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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ELEUSIS 2021 

Αριθ. Αποφ. 44/2020 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Θέμα 5ο: 

Λήψη απόφασης πρόσληψης Καλλιτεχνικού διευθυντή, καθορισμός αμοιβής και 

σύμβασης εργασίας. 

 

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

διακοπείσας συνεδρίασης της 19ης-03-2020, του 

 Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ELEUSIS 2021 

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

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

την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 

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

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

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

Καταστατικού, δεδομένης της εξάπλωσης του κορωνοιού και της επικρατούσας 

κατάστασης της πανδημίας και λαμβάνοντας υπόψιν την από 11-03-2020 ΠΝΠ με 

τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 

του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α’ 

55), κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο δέκα (10) μελών, τη 

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

συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης παρακολούθησε: α) ο Αντιδήμαρχος του Δήμου 

Ελευσίνας, αρμόδιος για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ελευσίνας, κος Δημήτριος 

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

Λιβάνιου και γ) ο Νομικός Σύμβουλος της Εταιρείας, ήτοι η Δικηγορική Εταιρεία με 

την επωνυμία «Σ.Ν. ΣΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ- ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

α/α ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΤΗΝ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 

1 Δέσποινα Γερουλάνου - Πρόεδρος Δ.Σ.  

2 Ιωάννης Εριφυλλίδης – Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

3 Δημήτριος Παπαγιάνναρος – Γραμματέας Δ.Σ 

4 Μαρία Παναγίδου – Διευθύνουσα Σύμβουλος και Μέλος Δ.Σ.  
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5 Δήμητρα Πιπιλή - Μέλος Δ.Σ.  

6 Φοίβος Σακαλής - Μέλος Δ.Σ.  

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

8 Νικόλαος Βιλλιώτης – Μέλος Δ.Σ 

 

α/α ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΤΗΝ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 

1 Ιωάννα Δρέττα – Μέλος Δ.Σ. 

2 Γεώργιος Γεωργόπουλος – Μέλος Δ.Σ. 

 

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

συνεδρίαση. Μετά από σχετική ενημέρωση της Προέδρου του Διοικητικού 

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

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

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

συνεχίζει με τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης. 

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

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

αρ. Πρωτ. 34/2020 Εισήγηση.  

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα Δέσποινα Γερουλάνου, λαβούσα το 

λόγο, αναφέρει ότι διανύεται μια πολύ κρίσιμη περίοδος, καθώς η ανθρωπότητα 

δοκιμάζεται από μία πρωτόγνωρη πανδημία. Ήδη τα πάντα έχουν κλείσει, και δεν 

είναι γνωστό πότε θα ξαναζήσουμε μέρες φυσιολογικές. Επίσης, δεν είναι σε θέσει 

να γνωρίζει ποιος θα είναι ο οικονομικός αντίκτυπος, τι ρόλο θα κληθεί να 

διαδραματίσει ένας θεσμός όπως αυτός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας και ποιες 

από τις προγραμματισμένες δράσεις θα ισχύσουν τελικά. Έχει, όμως, την 

πεποίθηση, όπως κι όλοι, ότι η επαφή με την τέχνη είναι αναγκαία, και θέλει να 

ελπίζει πως όταν λήξει αυτός ο εφιάλτης η τέχνη θα είναι αυτή που θα συλλάβει και 

θα αφηγηθεί τη νέα πραγματικότητα, θα δώσει διεξόδους και, ίσως, για μια ακόμα 

φορά σώσει τον κόσμο.  

Η Εταιρεία καλείται τώρα να ανανεώσει το πρόγραμμά της με βάση τα νέα 

δεδομένα και μοναδικό γνώμονα την αναβάθμιση της πόλης, τόσο με τα έργα 

υποδομής (που βρίσκονται στη δικαιοδοσία του Δήμου), όσο και με τις 

καλλιτεχνικές δράσεις τις οποίες οφείλει να αναδιαμορφώσει. Πρέπει, λοιπόν, 

άμεσα και χωρίς περαιτέρω αναβολή το Διοικητικό Συμβούλιο να καταλήξει στην 

εκλογή του Καλλιτεχνικού Διευθυντή. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται εδώ για 
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έναν συγκεκριμένο σκοπό. Θα πρέπει το κάθε μέλος του Δ.Σ. να αναλάβει την 

