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Σημείωμα Διοικητικού Συμβουλίου 
 

Την 1η Νοεμβρίου ορίστηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ στις 22 του ίδιου μήνα 

ορίστηκε νέα Διευθύνουσα Σύμβουλος.  

Η τελική σύνθεση του ενδεκαμελούς Δ.Σ. είναι η ακόλουθη: 

1. Δέσποινα Γερουλάνου, Πρόεδρος  

2. Ιωάννης Εριφυλλίδης, Αντιπρόεδρος 

3. Δημήτριος Παπαγιάνναρος, Γραμματέας  

4. Μαρία Παναγίδου, Διευθύνουσα Σύμβουλος 

5. Νικόλαος Βιλλιώτης, Μέλος 

6. Γεώργιος Γεωργόπουλος, Μέλος 

7. Ιωάννα Δρέττα, Μέλος 

8. Δήμητρα Πιπιλή, Μέλος 

9. Φοίβος Σακαλής, Μέλος 

10. Νίκη (Μόνικα) Τσιλιμπέρδη, Μέλος 

11. Δέσποινα Οικονόμου, Μέλος 

 

Στις 22 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Διυπουργικής Επιτροπής με τους 

εκπροσώπους του Δήμου Ελευσίνας – Μαγούλας και της ΠΠΕ. Ειδικότερα, στη συνάντηση 

παρευρέθηκαν οι: 

ΥΠΠΟΑ: Υπουργός Πολιτισμού, κα Λίνα Μενδώνη, Γενικός Γραμματέας Σύγχρονου      

Πολιτισμού, κ. Νικόλας Γιατρομανωλάκης, Γενικός Γραμματέας, κ. Γεώργιος Διδασκάλου 

Υπουργείο Εσωτερικών: Υφυπουργός, κ. Θεόδωρος Λιβάνιος 

Υπουργείο Εξωτερικών: Γενικός Γραμματέας Εξωστρέφειας, κ. Γρηγόρης Δημητριάδης  

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας: Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και 

Αστικού Περιβάλλοντος κ. Ευθύμιος Μπακογιάννης 

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύνσεων: Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και 

ΕΣΠΑ, κ. Δημήτρης Σκάλκος  

Περιφέρεια Αττικής: Περιφερειάρχης, κ. Δημήτριος Πατούλης, Αντιπεριφερειάρχης 

Πολιτισμού, κα Ελένη Δουνδουλάκη 

ΕΟΤ: Πρόεδρος, κα Άντζελα Γκερέκου  

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος: Πρόεδρος, κ. Γιώργος Στασινός 

Δήμος Ελευσίνας – Μαγούλας: Δήμαρχος, κ. Αργύρης Οικονόμου  

Ελευσίνα 2021 ΠΠΕ: Πρόεδρος, κα Δέσποινα Γερουλάνου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, κα. 

Μαρία Παναγίδου, Μέλος Δ.Σ., κα Μόνικα Τσιλιμπέρδη  

Σημείωμα.:  

Διοικητικού 
Συμβουλίου  

Συντονισμού 

έργου 
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Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα υποδομών και μεθοδολογίας καθώς και 

διευκολύνσεις μέσω νομοθετικής ρύθμισης για την ταχύτερη και έγκαιρη υλοποίηση του 

καλλιτεχνικού προγράμματος της Ελευσίνα 2021 ΠΠΕ.  

Στις 3 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε επόμενη συνάντηση της Διυπουργικής Επιτροπής 

για τα ίδια ως άνω θέματα. 

 

1. Στις 4 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση στις Βρυξέλλες μεταξύ 

εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Προέδρου, κας Γερουλάνου, 

Διευθύνουσας Συμβούλου, κας Παναγίδου και του Μέλους Δ.Σ., κας Τσιλιμπέρδη 

από πλευράς ΠΠΕ. Σε θετικό κλίμα, έγινε ενημέρωση για την πορεία των έργων και 

εκφράστηκε αισιοδοξία από πλευράς εκπροσώπων ΕΕ για την σύνθεση του νέου 

Δ.Σ. και για το ότι οι αποφάσεις που έχουν ήδη παρθεί βρίσκονται σε σωστή 

κατεύθυνση. Σε συνέχεια των αποτελεσμάτων των ελέγχων από τους 

εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις συστάσεις για τις 

καθυστερήσεις στην πορεία υλοποίησης της Ελευσίνα 2021 ΠΠΕ, παραμένει η 

ανησυχία από πλευράς Ε.Ε. και για το εάν θα καταφέρει η διοργάνωση να 

υλοποιήσει το πρόγραμμα και εάν θα λάβει το Διεθνές Βραβείο «Μελίνα 

Μερκούρη».   

 

2. Ελήφθη απόφαση στις 13 Δεκεμβρίου για την στελέχωση της ΠΠΕ με 2 επιπλέον 

επιτελικές θέσεις εργασίας και 2 θέσεις αναπλήρωσης, ήτοι Διευθυντή 

Παραγωγής, Διευθυντή Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ, Στελέχους υποστήριξης 

γραφείου Διευθύνουσας Συμβούλου και Παρακαταθηκών καθώς και Στελέχους 

του Τμήματος Διαγωνισμών και Δημοσίων Συμβάσεων.  

 

3. Σε συνέχεια της Απόφασης Δ.Σ. αρ. 4/10 περί καταγγελίας της από 18/5 

Απόφασης 3822/18 περί προγραμματικής σύμβασης μεταξύ α) του ΕΚΠΑ, β) 

επιστημονικού υπευθύνου, Καθηγητή ΕΚΠΑ, κ. Νικόλαου Παναγιωτόπουλου και 

της Εταιρείας, η Εταιρεία προέβη σε δρομολόγηση των απαιτούμενων ενεργειών 

για την προετοιμασία της επαναπροκήρυξης του αντικειμένου της ως άνω 

σύμβασης, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΕ και δυνάμει της 17/13.2.20 

Απόφασης ΔΣ, αποφασίστηκε η σύναψη νέας προγραμματικής σύμβασης με το 

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.  Το Δ.Σ. αποφάσισε 

να μην παραληφθούν τα παραδοτέα υπ΄ αρ. 6 και 7 του ΕΚΠΑ, καθώς δεν 

τηρήθηκε πλήρως η σύμβαση, επίσης υπήρξαν εκκρεμότητες από προηγούμενα 

παραδοτέα, οι οποίες προστέθηκαν αυξητικά στις δυσκολίες ομαλής διεξαγωγής 

της έρευνας αξιολόγησης και αξιοποίησης από την Εταιρεία.  
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Γραφείο Συντονισμού Έργων 

 

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 ενέργειες  που διεκπεραιωθήκαν για το έτος 2019: 

- Παροχή συνεχούς πληροφόρησης και υποστήριξης των διευθύνσεων αναφορικά 

με τον τρέχοντα προγραμματισμό. 

- Συντονισμός τμημάτων για την συγγραφή εισηγήσεων με σκοπό την  

συμβασιοποίηση καλλιτεχνικών έργων και την υλοποίηση συναφών λοιπών 

δαπανών. 

- Οργάνωση και συντονισμός συναντήσεων ομάδων εργασίας με Στελέχη, Νομικούς 

συμβούλους, εξωτερικούς συνεργάτες και λοιπούς) ανάλογα με τις εκάστοτε 

ανάγκες των έργων. 

- Επισήμανση προβλημάτων κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος και 

παροχή συμβουλών για την ορθή αντιμετώπιση τους σύμφωνα με τους 

κανονισμούς της εταιρείας. 

- Συμμετοχή στην επιτροπή διαγωνισμών. 

- Συμμετοχή στην ομάδα κατάρτισης προϋπολογισμού για το έτος 2020. 

- Συντονισμός του συνολικού προγραμματισμού έργων και δράσεων για το έτος 

2020. 

- Μέριμνα για τη διατήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. 

- Συντονισμός και ενημέρωση συστημάτων διαχείρισης έργων: 

 Συν διαμόρφωση εσωτερικών κανονισμών βάσει καταγεγραμμένων 

αναγκών. 

 Συντονισμό δημιουργίας προτύπων εγγράφων για κάθε ανάγκη της 

εταιρείας. 

 Δημιουργία διαδικασιών συντονισμού (π.χ Ροή πληροφοριών). 

 Δημιουργία Workflow charters (Ροή εργασιών, πορεία αναθέσεων, 

χρονοδιαγράμματα κ.α) και συντονισμό των τμημάτων για την ενημέρωσή 

τους. 

 Υιοθέτηση νέου ψηφιακού εργαλείου διαχείρισης έργου (Monday.com).  
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Απολογισμός Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης 

 

Το 2019 είχαν σχεδιαστεί και προγραμματιστεί 50 στο σύνολο τους δράσεις και 
καλλιτεχνικά έργα. Βασική στόχευση του καλλιτεχνικού προγράμματος για το έτος αυτό 
ήταν  να επιτύχει την ενδυνάμωση των θεσμών που είχαν ήδη ξεκινήσει από το 2018, όπως 
το Φεστιβάλ Συνοικισμός, ο Πολιτισμός 2030, το πρόγραμμα φιλοξενίας ανερχόμενων 
καλλιτεχνών V.A.Initiator, και η επέτειος από την ανακήρυξη της Ελευσίνας σε Πολιτιστική 
Πρωτεύουσα της Ευρώπης, και την ίδια στιγμή η έναρξη δύο ακόμα  νέων  βασικών 
θεσμών, που η Ελευσίνα 2021 φιλοδοξεί να αφήσει παρακαταθήκη στην πόλη της 
Ελευσίνας μετά το 2021, του Ecoculture Festival  δηλαδή και του προγράμματος 
Fabricated Worlds (FabLab/Εργαστήριο Ψηφιακής Κατασκευής, TechCrafters, Downtown 
Creatives), όπως και η λειτουργία της θεατρικής σκηνής. Επιπλέον συστηματοποιήσαμε 
τις δράσεις και τα προγράμματα κατάρτισης που απευθύνονται στους κατοίκους της 
Ελευσίνας (Pilot Cities, EUphoria Walks, Teen Labs, Youth Labs), ενώ παράλληλα δίπλα 
στις παραπάνω δράσεις, συνεχίσαμε να υλοποιούμε προγράμματα, τα οποία 
εντάσσονται σταθερά στο πρόγραμμα μας από το 2016  και η ταυτότητα τους συνδέεται 
στενά πλέον με την πόλη (Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής, Αττικό Σχολείο Αρχαίου 
Δράματος, Συνέδριο HerMA).  Με τον τρόπο αυτό αναπτύξαμε το καλλιτεχνικό πρόγραμμα 
γύρω από τις τρεις κεντρικές θεματικές της Μετάβασης στην EUphoria, ενώ παράλληλα 
με την επιμέλεια και υλοποίηση των δράσεων του 2019, σχεδιάζαμε και τα προγράμματα 
των δύο επόμενων χρόνων (2020-2021).  
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Νέες στρατηγικές συνεργασίες  

Η Ελευσίνα 2021 μέσα στο 2019 ξεκίνησε μία στρατηγική συνεργασία με την Ακαδημία 
Φεστιβάλ, The Festival Academy (μια πρωτοβουλία του European Festival Association), 
τον μοναδικό ευρωπαϊκό οργανισμό που παρέχει εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε 
διοργανωτές φεστιβάλ. Στο πλαίσιο αυτό σχεδίασε, από κοινού με την Ακαδημία Φεστιβάλ, 
και υλοποίησε δύο προγράμματα κατάρτισης για τους επαγγελματίες του πολιτιστικού 
χώρου με έμφαση στα φεστιβάλ. Πρόκειται για το Atelier for Greek Festival Managers (1) -
την προσαρμοσμένη, στα ελληνικά δεδομένα και επαγγελματικές ανάγκες, έκδοση του 
διεθνούς προγράμματος Atelier for Young Festival Managers- που διοργανώθηκε για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα από τις 15 έως και 17 Φεβρουαρίου  και τις Αναγνώσεις 
Φεστιβάλ (2) - ένα εντατικό τριήμερο πρόγραμμα κατάρτισης στη διοργάνωση φεστιβάλ- 
που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Συνοικισμός 2019 και με επίκεντρο το 
ίδιο το φεστιβάλ. 
Με τον τρόπο αυτό η Ελευσίνα φέρνει στην Ελλάδα την Ακαδημία Φεστιβάλ και 
διοργανώνει μια σειρά από δράσεις, που ξεκίνησαν το 2019, επεκτείνονται μέσα στο 
2020 και κορυφώνονται το 2021, τη χρονιά του τίτλου. Σκοπό έχουν να μετατρέψουν την 
Ελευσίνα σε κέντρο απόκτησης τεχνογνωσίας και δικτύωσης για τα φεστιβάλ. Η 
συνεργασία της Ελευσίνας 2021 με την Ακαδημία Φεστιβάλ της Ένωσης Ευρωπαϊκών 
Φεστιβάλ στοχεύει στην προώθηση της θεωρητικής συζήτησης  αλλά και της πρακτικής 
γνώσης γύρω από το ρόλο και τη λειτουργία των φεστιβάλ, το ρόλο του καλλιτεχνικού 
διευθυντή, όλες τις πτυχές της διοργάνωσης ενός φεστιβάλ και κυρίως την προστιθέμενη 
αξία που δίνει στην διοργανώτρια πόλη. Δημιουργεί έτσι στον ελληνικό πολιτιστικό χώρο 
ένα νέο πεδίο κατάρτισης, δικτύωσης και απόκτησης τεχνογνωσίας για τους Έλληνες 
επαγγελματίες. 
Προς την κατεύθυνση αυτή ένα από τα πρώτα αποτελέσματα της στρατηγικής 
συνεργασίας των δύο αυτών οργανισμών ήταν και η δημιουργία του Ελληνικού Δικτύου 
Επιμελητών Φεστιβάλ, ένα δίκτυο για τα φεστιβάλ και τους ανθρώπους τους, για την 
καταγραφή, τη στήριξη και την προβολή της σύγχρονης καλλιτεχνικής παραγωγής της 
Ελλάδας.  
Μέσα από τα πρώτα βήματα της συνεργασίας αυτής 25 συμμετέχοντες, ανερχόμενοι 
επιμελητές και 8 μέντορες για το Atelier και 32 συμμετέχοντες και 8 μέντορες για τις 
Αναγνώσεις Φεστιβάλ είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την Ελευσίνα και ένα σημαντικό 
κομμάτι του προϋπολογισμού του προγράμματος να επιστρέψει στην πόλη (3.700 ευρώ 
και 3.800 ευρώ αντίστοιχα για τα δύο προγράμματα). 
 
https://eleusis2021.eu/draseis-2019/ 
 

Όλη η πόλη μια σκηνή 

Μία από τις βασικές αρχές που διέπουν το συνολικό πρόγραμμα της Ελευσίνας 2021 είναι 
η έμφαση που δίνουμε στον δημόσιο χώρο και, για τον λόγο αυτό,  πραγματοποιούμε τα 
έργα και τις δράσεις μας σε μη συμβατικούς χώρους, όπως γειτονιές, δρόμοι, πλατείες, 
σχολεία, μαγαζιά και σπίτια, δίπλα στα μεγάλα εγκαταλελειμμένα πρώην βιομηχανικά 
κτίρια της Ελευσίνας. Με τον τρόπο αυτό προσκαλούμε το σύνολο των κατοίκων, τους 
φίλους και τους επισκέπτες της πόλης να μοιραστούν νέες εμπειρίες στον δημόσιο χώρο 
και διευρύνουμε την πρόσβαση σε αυτόν.  
Έτσι διοργανώσαμε την Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής (3) για τρίτη συνεχή χρονιά (21-
22.06.2019). Οικοδομώντας πάνω στη βασική φιλοσοφία που διέπει τη συγκεκριμένη 
διοργάνωση, την επαναπροσέγγιση δηλαδή της σχέσης του ατόμου με τον δημόσιο χώρο 
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με το πρόσημο της εξωστρέφειας και της συμμετοχής σε αυτόν μέσα από την τέχνη, και 
οικοδομώντας πάνω στην επιτυχία της συγκεκριμένης διοργάνωσης των προηγούμενων 
ετών, δώσαμε μία νέα στόχευση στη διοργάνωση του 2019. Εστιάσαμε στη νέα γενεά 
μουσικών της περιοχής δίνοντας το στίγμα της μουσικής ταυτότητας της σύγχρονης 
Ελευσίνας. Έτσι μέσα σε 2 ημέρες, 12 διαφορετικά μουσικά σχήματα, 7 DJs, πάνω από 50 
μουσικοί από την Ελευσίνα και την ευρύτερη περιοχή του Θριασίου Πεδίου ενεργοποίησαν 
9 διαφορετικές μουσικές σκηνές αναζωογονώντας τον δημόσιο χώρο της πόλης 
αναδεικνύοντας σημαντικά τοπόσημα και δημιουργώντας νέα.  Βασική αρχή της ΕΓΜ είναι 
η εθελοντική συμμετοχή των μουσικών, ωστόσο ένα σημαντικό μέρος του 
προϋπολογισμού του συγκεκριμένου προγράμματος (επανα)επενδύθηκε στην πόλη μέσα 
από τις αμοιβές της επιμέλειας, του προσωπικού παραγωγής και διευκόλυνσης, αλλά και 
της κατανάλωσης που πραγματοποίησε το ίδιο το κοινό εκείνες τις μέρες ενισχύοντας τις 
τοπικές επιχειρήσεις εστίασης και κατ’ επέκταση την τοπική οικονομία. 
Πάνω στην ίδια κατεύθυνση, φιλοξενήσαμε την χορευτική παράσταση  Οριγκάμι, ένα 
κοντέινερ που διπλώνει και ένα σώμα που κινείται (4)  προϊόν συνεργασίας των 
Aerowaves και "Arc for Dance" για δύο ξεχωριστές παραστάσεις, σε τοπόσημα άρρηκτα 
συνδεδεμένα με την νεότερη ιστορία της Ελευσίνας. Το Οριγκάμι ήταν ένα βιομηχανικό 
ειδύλλιο ανάμεσα σε ένα μηχάνημα και μια χορεύτρια, μια μοναδική χορευτική 
παράσταση στο κατεξοχήν βιομηχανικό σκηνικό της πόλης της Ελευσίνας που 
δημιούργησε, έτσι,  μια ιδιαίτερη εμπειρία σύγχρονου χορού στον δημόσιο χώρο της 
πόλης, ενώ αποτέλεσε προάγγελο της συνεργασία με το Aerowaves η οποία κορυφώνεται 
το 2021 μέσα από το πρόγραμμα Moving Europe. 

 

 

 

Μακροχρόνια έργα  

Οι Ελευσίνιοι (12), ένα από τα μακροχρόνια έργα της Ελευσίνας 2021 που αποσκοπεί στην 
ενεργοποίηση και ενεργό συμμετοχή των κατοίκων,  ξεκίνησε στο τέλος του 2018. Σχεδόν 
δύο δεκαετίες μετά την Αγέλαστο Πέτρα, την ταινία ορόσημο για την πόλη της Ελευσίνας, 
ο Φίλιππος Κουτσαφτής επιστρέφει για να συναντήσει το σήμερα της πόλης. 
Μέσα στο 2019 ολοκληρώθηκε το έργο της ψηφιοποίησης του υλικού της Αγέλαστου 
Πέτρας (Β’ φάση ψηφιοποίησης, ταξινόμησης, συντήρησης και αρχειοθέτησης του 
80ωρου υλικού), ενώ πραγματοποιήθηκαν γυρίσματα για την πόλη του σήμερα και τους 
ανθρώπους της. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ Συνοικισμός 
αδημοσίευτο υλικό από την παλιά ταινία, ενώ ο σκηνοθέτης συμμετείχε σε συζήτηση με 
τους κατοίκους και τους Youthlabs. Το έργο συνεχίζεται μέσα στο 2020 και κορυφώνεται 
στο τέλος του 2021 σημαίνοντας την τελετή λήξης. 
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Ανάπτυξη Ικανοτήτων για κατοίκους 

 

 Pilot Cities (5) (25.01.2019 έως σήμερα) 
Η Ελευσίνα είναι η μοναδική ελληνική πόλη και μία από τις 16 σε ευρωπαϊκό επίπεδο που 
συμμετέχουν στο διεθνές πρόγραμμα Pilot Cities. Ένα πρόγραμμα που αποτελεί 
πρωτοβουλία του διεθνούς οργανισμού  UCLG-United Cities and Local Governments της 
UNESCO σε συνεργασία με τον ευρωπαϊκό οργανισμό Culture Action Europe για την 
διάχυση της ατζέντας Πολιτισμός 21, η οποία τοποθετεί τον πολιτισμό σε τέταρτο πυλώνα 
στη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων, δίπλα δηλαδή στην οικονομία, το περιβάλλον και την 
κοινωνική συμπερίληψη. 
Μέσα από τη μοναδική συνθήκη που δημιουργεί η Ελευσίνα 2021 και ο θεσμός της  
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, οι παραπάνω οργανισμοί παρέχουν 
καθοδήγηση στους ίδιους τους κατοίκους των πόλεων με σκοπό να πάρουν στα χέρια 
τους την πολιτιστική στρατηγική του τόπου τους. Μέσα στο 2019 υλοποιήθηκε η πρώτη 
φάση του προγράμματος, η φάση αυτό-αξιολόγησης. Με τη συμμετοχή 50 κατοίκων 
εκπροσώπων οργανισμών, φορέων και συλλογικοτήτων από τον ιδιωτικό και το δημόσιο 
τομέα και την κοινωνία των πολιτών εντόπισαν τη θέση που έχει ο πολιτισμός στην 
Ελευσίνα σήμερα. Στη βάση αυτή συγκροτήθηκε η δεκαπενταμελής ομάδα των 
πολιτιστικών διαμεσολαβητών που μέσα από εβδομαδιαίες συναντήσεις και υπό την 
καθοδήγηση πάντα των οργανισμών που εποπτεύουν το πρόγραμμα, διαμορφώνουν ένα 
σχέδιο δράσης που σκοπό έχει να διευρύνει το ρόλο και την επίδραση του πολιτισμού σε 
κάθε πτυχή της καθημερινότητας της πόλης και των πολιτών διαμορφώνοντας έτσι τη 
Ελευσίνα του αύριο. Μέσα στο 2019 η ομάδα αυτή συμμετείχε δύο φορές σε σχετικές 
ομιλίες και συνέδρια (συναντήσεις) και παρουσίασε στην Ελευσίνα και τη Γερμανία τη 
δράση της και τη μεθοδολογία της.  
Η Ελευσίνα συμμετέχει στο πρόγραμμα έπειτα από εκδήλωση ενδιαφέροντος της 
Ελευσίνας 2021 με σκοπό να γίνει η πρώτη συστηματοποιημένη κίνηση χάραξης της 
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πολιτιστικής στρατηγικής της πόλης και μάλιστα μέσα από μια μεθοδολογία που ξεκινά 
από «τα κάτω προς τα πάνω» (bottom up), εξοικειώνει τους πολίτες σε συμμετοχικές 
διαδικασίες και αντικατοπτρίζει καλύτερα τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.  
 

Φωτεινές Ιχνηλασίες (6) (14.09 -σε εξέλιξη) 

Οι Φωτεινές Ιχνηλασίες είναι η δημιουργία μιας συμμετοχικής εικαστικής εγκατάστασης 
μέσα από ένα πρωτότυπο συμμετοχικό εργαστήριο για 17 ελευσίνιους (17-65 ετών) χωρίς 
προηγούμενη ακαδημαϊκή ή επαγγελματική γνώση για τον σχεδιασμό φωτισμού, υπό την 
επιμέλεια και τον συντονισμό της ομάδας BeforeLight. Πρόκειται για μία σειρά 
εργαστηρίων (8 στο σύνολο τους σε διάρκεια 2 μηνών) που σκοπό είχαν να εισάγουν τους 
συμμετέχοντες στη θεωρία και τις πρακτικές εφαρμογές του φωτός με σκοπό να 
σχεδιάσουν από κοινού μια φωτιστική εγκατάσταση σε δημόσιο χώρο της πόλης. Μέσα 
από τη διαδικασία αυτή οι συμμετέχοντες αποκτούν την ευκαιρία να παρέμβουν στον 
δημόσιο χώρο της πόλης τους μετασχηματίζοντας τον με υλικά και μέσα που μόλις έχουν 
καταρτιστεί για τις χρήσεις τους. Η δράση βρίσκεται πριν το στάδιο της υλοποίησης, 
καθώς απαιτήθηκε τροποποίηση του συμφωνητικού με σκοπό να χωροθετηθεί στην 
περιοχή των σιδηροδρομικών γραμμών έξω από το κτίριο του ΟΣΕ. 
 

Euphoria Walks (σε εξέλιξη από το 2018) 

Οι Περίπατοι της EUphoria  είναι το βασικό εργαλείο γνωριμίας με το καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα της Ελευσίνας 2021, καθώς εισάγουν τους συμμετέχοντες στην κεντρική ιδέα, 
τη φιλοσοφία και την αποστολή της Ελευσίνας 2021 Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της 
Ευρώπης. Από τον Σεπτέμβριο του 2018, ύστερα από πρόταση της Διεύθυνσης, οι 
περίπατοι έχουν εμπλουτιστεί με αφηγήσεις και βιώματα ντόπιων. Έτσι οι κάτοικοι της 
περιοχής, αλλά και οι σύλλογοι, συμμετέχουν ενεργά. Σε σημεία της διαδρομής 
αφηγούνται μαρτυρίες και μνήμες τους από την πόλη που συνδέονται με τις 
συγκεκριμένες Θεματικές και περιοχές του καλλιτεχνικού προγράμματος.  
Μέσα στο 2019 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 25 Περίπατοι από τους οποίους 13 ήταν 
προγραμματισμένοι και 2 από αυτούς σχεδιάστηκαν ειδικά ώστε να πλαισιώσουν την 
έκθεση Μουτζαλωμένες Πολιτείες σε συνεργασία με τον Αθλητικό Σύλλογο ΟΚΕ Ελευσίνας 
και το Μουσείο Καζαντζάκη. Στους υπόλοιπους 10 Περιπάτους συμμετείχαν Σχολεία της 
Ελευσίνας και της ευρύτερης περιοχής που συμμετέχουν όχι μόνο σε προγράμματα 
Erasmus+, Ιδρύματα και Πανεπιστημιακές Σχολές της Ελλάδας και του εξωτερικού. 
Συνολικά πάνω από 500 άτομα συμμετείχαν στους Περιπάτους. 
Παράλληλα σχεδιάστηκε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε συνεργασία της ΠΠΕ και της 
Υπεύθυνης της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης. Αφορά έναν περίπατο μιας σχολικής τάξης κάθε φορά, διάρκειας δύο 
ωρών στην πόλη της Ελευσίνας με στάσεις σε σημεία ενδιαφέροντος που σχετίζονται με 
το Πρόγραμμα της Ελευσίνας 2021. Ο περίπατος που έχει αφετηρία τον Παλιό 
Σιδηροδρομικό Σταθμό της πόλης μετά από ενδιάμεσες στάσεις καταλήγει στο Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Ελευσίνας. Τα παιδιά μέσα από στοχευμένες 
δραστηριότητες έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με το Πρόγραμμα της 
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας και τις τρεις βασικές θεματικές της με έμφαση στη θεματική 
EUnvironment.   
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Teen & Youth Labs (σε εξέλιξη από το 2018) 

Στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτισμός 2030 και πιο συγκεκριμένα του Citizens' 
Capacity Building διοργανώνουμε τα εργαστήρια Teen Labs και Youth Labs.  
 
Teen Labs  

Μέσα από τις δίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις, οι έφηβοι (12-15 ετών) της Ελευσίνας 
συνδιαμορφώνουν με την καλλιτεχνική ομάδα της Ελευσίνας 2021 το καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης. Τα εργαστήρια 
παρακολουθούν 18 έφηβοι. 
 
Youth Labs 
 
 Έργο κάθε νεαρού επιμελητή/επιμελήτριας των Youth Labs (16-25 ετών) είναι να κάνει 
την καλλιτεχνική ιδέα πράξη. Τα εργαστήρια ξεκίνησαν έναν χρόνο πριν με τη συμμετοχή 
14 νέων της Ελευσίνας ενώ τώρα ο αριθμός τους έχει ξεπεράσει τους 30. 
  
Οι συμμετέχοντες και των δυο Εργαστηρίων:  
 

- Είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και να βιώσουν καλλιτεχνικά έργα, 
όπως τα Αποθέματα, Έ-ΦΥΓΑ Μικρασία, οι Κήποι Μιλούν κ.ά.  και να 
συνομιλήσουν με τους δημιουργούς τους. Δημιούργησαν τις δικές τους 
αφίσες για τα καλλιτεχνικα έργα που μοίρασαν στα σχολεία τους ενώ 
έκαναν την παραγωγή δικών τους προωθητικών video για το Συνοικισμό 
που προβλήθηκαν στην πλατφόρμα Youtube της Ελευσίνας 2021. 
    

Συμμετείχαν: 
- στα εργαστήρια παραγωγής ταινιών Animation σε συνεργασία με το 

Διεθνές Φεστιβάλ AnimaSyros 
- στο Εφήμερο Καλλιτεχνικό Μνημείο του Olivier Grossettete, τόσο στα 

εργαστήρια όσο και στη κατασκευή του έργου στην κεντρική πλατεία της 
Ελευσίνας.  

- στα Euphoria Walks καλύπτοντας φωτογραφικά τους περιπάτους. 
Παράλληλα συνομιλούσαν με τους συμμετέχοντες μεταφέροντας τις 
εμπειρίες τους από τη συμμετοχή τους στην Ελευσίνα 2021 ΠΠΕ. 

- Δύο μέλη των Youth Labs συμμετείχαν στις 26-29 στη Διεθνή Συνάντηση 
“Dresden Dialogue 2019”- “Creating Neue Heimat” -Δημιουργώντας ένα 
νέο «Σπίτι» στην πόλη Δρέσδη.Στη Συνάντηση μέσα από συμμετοχικά 
εργαστήρια και ειδικές θεματικές νέοι από την Δρέσδη και άλλες 
Ευρωπαϊκές πόλεις, μεταξύ 16—22 ετών, με ενδιαφέρον στην τέχνη, την 
κοινωνία και την πολιτική και που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε μια 
διαδικασία αλλαγής της πόλης τους, θα προσπαθήσουν να απαντήσουν 
στα παραπάνω ερωτήματα σχετικά με τον τόπο, την ταυτότητα και την 
αίσθηση του ανήκειν.  

- Ένα μέλος εκπροσώπησε τα Youth Labs στο ECoC’S Neighbours’ Day που 
διοργανώθηκε το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαΐου στην Ματέρα της 
Ιταλίας 

 
Η τελευταία δράση των Youth Labs – Οκτώβριος 2019- εγκαινίασε έναν κοινό χώρο 
προβληματισμού και διεκδίκησης, έναν χώρο συζήτησης, ανταλλαγής απόψεων και ιδεών 
από και για τους νέους της Ελευσίνας. Ως πρώτο θέμα επιλέχθηκε να αναδειχθεί η ανάγκη 
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δημιουργίας ενός πάρκου για μικρούς και μεγάλους που απολαμβάνουν να κάνουν roller, 
skate, finger skate, bmx. Για τον σκοπό της εκδήλωσης τα μέλη των Youth Labs γυρίσανε 
ή συμμετείχαν στην ταινία μικρού μήκους για το skateboard-και όχι μόνο- στην Ελευσίνα. 
Άλλοι σχεδίασαν μέρος της επικοινωνιακής στρατηγικής και την αφίσα, άλλοι την 
οργάνωση της εκδήλωσης, από την χωροθέτηση έως και την παραμικρή λεπτομέρεια για 
να διεξαχθεί συζήτησε μεταξύ των νέων και εκπροσώπων από θεσμοθετημένους φορείς 
της Ελευσίνας. Θα ακολουθήσει μια σειρά από δημόσιες εκδηλώσεις με σκοπό να 
αναδειχθούν ζητήματα που αφορούν τους νέους και την τέχνη.  
 

