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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ELEUSIS 2021 

Αριθ. Αποφ. 47/2019 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Θέμα 6ο: 

Τροποποίηση Κανονισμού Οικονομικής Λειτουργίας / Εσωτερικές διαδικασίες. 
 

Πρακτικό  της 6ης/2019  συνεδρίασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΠΡΩΤΕYΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ELEUSIS 2021 

Στην Ελευσίνα σήμερα την 19η του μηνός Απριλίου του έτους 2019, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 15:00 στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 

«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» με 

διακριτικό τίτλο «ELEUSIS 2021», επί των οδών Β. Λάσκου 8 & Παγκάλου, 19200, 

Ελευσίνα, ΑΡ.ΓΕΜΗ.: 142400307000 συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

αυτής σε συνεδρίαση, κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου. 

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

βρέθηκαν παρόντα δέκα (10) μέλη. Από τα  μέλη αυτά, το μέλος, κα Σταυρούλα 

Φωτοπούλου, παραστάθηκε με εξουσιοδότηση.  

 

α/α ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1 Σοφία Αυγερινού Κολώνια - Πρόεδρος Δ.Σ. 

2 Θεόδωρος Καραντινός -Γραμματέας Δ.Σ.  

3 Μαρία Φιλιππή - Διευθύνουσα Σύμβουλος- Μέλος Δ.Σ. 

4 Σταυρούλα Φωτοπούλου- Μέλος Δ.Σ. (εξουσιοδότησε την 

Πρόεδρο του Δ.Σ., κα Σοφία Αυγερινού Κολώνια) 

5 Άρης Καλαντίδης – Μέλος Δ.Σ.  

6 Μαρία Βασιλείου – Μέλος Δ.Σ. 

7 Αθανάσιος Μίλησης – Μέλος Δ.Σ.  

8 Αικατερίνη Μπούμπα- Μέλος Δ.Σ.  

9 Ελένη Τζελέπη – Μέλος Δ.Σ.  
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10 Κυριακούλα Παραδείση – Μέλος Δ.Σ 

 

α/α ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 Πέτρος Σφηκάκης- Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

 

Γίνεται μνεία ότι το μέλος Δ.Σ., κα Κυριακούλα Παραδείση, προσήλθε μετά τη 

συζήτηση του 3ου, 4ου και 5ου θέματος, παραστάθηκε κατά τη συζήτηση του 6ου, 7ου, 

8ου, 9ου και 10α θέματος, οπότε και αποχώρησε λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων, 

εξουσιοδοτώντας το μέλος Δ.Σ., κο Θεόδωρο Καραντινό, να την εκπροσωπήσει κατά 

τη συζήτηση των λοιπών θεμάτων της ημερησίας διάταξης και το μέλος Δ.Σ., κα 

Αικατερίνη Μπούμπα, προσήλθε μετά τη συζήτηση του 3ου, 4ου, 5ου, 6ου, 7ου, 8ου, 9ου 

και 10α θέματος, διατηρουμένης κατά τα λοιπά της απαιτούμενης απαρτίας καθ’ 

όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. 

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 Διευθύντρια Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, κα Μαρία Λιβάνιου, 

λαβούσα το λόγο, εισηγείται του θέματος και αναπτύσσει την εισήγησή της, όπως 

έχει αναλυτικά περιγραφεί στην με αρ. Πρωτ. 57/2019 Εισήγηση. 

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΙ 

Την τροποποίηση του Κανονισμού Οικονομικής Λειτουργίας αναφορικά με τις 

εσωτερικές διαδικασίες.  

Ως εκ τούτου, ο Κανονισμός Οικονομικής Λειτουργίας  τροποποιείται και  

κωδικοποιείται πλέον ως εξής: 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ν. .. 

2018-2021 

[Ο παρών κανονισμός 

αναφέρεται σε θέματα 

οικονομικής διοίκησης και 

λειτουργίας] 

ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΗΣ 2021 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ............................................................................................................................................................... 4 

ΚΕΦ.1: ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ...................................................................................................................................................... 6 

Άρθρο 1α-Προσαρμογή  - Σύσταση - Όργανα διοίκησης .................. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Άρθρο 1β -Αντικείμενο Κανονισμού ................................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Άρθρο 1γ-Νομικό Καθεστώς Οικ. Διαχείρισης .................................. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Άρθρο 2α-Διαχείριση .......................................................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Άρθρο 2β-Οικ. Έτος – Απογραφή ...................................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Άρθρο 2γ-Προϋπολογισμός-Απολογισμός. ......................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Άρθρο 2δ-Αποθεματικά ...................................................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Άρθρο 2ε-Έσοδα – πόροι .................................................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Άρθρο 2στ-Δωρεές-χορηγίες .............................................................. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

ΚΕΦ.3:ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΔΑΠΑΝΕΣ ..................................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Άρθρο  3α-Σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων ........................................ Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Άρθρο 3β-Αναθέσεις καλλιτεχνικών έργων και λοιπών δαπανών που ανήκουν σε καλλιτεχνική δράση.

 ............................................................................................................. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Άρθρο 3δ-Προγραμματικές Συμβάσεις .............................................. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

ΚΕΦ.4:ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ............................................................................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Άρθρο 4α-Ταμείο ................................................................................ Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Άρθρο 5α-Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις-Ισολογισμός ............. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Άρθρο 5β-Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ................. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Άρθρο 5γ-Υποβολή Οικονομικών Καταστάσεων και Έκθεσης ΔιαχείρισηςΣφάλμα! Δεν έχει οριστεί 

σελιδοδείκτης. 

Άρθρο 5δ-Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων ......................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Άρθρο 5ε-Διανομή Κερδών ................................................................. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Άρθρο 6α-Διαχειριστικός έλεγχος....................................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Άρθρο 6β-Λύση και εκκαθάριση ........................................................ Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

ΚΕΦ.7: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ .......................................................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Άρθρο 7α-Λογιστικά Βιβλία – Στοιχεία 4308/2014 ............................ Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Άρθρο 7β-Τήρηση Βιβλίων ................................................................. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Άρθρο 7γ-Γραμμάτιο Είσπραξης ή Απόδειξη Είσπραξης ................. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Άρθρο 7δ-Εντάλματα ή Εντολή Πληρωμής ή Απόδειξη πληρωμής . Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Άρθρο 7ε-Δελτία Συμψηφιστικών Εγγραφών .................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Άρθρο 7στ-Εκπροσώπηση επί φορολογικών υποθέσεων/ Ασφαλιστικών/ Θεμάτων προσωπικούΣφάλμα! Δεν 

έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

ΚΕΦ.8: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ................................................................................ Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8.1 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΕΝΤΟΣ  ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΣφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

8.1 ΓΕΝΙΚΑ ................................................................................................................ Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

8.1.1  ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΩΝ Δ.ΣΣφάλμα! Δεν έχει οριστεί 

σελιδοδείκτης. 

8.1.1.1 ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ............................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

8.1.2.  ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ .................................................................. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 
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8.1.2.1 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ........................................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

8.1.2.2 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ........................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

8.1.2.3 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ........................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

8.1.3. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ......................................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

8.1.3.1  ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ .................................................................. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

8.1.3.2 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ .......................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

8.1.3.3 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ .......................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

8.1.4 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΞΟΔΟΛΟΓΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ .......................................................................................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8.2: ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΩΝ. .................................................................................................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

8.2 ΓΕΝΙΚΑ ................................................................................................................ Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

8.2.1 ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ.Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

8.2.1.1 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ........................................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

8.2.1.2 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ........................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

8.2.1.3 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (μόνο στη περίπτωση Φιλοξενίας) Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

8.2.2  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΩΝ. .................................................................................................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ............................................................................................................ Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ...................................................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I: ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΩΝ Δ.Σ ..... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ II: ΕΞΟΔΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΩΝ Δ.ΣΣφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ III: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΩΝ Δ.ΣΣφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ IV: ΑΙΤΗΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ/ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ. ................................................................................. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ V: ΕΞΟΔΟΛΟΓΙΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ/ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ. ................................................................................. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ VΙ: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ/ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ, 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ. ....................................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

ΚΕΦ.9: ΙΣΧΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ................................................................................ Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Άρθρο 9- Ισχύς – Εφαρμογή Κανονισμού .......................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 
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ΚΕΦ.1: ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

Άρθρο 1α-Προσαρμογή  - Σύσταση - Όργανα διοίκησης 

Η Ανώνυμη Δημοτική Εταιρεία με την Επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ELEUSIS 2021»έχει  συσταθεί  με την με αρ. 

142400307000 απόφαση του ΓΕΜΗ/Υπηρεσία Μιας Στάσης η οποία δημοσιεύτηκε την 28/04/2017.Η επιχείρηση 

έχει έδρα το Δήμο Ελευσίνας με αντικείμενο και σκοπό όπως αυτά περιγράφονται  αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 3982 

συστατική της πράξη.  

Τα όργανα διοίκησης στην Επιχείρηση είναι: 

 Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης(Δ.Σ.) 

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Επιχείρησης 

 

Άρθρο 1β -Αντικείμενο Κανονισμού 

Ο κανονισμός αυτός εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την υπ’ αρ. 145/2018 απόφασή του. 

Καθορίζει τους κανόνες που διέπουν την Οικονομική Διαχείριση της Επιχείρησης, τη σύνταξη, έγκριση και εκτέλεση 

του Προϋπολογισμού, την εκτέλεση δαπανών και τη σύναψη συμβάσεων με τρίτους, τη Λογιστική καταγραφή της 

περιουσίας και των συναλλαγών της Επιχείρησης καθώς και τα εκδιδόμενα παραστατικά, τις συντασσόμενες 

οικονομικές καταστάσεις και τη διαδικασία ελέγχου τους από ορκωτούς λογιστές. Τέλος, ρυθμίζει τα θέματα της 

εποπτείας και του διαχειριστικού ελέγχου της εταιρείας. 

 

Άρθρο 1γ-Νομικό Καθεστώς Οικ. Διαχείρισης 

Το νομικό καθεστώς που διέπει την εν γένει διαχείριση και τη λογιστική παρακολούθηση της Επιχείρησης είναι το 

προβλεπόμενο για τις Ανώνυμες Εταιρείες του άρθρου 265 του ΔΚΚ, αλλά και άλλες σχετικές διατάξεις Νόμων και  

Εγκυκλίων, αποφάσεων Δικαστηρίου κ.λπ. και ιδίως: 

 τις διατάξεις του άρθρου 265 του Ν. 3463/2006 ως ισχύει, 

 τις διατάξεις των άρθρων 100 και 107 του Ν. 3852/2010 ως ισχύουν, 

 τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ως ισχύει, 

 τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει κάθε φορά, 

 τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 Κώδικας ΦΠΑ όπως ισχύει, 

 τις διατάξεις  του Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», 

 τις διατάξεις του  άρθρου  52  του Ν. 4403/2016. 