ατομική του ευθύνη απέναντι σε μια πρόκληση που πρέπει να ολοκληρωθεί. Δεν 

δικαιολογείται πια σε κανέναν να χάνεται πολύτιμος χρόνος. ‘Ηρθε η ώρα το 

Διοικητικό Συμβούλιο να επικεντρωθεί σε θέματα ουσίας με σοβαρότητα και 

αποφασιστικότητα, στο πλαίσιο πάντα της νομιμότητας. Η ΠΠΕ αποτελεί το κοινό 

στοίχημα όλων των μελών του Δ.Σ., γι’ αυτό και απαιτείται η καλή συνεργασία και 

συνεννόηση μεταξύ τους. Δεν είναι η στιγμή να εφευρίσκονται λόγοι για 

καθυστέρηση, ακολουθώντας την τακτική της προηγούμενης Διοίκησης, αλλά τα 

μέλη πρέπει να επιλέξουν  τον δρόμο της αποτελεσματικότητας και της προόδου.  

Μετά από την απαιτούμενη διαδικασία αξιολόγησης και πολλαπλών συναντήσεων 

και συζητήσεων με διάφορους πιθανούς υποψήφιους από όλο το φάσμα των 

τεχνών για την Καλλιτεχνική Διεύθυνση της ΠΠΕ, προτείνεται ως επιλογή ο κος 

Χαραλαμπίδης για τους εξής λόγους: 

Πρόκειται για μια μοναδική περίπτωση πολιτιστικού διαχειριστή που μπορεί να 

παίξει ένα σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός δυναμικού προγράμματος 

βασισμένου στις σχέσεις μεταξύ πολιτισμού και αστικών στρατηγικών. 

Η πολιτιστική πρωτεύουσα είναι μια σύνθετη δράση, της οποίας πρέπει να ηγηθεί 

ένα άτομο που να γνωρίζει ολόκληρο το φάσμα των πολιτιστικών δράσεων. Οι 

δράσεις του κου Χαραλαμπίδη καλύπτουν το σύνολο των τεχνών και των 

δημιουργικών βιομηχανιών. Τα τελευταία 20 χρόνια συμμετέχει σε εκατοντάδες 

πολιτιστικές δράσεις σε όλους τους πιθανούς ρόλους που απαιτούνται. Με αυτό τον 

τρόπο έχει πολύχρονη εμπειρία ως καλλιτέχνης, τεχνικός, επιμελητής, παραγωγός, 

σύμβουλος, μέλος επιτροπής αξιολόγησης, καλλιτεχνικός διευθυντής κ.α. 

Θεωρείται, λοιπόν, ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος να συγκροτήσει και να 

συντονίσει μια καλλιτεχνική ομάδα γνωρίζοντας όλα τα στάδια των διαδικασιών 

που απαιτούνται. 

Επίσης, μέσα από την εκτενή του δράση στον χώρο έχει συνεργαστεί με το σύνολο 

σχεδόν των πολιτιστικών φορέων και ομάδων στην Ελλάδα, με όλα τα μορφωτικά 

ιδρύματα και γενικότερα με το ευρύτερο οικοσύστημα των τεχνών. Γνωρίζει, 

επίσης, προσωπικά τους περισσότερους Έλληνες καλλιτέχνες, κάτι που διευκολύνει 

πολύ την άμεση και γρήγορη προσέγγισή τους και που το έχει ανάγκη η Εταιρεία 

λόγω του χρονικού της περιορισμού. 

Οι φορείς-δράσεις που έχει διευθύνει τα τελευταία χρόνια, πέρα από εξαιρετικά 

πετυχημένοι και αναγνωρισμένοι στον χώρο του πολιτισμού, εισάγουν καινοτόμες 

πρακτικές και αποτελούν αντικείμενο μελέτης για  βιώσιμη  ανάπτυξη, 

αντιμετωπίζοντας τις  προκλήσεις της εποχής, γεγονός απαραίτητο και για μια ΠΠΕ.  