Επέτειος από την ανακήρυξη 

 Συμμετοχικό Εφήμερο Μνημείο 

 

Για τον εορτασμό της 3ης επετείου από την ανακήρυξη της Ελευσίνας σε πολιτιστική 
πρωτεύουσα της Ευρώπης δημιουργήσαμε στην κεντρική πλατεία της πόλης, με αθρόα 
συμμετοχή των Ελευσινίων κατοίκων, Συλλόγων και ομάδων πολιτών το Συμμετοχικό 
Εφήμερο Μνημείο (7). Μέσα από συμμετοχικά εργαστήρια που διήρκησαν πέντε ημέρες 
και μια ολοήμερη γιορτή την Κυριακή 10 Νοεμβρίου κατασκευάσαμε τον Κρόνο, ένα από 
τα πλέον εμβληματικά παλιά βιομηχανικά εργοστάσια της πόλης με χαρτόνια και ταινίες. 
Ο χάρτινος Κρόνος έφτασε τα 1.000 χαρτόκουτα, 500 από τα οποία αποκλειστικά 
κατασκευασμένα από τους ίδιους τους κατοίκους, και 12 μέτρα ύψος. Το έργο παρέμεινε 
από την Κυριακή μέχρι την Τρίτη στην κεντρική πλατεία της πόλης, έπειτα από επιθυμία 
όλων και δημιούργησε μια ατμόσφαιρα χαράς και ένα αίσθημα ανάτασης και 
υπερηφάνειας σε όλους και όλες που συνεργάστηκαν για την κατασκευή του. 
Συγκεκριμένα συμμετείχαν 11 σχολεία της περιοχής, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια, 10 
αθλητικοί και πολιτιστικοί Σύλλογοι ενώ καθημερινή ήταν η παρουσία και υποστήριξη του 
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Συλλόγου Εθελοντών Θριασίου Πεδίου. Στην απεγκατάσταση του Κρόνου συμμετείχαν 
480 μαθητές από Γυμνάσια και Λύκεια κυρίως. ενώ ενημερώθηκαν από επισκέψεις στα 
Γυμνάσια του Δήμου Ελευσίνας πάνω 1200 μαθητές.  
 

Η επιλογή του συγκεκριμένου έργου έφερε το θέμα της διάσωσης του πραγματικού 
Κρόνου ξανά στο προσκήνιο.  Η πόλη, με τον τρόπο αυτό, δήλωσε παρούσα στην 
διεκδίκηση του Κρόνου, θεωρώντας πως το εγκαταλελειμμένο βιομηχανικό συγκρότημα 
μπορεί να αποτελέσει έναν νέο πυρήνα ανάπτυξης της Ελευσίνας αλλά και της ευρύτερης 
περιοχής  με νέες χρήσεις για τους ίδιους τους κατοίκους και να αναδειχθεί -όπως του 
αξίζει- σε μνημείο πολιτιστικής και βιομηχανικής κληρονομιάς. 
Το έργο ήταν μία συμβολική κίνηση για το πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει η πόλη όταν 
δουλεύουμε όλοι μαζί, και επίσης για το πόσο ψηλά εξυψώνει την ίδια την πόλη ο θεσμός 
και το όραμα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης. 
Ο Γάλλος καλλιτέχνης, Olivier Grossetete που ειδικεύεται σε συμμετοχικά έργα 
αποκλειστικά στον δημόσιο χώρο και εμπνέεται κάθε φορά από την ίδια την πόλη, 
βρέθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα έπειτα από πρόσκληση της Ελευσίνας 2021. 
Το Συμμετοχικό Εφήμερο Μνημείο ήταν ένα έργο χαρακτηριστικό της γενικότερης 
κατεύθυνσης και φιλοσοφίας της Ελευσίνας 2021. Η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της 
Ευρώπης εστιάζει σε έργα  που δημιουργούν νέες μοναδικές εμπειρίες στους 
συμμετέχοντες, και φέρνουν τους Ελευσίνιους πολίτες σε πρώτο πλάνο ως κεντρικούς 
συντελεστές των δράσεων. Την ίδια στιγμή επιχειρεί να εμπνεύσει νέες στάσεις για τα 
ζητήματα ανάπλασης του αστικού τοπίου και καλεί, με τον τρόπο αυτό, τους κατοίκους 
να αναπτύξουν μια νέα σχέση με τον δημόσιο χώρο της πόλης τους μεταμορφώνοντας, 
έτσι, την εικόνα αλλά και την καθημερινότητα της Ελευσίνας. Πάνω σε αυτή την 
κατεύθυνση η Ελευσίνα 2021 δημιουργεί μία συνέχεια ανάμεσα στις τρεις επετείους μέσα 
από έργα που λαμβάνουν δράση αποκλειστικά στον δημόσιο χώρο της Ελευσίνας, 
βαδίζοντας έτσι προς την τελετή έναρξης του 2021, της χρονιάς δηλαδή που η πόλη 
φιλοξενεί τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσα της Ευρώπης. 
 

Βασικοί θεσμοί  

Συνάντηση Πολιτισμός 2030 #2 (8) 

H τετραήμερη διοργάνωση της Ελευσίνας 2021 Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης  
επιχείρησε και κατάφερε για δεύτερη συνεχή χρονιά να συγκεντρώσει τους επαγγελματίες 
του πολιτιστικού χώρου στην Ελευσίνα, και έτσι να μετατρέψει την πόλη  σε σημείο 
διασύνδεσης, προβληματισμού και ανταλλαγής  γύρω από τα εμπόδια και τις προοπτικές 
της πολιτιστικής ανάπτυξης στην περιφέρεια. Πάνω από 200 συμμετέχοντες (223 εκ των 
οποίων 48 ομιλητές) από την Ελευσίνα, την Ελλάδα, το εξωτερικό και άλλες Πολιτιστικές 
Πρωτεύουσες της Ευρώπης συμμετείχαν σε συνολικά 12 ομάδες εργασίας, τρεις κεντρικές 
ομιλίες, συμπόσια με καλλιτέχνες, περιπάτους γνωριμίας με την Ελευσίνα και τα 
πολλαπλά αφηγήματα της τοπικής κοινωνίας, εκθέσεις και ένα πλούσιο καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα. Με θέμα το τρίπτυχο “Άνθρωποι, Ιστορίες, Πολιτισμός” εστιάσαμε φέτος στις 
ιστορίες των ανθρώπων εκείνων, που με τις καινοτομίες τους άλλαξαν το καλλιτεχνικό 
πεδίο αλλά και την πολιτιστική ζωή των πόλεων τους, και για τον λόγο αυτό 
προσκαλέσαμε ως κεντρικούς ομιλητές τη Judith Knight (Ηνωμένο Βασίλειο), τον Βασίλη 
Χαραλαμπίδη και την Κατερίνα Γρέγου, καταξιωμένους επαγγελματίες του πολιτισμού σε 
Ελλάδα και Ευρώπη με πολυετή εμπειρία στη δουλειά τους.  
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Βασική αποστολή της Συνάντησης Πολιτισμός 2030 είναι η δημιουργία ενός φυσικού 
χώρου προβληματισμού για τους επαγγελματίες του πολιτισμού και ταυτόχρονα η 
καθιέρωση της Ελευσίνας σε κέντρο δικτύωσης για τους εμπλεκόμενους του πολιτιστικού 
πεδίου.  
Οικοδομώντας πάνω σε αυτή τη βάση σχεδιάσαμε και πραγματοποιήσαμε την έκδοση του 
2019 με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτύχουμε ένα «άνοιγμα» στην πόλη για όλους τους 
επισκέπτες και προσκεκλημένους της Συνάντησης. Προς την κατεύθυνση αυτή η εταιρεία 
πολιτιστικής διαχείρισης Mentor σχεδίασε και υλοποίησε έξι θεματικές διαδρομές 
εμπνευσμένες από την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελευσίνας. Το «Γνωρίζουμε 
την πόλη» συνδύασε με μοναδικό τρόπο αστικούς περιπάτους, συναντήσεις, 
παρουσιάσεις και αφηγήσεις που αξιοποιούν και προβάλλουν το πολιτιστικό απόθεμα 
της πόλης, καθώς και τις μοναδικές ιστορίες και δραστηριότητες των κατοίκων και των 
τοπικών συλλόγων. 
Όσοι παρακολούθησαν τους «Φύλακες της μνήμης» (07.11.2019) είχαν την ευκαιρία να 
εξερευνήσουν το κέντρο τη πόλης, από το παλιό λιμάνι μέχρι την εκκλησία του Αγίου 
Γεωργίου, ώστε να ανακαλύψουν τα σημαντικότερα τοπόσημα της Ελευσίνας και τους 
συναρπαστικούς ανθρώπους που σημάδεψαν την ιστορία της. Ενώ η διαδρομή «Από τον 
Πόντο στη «Νέα Τραπεζούντα», την ίδια μέρα, σχεδιάστηκε ως χαλαρός περίπατος στον 
συνοικισμό των Ποντίων της Ελευσίνας («τα ρώσικα»). Κατά την επίσκεψη στον Σύλλογο 
Ποντίων Ελευσίνας «Νέα Τραπεζούντα» οι συμμετέχοντες απόλαυσαν μία μικρή επίδειξη 
των δυνατοτήτων της ποντιακής λύρας και τα ασυναγώνιστα τοπικά φρεσκοτηγανισμένα 
πιροσκί. 
Η διαδρομή «Από τη Δήμητρα στους Τιτάνες» (08.11.2019) ήταν ένας περίπατος στο 
παράκτιο μέτωπο της πόλης, από τη Βλύχα με τα παράνομα διαλυτήρια πλοίων μέχρι το 
εντυπωσιακό συγκρότημα του Κρόνου, ώστε να προβληθεί η βιομηχανική κληρονομιά και 
η ιστορία της περιβαλλοντικής καταστροφής της Ελευσίνας. Την ίδια μέρα «Οι φρουροί 
της Λεψίνας» ήταν μια εισαγωγή στο αρβανίτικο παρελθόν της Ελευσίνας, η οποία 
κορυφώθηκε με την επίσκεψη στο Λαογραφικό Σύλλογο Ελευσίνας «Αδράχτι», όπου οι 
συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν παραδοσιακές αρβανίτικες λιχουδιές. Η 
διαδρομή «Made in Eleusis» (09.11.2019) πρόσφερε στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα 
να γνωρίσουν τοπικούς δημιουργικούς επαγγελματίες και να πάρουν μία γεύση από τις 
δυσκολίες του να είσαι δημιουργικός στην περιφέρεια. Τέλος, οι «Ιστορίες από τη 
Μεγαλόνησο» αποτέλεσαν μία δράση γνωριμίας με τους Κρήτες της Ελευσίνας. Οι 
συμμετέχοντες γεύτηκαν μοναδικές συνταγές της κρητικής κουζίνας (συνοδεία του 
απαραίτητου ρακόμελου) και ολοκλήρωσαν τη βραδιά τους με μία εντυπωσιακή επίδειξη 
κρητικών χορών στην έδρα της Ένωσης Κρητών. 
Για την διεξαγωγή του τετραήμερου η Ελευσίνα 2021 συνεργάστηκε με επαγγελματίες της 
περιοχής (διαμονή, μεταφορές, διατροφή, οπτικοακουστικός εξοπλισμός, φωτογράφηση, 
προσωπικό διευκόλυνσης, βιντεοσκόπηση κ.α.), στρατηγική επιλογή, η οποία σε 
οικονομικά μεγέθη μεταφράζεται με το 80% περίπου του προϋπολογισμού του 
συγκεκριμένου προγράμματος να (επανα)επενδύεται σε εταιρείες με έδρα την περιοχή 
συμβάλλοντας σημαντικά στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: Ψ1Σ146Μ3Μ3-39Η



Σελ. 15 
 Απολογισμός 2019 

   

 

 

Φεστιβάλ Συνοικισμός #2, (22.30.06.2019) (13-25) 

 

Η δεύτερη έκδοση του Φεστιβάλ Συνοικισμός έλαβε χώρα κατά την περίοδο 22-
30.06.2019 υπό την θεματική της Ιστορίας. Το Φεστιβάλ, εστιάζοντας στις σύγχρονες 
παραστατικές τέχνες, παρουσίασε Έλληνες και Διεθνείς καλλιτέχνες τονίζοντας 
σύγχρονες αισθητικές κατευθύνσεις και στοχεύοντας στην ενθάρρυνση της 
συμμετοχικότητας από τους επισκέπτες και τους κατοίκους της Ελευσίνας. Η διοργάνωση 
ολοκληρώθηκε με επιτυχία αφήνοντας θετικές εντυπώσεις αλλά και περιθώρια βελτίωσης 
για το μέλλον.  
 
Στο Φεστιβάλ παρουσιάστηκαν:  
 
Μετακλήσεις καλλιτεχνικών έργων 

- Τάνια Ελ Χούρη – Οι Κήποι Μιλούν   
- Πείτε Μου Τι Μπορώ Να Κάνω  
- Dictaphone Group – Ουδέν Προς Δήλωση,  
- Ντέμπορα Πίρσον – Ιστορία, Ιστορία, Ιστορία   
- Hatari theatre Group – Αϊτή, μια performance για την Ιστορία 

 
Νέα πρωτότυπα έργα που δημιουργήθηκαν ειδικά για την πόλη της Ελευσίνας και τους 
κατοίκους της 

- Γιολάντα Μαρκοπούλου – Έ_φυγα Μικρασία,  
- Αλέξανδρος Μιστριώτης Η Ιστορία ενός Αιχμαλώτου 
- Φίλιππος Κουτσαφτής – Οι Ελευσίνιοι,  
- Ασπασία-Μαρία Αλεξίου – Διαδρομές στις Ρίζες #3  
- Εύη Καλογηροπούλου – Motorway 6  
- Προγράμματα κατάρτισης για επαγγελματίες (Δηώ Καγγελάρη – Εργαστήριο 

Κριτικής  
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- European Festivals Association –  
- Festival Readings,  
- IETM – IETM Campus   
- Παράλληλες δράσεις (Καφενείο η Β(β)ουλή (24),  
- Καλλιτεχνικό Εργαστήριο για Παιδιά (25),  
- Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής,  
- Περίπατοι της EUphoria 

 
Το Φεστιβάλ Συνοικισμός επισκέφθηκαν περίπου 1.750 άτομα ενώ αξίζει να σημειωθεί 
πως οι νέες παραγωγές του Αλέξανδρου Μιστριώτη, της Γιολάντας Μαρκοπούλου και της 
Ασπασίας-Μαρίας Αλεξίου ήταν sold out. Στους επισκέπτες συνυπολογίζονται οι 50 
programmers που επισκέφθηκαν την Ελευσίνα από την Ελλάδα και το εξωτερικό μέσω των 
δράσεων δικτύωσης και ανάπτυξης ικανοτήτων. Πρόκειται ίσως για τη μοναδική 
διοργάνωση στην Ελλάδα που συγκεντρώνει τόσους ξένους programmers.  
Επίσης κυρίως μέσα από το έργο Ε_ΦΥΓΑ Μικρασία έγινε πλέον κατανοητή και 
αναγνωρίστηκε η ιδιαιτερότητα του προγράμματος της Ελευσίνας 2021, η επιδίωξη 
δηλαδή να επαναπροσδιορίσουμε σήμερα τη μορφή και το περιεχόμενο της δημόσιας 
κουλτούρας. Η συγκεκριμένη παράσταση ήταν προϊόν συν δημιουργίας με τους κατοίκους 
του Συνοικισμού, διαμορφώθηκε μέσα από τις δικές τους ιστορίες και την ενεργό 
συμμετοχή τους και με αυτό τον τρόπο πέτυχε δύο βασικούς μας στόχους: 1. Να φέρει 
τους κατοίκους της Ελευσίνας σε άμεση επαφή με τη σύγχρονη τέχνη και 2. Να 
επικοινωνήσουμε στο ευρύ κοινό μέσα από την καλλιτεχνική δημιουργία το νέο αφήγημα 
της πόλης. Το έργο έτυχε θερμής υποδοχής από την κριτική και τον ελληνικό τύπο, από 
τους ξένους programmers αλλά και από τους απλούς θεατές και τους κατοίκους της 
πόλης.    
Το αποτύπωμα του Φεστιβάλ στην πόλη αφορά τόσο το πολιτιστικό κομμάτι και τη 
συμμετοχή των κατοίκων και των συλλόγων της πόλης, όσο και τον οικονομικό αντίκτυπο 
στην πόλη και τις επιχειρήσεις της. Αναφορικά με τη συμμετοχή των κατοίκων, μέσα από 
το Καφενείο Η Β(β)ουλή συνεργαστήκαμε με τους εξής συλλόγους και κατοίκους:  
Youth Labs, Φωτογραφική Λέσχη Ελευσίνας, Εθελοντές Αισχυλείων, Όμιλος 
Καλαθοσφαίρισης Ελευσίνας, Αναστασία Δάλμα, Χριστόδουλος Μπαλόκας, Σταυρούλα 
Μπαλόκα, Δανάη Χριστούδη, Μάξιμος Δημητράς.  
Ο Σύλλογος Μικρασιατών είχε ενεργή συμμετοχή σε διάφορες δράσεις του Φεστιβάλ, ενώ 
δημιουργήσαμε και ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το Μουσείο το οποίο 
παρακολούθησαν 50 περίπου παιδιά, ενώ οργανώθηκε και ειδικό πρόγραμμα για ΑμΕΑ 
το οποίο παρακολούθησαν 20 παιδιά.  
Νέοι της πόλης που συμμετέχουν στα Youth Labs ενεπλάκησαν με το φεστιβάλ στη 
διάρκεια της προετοιμασίας και ειδικότερα στο κομμάτι της επικοινωνίας και της 
διάχυσης, με τη δημιουργία προωθητικών βίντεο για το Φεστιβάλ.  
Επίσης, 22 κάτοικοι της πόλης εργάστηκαν στο Φεστιβάλ ως υποστηρικτικό προσωπικό 
(διευκόλυνση κοινού, info point, υποστήριξη στην παραγωγή).  
Παράλληλα, για ένα πολύ μεγάλο μέρος των υπηρεσιών που απαιτήθηκαν 
απευθυνθήκαμε σε επαγγελματίες της πόλης. Εκτιμάται πως από τον συνολικό 
προϋπολογισμό του Φεστιβάλ και των δράσεων που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του 
Συνοικισμού, ένα ποσοστό 41% (± 87.778,35€) επέστρεψε στην τοπική οικονομία (κυρίως 
σε δαπάνες διαμονής, διατροφής, οδικής μετακίνησης και οπτικοακουστικού εξοπλισμού). 
Τέλος, αξίζει να σημειωθούν οικονομικές εισροές στην τοπική οικονομία από επισκέπτες 
και συνεργάτες του Φεστιβάλ που δεν προκύπτουν από ποσά που δαπανήθηκαν μέσω 
της Ελευσίνας 2021 όπως η διαμονή και διατροφή των programmers που επισκέφθηκαν 
την πόλη με το πρόγραμμα του ONDA, ύψους ± 5.200€. Πέρα από αυτό σαφώς υπάρχει 
ένας οικονομικός αντίκτυπος στην πόλη από τους επισκέπτες που ήρθαν από την Αθήνα, 
τον οποίο όμως δεν μπορούμε να υπολογίσουμε με σαφήνεια. 

ΑΔΑ: Ψ1Σ146Μ3Μ3-39Η



Σελ. 17 
 Απολογισμός 2019 

   

 

 

H 2η έκδοση του «Φεστιβάλ Συνοικισμός 2019» ήρθε να επιβεβαιώσει τη στενή σχέση που 
υπάρχει ανάμεσα στην ιδιαιτερότητα της γειτονιάς του Συνοικισμού της Ελευσίνας με την 
προσπάθεια της Ελευσίνα 2021 Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης να 
επαναπροσδιορίσει τη σχέση  δημιουργού και θεατή. 
Προγράμματα Ανάπτυξης Ικανοτήτων για επαγγελματίες  

Μέσα στο 2019, υλοποιήσαμε δράσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα μας από το 2017 
και ταυτίζονται, πλέον, με την Ελευσίνα, όπως το Διεθνές Συνέδριο Πολιτιστικής 
Διαχείρισης HerMa (9) σε συνεργασία με τον οργανισμό  Πρωτοβουλία για την Ανάδειξη 
της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και το Αττικό Σχολείο Αρχαίου Δράματος (10) σε 
συνεργασία με τον οργανισμό Δρόμος με Δέντρα (Baumstrasse).  
Στο HerMa συμμετείχαν ενεργά 8 πολιτιστικοί Σύλλογοι της πόλης, οι οποίοι είχαν την 
ευκαιρία να λάβουν καθοδήγηση από τον οργανισμό Πρωτοβουλία για την Ανάδειξη της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς ώστε να συστηθούν στο κοινό, να προωθήσουν τα πολιτιστικά 
τους προϊόντα (κέρασμα), να παρουσιάσουν τη δράση και κάποιο από τα έθιμα τους 
(Agora) και με τον τρόπο αυτό «να έρθουν στο προσκήνιο» κατά τον τίτλο του φετινού 
συνεδρίου. Σε οικονομικά μεγέθη το 1/7 του προϋπολογισμού του εν λόγω προγράμματος 
επιστρέφει μέσω των δαπανών στην πόλη. 
Το Αττικό Σχολείο Αρχαίου Δράματος διοργανώθηκε για 7η φορά στην Ελευσίνα για 33 
συμμετέχοντες από την Ελλάδα, 3 εκ των οποίων από την Ελευσίνα και 14 
προσκεκλημένους από το Princeton Πανεπιστήμιο του New Jersey. Πρόκειται για ένα 
10ήμερο πρόγραμμα κατάρτισης πάνω στη φιλοσοφία, τη θεωρία, τις πρακτικές και τις 
σύγχρονες προσεγγίσεις του Αρχαίου Δράματος. Το πρόγραμμα των καλλιτεχνικών 
εκδηλώσεων (συναυλίες, θέατρο κλπ) ήταν ανοιχτό στο κοινό σε απογευματινές & 
βραδινές ώρες ώστε να διευρύνουμε την προσβασιμότητα, ενώ για χώρο διεξαγωγής 
επιλέχθηκε το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ελευσίνας λόγω της κεντρικότητας του σημείου αλλά 
και της συμβολικής του αξίας. Σε οικονομικά μεγέθη το 15% του προϋπολογισμού της 
Ελευσίνας 2021 μέσα από υπηρεσίες και προμήθειες επέστρεψε σε επαγγελματίες της 
πόλης, ενώ δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί το μέγεθος της εισφοράς στην τοπική 
οικονομία από την καθημερινή κατανάλωση των συμμετεχόντων. 
 Πάνω στον άξονα της κατάρτισης η Ελευσίνα 2021 εγκαινίασε ένα νέο πρόγραμμα το 
Tandem Cultural Capitals (11),  την προσαρμοσμένη έκδοση του διεθνούς προγράμματος 
Tandem των οργανισμών European Cultural Foundation και MitOst για τις ΠΠΕ. Φέραμε 
κοντά δύο επαγγελματίες, εκπροσώπους πολιτιστικών οργανισμών από την οικογένεια 
των Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης, έναν δηλαδή από την Ελευσίνα 2021 και 
μία από τη Leeuwarden-Fryslan 2018, με σκοπό τη δημιουργία ενός νέου συνεργατικού 
project. 
 

Χριστουγεννιάτικες Δράσεις  

Με αφορμή τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο λειτουργίας του 
«Χριστουγεννιάτικου Χωριού» που διοργανώθηκε στην Πλατεία Ηρώων Ελευσίνας από 
την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας πραγματοποιήθηκαν δυο διαδραστικές 
παραστάσεις με έντονο το βιωματικό στοιχείο. Η ηθοποιός Άνδρη Θεοδότου  ερμηνεύσε 
στις 22 και 29 Δεκεμβρίου χριστουγεννιάτικα παραμύθια με θεατρικά στοιχεία και στη 
συνέχεια τα παιδιά ζωντανεύσαν με την βοήθεια της, αλλά και των Teen labs , τους ήρωες 
μέσα από πρωτότυπα παιχνίδια και κατασκευές. 
Επιπλέον: 
Καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας του Χριστουγεννιάτικου Χωριού οι μικροί επισκέπτες του 
χωριού έγραφαν και ζωγράφιζαν τις ευχές τους για τη νέα χρονιά.  Ως ανταπόδοση, 
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προσφέραμε σε κάθε συμμετέχοντα έναν φάκελο με το λογότυπο της ΠΠΕ που περιείχε, 
ένα μολύβι, ένα μαγνητάκι με τα εικαστικά της ΠΠΕ.  
Με την βοήθεια των Teen Labs Μικροί και μεγάλοι ζωγράφισαν και έγραψαν  ευχές στον 
Οικίσκο της ΠΠΕ 
Οργανώθηκε ένα Κυνήγι Θησαυρού από τα μέλη των Youth Lab που δυστυχώς λόγω 
καιρικών συνθηκών αναβλήθηκε 
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Απολογισμός Διεύθυνσης Επικοινωνίας 
και Marketing 
Γενικές παρατηρήσεις 

Η Διεύθυνση Επικοινωνίας και Marketing κατά τη διάρκεια του έτους 2019 υποστήριξε 
επικοινωνιακά το σύνολο του καλλιτεχνικού προγράμματος και εδραίωσε την επικοινω-
νιακή της στρατηγική. Για την υποστήριξη των αναγκών προσλήφθηκε ένα επιπλέον στέ-
λεχος, το οποίο ανέλαβε την διαδικτυακή επικοινωνία, το συντονισμό με την Γενική Καλ-
λιτεχνική Διεύθυνση καθώς και τη διαχείριση των επικοινωνιακών δράσεων της ΠΠΕ.  

Για την υλοποίηση των Επικοινωνιακών αναγκών των καλλιτεχνικών Δράσεων, του προ-
γράμματος και της Εταιρείας η Διεύθυνση σύναψε συμφωνία με εξωτερικούς συνεργά-
τες.  

Οι συνεργάτες αυτοί ήταν: 

- Εταιρεία Mentor για θέματα εκτέλεσης ψηφιακής στρατηγικής και της τεχνικής 
υποστήριξης της ιστοσελίδας και των ψηφιακών εφαρμογών 

- Συνεργασίες με ελεύθερους επαγγελματίες για θέματα documentation, φωτο-
γράφησης, βιντεοσκόπησης, κλπ 

- Δημιουργικό γραφείο g design studio για το σχεδιασμό της κεντρικής ιστοσελί-
δας και της ταυτότητας της Εταιρείας.  

Σύμφωνα με την ανεπίσημη ενημέρωση για τα θέματα Χορηγικού Προγράμματος, η Διεύ-
θυνση Επικοινωνίας και Marketing σε πρώτο στάδιο συνέχισε τις επαφές με τους χορη-
γούς εφαρμόζοντας τη Χορηγικής Πολιτικής και στη συνέχεια μεταβίβασε την διαχείριση 
των χορηγιών στη Διευθύνουσα Σύμβουλο. 

 

Ενέργειες – δράσεις 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Ανακοινώσεις Τύπου / Δελτία Τύπου / Συνεντεύξεις Τύπου για τις Δράσεις του Καλ-
λιτεχνικού Προγράμματος: 

- Pilot Cities (πρώτη φάση προγράμματος) 

- Atelier for Greek Festival Managers   

- Origami: Ένα κοντέινερ που διπλώνει κι ένα σώμα που κινείται 

- Φεστιβάλ Συνοικισμός #2 

- Διαδρομές στις Ρίζες #2 

- Οι Κήποι Μιλούν 

- Πείτε Μου Τι Μπορώ Να Κάνω 

- Η Ιστορία ενός Αιχμαλώτου 

- Ιστορία, Ιστορία, Ιστορία 

- Οι Ελευσίνιοι αφηγούνται 

- Ε_ΦΥΓΑ Μικρασία 
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- Αϊτή, μία performance για την Ιστορία 

- Ουδέν προς δήλωση 

- Motorway 6 

- Εργαστήριο κριτικής 

- Αναγνώσεις Φεστιβάλ 

- IETM Campus  

- Προορισμός Ελευσίνα – Αθήνα 

- Καφενείο η Β(β)ουλή 

- Εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά 

- Ευρωπαϊκή γιορτή της μουσικής 

- Αττικό σχολείο αρχαίου δράματος 

- Φωτεινές Ιχνηλασίες 

- Συνάντηση Πολιτισμός 2030 

- Συμμετοχικό εφήμερο μνημείο 

- HerMA Hub: Fostering Communities 

Έκδοση Εντύπων για τις Δράσεις του Καλλιτεχνικού Προγράμματος: 

- Pilot Cities (πρώτη φάση προγράμματος) 

- Atelier for Greek Festival Managers   

- Origami: Ένα κοντέινερ που διπλώνει κι ένα σώμα που κινείται 

- Φεστιβάλ Συνοικισμός #2 

- Διαδρομές στις Ρίζες #2 

- Οι Κήποι Μιλούν 

- Πείτε Μου Τι Μπορώ Να Κάνω 

- Η Ιστορία ενός Αιχμαλώτου 

- Ιστορία, Ιστορία, Ιστορία 

- Οι Ελευσίνιοι αφηγούνται 

- Ε_ΦΥΓΑ Μικρασία 

- Αϊτή, μία performance για την Ιστορία 

- Ουδέν προς δήλωση 

- Motorway 6 

- Εργαστήριο κριτικής 

- Αναγνώσεις Φεστιβάλ 

- IETM Campus  

- Προορισμός Ελευσίνα – Αθήνα 

- Καφενείο η Β(β)ουλή 

- Εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά 

- Ευρωπαϊκή γιορτή της μουσικής 
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- Φωτεινές Ιχνηλασίες 

- Συνάντηση Πολιτισμός 2030 

- Συμμετοχικό εφήμερο μνημείο 

-  

Αναφορές / Αναρτήσεις σε Social Media για τις Δράσεις του Καλλιτεχνικού Προ-
γράμματος: 

- Pilot Cities (πλήρες προγράμματος) 

- Atelier for Greek Festival Managers   

- Origami: Ένα κοντέινερ που διπλώνει κι ένα σώμα που κινείται 

- Φεστιβάλ Συνοικισμός #2 

- Διαδρομές στις Ρίζες #2 

- Οι Κήποι Μιλούν 

- Πείτε Μου Τι Μπορώ Να Κάνω 

- Η Ιστορία ενός Αιχμαλώτου 

- Ιστορία, Ιστορία, Ιστορία 

- Οι Ελευσίνιοι 

- Ε_ΦΥΓΑ Μικρασία 

- Αϊτή, μία performance για την Ιστορία 

- Ουδέν προς δήλωση 

- Motorway 6 

- Εργαστήριο κριτικής 

- Αναγνώσεις Φεστιβάλ 

- IETM Campus  

- Προορισμός Ελευσίνα – Αθήνα 

- Καφενείο η Β(β)ουλή 

- Εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά 

- Ευρωπαϊκή γιορτή της μουσικής 

- Αττικό σχολείο αρχαίου δράματος 

- Φωτεινές Ιχνηλασίες 

- Συνάντηση Πολιτισμός 2030 

- Συμμετοχικό εφήμερο μνημείο 

- Οι Ελευσίνιοι 

- HerMA HUB: Fostering Communities 

- Youth Labs 

- Teen Labs 

- EUphoria Walks 

- Tandem Cultural Capitals 
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Documentation καλλιτεχνικών δράσεων: 

 Φωτογραφική Κάλυψη των Δράσεων: 

- Pilot Cities (πλήρες προγράμματος) 

- Atelier for Greek Festival Managers   

- Origami: Ένα κοντέινερ που διπλώνει κι ένα σώμα που κινείται 

- Φεστιβάλ Συνοικισμός #2 

- Διαδρομές στις Ρίζες #2 

- Οι Κήποι Μιλούν 

- Πείτε Μου Τι Μπορώ Να Κάνω 

- Η Ιστορία ενός Αιχμαλώτου 

- Ιστορία, Ιστορία, Ιστορία 

- Οι Ελευσίνιοι 

- Ε_ΦΥΓΑ Μικρασία 

- Αϊτή, μία performance για την Ιστορία 

- Ουδέν προς δήλωση 

- Motorway 6 

- Εργαστήριο κριτικής 

- Αναγνώσεις Φεστιβάλ 

- IETM Campus  

- Προορισμός Ελευσίνα – Αθήνα 

- Καφενείο η Β(β)ουλή 

- Εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά 

- Φωτεινές Ιχνηλασίες 

- Συνάντηση Πολιτισμός 2030 

- Συμμετοχικό εφήμερο μνημείο 

- HerMA HUB: Fostering Communities 

- Youth Labs 

- Teen Labs 

- EUphoria Walk 

 

Βιντεοσκόπηση Δράσεων: 

- Φεστιβάλ Συνοικισμός #2 

- Διαδρομές στις Ρίζες #2 

- Οι Κήποι Μιλούν 

- Πείτε Μου Τι Μπορώ Να Κάνω 

- Η Ιστορία ενός Αιχμαλώτου 
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- Ιστορία, Ιστορία, Ιστορία 

- Οι Ελευσίνιοι 

- Ε_ΦΥΓΑ Μικρασία 

- Αϊτή, μία performance για την Ιστορία 

- Ουδέν προς δήλωση 

- Motorway 6 

- Εργαστήριο κριτικής 

- Αναγνώσεις Φεστιβάλ 

- IETM Campus  

- Προορισμός Ελευσίνα – Αθήνα 

- Καφενείο η Β(β)ουλή 

- Εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά 

- Φωτεινές Ιχνηλασίες 

- Συνάντηση Πολιτισμός 2030 

- Συμμετοχικό εφήμερο μνημείο 

- Οι Ελευσίνιοι 

- Youth Labs 

- Teen Labs 

- EUphoria Walks 

 

Δράσεις Διεύθυνσης Επικοινωνίας 

1. An Animated Euphoria 
Εταιρεία Διοργάνωσης: Ελευσίνα 2021 Α.Ε.  
Σε συνεργασία με Πλατφόρμα και Προαγωγή Αστικού Πολιτισμού ΜΚΟ 
Κατηγορία.: Δράσεις Επικοινωνίας 
Χώρος.: Ελευσίνα, Σύρος 
Οικονομικός Απολογισμός Δράσης Επικοινωνίας και Marketing.: 23.560,00 
 

Η Διεύθυνση σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ ανιμέισον Animasyros δημιούργησε 
το πρόγραμμα An Animated EUphoria. Το πρόγραμμα περιλάμβανε έναν διεθνή διαγωνι-
σμό ανιμέισον, τα βραβεία του οποίου δόθηκαν στο πλαίσιο του 12ου Διεθνές Φεστιβάλ 
Κινουμένων Σχεδίων Animasyros το Σεπτέμβριο στη Σύρο και εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα για παιδιά και εφήβους που διοργανώθηκαν στην Ελευσίνα τον ίδιο μήνα. Τη διορ-
γάνωση της δράσης ανέλαβε ο Ανάδοχος η Διεύθυνση την υποστήριξε: 

- αναφορές / αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της, 

- αναφορές / αναρτήσεις στα social media, 

- με επί πληρωμή καμπάνιες στα social media  
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- αποστολή Δελτίων Τύπου 

- κινητοποίηση τοπικού πληθυσμού. 