Παράλληλα με τις ανωτέρω διατάξεις, η λειτουργία της «ELEUSIS 2021»  στηρίζεται και στα εξής: 

 το πρώτο εισηγητικό σημείωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

 το βιβλίο προσφοράς «Ελευσίνα 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης Υποψήφια Πόλη» 

 την πρώτη αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

ΚΕΦ.2: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΥΝΤΑΞΗ-ΕΓΚΡΙΣΗ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ) 
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Άρθρο 2α-Διαχείριση 

Η οικονομική διαχείριση της Εταιρείας γίνεται σύμφωνα με ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων. 

Άρθρο 2β-Οικ. Έτος – Απογραφή 

 

Το οικονομικό έτος της διαχείρισης της επιχείρησης συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος (1η Ιανουαρίου – 31 

Δεκεμβρίου) με κλείσιμο των ετήσιων λογαριασμών και διενεργείται η απογραφή της περιουσίας της Επιχείρησης 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες 

διατάξεις» ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων. 

Η επιτροπή διενέργειας απογραφής συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης. 

Άρθρο 2γ-Προϋπολογισμός-Απολογισμός. 

 

Η οικονομική διαχείριση της επιχείρησης διενεργείται με βάση δικό της προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων. Ο 

προϋπολογισμός καταρτίζεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, δύο τουλάχιστον μήνες πριν την έναρξη του 

οικονομικού έτους, βάσει σχεδίου που συντάσσει η Οικονομική Υπηρεσία και περιλαμβάνει τους επιμέρους 

προϋπολογισμούς εσόδων – εξόδων, βάσει των προβλέψεων που στηρίζονται σε οικονομικά στοιχεία της 

επιχείρησης, του συνολικού προϋπολογισμού που έχει υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και του 

προγραμματισμού της Διοίκησης και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Στον προϋπολογισμό εγγράφονται όλα τα έσοδα και οι δαπάνες της χρήσης και μαζί μ’ αυτόν καταρτίζεται και το 

ταμειακό πρόγραμμα στο οποίο υπολογίζονται διαχρονικά κατά τη διάρκεια της προϋπολογιστικής περιόδου οι 

εισροές και οι εκροές τις επιχείρησης. Ο Διευθύνων Σύμβουλος συντάσσει τον ετήσιο απολογισμό της Εταιρείας σε 

δύο τουλάχιστον μήνες από την λήξη του οικονομικού έτους, βάσει σχεδίου που συντάσσει η Οικονομική Υπηρεσία. 

Η κάθε διεύθυνση έχει την ευθύνη παρακολούθησης του προϋπολογισμού εσωτερικά (ανά δράση, κτίριο ή έργο) και 

των ΚΑΕ στις εισηγήσεις, ενώ η οικονομική Διεύθυνση έχει την Ευθύνη παρακολούθησης και μηνιαίας ενημέρωσης 

των Διευθύνσεων αν τμήμα και ανά ΚΑΕ συνολικά.  

Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι επιφορτισμένος για την σύνταξη του ετήσιου απολογισμού της Εταιρείας, μέσα σε 

τρεις μήνες από την λήξη εκάστου οικονομικού έτους. 

Άρθρο 2δ-Αποθεματικά 

 

Κάθε χρόνο αφαιρείται το 5% των κερδών, για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και μέχρι το 50% του 

κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό είναι υποχρεωτικό για κάθε έτος σύμφωνα με τη νομοθεσία των Α.Ε. 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση, μπορεί να δημιουργηθεί 

έκτακτο αποθεματικό. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και το ύψος του έκτακτου αποθεματικού. 

Άρθρο 2ε-Έσοδα – πόροι 

 

Τα έσοδα της επιχείρησης προέρχονται από: 

1. α) Εκδηλώσεις και πολιτιστικά προγράμματα  

β) Είσπραξη εισιτηρίων από θεάματα  

2) Έσοδα από έκτακτες επιχορηγήσεις, χορηγίες, δωρεές και από κάθε άλλη απρόβλεπτη πηγή καθώς και από τη 

συμμετοχή της σε επιδοτούμενα προγράμματα της Ε.Ε. και Εθνικών Φορέων. 

3) Τόκους Τραπεζών  

4) Πωλήσεις εμπορευμάτων  
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5) έκτακτα και ανόργανα έσοδα 

 

Άρθρο 2στ-Δωρεές-χορηγίες 

 

Εφαρμόζονται τα οριζόμενα από την χορηγική πρόταση όπως παρατίθενται στην απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 

Αρ. 130/2018 

ΚΕΦ.3:ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΔΑΠΑΝΕΣ 

Αναφορικά με την εσωτερική διαδικασία επί δημοσίων συμβάσεων παρατίθεται παράρτημα στο τέλος του 

κανονισμού με τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων. 

Άρθρο  3α-Σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων 

 

Η σύναψη δημόσιων συμβάσεων ανάθεσης έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών διενεργείται βάσει των 

διατάξεων του Ν.4412/2016 καθώς και βάσει των οδηγιών – συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Ανάλογα με την εκτιμώμενη αξία σύμβασης της εκάστοτε δαπάνης, η «ELEUSIS 2021» μπορεί να ακολουθεί την 

αντίστοιχη επιτρεπόμενη διαδικασία εφόσον δεν αντιβαίνει τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πιο 

συγκεκριμένα, για συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών εκτιμώμενης αξίας (χωρίς ΦΠΑ): 

 έως 20.000€ μπορεί να διενεργείται απευθείας ανάθεση, 

 έως 60.000€ μπορεί να διενεργείται συνοπτικός διαγωνισμός, 

 έως 221.000€ μπορεί να διενεργείται ανοικτός διαγωνισμός και 

 άνω των 221.000€ μπορεί να διενεργείται διεθνής διαγωνισμός. 

Τα αντίστοιχα όρια για τις συμβάσεις έργων είναι: 

 έως 20.000€ μπορεί να διενεργείται απευθείας ανάθεση, 

 έως 60.000€ μπορεί να διενεργείται συνοπτικός διαγωνισμός, 

 έως 5.548.000€ μπορεί να διενεργείται ανοικτός διαγωνισμός και 

 άνω των 5.548.000€ μπορεί να διενεργείται διεθνής διαγωνισμός. 

 

Τα όρια για τις υπογραφές καθορίζονται με το κανονισμό Διοικητικού Συμβουλίου περί εκπροσώπησης και 

υπογραφών και ειδικότερα τον κανονισμό περί εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της ΠΠΕ2021 Αρ. 

Απόφασης 101/18. 

 

Για τους διαγωνισμούς άνω και κάτω των ορίων βάσει Ν.4412/16 αρμόδιο όργανο είναι το Δ.Σ. όσον αφορά τις 

εγκρίσεις δαπάνης, τις αποφάσεις προσωρινού και οριστικού αναδόχου ή την παροχή εξουσιοδότησης. Για τα 

συμφωνητικά και τις εντολές πληρωμών ισχύουν τα ανωτέρω όπως και στις συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας άνω των 

20.000€. 

Άρθρο 3β-Αναθέσεις καλλιτεχνικών έργων και λοιπών δαπανών που ανήκουν σε καλλιτεχνική δράση. 

 

Για τις αναθέσεις των καλλιτεχνικών έργων – δραστηριοτήτων εφαρμόζεται το άρθρο 32 του Ν.4412/16 περί 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Η ανωτέρω διαδικασία ισχύει ανεξαρτήτως ποσού λόγω: 

 δημιουργίας ή απόκτησης μοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης 

 προστασίας αποκλειστικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. 
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1. Για συμβάσεις καλλιτεχνικών έργων – δραστηριοτήτων εκτιμώμενης συνολικής αξίας έως του ποσού των 

20.000€ (είτε βάσει του βιβλίου προσφοράς «Ελευσίνα 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 

Υποψήφια Πόλη» είτε εκτός των ήδη υποβληθέντων), όλη η διαδικασία διενεργείται από τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο (έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών, λήψη απόφασης ανάθεσης, συμφωνητικό, 

εντολές πληρωμών κ.λπ.), για τις οποίες θα υπάρχει συγκεντρωτική ενημέρωση του Δ.Σ. στην πρώτη 

συνεδρίασή του στις αρχές κάθε μήνα μετά τον οποίο διενεργήθηκαν. 

2. Για συμβάσεις καλλιτεχνικών έργων – δραστηριοτήτων εκτιμώμενης αξίας άνω των 20.000€, το 

Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την λήψη της απόφασης έγκρισης δαπάνης και τεχνικών 

προδιαγραφών βάσει και του βιβλίου προσφοράς «Ελευσίνα 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 

Υποψήφια Πόλη». Για τις ανωτέρω δαπάνες απαιτείται η υπογραφή όπως αναφέρονται στην απόφαση 

101/2018 «Απόφαση Περί Αρμοδιοτήτων του Δ.Σ» 

3. Για αντικείμενο/δράση/έργο με πολλαπλές δαπάνες λογίζονται για τα "σκαλοπάτια" των αρμοδιοτήτων 

βάσει ποσού ως ενιαία αντικείμενα και λειτουργούν αθροιστικά. Το ανωτέρω θέμα, αν δηλαδή μία δράση 

με περισσότερες των μία συμβάσεων ανήκουν στην ίδια εννοιολογική ενότητα, καθορίζεται από την 

εισήγηση του ατόμου, το οποίο απευθύνεται στο ΔΣ και ζητά την έγκριση. Επομένως ακόμα και για 

επιμέρους συμβάσεις κάτω του ορίου των 20.000 ευρώ, οι οποίες όμως ανήκουν σε δράση, η οποία έχει 

εγκριθεί από το ΔΣ ως ενιαία απαιτείται έγκριση του ΔΣ για την υπογραφή καθεμία τους.  Η διαχείριση 

των συμβάσεων ή των δράσεων που αθροιστικά, ξεπερνούν τα 20.000 ευρώ, θα πρέπει να εγκρίνονται από 

το ΔΣ και αποτελεί μέρος της ίδιας της έγκρισης αν αυτή αφορά την εξουσιοδότηση ως την τελική 

υπογραφή της σύμβασης ή όχι. Επομένως το ΔΣ αξιολογεί κατά την έγκριση της εισήγησης τον βαθμό 

ωριμότητας μίας τέτοιας πρωτοβουλίας και παρέχει εξουσιοδοτήσεις προς αυτό. Συνεπώς αν για κάποιον 

από τους ανωτέρω λόγους (αλλαγή ουσιωδών όρων ή παραπομπή από υπογράφοντα ή εξ αρχής 

σχεδιασμό) χρειάζονται επιπλέον εγκρίσεις για πράξεις, οι οποίες έχουν έννομες συνέπειες για την εταιρεία 

και κυρίως σχετίζονται με νέα ή διαφοροποιημένη ανάληψη ευθύνης προς τρίτους, όλες χρήζουν έγκρισης 

του ΔΣ ανεξαρτήτως των αρχικών εγκρίσεων. Τελικώς οι εγκρίσεις του ΔΣ κατά περιεχόμενο θα πρέπει να 

ταυτίζονται στον μέγιστο βαθμό με την τελικώς αναλαμβανόμενη υποχρέωση από την εταιρεία ώστε να 

έχει εκπληρωθεί η διαδικασία των εσωτερικών εγκρίσεων με επιτυχία. 