Επειδή οι δράσεις των ΠΠΕ πρέπει να έχουν ως βασική αρχή το αποτύπωμα τους 

στην πόλη, ένας ακόμα λόγος που τον επιλέξαμε είναι ότι  το σύνολο των δράσεων 

στο οποίο έχει εργαστεί έχουν πάντα ως επίκεντρο την πόλη και τον άνθρωπο. Έχει  

εργαστεί σε υποβαθμισμένες περιοχές με ιδιαίτερα προβλήματα καταφέρνοντας να 
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τις φέρει στο προσκήνιο και πολλές φορές να δημιουργήσει παράλληλη τάση 

ανάπτυξης των περιοχών αυτών. 

Πολύ σημαντικό ρόλο στην προτεινόμενη επιλογή του έπαιξε, επίσης, το γεγονός ότι 

έχει μια εξαιρετικά  ισχυρή παρουσία  σε Ευρωπαϊκές δράσεις. Τα τελευταία χρόνια, 

δουλεύει ως σύμβουλος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και μάλιστα είναι ο μοναδικός 

Έλληνας που συμμετείχε στην διαμόρφωση των προτάσεών της για τη νέα 

Ευρωπαϊκή ατζέντα στον πολιτισμό. Επιπλέον, είναι πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 

Δικτύου Δημιουργικών Κόμβων που εκπροσωπεί 300 πολιτιστικούς φορείς από όλη 

την Ευρώπη. Όλα αυτά είναι εχέγγυα για την αρίστη Ευρωπαϊκή μας παρουσία.  

Το πιο σημαντικό από όλα, όμως, είναι ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο δραστήριο, 

που έχει πείσει ότι ολοκληρώνει με επιτυχία και αμεσότητα τα έργα που 

αναλαμβάνει, καθώς κι ότι διαθέτει το σθένος και το όραμα να οδηγήσει την 

Πολιτιστική Πρωτεύουσα και την πόλη της Ελευσίνας στο αύριο. 

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος, κα Μαρία Παναγίδου, λαβούσα το λόγο, αναφέρει ότι 

σε συνέχεια των όσων δήλωσε η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα 

Δέσποινα Γερουλάνου, και για την οικονομία χρόνου και χώρου, ότι συμφωνεί με το 

σκεπτικό του ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου στην πορεία για την υλοποίηση 

της Εταιρείας υπό τις παρούσες δυσχερείς συνθήκες. Προσθέτει ότι η επιλογή του 

κου Χαραλαμπίδη στη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή έγινε μέσα από μια μακρά 

διαδικασία με πολλές «αναταράξεις», οι οποίες έληξαν με την από 16-03-2020 

συμπληρωματική γνωμάτευση του Νομικού Συμβούλου της Εταιρείας, ήτοι της 

Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «Σ.Ν. ΣΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ- ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στην οποία καταδεικνύεται ότι ο ως άνω υποψήφιος έχει και τα νομικά 

εχέγγυα για να προσληφθεί. Επί της ουσίας, όμως, ο κος Χαραλαμπίδης διαθέτει 

όλα τα απαραίτητα προσόντα να υπηρετήσει το ρόλο που θα του ανατεθεί. Διαθέτει 

εικοσάχρονη και πλέον επιτυχημένη πορεία και εμπειρία σε όλους του τομείς του 

σύγχρονου πολιτισμού και υπό πολλές ιδιότητες (παραγωγός, δημιουργός, 

διαχειριστής κα), ενώ οι σχέσεις του με τη Ευρώπη θα συνεισφέρουν πολλαπλά 

στην επίτευξη των στόχων της Εταιρείας. Ειδικότερα, η θέση του στην Προεδρία του 

Ευρωπαϊκού Δικτύου Δημιουργικών Κόμβων θα αποτελέσει έναν ισχυρό σύνδεσμο 

με την ευρωπαϊκή πολιτιστική οικογένεια. Για όλους τους ως άνω λόγους, ψηφίζει 

υπέρ της επιλογής και πρόσληψης του κου Χαραλαμπίδη. 