 

2. Χριστουγεννιάτικο Χωριό Ελευσίνας 
Εταιρεία Διοργάνωσης:. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας 
Σε συνεργασία με την Ελευσίνα 2021 
Κατηγορία.: Δράσεις Επικοινωνίας 
Χώρος.: Πλατεία Ηρώων 
Οικονομικός Απολογισμός Δράσης Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Συμμετοχής Κοινού: 12,40 
Οικονομικός Απολογισμός Δράσης Επικοινωνίας και Marketing.: 991,84 
Συνολικός Οικονομικός Απολογισμός Δράσης.: 1.004,24 
 

Η Ελευσίνα 2021 συμμετείχε στον εορτασμό των Χριστουγέννων, που διοργανώνεται κάθε 
χρόνο από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Ελευσίνας με τη χρηματοδότηση του 
φωτισμού του χωριού, όπως αυτός είχε σχεδιαστεί από την ΚΕΔΕ. Επιπλέον πραγματο-
ποιήθαν δράσεις από την Διεύθυνση ανάπτυξης σε συμμετοχής Κοινού, καθόλη την διάρ-
κεια της δράσης. Το 2020 για την εξόφληση των υποχρεώσεων της ΠΠΕ2021 για την συ-
μπαραγωγή του Χριστουγεννιάτικου Χωριού έχει δεσμεύσει 18.406,00, το οποίο θα απο-
πληρωθεί το 2020. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

- Ανανέωση Εταιρικού Ιστοτόπου «eleusis2021.eu» 
- Ανανέωση ιστοτόπου «culture2030.eu» 
- Σχεδιασμός ιστοτόπου «synikismosfestival.eu» 
- Οργάνωση Συνέντευξης Τύπου – «Φεστιβάλ Συνοικισμός #2» 
- Φωτογράφιση Τοποσήμων της Ελευσίνας 
- Οργάνωση συνάντησης με δημοσιογράφους 
- Επαφές με δημοσιογράφους για την ενημέρωσή τους σχετικά με τον σκοπό και το 

πρόγραμμα της Εταιρείας 
- Επαφές με φορείς και οργανισμούς για την ενημέρωσή τους σχετικά με τον σκοπό 

και το πρόγραμμα της Εταιρείας 
- Κατάρτιση Προϋπολογισμού 2020 
- Προγραμματισμός δράσεων και ενεργειών επικοινωνίας για το 2020 
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Απολογισμός Διεύθυνσης Αστικών 
Παρεμβάσεων και Παρακαταθήκης 
 

H Διεύθυνση Αστικών Παρεμβάσεων & Παρακαταθήκης έχει τέσσερα διακριτά αντικείμενα 
που διαρθρώνονται ως εξής: 

 

Ο αναλυτικός προσδιορισμός, η εξασφάλιση και ορθή λειτουργία όλων των υποδομών 
που χρησιμοποιεί η Εταιρεία για την υλοποίηση του έργου της 

Η μέριμνα για την αξιολόγηση του προγράμματος της, της πορείας υλοποίησης και των 
επιπτώσεών του 

Η εξεύρεση και διεκδίκηση κάθε δυνατής ευκαιρίας χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά 
προγράμματα ή άλλες πηγές  

Η ανάπτυξη και μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών πολιτιστικής διαχείρισης, 
ώστε να εξασφαλισθεί η παρακαταθήκη της ΠΠΕ (σε επίπεδο καλλιτεχνικής, πνευματικής 
και εν γένει άυλης παρακαταθήκης αλλά και αστικών παρεμβάσεων) μετά τη λύση της 
Εταιρείας και η μετάβαση συγκεκριμένων δράσεων της ΠΠΕ Ελευσίνα 2021 στη διάδοχη 
κατάσταση. 

Η Διεύθυνση μετονομάστηκε τον Απρίλιο του 2019 από Διεύθυνση Υποδομών, Αξιολόγη-
σης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων σε Διεύθυνση Αστικών Παρεμβάσεων και Παρακατα-
θήκης. Η ΔΑΠΠ, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Οικονομικού και την Διεύθυνση Επικοι-
νωνίας, παίζει  έναν πολύ βασικό ρόλο σε σχέση με την υλοποίηση του προγράμματος 
της ΠΠΕ ενώ βάσει κανονισμού λαμβάνει συντονιστικές κατευθύνσεις από την γενική δι-
εύθυνση της εταιρείας και συγκεκριμένα το γραφείο της Διευθύνουσας Συμβούλου. 

 
Χαρακτηριστικά Διεύθυνσης: 
Προγραμματισμένη στελέχωση: 5 άτομα για το 2019 
Υλοποιημένη στελέχωση Φεβρουάριος 2020: 2 άτομα μόνιμο προσωπικό  
8μηνη συμβολή 1 στέλεχος ΔΕ 11/2018-06/2019  
6μηνη συμβολή εξωτερικού συνεργάτη ΠΕ 09/2019-01/2020 
 
Διευθύντρια:  
ΤΣΟΛΑΚΑΚΗ ΠΕΓΚΥ 
ΠΕ Μηχανικός Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιφ. Ανάπτυξης (MSc Πολεοδομίας-Χω-
ροταξίας) Πρόσληψη από Φεβρουάριο 2018 
Προϊσταμένη Τμήματος Κτηριακών Εγκαταστάσεων και Τεχνικών Θεμάτων:  
ΜΑΡΤΙΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  
ΠΕ Αρχιτέκτων  Μηχανικός (MArch)Πρόσληψη από Νοέμβριο 2018 
Γραμματείας Διεύθυνσης:  
ΕΛΕΝΗ ΖΟΡΜΠΑΛΑ ΠΕ Διοικητικό-Μαθηματικός  
Πρόγραμμα 8μηνης Απασχόλησης ΟΑΕΔ, εντεταλμένη από Δ. Ελευσίνας από Νοέμβριο 
2018 έως Ιούνιο 2019 
Υπηρεσίες Υποστήριξης Διεύθυνσης:  
ΞΕΝΟΦΩΝ ΔΙΑΛΕΙΣΜΑΣ  
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ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός Εξωτερικός Συνεργάτης, από Σεπτέμβριο 2019 έως Ιανουάριο 
2020  
 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2019 
Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
1. Σύνταξη κι επικαιροποίηση μελέτης αναγκών για την χωροθέτηση του προγράμματος 

και έργου ΠΠΕ (εσωτερική παραγωγή, επιμέλεια: Π. Τσολακάκη, Χρ. Μαρτίνη) 
2. Σύνταξη αρχιτεκτονικής μελέτης εσωτερικών διαμορφώσεων και μετατροπή σε χώρο 

γραφείων δεξιάς πτέρυγας ΟΣΕ (εσωτερική παραγωγή, επιμέλεια Χρ. Μαρτίνη) 
3. Σύνταξη αρχιτεκτονικής μελέτης διασκευής και μελέτης εφαρμογής ακινήτου Αναψυ-

κτηρίου ΟΛΕ (εσωτερική παραγωγή, επιμέλεια: Χρ. Μαρτίνη) 
4. Σύνταξη μελέτης χωροθέτησης και σχεδιασμού φούρνου κεραμικής (εξωτερικός συ-

νεργάτης, επίβλεψη: Π. Τσολακάκη) 
5. Σύνταξη αρχιτεκτονικής προμελέτης χωροθέτησης αυτοφερόμενης θεατρικής σκηνής 

εντός κτηρίου Ελαιουργικής (εξωτερικός συνεργάτης, επίβλεψη: Χρ. Μαρτίνη, Π. Τσο-
λακάκη) 

  
 

Β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ 
 
1. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΟΣΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟ ΧΩΡΟ 

ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021. Ολοκλήρωση έργου 02/2019. 

 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ: Αποτύπωση χώρου γραφείων πρώην Σ.Σ. Ελευσίνας 
και καταγραφή αναγκών, για την άμεση εγκατάσταση της ομάδας εργασίας «Ε-
λευσίνα 2021»  

 Διαδικασία Επέκτασης μίσθωσης και τροποποίησης μισθωτηρίου (εγκρ. από Δ. 
Ελευσίνας) 

 Υλοποίηση της μελέτης και διασκευή /συντήρηση του κτηρίου βάσει μελέτης 
 Εκτίμηση αναγκών, διερεύνηση αγοράς, εισηγήσεις για:  

 Τεχνολογικό εξοπλισμό 
 Επίπλωση γραφείων 
 Επίπλωση κουζίνας  
 Ειδικές κατασκευές 
 Εργασίες για συντηρήσεις κουφωμάτων 
 Κλιματισμό 
 Φωτισμό 
 Σχεδιασμό κι εγκατάσταση δικτύου LAN 
 Τοιχοποιίες, Ελαιοχρωματισμοί 

 
 
 

2. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ, ΜΙΣΘΩΣΗ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΠΕ2021 
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Οριστική έρευνα για εξεύρεση ακινήτου, προκειμένου να μετακινηθούν οι αρχαιότητες 
από το Παλαιό Δημαρχείο με τις κατευθύνσεις του ΥΠ.ΠΟ.Α.: 
 
Ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν: 

 Συναντήσεις με αρμόδιες υπηρεσίες ΥΠ.ΠΟ.Α. 
 Σύσταση φακέλου ακινήτων 
 Τακτικές παρουσιάσεις αποτελεσμάτων και αλληλογραφία 
 Επικοινωνία με ιδιοκτήτες ακινήτων 
 Διαδικασία τελικών εγκρίσεων από Κ.Α.Σ. 
 Κοστολόγηση έργου/παρεμβάσεων/υλικών/μελετών/πιστοποιητικών βάσει όρων 

Υπουργικής απόφασης  
 Οργάνωση κι υλοποίηση εσωτερικών διασκευών και μεταφορά αρχαιοτήτων στα 

νέα κτήρια  
 

Παραγόμενα:  
 Εισηγήσεις 
 Παρουσιάσεις 
 Διακήρυξη διαγωνισμού 
 Υπουργική απόφαση παραχώρησης 
 Νέες μισθώσεις 
 Νέα υπουργική απόφαση όρων παραχώρησης 

 
 

3. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ  ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ Ο.Λ.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΠΕ2021, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΜΕ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙ ΑΥΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ, ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 Συνολική μελέτη έργου Συντήρησης, Αποκατάστασης, Διασκευής και Νέων Διαρ-
ρυθμίσεων του κτηρίου πρώην Αναψυκτηρίου Ο.Λ.Ε.  

 Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών μελέτης 
 Επιμετρήσεις, Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης, διερεύνηση και συλλογή 

στοιχείων 
 Διερεύνηση αγοράς για εκτίμηση κόστους κατασκευής, προμετρήσεις, σύνταξη α-

ναλυτικού προϋπολογισμού 
 Επικοινωνία με Ο.Λ.Ε. 
 Αναζήτηση χορηγού 
 Έγκριση μελέτης από Δ.Σ. 

 
 

ΕΡΓΟ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ  
 
 

4. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΞΕΝΩΝΩΝ Γ.Α.Σ.Ε. 

 Συνολική μελέτη νέας εσωτερικής διαμόρφωσης και εξοπλισμού ξενώνων ΓΑΣΕ, 
προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για residencies καλλιτεχνών  

ΑΔΑ: Ψ1Σ146Μ3Μ3-39Η



Σελ. 28 
 Απολογισμός 2019 

   

 

 

 Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και προϋπολογισμού εξοπλισμού και επίπλω-
σης 

 
ΕΡΓΟ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ  
 
 

5. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑ-
ΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 

 Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης κτηρίου, μετά την απομάκρυνση των Αρ-
χαιοτήτων  

 Πρόταση νέας εσωτερικής διαμόρφωσης για χρήση Πωλητηρίου, Info Kiosk, εκθε-
σιακών και λοιπών χώρων. 

 Επαφές με πιθανό χορηγό ανάληψης έργου κατασκευής 
 

ΕΡΓΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

6. Διαχείριση και συντηρήσεις κτηρίων χρήσης ΠΠΕ 

 Διαχείριση Χώρων 
 Διαχείριση παγίων επίπλων και συσκευών / Τήρηση αρχείου  
 Λειτουργία Χώρων (Συνδέσεις με δίκτυα Κοινής Ωφέλειας) 
 Αναλώσιμα – Λειτουργικές Δαπάνες  
 Ασφάλειες πυρός χώρων  
 Αναβάθμιση Χώρων  
 Διαχείριση Υπηρεσίας Καθαριότητας σε κτήρια και δράσεις της ΠΠΕ  
 Ασφάλεια Κτηρίων / Διαχείριση Συναγερμών  
 Έλεγχος / Παρακολούθηση  Τεχνικού Ασφαλείας  
 Συντονισμός και καθορισμός χρήσης κτηρίων  
 
 
7. Σχεδιασμός / Προγραμματισμός Έτους 2020, Κατάρτιση Αναλυτικού Προϋπολογι-

σμού και Τεχνικού Προγράμματος, Σχεδιασμός Έργων  

8. Σύμβαση / Παρακολούθηση σύμβασης για ασφαλίσεις κτηρίων και χώρων χρήσης 
ΠΠΕ 

9. Σύμβαση / Παρακολούθηση σύμβασης καθαριότητας χώρων χρήσης ΠΠΕ και στο σύ-
νολο των εκδηλώσεων του καλλιτεχνικού προγράμματος 

 
10. Τεχνική υποστήριξη στο σύνολο του σχεδιαζόμενου καλλιτεχνικού προγράμματος, 

γνωμοδοτήσεις 

 Ομάδες εργασίας 

 Διερεύνηση χωροθετήσεων και εναλλακτικών σεναρίων 
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 Εισηγήσεις έργων και προϋπολογισμός επιμέρους δαπανών 

 
11. Σύμβαση / Παρακολούθηση σύμβασης Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων 

στο σύνολο του προγράμματος 

12. Παρακολούθηση και συμμετοχή σε επιτροπές ελέγχων και παραδοτέων συμβάσεων 

Γ. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

1. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ EUCALYPTICA των TIMECIRCUS ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΔΕΙΟ-
ΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ARCH ΣTO ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΕ.Δ.Α. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΠΕ. ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 Διερεύνηση χωροθέτησης, διαμονής  και θεσμικού πλαισίου 
 Επιλογή τελικής τοποθεσίας και χωροθέτηση RESIDENCY  
 Διαδικασία αδειοδοτήσεων, παραχωρήσεων χρήσης ΠΕ.Δ.Α., ΤΙΤΑΝ κ.α. 
 Εγκατάσταση νέας παροχής ρεύματος επί του οικοπέδου, δαπάνης ΠΠΕ, επέ-

κταση  δικτύου νερού από ΤΙΤΑΝ ΑΕ επί του οικοπέδου, επίβλεψη, προμήθεια υλι-
κών. Με την συμβολή των ηλεκτρολόγων του Δήμο Ελευσίνας 

 Διερεύνηση, προμήθεια κι εγκατάσταση υγειονομικού εξοπλισμού της ομάδας 
(ντουζ και τουαλέτες) 

 Διερεύνηση της δυνατότητας εγκατάστασης της κατασκευής ARCH επί του οικο-
πέδου, σχετική έκθεση προμελέτης νόμιμης εγκατάστασης. 
 

2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑ-
ΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Pilot Cities 

 Διαδικασίες παραχώρησης χώρων  από Ε.ΚΕ.Δ.Α. 
 Καθαρισμοί χώρων 

 Αποκατάσταση χώρων 

3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑ-
ΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Atelier for Greek Festival Managers 

 Διαδικασίες παραχώρησης χώρων  από Ε.ΚΕ.Δ.Α. 
 Καθαρισμοί χώρων 

 Αποκατάσταση χώρων 

4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ORIGAMI 

 Διαδικασίες παραχώρησης χώρων  από τον Δήμο Ελευσίνας και τον Ο.Λ.Ε. 

 Αποτύπωση χώρου και μελέτη αναγκών για λόγους ασφαλείας 

 Επίβλεψη εργασιών από τα συνεργεία του Δήμου σε συνεργασία με την αρμόδια 
υπάλληλο 
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 Καθαρισμοί χώρων 

 Αποκατάσταση ηλεκτροδότησης και συντήρηση δικτύου 

 Φύλαξη χώρων 

 Αποκατάσταση χώρων 

5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑ-
ΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ 

 Αιτήματα παροχής υπηρεσιών Δήμου 

 Αιτήματα και διαδικασίες παραχωρήσεων χώρων 

 Διερεύνηση ακινήτων για εγκατάσταση παράλληλων εκδηλώσεων 

 Διαμόρφωση ακινήτου «Ωραία Ελένη»   

 Αποκατάσταση δικτύων ακινήτων και λειτουργικότητας βάσει νόμου 

 Τεχνικός έλεγχος και προετοιμασία χώρων 

 Εξασφάλιση νόμιμης χρήσης και διαδικασία παραχωρήσεων: 3ο Δημ. Σχολείο Ε-
λευσίνας, κενοί χώροι, πλατείες-πεζόδρομοι 

 Διαμόρφωση εξέδρας χώρου προβολών με υλικά της εταιρείας από την Δ.Α.Π.Π. 
και βοηθητικό προσωπικό 

 Συντήρηση και μεταφορές επίπλων ΠΠΕ σε κοινόχρηστους χώρους του σχολείου 

 Τελικός έλεγχος και παράδοση χώρων  

 
6. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑ-

ΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής  

 Διαδικασίες παραχώρησης χώρων κι αδειοδοτήσεων   

 Διαδικασίες ηλεκτροδότησης συναυλιακών χώρων 

 Ενημερωτικός μηχανισμός δημοσίων φορέων  

7. Αττικό Σχολείο Αρχαίου Δράματος 

 Διαδικασίες παραχώρησης χώρων κι αδειοδοτήσεων   

 Ενημερωτικός μηχανισμός δημοσίων φορέων  

8. AnimaSyros 
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 Διαχείριση χώρου εργαστηρίων 
 Καθαρισμοί κι ασφάλεια χώρων 

 Διαδικασίες παραχώρησης χώρων κι αδειοδοτήσεων   

9. Φωτεινές Ιχνηλασίες - Beforelight 

 Υποστήριξη έργου σε επίπεδο κατευθύνσεων 
 Διαχείριση χώρου εργαστηρίων 
 Καθαρισμοί κι ασφάλεια χώρων 

 Αποκατάσταση χώρων 

 Διαδικασίες παραχώρησης χώρων κι αδειοδοτήσεων   

10. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑ-
ΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ TO ΣΥΝΕΔΡΙΟ CULTURE 2030 

 Διαδικασίες παραχώρησης χώρων  από Ε.ΚΕ.Δ.Α. 
 Εσωτερικές διαμορφώσεις χώρων  
 Μεταφορές επίπλων και άλλων αντικειμένων 
 Καθαρισμοί χώρων 

 Αποκατάσταση χώρων 

 Υπηρεσίες Reporting  

11. Συμμετοχικό Εφήμερο Μνημείο – Olivier Grossetête (Εορτασμός 11/11) 

 Υποστήριξη έργου σε επίπεδο κατευθύνσεων 
 Διαχείριση χώρου εργαστηρίων 
 Καθαρισμοί κι ασφάλεια χώρων 

 Διαδικασίες παραχώρησης χώρων κι αδειοδοτήσεων  

 Προετοιμασία δημοσίου χώρου και δικτύων  

 Συνεννόηση με αρμόδιους φορείς (Πυροσβεστική, Ασφάλεια, Δημοτική Αστυνομία, 
Τροχαία, Νοσοκομείο κ.λπ.) 

 Αποκατάσταση χώρων 

12. HerΜa 

 Υποστήριξη έργου σε επίπεδο κατευθύνσεων 
 Διαδικασίες παραχώρησης χώρων  από Ε.ΚΕ.Δ.Α. και Δήμο Ελευσίνας 
 Καθαριότητα & Φύλαξη χώρων 

 
13. Χριστουγεννιάτικο Χωριό  

 Υποστήριξη έργου σε επίπεδο κατευθύνσεων 
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 Εξοπλισμός Οικίσκου ΠΠΕ με πάγια έπιπλα και αντικείμενα  
 Μεταφορές επίπλων & αντικειμένων  

 
 

14. Υποστήριξη σε δράσεις που οργανώνονται από Youth Labs & Teen Labs  

Διερεύνηση Χωροθέτησης Καλλιτεχνικών Δράσεων και Ομάδες Εργασίας για πιθανά 
καλλιτεχνικά έργα  
Ενδεικτικά:  
 Πέτρες & Κόκκαλα 
 Dr. Maybe Darling  
 Ο Ιπποκράτειος Κήπος 
 Urbact  

 
Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

 Παρακολούθηση σύμβασης ΕΚΠΑ 

 Συνεργασία με την ομάδα έργου 

 Συμμετοχή στην επιτροπή παρακολούθησης συμβάσης 

 Σύνταξη πρακτικών παραλαβής και εισηγήσεων 

 Συλλογή στοιχείων και δεδομένων από τις παραγωγές 

 Υποστήριξη στην ενδιάμεση αξιολόγηση του έργου από την επιτροπή εμπειρογνω-
μόνων 

 Σύνταξη και διαμόρφωση παρουσίασης 

 Παρουσίαση στην επιτροπή 

 

Ε. ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ 

 Σύνταξη Προσχεδίου Πολιτικής Παρακαταθήκης  

 
ΣΤ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 
 Διερεύνηση δυνατοτήτων χρηματοδότησης ΠΠΕ μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων  
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Απολογισμός Οικονομικής / Διοικητικής 
Διεύθυνσης 2019 
 
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 
7. Η Μισθοδοσία Προσωπικού 

 
 
Περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα.:  
- Τμήμα Λογιστηρίου (1 στέλεχος) 
- Τμήμα Προμηθειών, Δημοσίων Συμβάσεων και Διαγωνισμών (2 στελέχη) 
- Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας και Υποστήριξης Οργάνων (1 στέλεχος) 
- Γραφείο Προσωπικού 
 -Γραφείο Υποστήριξης Πληροφορικής (IT Support) 
 
Για την εταιρεία έχουν ληφθεί οι παρακάτω νομοθετικές ρυθμίσεις:  
 
Νομοθετικές Ρυθμίσεις 2017- σήμερα 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ  ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

07/07/2016 125 4403 / Άρθρο 52 
Σύσταση Εταιρείας για το θε-
σμό της Πολιτιστικής Πρωτεύ-

ουσας 

31/07/2017 107 4483 / Άρθρο 106 Έγκριση Προσλήψεων 5 Ατόμων 

31/07/2017 107 4483 / Άρθρο 20 Επιχορήγηση ΠΠΕ2021 
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22/12/2017 201 4509 / Άρθρο 66 Έγκριση Προσλήψεων 20 ατό-
μων ΙΔΟΧ 

24/12/2018 218 4587 / Άρθρο 51  Απαλλαγή Φορολογίας επιχο-
ρηγήσεων 

14/03/2019 48 4603 / Άρθρο 69 Πολιτιστικές Χορηγίες 

01/04/2019 52 4605 / Άρθρο 51 
Απαλλαγή Εγγυητικών καλής 

Εκτέλεσης για τα Καλλιτε-
χνικά έργα 

 
Βασικές αρμοδιότητες του τμήματος που τηρούνται για την μόνιμη και διαφανή 
λειτουργία της.:  
 

- Κατάθεση Προϋπολογισμού 2 μήνες πριν την έναρξη του οικονομικού έτους 
- Κατάθεση απολογισμού 3 μήνες μετά την λήξη του προηγούμενου Οικονομικού 

έτους 
- Μητρώο Δεσμεύσεων   
- Ειδική εκκαθάριση είσπραξης επιχορηγήσεων 
- Κόμβος Διαλειτουργικότητας 
- Στατιστική Υπηρεσία 
- Ενιαίο Μισθολόγιο 
- Ενιαία Αρχή πληρωμών 
- Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις βάσει ΕΛΠ. 
- Υποχρεωτικός έλεγχος Ορκωτών λογιστών. 

 
Κανονισμοί που διέπουν την εταιρεία και τροποποιήθηκαν κατά το έτος 2019:  
 

- Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης Αρ. Απόφασης ΔΣ. 47/2019 
Κανονισμό Οικονομικής Λειτουργίας / Εσωτερικές διαδικασίες/ Πολιτική Ταξιδιών 
Ο κανονισμός αυτός εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την υπ’ αρ. 
47/2019 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.  
Επίσης καθορίζεται την η πολιτική ταξιδιών, ο τρόπος που δηλαδή με το οποίο 
εισηγούμαστε στην μετακίνηση για σκοπούς της εταιρείας, στελεχών, μελών ΔΣ, 
εξωτερικών συνεργατών, κατοίκων κ.λ.π 
Τέλος, περιγράφονται οι εσωτερικές διαδικασίες για την ολοκλήρωση μιας ανάθεσης και 
την πορεία των εγγράφων μαζί με συνοπτικό κατάλογο δικαιολογητικών ανά εταιρεία και 
πίνακα προθεσμιών ανάλογα με το ύψος των ποσών και το είδος της εισήγησης. 
* Λόγω τροποποιήσεων του 4412/16 θα υποβληθεί στο ΔΣ προς έγκριση, τροποποίηση 
του ανωτέρου κανονισμού. 
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- Εσωτερικός Κανονισμός Υπηρεσιών και Προσωπικού Αρ. Απόφαση.: 40 /2019 
Ημερομηνία.: 22/03/2019 Έκδοση.: v.7 

 
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. 
 

- Περί εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας του Διοικητικού 
Συμβουλίου 

Την ανάθεση των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας και, ως εκ 
τούτου, την τροποποίηση της ως  άνω υπ΄ αρ. 156/2018 απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου ως εξής: 
Στην οποία περιγράφονται οι γενικές εξουσίες του Διοικητικού συμβουλίου και στελεχών 
όσο αναφορά.: 

1. Εκπροσώπηση εταιρεία 
2. Υπογραφές συμβάσεων 
3. Υπεύθυνος Προσωπικού 
4. Υπεύθυνος Υγιεινής και Ασφάλισης 
5. Δικαστική Εκπροσώπηση κ.α 

 
Επιπλέον κατά το έτος 2019.:   
 

- Εγκατάσταση Server, συστημάτων Nas με σκοπό την ασφαλή λειτουργία της εταιρεία 
και την διαφύλαξη των αρχείων της. 

- Υποβλήθηκαν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και εισπράχθηκαν οι επιχορηγήσεις στο 
100% βάσει της πρόβλεψής από το φάκελο υποψηφιότητας. 

- Ολοκληρώθηκαν πρότυπα χορηγικών συμβάσεων σε είδος και χρήμα και για τις 
πολιτιστικές χορηγίες και ενσωματώθηκαν στην χορηγική πολιτική. 

- Διοργανώθηκε 2 ημέρες σεμινάριο για τα πνευματικά δικαιώματα για τα στελέχη της 
εταιρείας από εξιδεικευμένους δικηγόρους και δόθηκαν γνωμοδοτήσεις για την 
διαδικασία ανάθεσης αυτών βάσει του 4412/2016. 

- Ανατέθηκε μελέτη για την προσκόμιση βάσης δεδομένων για όλα τα πιστοποιητικά 
κατακύρωσης ανα χώρα της Ε.Ε και τρίτες χώρες για την ολοκλήρωση των 
αναθέσεων. 

- Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων για την 
επίλυση αποριών και την καθοδήγηση τους σε σχέση με τα καλλιτεχνικά και τα τεχνικά 
έργα.  
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- Ολοκληρώθηκαν πρότυπα εισηγήσεων καλλιτεχνικών έργων σε νέα εύχρηστα 
πρότυπα. 