- Η διαδικασία αναφέρεται στο Παράρτημα επί διαδικασίας Δημοσίων Συμβάσεων του Κεφαλαίου 3. 

             

Άρθρο 3γ-Παγία Προκαταβολή 

Οι προμήθειες και υπηρεσίες αξίας μέχρι τετρακοσίων ευρώ (400€) μπορούν να πληρωθούν από την παγία 

προκαταβολή. 

Για τις ανωτέρω δαπάνες δεν απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης ούτε η σύνταξη μελέτης ή τεχνικών 

προδιαγραφών του Ν.4412/2016. 

Με την ανωτέρω διαδικασία πληρώνονται κατά κύριο λόγο οι έκτακτες δαπάνες ή δαπάνες οι οποίες δεν έχουν 

προβλεφθεί έγκαιρα και ως εκ τούτου δεν μπορεί να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία της σύναψης σύμβασης βάσει των 

διατάξεων του Ν.4412/2016. 

Ως διαχειριστής της παγίας προκαταβολής ορίζεται με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε έτος. 

Κατά την ολοκλήρωση των συναλλαγών τα παραστατικά παραδίδονται στο λογιστήριο για έλεγχο και καταχώρηση. 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος η παγία παραδίδεται στον Οικονομικό Διευθυντή και τηρείται από αυτόν η 

παρακάτω διαδικασία. 

Για τη σύσταση και διαχείριση της παγίας προκαταβολής ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία: 
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1ο βήμα:  Απόφαση Δ.Σ. σε ετήσια βάση στην οποία θα προσδιορίζονται τα εξής: 

- το όνομα του διαχειριστή και 

- το ποσό μέχρι του οποίου θα γίνεται η χρήση της παγίας προκαταβολής  

2ο βήμα: Απόδοση του ποσού των 400€ στον διαχειριστή (ενδεχομένως να πρέπει να κατατεθούν σε ειδικού 

σκοπού λογαριασμό του φορέα για να προκύπτει η ορθή τήρηση της παγίας, δηλαδή να φαίνονται οι αναλήψεις και οι 

καταθέσεις). 

3ο βήμα: Υποβολή δικαιολογητικών προς έλεγχο και έγκριση από Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν χρησιμοποιηθεί 

όλο το ποσό που αρχικά είχε δοθεί. 

4ο βήμα: Αναπλήρωση παγίας προκαταβολής ούτως ώστε ο διαχειριστής να έχει πάντα στην κατοχή του το ποσό 

των 400€ για πληρωμή «μικροδαπανών» της «ELEUSIS 2021». 

Άρθρο 3δ-Προγραμματικές Συμβάσεις 

 

Επιτρέπεται η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, το Υπουργείο 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, την αρμόδια Περιφέρεια, επιμελητήρια και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., για 

την πραγματοποίηση του σκοπού της με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου. Η «ELEUSIS 2021», κατά παρέκκλιση 

του άρθρου 265 παρ. 3 του Ν. 3463/2006, μπορεί να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με τους Ο.Τ.Α. και τα 

νομικά τους πρόσωπα, στη χωρική περιφέρεια των οποίων θα αναπτυχθούν δράσεις, στο πλαίσιο της φιλοξενίας του 

θεσμού.  

Η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ακολουθεί τις διατάξεις του άρθρου 100 και 107 του Ν. 3852/2010 και 

πραγματοποιείται με απόφαση Δ.Σ.  

 

Άρθρο 3ε-Έξοδα φιλοξενίας 

 

Η «ELEUSIS 2021»μπορεί να προβεί σε έξοδα φιλοξενίας με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δαπάνες υποστηρίζουν 

τα συμφέροντα της δηλαδή είτε προκύπτουν από τους σκοπούς της είτε είναι λειτουργικές στοχεύοντας στην 

εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών. 

Για τη διενέργεια των ανωτέρω δαπανών ακολουθούνται οι αντίστοιχες διαδικασίες ανάθεσης ανάλογα με το 

χρηματικό όριο της δαπάνης βάσει των άρθρων 3ακαι 3γ του παρόντος κανονισμού και των διατάξεων του 

Ν.4412/2016. 

Κατ’ εξαίρεση και κατόπιν απόφασης Δ.Σ. μπορεί να καλύπτονται διάφορα έξοδα (διατροφή, διαμονή, αμοιβή κ.λπ.) 

των καλλιτεχνών στα πλαίσια των διερευνητικών τους επαφών και πριν υπογραφεί το συμφωνητικό με την 

«ELEUSIS 2021», χωρίς να τηρούνται οι ανωτέρω διαδικασίες του παρόντος άρθρου. 

- Η διαδικασία αναφέρεται στο Παράρτημα επί διαδικασίας Δημοσίων Συμβάσεων του Κεφαλαίου 3. 

 

Άρθρο 3στ-Έξοδα ταξιδιών 

Η «ELEUSIS 2021»μπορεί να καλύπτει έξοδα ταξιδιού ατόμων με οποιαδήποτε ιδιότητα αρκεί η μετακίνηση τους να 

υποστηρίζει τα συμφέροντα του φορέα (υποπαράγραφος Δ9 του Ν.4336/15).  

Η απόφαση για έγκριση της μετακίνησης των αρμόδιων ατόμων λαμβάνεται με απόφαση Δ.Σ. Εάν είναι γνωστό και 

το ύψος της δαπάνης μετακίνησης, αυτή εγκρίνεται στην ανωτέρω απόφαση. Τα εξοδολόγια για τις μετακινήσεις 

υπογράφονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος λαμβάνει και την απόφαση έγκρισης δαπάνης εάν δεν έχει 

ήδη ληφθεί με απόφαση Δ.Σ. Σε περιπτώσεις έκτακτων ταξιδιών, η έγκριση μετακίνησης λαμβάνεται με απόφαση του 

Διευθύνοντα Συμβούλου με αντίστοιχη ενημέρωση του Δ.Σ. στην επόμενη συνεδρίαση του. 

ΑΔΑ: 66ΜΤ46Μ7ΠΤ-ΨΗ6



  

 
11 

- Η διαδικασία αναφέρεται στο Παράρτημα επί διαδικασίας Δημοσίων Συμβάσεων του Κεφαλαίου 3. 

 

ΚΕΦ.4:ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

Άρθρο 4α-Ταμείο 

 

Tα χρηματικά διαθέσιμα της επιχείρησης τηρούνται σε τραπεζικούς λογαριασμούς. 

Το ταμείο της επιχείρησης ενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές και έχει την ευθύνη για τη διαχείριση των 

χρηματικών διαθεσίμων. 

Οι εισπράξεις πραγματοποιούνται με την έκδοση γραμματίου είσπραξης ή αποδείξεις είσπραξης στο οποίο 

υπογράφουν ο Οικονομικός Διευθυντής και ο Διευθύνων Σύμβουλος. 

Οι πληρωμές διενεργούνται από τα πρόσωπα που ορίζονται στην απόφαση περί εξουσιών διαχείρισης και 

εκπροσώπησης της ΠΠΕ2021 Απόφαση  Δ.Σ 100/18 Παράγραφος Γ1 και Γ2 και Γ3. 

Στο τέλος κάθε μήνα ενεργείται η συμφωνία του ταμείου και προσδιορίζεται το υπόλοιπο των χρηματικών 

διαθεσίμων. 

 

ΚΕΦ.5: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Άρθρο 5α-Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις-Ισολογισμός 

 

Η επιχείρηση καταρτίζει μέσα στο πρώτο τετράμηνο, του επόμενου της διαχειριστικής περιόδου έτους, τις ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν: 

- Ισολογισμός 

- Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

-  Προσάρτημα 

- Ο Ισολογισμός της επιχείρησης δείχνει το πόσο βιώσιμη και υγιής είναι η επιχείρηση, καταγράφοντας το 

Ενεργητικό, το Παθητικό και τα Ίδια Κεφάλαια. 

- Έως το τέλος Απριλίου του επόμενου της διαχειριστικής περιόδου έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης 

υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως μαζί με την σχετική 

έκθεση των ελεγκτών, καθώς και έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης, ότι τηρήθηκαν οι σχετικές 

προβλέψεις της νομοθεσίας και των κανονισμών της επιχείρησης. Η τακτική Γενική Συνέλευση, μέσα σε δύο (2) 

μήνες από την υποβολή, αποφασίζει για την έγκριση ή μη του ισολογισμού, διατυπώνοντας σχετικά και τις 

παρατηρήσεις του επ’ αυτού.  

- Ο ισολογισμός και ο απολογισμός υπογράφονται από τον Πρόεδρο, από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και από τον 

Οικονομικό Διευθυντή ή από εξωτερικό συνεργάτη ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Άρθρο 5β-Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Ο ισολογισμός συνοδεύεται από αναλυτική έκθεση πεπραγμένων, που συντάσσεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 

και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.  

Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση, παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της 

εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσης της επιχείρησης, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη 

πορεία αυτής. 
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Άρθρο 5γ-Υποβολή Οικονομικών Καταστάσεων και Έκθεσης Διαχείρισης 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλει ως το τέλος Απριλίου, του επόμενου της διαχειριστικής περιόδου έτους, τις 

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, μαζί με την έκθεση των ελεγκτών και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην 

Γενική Συνέλευση προς έγκριση. 

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επ’ αυτών, μέσα σε δύο μήνες από την υποβολή τους. 

 

Άρθρο 5δ-Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση, ο ισολογισμός, η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, ο πίνακας 

διάθεσης αποτελεσμάτων και η έκθεση των ορκωτών ελεγκτών δημοσιεύονται στο ΓΕΜΗ και στο επίσημο ιστότοπο 

της εταιρείας. Από 1/1/2015 δημοσιεύονται  οι ισολογισμοί και κάθε εταιρική πληροφορία των επιχειρήσεων, μέσω 

του Γενικού Εμπορικού Μητρώου που καθίσταται ως ο μοναδικός εθνικός τόπος εμπορικής δημοσιότητας ενώ η 

δημοσίευση σε οικονομικές εφημερίδες καθίσταται απολύτως προαιρετική. 

 

Άρθρο 5ε-Διανομή Κερδών 

 

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης, που εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση, τα καθαρά 

κέρδη που προκύπτουν από τη διαχείριση, μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, την αφαίρεση 

των αποσβέσεων και τη δημιουργία του απαραίτητου αποθεματικού, μπορεί να διατίθενται για τη βελτίωση ή την 

επέκταση των εγκαταστάσεων της επιχείρησης. 