Στη συνέχεια, λαμβάνει το λόγο ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, κος 

Δημήτρης Παπαγιάνναρος, ο οποίος αναφέρει ότι βάσει της ως άνω εισήγησης και 

των παραρτημάτων αυτής και κυρίως βάσει: 1) του προαναφερόμενου από 16-03-

2020 συμπληρωματικού γνωμοδοτικού σημειώματος που συνέταξαν και 

απέστειλαν οι κ.κ. Αθηνά Παπικινού και Σωτήριος Περιβολαράκης εκ μέρους του 

Νομικού Συμβούλου της Εταιρείας και 2) της από 16-03-2020 ένορκης βεβαίωσης 

του κου Χαραλμπίδη  περί πλήρωσης στο πρόσωπό του των προϋποθέσεων 

πρόσληψης που αναφέρονται στο άρθρο 23 του Εσωτερικού Κανονισμού 
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Λειτουργίας όσο και περί ανυπαρξίας των ασυμβίβαστων ιδιοτήτων του άρθρου 13 

του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας (συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο σε 

εταιρείες που επιδιώκουν σκοπούς που επιδιώκει και η Εταιρεία), ψηφίζει υπέρ της 

πρόσληψης του κου Χαραλαμπίδη. 

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα Δήμητρα Πιπιλή, λαβούσα το λόγο, 

αναφέρει ότι έχοντας ακούσει με μεγάλη προσοχή το σκεπτικό και τις αντιρρήσεις 

του Αντιπροέδρου, κου Ιωάννη Εριφυλλίδη, θέλει να τονίσει ότι είναι στην ακριβώς 

αντίθετη κατεύθυνση. Η πίεση που υπάρχει σε όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου λόγω σημαντικότατων χρονικών καθυστερήσεων - που όπως όλοι τους 

γνωρίζουν δεν οφείλονται στους ίδιους - είναι αφόρητη. Ο ρόλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου είναι να διευκολύνει το έργο και τη λειτουργία της διοίκησης του 

Οργανισμού και όχι να δημιουργεί προσκόμματα, αμφιβολίες και ερωτηματικά που 

οδηγούν σε ακινησία και νέο χάσιμο χρόνου και ενέργειας. Από την στιγμή, λοιπόν, 

που υπάρχει σαφής γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της Εταιρείας για το 

θέμα του Καλλιτεχνικού Διευθυντή και ακόμη περισσότερο όταν η πλειοψηφία 

συμφωνεί πως ο κος Χαραλαμπίδης έχει όλα τα ουσιαστικά προσόντα και την 

εμπειρία που είναι πολύτιμη για την εργασία που θα του ανατεθεί, η κα Πιπιλή 

πιστεύει πως κάθε καθυστέρηση είναι εναντίον του έργου που έχει κληθεί να 

υπηρετήσει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και του σκοπού για τον οποίο 

βρίσκεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Με την απόλυτη συναίσθηση, 

λοιπόν, της ευθύνης που αναλαμβάνει σε κάθε απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, ψηφίζει υπέρ της πρόσληψης του κου Χαραλαμπίδη.  

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα Νίκη Τσιλιμπέρδη, λαβούσα το λόγο 

αναφέρει ότι συντάσσεται με την τοποθέτηση του κου Παπαγιάνναρου και της κας 

Πιπιλή και ψηφίζει υπέρ της πρόσληψης του κου Χαραλαμπίδη. 

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κος Ιωάννης Εριφυλλίδης, λαβών τον 

λόγο, καταψηφίζει την πρόταση για την πρόσληψη του κου Βασίλειου Χαραλαμπίδη 

στη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή, επειδή θεωρεί ότι η ως άνω πρόσληψη 

είναι παράνομη, καθώς γίνεται κατά καταστρατήγηση του νομικού πλαισίου που 

διέπει τη λειτουργία της Εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, στο πρόσωπο του κου 

Χαραλαμπίδη, ο οποίος παρανόμως έχει ήδη αρχίσει να εργάζεται στην Εταιρεία 

χωρίς καμία σύμβαση, κατά τη χρονική στιγμή που του έγινε η πρόταση να 

αναλάβει την Καλλιτεχνική Διεύθυνση, υπήρχε ασυμβίβαστο το οποίο δεν του 

επέτρεπε να προσληφθεί στην εταιρία. Ως προς αυτό έχει υποβληθεί στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου σχετική γνωμοδότηση από το Νομικό Σύμβουλο της 

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

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ- ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Δύο μήνες μετά, ο κος Χαραλαμπίδης φέρεται 