- Στάλθηκε στο ΥΠΕΣ με τον Στρατηγικό Προγραμματισμό Προσλήψεων     Προσωπικού 
2020-2023, όλες οι ανάγκες της εταιρείας έως το 2021 σε προσωπικό. 

 
Ειδικότερα ανά τμήμα:  
 

- Κεντρική Γραμματεία.:  
Διαχείριση ηλεκτρονικής και χαρτώας αλληλογραφίας εσωτερικού-εξωτερικού, 
αρχειοθέτηση 
Γραμματεία ‘πρώτης γραμμής’ για συνεργάτες, κοινό σε γραφεία & τηλ.κέντρο, 
πληροφορίες, συντονισμός συναντήσεων 
Γραμματειακή Υποστήριξη των επιμέρους τμημάτων της εταιρείας και της Διευθύνουσας 
Συμβούλου (επιστολές, αιτήματα, πρωτόκολλο, επιμέλεια  εισηγήσεων –αιτημάτων) 
Εργασίες Διασφάλισης & Ποιότητας /προετοιμασίας φακέλου για Πιστοποίηση ISO 
9001:2015 
Παρακολούθηση των αναθέσεων: ειδών Κάβας, Νερού, Εκτυπωτικού χαρτιού, 
καθαριστικών ειδών, ειδών περιποίησης &  υγιεινής, γραφικής ύλης, μετακινήσεων με ταξί 
και ειδών Καφεκοπτείου, οργάνωση εργασιών Συνεργείου Καθαριότητας 
Γραμματειακή Υποστήριξη, πληροφορίες κοινού για εκδηλώσεις και δράσεις (Origammi, 
Synikismos, Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής, Αττικό Σχολείο Αρχαίου Δράματος, Animasyros, 
Εφήμερο Συμμετοχικό Μνημείο, HerMa Hub, Youth & Teen Labs, Euphoria Walks, 
Μεταφορά Αρχαιολογικού Υλικού) 
Εργασίες Οργάνωσης και Προγραμματισμού μέσω της ψηφιακής εφαρμογής Monday και 
ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου. 

 

- Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών και Διαγωνισμών 
 
Το τμήμα Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών και Διαγωνισμών αποτελείται από 2 άτομα, 
την Προϊσταμένη και το Στέλεχος Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών και Διαγωνισμών. 
Τον Μάιο του 2019, μετά την αποχώρηση του ανωτέρου Στελέχους, μετά από διαδικασία 
συνεντεύξεων έγινε αντικατάσταση της παραπάνω θέσης με νέο Στέλεχος. 
Το τμήμα έφερε εις πέρας το 2019 περίπου 160 αναθέσεις, 25 εκπαιδευτικά ταξίδια, 
καθώς και 1 διαγωνισμό, αναμεσά τους το πλήρες πρόγραμμα του Φεστιβάλ Συνοικισμού, 
καθώς και της Συνάντησης Culture 2030. 
Το τμήμα ανάρτησε όλες τις παραπάνω πράξεις στο διαδίκτυο, στα προγράμματα 
΄ΔΙΑΥΓΕΙΑ΄ και ‘ΚΗΜΔΗΣ’ , δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της 
διαφάνειας και της ευρύτερης δημοσιότητας αυτών, κράτησε φυσικά και ηλεκτρονικά 
αντίγραφα όλων των εγγράφων που οδήγησαν στη διαδικασία των αναθέσεων, καθώς 
και ηλεκτρονικά πρωτόκολλα για τη σωστή διαχείριση των εισερχομένων και εξερχομένων 
εγγράφων του τμήματος. 
 

- Λογιστήριο 
 
Το λογιστήριο της ΠΠΕ ELEUSIS 2021, για το έτος 2019 πραγματοποίησε τις απαιτούμενες 
οικονομικές και λογιστικές πράξεις για την ομαλή λειτουργία και την υλοποίηση του έργου 
της. Ολοκληρώθηκαν όλες οι μηνιαίες εργασίες όπως η κατάρτιση και παρακολούθηση 
της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού εξόδων, η καταχώρηση των λογιστικών 
παραστατικών και ο έλεγχος των σχετικών δικαιολογητικών, η έκδοση των χρηματικών 
ενταλμάτων, οι πληρωμές των παραστατικών και η ορθή τήρηση φυσικού και 
ηλεκτρονικού αρχείου.  
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Επιπλέον, διενεργήθηκαν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι λογιστηρίου όπως ο έλεγχος των 
λογαριασμών, πληρωμών και υπολοίπων προμηθευτών, πελατών, των λογιστικών 
καταχωρήσεων της Εμπορικής Διαχείρισης και της Γενικής Λογιστικής. Επιπρόσθετα, 
πραγματοποιήθηκαν η καταχώριση εξόδων και συμφωνιών με πιστωτές και οι 
απαιτούμενες παρακρατήσεις και αποδοθήκαν οι εισφορές καθώς και οι κρατήσεις υπέρ 
τρίτων, ο έλεγχος των εξόδων ταξιδιών και η εκκαθάριση αυτών. Τέλος, για όλα τα 
ανωτέρω πραγματοποιήθηκε η ανάρτηση των πράξεων στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές 
πλατφόρμες. 
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Ανάλυση Καλλιτεχνικών Δράσεων 2019 

Pilot Cities 
Εταιρεία Διοργάνωσης: Ελευσίνα 2021 Α.Ε.  
Σε συνεργασία με το ORGANIZACION MUNDIAL DE CIUDADES Y GOBIERNOS LOCALES 
UNIDOS 
Κατηγορία.: The EUworking classes/ Πολιτισμός 2030  
Χώρος.: EKEΔΑ & Γραφεία Ελευσίνας 2021 (Λάσκου & Παγκάλου &ΟΣΕ) 
Πραγματοποιείται από τον Ιανουάριο μέχρι και σήμερα,  
Οικονομικός Απολογισμός Δράσης Γενικής Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης: 21.775,00 
Οικονομικός Απολογισμός Δράσης Επικοινωνίας και Marketing.: 1.116,00 
Συνολικός Οικονομικός Απολογισμός Δράσης.: 22.891,00 
 
Πως μπορεί να αλλάξει η Ελευσίνα όταν οι ίδιοι οι κάτοικοι παίρνουν στα χέρια τους το 
σχεδιασμό μιας μακροπρόθεσμης πολιτιστικής στρατηγικής για την πόλη; 
 
Η Ελευσίνα είναι η μοναδική ελληνική πόλη και μία από τις 16 σε ευρωπαϊκό επίπεδο που 
συμμετέχουν στο διεθνές πρόγραμμα Pilot Cities. Ένα πρόγραμμα που αποτελεί 
πρωτοβουλία του διεθνούς οργανισμού  UCLG-United Cities and Local Governments της 
UNESCO σε συνεργασία με τον ευρωπαϊκό οργανισμό Culture Action Europe για την 
διάχυση της ατζέντας Πολιτισμός 21, η οποία τοποθετεί τον πολιτισμό σε τέταρτο πυλώνα 
στη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων, δίπλα δηλαδή στην οικονομία, το περιβάλλον και την 
κοινωνική συμπερίληψη. 
 
Μέσα από τη μοναδική συνθήκη που δημιουργεί η Ελευσίνα 2021 και ο θεσμός 
της  Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, η Ελευσίνα προχωρά προς τη Μετάβαση 
στην ΕUphoria, ένα νέο  δηλαδή μοντέλο βιωσιμότητας που τοποθετεί την τέχνη και τον 
πολιτισμό στο επίκεντρο κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας. Με τη συμμετοχή στο Pilot 
Cities, η πόλη αναγνωρίζει και ενισχύει τη θέση του πολιτισμού και οι κάτοικοι της γίνονται 
η κινητήριος δύναμη πίσω από το σύνολο του συμμετοχικού προγράμματος. 
 
Η Ελευσίνα συμμετέχει στο πρόγραμμα Pilot Cities έπειτα από εκδήλωση ενδιαφέροντος 
της Ελευσίνας 2021, Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, για την περίοδο 2018-
2020. Το δίκτυο των πόλεων του προγράμματος αποτελούν οι: Galway, Gebrono, 
Λισαβόνα, Izmir/Σμύρνη, Μαδρίτη, Namur, Swansea, Terrasssa, Timisoara, Leeds, Nova 
Gorica, Tenerife, Rijeka, Esh-sur Alzette, Ελευσίνα και Eivissa/Ibiza, συνεργασίες μεταξύ 
των οποίων προβλέπονται κατά τη διάρκεια του προγράμματος (φάση εφαρμογής). 
 
Το πρόγραμμα Pilot Cities εξελίσσεται μέσα από 5 διαδοχικά στάδια: την 
αυτοαξιολόγηση, τον σχεδιασμό ενός εντατικού πλάνου δράσης, την εφαρμογή του και, 
τέλος, την παρακολούθηση και προβολή του συνολικού έργου. Το διήμερο 25-26 
Ιανουαρίου 2019 ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του προγράμματος μέσα από ένα 
εντατικό εργαστήριο αυτό-αξιολόγησης των δομών της πόλης. Το έργο της αξιολόγησης 
ανέλαβαν οι ίδιοι οι κάτοικοι, πενήντα συμμετέχοντες και συμμετέχουσες από την 
Ελευσίνα.  
 
Στο μεταίχμιο της πρώτης και δεύτερης φάσης, απευθύναμε μία ανοιχτή πρόσκληση σε 
κατοίκους και εργαζόμενους της περιοχής, που τους ενθουσιάζει η ιδέα να πάρουν στα 
χέρια τους τον σχεδιασμό της πολιτιστικής στρατηγικής της πόλης, με σκοπό τη 
συγκρότηση μιας δεκαπενταμελούς ομάδας από τους ίδιους τους κατοίκους της 

Απολογισμοί 
Καλλιτεχνικών 
Δράσεων  
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Ελευσίνας. Ταυτόχρονα με τη συγκρότηση της ομάδας παρουσιάσαμε δημόσια τα 
αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησης.  
 
Η ομάδα των Πολιτιστικών Διαμεσολαβητών Pilot Cities, που βρίσκεται σε αναζήτηση του 
ονόματος της- πραγματοποιεί κάθε Τετάρτη συναντήσεις. Τα μέλη της στη βάση της 
ισότιμης και ενεργούς συμμετοχής, συνεργάζονται στενά πάνω στη φάση σχεδιασμού. Η 
ομάδα σχεδιάζει ένα πλάνο δράσης πάνω στους τρεις πιο σημαντικούς τομείς, όπως 
προέκυψαν από την αυτοαξιολόγηση. Αυτοί είναι η αλλαγή κατεύθυνσης στην πολιτιστική 
στρατηγική της πόλης, η ενεργοποίηση πλατφόρμων ανταλλαγής γνώσης και 
πληροφορίας και τα προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων που ενισχύουν την τοπική 
πολιτιστική δραστηριότητα. Σε κάθε έναν από τους παραπάνω τομείς η ομάδα 
χαρτογραφεί τις υπάρχουσες δομές και πρακτικές, προσδιορίζει τις ανάγκες, θέτει 
προτεραιότητες και εκτιμά τον βαθμό υλοποίησης με ορίζοντα τον επόμενο χρόνο. 
 
Περισσότερες πληροφορίες: 
https://eleusis2021.eu/pilot-cities_deyteri-fasi/ 
 

Atelier for Greek Festival Managers 
Εταιρεία Διοργάνωσης: Ελευσίνα 2021 Α.Ε.  
Σε συνεργασία με το The Festival Academy 
Κατηγορία.: The EUworking classes/ Πολιτισμός 2030  
Χώρος.: EKEΔΑ Πραγματοποιήθηκε: 15-17 Φεβρουαρίου 
Οικονομικός Απολογισμός Δράσης Γενικής Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης.: 23.571,26 
Οικονομικός Απολογισμός Δράσης Επικοινωνίας και Marketing.: 1.116,00 
Συνολικός Οικονομικός Απολογισμός Δράσης.:24.687,26  
 
Το πρώτο Atelier for Greek Festival Managers, η προσαρμοσμένη δηλαδή έκδοση του 
Atelier for Young Festival Managers στα ελληνικά φεστιβάλ, διοργανώθηκε στην Ελευσίνα 
στις 15-17 Φεβρουαρίου 2019 από το The Festival Academy του διεθνούς 
οργανισμού European Festivals Association (EFA) και την Ελευσίνα 2021 Πολιτιστική 
Πρωτεύουσα της Ευρώπης. 
Για τρεις ημέρες εικοσιπέντε νέοι και ανερχόμενοι επιμελητές φεστιβάλ από την Αθήνα, 
τα Ανώγεια, την Ελευσίνα, τη Θεσσαλονίκη, την Κατερίνη, την Κοζάνη, την Λέσβο, την Πάρο 
και τα Χανιά, δούλεψαν εντατικά πάνω στο πρόγραμμα του Atelier, που σκοπό είχε τόσο 
την επαγγελματική ενδυνάμωση όσο και τη μεταξύ τους δικτύωση και συνεργασία. 
Έμπειροι επαγγελματίες από το χώρο των φεστιβάλ, όπως ο Mark Ball, Καλλιτεχνικός 
Διευθυντής του Manchester International Festival, και η Vidgis Jakobsdottir, Καλλιτεχνική 
Διευθύντρια του Reykjiavik Arts Festival, από το εξωτερικό, και η Κέλλυ Διαπούλη, 
Καλλιτεχνική Διευθύντρια της Ελευσίνα 2021, η  Φροσύνη Τρούσα, Καλλιτεχνική 
Διευθύντρια του ARC for DANCE Festival, και Γιολάντα Μαρκοπούλου, σκηνοθέτης, από 
την Ελλάδα, παρουσίασαν τις επιμελητικές μεθόδους που ακολουθούν και καθοδήγησαν 
τους συμμετέχοντες μέσα από επιμέρους ομάδες εργασίας. 
Η συνομιλία με τους μέντορες έκανε σαφή τη σημασία, που έχει η αποστολή και το όραμα 
ενός φεστιβάλ στη διαμόρφωση μιας δυνατής και διακριτής ταυτότητας και σε έναν σαφή 
σχεδιασμό της υλοποίησης του. Επιπλέον, έγινε σαφές ότι κεντρική επιδίωξη των φεστιβάλ 
είναι να υποστηρίζουν τους καλλιτέχνες και να δημιουργούν ευκαιρίες για νέες 
καλλιτεχνικές παραγωγές. 
Με συντονιστή τον Mike Van Graan, Ιδρυτής και Πρόεδρος του African Cultural Policy 
Network, συμμετέχοντες και μέντορες από κοινού, ανέπτυξαν θέματα-κλειδιά που 
αφορούσαν τα παρακάτω ερωτήματα: 
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Πώς επιδρούν πρακτικά τα φεστιβάλ στην τοπική κοινωνία; 
Πώς τα ελληνικά φεστιβάλ μπορούν να γίνουν περισσότερο βιώσιμα από πλευράς 
χρηματοδότησης; 
Πώς αναπτύσσεις και διατηρείς συγκεκριμένες ομάδες κοινού π.χ. νέοι, μετανάστες, τρίτη 
ηλικία; 
Με ποιους πρακτικούς τρόπους ενθαρρύνεις την καλλιτεχνική καινοτομία και ανάπτυξη; 
Πώς δημιουργείς ένα στρατηγικό σχέδιο για ένα νέο φεστιβάλ, πως 
ανανεώνεις/εκμοντερνίζεις ένα υπάρχον; 
Ποιες αποτελεσματικές πρακτικές και εργαλεία επικοινωνίας και προβολής αξιοποιείς; 
Ποια διαφορετικά μοντέλα προγραμματισμού και επιμέλειας ενός φεστιβάλ 
ακολουθούνται; 
Με ποιους τρόπους ο αντίκτυπος του φεστιβάλ μπορεί να διαρκέσει μέσα στον χρόνο; 
Ποια είναι τα οφέλη από τη δικτύωση και τη συνεργασία με άλλα φεστιβάλ; 
Πώς διαμορφώνεις μια διακριτή ταυτότητα για το φεστιβάλ ή για ένα καλλιτεχνικό project; 
Οι εργασίες του τριημέρου οδήγησαν στη δημιουργία ενός δικτύου Ελληνικών φεστιβάλ. 
Πρώτος στόχος του δικτύου αυτού είναι η διαμόρφωση μιας κοινής εργαλειοθήκης 
(toolkit). Πρόκειται για έναν πλήρη οδηγό για κάθε Ελληνικό φεστιβάλ, από τα αρχικά 
στάδια της σύλληψης της αποστολής και του οράματος και την επιλογή των κατάλληλων 
επιμελητικών πρακτικών έως τα μεταγενέστερα βήματα της παραγωγής, της ανάπτυξης 
τους κοινού και του αντίκτυπου στην τοπική κοινωνία. Για τη διαμόρφωση της 
εργαλειοθήκης των ελληνικών φεστιβάλ οι συμμετέχοντες της πρώτης έκδοσης του Atelier 
for Greek Festival Managers συνεργάζονται στενά με την  Ελευσίνα 2021 και το The 
Festival Academy, οργανισμό που ειδικεύεται στην κατάρτιση επαγγελματιών και στη 
μεταξύ τους δικτύωση, διαπλάθοντας έτσι τη νέα γενιά επιμελητών φεστιβάλ σε διεθνές 
επίπεδο. 
Η συνεργασία της Ελευσίνας 2021 και του The Festival Academy πραγματοποιείται στο 
πλαίσιο της μακροπρόθεσμης πολιτιστικής στρατηγικής του προγράμματος της 
Ελευσίνας 2021 «Πολιτισμός 2030». Eπόμενα βήματα της στρατηγικής αυτής 
συνεργασίας  αποτελούν η δεύτερη έκδοση του Atelier for Greek Festival Managers το 
2020 και η διοργάνωση του διεθνούς Atelier for Young Festival Managers το 2021, χρονιά 
που η Ελευσίνα φιλοξενεί τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης. 
 
Περισσότερες πληροφορίες: 
https://eleusis2021.eu/atelier-for-greek-festival-managers-in-detail/?lang=en 
https://eleusis2021.eu/atelier-for-greek-festival-managers-2/ 
 

Οι Ελευσίνιοι Αφηγούνται 

Καλλιτέχνης: Κουτσαφτής Φίλιππος 
Εταιρεία Διοργάνωσης: PAN ENTERTAINMENT Α.Ε 
Κατηγορία: Flagship Event 
Παρουσίαση: 2021 
Χώρος: Γειτονιές της Ελευσίνας 
Οικονομικός Απολογισμός Δράσης Γενικής Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης: 123.833,84 
 

Σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την Αγέλαστο Πέτρα, την ταινία ορόσημο για την πόλη της 
Ελευσίνας, ο Φίλιππος Κουτσαφτής επιστρέφει για να συναντήσει το σήμερα της πόλης. 
Η Αγέλαστος Πέτρα είναι μια ταινία που κατάφερε να αποτυπώσει με τον πιο αληθινό και 
οργανικό τρόπο, την ψυχή της πόλης, τους αιώνες που φέρει στις πλάτες της, την 
πολυποίκιλη ιδιοσυγκρασία της, τη σύγχρονη πραγματικότητά της. Για την 
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πραγματοποίηση της ταινίας, ο δημιουργός της κινηματογράφησε την πόλη και τους 
ανθρώπους της για δώδεκα συναπτά χρόνια. 
Με έναυσμα λοιπόν αυτό το παλιό υλικό, το νέο εγχείρημα του Φίλιππου Κουτσαφτή θα 
αποτελείται από την παραγωγή μιας νέας ταινίας με τον προσωρινό τίτλο «Οι Ελευσίνιοι», 
η οποία όμως θα συνοδεύεται και από μία εικαστική εγκατάσταση που θα περιλαμβάνει 
το χθες, όπως αυτό αποτυπώθηκε στο 80 ωρών υλικό της Αγέλαστου Πέτρας, και το 
σήμερα όπως θα αποτυπωθεί μέσα από τωρινά γυρίσματα, σμιλεύοντας την 
πραγματικότητα που διαμορφώθηκε στα χρόνια που μεσολάβησαν. 
Τα πρώτα βήματα για το νέο του έργο έχουν ξεκινήσει, και αφορούν την ταξινόμηση 
συντήρηση και αρχειοθέτηση του ψηφιοποιημένου 80ωρου υλικού της ταινίας Αγέλαστος 
πέτρα. Πρόκειται για το κινηματογραφικό υλικό που δεν χρησιμοποιήθηκε στην ταινία και 
καλύπτει τη χρονική περίοδο από το 1988 έως το 2000. 
Από το ψηφιοποιημένο υλικό γίνεται αναζήτηση κάποιων από τους πρωταγωνιστές του 
τότε, προκειμένου να γίνουν οι κρίκοι για τη σύνδεσή μας με το σήμερα, μέσα από νέα 
γυρίσματα που θα αποτυπώσουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα και τις  ιστορίες τους είκοσι 
χρόνια. 
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του έργου ο βραβευμένος σκηνοθέτης, έχει ξεκινήσει 
γυρίσματα στην πόλη και παίρνει συνεντεύξεις από γνώριμους και νέους 
«πρωταγωνιστές»” της αφήγησης του. Μπορείτε κι εσείς να συμμετάσχετε ενεργά στο 
έργο αυτό και να γίνετε  αναπόσπαστο κομμάτι της Τελετής Λήξης του προγράμματος της 
Ελευσίνας 2021 / Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης. 
 
Περισσότερες πληροφορίες: 
 
https://eleusis2021.eu/oi-eleysinioi/ 
 

Euphoria Walks 

Εταιρεία Διοργάνωσης: Ελευσίνα 2021 Α.Ε 
Κατηγορία.: The EUworking classes/ Πολιτισμός 2030 
Παρουσίαση: 22 Απριλίου 2018 (έναρξη)- project σε εξέλιξη 
Χώρος.: Γειτονιές Ελευσίνας 
Οικονομικός Απολογισμός Δράσης Γενικής Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης: 00,00 ευρώ 
 
 
Στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτισμός 2030 και πιο συγκεκριμένα του Citizens' 
Capacity Building, διοργανώνουμε τους περιπάτους της EUphoria για την ενημέρωση των 
κατοίκων της πόλης και όχι μόνο σχετικά με την φιλοσοφία και το καλλιτεχνικό πρό-
γραμμα της Ελευσίνας 2021. Οι Περίπατοι της EUphoria εισάγουν τους συμμετέχοντες 
στην κεντρική ιδέα, τη φιλοσοφία και την αποστολή της Ελευσίνας 2021 Πολιτιστικής Πρω-
τεύουσας της Ευρώπης. Πραγματοποιούνται δύο Περίπατοι: Άνω Ελευσίνα & Κεντρική Ε-
λευσίνα Επίσκεψη στις περιοχές της Κεντρικής Ελευσίνας και της Άνω Ελευσίνας που α-
ντιστοιχούν στις Θεματικές του καλλιτεχνικού προγράμματος EUrbanization και 
EUnvironment αντίστοιχα. Κάτω Ελευσίνα & Κεντρική Ελευσίνα Επίσκεψη στις περιοχές 
της Κάτω Ελευσίνας και της Κεντρικής Ελευσίνας που αντιστοιχούν στις Θεματικές του 
καλλιτεχνικού προγράμματος The EU Working Classes και EUnvironment αντίστοιχα.  
 
Από τον Σεπτέμβριο του 2018, ύστερα από πρόταση της Διεύθυνσης, οι περίπατοι έχουν 
εμπλουτιστεί με αφηγήσεις και βιώματα ντόπιων. Έτσι οι κάτοικοι της περιοχής, αλλά και 
οι σύλλογοι, συμμετέχουν ενεργά. Σε σημεία της διαδρομής αφηγούνται μαρτυρίες και 
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μνήμες τους από την πόλη που συνδέονται με τις συγκεκριμένες Θεματικές και περιοχές 
του καλλιτεχνικού προγράμματος. 

Περισσότερες πληροφορίες: 

https://eleusis2021.eu/oi-peripatoi-ths-euphoria/ 

 

Teen & Youth Labs 

Εταιρεία Διοργάνωσης: Ελευσίνα 2021 
Κατηγορία.: The EU Working Classes/ Πολιτισμός 2030,  
Χώρος.: Γραφεία Ελευσίνας 2021/Παλαιός Σιδηροδρομικός Σταθμός, Γραφεία Ελευσίνας 
2021 Λάσκου& Παγκάλου, Ωραία Ελένη, (Υποκατάστημα Δαρδανελίων ΠΠΕ2021) 
 
Πραγματοποιείται από το 2018,  
Οικονομικός Απολογισμός Δράσης Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Συμμετοχής Κοινού: 
00,00 
 
Στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτισμός 2030 και πιο συγκεκριμένα του Citizens' 
Capacity Building διοργανώνουμε τα εργαστήρια Teen Labs και Youth Labs.  
 
Teen Labs  

Μέσα από τις δίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις, οι έφηβοι (12-15 ετών) της Ελευσίνας 
συνδιαμορφώνουν με την καλλιτεχνική ομάδα της Ελευσίνας 2021 το καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης. Κατά τη διάρκεια των 
εργαστηρίων, οι έφηβοι που συμμετέχουν καταθέτουν τις ιδέες τους μέσα από ένα 
εργαστήριο συναντήσεων, συζητήσεων και επισκέψεων με τους επιμελητές του 
καλλιτεχνικού προγράμματος. Οι συμμετέχοντες, αποκτούν πρακτικές δεξιότητες στην 
επιμέλεια καλλιτεχνικών δράσεων και στη διοργάνωση εκδηλώσεων, γνωρίζουν από κοντά 
καλλιτέχνες, επισκέπτονται χώρους πολιτισμού της Ελλάδας και παράλληλα έρχονται σε 
επαφή με σημαντικές καλλιτεχνικές διοργανώσεις της Ευρώπης. Τα εργαστήρια 
παρακολουθούν 18 έφηβοι. 
 

Youth Labs 

 Έργο κάθε νεαρού επιμελητή/επιμελήτριας των Youth Labs (16-25 ετών) είναι να κάνει 
την 
καλλιτεχνική ιδέα πράξη. Αυτή είναι η διαδικασία της επιμέλειας, την οποία, για πρώτη 
φορά, ακολουθούν βήμα-βήμα 15 Ελευσίνιοι μέσα από τα εργαστήρια συν-επιμέλειας της 
Πέμπτης. Καλλιεργούν νέες δεξιότητες, γνωρίζουν το περιεχόμενο του καλλιτεχνικού μας 
προγράμματος, καλλιτέχνες και συνεργάτες, επισκέπτονται χώρους πολιτισμού της 
Ελλάδας και παράλληλα έρχονται σε επαφή με σημαντικές καλλιτεχνικές διοργανώσεις 
της Ευρώπης με σκοπό να επεξεργαστούν τις ιδέες τους και να επιμεληθούν τις δικές 
τους δράσεις. Έτσι, αποκτούν πρόσβαση στη διαδικασία αλλαγής της πόλης τους μέσα 
από την τέχνη και τον πολιτισμό και οι νέοι έρχονται στο προσκήνιο. Μοιράζονται την 
εμπειρία και την τεχνογνωσία, την αφοσίωση και την υποστήριξη του οράματος της 
«Μετάβασης στην EUphoria», μέσα από μια κουλτούρα δημιουργικής συνάντησης των 
ανθρώπων της πόλης με επίκεντρο την ίδια την πόλη, όπως αυτή καλλιεργείται από την 
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Ελευσίνα 2021. Τα εργαστήρια ξεκίνησαν έναν χρόνο πριν με τη συμμετοχή 14 νέων της 
Ελευσίνας ενώ τώρα ο αριθμός τους έχει ξεπεράσει τους 30.  
 

Περισσότερες πληροφορίες: 

https://eleusis2021.eu/euphoria-teen-labs-2/ 

https://eleusis2021.eu/euphoria-youth-labs/ 

https://eleusis2021.eu/international-dresden-dialogue-2019/ 

 

Origami 

Εταιρεία Διοργάνωσης: Ελευσίνα 2021 & ARC for Dance 
Κατηγορία.: Moving Europe,  
Χώρος: Πλατεία Νεολαίας, Παραλιακό Μέτωπο Ελευσίνας (Φονιάς),  
Πραγματοποιήθηκε 10-11 Μαϊου 2019,  
Οικονομικός Απολογισμός Δράσης Αστικών Παρεμβάσεων και Παρακαταθήκης.: 
198,40 
 
Το «ΟΡΙΓΚΑΜΙ: ένα κοντέινερ που διπλώνει και ένα σώμα που κινείται» είναι ένα 
βιομηχανικό ειδύλλιο ανάμεσα σε ένα μηχάνημα και μια χορεύτρια, μια μοναδική 
χορευτική παράσταση στο κατεξοχήν βιομηχανικό σκηνικό της πόλης της Ελευσίνας. 

Η Ελευσίνα 2021 φιλοξενεί το έργο «ΟΡΙΓΚΑΜΙ» – που υλοποιείται στο πλαίσιο της 
δράσης ARC_ hood του 11ου Διεθνούς Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού ARC FOR DANCE 
FESTIVAL – για δύο ξεχωριστές παραστάσεις, Παρασκευή 10 Μαΐου στην Πλατεία 
Νεολαίας Ελευσίνας και Σάββατο 11 Μαΐου στην Παραλία Ελευσίνας (τοποθεσία Φονιάς), 
τοπόσημα άρρηκτα συνδεδεμένα με την νεότερη ιστορία της Ελευσίνας, δημιουργώντας 
μια ιδιαίτερη εμπειρία σύγχρονου χορού στον δημόσιο χώρο της πόλης. 

Σκηνικό της παράστασης αποτελεί το ιδιαίτερο αστικό τοπίο της Ελευσίνας και ένα 
δωδεκάμετρο εμπορευματοκιβώτιο που αλλάζει σχήματα, διπλώνει, αποσπάται σε τρεις 
τομείς, ίπταται και μεταμορφώνεται για 40 λεπτά σε μια κινητή χορευτική σκηνή. 

Η Satchie Noro οικειοποιείται το εμπορευματο-κιβώτιο με το σώμα και την κίνηση της, 
αντλώντας έμπνευση από την παραδοσιακή ιαπωνική τεχνική Οριγκάμι, την τέχνη της 
αναδίπλωσης του χαρτιού. Κατά τη διάρκεια της παράστασης το σώμα που κινείται και 
οι κινούμενοι όγκοι συγχωνεύονται δημιουργώντας ένα ξεχωριστό θέαμα. 

Ο θεατής καλείται να δοκιμάσει καινούργιες προοπτικές και να δει πως ένα από τα πιο 
δημοφιλή προϊόντα-σύμβολα της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, το εμπορευματο-
κιβώτιο δηλαδή, αυτονομείται από τη μηχανική του λειτουργία, δημιουργεί νέες σχέσεις 
με τον άνθρωπο και το ανθρώπινο σώμα, και μεταβάλλεται σε ενεργητικό τεχνούργημα 
και κινητήρια δύναμη πίσω από το έργο. 

H παράσταση «ΟΡΙΓΚΑΜΙ» υλοποιείται στα πλαίσια της δράσης ARC_hood του 11ου 
Διεθνούς Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού ARC FOR DANCE FESTIVAL που 
συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από 
εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020». 

Η Ελευσίνα 2021 φιλοξενεί τη δράση στα πλαίσια του προγράμματος «Moving Europe» 
που επικεντρώνεται στους νέους και στον χορό. Η συνεργασία της Ελευσίνας 2021 και 
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του ARC FOR DANCE FESTIVAL επικεντρώνεται στην site specific χορογραφία, συνδυάζει 
την κινητικότητα των νέων και ανερχόμενων  χορογράφων με την πόλη της Ελευσίνας και 
οδηγεί στο Spring Forward το ετήσιο φεστιβάλ της ευρωπαϊκής πλατφόρμας για τον 
σύγχρονο χορό Aerowaves τον Απρίλιο του 2021. 