 

ΚΕΦ.6: ΕΠΟΠΤΕΙΑ-ΕΛΕΓΧΟΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

Άρθρο 6α-Διαχειριστικός έλεγχος 

 

Ο τακτικός διαχειριστικός έλεγχος της επιχείρησης γίνεται από δύο ελεγκτές, που επιλέγονται και διορίζονται από την  

τακτική Γενική Συνέλευση κατά την έγκριση του ισολογισμού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και η αμοιβή τους. Ως 

ελεγκτές ορίζονται ορκωτοί ελεγκτές.  

Για την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του 

Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, οι αρμοδιότητες όπως αυτές έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. και οι 

κανονισμοί λειτουργίας. 

Άρθρο 6β-Λύση και εκκαθάριση 

 

Η επιχείρηση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της διάρκειάς της με αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 

που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 του Ν. 2190/1920. Με την ίδια 

διαδικασία λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν: 

Α) λήξει χωρίς να παραταθεί η διάρκεια της, 

Β) πτωχεύσει και  

Γ) δεν έχει υποβάλλει προς καταχώριση οικονομικές καταστάσεις τριών συνεχών ισολογισμών εγκεκριμένων από την 

Γενική Συνέλευση. 

Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. 
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Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο  που την είχε 

συστήσει. 

Η εκκαθάριση γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση. 

Σύμφωνα με το καταστατικό η Γενική Συνέλευση  μπορεί να ορίσει και έναν εκκαθαριστή. 

Με τον ορισμό των εκκαθαριστών παύει αυτοδίκαια η εξουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τις 

αρμοδιότητες του ασκούν οι εκκαθαριστές. Επίσης με τον ορισμό των εκκαθαριστών παύει αυτοδίκαια η εξουσία των 

ελεγκτών. Οι διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή 

της περιουσίας της επιχείρησης. 

Στην εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις, εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία 

και πληρώνονται τα χρέη της επιχείρησης. Το υπόλοιπο περιέρχεται στο Δήμο που έχει συστήσει την επιχείρηση. Οι 

λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση, η οποία επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή 

των εκκαθαριστών, από κάθε ευθύνη. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται 

περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης. 

Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία  από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης. Για 

τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται να συνταχθεί και να κατατεθεί στο ΓΕΜΗ το σχέδιο 

επιτάχυνσης. 

Αν η διάλυση επιχείρησης έγινε λόγω λήξης της διάρκειας ή λόγω πτώχευσης που όμως ανακλήθηκε ή περατώθηκε 

με συμβιβασμό, είναι δυνατή η αναβίωση της επιχείρησης με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 

 

ΚΕΦ.7: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Άρθρο 7α-Λογιστικά Βιβλία – Στοιχεία 4308/2014 

 

Οι ανώνυμες  επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση τήρησης βιβλίων διπλογραφικών σύμφωνα με τον Ν. 4308/2014 

«Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα». 

Στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών καταχωρείται στο τέλος κάθε χρήσης η απογραφή των περιουσιακών 

στοιχείων του ταμείου, οι απαιτήσεις, τα διαθέσιμα και οι υποχρεώσεις της. Η απογραφή και η αποτίμηση των 

περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων, διαθέσιμων και υποχρεώσεων της Επιχείρησης γίνεται με βάση 

τοΝ.4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα». 

Στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών, πρέπει να καταχωρείται στο τέλος της χρήσης, εκτός από την απογραφή, ο 

Ισολογισμός και η κατάσταση λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως. 

Στο βιβλίο Μητρώου Παγίων καταχωρούνται αναλυτικά τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, η παρακολούθηση των 

οποίων γίνεται κατά κατηγορία παγίων σύμφωνα με το λογιστικό σχέδιο. 

Οι πληροφορίες που πρέπει να υπάρχουν είναι οι εξής: 

 Κωδικός παγίου 

 Ημερομηνία κτήσης 

 Περιγραφή είδους 

 Αξία κτήσης 

 Βελτιώσεις – επεκτάσεις 

 Αποσβέσεις 

Επίσης, στο βιβλίο αυτό παρακολουθούνται αναλυτικά και οι αποσβέσεις κάθε πάγιου περιουσιακού στοιχείου. 
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Για την ενημέρωση των λογαριασμών ισχύει η βασική αρχή της ύπαρξης παραστατικού (δικαιολογητικού), δηλαδή 

του αποδεικτικού πραγματοποίησης του εσόδου, εξόδου, είσπραξης ή πληρωμής, τιμολόγια, πιστωτικά τιμολόγια, 

απόδειξη παροχής υπηρεσιών κ.λπ. που προβλέπονται σε κάθε περίπτωση. 

Στους αναλυτικούς λογαριασμούς της τελευταίας βαθμίδας καταχωρούνται τα εξής τουλάχιστον στοιχεία: 

 Ο αύξων αριθμός του παραστατικού, με το οποίο γίνεται η οριστικοποίηση και καταχώρηση στο λογαριασμό 

αυτό του σχετικού ποσού. 

 Σύντομη αιτιολογία για την εγγραφή, δηλαδή για κάθε ποσό που καταχωρείται στην χρέωση ή στην πίστωση 

του λογαριασμού. 

Στους αναλυτικούς λογαριασμούς της τελευταίας βαθμίδας είναι υποχρεωτική η τήρηση αναλυτικών μερίδων (σε 

καρτέλες). 

Οι λογαριασμοί της προτελευταίας βαθμίδας, μπορούν να ενημερώνονται μόνο με τη συνολική κίνηση τόσο της 

χρέωσης όσο και της πίστωσης, των αντίστοιχων λογαριασμών της τελευταίας βαθμίδας (αναλυτικών), με την 

προϋπόθεση ότι οι αναλυτικοί λογαριασμοί θα ενημερώνονται στο τέλος κάθε μήνα. 

Για την εφαρμογή μηχανογραφικής επεξεργασίας των λογιστικών της δεδομένων, πρέπει το πρόγραμμα εφαρμογής 

της Λογιστικής να περιλαμβάνει την ενημέρωση των λογαριασμών, που προβλέπονται από το Σχέδιο Λογαριασμών 

με βάση ειδικά παραστατικά στοιχεία, που θα εκδίδει η οικονομική υπηρεσία και στα οποία θα απεικονίζονται όλες 

οι καθημερινές συναλλαγές του ταμείου. 

Το πρόγραμμα της Λογιστικής πρέπει να εξασφαλίζει ταυτόχρονη ενημέρωση των ημερολογίων (αναλυτικών και 

συγκεντρωτικών) και των καθολικών (αναλυτικών και Γενικού). Καθημερινή λογιστική και ταμειακή συμφωνία για 

τις πράξεις της ημέρας, ισοζύγια (αναλυτικά και γενικό) και όλες τις απαραίτητες για τις ανάγκες της Επιχείρησης 

λογιστικές και στατιστικές πληροφορίες. Το πρόγραμμα πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των διατάξεων 

τουΝ.4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα». 

Η πρωτοβουλία για την ταξινόμηση και κωδικοποίηση των καθημερινών οικονομικών πράξεων και άλλων 

λογιστικών εγγράφων τακτοποίησης των λογαριασμών και κατάρτισης του Ισολογισμού της επιχείρησης αποτελεί 

αρμοδιότητα και ευθύνη της οικονομικής υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 7β-Τήρηση Βιβλίων 

 

Η ενημέρωση των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) γίνεται ως εξής:  

 Όταν η επιχείρηση συντάσσει ισολογισμό, η ενημέρωση για τα εκδιδόμενα ή λαμβανόμενα παραστατικά του 

κάθε μήνα γίνεται το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα.  

 Σε κάθε περίπτωση, η ενημέρωση γίνεται εντός του απαιτούμενου χρόνου για την έγκαιρη σύνταξη των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

Η καταχώρηση λογιστικής και φορολογικής βάσης δύναται να πραγματοποιείται ταυτόχρονα, εντός των ως άνω 

χρονικών ορίων. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση που συντάσσει ισολογισμό, δύναται να επιλέξει να καταχωρεί στα 

βιβλία της τα εκδιδόμενα και λαμβανόμενα παραστατικά βάσει των αξιών που καθορίζονται από τα λογιστικά 

πρότυπα, δηλαδή με τη λογιστική τους βάση (αξία). Στην περίπτωση αυτή πληρείται η εκ του νόμου υποχρέωση και η 

εν λόγω επιχείρηση δύναται στη συνέχεια να καταχωρήσει στο λογιστικό της σύστημα και τη φορολογική βάση. 

Εναλλακτικά, η ίδια επιχείρηση δύναται να επιλέξει να καταχωρεί στα βιβλία της τα εκδιδόμενα και λαμβανόμενα 

παραστατικά βάσει των αξιών που καθορίζονται από τη φορολογική νομοθεσία, δηλαδή με την φορολογική τους 

βάση. Στην περίπτωση αυτή πληρείται η εκ του νόμου υποχρέωση και η εν λόγω επιχείρηση δύναται στη συνέχεια να 

καταχωρήσει στο λογιστικό της σύστημα και τη λογιστική βάση.  
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Η επιχείρηση τηρεί, ως μέρος του λογιστικού συστήματός της, αρχείο κάθε συναλλαγής και γεγονότος αυτής που 

πραγματοποιείται στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, καθώς και των προκυπτόντων πάσης φύσεως εσόδων, 

κερδών, εξόδων, ζημιών, αγορών και πωλήσεων περιουσιακών στοιχείων, εκπτώσεων και επιστροφών, φόρων, 

τελών και των πάσης φύσεως εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς.  Το λογιστικό σύστημα της επιχείρησης 

παρακολουθεί σε αρχείο κάθε στοιχείο του ισολογισμού, καθώς και κάθε μεταβολή αυτού. Το λογιστικό σύστημα της 

επιχείρησης απαιτείται να παρακολουθεί τη λογιστική βάση των στοιχείων των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών 

στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, κατά περίπτωση, με σκοπό την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων της επιχείρησης. Το λογιστικό σύστημα της επιχείρησης απαιτείται να παρακολουθεί και τη φορολογική 

βάση των στοιχείων των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, κατά 

περίπτωση, με σκοπό τη συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία και την υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Τα 

λογιστικά αρχεία τηρούνται με ηλεκτρονικό ή χειρόγραφο τρόπο. Τα λογιστικά βιβλία (αρχεία) τηρούνται στην 

Ελληνική γλώσσα.   

