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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ELEUSIS 2021 

Αριθ. Αποφ. 53/2019 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Θέμα 11ο: 

Εισήγηση για την προκήρυξη και την κάλυψη θέσης του Διευθυντή Οργάνωσης 
και Εκτέλεσης Παραγωγής βάσει του Ν. 4509/2017 Άρθρο 66. 
 

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.  

ΑΔΑ: 9ΕΠΜ46Μ7ΠΤ-ΥΦ9



  

 
2 

9 Ελένη Τζελέπη – Μέλος Δ.Σ.  

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 Διευθύνουσα Σύμβουλος, κα Μαρία Φιλιππή, λαβούσα το λόγο, εισηγείται του 

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

αρ. Πρωτ. 61/2019 Εισήγηση. 

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΙ 
Την προκήρυξη για την κάλυψη θέσης του Διευθυντή Οργάνωσης και Εκτέλεσης 
Παραγωγής βάσει του Ν. 4509/2017 Άρθρο 66 σύμφωνα με τις κάτωθι 
προδιαγραφές: 
 

Α. Γενικά στοιχεία: 

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.  

Υπό την εποπτεία του του υπόκεινται τα παρακάτω τμήματα: 

1. Τμήμα  Κοστολόγησης, Τεχνικών Προδιαγραφών και Εκτέλεσης Παραγωγή 
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      2. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Καλλιτεχνικών Δραστηριοτήτων 

Β. Αντικείμενο 

Αντικείμενο της Διεύθυνσης είναι: 

 Αναλυτικός προγραμματισμός των απαιτήσεων και του χρονοδιαγράμματος 

της υλοποίησης των δράσεων  

 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.  

 Λεπτομερής παρακολούθηση και o συντονισμός της εκτέλεσης της 

παραγωγής τον αναλυτικό προγραμματισμό, 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.  

 Προετοιμασία και εισήγηση προς τη Διεύθυνση  Οργάνωσης και Εκτέλεσης 

Παραγωγής ενός ολοκληρωμένου προγράμματος, χρονοδιαγράμματος και 

προϋπολογισμού κάθε παραγωγής που συντάσσεται βάσει των παραπάνω.  

 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.   

 Αναλυτικός προσδιορισμός των τεχνικών προαπαιτούμενων  εκτέλεσης της 

κάθε καλλιτεχνικής δραστηριότητας, μετά από αντίστοιχο αίτημα του 

Τμήματος Κοστολόγησης, Τεχνικών Προδιαγραφών και Εκτέλεσης 

Παραγωγής 

 Η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για τα παραπάνω. 

 Η παρακολούθηση της εφαρμογής των τεχνικών προδιαγραφών της 

παραγωγής κάθε καλλιτεχνικής δραστηριότητας από τους υπεύθυνους 

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

 Η ίδια συμμετοχή και εποπτεία κατά την τεχνική προετοιμασία, όπου 

απαιτείται. 

Γ. Απαραίτητα Προσόντα  

 Πτυχίο ΑΕΙ  σε συναφές αντικείμενο  

 Μεταπτυχιακός Τίτλος σπουδών  

 Προϋπηρεσία 5+ έτη σε πολιτιστικό φορέα ή συνεργασία με πολιτιστικούς 

φορείς 

ΑΔΑ: 9ΕΠΜ46Μ7ΠΤ-ΥΦ9



  

 
4 

 Άριστη γνώση MS Office 

 Πολύ καλή γνώση ERP συστημάτων  

 Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες/αυτονομία  

 Ομαδικό πνεύμα, συνέπεια και οργάνωση 

 Ικανότητα ανταπόκρισης σε συνθήκες πίεσης  

 Αρίστη γνώση αγγλικής γλώσσας 

 

Επιθυμητά 

 Εμπειρία σε εταιρείες δημοσίου φορέα 

 

Η διαδικασία θα διεξαχθεί με βάση  τα άρθρα του εσωτερικού κανονισμού όπως 

αναφέρονται στην απόφαση 116/2018 και ειδικότερα Κεφάλαιο Γ  Άρθρα 23 έως 35. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 53/2019 

 

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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