Το ARC FOR DANCE FESTIVAL είναι το κατεξοχήν διεθνές φεστιβάλ σύγχρονου χορού 
στην Ελλάδα που πρωτοστατεί στην ανάδειξη νέων τάσεων και δημιουργών και 
υποστηρίζει τα έργα της αναδυόμενης σκηνής σύγχρονου χορού σε ευρωπαϊκή και 
ελληνική κλίμακα. Σε αυτό το πλαίσιο, εντάσσει φέτος στον προγραμματισμό του Φεστιβάλ 
το έργο «ΟΡΙΓΚΑΜΙ», μία παράσταση με διεθνή παρουσία από το 2013 μέχρι σήμερα που 
έχει φιλοξενηθεί στη Μασσαλία στο πλαίσιο της εκδήλωσης «17η συνοικία, μια ουτοπική 
γειτονιά» της θεατρικής ομάδας Generik Vapeur, στο Βαλπαραϊσο της Χιλής  στο 
φεστιβάλ Teatro Container όπου προστέθηκε για πρώτη φορά εναέρια κίνηση στο 
κοντέινερ, και στην Biennale de dans du Val-de Marne όπου έκανε πρεμιέρα με πρωτότυπη 
μουσική σύνθεση του Fred Costa. Στην Ελλάδα έρχεται για πρώτη φορά έπειτα από την 
παρουσίαση του στο Κάουνας, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2022 στα 
πλαίσια της δράσης ARC_hood του 11ου Διεθνούς Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού ARC FOR 
DANCE FESTIVAL. 

Περισσότερες πληροφορίες: 

 

https://eleusis2021.eu/events/origami/ 

 

Φεστιβάλ Συνοικισμός #2 

Εταιρεία Διοργάνωσης: Ελευσίνα 2021 
Κατηγορία.: EUrbanisation, Χώρος: Συνοικισμός, 3ο Δημοτικό Σχολείο, Ωραία Ελένη 
(Υποκατάστημα Δαρδανελίων ΠΠΕ2021) 
, Μουσείο Μικρασιατών, Παλαιός Σιδηροδρομικός Σταθμός, Καλειδοσκόπιο, Σκιρώνειο 
Μουσείο Πολυχρονόπουλου  
Πραγματοποιήθηκε 22’-30 Ιουνίου 2019,  
Οικονομικός Απολογισμός Δράσης Γενικής Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης.: 112.211,20 
Οικονομικός Απολογισμός Δράσης Αστικών Παρεμβάσεων και Παρακαταθήκης.:3.598,48 
Οικονομικός Απολογισμός Δράσης Επικοινωνίας και Marketing.:15.677,00 
Συνολικός Οικονομικός Απολογισμός Δράσης.: 131.486,68 
 
Το Φεστιβάλ Συνοικισμός αποτελεί ένα νέο ετήσιο θεσμό για την πόλη της Ελευσίνας και 
ένα από τα βασικά προγράμματα παρακαταθήκης της Ελευσίνας 2021 Πολιτιστικής Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης. Πρόκειται για ένα διεθνές φεστιβάλ σύγχρονων παραστατικών τε-
χνών,  στο οποίο αποκρυσταλλώνονται η φιλοσοφία, οι κεντρικές αξίες και η μεθοδολογία 
της Μετάβασης στην Euphoria, της προσπάθειά μας, δηλαδή, να επαναπροσδιορίσουμε 
τη μορφή και το περιεχόμενο της δημόσιας κουλτούρας σήμερα. 

Θεματικά εστιάζει στα φλέγοντα κοινωνικό-πολιτικά φαινόμενα της εποχής, όπως οι προ-
σφυγικές και μεταναστευτικές ροές ως βίωμα και μνήμη,  η άνοδος του εθνικισμού και του 
ρατσισμού, ο λαϊκισμός, η απαξίωση του πολιτικού και η έλλειψη ενδιαφέροντος για τα 
κοινά, η κρίση του έθνους-κράτος και η περατότητα των εθνικών και δι-εθνικών συνό-
ρων,  η σχέση μας με τους Άλλους και οι πολλαπλές νοηματοδοτήσεις τόσο της διαφορε-
τικότητας όσο και της κοινότητας. 
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Το Φεστιβάλ Συνοικισμός επιχειρεί να διαμορφώσει νέες συνθήκες για την καλλιτεχνική 
δημιουργία συνολικά. Επενδύει σε μακροχρόνιες συνεργασίες με καλλιτέχνες, στη δικτύ-
ωση τους με επαγγελματίες  και τη συνομιλία τους με τους ανθρώπους της πόλης. Με τον 
τρόπο αυτό επιχειρούμε να δημιουργήσουμε μέσα από το φεστιβάλ ένα πεδίο καλλιτεχνι-
κής και κοινωνικής δραστηριότητας στο οποίο συναντιούνται οι καλλιτέχνες, το κοινό και 
επαγγελματίες του πολιτιστικού χώρου. Ο χώρος αυτός δεν συγκροτείται μόνο αλλά δια-
τηρείται και εμπλουτίζεται ουσιαστικά από τις βιωματικές, προσωπικές και επαγγελματι-
κές καταγραφές όλων όσων συμμετέχουν στο φεστιβάλ. Η δικτύωση των συμμετεχόντων, 
η οποία επεκτείνει τον ορίζοντα της δουλειάς τους, εγγράφεται στον Συνοικισμό, ως φε-
στιβάλ και ως τόπο, και αλληλοεπιδρά διαρκώς με το σύνολο του. 

Βασικό μέλημα του Φεστιβάλ Συνοικισμός είναι η ανάδειξη της σύγχρονης καλλιτεχνικής 
δημιουργίας και η ενδυνάμωση αφενός της θέσης του καλλιτέχνη και αφετέρου της λει-
τουργίας του καλλιτεχνικού έργου στην κοινωνία σήμερα. Προκειμένου να το πετύχει αυτό, 
το φεστιβάλ εστιάζει σε νέες παραγωγές από Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, ενώ πα-
ράλληλα δίνει ιδιαίτερο βάρος σε δράσεις που ενισχύσουν όλες τις θέσεις του πεδίου της 
καλλιτεχνικής παραγωγής (τους κριτικούς, τους ανθρώπους που ασχολούνται με την πα-
ραγωγή και τους επιμελητές / υπευθύνους καλλιτεχνικού προγραμματισμού), όπως συ-
ναντήσεις δικτύωσης και γνωριμίας ξένων επιμελητών με την ελληνική σκηνή, συνεργασίες 
με διεθνή και ευρωπαϊκά δίκτυα του χώρου και προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων για 
τις διαφορετικές ειδικότητες του πεδίου. Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενίσχυση 
του κύκλου ζωής των καλλιτεχνικών έργων από την έρευνα και τη δημιουργική διαδικασία 
μέχρι την παρουσίασή του όχι μόνο στο φεστιβάλ, αλλά και σε άλλες διοργανώσεις στη 
συνέχεια. Τέλος, μέσα από αυτή τη στρατηγική, κύρια επιδίωξη είναι η ουσιαστική εξοι-
κείωση του κοινού με το ιδιαίτερο σύμπαν των καλλιτεχνών που παρουσιάζει το φεστι-
βάλ.   

Σε επίπεδο αισθητικής, το φεστιβάλ επικεντρώνεται σε σύγχρονες μορφές παραστατικών 
τεχνών, με έμφαση σε έργα βιωματικού χαρακτήρα που σπάνε τα παραδοσιακά όρια δη-
μιουργού και κοινού, όπως το θέατρο ντοκουμέντο, η βιωματική περφόρμανς, η βιωματική 
εγκατάσταση και οι site και people specific δημιουργίες.  Με τα site specific έργα επιλέ-
γουμε μη συμβατικούς χώρους που μετατρέπουν σημεία της καθημερινότητας του Συνοι-
κισμού, όπως είναι τα σπίτια, οι αυλές, τα μαγαζιά, οι δρόμοι και το Δημοτικό Σχολείο σε 
θεατρικές σκηνές και τόπους καλλιτεχνικής έκφρασης. Την ίδια στιγμή, τα people specific 
έργα αντανακλούν τις ανθρωπογεωγραφίες της γειτονιάς και αντλούν από τις διαφορε-
τικές  κοινότητες που την αποτελούν. ‘Ετσι, τα έργα που δημιουργούνται για το φεστιβάλ 
σε μεγάλο βαθμό οικοδομούν ένα νέο αφήγημα για την Ελευσίνα, αλλά και την Ελλάδα 
συνολικότερα, το οποίο στηρίζεται στην αλληλεπίδραση της τέχνης με τη βάση της κοι-
νωνίας σήμερα. 

Θεμελιώδης αρχή που διέπει το Φεστιβάλ Συνοικισμός είναι η συνάντηση των καλλιτεχνών 
με την ντόπια κοινότητα, και η φροντίδα  με την οποία επενδύουμε στη δημιουργία ενός 
πεδίου συνύπαρξης μεταξύ τους. Οι παραδοσιακοί ρόλοι καλλιτέχνη και κοινού 
αποδομούνται. Οι καλλιτέχνες γίνονται ερευνητές, μύστες της σύγχρονης 
πραγματικότητας, συν-μέτοχοι της ζωής και της μνήμης της πόλης και εν τέλη ντόπιοι-
κομμάτι της κοινότητας που τους φιλοξενεί. Οι άνθρωποι, από την άλλη μεριά, έρχονται 
στο επίκεντρο της καλλιτεχνικής δραστηριότητας όχι μόνο ως οικοδεσπότες της μεγάλης 
γιορτής που αποτελεί ένα φεστιβάλ αλλά και ως συν-δημιουργοί των έργων. Μεταφέρουν 
μνήμες, καταθέτουν σε πρώτο πρόσωπο, δομούν νέες σχέσεις και επανεφεύρουν τις ήδη 
υπάρχουσες και κυρίως γίνονται κοινωνοί νέων βιωματικών εμπειριών. 

Το Φεστιβάλ Συνοικισμός χωροθετείται στην γειτονιά του Συνοικισμού στην Άνω Ελευσίνα. 
Η ίδια η περιοχή του Συνοικισμού, είναι ένα κομμάτι της πόλης που δεν έχει τύχει της 
προσοχής που του αξίζει. Χωρικά αναπτύσσεται πέρα από τις σιδηροδρομικές γραμμές 
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που συνιστούσαν ένα φυσικό όριο της πόλης και εκεί εγκαταστάθηκαν 2.500 Μικρασιά-
τες πρόσφυγες αμέσως μετά το 1922. Με το ομώνυμο φεστιβάλ, ο Συνοικισμός από περι-
θώριο της πόλης γίνεται  κέντρο, πόλος έλξης επισκεπτών και κατοίκων της περιοχής και 
ταυτόχρονα επίκεντρο της καλλιτεχνικής ζωής και αναζήτησης. 

Την ίδια στιγμή σε μεγαλύτερη κλίμακα το φεστιβάλ εντοπίζεται στην ευρύτερη περιοχή 
της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Με έμφαση στα Βαλκάνια και τον Αραβικό κόσμο, επι-
διώκει να δημιουργήσει γέφυρες συνάντησης και συνεργασίας μεταξύ  κοινοτήτων και 
καλλιτεχνών των περιοχών αυτών. 

Η επιλογή του Συνοικισμού φέρει ιδιαίτερους συμβολισμούς, που  παραπέμπουν σε δια-
χρονικές και εντελώς επίκαιρες όψεις του κοινωνικού γίγνεσθαι.  Ετυμολογικά η λέξη Συ-
νοικισμός σημαίνει συνύπαρξη. Στην περίπτωση της Ελευσίνας η ετυμολογία αυτή απο-
καλύπτεται στην πραγματική της διάσταση. Πρόκειται για τη συνύπαρξη πληθυσμών με 
πολλαπλές αφετηρίες ήδη από την πρώτη στιγμή της ίδρυσης της γειτονιάς,  όταν κατοι-
κήθηκε από πρόσφυγες από διαφορετικά μέρη της Μικράς Ασίας ακριβώς μετά το 1922. 
Η συνύπαρξη αυτή εμπλουτίστηκε μέσα σε έναν αιώνα από νέα κύματα προσφύγων, με-
ταναστών και ανταλλασσόμενων πληθυσμών και εμπλουτίζεται μέχρι και σήμερα μέσα 
από τις σύγχρονες μεταναστευτικές ροές. 

Σήμερα, μετά από περίπου εκατό χρόνια, αναδεικνύεται σε ζωντανή απόδειξη  της δη-
μιουργικότητας του ανθρώπου και της δύναμη της ζωής. Αποδεικνύει πως ο άνθρωπος -
και η ανθρώπινη συνύπαρξη-  υπερβαίνει χωρίς να παραβλέπει τα εμπόδια, τις διακρί-
σεις, τις δυσκολίες και τον καθημερινό αγώνα. Πώς ένας τόπος που φέρει τραύματα, συλ-
λογικά και προσωπικά, γίνεται πηγή έμπνευσης και εξωστρεφούς δημιουργίας. Πώς  η 
διατήρηση της ιστορικής συλλογικής μνήμης διαμορφώνει τις συνθήκες με τις οποίες ο-
ραματιζόμαστε και σχεδιάζουμε το μέλλον. 

Τέλος, η συνύπαρξη κοινού, καλλιτεχνών και επαγγελματιών αναδεικνύει τη μεταμορφω-
τική επίδραση της τέχνης στην καθημερινότητα μιας πόλης, επιβεβαιώνοντας τη σημασία 
του ρόλου του  φεστιβάλ ως της μεγάλης γιορτής της πόλης και της τέχνης μαζί. 

Περισσότερες πληροφορίες: 

https://synikismosfestival.eu/ 

https://synikismosfestival.eu/projects/diadromes-stis-rizes-3/ 

https://synikismosfestival.eu/projects/oi-kipoi-miloyn/ 

https://synikismosfestival.eu/projects/peite-moy-ti-mporo-na-kano/ 

https://synikismosfestival.eu/projects/istoria-enos-aichmalotoy/ 

https://synikismosfestival.eu/projects/istoria-istoria-istoria/ 

https://synikismosfestival.eu/projects/e_fyga-mikrasia/ 

https://synikismosfestival.eu/projects/aiti/ 

https://synikismosfestival.eu/projects/oyden-pros-dilosi/ 

https://synikismosfestival.eu/projects/oi-eleysinioi-afigoyntai/ 

https://synikismosfestival.eu/projects/motorway/ 

https://synikismosfestival.eu/projects/ergastirio-kritikis/ 
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Ε_ΦΥΓΑ Μικρασία 

Εταιρεία Διοργάνωσης: Πολυπλάνητη ΑΜΚΕ 
Κατηγορία.: EUrbanisation, RefuGe,  
Χώρος: Συνοικισμός   
Πραγματοποιήθηκε 24-28 Ιουνίου 2019 στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Συνοικισμός 
Οικονομικός Απολογισμός Δράσης Γενικής Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης.: 44.578,00 

Οι απόγονοι των Μικρασιατών προσφύγων της Άνω Ελευσίνας πρωταγωνίστησαν σε μια 
site-specific περιπατητική παράσταση στην ιδιόμορφη γειτονιά του Συνοικισμού. Κατά τη 
διάρκεια της παράστασης τα μικρά προσφυγόσπιτα και τα αδιέξοδα σοκάκια 
μαρτυρούσαν σιωπηλά τις αναμνήσεις του μεγάλου ξεριζωμού. Ψηφίδες διηγήσεων 
συνέθεσαν το μωσαϊκό της παράστασης, που κινήθηκε μεταξύ μυθοπλασίας και 
τεκμηρίωσης. Η προσωπική μαρτυρία του ενός έγινε συνάμα η ιστορία των πολλών. 
Συμμετέχοντες και κοινό αντίκρισαν την καταγωγή και την κληρονομιά των Μικρασιατών 
μέσα από ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, μουσική και βίντεο-ντοκουμέντα, που παρέμειναν 
ασίγαστα εδώ και εκατό χρόνια – μια ζωντανή αναμετάδοση που συνεχίζεται στο διηνεκές 
και μεταλαμπαδεύεται στις επόμενες γενιές. Πίσω από τους ξεφλουδισμένους τοίχους, τις 
εγκαταλελειμμένες αυλές και τα νεόκτιστα διώροφα, αποκαλύφθηκε μια νέα εκδοχή της 
ιστορίας που κατατέθηκε για πρώτη φορά. 

Η παράσταση της Γιολάντας Μαρκοπούλου απετέλεσε προϊόν συνδιαμόρφωσης με τους 
κατοίκους του Συνοικισμού και τον Σύλλογο Μικρασιατών. Ήρθε να διευρύνει το διάλογο 
μεταξύ ντοκουμέντου και περφόρμανς που έχει ανοίξει η καλλιτέχνις με την ομάδα της με 
τον τόπο και τους κατοίκους του Συνοικισμού από το 2018 και την πρώτη έκδοση του 
Φεστιβάλ Συνοικισμός. Έτυχε θερμής απήχησης από τους κριτικούς και το κοινό σε 
τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

https://synikismosfestival.eu/projects/e_fyga-mikrasia/ 

 

MotorWay 6 

Εταιρεία Διοργάνωσης: Σύννεφο ΑΜΚΕ 
Κατηγορία.: EUrbanisation, Persephone,  
Χώρος: Σχολή Πολεμικών Τεχνών Ελευσίς & 3ο Δημοτικό   
Πραγματοποιήθηκε 29&30 Ιουνίου 2019 στο Πλαίσιο του Φεστιβάλ Συνοικισμός 
Οικονομικός Απολογισμός Δράσης Γενικής Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης.: 14.880,00 

Το Motorway 6 πραγματεύτηκε ζητήματα γύρω από το σώμα και την υπέρβαση του.                         
Η εικαστικός Εύη Καλογηροπούλου γνώρισε την Ελευσίνα κατά τη διάρκεια του διεθνούς 
προγράμματος φιλοξενίας καλλιτεχνών Initiator το φθινόπωρο του 2018 όπου ήρθε σε 
επαφή με τους αθλητές του κέντρου πολεμικών τεχνών “Ελευσίς”, πολλοί από τους 
οποίους είναι Αλβανικής και Πομακικής καταγωγής και στη συνέχεια με την Πακιστανική 
κοινότητα. 

Μέσα από αυτές τις συναντήσεις δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία 
ενός νέου έργου που αποτελείται από ένα εικαστικό βίντεο, μια ηχητική περφόρμανς και 
ένα γεύμα με παραδοσιακή κουζίνα και μουσική σε συνεργασία με την Πακιστανική 
κοινότητα. 
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Η Καλογηροπούλου αντιπαρέθεσε δύο σύμβολα: το κτίριο της βιομηχανίας πυρομαχικών 
ΠΥΡΚΑΛ, ένα εγκαταλελειμμένο σώμα από μπετόν και τα σώματα των αθλητών του 
«Eλευσίς». Στο έργο της συναντήσαμε τις δύο όψεις του σώματος: την ωμότητα, από τη 
μία μεριά, που αντικατοπτρίζεται μέσα από το εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο και από τις 
βίαιες προεκτάσεις που έχει η βιομηχανική εργασία στο σώμα και την ομορφιά, από την 
άλλη, που συμβολίζει το ανθρώπινο σώμα, το οποίο μέσα από το παιχνίδι και τον 
αθλητισμό αποκτά θετική διάσταση. 

Μέσα από αυτές τις αντιθέσεις η Καλογηροπούλου στόχευσε στην ανάδειξη και τη 
χειραφέτηση κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων που δίνουν τη δική τους «μάχη» ενώ 
παράλληλα το έργο αποτέλεσε ένα σχόλιο πάνω στην εργασία και τη βιομηχανική 
παραγωγή, συνώνυμα της Ελευσίνας και τα δύο. 

https://synikismosfestival.eu/projects/motorway/ 

 

Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής  

Εταιρεία Διοργάνωσης: Ελευσίνα 2021  
Σε συνεργασία Τ& Τ Production 
Κατηγορία.: EUrbanisation, Persephone  
Χώρος: Όλη η πόλη,   
Πραγματοποιήθηκε 21-22 Ιουνίου 2019,  
Οικονομικός Απολογισμός Δράσης Γενικής Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης.: 24.552,00 
 
 
Η Ελευσίνα συμμετείχε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στην Ευρωπαϊκή Γιορτή της 
Μουσικής. Το διήμερο 21 & 22 Ιουνίου 2019 μουσικά σχήματα, συγκροτήματα και μουσικοί 
απλώθηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης δίνοντας το δικό τους ρυθμό στην καλοκαιρινή 
γιορτή της μουσικής.  

Η νέα γενιά μουσικών της πόλης «ανέβηκε στη σκηνή», μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα 
για όλα τα γούστα. Ανερχόμενοι, ερασιτέχνες και επαγγελματίες μουσικοί παρουσίασαν 
ζωντανά δείγματα της δουλειά τους και έδωσαν το στίγμα της μουσικής ταυτότητας της 
σύγχρονης Ελευσίνας αλλά και της ευρύτερης περιοχής του Θριασίου Πεδίου.  

Η πόλη χωρίστηκε σε εννέα διαφορετικές μουσικές σκηνές για 19 διαφορετικά τοπικά 
συγκροτήματα, μουσικούς ή dj, οι οποίοι παρουσίασαν πρωτότυπα ή διασκευασμένα 
κομμάτια από κλασική μουσική, παραδοσιακή μουσική, έντεχνο, jazz, blues, rock, hard rock, 
pop-rock, ethnic, funk, alternative, reggae, disco μέχρι electro house, acid,  afrobeat 
electro, progressive rock κ.α. 

Οι μουσικοί, υπό τους αγαπημένους τους ήχους, έφεραν ζωή σε πάρκα, πλατείες και 
γειτονιές, ανέδειξαν νέα σημεία της πόλης, και την ίδια στιγμή έδωσαν μια ξεχωριστή νότα 
σε σημαντικά τοπόσημα της Ελευσίνας. Μετέτρεψαν έτσι την πόλη σε μια μεγάλη μουσική 
σκηνή, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γιορτής στον δημόσιο χώρο για όλους μας.  

Η Ελευσίνα 2021 μετά από τρεις επιτυχημένες διοργανώσεις το 2016, το 2017 και το 
2018  προσκάλεσε κατοίκους, φίλους και επισκέπτες της πόλης για τέταρτη συνεχή χρονιά 
να απολαύσουν μια μοναδική εμπειρία εξωστρέφειας και συμμετοχής στον δημόσιο χώρο 
με όχημα τη μουσική, και να γνωρίσουν το έργο των καλλιτεχνών της πόλης μας. 

Περισσότερες πληροφορίες: 
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https://synikismosfestival.eu/projects/eyropaiki-giorti-tis-moysikis-eleysi/ 

 

Αναγνώσεις Φεστιβάλ 

Εταιρεία Διοργάνωσης: Ελευσίνα 2021  
Σε συνεργασία με το The Festival Academy 
Κατηγορία.: The EU Working Classes,/ Πολιτισμός 2030  
Χώρος: Καλειδοσκόπιο  
Οικονομικός Απολογισμός Δράσης Γενικής Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης.: 16.450,00 

Οι Αναγνώσεις Φεστιβάλ είναι ένα εντατικό τριήμερο πρόγραμμα κατάρτισης στη 
διοργάνωση Φεστιβάλ. Περιλαμβάνει δημόσιες ομιλίες από καταξιωμένους 
καλλιτεχνικούς διευθυντές ευρωπαϊκών φεστιβάλ και ανοιχτές στο κοινό συζητήσεις με 
τους συμμετέχοντες πάνω σε θέματα που αφορούν τη διοίκηση και τη διοργάνωση των 
φεστιβάλ. Οι Αναγνώσεις Φεστιβάλ, αναγνωρίζοντας ως αρχή κάθε πολιτιστικής 
δραστηριότητας τους καλλιτέχνες και τα έργα, εισάγουν τους συμμετέχοντες στην ουσία 
των φεστιβάλ, το καλλιτεχνικό όραμα δηλαδή, το περιβάλλον που προάγει την καινοτομία 
και τη σύνθεση ιδιαίτερων εμπειριών για το κοινό. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, η 
Ακαδημία Φεστιβάλ επιδιώκει να αναγάγει τα Φεστιβάλ σε χώρους με ισχυρή σημασία για 
την τέχνη, τον δημιουργό και τη θέση  του στην κοινωνία, επενδύοντας ιδιαίτερη προσοχή 
στο κοινωνικό πλαίσιο ανάδυσης των φεστιβάλ. Την ίδια στιγμή επιδιώκει να ενδυναμώσει 
γνωστικά και επαγγελματικά τους συμμετέχοντες, φοιτητές δηλαδή, θεατρολογίας, 
πολιτιστικής διαχείρισης, δραματουργίας και καλλιτεχνικής παραγωγής, επαγγελματίες 
του πολιτιστικού χώρου, διοργανωτές φεστιβάλ αλλά και υπαλλήλους της τοπικής 
αυτοδιοίκησης που δραστηριοποιούνται στη διοργάνωση πολιτιστικών δρώμενων. 
Οι Αναγνώσεις Φεστιβάλ οργανώνονται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Συνοικισμός και με 
επίκεντρο το ίδιο το Φεστιβάλ, με σκοπό να δημιουργήσουν συνθήκες συνάντησης με τους 
καλλιτέχνες και συζήτησης για την επίδραση των Φεστιβάλ στο σύνολο της καλλιτεχνικής 
τους πορείας. Οι Αναγνώσεις Φεστιβάλ είναι ένα πρόγραμμα της Ακαδημίας Φεστιβάλ 
που έχει δημιουργήσει η Ένωση Ευρωπαϊκών Φεστιβάλ και αποτελεί μοναδική περίπτωση 
στο είδος του. Το πρόγραμμα έχει πραγματοποιηθεί σε μεγάλα διεθνή φεστιβάλ κατά τη 
διάρκειά τους, ενώ είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται στην Ελλάδα.   
Τρεις έμπειροι και καταξιωμένοι καλλιτεχνικοί διευθυντές σημαντικών φεστιβάλ της 
Ευρώπης καθοδηγούν τους συμμετέχοντες. Αντλώντας από την πολυετή εμπειρία τους, 
“ανοίγουν την κουζίνα τους”, παρουσιάζοντας στοιχεία της επιμελητικής τους πρακτικής 
και αναλύουν τους τρόπους με τους οποίους πετυχαίνουν να κάνουν πραγματικότητα το 
όραμά τους για το φεστιβάλ τους. 
Το τριήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλίες από και τους μέντορες και τετ-α-τετ 
συναντήσεις μαζί τους, καθώς και ευκαιρίες δικτύωσης που προσφέρει το ευρύτερο 
πλαίσιο του φεστιβάλ με εκπροσώπους από το Ελληνικό Δίκτυο Φεστιβάλ, και επιπλέον 
την  Άσα Ριτσαρντότιρ (Ισλανδία), την  Ίνγκε Σέστρεμανς (Βέλγιο) και τον Μάικ Βαν Γκράαν 
(Νότια Αφρική) που συντονίζει το πρόγραμμα των Αναγνώσεων. 
Ανάμεσα στους μέντορες είναι ο Τομ Κριντ (Ιρλανδία) και ο Βαλέχο Γκάντνερ (ΗΠΑ).  
 
Οι Αναγνώσεις Φεστιβάλ εντάσσονται στο πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας της 
Ελευσίνας 2021 με την Ακαδημία Φεστιβάλ της Ένωσης Ευρωπαϊκών Φεστιβάλ, που 
στοχεύει να προωθήσει στην Ελλάδα τη θεωρητική συζήτηση αλλά και την πρακτική 
γνώση γύρω από το ρόλο και τη λειτουργία των φεστιβάλ, το ρόλο, τις υποχρεώσεις και 
τα δικαιώματα της καλλιτεχνικής διεύθυνσης ενός φεστιβάλ καθώς και όλες τις πτυχές 
διοργάνωσης ενός φεστιβάλ. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελευσίνα 2021 σε συνεργασία με την 
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Ακαδημία Φεστιβάλ διοργάνωσαν το Φεβρουάριο του 2019 το πρώτο Εργαστήριο για 
Έλληνες Διοργανωτές Φεστιβάλ (Atelier for Greek Festival Managers), ένα πρόγραμμα 
κατάρτισης για την επιμέλεια και οργάνωση φεστιβάλ, στο οποίο συμμετείχαν 25 
εκπρόσωποι φεστιβάλ από διάφορες πόλεις της Ελλάδας.  Στο τέλος του εργαστηρίου, οι 
συμμετέχοντες ίδρυσαν το Ελληνικό Δίκτυο Φεστιβάλ, με πρώτο στόχο τη δημιουργία μιας 
εργαλειοθήκης (toolkit) για τα Ελληνικά φεστιβάλ, την οποία θα παρουσιάσουν κατά τη 
διάρκεια των Αναγνώσεων Φεστιβάλ.   
Το Ελληνικό Δίκτυο Φεστιβάλ είναι ένα δίκτυο για τα φεστιβάλ και τους ανθρώπους τους. 
Στόχος του είναι ο διάλογος, η συνεχής ανταλλαγή πληροφοριών και προβληματισμών 
των πολιτιστικών φορέων, των καλλιτεχνών και των ανθρώπων που τα στελεχώνουν, η 
επικοινωνία και δικτύωση με αντίστοιχους φορείς της Ευρώπης καθώς και η δημιουργία 
ενός πρότυπου οδηγού “toolkit” για την υποστήριξη ήδη υπαρχόντων αλλά και νέων 
διοργανώσεων στην Ελλάδα. 
 

Περισσότερες πληροφορίες: 

https://synikismosfestival.eu/projects/anagnoseis-festival/ 

 

ΙΕΤΜ Campus 

Εταιρεία Διοργάνωσης: Ελευσίνα 2021  
Σε συνεργασία με το  IETM 
Κατηγορία.: The EU Working Classes/ Πολιτισμός 2030  
Χώρος: Σκιρώνειο Μουσείο Πολυχρονόπουλου 
Πραγματοποιήθηκε 23-28 Ιουνίου 2019,  
Οικονομικός Απολογισμός Δράσης Γενικής Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης.: 8.701,40 
 
Η 5η έκδοση του ΙΕΤΜ Campus διοργανώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα από το 
μεγαλύτερο διεθνές δίκτυο για τις Σύγχρονες Παραστατικές Τέχνες ΙΕΤΜ και την Ελευσίνα 
2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης από τις 23-28.06 στο Σκιρώνειο Μουσείο 
Πολυχρονόπουλου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Συνοικισμός. Το IETM Campus είναι ένα 
εντατικό πενθήμερο πρόγραμμα κατάρτισης στις διεθνείς συμπαραγωγές, που έδωσε την 
ευκαιρία σε ανερχόμενους επαγγελματίες του χώρου των παραστατικών τεχνών να 
επεκτείνουν τον ορίζοντα της δουλειάς τους και να διεθνοποιήσουν την επαγγελματική 
τους πορεία υπό την καθοδήγηση και εποπτεία καταξιωμένων μεντόρων. 27 
συμμετέχοντες από 11 διαφορετικές χώρες από την Ευρώπη, τον Καναδά και την 
Αυστραλία συναντήθηκαν στο Σκιρώνειο Μουσείο Πολυχρονόπουλου στα Μέγαρα 
Αττικής, έναν μοναδικό τόπο συνάντησης όχι μόνο για καλλιτέχνες αλλά και νέους 
επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού για το IETM Campus. 