Όταν η επιχείρηση συντάσσει ισολογισμό, χρησιμοποιεί ένα κατάλληλο διπλογραφικό σύστημα για την 

παρακολούθηση των απαραίτητων στοιχείων και τηρεί:   

α) Αρχείο στο οποίο καταχωρείται αναλυτικά κάθε συναλλαγή και γεγονός (ημερολόγιο).   

β) Αρχείο με τις μεταβολές κάθε τηρούμενου λογαριασμού (αναλυτικό καθολικό).   

γ) Σύστημα συγκέντρωσης του αθροίσματος των αυξήσεων και μειώσεων (χρεώσεων και πιστώσεων), καθώς και το 

υπόλοιπο κάθε τηρούμενου λογαριασμού (ισοζύγιο). Πιο αναλυτικά τα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης καθώς 

και ο χρόνος εκτύπωσης τους αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 του Ν. 4308/2014 πάντα με γνώμονα την κατηγορία 

επιχείρησης (μικρή/μεσαία/μεγάλη) της επιχείρησης.   

 

Άρθρο 7γ-Γραμμάτιο Είσπραξης ή Απόδειξη Είσπραξης 

Το Γραμμάτιο Είσπραξης ή Απόδειξη Είσπραξης εκδίδεται από το Λογιστήριο μέσω μηχανογραφικού συστήματος, 

και υπογράφονται από τα πρόσωπα που ορίζονται στην απόφαση περί εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της 

ΠΠΕ2021 Απόφαση  Δ.Σ 100/18 Παράγραφος Γ1 και Γ2 και Γ3. 

Στο Γραμμάτιο Είσπραξης ή απόδειξη είσπραξης αναγράφονται τα στοιχεία του Φορέα από τον οποίο 

πραγματοποιείται η είσπραξη, σύντομη αλλά σαφής αιτιολογία της είσπραξης και το συνολικό ποσό αριθμητικά και 

ολογράφως. Επιπλέον, αναγράφεται και το ποσό με το οποίο θα πιστωθεί ο λογαριασμός αυτός. 

Το Γραμμάτιο Είσπραξη ή απόδειξη είσπραξης υπογράφεται από τον Προϊστάμενο Λογιστηρίου και τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο. 

Το πρώτο αντίγραφο του Γραμματίου Είσπραξης παραδίδεται στον καταβάλλοντα το χρηματικό ποσό. 

Το δεύτερο αντίγραφο παραμένει στο λογιστήριο. 

Τα Γραμμάτια Είσπραξης ή απόδειξη είσπραξης  που εκδίδονται για την απεικόνιση ταμειακών συμψηφιστικών 

εγγράφων πρέπει να αναγράφουν στη θέση της υπογραφής του καταβάλλοντος τη λέξη «ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ» και να 

μνημονεύεται ο αριθμός και η ημερομηνία του αντίστοιχου Εντάλματος ή Εντολή Πληρωμής με το οποίο 

συμψηφίζεται. 

Μετά από αυτό τα Γραμμάτια Είσπραξης αρχειοθετούνται από το λογιστήριο κατά απόλυτη αριθμητική σειρά. 
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Άρθρο 7δ-Εντάλματα ή Εντολή Πληρωμής ή Απόδειξη πληρωμής 

 

Το Ένταλμα ή Εντολή Πληρωμής ή Απόδειξη πληρωμής εκδίδεται από το Λογιστήριο μέσω μηχανογραφικού 

συστήματος , και υπογράφονται από τα πρόσωπα που ορίζονται στην απόφαση περί εξουσιών διαχείρισης και 

εκπροσώπησης της ΠΠΕ2021 Απόφαση  Δ.Σ 100/18 Παράγραφος Γ1 και Γ2 και Γ3. 

Στο Ένταλμα ή Εντολή Πληρωμής ή Απόδειξη πληρωμής αναγράφονται επίσης τα στοιχεία του προσώπου προς το 

οποίο γίνεται η πληρωμή, σύντομη αλλά σαφής αιτιολογία της πληρωμής και το συνολικό ποσό αριθμητικά και 

ολογράφως. Επιπλέον αναγράφεται και το ποσό με το οποίο θα χρεωθεί ο λογαριασμός αυτός. 

Τα Εντάλματα ή Εντολές Πληρωμής  ή απόδειξη πληρωμής που εκδίδονται για την απεικόνιση ταμειακών 

συμψηφιστικών εγγραφών πρέπει να αναγράφουν στη θέση της υπογραφής του λαβόντος τη λέξη 

«ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ» και να μνημονεύονται ο αριθμός και η ημερομηνία του αντίστοιχου Γραμματίου Είσπραξης με 

το οποίο συμψηφίζονται. 

Άρθρο 7ε-Δελτία Συμψηφιστικών Εγγραφών 

Τα Δελτία Συμψηφιστικών Εγγράφων εκδίδονται από το Λογιστήριο μέσω μηχανογραφικού συστήματος.  

Το Δελτίο Συμψηφιστικής Εγγραφής υπογράφεται από αυτόν που το συνέταξε (Λογιστήριο).  

Το πρώτο αντίγραφο προορίζεται για την μηχανογράφηση και το δεύτερο αντίγραφο παραμένει στο λογιστήριο. Εάν 

όμως χρησιμοποιείται ειδικό Δελτίο Συμψηφιστικών Εγγραφών για την ενημέρωση της Μηχανογράφησης τότε το 

Δελτίο Συμψηφιστικής Εγγραφής πρέπει να εκδίδεται εις διπλούν. 

 

Άρθρο 7στ-Εκπροσώπηση επί φορολογικών υποθέσεων/ Ασφαλιστικών/ Θεμάτων προσωπικού 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος  εκπροσωπεί και δεσμεύουν την Εταιρία  επί του ζητήματος της υποβολής πάσης φύσεως 

δηλώσεων  της εταιρείας προς τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και λοιπές φορολογικές, ασφαλιστικές και εν γένει αρχές, βάσει 

της απόφασης 100/18 παράγραφος ΣΤ. 

Για τα θέματα προσωπικού οι αρμοδιότητες ορίζονται στην Παράγραφο Δ του 100/18. 

 

ΚΕΦ.8: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8.1 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΕΝΤΟΣ  ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ          

8.1 ΓΕΝΙΚΑ 

 

Η «ELEUSIS 2021» μπορεί να καλύπτει έξοδα ταξιδιού προσωπικού & μελών Δ.Σ με σκοπό την εξυπηρέτηση των 

αναγκών της τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό αρκεί η μετακίνηση τους να υποστηρίζει τα συμφέροντα του 

φορέα βάσει του Ν. 4336/2015, Υποπαράγραφος Δ9, ΦΕΚ 94/Α/14-08-15.  

Αρμόδιο όργανο για την έγκριση κάθε μετακίνησης του προσωπικού της ELEUSIS 2021 είναι το Διοικητικό 

Συμβούλιο.  

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επείγουσας μετακίνησης της Διευθύνουσας Συμβούλου, της Καλλιτεχνικής Διευθυντρίας 

και μελών του ΔΣ, και μόνο τότε, η μετακίνηση πραγματοποιείται με απόφαση της Δ/νουσας Συμβούλου, όπου 

παρέχεται γραπτή έγκριση τόσο της μετακίνησης όσο και της δαπάνης ή έγκριση της δαπάνης εφόσον το Διοικητικό 

Συμβούλιο έχει εγκρίνει τη σχετική μετακίνηση με προγενέστερη απόφαση του, το αργότερο επτά (7) εργάσιμες 

ημέρες από την ημερομηνία αναχώρησης του μετακινούμενου. Βασική προϋπόθεση για τη πραγματοποίηση 

επείγουσας μετακίνησης είναι η γραπτή έγκριση του προεδρείου του Δ.Σ πριν τον προγραμματισμό του ταξιδιού και η 

σχετική ενημέρωση του για το ταξίδι στη επόμενη συνεδρίαση.  
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Επι της διαδικασίας ο μετακινούμενος οφείλει να προσκομίσει στο Δ.Σ. τα εξής ακόλουθα: 

1. Αίτημα μετακίνησης (Υπόδειγμα Ι) προσυπογεγραμμένο από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης στην οποία 

ανήκει. 

2. Σχετικό εξοδολόγιο (Υπόδειγμα ΙΙ) υπογεγραμμένο και από την Δ/νουσα Σύμβουλο. 

3. Αποδεικτικά στοιχεία αναγκαιότητας μετακίνησης (π.χ πρόγραμμα συνεδρίου ή συνάντησης εργασίας, 

προσκλήσεις κ.λ.π.), το αργότερο δυο (2) μήνες πριν την πραγματοποίηση του εν λόγω ταξιδιού. 

Αναφορικά με τα παραπάνω, οι αποφάσεις μετακίνησης εκδίδονται με την απαραίτητη προϋπόθεση ύπαρξης σχετικής 

πίστωσης στο προϋπολογισμό της ELEUSIS 2021 και εκδίδονται πριν από την ημερομηνία αναχώρησης του 

μετακινούμενου στις οποίες αναφέρονται αναλυτικά οι εξής πληροφορίες: 

a) Ονοματεπώνυμο. 

b) Ιδιότητα. 

c) Ημερομηνία αναχώρησης.  

d) Έναρξη και λήξη των εργασιών και επιστροφής. 

e) Αριθμός των ημερών και των διανυκτερεύσεων.  

f) Πλήρης και σαφής αιτιολογία της μετακίνησης. 

g) Τόπος και το μέσο αυτής. 

h) Το ποσό της δαπάνης. 

i) Κωδικός Αριθμός Εξόδων του προϋπολογισμού, από όπου δεσμεύεται η πίστωση. 

Κατά την επιστροφή του ο μετακινούμενος οφείλει το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες να παρουσιαστεί στο 

Λογιστήριο της ELEUSIS 2021, ώστε να πραγματοποιήσει τον απολογισμό δαπανών ταξιδιού (Υπόδειγμα ΙΙΙ), 

προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω (Βλ. 1.4) καθώς και την «Έκθεση 

απολογισμού εργασιών μετακίνησης» προκειμένου να του αποδοθούν τα χρήματα των δαπανών που έχουν 

προβλεφθεί στο εξοδολόγιο του. Το σύνολο των εξόδων της μετακίνησης, καθώς και η ημερήσια αποζημίωση θα 

καταβάλλονται κάθε μήνα, μαζί με τη προγραμματισμένη καταβολή της μισθοδοσίας, μέσω της Ενιαίας Αρχής 

Πληρωμών  . 

Τέλος, Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ανώτερο όριο μετακίνησης προσωπικού και μελών δεν μπορεί να ξεπερνά τις 

60 ημέρες, ανά άτομο κατ’ έτος.  