να μην έχει πλέον κανένα ασυμβίβαστο, το οποίο να παρακωλύει την πρόσληψή 

του στην Εταιρεία, γεγονός που βεβαιώνεται με νεότερη γνωμοδότηση του Νομικού 

Συμβούλου της Εταιρείας. Ωστόσο, η γνωμοδότηση αυτή βασίζεται μεταξύ άλλων σε 

έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι ο κος Χαραλαμπίδης, ενόψει της 
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επιδιωκόμενης πρόσληψής του, (σημειωτέον χωρίς διαγωνισμό) μεταβίβασε το 

εταιρικό μερίδιο του στην Εταιρεία Bios στη μητέρα του, γεγονός που αποτελεί 

κατάφωρη προσπάθεια καταστρατήγησης του νομικού πλαισίου που διέπει την 

Εταιρεία. Ως προς την κρίση και την απόφασή του δεν μπορούν να έχουν 

βαρύνουσα σημασία απόψεις, όπως ότι «και ο Φλαμπουράρης αυτό έκανε» ή ότι 

«και εσύ Γιάννη αυτό θα έκανες». Τονίζει δε ότι ούτε αυτό θα έκανε ούτε όσο είναι 

Αντιπρόεδρος αυτού του Διοικητικού Συμβουλίου θα ήταν ποτέ δυνατό να 

υπερψηφίσει μια τέτοια πρόταση. Κάτι τέτοιο θα ήταν αντίθετο στις αρχές και στην 

ηθική του.  

Μετά ταύτα, ο εκπρόσωπος του Νομικού Συμβούλου, κ. Σωτήριος Νικ. 

Περιβολαράκης, λαβών τον λόγο εισηγείται προς τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου ότι, λαμβανομένης υπ’ όψιν της δηλώσεως μειοψηφίας του 

Αντιπροέδρου κου Ιωάννη Ερυφυλλίδη (η οποία θα πρέπει να σημειωθεί ότι 

αναφέρεται σε καταστρατήγηση του νόμου μόνον όσον αφορά την μεταβίβαση 

εταιρικών μεριδίων που κατείχε σε αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού σκοπού)  και 

προκειμένου να μην καταλείπεται η παραμικρή αμφιβολία ως προς την νομιμότητα 

της πλήρωσης των προϋποθέσεων για την πρόσληψη του κου Βασιλείου 

Χαραλαμπίδη στην θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της Εταιρίας, να τεθεί αίτημα 

για προληπτικό έλεγχο της νομιμότητας προς το εποπτεύον Υπουργείο Εσωτερικών 

έτσι να γνωμοδοτήσει σχετικά το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και αφού 

προηγουμένως τεθεί υπ’ όψιν του ο σχετικός φάκελος με όλα τα αποδεικτικά 

έγγραφα.   

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., κος Ιωάννης Εριφυλλίδης, λαβών τον λόγο, αναφέρει ότι 

δεν έχει καμία αντίρρηση ως προς το να ακολουθηθεί η σχετική διαδικασία ενώ τα 

υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. δεν δέχονται την σχετική εισήγηση με το σκεπτικό ότι ο κος 

Χαραλαμπίδης πρέπει να προσληφθεί άμεσα.  

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά.   

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση,   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

Την πρόσληψη του Βασίλειου Χαραλαμπίδη του Χαριλάου στη θέση του 

Καλλιτεχνικού Διευθυντή, για χρονικό διάστημα ενός έτους, με ημερομηνία έναρξης 

από την ανάρτηση της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου στη 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ και με δικαίωμα ανανέωσης μέχρι και τη λύση της Εταιρείας, με μικτή 

μηνιαία αμοιβή που ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εκατό ευρώ (2.100,00 €) 

και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους, όπως περιγράφονται αναλυτικά στην ως άνω 

εισήγηση.  

Μειοψηφών μέλος ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., κος Ιωάννης Εριφυλλίδης.  