 Μέσα από το πρόγραμμα και την πλούσια διαδικασία της ανταλλαγής τεχνογνωσίας οι 
συμμετέχοντες μοιράστηκαν εμπειρίες, προβληματισμούς και λύσεις γύρω από τις 
σημαντικότερες πλευρές των διεθνών συμπαραγωγών, όπως η διαπολιτισμική 
επικοινωνία, οι διαπραγματεύσεις, η χρηματοδότηση και ο σχεδιασμός, η διαχείριση του 
Τύπου και του κοινού. Έλαβαν προσωπική καθοδήγηση και προσοχή από τους 5 μέντορες 
πάνω σε εξειδικευμένες περιπτώσεις και καταστάσεις που προκύπτουν από τα 
περιβάλλοντα και τις συνθήκες εργασίας των ίδιων των συμμετεχόντων. Εργάστηκαν 
πάνω σε απτές ιδέες και εφαρμόσιμες προτάσεις,  εξερεύνησαν νέες στρατηγικές και 
μέσα από τη γενναιοδωρία των μεντόρων και τη δική τους εξωστρέφεια «γέμισαν τις 
βαλίτσες τους»  με την -τόσο απαραίτητη για τη δουλειά και την εξέλιξη τους- αισιοδοξία.  
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Οι συμμετέχοντες επιλέχθηκαν έπειτα από ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής από τον 
οργανισμό ΙΕΤΜ με κριτήρια τη διετή τουλάχιστον επαγγελματική τους εμπειρία στο χώρο 
των σύγχρονων παραστατικών τεχνών και τα πρώτα τους βήματα στις διεθνείς 
ανταλλαγές. Μεταξύ των συμμετεχόντων βρέθηκαν και 5 Έλληνες επαγγελματίες έπειτα 
από στη βάση της γενικής κατεύθυνση της ΠΠΕ για ενδυνάμωση των επαγγελματιών του 
πολιτισμού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.  

Οι μέντορες της φετινής έκδοσης του IETM Campus ήταν οι εξής: ο Mike van Graan (Νότια 
Αφρική), Πρόεδρος του Δικτύου Αφρικανικής Πολιτιστικής Πολιτικής, η Judith Knight 
(Ηνωμένο Βασίλειο), Ιδρύτρια και Συν-διευθύντρια του καλλιτεχνικού οργανισμού 
Artsadmin από το 1079, η Gundega Laivina  (Λετονία), Καλλιτεχνική Διευθύντρια του 
οργανισμού New Theatre Institute  και του Homo Novus, Διεθνούς Φεστιβάλ Σύγχρονου 
Θεάτρου, η Ása Richardsdóttir (Iσλανδία), Γενική Γραμματέας  του διεθνούς δικτύου ΙΕΤΜ 
και η Nan van Houte (Ολλανδία), πρώην Διευθύντρια του διεθνούς δικτύου ΙΕΤΜ.  

Περισσότερες πληροφορίες: 

https://synikismosfestival.eu/projects/ietm-campus/ 

 

Tandem Cultural Capitals 

Εταιρεία Διοργάνωσης: Ελευσίνα 2021  
Σε συνεργασία European Cultural Foundation και MitOst 
Κατηγορία.: The EU Working Classes,/ Πολιτισμός 2030  
Χώρος: -Εκτός Ελλάδος 
Πραγματοποιείται από τον Ιούνιο του 2019,  
Οικονομικός Απολογισμός Δράσης Γενικής Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης.: 2.450,00 

Το δημοφιλές ευρωπαϊκό πρόγραμμα Tandem των οργανισμών European Cultural 
Foundation και MitOst φέρνει κοντά δύο πολιτιστικούς οργανισμούς από την οικογένεια 
των Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης:  Leeuwarden-Fryslan 2018, Galway 2020, 
Rijeka 2020, NoviSad 2021, Kaunas 2022, Veszprem 2023 με σκοπό τη δημιουργία ενός 
νέου έργου, από κοινού με τον οργανισμό-συνεργάτη. 

Το Τandem ΠΠΕ, είναι η προσαρμοσμένη έκδοση του δημοφιλούς προγράμματος Tandem 
για τις ΠΠΕ. Το Tandem έχει δημιουργήσει παράδοση στις πειραματικές πολιτιστικές 
συνεργασίες πολιτών και οργανισμών από τη μία άκρη της Ευρώπης στην άλλη με έμφαση 
στις δημιουργικές λύσεις που προωθούν την κοινωνική καινοτομία. Το Tandem ενώνει δύο 
οργανισμούς που «κουμπώνουν» στη φιλοσοφία και το όραμα τους και ανταλλάσσουν 
μεθόδους και εργαλεία από την διαφορετικότητα που χαρακτηρίζει το περιβάλλον του 
καθενός. Το Tandem Cultural Capitals σχεδιάζεται για πρώτη φορά για πολίτες και 
πολιτιστικούς οργανισμούς από πρώην, τρέχουσες και επικείμενες ΠΠΕ. Διατηρεί την 
αρχή του ταιριάσματος και των δημιουργικών ανταλλαγών που αντλούν και ενισχύουν την 
πολιτισμική πολυμορφία της Ευρώπης και προσφέρει ένα νέο πρόγραμμα συνεργασίας 
μέσα σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα, προγράμματα, δράσεις και συνεργίες, 
που η οικογένεια των ΠΠΕ μπορεί να προσφέρει.  

1η στάση: Ριέκα, ΠΠΕ 2020, Tandem Partner Forum 10-14 Ιουνίου 2019. Η πρώτη 
συνάντηση ανάμεσα στους 30 συμμετέχοντες διεξήχθη με σκοπό τη γνωριμία 
επαγγελματιών από οργανισμούς μέσα στο πλαίσιο των προτεινόμενων ΠΠΕ. Στόχος της 
συνάντησης ήταν πέρα από τη γνωριμία και η επιλογή των «ζευγαριών» για να 
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δημιουργήσουν από κοινού ένα πιλοτικό project, το οποίο θα ενδυναμώσει επαγγελματικά 
τόσο τους 2 επαγγελματίες όσο και τους οργανισμούς τους. Στο τετραήμερο αυτό 
πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια για τις διεθνείς συνεργασίες, αναλύθηκαν ερωτήματα 
που ανακύπτουν για τις ΠΠΕ συγκεκριμένα και πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στην πόλη 
στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού της προγράμματος Rijeka 2020. 

Ο Γιάννης Παππάς (Chorus) και η Claudia Woolgar (Brave New World Producties), 
δημιουργικοί επαγγελματίες από την Ελευσίνα και τη Λεουβάρντεν (Ολλανδία) αντίστοιχα, 
συναντήθηκαν για πρώτη φορά στο Tandem Partner Forum όπου, ανάμεσα σε 28 
συνολικά συμμετέχοντες από 8 διαφορετικές Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της 
Ευρώπης, επέλεξαν ο ένας τον άλλον για να συνεργαστούν για τη δημιουργία ενός 
συνεργατικού καλλιτεχνικού έργου που θα αναδεικνύει τις συνδέσεις και τις διαφορές 
ανάμεσα στις δύο πόλεις, μια πρώην και μια επικείμενη Πολιτιστική Πρωτεύουσα της 
Ευρώπης. 

2η στάση: Tandem πρόγραμμα φιλοξενίας (Ιούνιος-Νοέμβριος 2019). Τον Σεπτέμβριο 
του 2019 η Claudia επισκέφτηκε την Ελευσίνα για να γνωρίσει από κοντά την πόλη, τους 
ανθρώπους, την καθημερινότητα και τις συνθήκες εργασίας του συνεργάτη της Γιάννη, 
και μαζί να εμβαθύνουν στον σχεδιασμό του «Green & Grey» (που αποτελεί προσωρινό 
τίτλο του έργου). Το στάδιο εξοικείωσης με την πόλη και την πραγματικότητα του tandem 
ζευγαριού ολοκληρώθηκε με το ταξίδι του Γιάννη στη Λεουβάρντεν τον Οκτώβριο του 
2019 όπου και ξεναγήθηκε από την ίδια την Claudia στα σημεία εκείνα της Λεουβάρντεν 
που αποτελούν κλειδιά για την ολοκλήρωση του «Green & Grey». 

3η στάση: Leeuwarden-Fryslan, Tandem Συνάντηση (19-22 Νοεμβρίου 2019). Στην  τελική 
συνάντηση όλων των συμμετεχόντων παρουσιάστηκε ανά ζευγάρι η διαδικασία 
ανταλλαγής και τα συμπεράσματα τους Συζητήθηκε το μέλλον της πιλοτικής αυτής 
συνεργασίας και πώς στο πλαίσιο των ΠΠΕ  μπορεί να ευδοκιμήσει και να γίνει πράξη. 

 
Το Tandem Cultural Capitals εντάσσεται στο πρόγραμμα Πολιτισμός 2030. Το πρό-
γραμμα αυτό αναπτύσσεται παράλληλα με στόχο την κατάρτιση των επαγγελματιών του 
πολιτιστικού χώρου από τη μία πλευρά και τη δικτύωση πολιτιστικών οργανισμών της 
περιφέρειας και επαγγελματιών από την άλλη. Με τον τρόπο αυτό ανάγει την πόλη της 
Ελευσίνας σε σημείο διασύνδεσης και απόκτησης τεχνογνωσίας στη σύγχρονη πολιτι-
στική σκηνή. 
 

Περισσότερες πληροφορίες: 

https://eleusis2021.eu/tandem-cultural-capitals/ 

https://culture2030.eu/projects/tandem-politistikes-proteyoyses-tis-eyrop/ 

 

Αττικό Σχολείο Αρχαίου Δράματος  

Εταιρεία Διοργάνωσης: Δρόμος με Δέντρα ΑΜΚΕ 
Κατηγορία.: The EU Working Classes,/ Πολιτισμός 2030  
Χώρος: 1ο Δημοτικό Σχολείο Ελευσίνας/ ΠΑΚΠΠΑ 
Πραγματοποιήθηκε 1-10 Ιουλίου 2019,  
Οικονομικός Απολογισμός Δράσης Γενικής Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης.: 24.800,00 
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Η Ελευσίνα 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για μία ακόμη χρονιά υποστήριξε 
το Αττικό Σχολείο Αρχαίου Δράματος! Το 7ο κατά σειρά Αττικό Σχολείο έλαβε χώρα 1-10 
Ιουλίου στην πόλη της Ελευσίνας. Οι εργασίες του επικεντρώθηκαν στον μεγάλο τραγικό 
ποιητή Ευριπίδη. 
Το Αττικό Σχολείο Αρχαίου Δράματος ολοκλήρωσε τον δεύτερο τριετή κύκλο εργασιών 
του (2012-2015 και 2015-2018). Στο διάστημα αυτό ανέπτυξε τη δράση του μέσα από 
συνεργασίες με θεσμούς, ιδρύματα, φορείς, καλλιτέχνες και ομάδες της χώρας και του 
εξωτερικού συμβάλλοντας καθοριστικά στην δημιουργία του Διεθνούς Δικτύου Αρχαίου 
Δράματος που τελεί υπό την αιγίδα και υποστήριξη του ΥΠΠΟΑ από τον Ιούλιο του 
2017.Για το 2019 θέμα του 7ου Αττικού Σχολείου Αρχαίου Δράματος ήταν η Μήδεια του 
Ευριπίδη. Κεντρικός άξονας του καλλιτεχνικού έργου του ΑΤΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ που δρα με 
την καθοδήγηση της Μάρθας Φριντζήλα είναι η διαρκής μελέτη και παρουσίαση του έρ-
γου των τριών μεγάλων τραγικών ποιητών. 
Η επιλογή για την ενασχόληση με το αρχαίο δράμα σχετίζεται άμεσα με τη γλώσσα και 
τον τόπο στον οποίο ζουν και δημιουργούν τα μέλη της ομάδας. 

Στόχος της ομάδας αποτελεί εξαρχής η δημιουργία ενός ισχυρού θεσμού με διεθνή 
προσανατολισμό για τη μελέτη του αρχαίου δράματος όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο 
αλλά σε όλα τα στάδια της εκπόνησης μιας παράστασης. 

To Αττικό Σχολείο Αρχαίου Δράματος πραγματοποιείται τα τελευταία 6 χρόνια στην πόλη 
της Ελευσίνας στο πλαίσιο του φεστιβάλ Αισχύλεια και από το 2017 εντάχθηκε στο 
πλαίσιο των δράσεων της Ελευσίνα 2021 Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021 με 
στόχο την ενδυνάμωση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων που υπήρχαν ήδη στην πόλη. 

https://eleusis2021.eu/events/7o-attiko-scholeio-archaioy-dramatos/ 

https://culture2030.eu/projects/attiko-scholeio-archaioy-dramatos/ 

 

Φωτεινές Ιχνηλασίες 

Εταιρεία Διοργάνωσης: Ομάδα Εικαστικού Φωτισμού BeforeLight 
Κατηγορία.: EUenvironment, Persephone 
Χώρος: Ωραία Ελένη (Υποκατάστημα Δαρδανελίων ΠΠΕ2021) 
Πραγματοποιείται από τις 14 Σεπτέμβριου 2019, έως Ιούνιο 2020 
Οικονομικός Απολογισμός Δράσης Γενικής Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης.: 32.450,00 
 
Οι Φωτεινές Ιχνηλασίες είναι ένα συμμετοχικό εργαστήριο για 20 κατοίκους της Ελευσί-
νας με σκοπό την ομαδική δημιουργία μιας εικαστικής φωτιστικής εγκατάστασης στο δη-
μόσιο χώρο της πόλης. Στα εργαστήρια που πραγματοποιούνται από τα μέσα Σεπτεμ-
βρίου, υπό την επιμέλεια της ομάδας των  Beforelight, αναπτύσσεται ολοκληρωμένη η δια-
δικασία της δημιουργίας ενός καλλιτεχνικού έργου -από τη θεωρία περί φωτός, την εξά-
σκηση σε πρακτικές εφαρμογές και πειράματα, τη σύλληψη και την υλοποίηση της ιδέας- 
τελικός στόχος της οποίας είναι η δημιουργία μιας εγκατάστασης-εµπειρίας, όπου ο ε-
πισκέπτης παρατηρεί, βιώνει, αλληλεπιδρά και συμμετέχει. 

Την Παρασκευή 08.11.2019  η ομάδα των Beforelight, σε συνεργασία με τους συμμετέχο-
ντες του εργαστηρίου παρουσίασαν τα βήματα της διαδικασίας αυτής για την παραγωγή 
ενός φωτιστικού συμμετοχικού έργου. Αφηγήθηκαν πώς φτάνουν στη σύλληψη της ιδέας 
μέσα από τις συναντήσεις με τους προσκεκλημένους ομιλητές, τις αναλύσεις στις περιο-
χές παρέμβασης, την έρευνα πεδίου, τα πειράματα, τον σχεδιασμό αλλά και τη μεταξύ 
τους αλληλεπίδραση και χημεία. 
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H ομάδα Beforelight σχηματίστηκε για να πειραματιστεί µε το φως. Τα µέλη της έχουν 
καταπιαστεί µε τον αρχιτεκτονικό και το θεατρικό φωτισμό, αλλά η ομάδα, αναζητώντας 
νέους τρόπους για να αποδώσει τη δυναμική εμπειρία του φωτός, έχει ως κύρια δραστη-
ριότητα τις εικαστικές εγκαταστάσεις και τα αστικά δρώμενα. 

Οι Beforelight έχουν κάνει φωτιστικές παρεμβάσεις στο δημόσιο αστικό χώρο πόλεων 
όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, ο Βόλος, τα Χανιά, το Ρότερνταµ και το Μαάστριχτ. Επι-
πλέον, έχουν παρουσιάσει το έργο τους στη 2η και στη 4η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης 
Θεσσαλονίκης, στο Πεδίο Δράσης Κόδρα, στο Video Art Athens, στο Street Cinema του 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, στο Λαογραφικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, στη 
Νύχτα Μουσείων του Ρότερνταμ, στο καφέ του Μουσείου Μπενάκη, στο Ίδρυμα Θεοχα-
ράκη, στο φουαγιέ του Μουσείου Ακρόπολης, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος και στα πλαίσια της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης – Ελευσίνα 2021. 

Το διάστημα 2013-2015 πραγματοποίησαν το project Urban Lightscapes, ένα ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα συμμετοχής και δημιουργικής δράσης για τη διαμόρφωση του αστικού νυ-
χτερινού τοπίου των ευρωπαϊκών πόλεων, µε την υποστήριξη του European Cultural 
Foundation, στο πλαίσιο του προγράµµατος των συνεργατικών υποτροφιών µε θεματικό 
άξονα “Connecting Culture, Communities and Democracy”. Το έργο των Beforelight περι-
λαµβάνει τη σύλληψη, το σχεδιασμό και την εφαρμογή φυσικού και τεχνητού φωτισµού, µε 
στόχο να ενθαρρύνει τη συμμετοχή και τη διάδραση του κοινού µε το φως, σε µια διαδι-
κασία όπου η ιδιαιτερότητα του τόπου και ο πειραματισμός στην χρήση φωτιστικών μέ-
σων αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες. 

Περισσότερες πληροφορίες: 

https://eleusis2021.eu/events/beforelight-foteines-ichnilasies-ergastiria-7/ 

 

Συνάντηση Πολιτισμός 2030 #2 

Εταιρεία Διοργάνωσης: Ελευσίνα 2021 
Κατηγορία.: The EU Working Classes,/ Πολιτισμός 2030 
Χώρος: ΕΚΕΔΑ/ Κανελλόπουλος/ Συνοικισμός 
Πραγματοποιήθηκε 7-10 Νοεμβρίου 2019 
Οικονομικός Απολογισμός Δράσης Γενικής Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης.: 65.495,53 
Οικονομικός Απολογισμός Δράσης Αστικών Παρεμβάσεων και Παρακαταθήκης.:586,52 
Οικονομικός Απολογισμός Δράσης Επικοινωνίας και Marketing.:13.118,40 
Συνολικός Οικονομικός Απολογισμός Δράσης.: 79.200,45 
 
 
Η 2η Συνάντηση Πολιτισμός 2030 ολοκληρώθηκε στην Ελευσίνα την Κυριακή 10 
Νοεμβρίου 2019. Η τετραήμερη διοργάνωση της Ελευσίνας 2021 Πολιτιστικής 
Πρωτεύουσας της Ευρώπης  επιχείρησε για δεύτερη συνεχή χρονιά να συγκεντρώσει τους 
επαγγελματίες του πολιτιστικού χώρου στην Ελευσίνα, και έτσι να μετατρέψει την πόλη  σε 
σημείο διασύνδεσης, προβληματισμού και ανταλλαγής  γύρω από τα εμπόδια και τις 
προοπτικές της πολιτιστικής ανάπτυξης στην περιφέρεια. 
 
Η φετινή διοργάνωση κατάφερε να εμβαθύνει στη χαρτογράφηση  του σύγχρονου 
πολιτιστικού γίγνεσθαι, ένα έργο που ξεκίνησε ακριβώς έναν χρόνο πριν με την πρώτη 
διοργάνωση της Συνάντησης Πολιτισμός 2030. Με θέμα το τρίπτυχο “Ανθρωποι, Ιστορίες, 
Πολιτισμός” εστιάσαμε φέτος στις ιστορίες των ανθρώπων εκείνων, που με τις 
καινοτομίες τους άλλαξαν το καλλιτεχνικό πεδίο αλλά και την πολιτιστική ζωή των πόλεων 
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τους, και για τον λόγο αυτό προσκαλέσαμε ως κεντρικούς ομιλητές ανθρώπους από τον 
χώρο του πολιτισμού σε Ελλάδα και Ευρώπη με πολυετή εμπειρία στη δουλειά τους.  

Αναλυτικότερα η Judith Knight (Ηνωμένο Βασίλειο), συν-ιδρύτρια και επί δεκαετίες 
καλλιτεχνική διευθύντρια του Artsadmin, ανεξάρτητου οργανισμού μίλησε για το πώς 
καταφέρνει μέσα από την ίδρυση και τη λειτουργία του Artsadmin να ενδυναμώσει την 
ανεξάρτητη καλλιτεχνική σκηνή της χώρας της αλλά και της Ευρώπης γενικότερα, ο 
Βασίλης Χαραλαμπίδης, ιδρυτής του πολιτιστικού οργανισμού Bios και του πολυχώρου 
Ρομάντζο  σε μια απολαυστική ομιλία μοιράστηκε μαζί μας τις βασικές αρχές και 
κατευθύνσεις που ακολούθησε και ακολουθεί στην επαγγελματική του διαδρομή, ενώ  η 
Κατερίνα Γρέγου αφιέρωσε την ομιλία της στις προκλήσεις της βιωσιμότητας που 
αντιμετωπίζουν σήμερα οι διοργανώσεις μεγάλης κλίμακας, και πως μικρότερες 
διοργανώσεις σε μικρές πόλεις μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτικές προτάσεις στον 
κίνδυνο του γιγαντισμού.  

Η Συνάντηση εστίασε, όπως και πέρυσι, σε τρεις θεματικές: το πεδίο της πολιτιστικής 
πολιτικής, το πεδίο της καλλιτεχνικής παραγωγής, και το πεδίο της δημιουργικής 
οικονομίας μέσα στην πόλη μέσα από 12 διαφορετικές ομάδες εργασίας. 

Την αυλαία άνοιξε η “Πρόσωπο με πρόσωπο” συζήτηση με Δημάρχους της περιφέρειας 
για τη θέση που λαμβάνει ο πολιτισμός στην ατζέντα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε 
διάλογο βρέθηκαν οι Δήμαρχοι Άη Στράτη, Ελευσίνας, Χαϊδαρίου και Χανίων. Στο πεδίο 
της πολιτιστικής πολιτικής προσκεκλημένοι από άλλες Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της 
Ευρώπης, όπως το  Kaunas (2022), η Leeuwarden (2018), και το Novi Sad (2021), 
πολιτιστικούς οργανισμούς και δίκτυα από το Δουβλίνο, τη Φινλανδία και το Κλουζ 
(Ρουμανία) συζητούν για το “Πως να γίνεις Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για 
πάντα”, ενώ μέλη πολιτιστικών δικτύων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως το δίκτυο 
COMM’ON (Ελλάδα), το δίκτυο Consorci Transversal Xarxa d' Activitats Culturals (Ισπανία) 
και η διαχειρίστρια έργου START-Create Cultural Change (Γερμανία) συνομιλούν για τη 
δικτύωση σε επίπεδο πόλεων. Έμφαση δόθηκε στο ρόλο των ίδιων των πολιτών στη 
χάραξη της πολιτιστικής στρατηγικής της πόλης τους, μέσα από μία ομάδα εργασίας που 
έδωσε το λόγο στους Ελευσίνιους συμμετέχοντες του διεθνούς προγράμματος Pilot Cities, 
οι οποίοι συνομίλησαν με την εκπρόσωπο του αντίστοιχου προγράμματος που 
υλοποιείται στη Σμύρνη.  

Στη θεματική Το πεδίο της καλλιτεχνικής παραγωγής παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές 
ελληνικών φεστιβάλ της περιφέρειας μέσα από τις ιστορίες των ανθρώπων που τα 
διοργανώνουν, το “Ελληνικό Δίκτυο Επιμελητών Φεστιβάλ”, μία πρωτοβουλία που ξεκίνησε 
από την Ελευσίνα 2021, ενώ με τη συμβολή της Judith Knight, παραγωγών αλλά και 
καλλιτεχνών από την ανεξάρτητη καλλιτεχνική σκηνή, όπως η Φρόσω Τρούσα και η Λένα 
Κιτσοπούλου έγινε μια αναζήτηση των μοντέλων εκείνων που θα μπορούσαν να 
εφαρμοστούν στην Ελλάδα και να ενισχύσουν τον ανεξάρτητο χώρο. Στην ίδια θεματική 
ενότητα ο Κωνσταντίνος Βαζαίος, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Athens Circus Festival, η 
Χριστίνα Σουγιουλτζή, Συν-ιδρύτρια της ομάδας Κι όμως κινείται, η Εμμανουέλα 
Καποκάκη, Καλλιτεχνική Υπεύθυνη Εικαστικού Θεάτρου Κούκλας "Πράσσειν Άλογα” και ο 
Στάθης Μαρκόπουλος, Εκπρόσωπος του Ελληνικού Κέντρου της Διεθνούς Ένωσης 
Κουκλοθεάτρου (UNIMA-HELLAS), συνομίλησαν με την Muriel Piquet-Viaux, Μορφωτική 
Ακόλουθο του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών για το μέλλον του Σύγχρονου Τσίρκου και του 
θεάτρου κούκλας στην Ελλάδα και την ένταξη τους στο πρόγραμμα πολιτιστικών 
οργανισμών, ενώ οι καλλιτέχνες Γιολάντα Μαρκοπούλου, Εύη Καλογεροπούλου, Αντώνης 
Βολανάκης, Δημήτρης Μπαμπίλης και Olivier Grossetête συζήτησαν για τη διαδικασία 
συνδημιουργίας καλλιτεχνικών έργων με την τοπική κοινότητα μέσα από την ομάδα 
εργασίας “Όταν ο καλλιτέχνης γίνεται ντόπιος”.  
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Τέλος, στη θεματική “Πόλη και Δημιουργική Οικονομία” ομιλητές από άλλες Πολιτιστικές 
Πρωτεύουσας της Ευρώπης και πολίτες της Ελευσίνας που έχουν συμμετάσχει σε 
διάφορες δράσεις της Ελευσίνας 2021 μοιράστηκαν “Ιστορίες ενεργοποίησης κοινού”, 
ενώ επαγγελματίες πολιτιστικών οργανισμών από την περιφέρεια συζήτησαν για το 
“Επιχειρείν στον πολιτισμό με έδρα την περιφέρεια”. Τέλος, τα creative hubs έγιναν το 
αντικείμενο εστίασης μιας ξεχωριστή ομάδα εργασίας με τη συμμετοχή ανθρώπων που 
έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν τέτοιους χώρους στην Ελλάδα και την Ευρώπη. 

Ένα παράλληλο πρόγραμμα με δράσεις δικτύωσης, εκθέσεις, συμπόσια με καλλιτέχνες 
και περιπάτους πλαισίωσαν τις 12 συνολικά ομάδες εργασίας και τις 3 κεντρικές ομιλίες 
και δημιούργησαν συνθήκες ουσιαστικής αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους περισσότερο 
από 200 συμμετέχοντες από 12 διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας, 5 ευρωπαϊκές χώρες, 
την Τουρκία και την Αμερική. 

Στην έκθεση “Φεστιβάλ και Πόλη” παρουσιάστηκαν πέντε καλές πρακτικές περιφερειακών 
φεστιβάλ από την Ελευσίνα, τον Κίσσαμο Χανίων, τη Βωβούσα, την Κύπρο και την Μήλο,  
ενώ το Στέκι της EUphoria έγινε κέντρο πληροφόρησης για την κεντρική φιλοσοφία και τις 
δράσεις της Ελευσίνας 2021. Οι καλλιτέχνες Αντώνης Βολανάκης, Γιολάντα Μαρκοπούλου 
και Εύη Καλογεροπούλου παρέθεσαν συμπόσια σε συμμετέχοντες της Συνάντησης και το 
κοινό της Ελευσίνας μέσα απ΄τα οποία ξεδίπλωσαν τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται 
και συνεργάζονται με τις τοπικές κοινότητες της πόλης, ενώ με τη δράση Γνωρίζουμε την 
πόλη, οι επισκέπτες και φίλοι της Ελευσίνας γνώρισαν νέες διαδρομές και άγνωστα 
αφηγήματα από τους ίδιους τους Συλλόγους της πόλης και ομάδες κατοίκων μέσα από 
έξι διαφορετικούς μεταξύ τους περιπάτους με επισκέψεις και στάσεις σε ιδιαίτερα σημεία 
της πόλης. Το παράλληλο πρόγραμμα  περιελάμβανε ακόμα την απονομή των βραβείων 
του διεθνούς διαγωνισμού animation, An animated EUphoria, που πραγματοποιήθηκε σε 
συνεργασία με το AnimaSyros με σκοπό την προώθηση του μηνύματος της “Μετάβασης 
στην EUphoria”. 

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της Συνάντησης Πολιτισμός 2030 συνέθεσαν η παρουσίαση 
του εργαστηρίου Φωτεινές Ιχνηλασίες, η δίμηνη, δηλαδή, συνεργασία των  Beforelight με 
20 νέους Ελευσίνιους για την προετοιμασία μιας συμμετοχικής φωτιστικής εγκατάστασης 
που λαμβάνει χώρα στον δημόσιο χώρο της πόλης, και  η site specific παράσταση της 
Γιολάντας Μαρκοπούλου Ε_ΦΥΓΑ Μικρασία. Το έργο αυτό δημιουργήθηκε σε συνεργασία 
με κατοίκους του Συνοικισμού και τον Σύλλογο Μικρασιατών Ελευσίνας, παρουσιάστηκε 
για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Συνοικισμός 2019 για πέντε παραστάσεις με εξαντλημένα 
δελτία εισόδου και επέστρεψε στην ιστορική γειτονιά του Συνοικισμού για δύο ακόμα 
παραστάσεις με αφορμή τη Συνάντηση Πολιτισμός 2030.  

Την Κυριακή 10 Νοεμβρίου η Συνάντηση Πολιτισμός 2030 έκλεισε με το Συμμετοχικό 
Εφήμερο Μνημείο,  ένα καλλιτεχνικό έργο-εμπειρία με κεντρικούς συντελεστές τους 
κατοίκους της πόλης όλων των ηλικιών. Ήταν ένα έργο ειδικά σχεδιασμένο για την 
Ελευσίνα και την τρίτη επέτειο από την ανακήρυξη της σε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της 
Ευρώπης.  
 
 
Η Συνάντηση Πολιτισμός 2030 είναι μια πρωτοβουλία της Ελευσίνας 2021 και ένας από 
τους νέους πολιτιστικούς θεσμούς που η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης επιθυμεί 
να αφήσει στην πόλη και μετά το 2021 και στον χώρο του πολιτισμού στην Ελλάδα με το 
βλέμμα στην επόμενη δεκαετία και ορίζοντα το 2030. 
 

Περισσότερες πληροφορίες: 
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http://culture2030.dev.onpressidium.com/synantisi-politismos-2030-2/  

 

Συμμετοχικό Εφήμερο Μνημείο 

Εταιρεία Διοργάνωσης: Ελευσίνα 2021 
Σε συνεργασία με Μαυράκης Νικόλαος 
Κατηγορία.: The EU Working Classes,/ Art@Work 2030  
Χώρος: Πλατεία Ηρώων, Ελαιουργική 
Πραγματοποιήθηκε 5-12 Νοεμβρίου 2019, 
Οικονομικός Απολογισμός Δράσης Γενικής Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης: 52.982,00 
 
Με αθρόα συμμετοχή ολοκληρώθηκε το έργο Συμμετοχικό Εφήμερο Μνημείο, ένα έργο 
αφιερωμένο στην 3η επέτειο της ανακήρυξης της Ελευσίνας σε Πολιτιστική Πρωτεύουσα 
της Ευρώπης για το 2021. 
Η κατασκευή του Κρόνου διήρκησε μία εβδομάδα, μέσα από συμμετοχικά εργαστήρια με 
Συλλόγους, σχολεία, αθλητικά σωματεία και κατοίκους της Ελευσίνας, κορυφώθηκε την 
Κυριακή 10 Νοεμβρίου σε μια ολοήμερη γιορτή στην κεντρική πλατεία Ηρώων και έκλεισε 
δύο μέρες μετά με τη συμμετοχική απεγκατάσταση του μνημείου από μαθητές της 
περιοχής. Η κατασκευή του νεογοτθικού πύργου του βιομηχανικού συγκροτήματος 
“Κρόνος” έγινε με απλά υλικά, χαρτόνι δηλαδή και ταινία, ώστε να μπορούν να δουλέψουν 
με αυτά άνθρωποι όλων των ηλικιών με ευκολία και άνεση. Ο χάρτινος Κρόνος έφτασε τα 
1.000 χαρτόκουτα, 500 από τα οποία αποκλειστικά κατασκευασμένα από τους ίδιους 
τους κατοίκους, και 12 μέτρα ύψος. Το έργο παρέμεινε από την Κυριακή μέχρι την Τρίτη 
στην κεντρική πλατεία της πόλης, έπειτα από επιθυμία όλων και δημιούργησε μια 
ατμόσφαιρα χαράς και ένα αίσθημα ανάτασης και υπερηφάνειας σε όλους και όλες που 
συνεργάστηκαν για την κατασκευή του. 
 