 

8.1.1  ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΩΝ Δ.Σ 

 Έξοδα κίνησης 

 Έξοδα διανυκτέρευσης 

 Ημερήσια αποζημίωση 

 

 

8.1.1.1 ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ  

Οι μετακινούμενοι στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό δικαιούνται να ταξιδεύουν, ανάλογα με την ιδιότητα που 

κατέχουν, στις παρακάτω θέσεις: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι : Με πλοίο ή τρένο στην Α΄ Θέση και με αεροπλάνο στην οικονομική θέση (εξωτερικό ή εσωτερικό).  

1. Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου  

2. Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου  

3. Διευθύνουσα Σύμβουλος 

4. Διευθυντές/ντριες 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ: Με πλοίο ή τρένο στην Β΄ Θέση και με αεροπλάνο στην οικονομική θέση (εξωτερικό ή 

εσωτερικό). 

1. Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 

2. Προϊστάμενοι  

3. Υπάλληλοι με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα 
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8.1.2.  ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

8.1.2.1 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ  

 

1. Αντίτιμο εισιτηρίου μέσων μαζικής μεταφοράς (καταβάλλεται το αντίτιμο του πιο φθηνού μέσου μαζικής 

μεταφοράς). 

2. Χρήση ΙΧ1 μέσου (καταβάλλεται η δαπάνη χιλιομετρικής2 αποζημίωσης, η δαπάνη διοδίων, καθώς και ο ναύλος 

αυτοκινήτου σε περίπτωση μετακίνησης με θαλάσσιο μέσο μαζικής μεταφοράς). 

3. Αν δεν υπάρχει αποδεδειγμένη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση, επιτρέπεται η χρήση ταξί ή η μίσθωση αυτοκινήτου 

(με κόστος μικρότερο από τη χρήση ταξί). 

 

8.1.2.2 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ  

 

Έξοδα διανυκτέρευσης καλύπτονται όταν: 

1. Η απόσταση από την έδρα είναι μεγαλύτερη των 160 χλμ, αν μετακινηθεί με ΙΧ. 

2. Η απόσταση από την έδρα είναι μεγαλύτερη των 120 χλμ, αν μετακινηθεί με συγκοινωνιακό μέσο. 

3. Για μετακινήσεις από την ηπειρωτική στη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα  ή από νησί σε νησί  σε απόσταση 

μεγαλύτερη των 20 ναυτικών μιλίων3.  

4. Όταν υπάρχει αδυναμία επιστροφής, η οποία βεβαιώνεται από την οικεία αστυνομική, λιμενική ή αερολιμενική 

Αρχή.  

 

Το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης αναγνωρίζεται ανάλογα με την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ που ανήκει ο μετακινούμενος:  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι:  μέχρι 80,00€ ανά διανυκτέρευση  

                                                           
1  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΧ 

Η ιδιωτική χρήση ΙΧ επιτρέπεται στις εξής περιπτώσεις:  
a) Για μετακινήσεις εκτός έδρας και μέσα στα όρια του νομού, ανεξάρτητα αν οι περιοχές 

εξυπηρετούνται από συγκοινωνιακά μέσα.  
b) Για λοιπές μετακινήσεις, εάν προβλέπεται στην εντολή διαδοχική μετακίνηση.  
c) Για μετακινήσεις στη νησιωτική χώρα, όταν στη σχετική εντολή προβλέπεται διαδοχική 

μετακίνηση εντός του νησιού στο οποίο γίνεται η μετακίνηση.  
Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι η χρήση ΙΧ μέσου πρέπει να γίνει ύστερα από έγκριση του 
αρμόδιου οργάνου και με προσωπική ευθύνη του μετακινούμενου για τυχόν ατύχημα ή ζημιά του 
αυτοκινήτου και εφόσον βεβαιώνεται αρμοδίως ότι δεν υφίσταται υπηρεσιακό όχημα για τη 
μετακίνηση.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν χρησιμοποιήθηκε ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο χωρίς να πληρούνται οι 
παραπάνω προϋποθέσεις των περιπτώσεων a έως c, καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο του εισιτηρίου 
του φθηνότερου συγκοινωνιακού μέσου της αντίστοιχης διαδρομής. 

 

2 Το ύψος της χιλιομετρικής αποζημίωσης για μετακίνηση με αυτοκίνητο εξακολουθεί να καθορίζεται 
από  την αριθμ. 2/56533/0022/10-10-2006 (Β 1772) κ.υ.α. και ανέρχεται στα 0,15€/χλμ. Μετά την 
εξάντληση του ανωτέρω ορίου των διακοσίων πενήντα (250) χιλιομέτρων μηνιαίως καταβάλλεται 
μόνο το αντίτιμο των εισιτηρίων των φθηνότερων μέσων μαζικής μεταφοράς. Επισημαίνεται ότι ο 
υπολογισμός των χιλιομετρικών αποστάσεων πραγματοποιείται σύμφωνα με τον επίσημο Οδηγό 
Χιλιομετρικών Αποστάσεων Οδικού Δικτύου της Χώρας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.  
 
3Σε μετακίνηση και στην ηπειρωτική και στη νησιωτική Χώρα, η συνολική απόσταση από την έδρα 
μετακίνησης έως τον τόπο προορισμού υπολογίζεται σε χιλιόμετρα. 
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(96€ ανά διανυκτέρευση στο δήμο Αθηνών και στο δήμο Θεσσαλονίκης) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙ: μέχρι 60,00€ ανά διανυκτέρευση  

(72€ ανά διανυκτέρευση στο δήμο Αθηνών και στο δήμο Θεσσαλονίκης) 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

 Έξοδα για κατάλυμα κόστους υψηλοτέρου του οριζόμενου εκκαθαρίζεται σε αυτή την περίπτωση μόνο 

το οριζόμενο ποσό. 

 Δεν αναγνωρίζονται τα έξοδα διανυκτέρευσης, όταν καλύπτονται από άλλο φορέα. 

 

8.1.2.3 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ  

Η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται στα σαράντα (40) ευρώ, ανεξάρτητα από την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ που ανήκει ο 

μετακινούμενος :   

Α. Ολόκληρη (40,00€): 

 Όταν καταβάλλονται δαπάνες διανυκτέρευσης.  

 Όταν η διανυκτέρευση πραγματοποιείται σε φιλικό σπίτι.   

 Όταν οι μετακινούμενοι, κατά την ημέρα επιστροφής, είναι υποχρεωμένοι, λόγω συγκοινωνιακών 

συνθηκών, οι μετακινούμενοι αναγκάζονται να διανυκτερεύσουν εκτός έδρας . 

 Όταν οι μετακινούμενοι διανυκτερεύουν στην ύπαιθρο . 

 Για την ημέρα επιστροφής, όταν συμπίπτει αποδεδειγμένα με την ημέρα λήξης εργασιών 

 

Β. Κατά το ήμισυ  (20,00€): 

 Αν παρέχεται ημιδιατροφή (πρωινό και ένα γεύμα, μεσημεριανό ή βραδινό).  

 Όταν επιστρέφει αυθημερόν και: 

o Η απόσταση από την έδρα είναι μεγαλύτερη των 160 χλμ, αν μετακινηθεί με ΙΧ. 

o Η απόσταση από την έδρα είναι μεγαλύτερη των 120 χλμ, αν μετακινηθεί με συγκοινωνιακό 

μέσο. 

o Πρόκειται για μετακινήσεις από την ηπειρωτική στη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα  ή από 

νησί σε νησί  σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 ναυτικών μιλίων.  

 

Γ. Κατά το ένα τέταρτο (10,00€): 

 Για τις αυθημερόν εκτός έδρας μετακινήσεις (πέραν των πενήντα (50) χλμ από την έδρα ή είκοσι (20) 

ναυτικών μιλίων από την έδρα) 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

 Δεν καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση όταν παρέχεται πλήρης διατροφή. 

8.1.3. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

8.1.3.1  ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ  

1. Αντίτιμο εισιτηρίου μέσων μαζικής μεταφοράς   

2. Χρήση ΙΧ μεταφορικού μέσου, μόνο με έγκριση του αρμοδίου οργάνου και με προσωπική τους ευθύνη για τυχόν 

ατύχημα ή ζημία. Σ΄ αυτήν την περίπτωση καταβάλλεται η χιλιομετρική αποζημίωση και δεν πρέπει να 

υπερβαίνει συνολικά το αντίτιμο αεροπορικού εισιτηρίου ή του αντίστοιχου μεταφορικού μέσου. 

 

Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται η χιλιομετρική αποζημίωση, η οποία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά το 

αντίτιμο του αεροπορικού εισιτηρίου και αν δεν καλύπτεται από αεροπορική σύνδεση, τη δαπάνη του αντίστοιχου 

συγκοινωνιακού μέσου. 

3. Ημερήσια αποζημίωση 

4. Έξοδα διανυκτέρευσης 
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8.1.3.2 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  

Το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης αναγνωρίζεται ανάλογα με την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ που ανήκει ο μετακινούμενος:  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι:  μέχρι 220,00€ ανά διανυκτέρευση. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙ:  μέχρι 160,00€  ανά διανυκτέρευση. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

 Σε περίπτωση διανυκτέρευσης στη Νέα Υόρκη και στην Ουάσιγκτον τα ανωτέρω ποσά 

προσαυξάνονται κατά εκατό (100) ευρώ. 

 Έξοδα για κατάλυμα κόστους υψηλοτέρου του οριζόμενου εκκαθαρίζεται σε αυτή την περίπτωση μόνο 

το οριζόμενο ποσό. 

 Δεν αναγνωρίζονται τα έξοδα διανυκτέρευσης, όταν καλύπτονται από άλλο φορέα. 

 

8.1.3.3 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  

Η ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού καταβάλλεται, ανάλογα με  την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ που εντάσσεται ο 

μετακινούμενος και την κατάταξη της χώρας που πρόκειται να μετακινηθεί, σύμφωνα με την ομαδοποίηση του 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΧΩΡΩΝ:   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΩΡΑΣ Α Β Γ 

Α. Κατηγορία Ι 100,00€ 80,00€ 60,00€ 

Β. Κατηγορία ΙΙ 80,00€ 60,00€ 50,00€ 

 

Α. Ολόκληρη: 

 Για την ημέρα μετάβασης, καθώς και την ημέρα επιστροφής μόνο όταν αυτή αποδεδειγμένα συμπίπτει με 

την ημέρα λήξης εργασιών.  

 Για κάθε ημέρα διανυκτέρευσης και παραμονής στη χώρα μετάβασης.   

Β. Κατά το ήμισυ: 

 Στην αυθημερόν μετάβαση και επιστροφή από την Ελλάδα στο εξωτερικό 

 Αν παρέχεται ημιδιατροφή (πρωινό και ένα γεύμα, μεσημεριανό ή βραδινό).  

Γ. Κατά το ένα τέταρτο: 

 Σε περίπτωση μετακίνησης με πληρωμένα ή καλυμμένα όλα τα έξοδα διατροφής και διανυκτέρευσης. 