Περαιτέρω, αποφασίζεται να μην τεθεί ερώτημα το εποπτεύον Υπουργείο 

Εσωτερικών για προληπτικό έλεγχο της νομιμότητας την πρόσληψη του κου 

Βασιλείου Χαραλαμπίδη στην θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της Εταιρείας. 
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Παρατίθεται σχέδιο της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας του Καλλιτεχνικού 

Διευθυντή. 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

Στην Ελευσίνα σήμερα …/3/2020  μεταξύ: 

αφ' ενός μεν της ανώνυμης Εταιρίας αφενός, της Εταιρίας με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2021, που 
έχει έδρα την Ελευσίνα (οδός Χατζηδάκη, αριθ. 41), με ΑΦΜ ……………… και αρμόδια τη ΔΟΥ 
………. εκπροσωπούμενης νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας αποκαλούμενης στο 
παρόν «η Εταιρία» και  

αφ' ετέρου του κ. ………………………………………………….. του ………….., κατοίκου 
………………………………………………………., κατόχου του υπ' αριθ. ……… δελτίου αστυνομικής 
ταυτότητας, εκδοθέντος την …/……/…. από …………………………….., με ΑΦΜ ……………… και 
αρμόδια τη ΔΟΥ …………………., ο οποίος εφεξής θα καλείται ο «Καλλιτεχνικός Διευθυντής», 

λαμβάνοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών και Προσωπικού της Εταιρίας 
(εφεξής: «ο Εσωτερικός Κανονισμός»), ιδίως δε το άρθρο 7 αυτού, 

2. ότι με την υπ' αριθ. …../2020 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας επελέγη ο Καλλιτεχνικός 
Διευθυντής και καθορίσθηκε η αμοιβή αυτού, 

3. ότι με την από ………… υπεύθυνη δήλωση, η οποία κατατέθηκε στην Εταιρία (αριθμ. 
πρωτ. εισερχ.: …..), ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής δήλωσε ότι διαθέτει τα απαιτούμενα 
γενικά και ειδικά προσόντα που καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό, 
συμφώνησαν, συνομολόγησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
Η Εταιρία αναθέτει με την παρούσα και ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής αποδέχεται την άσκηση 
των καθηκόντων του, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στον Εσωτερικό Κανονισμό, 
ειδικότερα δε στο άρθρο 7 αυτού. 

2. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τόπος παροχής των υπηρεσιών του Καλλιτεχνικού Διευθυντή συμφωνείται να είναι τα 
κεντρικά γραφεία της Εταιρίας, στην Ελευσίνα, καθώς και σε κάθε άλλο γραφείο και εν 
γένει εγκατάσταση η Εταιρία αναπτύσσει ή πρόκειται να αναπτύξει στο μέλλον τις 
δραστηριότητές της. 

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Οι υπηρεσίες του Καλλιτεχνικού Διευθυντή στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης θα 
προσφέρονται για ένα έτος, από τις … μέχρι  τις …, με δικαίωμα ανανέωσης μέχρι τη λύση 
της Εταιρείας. 

4. ΑΠΟΔΟΧΕΣ 
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4.1 Οι αποδοχές του Καλλιτεχνικού Διευθυντή για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες 
συμφωνείται να ανέρχονται στο ποσό των ευρώ ………………….. (…………….,00 €), μηνιαίως, 
επί του οποίου θα γίνονται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις.  

4.2 Η καταβολή των ανωτέρω αποδοχών γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που 
τηρεί ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής στην τράπεζα ………… την ……... και την ….. κάθε μήνα. 

5. ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

5.1 Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής παρέχει τις υπηρεσίες του σε 5μερη βάση, δηλαδή από 
Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 10:00-18:00. 

5.2 Εφόσον παρίσταται ανάγκη, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής θα παρέχει υπερωριακή 
εργασία, η οποία θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.  

6. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ 

Η ετήσια άδεια του Καλλιτεχνικού Διευθυντή χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 2 επ. του α.ν. 539/1945, με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της υποπαρ. ΙΑ.14 Ν. 
4093/2012. 