Η επιλογή του συγκεκριμένου έργου έφερε το θέμα της διάσωσης του πραγματικού 
Κρόνου ξανά στο προσκήνιο.  Η πόλη, με τον τρόπο αυτό, δήλωσε παρούσα στην 
διεκδίκηση του Κρόνου, θεωρώντας πως το εγκαταλελειμμένο βιομηχανικό συγκρότημα 
μπορεί να αποτελέσει έναν νέο πυρήνα ανάπτυξης της Ελευσίνας αλλά και της ευρύτερης 
περιοχής  με νέες χρήσεις για τους ίδιους τους κατοίκους και να αναδειχθεί -όπως του 
αξίζει- σε μνημείο πολιτιστικής και βιομηχανικής κληρονομιάς. 
Το έργο ήταν μία συμβολική κίνηση για το πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει η πόλη όταν 
δουλεύουμε όλοι μαζί, και επίσης για το πόσο ψηλά εξυψώνει την ίδια την πόλη ο θεσμός 
και το όραμα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης. 
Ο Γάλλος καλλιτέχνης, Olivier Grossetete που ειδικεύεται σε συμμετοχικά έργα 
αποκλειστικά στον δημόσιο χώρο και εμπνέεται κάθε φορά από την ίδια την πόλη, 
βρέθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα έπειτα από πρόσκληση της Ελευσίνας 2021. 
 
Το “Συμμετοχικό Εφήμερο Μνημείο” ήταν ένα έργο χαρακτηριστικό της γενικότερης 
κατεύθυνσης και φιλοσοφίας της Ελευσίνας 2021. Η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της 
Ευρώπης εστιάζει σε έργα  που δημιουργούν νέες μοναδικές εμπειρίες στους 
συμμετέχοντες, και φέρνουν τους Ελευσίνιους πολίτες σε πρώτο πλάνο ως κεντρικούς 
συντελεστές των δράσεων. Την ίδια στιγμή επιχειρεί να εμπνεύσει νέες στάσεις για τα 
ζητήματα ανάπλασης του αστικού τοπίου και καλεί, με τον τρόπο αυτό, τους κατοίκους 
να αναπτύξουν μια νέα σχέση με τον δημόσιο χώρο της πόλης τους μεταμορφώνοντας, 
έτσι, την εικόνα αλλά και την καθημερινότητα της Ελευσίνας. Πάνω σε αυτή την 
κατεύθυνση η Ελευσίνα 2021 δημιουργεί μία συνέχεια ανάμεσα στις τρεις επετείους μέσα 
από έργα που λαμβάνουν δράση αποκλειστικά στον δημόσιο χώρο της Ελευσίνας, 
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βαδίζοντας έτσι προς την τελετή έναρξης του 2021, της χρονιάς δηλαδή που η πόλη 
φιλοξενεί τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσα της Ευρώπης.  
 

Περισσότερες πληροφορίες: 

https://eleusis2021.eu/dilosi-symmetochis-_-efimero-symmetochiko-mnimeio/ 

HerMa Hub: Οι Κοινότητες στο προσκήνιο 

Εταιρεία Διοργάνωσης: Πρωτοβουλία για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς 
Κατηγορία.: The EU Working Classes,/ Πολιτισμός 2030  
Χώρος: Δημαρχείο Ελευσίνας, ΕΚΕΔΑ  
Πραγματοποιήθηκε 6-7 Δεκεμβρίου 2019 
Οικονομικός Απολογισμός Δράσης Γενικής Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης 12.400,00 
 
Για πρώτη φορά, περισσότερες από 30 ομάδες πολιτών από την Αθήνα, την Ελευσίνα και την 
περιφέρεια (Κρήτη, Ιόνιο, Ήπειρο, Πελοπόννησο, Μακεδονία, Σποράδες κ.α) μαζί με 
προσκεκλημένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό συστήθηκαν και αντάλλαξαν 
πληροφορίες και καλές πρακτικές κατά τη διάρκεια του του συνεδρίου “Οι Κοινότητες στο 
Προσκήνιο: Η Εμπειρία της Ενεργοποίησης Πολιτών μέσω της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς” (HerMa HUB: Fostering Communities), που πραγματοποιήθηκε στην Ελευσίνα 6 
& 7 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο του προγράμματος της Ελευσίνας 2021 Πολιτιστικής 
Πρωτεύουσας της Ευρώπης. 

Την πρώτη ημέρα, Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου, τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι της Ελευσίνας (Η 
Ένωση Δωδεκανησίων Ελευσίνας Ταξιάρχης Μιχαήλ ο Παερμιώτης, η Ένωση Κρητών 
Ελευσίνας Η Μεγαλόνησος, ο Λαογραφικός Σύλλογος Το Αδράχτι, ο Σύλλογος Ηπειρωτών 
Θριασίου Πεδίου, ο Σύλλογος Μικρασιατών Ελευσίνας, ο Σύλλογος Πελοποννησίων Ελευσίνας, 
ο Σύλλογος Ποντίων Ελευσίνας Νέα Τραπεζούντα και ο Σύλλογος Συμιακών Ελευσίνας Ο 
Μιχαήλ Αρχάγγελος) «ήρθαν στο προσκήνιο», συστήθηκαν και παρουσίασαν το έργο τους 
αλλά και κάποιο έθιμο του τόπου τους.   

Στη συνέχεια, τη σκυτάλη πήρε η Λένα Στεφάνου (Δρ. Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος. Ελληνικό 
Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. HERITΛGE Public Officer) και ο Άρης Αναγνωστόπουλος (Honorary 
Lecturer University of Kent. HERITΛGE Public Director) οι οποίοι έθιξαν μεθόδους, ζητήματα 
και προοπτικές σε σχέση με την Ενεργοποίηση των Κοινοτήτων. O Juanjo Pulido, 
συνυπεύθυνος της ομάδας UNDERGROUND Archaeology Heritage & People και συνιδρυτής 
του διεθνούς συνεδρίου Congreso SOPA, επεσήμανε τη διάκριση ανάμεσα στην επιστημονική 
και στην παραγόμενη γνώση για την πολιτιστική κληρονομιά, μίλησε για έννοια της 
συμμετοχικότητας και ανέλυσε τις παραμέτρους που καθορίζουν τα συμμετοχικά εγχειρήματα. 
H Ελένη Τζιρτζιλάκη (Διδάκτωρ Αρχιτέκτων-Community Artist, Δίκτυο Νομαδικής 
Αρχιτεκτονικής) έθεσε το ζήτημα της κοινότητας ως παρέμβασης και αναφέρθηκε στο ρόλο 
του καλλιτέχνη σε αυτή αναδεικνύοντας ενδιαφέρουσες πτυχές των εφήμερων, φαντασιακών, 
συγκρουσιακών και μη ομογενών κοινοτήτων. Η Έλενα Στεφανοπούλου (King’s College 
London) μίλησε για τη σειρά από ζητήματα που προκύπτουν από τη διττή λειτουργία των 
πάρκων ως ψυχαγωγικών και αρχαιολογικών χώρων  και η Dr Bryony Onciul (University of 
Exeter) απάντησε σε ερωτήματα που αφορούν την εμπλοκή των επαγγελματιών της 
κληρονομιάς με τις κοινότητες. 

Στο τέλος της βραδιάς Έλληνες και ξένοι εμπειρογνώμονες (Γιάννης Δρίνης, Τμήμα Άυλης 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Διαπολιτισμικών Θεμάτων, ΥΠΠΟΑ), Κατερίνα Κωνσταντίνου, 
Ιστορικός τέχνης, υποψήφια διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου, Φεστιβάλ Πάρου), Άρης 
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Αναγνωστόπουλος και Λένα Στεφάνου) μαζί με τους προσκεκλημένους ομιλητές, έκαναν έναν 
δημιουργικό διάλογο για θέματα ενεργοποίησης των κοινωνικών ομάδων και προσέγγισαν την 
ανάπτυξη δομών συνεργασίας με πολιτιστικές ομάδες και πρωτοβουλίες που επικεντρώνονται 
στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής τους κληρονομιάς παρουσιάζοντας και 
αναλύοντας καλές πρακτικές, επικρίσεις και πιθανές κατευθύνσεις,. 

Τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου, Σάββατο, 7/12, στον χώρο υποδοχής του Δημαρχείου 
Ελευσίνας, πρωτοβουλίες και ομάδες πολιτισμού από κάθε γωνιά της Ελλάδας συναντήθηκαν, 
από το πρωί, για να παρουσιάσουν το έργο τους και το δίκτυό τους σε μια ανοιχτή συνάντηση. 
Στη συνέχεια, μέλη του HERITΛGE και των Πολιτιστικών Συλλόγων της Ελευσίνας εκκίνησαν τη 
διαδικασία για το συμμετοχικό σχεδιασμό πολιτιστικών περιπάτων ως πρότυπη μέθοδο 
ενεργοποίησης κοινού, με ένα βιωματικό εργαστήριο στο οποίο παρουσίασαν αντικείμενα 
λαογραφικά, μουσειακά, αναμνηστικά, που συνθέτουν την πολιτιστική τους κληρονομιά, 
τονίζοντας ότι «πολιτιστική κληρονομιά» είναι ακριβώς μια ανάμνηση από το παρελθόν που 
«κουβαλάει» μια συναισθηματική ιστορία. Ακολούθησε το Kerasma, ένα πραγματικό κέρασμα 
από γευστικά εδέσματα, τα οποία ήταν δημιουργίες από τις κουζίνες των τόπων καταγωγής 
των συλλόγων. 

Το συνέδριο “Οι Κοινότητες στο Προσκήνιο: Η Εμπειρία της Ενεργοποίησης Πολιτών μέσω της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς” (HerMa HUB: Fostering Communities) διοργανώθηκε από τον μη 
κερδοσκοπικό οργανισμό The Heritage Management Organization (HERITΛGE)  και 
την  Ελευσίνα 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης. Το ΗerMa Hub εντάσσεται στο 
πρόγραμμα της Ελευσίνας 2021, βασικός στόχος του οποίου είναι να επαναπροσδιορίσει τη 
μορφή και το περιεχόμενο της δημόσιας κουλτούρας σήμερα. Πάνω σε αυτήν την κατεύθυνση 
η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης δουλεύει συστηματικά με τις ιστορίες της πόλης και 
των ανθρώπων της φέρνοντας τες διαρκώς στο προσκήνιο. Με τον τρόπο αυτό, άγνωστες -
έως τώρα- ιστορίες γίνονται το υλικό πρωτότυπων καλλιτεχνικών έργων, και την ίδια στιγμή το 
πρωτογενές υλικό για τη διαμόρφωση νέων πολιτιστικών συνηθειών και νέων πολιτιστικών 
προϊόντων που συνδέουν την τέχνη με την καθημερινότητα. Έτσι δημιουργείται ένα νέο 
αφήγημα για τη σύγχρονη Ελευσίνα. Στόχος του προγράμματος της Ελευσίνας 2021, όπως 
αυτός αποκρυσταλλώθηκε και μέσα από τη φετινή διοργάνωση του ΗerMa Hub, είναι οι 
πολιτιστικοί Σύλλογοι της Ελευσίνας να παράξουν τα δικά τους πολιτιστικά προσφερόμενα για 
το 2021 -αλλά και με ορίζοντα πέρα από αυτό- και ταυτόχρονα, να δικτυωθούν με άλλες 
αντίστοιχες πρωτοβουλίες από την Ελλάδα με σκοπό τις μεταξύ τους ανταλλαγές 
τεχνογνωσίας και εμπειριών μετατρέποντας, έτσι, την Ελευσίνα σε κέντρο δικτύωσης του 
πολιτιστικού χώρου και ικανοποιώντας, με τον τρόπο αυτό, έναν από τους βασικούς στόχους 
του συνολικού προγράμματος της Ελευσίνας 2021.   

Το διήμερο HerMa Hub ήταν ένα διαδραστικό συνέδριο κατά το οποίο παράχθηκαν καινούριες 
ιδέες, τέθηκαν νέοι στόχοι και υπήρξε μια πραγματικά ουσιώδης επικοινωνία μεταξύ των 
παρευρισκόμενων για τις βέλτιστες πρακτικές ενεργοποίησης των τοπικών κοινοτήτων μέσω 
της πολιτιστικής κληρονομιάς. Καθορίστηκε στοχευμένη ατζέντα μελλοντικών δράσεων και 
συνεργασιών και παρουσιάστηκαν μεθοδολογίες και τρόποι  εργασίας  που θα λειτουργήσουν 
ως εκπαιδευτικά εγχειρίδια για περαιτέρω εγχειρήματα ενεργοποίησης των τοπικών 
κοινωνιών μέσω πολιτιστικών δράσεων. 

Το συνέδριο τέλεσε υπό την αιγίδα της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Υποστηρικτές της διοργάνωσης 
είναι ο Δήμος Ελευσίνας, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, η Περιφέρεια Αττικής. 

Το Διεθνές Συνέδριο Πολιτιστικής Κληρονομιάς HerMA εντάσσεται από το 2017 στο 
πρόγραμμα της Ελευσίνας 2021 Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης. Η φετινή 
έκδοση του Συνεδρίου άντλησε έμπνευση και «υλικό» από τις συλλογικότητες της πόλης 
της Ελευσίνας. Η μελέτη του ιδιαίτερου αυτού πολιτιστικού τοπίου, στο οποίο η συλλογική 
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ταυτότητα διαφορετικών πολιτισμικών κοινοτήτων έχει αποτυπωθεί στο χώρο, και 
αποτελεί συνεχώς θεμέλιο και κινητήρια δύναμη για τη διαμόρφωση νέων πολιτισμικών 
μορφωμάτων. Η ευρύτερη περιοχή του Θριασίου Πεδίου, όπου παραδοσιακά 
συγκέντρωνε τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, έχει διαμορφωθεί ως ένα πολύ 
ιδιαίτερο πολιτιστικό τοπίο, που μας καλεί να εξετάσουμε σύγχρονες 
μεθόδους  ανάδειξης και διαχείρισης της κληρονομιάς αυτής.   

Περισσότερες πληροφορίες: 

https://culture2030.eu/herma-hub-oi-koinotites-sto-proskinio/ 
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Σημειώσεις επί εκτέλεσης προϋπολογισμού 2019 
Ανάλυση Εσόδων 2019  

Κατά το έτος 2019, η εταιρεία προϋπολόγισε έσοδα αξίας 7.470.196,00 €. Κατά το έτος 

2019, βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν όλες οι Επιχορηγήσεις από το Δήμο Ελευσίνας, 

Περιφέρεια Αττικής και το Υπουργείο Πολιτισμού.  

Δεν υπήρξαν βεβαιωθέντα έσοδα από Ευρωπαϊκά προγράμματα και χορηγίες κατά το 

έτος 2019. Τα Έσοδα από συμμετοχή σε σεμινάρια ανήλθα σε ποσό 3.370,00. 

Τα έσοδα από πιστωτικούς τόκους ανήλθαν σε 953,57 €..  

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού εσόδων σε σχέση με τα εισπραχθέντα ποσά ανέρχεται 

για το έτος 2019 σε ποσοστό 89,08%.. Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων 6.654.434,98€. 

Κωδικός Περιγραφή 
Τελικός προϋ-

πολογισμός 
Βεβαιωθέ-

ντα 
Τελικά βε-
βαιωθέντα 

Εισπραχθέ-
ντα 

Εκτέλεση 
Προϋπολογι-

σμού 

41.02.0001 
Εισπράξεις Υ-
περ. Δημοσίου 

και Τρίτων 
350.000,00 0,00 0,00 157.799,47 45,09% 

42.02.0001 
Επιστροφές 

Χρημάτων από 
υπόλογους 

5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

42.02.0004 

Επιστροφή 
από κατά-

πτωση εγγυή-
σεων 

5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

70.01.0001 
Πωλήσεις εισι-

τηρίων 
111.180,00 3.370,00 3.370,00 3.370,00 3,03% 

74.01.0001 
Επιχορήγηση 

ΟΤΑ (Δήμος Ε-
λευσίνας) 

1.473.458,00 1.473.458,00 1.473.458,00 1.473.458,00 100,00% 

74.01.0002 
Επιχορήγηση 

Περιφέρεια Ατ-
τικής 

1.473.458,00 1.473.458,00 1.473.458,00 1.473.458,00 100,00% 

74.01.0003 
Επιχορήγηση 
Κεντρική Κυ-

βέρνηση 
407.660,00 407.660,00 407.660,00 407.660,00 100,00% 

74.02.0002 

Προγράμματα 
λοιπών Ευρω-
παϊκών προ-
γραμμάτων 

148.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

74.03.0001 
Χορηγίες τρί-

των 
486.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

76.01.0001 
Έσοδα Τόκων 

τραπεζών 
5.000,00 953,57 953,57 953,57 19,07% 

Οικονομικά 
Στοιχεία 
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43.02.0001 
Λοιπά έσοδα 

προς απόδοση 
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

38.00 
Χρηματικό Υ-

πόλοιπο 
31/12/2018 

3.000.000,00 3.137.735,94 3.137.735,94 3.137.735,94 104,59% 

Σύνολα    7.470.196,00 6.496.635,51 6.496.635,51 6.654.434,98 89,08% 

 

Εκτέλεση Εξόδων Προϋπολογισμού / Διεύθυνση 

Συγκεντρωτικός Πίνακας 

Κωδικός Διεύθυνση 
Τελικός προϋπο-

λογισμός 
Δεσμεύσεις Δαπανηθέντα 

10 Διοικητικό Συμβούλιο 256.600,00 € 122.671,57 € 108.065,40 € 

11 Καλλιτεχνική Διεύθυνση 3.519.205,80 € 652.784,45 € 585.154,73 € 

12 
Διοικητική Οικονομική Δι-

εύθυνση 
318.383,40 € 151.925,29 € 123.909,44 € 

13 
Αστικών Παρεμβάσεων 

και Παρακαταθήκης 
1.271.206,80 € 206.199,01 € 116.037,41 € 

14 
Αμοιβή Προγραμματικής 

Σύμβασης (ΕΛΚΕ) 
128.250,00 € 128.250,00 € 23.750,00 € 

15 
Marketing και Επικοινω-

νίας 
647.000,00 € 163.000,60 € 136.017,29 € 

16 
Ανάπτυξης και Συμμετο-

χής Κοινού 
200.000,00 € 13.706,58 € 12.539,54 € 

17 Λειτουργικά έξοδα 1.129.550,00 € 1.083.520,21 € 635.606,32 

 Σύνολα 7.470.196,00 € 2.522.057,71 € 1.741.110,13 € 

 

Κωδικός Διεύθυνση Ενταλθέντα Εξοφληθέντα 
Υπολ. δεσμεύ-

σεων 

10 Διοικητικό Συμβούλιο 107.891,71 € 107.891,71 € 14.606,17 € 

11 Καλλιτεχνική Διεύθυνση 563.379,73 € 563.379,73 € 67.629,72 € 
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12 
Διοικητική Οικονομική Δι-

εύθυνση 
123.909,44 € 123.909,44 € 28.015,85 € 

13 
Αστικών Παρεμβάσεων 

και Παρακαταθήκης 
115.965,41 € 115.965,41 € 90.161,60 € 

14 
Αμοιβή Προγραμματικής 

Σύμβασης (ΕΛΚΕ) 
23.750,00 € 23.750,00 € 104.500,00 € 

15 
Marketing και Επικοινω-

νίας 
134.967,29 € 134.967,29 € 26.983,31 € 

16 
Ανάπτυξης και Συμμετο-

χής Κοινού 
12.539,54 € 12.539,54 € 1.167,04 € 

17 Λειτουργικά έξοδα 636.482,78 € 636.482,78 € 447.913,89 € 

  Σύνολα 1.718.885,90 € 1.713.222,11 € 780.947,58 € 

 

Κωδικός Διεύθυνση Αδέσμευτα 
Εκτέλεση Προϋπολογισμού επι Δα-

πανηθέντων 

10 Διοικητικό Συμβούλιο 133.928,43 € 42,11% 

11 Καλλιτεχνική Διεύθυνση 2.866.421,35 € 16,63% 

12 
Διοικητική Οικονομική Δι-

εύθυνση 
166.458,11 € 38,92% 

13 
Αστικών Παρεμβάσεων 

και Παρακαταθήκης 
1.065.007,79 € 9,13% 

14 
Αμοιβή Προγραμματικής 

Σύμβασης (ΕΛΚΕ) 
0,00 € 18,52% 

15 
Marketing και Επικοινω-

νίας 
483.999,40 € 21,02% 

16 
Ανάπτυξης και Συμμετο-

χής Κοινού 
186.293,42 € 6,27% 

17 Λειτουργικά έξοδα 46.029,79 € 56,27% 

  Σύνολα 4.948.138,29 € 23,31% 
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Κωδικός Περιγραφή 
Τελικός προϋ-

πολογισμός 
Δεσμεύσεις Δαπανηθέντα Ενταλθέντα Εξοφληθέντα 

Υπολ. δεσμεύ-
σεων 

Αδέσμευτα 

10-60.00.0004 
Αμοιβές Μελών Διοικητικού 

Συμβουλίου 
55.000,00 55.000,00 49.341,15 49.341,15 49.341,15 5.658,85 0,00 

10-60.00.0006 
Εισφορές για αμοιβές Διοικητι-

κού Συμβουλίου 
26.000,00 26.000,00 25.490,56 25.490,56 25.490,56 509,44 0,00 

10-60.00.0008 
Επιμόρφωση Προσωπικού - 

Διοικητικού Συμβουλίου 
20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 

10-61.01.0006 
Λοιπές Αμοιβές Ελ. Επαγγελμα-

τιών 
56.800,00 2.382,00 2.232,00 2.232,00 2.232,00 150,00 54.418,00 

10-61.01.0015 
Αμοιβές Σύμβουλων επιχειρή-

σεων 
30.000,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 24.500,00 

10-61.01.0023 
Αμοιβή για σύνταξη πρακτικών/ 

συμβάσεων 
24.800,00 24.800,00 17.856,00 17.856,00 17.856,00 6.944,00 0,00 

10-64.01.0006 
Έξοδα Ταξιδιών και Ημερήσιες 
Αποζημιώσεις Διοικητικού Συμ-

βουλίου 
10.000,00 7.806,32 6.609,15 6.609,15 6.609,15 1.197,17 2.193,68 

10-64.01.0013 
Έξοδα Φιλοξενίας και Διάφορα 

Έξοδα 
10.000,00 347,25 255,00 255,00 255,00 92,25 9.652,75 

10-64.02.0003 
Λοιπές δαπάνες Προβολής και 

Διαφήμισης 
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 

10-64.03.0001 
Διοργάνωση Συνεδρίων - Συνα-

ντήσεων - Διαλέξεων 
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 

10-64.03.0002 
Δαπάνες Συνεδρίων - Συναντή-

σεων - Διαλέξεων 
3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 

10-64.05.0005 Λοιπές Συνδρομές 1.000,00 836,00 781,54 607,85 607,85 54,46 164,00 

 
Σύνολο Διοικητικού Συμβου-

λίου 
256.600,00 122.671,57 108.065,40 107.891,71 107.891,71 14.606,17 133.928,43 

Κωδικός Προϋπολογισμού 10.: Εκτέλεση Προϋπολογισμού Διοικητικού Συμβουλίου / Διευθύνουσας Συμβούλου 
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Κωδικός Προϋπολογισμού 11.: Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γενικής Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης 

Κωδικός Περιγραφή 
Τελικός προϋ-

πολογισμός 
Δεσμεύσεις Δαπανηθέντα Ενταλθέντα Εξοφληθέντα 

Υπολ. δεσμεύ-
σεων 

Αδέσμευτα 

11-61.01.0004 Αμοιβές Μεταφραστών 40.000,00 11.237,38 7.926,58 7.926,58 7.926,58 3.310,80 28.762,62 

11-61.01.0005 Αμοιβές Καλλιτεχνών 2.001.000,00 503.922,22 468.875,85 447.100,85 447.100,85 35.046,37 1.497.077,78 

11-61.01.0006 
Λοιπές Αμοιβές Ελ. Επαγγελ-

ματιών 
30.000,00 2.083,20 1.624,40 1.624,40 1.624,40 458,80 27.916,80 

11-61.01.0007 
Αμοιβή για Εκτέλεση Παρα-

γωγής 
887.000,00 22.297,68 22.234,01 22.234,01 22.234,01 63,67 864.702,32 

11-61.01.0019 Αμοιβές Διερμηνείας 5.000,00 4.836,00 4.439,20 4.439,20 4.439,20 396,80 164,00 

11-61.01.0025 
Αμοιβή για οπτιακουστικό ε-

ξοπλισμό 
275.205,80 24.800,00 23.783,20 23.783,20 23.783,20 1.016,80 250.405,80 

11-64.01.0002 
Έξοδα μεταφοράς προσώ-

πων 
30.500,00 9.020,00 6.835,99 6.835,99 6.835,99 2.184,01 21.480,00 

11-64.01.0004 
Οδοιπορικά έξοδα και μετα-
κίνηση Διάφορων Συνεργα-

τών 
30.000,00 500,00 249,98 249,98 249,98 250,02 29.500,00 

11-64.01.0005 
Έξοδα Ταξιδιών και Ημερή-
σιες Αποζημιώσεις Καλλιτε-

χνικού Τμήματος 
126.500,00 21.613,00 12.966,16 12.966,16 12.966,16 8.646,84 104.887,00 

11-64.01.0012 
Έξοδα Φιλοξενίας Καλλιτε-

χνών 
44.000,00 13.907,00 9.533,72 9.533,72 9.533,72 4.373,28 30.093,00 

11-64.01.0013 
Έξοδα Φιλοξενίας και Διά-

φορα Έξοδα 
40.000,00 37.647,97 25.765,64 25.765,64 25.765,64 11.882,33 2.352,03 

11-
64.05.0004 

Συνδρομές σε Δίκτυα και 
πλατφόρμες- Καλλιτεχνικής 

Δημιουργίας 
10.000,00 920,00 920,00 920,00 920,00 0,00 9.080,00 

 Σύνολα 3.519.205,80 652.784,45 585.154,73 563.379,73 563.379,73 67.629,72 2.866.421,35 
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Κωδικός Προϋπολογισμού 12.: Εκτέλεση Προϋπολογισμού Διοικητικής Οικονομικής Διεύθυνσης 

Κωδικός Περιγραφή 
Τελικός προϋ-

πολογισμός 
Δεσμεύσεις Δαπανηθέντα Ενταλθέντα Εξοφληθέντα 

Υπολ. δεσμεύ-
σεων 

Αδέσμευτα 

12-60.00.0008 
Επιμόρφωση Προσωπικού - Διοικητικού 

Συμβουλίου 
10.000,00 8.841,60 8.719,98 8.719,98 8.719,98 121,62 1.158,40 

12-61.01.0001 Έξοδα Νομικών 74.000,00 68.200,00 53.555,60 53.555,60 53.555,60 14.644,40 5.800,00 

12-61.01.0002 Έξοδα Οικονομοτεχνικών Συμβούλων 54.800,00 3.844,00 0,00 0,00 0,00 3.844,00 50.956,00 

12-61.01.0004 Αμοιβές Μεταφραστών 500,00 434,00 0,00 0,00 0,00 434,00 66,00 

12-61.01.0006 Λοιπές Αμοιβές Ελ. Επαγγελματιών 12.400,00 7.606,11 5.126,09 5.126,09 5.126,09 2.480,02 4.793,89 

12-61.01.0009 Αμοιβές Εταιρείας Προσωπικού 12.400,00 11.730,00 11.036,00 11.036,00 11.036,00 694,00 670,00 

12-61.01.0011 Αμοιβές Τεχνικών Η/Υ - Δικτύων 24.000,00 7.688,00 7.440,00 7.440,00 7.440,00 248,00 16.312,00 

12-61.01.0012 Αμοιβές Συμβολαιογράφων 500,00 318,48 318,48 318,48 318,48 0,00 181,52 

12-61.01.0013 Αμοιβές Δικαστικών Λειτουργών 500,00 176,22 176,22 176,22 176,22 0,00 323,78 

12-61.01.0015 Αμοιβές Σύμβουλων επιχειρήσεων 18.583,40 15.920,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 420,00 2.663,40 

12-61.01.0016 Αμοιβές μηχανογράφων 12.400,00 7.936,00 7.874,00 7.874,00 7.874,00 62,00 4.464,00 

12-61.01.0031 Λοιπά έξοδα Τρίτων 24.800,00 3.256,77 542,82 542,82 542,82 2.713,95 21.543,23 

12-62.04.0014 Μισθώματα Τεχνολογικού Εξοπλισμού 16.500,00 6.599,96 5.306,80 5.306,80 5.306,80 1.293,16 9.900,04 

12-62.04.0015 Μισθώματα Λογισμικού 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 

12-64.01.0007 
Έξοδα Ταξιδιών και Ημερήσιες Αποζη-

μιώσεις Οικονομικό - Διοικητικό Τμ 
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 

12-64.01.0013 Έξοδα Φιλοξενίας και Διάφορα Έξοδα 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 
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12-64.05.0001 Συνδρομές σε περιοδικά και εφημερίδες 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 

12-64.05.0002 Συνδρομές σε Ηλεκτρονικά μέσα 5.000,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 0,00 2.660,00 

12-64.05.0003 Συνδρομές Συνεδρίων 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 

12-64.06.0001 Έξοδα Δημοσιεύσεων 3.000,00 223,20 158,53 158,53 158,53 64,67 2.776,80 

12-64.06.0002 Έξοδα Αγγελιών 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 

12-64.06.0003 Έξοδα Προκηρύξεων 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 

12-64.06.0004 Έξοδα λοιπών Δημοσιεύσεων 1.000,00 107,70 107,70 107,70 107,70 0,00 892,30 

12-66.07.0001 Προμήθειες βιβλίων κλπ 5.000,00 229,75 229,75 229,75 229,75 0,00 4.770,25 

12-66.07.0003 
Προμήθεια Εντύπων και υλικών μηχανο-

γράφησης 
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 

12-71.31.0005 Λογισμικά προγράμματα 20.000,00 6.473,50 5.477,47 5.477,47 5.477,47 996,03 13.526,50 

 Σύνολα 318.383,40 151.925,29 123.909,44 123.909,44 123.909,44 28.015,85 166.458,11 
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Κωδικός Προϋπολογισμού 13.: Εκτέλεση Προϋπολογισμού Αστικών Παρεμβάσεων και Παρακαταθήκης  

Κωδικός Περιγραφή 
Τελικός προϋ-

πολογισμός 
Δεσμεύσεις Δαπανηθέντα Ενταλθέντα Εξοφληθέντα 

Υπολ. δεσμεύ-
σεων 

Αδέσμευτα 

13-
60.00.0008 

Επιμόρφωση Προσωπικού - Διοικη-
τικού Συμβουλίου 

6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 

13-61.01.0002 
Έξοδα Οικονομοτεχνικών Συμβού-

λων 
15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 

13-61.01.0003 Αμοιβές Τεχνικών 57.900,00 10.559,53 9.727,59 9.727,59 9.727,59 831,94 47.340,47 