8.1.4 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΞΟΔΟΛΟΓΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 

i. Με ΙΧ μεταφορικό μέσο:  

Στη περίπτωση που δεν τηρηθούν οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις, θα καταβάλλεται το αντίτιμο του 

εισιτηρίου του φθηνότερου συγκοινωνιακού μέσου της αντίστοιχης διαδρομής. 

Με την επιστροφή του ο μετακινούμενος οφείλει να προσκομίσει: 

 Πρωτότυπες αποδείξεις διοδίων. 

 Πρωτότυπα εισιτήρια λοιπών μέσων μαζικής μεταφοράς. 

 Υπεύθυνη Δήλωση.  

 Πρωτότυπη ΑΠΥ ξενοδοχείου ή άλλου καταλύματος για τη διανυκτέρευση και εάν η κράτηση του 

ξενοδοχείου γίνεται μέσω Πρακτορείου, μαζί με το τιμολόγιο και την απόδειξη πληρωμής, η κράτηση 

του ξενοδοχείου, στην οποία να αναγράφεται το όνομα του μετακινούμενου και οι ημέρες 

διανυκτέρευσης του. 

 Απολογισμός ταξιδιού από μετακινούμενο. 
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ii. Με αεροπλάνο: 

 Απόδειξη αγοράς εισιτηρίων στο όνομα του μετακινούμενου (οικονομική θέση). 

 Boarding passes. 

 Πρωτότυπα εισιτήρια λοιπών μέσων μαζικής μεταφοράς.  

 Πρωτότυπη ΑΠΥ ξενοδοχείου ή άλλου καταλύματος για τη διανυκτέρευση και εάν η κράτηση του 

ξενοδοχείου γίνεται μέσω Πρακτορείου, μαζί με το τιμολόγιο και την απόδειξη πληρωμής, η κράτηση 

του ξενοδοχείου, στην οποία να αναγράφεται το όνομα του μετακινούμενου και οι ημέρες 

διανυκτέρευσης του. 

 Απολογισμός ταξιδιού από μετακινούμενο. 

 

iii. Με υπεραστικό λεωφορείο ή τρένο: 

 Πρωτότυπα εισιτήρια υπεραστικών λεωφορείων ή τρένου. 

 Πρωτότυπα εισιτήρια λοιπών μέσων μαζικής μεταφοράς. 

 Πρωτότυπη ΑΠΥ ξενοδοχείου ή άλλου καταλύματος για τη διανυκτέρευση και εάν η κράτηση του 

ξενοδοχείου γίνεται μέσω Πρακτορείου, μαζί με το τιμολόγιο και την απόδειξη πληρωμής, η κράτηση 

του ξενοδοχείου, στην οποία να αναγράφεται το όνομα του μετακινούμενου και οι ημέρες 

διανυκτέρευσης του. 

 Απολογισμός ταξιδιού από μετακινούμενο. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

 Δεν καλύπτεται η διαμονή για αυθημερόν μετακινήσεις 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8.2: ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΩΝ.  

8.2 ΓΕΝΙΚΑ 

Σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 145/2018 απόφαση του ΔΣ περί «Τροποποίησης του Κανονισμού Οικονομικής 

Λειτουργίας» της ELEUSIS 2021 αναφέρεται ότι «Η ELEUSIS 2021 μπορεί να καλύπτει έξοδα ταξιδιού ατόμων με 

οποιαδήποτε ιδιότητα αρκεί η μετακίνησή τους να υποστηρίζει τα συμφέροντα του φορέα (Υποπαράγραφος Δ9 του Ν. 

4336/15)».  

Αρμόδιο όργανο για την έγκριση κάθε μετακίνησης ή φιλοξενίας εξωτερικών Συνεργατών, Καλλιτεχνών και λοιπών 

με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών της ELEUSIS 2021 είναι το Διοικητικό Συμβούλιο.  

Το στέλεχος της ELEUSIS 2021 ανάλογα με την κατηγορία μετακίνησης ή φιλοξενίας που αιτείται οφείλει να 

ακολουθήσει τις ακόλουθες διαδικασίες προς έγκριση από το ΔΣ. 

Κατηγορία Καλλιτεχνών ή Εξωτερικών συνεργατών4 

Στάδιο 1: 

                                                           
4 Ειδικές Κατηγορίες: 

 Ομιλητές/ Mέντορες. 

 Ειδικοί Επιστημονικοί Συνεργάτες. 

 Εκπαιδευτές. 
 

Σε περίπτωση επαγγελματικής δραστηριότητας του μετακινούμενου ή φιλοξενούμενου θα 
πραγματοποιείται ανάθεση προσκομίζοντας από τον μετακινούμενο στην ELEUSIS 2021 τα 
προβλεπόμενα από το Νόμο 4412/2016 νόμιμα παραστατικά.  
Στην παρούσα ανάθεση περιλαμβάνονται:  

 Έξοδα κίνησης 

 Έξοδα διανυκτέρευσης 

 Έξοδα Διατροφής 
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Εισήγηση προς έγκριση στο ΔΣ με αίτημα μετακίνησης ή φιλοξενίας καλλιτέχνη ή εξωτερικού συνεργάτη (Υπόδειγμα 

ΙV)  προσυπογεγραμμένο από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης στην οποία ανήκει ο αιτούμενος με σκοπό:  

 είτε να αποσταλεί επίσημη πρόσκληση μετακίνησης σε καλλιτέχνη ή εξωτερικό συνεργάτη 

με Αρ. Πρωτοκόλλου στο πλαίσιο συγκεκριμένης δραστηριότητας της ELEUSIS 2021.  

 είτε να προσκομιστεί στο σώμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μετακίνησης ή 

φιλοξενίας» από καλλιτέχνη ή εξωτερικό συνεργάτη στην ELEUSIS 2021.  

 

   Στάδιο 2: 

1 Εισήγηση προς έγκριση στο ΔΣ της επιστολής αποδοχής της εν λόγω μετακίνησης ή φιλοξενίας. 

2 Εξοδολόγιο (Υπόδειγμα V) υπογεγραμμένο από τον εισηγητή, τον Διευθυντή της εκάστοτε Διεύθυνσης 

και την Δ/νουσα Σύμβουλο. 

3 Αποδεικτικά στοιχεία αναγκαιότητας μετακίνησης (π.χ πρόγραμμα συνεδρίου ή συνάντησης εργασίας, 

προσκλήσεις κ.λ.π.), το αργότερο ένα (1) μήνα πριν την πραγματοποίηση του εν λόγω ταξιδιού. 

 

Κατηγορία Λοιπών 

 Στάδιο 1: 

Εισήγηση προς έγκριση στο ΔΣ με αίτημα μετακίνησης ή φιλοξενίας Λοιπών (Υπόδειγμα ΙV)   προς έγκριση των 

ακόλουθων: 

1. Αναγκαιότητα μετακίνησης (Συνοδευόμενη από αποδεικτικά στοιχεία: πρόγραμμα συνεδρίου ή 

συνάντησης εργασίας, προσκλήσεις κ.λ.π.) το αργότερο ένα (1) μήνα από την ημερομηνία μετακίνησης 

ή φιλοξενίας. 

2. Ορισμού της διαδικασίας επιλογής (π.χ open call, κληρώσεις/διαγωνισμοί τηρούμενων των νόμιμων 

διαδικασιών, αίτημα του ΥΠΠΟ ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αθλητές). 

3. Κριτήρια Επιλογής (αποδεικτικό ιδιότητας μετακινούμενου, υποχρέωση μετακίνησης του μέσω της 

ELEUSIS 2021, σύμβαση συνεργασίας που το προβλέπει ή έγγραφα που αποδεικνύουν το τρόπο 

επιλογής του). 

4. Υπεύθυνος Διαδικασίας/ Υπεύθυνη ομάδα. 

 Στάδιο 2: 

1. Ενημέρωση επι του αποτελέσματος της διαδικασίας επιλογής.  

2. Έγκριση της μετακίνησης και των σχετικών δαπανών με την προσκόμιση εξοδολόγιου (Υπόδειγμα V) 

υπογεγραμμένο από τον εισηγητή, τον Διευθυντή της εκάστοτε Διεύθυνσης και την Δ/νουσα Σύμβουλο. 

 

Αναφορικά με τα παραπάνω, οι αποφάσεις μετακίνησης εκδίδονται με την απαραίτητη προϋπόθεση ύπαρξης σχετικής 

πίστωσης στο προϋπολογισμό της ELEUSIS 2021 και εκδίδονται πριν από την ημερομηνία αναχώρησης του 

μετακινούμενου στις οποίες αναφέρονται αναλυτικά οι εξής πληροφορίες: 

a) Ονοματεπώνυμο. 

b) Ιδιότητα. 

c) Ημερομηνία αναχώρησης.  

d) Έναρξη και λήξη των εργασιών και επιστροφής. 

e) Αριθμός των ημερών και των διανυκτερεύσεων.  

f) Πλήρης και σαφής αιτιολογία της μετακίνησης. 

g) Τόπος και το μέσο αυτής. 

h) Το ποσό της δαπάνης. 

i) Κωδικός Αριθμός Εξόδων του προϋπολογισμού, από όπου δεσμεύεται η πίστωση. 

 

Το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την επιστροφή ή αναχώρηση (φιλοξενία) του Καλλιτέχνη, Συνεργάτη 

ή λοιπών, το εισηγούμενο στέλεχος της μετακίνησης οφείλει να παρουσιαστεί στο Λογιστήριο της ELEUSIS 2021 και 

να πραγματοποιήσει τον απολογισμό δαπανών ταξιδιού (Υπόδειγμα VΙ), προσκομίζοντας τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω, καθώς και την «Έκθεση απολογισμού εργασιών μετακίνησης» του 

μετακινούμενου, συνυπογεγραμμένο από τον εισηγούμενο και τον αρμόδιο Δ/ντη, προκειμένου να του αποδοθούν τα 

χρήματα των δαπανών που έχουν προβλεφθεί στο εξοδολόγιο του. 
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Τέλος, Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ανώτερο όριο μετακίνησης προσωπικού και μελών δεν μπορεί να ξεπερνά τις 

60 ημέρες, ανά άτομο, κατ’ έτος.  

8.2.1 ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ.  

 Έξοδα κίνησης 

 Έξοδα διανυκτέρευσης 

 Έξοδα Διατροφής (μόνο στη περίπτωση φιλοξενίας) 

 

8.2.1.1 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ  

 

1. Αντίτιμο εισιτηρίου μέσων μαζικής μεταφοράς (καταβάλλεται το αντίτιμο του πιο φθηνού μέσου μαζικής 

μεταφοράς). 

2. Χρήση ΙΧ μέσου (καταβάλλεται η δαπάνη χιλιομετρικής5 αποζημίωσης, η δαπάνη διοδίων, καθώς και ο ναύλος 

αυτοκινήτου σε περίπτωση μετακίνησης με θαλάσσιο μέσο μαζικής μεταφοράς)6.  