 

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

7.1 Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής αναγνωρίζει, ότι κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης 
θα έχει πρόσβαση σε κατάρτιση και τεχνογνωσία, που παρέχει η Εταιρία κατά τρόπο 
μοναδικό και αποκλειστικό. Ομοίως θα έχει πρόσβαση σε στοιχεία, υλικό και 
πληροφορίες που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα και κατέχει η Εταιρία ή οι άμεσοι ή 
έμμεσοι συνεργάτες, προμηθευτές, ή εν γένει αντισυμβαλλόμενοί της. Ο Καλλιτεχνικός 
Διευθυντής οφείλει να αποφεύγει κάθε ενέργεια βλαπτική για τα νόμιμα συμφέροντα 
της Εταιρίας. Ειδικότερα, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής έχει έναντι της Εταιρίας 
υποχρέωση εχεμύθειας και αποφυγής ανταγωνισμού σύμφωνα με τους όρους των 
επόμενων παραγράφων. 

7.2 Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής οφείλει να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια και να μην 
αποκαλύπτει δια πράξεως του ούτε να γίνει η αιτία να αποκαλυφθεί σε οποιονδήποτε 
τρίτο, μη εξουσιοδοτημένο από την Εταιρία πρόσωπο, οποιουδήποτε τύπου ή μορφής, 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πληροφορία, υπόθεση, σχέδιο, διάγραμμα, 
τεχνογνωσία, τεχνική, τρόπος λειτουργίας κ.λπ., τα οποία περιήλθαν σε γνώση του στο 
πλαίσιο της παρούσας σύμβασης.  

7.3 Όλα τα στοιχεία και έγγραφα τα οποία θα παρασχεθούν από την Εταιρία στον 
Καλλιτεχνικό Διευθυντή, στο πλαίσιο και για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης θα 
χρησιμοποιηθούν από αυτόν αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της παρούσας 
σύμβασης, απαγορευομένης της με οποιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίησής τους χωρίς την 
έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρίας και θα επιστραφούν στην Εταιρία με την καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο λήξη της σύμβασης.  
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7.4 Η υποχρέωση εχεμύθειας του Καλλιτεχνικού Διευθυντή συνεχίζει να υφίσταται χωρίς 
χρονικό περιορισμό και μετά τη διακοπή της σχέσης ανάμεσα στα μέρη για οποιαδήποτε 
αιτία. 

7.5 Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής δηλώνει και αποδέχεται ότι κατά τη διάρκεια ισχύος της 
παρούσας σύμβασης δεν θα παρέχει υπηρεσίες σε άλλο πρόσωπο ή φορέα που ασκεί 
δραστηριότητες όμοιες ή σχετικές με τις δραστηριότητες της Εταιρίας. Η αθέτηση αυτής 
της υποχρέωσης αποτελεί σπουδαίο λόγο για την άμεση λύση της παρούσας σύμβασης. 

8. ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

8.1 Η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια με την πάροδο της προβλεπόμενης διάρκειάς 
της. 

8.2 Επίσης η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια σε περίπτωση αθέτησης κάθε όρου της παρούσας 
σύμβασης και των σχετικών υποχρεώσεων του Καλλιτεχνικού Διευθυντή, η οποία 
αποτελεί σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σύμβασης εκ μέρους της Εταιρίας. 

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

9.1 Προστατευόμενα από την πνευματική ιδιοκτησία έργα, τα οποία θα δημιουργήσει ο 
Καλλιτεχνικός Διευθυντής σε εκτέλεση της σύμβασης εργασίας ή επ' αφορμή αυτής, αν - 
στη δεύτερη περίπτωση - σχετίζονται με τη δραστηριότητα της Εταιρίας, ανήκουν στην 
Εταιρία. 

9.2 Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής μεταβιβάζει με το παρόν στην Εταιρία κάθε περιουσιακό 
δικαίωμα που απορρέει από τα έργα της παρ. 1. 

9.3 Η διάρκεια της μεταβίβασης είναι ίση με τη νόμιμη διάρκεια προστασίας των έργων από 
το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως αυτή ισχύει σύμφωνα με το νόμο κατά την 
υπογραφή του παρόντος ή θα τροποποιηθεί στο μέλλον. Η με οποιοδήποτε τρόπο λήξη ή 
λύση της σύμβασης εργασίας δεν επιδρά στην ισχύ και στη διάρκεια της μεταβίβασης 
των δικαιωμάτων.   

