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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ELEUSIS 2021 

Αριθ. Αποφ. 47/2020 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Θέμα 8ο: 

Λήψη απόφασης για την προκήρυξη της θέσης του Διευθυντή Παραστατικών 

Τεχνών, βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.   

 

Πρακτικό  της 8ης/2020  συνεδρίασης (μέσω τηλεδιάσκεψης), σε συνέχεια της 

διακοπείσας συνεδρίασης της 19ης-03-2020, του 

 Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ELEUSIS 2021 

Στην Ελευσίνα σήμερα την 30η του μηνός Μαρτίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα 

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, δεδομένης της εξάπλωσης του κορωνοιού και της επικρατούσας 

κατάστασης της πανδημίας και λαμβάνοντας υπόψιν 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 δέκα (10) μελών, τη 

συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης παρακολούθησαν τα οκτώ (8) μέλη. Τη 

συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης παρακολούθησε: α) ο Αντιδήμαρχος του Δήμου 

Ελευσίνας, αρμόδιος για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ελευσίνας, κος Δημήτριος 

Λιάσκος, β) η Διευθύντρια Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, κα Μαρία 

Λιβάνιου και γ) 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.  
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5 Δήμητρα Πιπιλή - Μέλος Δ.Σ.  

6 Φοίβος Σακαλής - Μέλος Δ.Σ.  

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

8 Νικόλαος Βιλλιώτης – 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. Μετά από σχετική ενημέρωση της Προέδρου του Διοικητικού 

Συμβουλίου, κας Δέσποινας Γερουλάνου, προβαίνει στη συζήτηση και τη λήψη 

αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων προ ημερησίας διάταξης. Μετά τη συζήτηση 

και τη λήψη αποφάσεων επί των έκτακτων θεμάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο 

συνεχίζει με τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων 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. 35/2020 Εισήγηση.  

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά.   

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση,   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΙ 

Την προκήρυξη της θέσης του Διευθυντή Παραστατικών Τεχνών, βάσει Εσωτερικού 

Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και του άρθρου 66 του Ν. 4509/2017, που θα 

πληροί τις κάτωθι αναλυτικά αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές: 

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 
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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.α.). 

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 
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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. 

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 που 

πραγματοποιούνται στον δημόσιο χώρο και σε κλειστές δομές ώστε να 

διατηρείται μία συνοχή στη 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. 
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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. 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

- Πτυχίο Θεατρολογίας / /Κινηματογράφου / Πολιτιστικής Διαχείρισης  

- Τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρίας στην επιμέλεια διεθνών καλλιτεχνικών 

δράσεων (Φεστιβάλ, παραστάσεων, μουσικών εκδηλώσεων) 

- Πολύ καλή γνώση του χώρου των παραστατικών τεχνών σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο και δίκτυο επαφών με καλλιτέχνες και πολιτιστικούς φορείς σε 

διάφορες ευρωπαϊκές χώρες 

- Πολύ καλή κατανόηση της φιλοσοφίας και της αποστολής του 

προγράμματος της Ελευσίνας 2021 και ικανότητα να υπηρετήσει τους 

σκοπούς του 

- Άριστη γνώση ελληνικών και αγγλικών σε προφορικό και γραπτό λόγο 

- Διαθεσιμότητα για συχνές μετακινήσεις στο εξωτερικό 

- Ευελιξία για νυχτερινή απασχόληση καθώς και απασχόληση το 

Σαββατοκύριακο, όποτε απαιτείται βάσει του προγραμματισμού της 

Ελευσίνας 2021 

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

- Μεταπτυχιακές σπουδές 

- Άλλες ξένες γλώσσες 

- Εμπειρία και γνώση της Ελευσίνας και της γύρω περιοχής 

- Εμπειρία στις διαδικασίες Δημοσίων Συμβάσεων 
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Η αμοιβή για τη θέση του Διευθυντή Παραστατικών Τεχνών υπάγεται στο ενιαίο 

μισθολόγιο ως Ν.Π.Ι.Δ. και αφορά μέγιστη απασχόληση ορισμένου χρόνου για ένα 

χρόνο με δικαίωμα ανανέωσης έως και τη λύση της Εταιρείας το 2022, χωρίς 

δικαίωμα μονιμοποίησης σε φορείς του Δημοσίου σύμφωνα με το Άρθρο 66 του 

Νόμου 4509/17. 

 

ΚΑΙ ΟΡΙΖΕΙ 

Ως μέλη της Τριμελούς Επιτροπής Συνεντεύξεων: 

i) τη Μαρία Παναγίδου, Διευθύνουσα Σύμβουλο, 

ii) τη Δήμητρα Πιπιλή, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και 

iii) τη Γεωργία Πασπαράκη, Στέλεχος Υποστήριξης Γραφείου Διευθύνουσας 

Συμβούλου και Παρακαταθήκης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 47/2020 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ακολούθως. 

 

     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

Δέσποινα Γερουλάνου                Ιωάννης Εριφυλλίδης         Δημήτριος Παπαγιάνναρος 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

Μαρία Παναγίδου 

 

 ΤΑ  ΜΕΛΗ                   

 

  Δήμητρα Πιπιλή                            Φοίβος Σακαλής              Νίκη (Μόνικα) Τσιλιμπέρδη 

 

                                                         Νικόλαος Βιλλιώτης                                                                          
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Ακριβές αντίγραφο 

από το βιβλίο πρακτικών της Εταιρείας 

"ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ" 

Ελευσίνα, 30 Μαρτίου 2020 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 
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