3. Αν δεν υπάρχει αποδεδειγμένη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση, επιτρέπεται η χρήση ταξί ή η μίσθωση αυτοκινήτου 

(με κόστος μικρότερο από τη χρήση ταξί). 

8.2.1.2 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ  

 

Έξοδα διανυκτέρευσης καλύπτονται όταν: 

1. Η απόσταση από την έδρα είναι μεγαλύτερη των 160 χλμ, αν μετακινηθεί με ΙΧ. 

2. Η απόσταση από την έδρα είναι μεγαλύτερη των 120 χλμ, αν μετακινηθεί με συγκοινωνιακό μέσο. 

3. Για μετακινήσεις από την ηπειρωτική στη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα  ή από νησί σε νησί  σε απόσταση 

μεγαλύτερη των 20 ναυτικών μιλίων.  

4. Σε μετακίνηση και στην ηπειρωτική και στη νησιωτική Χώρα, η συνολική απόσταση από την έδρα μετακίνησης 

έως τον τόπο προορισμού υπολογίζεται σε χιλιόμετρα. 

                                                           
5 Το ύψος της χιλιομετρικής αποζημίωσης για μετακίνηση με αυτοκίνητο, εξακολουθεί να 
καθορίζεται από  την αριθμ. 2/56533/0022/10-10-2006 (Β 1772) κ.υ.α. και ανέρχεται στα 0,15€/χλμ. 
Μετά την εξάντληση του ανωτέρω ορίου των διακοσίων πενήντα (250)  χιλιομέτρων μηνιαίως 
καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο των εισιτηρίων των φθηνότερων μέσων μαζικής μεταφοράς. 
Επισημαίνεται ότι ο υπολογισμός των χιλιομετρικών αποστάσεων πραγματοποιείται σύμφωνα με 
τον επίσημο Οδηγό Χιλιομετρικών Αποστάσεων Οδικού Δικτύου της Χώρας της Γενικής Γραμματείας 
Υποδομών.  
 
6  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΧ 

Η ιδιωτική χρήση αυτοκινήτου επιτρέπεται στις εξής περιπτώσεις:  
a) Για μετακινήσεις εκτός έδρας και μέσα στα όρια του νομού, ανεξάρτητα αν οι περιοχές 

εξυπηρετούνται από συγκοινωνιακά μέσα.  
b) Για λοιπές μετακινήσεις, εάν προβλέπεται στην εντολή διαδοχική μετακίνηση.  
c) Για μετακινήσεις στη νησιωτική χώρα, όταν στη σχετική εντολή προβλέπεται διαδοχική 

μετακίνηση εντός του νησιού στο οποίο γίνεται η μετακίνηση.  
Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι η χρήση ΙΧ μέσου πρέπει να γίνει ύστερα από έγκριση του 
αρμόδιου οργάνου και με προσωπική ευθύνη του μετακινούμενου για τυχόν ατύχημα ή ζημιά του 
αυτοκινήτου και εφόσον βεβαιώνεται αρμοδίως ότι δεν υφίσταται υπηρεσιακό όχημα για τη 
μετακίνηση.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν χρησιμοποιήθηκε ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο, χωρίς να πληρούνται οι 
παραπάνω προϋποθέσεις των περιπτώσεων a έως c, καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο του εισιτηρίου 
του φθηνότερου συγκοινωνιακού μέσου της αντίστοιχης διαδρομής. 
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5. Όταν υπάρχει αδυναμία επιστροφής, η οποία βεβαιώνεται από την οικεία αστυνομική, λιμενική ή αερολιμενική 

Αρχή.  

 

Το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης ορίζεται μέχρι 80,00€ ανά διανυκτέρευση (96€ ανά διανυκτέρευση στο δήμο 

Αθηνών και στο δήμο Θεσσαλονίκης).  

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

 Έξοδα για κατάλυμα κόστους υψηλοτέρου του οριζόμενου εκκαθαρίζεται σε αυτή την περίπτωση μόνο 

το οριζόμενο ποσό. 

 Δεν αναγνωρίζονται τα έξοδα διανυκτέρευσης, όταν καλύπτονται από άλλο φορέα. 

8.2.1.3 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (μόνο στη περίπτωση Φιλοξενίας) 

 

Η Εταιρεία δίνεται να καλύψει έξοδα διατροφής μόνο στην περίπτωση της φιλοξενίας  που δε θα ξεπερνά το ποσό 

των είκοσι (20) ευρώ/ ανά ημέρα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

 Στην περίπτωση που δεν παρέχεται διατροφή από την Εταιρεία με κάποιον άλλο τρόπο (π.χ παροχή πλήρης 

διατροφής από το ξενοδοχείο που καλύπτει ο φορέας, μη ύπαρξης 

          συνεργάτη παροχής υπηρεσιών γευμάτων, catering, κουπόνια διατροφής).  

8.2.2  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΩΝ.  

 

I. Με ΙΧ μεταφορικό μέσο: 

 

Στη περίπτωση που δεν τηρηθούν οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις, θα καταβάλλεται το αντίτιμο του 

εισιτηρίου του φθηνότερου συγκοινωνιακού μέσου της αντίστοιχης διαδρομής. 

Με την επιστροφή του συνεργάτη, καλλιτέχνη και λοιπών ο εισηγητής οφείλει να προσκομίσει: 

 Πρωτότυπες αποδείξεις διοδίων. 

 Πρωτότυπα εισιτήρια λοιπών μέσων μαζικής μεταφοράς, όπου προβλέπονται. 

 Υπεύθυνη Δήλωση ανάληψης οποιασδήποτε ζημιάς ή ατυχήματος. 

 Πρωτότυπη ΑΠΥ ξενοδοχείου ή άλλου καταλύματος για τη διανυκτέρευση και εάν η κράτηση του 

ξενοδοχείου γίνεται μέσω Πρακτορείου, μαζί με το τιμολόγιο και την απόδειξη πληρωμής, η κράτηση 

του ξενοδοχείου, στην οποία να αναγράφεται το όνομα του μετακινούμενου και οι ημέρες 

διανυκτέρευσης του. 

 Υπεύθυνη Δήλωση του μετακινούμενου ότι δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα. 

 Απολογισμός ταξιδιού από μετακινούμενο. 

 

II. Με αεροπλάνο: 

 Απόδειξη αγοράς εισιτηρίων στο όνομα του μετακινούμενου (οικονομική θέση). 

 Boarding passes. 

 Πρωτότυπα εισιτήρια λοιπών μέσων μαζικής μεταφοράς, όπου προβλέπονται.  

 Πρωτότυπη ΑΠΥ ξενοδοχείου ή άλλου καταλύματος για τη διανυκτέρευση και εάν η κράτηση του 

ξενοδοχείου γίνεται μέσω Πρακτορείου, μαζί με το τιμολόγιο και την απόδειξη πληρωμής, η κράτηση 

του ξενοδοχείου, στην οποία να αναγράφεται το όνομα του μετακινούμενου και οι ημέρες 

διανυκτέρευσης του. 

 Υπεύθυνη Δήλωση του μετακινούμενου, ότι δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα. 

 Απολογισμός ταξιδιού από μετακινούμενο. 

 

III. Με υπεραστικό λεωφορείο ή τρένο: 

 Πρωτότυπα εισιτήρια υπεραστικών λεωφορείων ή τρένου. 
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 Πρωτότυπα εισιτήρια λοιπών μέσων μαζικής μεταφοράς, όπου προβλέπονται. 

 Πρωτότυπη ΑΠΥ ξενοδοχείου ή άλλου καταλύματος για τη διανυκτέρευση και εάν η κράτηση του 

ξενοδοχείου γίνεται μέσω Πρακτορείου, μαζί με το τιμολόγιο και την απόδειξη πληρωμής, η κράτηση 

του ξενοδοχείου, στην οποία να αναγράφεται το όνομα του μετακινούμενου και οι ημέρες 

διανυκτέρευσης του. 

 Υπεύθυνη Δήλωση του μετακινούμενου, ότι δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα. 

 Απολογισμός ταξιδιού από μετακινούμενο. 

 

Σε περίπτωση που ο μετακινούμενος εξωτερικός Συνεργάτης ή Καλλιτέχνης ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα θα 

εκδίδει Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών για την ημερήσια αποζημίωση του. Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη (Εγκ. Λ. 

8378/ΠΟΛ 141/3-10-1983): «τα ποσά που καταβάλλονται σε ελεύθερους επαγγελματίες για εκτός έδρας μετακινήσεις 

και οδοιπορικά έξοδα, αποτελούν ακαθάριστο εισόδημα για τον ελεύθερο επαγγελματία και πρέπει να εισπράττονται 

με απόδειξη παροχής υπηρεσιών».  

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
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 Δεν καλύπτεται η διαμονή για αυθημερόν μετακινήσεις 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΧΩΡΩΝ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I: ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΩΝ Δ.Σ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ II: ΕΞΟΔΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΩΝ Δ.Σ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ III: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΩΝ Δ.Σ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ IV: ΑΙΤΗΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ/ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ.  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ V: ΕΞΟΔΟΛΟΓΙΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ/ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ.  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ VΙ: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ/ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ, 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ.  

 

ΚΕΦ.9: ΙΣΧΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 9- Ισχύς – Εφαρμογή Κανονισμού  

 

Ο παρών κανονισμός ισχύει από την έγκριση του από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα πρέπει να τροποποιείται – 

προσαρμόζεται – επικαιροποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε μεταβολές του θεσμικού πλαισίου που σχετίζονται με 

θέματα που ο κανονισμός περιλαμβάνει. 

 

Για όλες τις αρμοδιότητές που δεν αναφέρονται στο παρόν κανονισμό ισχύει η απόφαση 100/2018 του Δ.Σ. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

Ο Πρόεδρος   Τα Μέλη 
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Επισυνάπτεται ως Παράρτημα «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΔΗΜΟΣΙΕΣ 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Εσωτερικές Διαδικασίες συμβατότητας με το Ν. 

4412/2016».
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 47/2019 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ακολούθως. 

 

           Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

Σοφία Αυγερινού -Κολώνια                         Θεόδωρος Καραντινός 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

Μαρία Φιλιππή 
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ΤΑ  ΜΕΛΗ 

 

 

Σταυρούλα Φωτοπούλου Άρης Καλαντίδης       Αθανάσιος Μίλησης  

 

 

  Αικατερίνη Μπούμπα     Μαρία Βασιλείου                         Ελένη Τζελέπη 

 

 

Κυριακούλα Παραδείση  

 

 

Ακριβές αντίγραφο 

από το βιβλίο πρακτικών της Εταιρείας 

"ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ" 

Ελευσίνα, 19 Απριλίου 2019 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΣΟΦΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ -ΚΟΛΩΝΙΑ 
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