13-61.01.0006 Λοιπές Αμοιβές Ελ. Επαγγελματιών 10.000,00 6.300,00 4.610,00 4.610,00 4.610,00 1.690,00 3.700,00 

13-61.01.0010 Αμοιβές για Μελέτες-Μηχανικοί 15.000,00 6.820,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.720,00 8.180,00 

13-61.01.0011 Αμοιβές Τεχνικών Η/Υ - Δικτύων 8.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.750,00 

13-61.01.0020 
Αμοιβή για Σύμβουλο Ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων 
18.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.750,00 

13-61.01.0021 Αμοιβή για Τεχνικό Ασφαλείας 1.500,00 1.500,00 837,00 837,00 837,00 663,00 0,00 

13-61.01.0026 Αμοιβή Εργολάβων 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 

13-61.01.0031 Λοιπά έξοδα Τρίτων 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 

13-62.04.0001 Ενοίκια Οικοπέδων 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 

13-62.04.0002 Ενοίκιο ΟΛΕ 200,00 200,00 155,40 155,40 155,40 44,60 0,00 

13-62.04.0003 Ενοίκιο Γραφείων Σωτηρίου 4.351,00 4.351,00 4.288,60 4.599,40 4.599,40 62,40 0,00 

13-62.04.0004 Ενοίκιο Αρχαιολογικής Υπηρεσίας 27.307,20 27.307,20 26.407,20 26.407,20 26.407,20 900,00 0,00 

13-62.04.0005 Ενοίκιο Δαρδανελίων 3.726,60 3.726,60 3.492,20 3.181,40 3.181,40 234,40 0,00 

13-62.04.0006 Ενοίκιο ΟΣΕ 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 
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13-62.04.0007 Ενοίκιο Ελαιουργική 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 

13-62.04.0008 Ενοίκιο ΚΑΙΚ 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 

13-62.04.0009 Ενοίκιο Φούρνου 4.800,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 

13-62.04.0010 Λοιπά Ενοίκια 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 

13-62.04.0017 Λοιπά Μισθώματα 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 

13-62.05.0001 Ασφάλιστρα Ακινήτων 5.000,00 2.150,00 1.638,75 1.638,75 1.638,75 511,25 2.850,00 

13-62.07.0001 
Συντήρηση για επισκευή Ακινήτων 

ΠΠΕ 
50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 

13-62.07.0002 
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μό-

νιμων εγκαταστάσεων 
18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 

13-62.07.0003 
Συντήρηση και επισκευή μηχανημά-

των 
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 

13-62.07.0004 
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και 

εξοπλισμού 
5.000,00 2.703,20 2.616,40 2.616,40 2.616,40 86,80 2.296,80 

13-62.07.0005 Συντήρηση και επισκευή 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 

13-62.08.0001 Ύδρευση Κτιρίων 4.250,00 4.250,00 116,00 116,00 116,00 4.134,00 0,00 

13-62.08.0002 Φωτισμός κτιρίων 12.000,00 12.000,00 4.446,74 4.374,74 4.374,74 7.553,26 0,00 

13-62.08.0003 Δαπάνες καθαρισμού κτιρίων 24.300,00 21.104,80 11.047,78 11.047,78 11.047,78 10.057,02 3.195,20 

13-62.08.0004 
Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δε-

ξαμενών κλπ 
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 

13-62.08.0005 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 

13-62.08.0006 Δαπάνες φύλαξης κτιρίων 3.000,00 2.055,60 1.180,48 1.180,48 1.180,48 875,12 944,40 

13-62.08.0007 Δαπάνες Διάφορες 8.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.800,00 

13-63.98.0001 
Φόροι Τέλη καθαριότητας, φωτισμού 

κλπ 
2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 
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13-63.98.0004 
Λοιποί Φόροι Τέλη  (Φόρος Εργολά-
βων- Εισοδήματος- Προκαταβολή) 

15.000,00 15.000,00 375,00 375,00 375,00 14.625,00 0,00 

13-64.01.0001 Έξοδα μεταφοράς αγαθών 5.000,00 4.464,00 4.030,00 4.030,00 4.030,00 434,00 536,00 

13-64.01.0004 
Οδοιπορικά έξοδα και μετακίνηση 

Διάφορων Συνεργατών 
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 

13-64.01.0009 
Έξοδα Ταξιδιών και Ημερήσιες Απο-
ζημιώσεις Υποδομών και Αξιολόγη-

σης 
10.000,00 4.127,00 3.930,00 3.930,00 3.930,00 197,00 5.873,00 

13-64.01.0013 
Έξοδα Φιλοξενίας και Διάφορα Έ-

ξοδα 
10.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.001,00 

13-64.03.0002 
Δαπάνες Συνεδρίων - Συναντήσεων 

- Διαλέξεων 
6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 

13-64.05.0002 Συνδρομές σε Ηλεκτρονικά μέσα 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 

13-64.05.0003 Συνδρομές Συνεδρίων 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 

13-66.05.0005 Λοιπές Προμήθειες 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 

13-66.06.0001 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 57.900,00 9.329,29 7.489,60 7.489,60 7.489,60 1.839,69 48.570,71 

13-66.06.0002 
Υλικά συντήρησης λοιπών εγκατα-

στάσεων 
4.500,00 23,28 23,28 23,28 23,28 0,00 4.476,72 

13-66.06.0004 
Ανταλλακτικά τεχνολογικού εξοπλι-

σμού 
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 

13-66.06.0005 
Ανταλλακτικά επίπλων και λοιπού ε-

ξοπλισμού 
4.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.250,00 

13-66.07.0001 Προμήθειες βιβλίων κλπ 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 

13-66.09.0001 Προμήθεια φυτών - σπόρων κλπ 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 

13-66.09.0006 Λοιπές προμήθειες 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 

13-68.01.0002 Εγγυήσεις Ηλεκτρικού Ρεύματος 4.600,00 305,00 305,00 305,00 305,00 0,00 4.295,00 

13-71.31.0001 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 45.573,00 992,00 781,20 781,20 781,20 210,80 44.581,00 
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13-71.31.0002 Μεταφορικά μέσα 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 

13-71.31.0003 Έπιπλα - Σκεύη 150.000,00 2.599,35 2.596,81 2.596,81 2.596,81 2,54 147.400,65 

13-71.31.0004 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές λοιπός τε-

χνολογικός εξοπλισμός 
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 

13-71.31.0005 Λογισμικά προγράμματα 5.000,00 4.984,80 4.096,96 4.096,96 4.096,96 887,84 15,20 

13-71.31.0006 Ειδικός Τεχνολογικός Εξοπλισμός 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 

13-71.31.0007 Επενδύσεις σε ακίνητα τρίτων 86.000,00 36.246,36 18.745,42 18.745,42 18.745,42 17.500,94 49.753,64 

13-71.31.0009 Λοιπός εξοπλισμός 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 

13-74.01.0001 Μελέτες για κτίρια και τεχνικά έργα 195.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.448,00 

 Σύνολα 1.271.206,80 206.199,01 116.037,41 115.965,41 115.965,41 90.161,60 1.065.007,79 

 

Κωδικός Προϋπολογισμού 14.: Εκτέλεση Προϋπολογισμού Προγραμματικής Σύμβασης ΕΛΚΕ  

 

Κωδικός Περιγραφή 
Τελικός προϋπολογι-

σμός 
Δεσμεύσεις Δαπανηθέντα Ενταλθέντα Εξοφληθέντα 

Υπολ. δε-
σμεύσεων 

Αδέσμευτα 

14-61.01.0008 
Αμοιβή Προγραμματικής 

Σύμβασης (ΕΛΚΕ) 
128.250,00 128.250,00 23.750,00 23.750,00 23.750,00 104.500,00 0,00 
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Εκτέλεση Προϋπολογισμού Επικοινωνίας και Marketing (Κωδικός 15) 

Κωδικός Περιγραφή 
Τελικός προϋ-

πολογισμός 
Δεσμεύσεις Δαπανηθέντα Ενταλθέντα Εξοφληθέντα 

Υπολ. δεσμεύ-
σεων 

Αδέσμευτα 

15-60.00.0008 
Επιμόρφωση Προσωπικού - 

Διοικητικού Συμβουλίου 
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 

15-61.01.0017 Αμοιβές Γραφιτών - Μακετών 40.000,00 3.600,00 1.050,00 0,00 0,00 2.550,00 36.400,00 

15-61.01.0018 Αμοιβές τεχνικών SITE 40.000,00 24.800,00 24.180,00 24.180,00 24.180,00 620,00 15.200,00 

15-61.01.0022 
Αμοιβή για Διαχείριση Ψηφια-

κών μέσων 
20.000,00 20.000,00 19.592,00 19.592,00 19.592,00 408,00 0,00 

15-61.01.0024 Αμοιβή Digital Αpplication 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 

15-62.04.0012 
Μισθώματα Μεταφορικών μέ-

σων 
3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 

15-62.04.0014 
Μισθώματα Τεχνολογικού Ε-

ξοπλισμού 
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 

15-64.01.0001 Έξοδα μεταφοράς αγαθών 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 

15-64.01.0002 
Έξοδα μεταφοράς προσώ-

πων 
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 

15-64.01.0010 
Έξοδα Ταξιδιών και Ημερή-

σιες Αποζημιώσεις Επικοινω-
νίας και Marketing 

5.000,00 1.417,00 1.000,11 1.000,11 1.000,11 416,89 3.583,00 

15-64.01.0011 
Έξοδα Ταξιδιών και Ημερή-
σιες Αποζημιώσεις Λοιπών 

Συνεργατών 
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 

15-64.01.0013 
Έξοδα Φιλοξενίας και Διά-

φορα Έξοδα 
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 

15-64.02.0001 
Έξοδα ενημέρωσης και προ-
βολής Καλλιτεχνικών Έργων 

20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 

15-64.02.0002 
Δαπάνες εκθέσεων στο εσω-

τερικό και στο εξωτερικό 
30.000,00 16.740,00 0,00 0,00 0,00 16.740,00 13.260,00 

15-64.02.0003 
Λοιπές δαπάνες Προβολής 

και Διαφήμισης 
50.000,00 32.558,80 30.708,43 30.708,43 30.708,43 1.850,37 17.441,20 

15-64.03.0001 
Διοργάνωση Συνεδρίων - Συ-

ναντήσεων - Διαλέξεων 
20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 
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15-64.03.0002 
Δαπάνες Συνεδρίων - Συνα-

ντήσεων - Διαλέξεων 
20.000,00 1.512,80 1.339,20 1.339,20 1.339,20 173,60 18.487,20 

15-64.05.0001 
Συνδρομές σε περιοδικά και 

εφημερίδες 
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 

15-64.05.0002 
Συνδρομές σε Ηλεκτρονικά 

μέσα 
1.500,00 1.361,00 1.348,90 1.348,90 1.348,90 12,10 139,00 

15-64.06.0002 Έξοδα Αγγελιών 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 

15-64.06.0004 Έξοδα λοιπών Δημοσιεύσεων 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 

15-64.10.0002 
Αμοιβές Αθλητικών Δραστη-

ριοτήτων 
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 

15-66.05.0001 
Προμήθεια Φωτογραφικού Υ-

λικού 
25.000,00 13.658,60 11.872,76 11.872,76 11.872,76 1.785,84 11.341,40 

15-66.05.0002 
Προμήθεια Κινηματογραφι-

κού Υλικού 
25.000,00 19.840,00 18.215,60 18.215,60 18.215,60 1.624,40 5.160,00 

15-66.05.0003 
Προμήθεια οπτικοακουστικου 

υλικού 
25.000,00 142,60 140,36 140,36 140,36 2,24 24.857,40 

15-66.07.0001 Προμήθειες βιβλίων κλπ 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 

15-66.07.0003 
Προμήθεια Εντύπων και υλι-

κών μηχανογράφησης 
20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 

15-66.07.0005 
Προμήθεια Εκτυπώσεων για 

καλλιτεχνικές δράσεις 
100.000,00 15.745,80 15.100,18 15.100,18 15.100,18 645,62 84.254,20 

15-66.07.0006 
Προμήθεια προωθητικού υλι-

κού 
20.000,00 9.020,00 9.017,77 9.017,77 9.017,77 2,23 10.980,00 

15-66.07.0007 Προμήθεια ψηφιακού υλικού 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 

15-66.09.0002 
Προμήθεια κερασμάτων φι-

λοξενίας 
5.000,00 1.116,00 1.023,50 1.023,50 1.023,50 92,50 3.884,00 

15-66.09.0003 
Προμήθειες εμπορευμάτων 

προς πώληση 
70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 

15-71.31.0005 Λογισμικά προγράμματα 5.000,00 1.488,00 1.428,48 1.428,48 1.428,48 59,52 3.512,00 

15-71.31.0006 
Ειδικός Τεχνολογικός Εξοπλι-

σμός 
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 

15-74.01.0003 
Λοιπές μελέτες (έρευνες κοι-

νού) 
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 
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 Σύνολα    647.000,00        163.000,60          136.017,29         134.967,29         134.967,29           26.983,31       483.999,40    

 

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Διεύθυνσης ανάπτυξης και συμμετοχής Κοινού (Κωδικός 16) 

Κωδικός Περιγραφή 
Τελικός προϋ-

πολογισμός 
Δεσμεύσεις Δαπανηθέντα Ενταλθέντα Εξοφληθέντα 

Υπολ. δεσμεύ-
σεων 

Αδέσμευτα 

16-61.01.0004 Αμοιβές Μεταφραστών 5.000,00 2.921,00 2.921,00 2.921,00 2.921,00 0,00 2.079,00 

16-61.01.0005 Αμοιβές Καλλιτεχνών 20.000,00 12,40 0,00 0,00 0,00 12,40 19.987,60 

16-61.01.0007 
Αμοιβή για Εκτέλεση Παραγω-

γής 
80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 

16-61.01.0019 Αμοιβές Διερμηνείας 5.000,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00 0,00 40,00 

16-64.01.0002 Έξοδα μεταφοράς προσώπων 15.000,00 1.060,00 662,00 662,00 662,00 398,00 13.940,00 

16-64.01.0008 
Έξοδα Ταξιδιών και Ημερή-
σιες Αποζημιώσεις Συμμετο-

χής και Ανάπτ. κοινού 
25.000,00 3.566,50 3.004,70 3.004,70 3.004,70 561,80 21.433,50 

16-64.01.0013 
Έξοδα Φιλοξενίας και Διά-

φορα Έξοδα 
30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 

16-64.10.0002 
Αμοιβές Αθλητικών Δραστη-

ριοτήτων 
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 

16-64.10.0003 
Έξοδα Παρεμφερών Δραστη-

ριοτήτων 
4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 

16-66.07.0001 Προμήθειες βιβλίων κλπ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 

16-66.07.0002 
Προμήθεια Γραφικής Ύλης και 

λοιπά υλικά γραφείων 
2.000,00 1.186,68 991,84 991,84 991,84 194,84 813,32 

16-66.07.0003 
Προμήθεια Εντύπων και υλι-

κών μηχανογράφησης 
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 

16-66.07.0004 Λοιπές Προμήθειες Γραφείου 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 

16-66.07.0005 
Προμήθεια Εκτυπώσεων για 

καλλιτεχνικές δράσεις 
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 
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16-66.07.0006 
Προμήθεια προωθητικού υλι-

κού 
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 

 Σύνολα 200.000,00 13.706,58 12.539,54 12.539,54 12.539,54 1.167,04 186.293,42 

 

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Λειτουργικών Εξόδων (Κωδικός 17) 

Κωδικός Περιγραφή 
Τελικός προϋ-

πολογισμός 
Δεσμεύσεις Δαπανηθέντα Ενταλθέντα Εξοφληθέντα 

Υπολ. δεσμεύ-
σεων 

Αδέσμευτα 

17-60.00.0001 Τακτικές Αποδοχές 410.000,00 410.000,00 345.995,73 345.995,73 345.995,73 64.004,27 0,00 

17-60.00.0002 
Αποζημίωση Υπερωριακής Απα-

σχόλησης 
29.000,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00 0,00 

17-60.00.0005 Εργοδοτικές Εισφορές 131.700,00 131.700,00 131.700,00 131.700,00 131.700,00 0,00 0,00 

17-62.00.0003 Τηλεπικοινωνίες 15.000,00 15.000,00 4.030,50 4.030,50 4.030,50 10.969,50 0,00 

17-62.00.0004 Κινητή Τηλεφωνία 12.400,00 12.238,80 7.130,50 7.130,50 7.130,50 5.108,30 161,20 

17-62.05.0004 Ασφάλιστρα Υπαλλήλων  Υγείας 24.800,00 10.400,00 9004,21 9.864,66 9.864,66 1.365,79 14.400,00 

17-62.05.0006 Λοιπά Ασφάλιστρα 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 

17-63.98.0002 Φόρος Τόκων 2.000,00 2.000,00 0,00 8,00 8,00 2.000,00 0,00 

17-63.98.0004 
Λοιποί Φόροι Τέλη  (Φόρος Εργο-
λάβων- Εισοδήματος- Προκατα-

βολή) 
400.000,00 400.000,00 95.515,08 95.515,08 95.515,08 304.484,92 0,00 

17-65.98.0001 Τραπεζικές Προμήθειες 20.000,00 20.000,00 296,86 304,87 304,87 19.703,14 0,00 

17-66.03.0001 
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 

ευπρεπισμού 
5.000,00 3.172,53 632,65 632,65 632,65 2.539,88 1.827,47 

17-66.07.0002 
Προμήθεια Γραφικής Ύλης και 

λοιπά υλικά γραφείων 
24.800,00 14.547,09 10.165,02 10.165,02 10.165,02 4.382,07 10.252,91 

17-66.07.0003 
Προμήθεια Εντύπων και υλικών μη-

χανογράφησης 
1.000,00 2,50 2,50 2,50 2,50 0,00 997,50 
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17-66.08.0001 Υλικά Φαρμακείου 1.250,00 716,50 581,72 581,72 581,72 134,78 533,50 

17-66.08.0002 Λοιπά Υλικά Άμεσης Ανάλωσης 1.000,00 986,93 935,67 935,67 935,67 51,26 13,07 

17-66.09.0002 Προμήθεια κερασμάτων φιλοξενίας 5.000,00 3.677,64 3.104,69 3.104,69 3.104,69 572,95 1.322,36 

17-68.02.0001 
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυ-

ξήσεις 
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 

17-68.02.0002 Ασφαλιστικές προσαυξήσεις 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 

17-68.02.0003 Τόκοι Υπερημερίας χρήσης 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 

17-71.31.0004 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές λοιπός 

τεχνολογικός εξοπλισμός 
24.800,00 24.778,22 21.985,33 21.985,33 21.985,33 2.792,89 21,78 

17-71.31.0005 Λογισμικά προγράμματα 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 

17-81.01.0001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17-81.01.0002 Παροχές Τρίτων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17-81.01.0003 
Φόροι Τέλη καθαριότητας, φωτι-

σμού κλπ 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17-81.01.0004 Διάφορα Έξοδα 400,00 400,00 305,65 305,65 305,65 94,35 0,00 

17-81.01.0005 Δαπάνες προμηθειών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17-81.01.0006 Λοιπά εξοδα 500,00 500,00 455,70 455,70 455,70 44,30 0,00 

17-82.03.0001 Φόρος μισθωτών υπηρεσιών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17-82.03.0002 Χαρτόσημο και ΟΓΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17-82.03.0003 Φόρος Ελευθέρων Επαγγελματιών 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 

17-82.03.0004 Λοιπές κρατήσεις 2.000,00 2.000,00 1.634,00 1.634,00 1.634,00 366,00 0,00 

17-82.03.0005 Εισφορές Ασφαλιστικών εισφορών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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17-82.03.0006 Απόδοση φόρου ΕΑΑΔΥΣΥ 150,00 150,00 60,23 60,23 60,23 89,77 0,00 

17-82.03.0007 Απόδοση φόρου ΑΕΠΠ 250,00 250,00 70,28 70,28 70,28 179,72 0,00 

 Σύνολα 1.129.550,00 1.083.520,21 635.606,32 636.482,78 636.482,78 447.913,89 46.029,79 
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Ανάλυση Εξόδων ανά κατηγορία Γενική Λογιστική*  
* Οι λογαριασμοί δύναται να αλλάξουν έως την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων 
από την Γενική Συνέλευση της εταιρείας. 

Ομάδες 11,14,16.: Πάγιος Εξοπλισμός 
Αγορές πάγιου εξοπλισμού για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας όπως ενδεικτικά 

αναφέρονται.: Υπολογιστές, Περιφερειακά, Έπιπλα, συστήματα συναγερμών κ.α τα οποία 

αγοράστηκαν κατά το έτος 2019, ανέρχονται σε 36.817,66. 

Κωδικός Περιγραφή Υπόλοιπο 

11 Κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων - τεχνικά έργα 7.086,00 

14 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 18.850,45 

16 Λογισμικά Προγράμματα 10.881,21 

 Σύνολο 36.817,66 

Ομάδα 38.:Ταμειακά Διαθέσιμα 

Κωδικός Περιγραφή Υπόλοιπο 

38.00.00.0000 Ταμείο 393,85 

38.03.00.0000 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Όψεως 

199/004730-91 4.897.100,50 

38.03.00.0001 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος  

19900572314 ΕΑΠ 70.857,29 

 Σύνολα 4.968.351,64 
 

Τα ταμειακά Διαθέσιμα της εταιρείας κατά το κλείσιμο της χρήσης διαμορφώθηκαν για 

το ταμείο (μετρητά) 393,85 και στους λογαριασμούς όψεως της εταιρείας 4.967.957,79 €. 

Ομάδα 40.: Κεφάλαιο εταιρείας 
Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 100.000,00 ευρώ σε 100 μετοχές επί 10 ευρώ η 

καθεμία με μοναδικό μέτοχο τον Δήμο Ελευσίνας. 
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Ομάδα 30.: Πελάτες 
Η εταιρεία εισέπραξε επιχορηγήσεις από τον Δήμο Ελευσίνας, την Περιφέρεια Αττικής, ο 

Υπουργείο Πολιτισμού, όπως επίσης πωλήσεις από εισιτήρια, έσοδα τόκων, χορηγίες και 

δεν υπάρχουν ανοικτά υπόλοιπα κατά το κλείσιμο της χρήσης. 

Ομάδα 50.Προμηθευτές 
Η εταιρεία συνεργάστηκε με προμηθευτές της ημεδαπής και της αλλοδαπής και το 

ανοικτό υπόλοιπό κατά το κλείσιμο της χρήσης ήταν 22.753,79 σε προμηθευτές όπως 

αναλύονται παρακάτω.: 

A/A Επωνυμία Πίστωση 

1 Google Ireland Limited 103,16 

2 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) 72,00 

3 ORGANIZACION MUNDIAL DE CIUDADES Y GOBIERNOS LOCALES UNIDOS 21.775,00 

4 Γεωργίου Μιχάλης Δημήτριος 1.050,00 

5 Generali Hellas – Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία -246,37 

 Σύνολα 22.753,79 
 

Ομάδα 60.: Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 
Το συνολικό κόστος της μισθοδοσίας του προσωπικού ανήλθε σε 455.405,88 € . Το ποσό 

μικτών ποσών και εργοδοτικών εισφορών ανέρχεται 448.514,07€. Τα ασφάλιστρα 

προσωπικού για ομαδικό ασφάλιστρο υγείας ανέρχονται στο ποσό των 6.531,81 € και οι 

εισφορές υπέρ ΛΠΚ 360€ για το έτος 2019,  ευρώ με την παρακάτω ανάλυση ανά 

διεύθυνση.: 

Τμήμα Στελέχη 
Ποσά Μικτών ποσών & 
εργοδοτικές Εισφορές 

Διευθύνουσα Συμβούλου 1 64.594,31 € 

Καλλιτεχνική Διεύθυνση 8 198.754,68 € 

Επικοινωνίας και Marketing 2 30.129,21 € 

Διοικητική Οικονομική Διεύθυνση 6 110.595,56 € 

Αστικών Παρεμβάσεων και Παρακαταθήκης 2 44.440,31 € 

Σύνολα 19 448.514,07 € 

 

Ομάδα 61.Αμοιβές και έξοδα Τρίτων 
Κατά το έτος 2019 η εταιρεία συνεργάστηκε και βεβαίωσε έξοδα αξίας 191.907,51 σε Ελ. 

Επαγγελματίες, εταιρείες συμβούλου, νομικούς συμβούλους, μεταφραστές κ.α 
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Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων Ποσά σε € 
Αμοιβές Δικηγόρων  43.000,00 € 
Αμοιβές Συμβολαιογράφων 258,00 € 
Αμοιβές Τεχνικών- Μελετών- Οργανωτών 31.675,00 € 
Αμοιβές Προγραμματικής Σύμβασης ΕΛΚΕ 19.153,23 € 
Αμοιβές Ελεγκτών 4.000,00 € 
Αμοιβές Λοιπών Ελ. Επαγγελματιών 79.531,28 € 
Αμοιβές Μηχανογράφων 7.790,00 € 
Αμοιβές για Εταιρείες Επιλογής Προσωπικού 6.500,00 € 
Σύνολο 191.907,51 € 

 

Ομάδα 62.: Παροχές Τρίτων 
Η Ελευσίνα 2021 Α.Ε δαπάνησε για ενοίκια, ΔΕΗ, ΟΤΕ, συντηρήσεις και επισκευές κα. 

100.459,11 € κατά το έτος 2019 για τις λειτουργικές της δαπάνες. 

Κατηγορία Ποσά σε € 
Ηλεκτρικό Ρεύμα 3.860,67 € 
Ύδρευση  116,00 € 
Τηλεφωνικά 3.250,50 € 
Κινητή Τηλεφωνία 5.750,39 € 
Ταχυδρομικά 356,11 € 
Ενοίκιο ΟΛΕ 150,00 € 
Ενοίκιο Δαρδανελίων 3.600,00 € 
Ενοίκιο Γραφείων Πάγκαλου και Λάσκου 4.200,00 € 
Ενοίκιο Χώρου Αρχαιολογικής Υπηρεσίας 25.200,00 € 
Ενοίκιο Οπτικοακουστικού εξοπλισμού 19.180,00 € 
Ενοίκιο Μηχανημάτων 5.549,66 € 
Ασφάλειες κτιρίων Εκδηλώσεων 4.172,78 € 
Συντηρήσεις Κτιρίων 22.747,30 € 
Συντηρήσεις και Λοιπός Εξοπλισμός 2.325,70 € 
Σύνολο 100.459,11 € 

 

Ομάδα 63.: Φόροι - Τέλη 
Για φόρους, Δημοτικά τέλη κ.α η εταιρεία δαπάνησε 5.772,01 € 

Κατηγορία Ποσά σε € 
Τέλη Καθαριότητας 288,90 € 
Χαρτόσημο ΟΛΕ 5,40 € 
Χαρτόσημο Δαρδανελίων 129,60 € 
Χαρτόσημο Νέων Γραφείων 151,20 € 
Χαρτόσημο Αρχαιολογικής Υπηρεσίας 907,20 € 
ΦΠΑ ΜΗ εκπτιπτόμενος 4.289,71 € 
Σύνολο 5.772,01 € 

 

ΑΔΑ: Ψ1Σ146Μ3Μ3-39Η



Σελ. 81 
 Απολογισμός 2019 

   

 

 

Ομάδα 64.: Διάφορα έξοδα 
Τα έξοδα που δαπανήθηκαν κατά το έτος 2019 αναλύονται στις παρακάτω κατηγορίες: 

Κατηγορία Ποσά σε € 
Έξοδα Μεταφορών 10.146,69 € 
Έξοδα Ταξιδιών Εσωτερικού 2.323,70 € 
Έξοδα ταξιδιών Εξωτερικού 32.089,42 € 
Έξοδα Προβολής και Διαφήμισης 222.693,64 € 
Έξοδα Εκθέσεων/Επιδείξεων/Καλλιτεχνικών 215.508,03 € 
Έξοδα Φιλοξενίας 27.104,07 € 
Συνδρομές Διάφορες 27.612,16 € 
Εκτυπώσεις  18.635,00 € 
Γραφική Ύλη 9.021,45 € 
Βιβλία  194,83 € 
Υλικά Καθαριότητας 510,19 € 
Φαρμακεία 511,97 € 
Υλικά Άμεσης Ανάλωσης 1.343,07 € 
Έξοδα Δημοσιεύσεων 626,25 € 
Διάφορα έξοδα 6.810,56 € 
Σύνολο 575.131,03 € 

Ομάδα 65.: Τόκοι και Συναφή έξοδα 
Έξοδα τραπεζών και έξοδα συναλλαγών βεβαιωθήκαν το 2019 ποσό 43,70 

Συνοπτικό Λογιστικό Αποτέλεσμα  
Από το παρακάτω πίνακα απουσιάζουν οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών 

στοιχείων και το Τέλος επιτηδεύματος. Το αποτέλεσμα δύναται να αλλάξει μέχρι έγκριση 

του Ισολογισμού από την Γενική Συνέλευση της εταιρείας. 

  
Λογαριασμοί Εσόδων Ποσά σε € 
73. Έσοδα από Πωλήσεις (Εισιτήρια κλπ.) 2.475,76 € 
74. Επιχορηγήσεις 3.354.576,00 € 
74. Χορηγίες 0,00 € 
76. Έσοδα από Τόκους 953,57 € 
Σύνολο Εσόδων 3.358.005,33 € 
    
Λογαριασμοί Εξόδων Ποσά σε € 

60.Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 455.405,88 € 
61.Αμοιβές και έξοδα Τρίτων 191.907,51 € 
62. Παροχές Τρίτων 100.459,11 € 
63. Φόροι Τέλη 5.772,01 € 
64. Διάφορα Έξοδα 575.131,03 € 
65. Τόκοι και συναφή έξοδα 43,70 € 
Σύνολο Εξόδων 1.328.719,24 € 

 

ΑΔΑ: Ψ1Σ146Μ3Μ3-39Η



Σελ. 82 
 Απολογισμός 2019 

   

 

 

Στοιχεία εταιρείας 
Δημοτική Μονοπρόσωπη  Ανώνυμη Εταιρεία Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνα  

https://eleusis2021.eu/    email.: info@eleusis2021.eu 

Διευθύνουσα Σύμβουλος 

Γραφείο Γενικής Γραμματείας 

Συντονισμός έργου 

Διεύθυνση Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ 

Διεύθυνση Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών 

Διεύθυνση Αστικών Παρεμβάσεων και Παρακαταθήκης 

Β. Λάσκου 8 & Παγκάλου, Ελευσίνα, ΤΚ. 19200 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: +302105560126, +302105562001, +302105544286 

Ωράριο λειτουργίας: 9:00 – 17:00 

Γενική Καλλιτεχνική Διεύθυνση 

Διεύθυνση Παραγωγής 

Παλαιός Σιδηροδρομικός Σταθμός Ελευσίνας, Ελευσίνα, ΤΚ. 19200 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: +302105547978, +302105547646, +302105545791, 

+302105540952 

Ωράριο λειτουργίας: 10:00 – 18:00 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 29/2020 
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 

 

Ιωάννα Δρέττα                             Νικόλαος Βιλλιώτης                Δέσποινα Οικονόμου 

 
Ακριβές αντίγραφο 

από το βιβλίο πρακτικών της Εταιρείας 
"ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ" 
Ελευσίνα, 26 Φεβρουαρίου 2020 

 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 
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