχημάτων. 

4. Την ίδια υποχρέωση διατήρησης της ασφάλειας των παραπάνω χώρων έχουν 

οι υπεύθυνοι τμημάτων όπως και για κάθε βλάβη που παρουσιάζεται στα 

μηχανήματα και στις εγκαταστάσεις. 

5. Όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν να συμμορφώνονται πρόθυμα προς τις 

γραπτές ή προφορικές οδηγίες των υπεύθυνων των διοικητικών ενοτήτων 

σχετικά με τον τρόπο εργασίας και τους όρους ασφάλειας και υγιεινής. 

 

1.35 Άρθρο 40 – Διάρθρωση Προσωπικού 

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται η στελέχωση ανά οργανική μονάδα 
ενδεικτικά. 
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1.36 Ακροτελεύτιο Άρθρο 

1. Ο Κανονισμός αυτός θα αρχίσει να ισχύει αμέσως μετά από την έγκριση 

του από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

2. Ο Κανονισμός αυτός μετά την έγκρισή του πρέπει να είναι αναρτημένος 

μόνιμα στον πίνακα ανακοινώσεων της Εταιρείας. 

3. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας μπορεί να τροποποιείται με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021 

 
 

 

 
 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 40/2020 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ακολούθως. 
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     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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Μαρία Παναγίδου 
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Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 
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