9.4 Τυχόν ακυρότητα της σύμβασης εργασίας δεν επιδρά στο κύρος της μεταβίβασης στην 
Εταιρία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί των έργων, εφόσον αυτά 
δημιουργήθηκαν εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο η εργασιακή σχέση 
υφίστατο εν τοις πράγμασι. 

9.5 Η εδαφική ισχύς της μεταβίβασης καλύπτει όλες τις χώρες του κόσμου.  

9.6 Η Εταιρία δικαιούται να μεταβιβάζει περαιτέρω τα δικαιώματα εκμετάλλευσης των 
έργων και να παραχωρεί άδειες εκμετάλλευσής τους. Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής 
παρέχει με το παρόν τη συναίνεση του σχετικά.  

9.7 Η Εταιρία δικαιούται να επιλέγει τον τρόπο και το χρόνο δημοσίευσης ή εκμετάλλευσης 
των Έργων ενώ είναι στην διακριτική της ευχέρεια το αν θα δημοσιεύσει ή θα 
εκμεταλλευτεί τα Έργα. 

9.8 Η μεταβίβαση της επιχείρησης της Εταιρίας, η τροποποίηση της εταιρικής της σύνθεσης, 
η συγχώνευσή της με άλλη εταιρία ή η πτώχευση της Εταιρίας, η λύση και η εκκαθάριση 
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της Εταιρίας δεν επιδρούν στο κύρος της μεταβίβασης των δικαιωμάτων στην Εταιρία 
ούτε επιφέρουν αναμεταβίβασή τους στον  Καλλιτεχνικό Διευθυντή. 

9.9 Ο μισθός του Καλλιτεχνικού Διευθυντή αποτελεί επαρκή αντιπαροχή για κάθε παροχή 
του προς την Εταιρία σύμφωνα με το παρόν. Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής δεν δικαιούται 
επιπλέον του μισθού του αμοιβή για την μεταβίβαση στην Εταιρία των περιουσιακών 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί των έργων. 

10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

10.1 Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τυχόν απαιτούμενα στοιχεία για την 
εκτέλεση των καθηκόντων του Καλλιτεχνικού Διευθυντή θα συγκεντρώνονται από τα 
αρχεία της Εταιρίας είτε από άλλες πηγές (δημόσιες ή ιδιωτικές). Διευκρινίζεται ότι ο 
Δήμος Ελευσίνας δεν έχει καμία υποχρέωση για παροχή στοιχείων. 

10.2 Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνο εγγράφως, με τη σύμφωνη 
γνώμη των μερών, ενδεχόμενη δε ακυρότητα κάποιου από τους όρους που 
διαλαμβάνονται σ’ αυτή ή αδυναμία εφαρμογής του για οποιονδήποτε λόγο δεν 
επηρεάζει το κύρος των λοιπών όρων της σύμβασης, οι οποίοι παραμένουν ισχυροί και 
δεσμευτικοί. 

10.3 Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής δηλώνει ότι έλαβε αντίτυπο του Εσωτερικού 
Κανονισμού της Εταιρίας, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 
σύμβασης. 

10.4 Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής δηλώνει ότι συναινεί στην επεξεργασία των 
προσωπικών του δεδομένων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην σχετική δήλωσή του, η 
οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σε δύο όμοια αντίτυπα, τα οποία 
υπογράφηκαν από τα συμβαλλόμενα μέρη, όπως ακολουθεί, έκαστο δε εξ΄ αυτών έλαβε 
από ένα. 

Ελευσίνα, …../3/2020 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για την Εταιρία      Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής 

 

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος 

 

 

          Μαρία Παναγίδου 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 44/2020 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ακολούθως. 
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     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

Δέσποινα Γερουλάνου                Ιωάννης Εριφυλλίδης         Δημήτριος Παπαγιάνναρος  

 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

Μαρία Παναγίδου 

 

 

 ΤΑ  ΜΕΛΗ                   

 

 

  Δήμητρα Πιπιλή                            Φοίβος Σακαλής              Νίκη (Μόνικα) Τσιλιμπέρδη 

 

 

                                                         Νικόλαος Βιλλιώτης                                                                          

 

 

Ακριβές αντίγραφο 

από το βιβλίο πρακτικών της Εταιρείας 

"ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ" 

Ελευσίνα, 30 Μαρτίου 2020 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 
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