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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

Τρίτη 08 Μαΐου 2018 

 

Σήμερα, Τρίτη 08 Μαΐου 2018, στο επί της οδού Μπουμπουλίνας 30 γραφείο του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» έγινε συνεδρίαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. 

 

Παρόντες ήσαν οι κ.κ.: 

Σταύρος Μπένος, πρόεδρος,  

Πέτρος Θέμελης, αντιπρόεδρος, 

Βασίλης Λαμπρινουδάκης, γενικός γραμματέας, 

Γιώργος Κουρουπός, ταμίας, 

Κωνσταντίνος Μπολέτης, μέλος, 

Παναγιώτης Νταής, μέλος, 

Μανωλοπούλου Γεωργία, μέλος. 

 

Τη συνεδρίαση παρακολούθησαν, επίσης, οι κ.κ. Ιωάννα Δρέττα, Διευθύνουσα Σύμβουλος 

της Marketing Greece Α.Ε., Μπέττυ Χατζηνικολάου, νομικός και μέλος του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», Γιάννης Ζηρίνης, ηλεκτρολόγος-μηχανολόγος, εμπειρογνώμων σε Θέματα 

Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Πόρων του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», Βαγγέλης Ευθυμίου, 

σκηνοθέτης και τακτικό μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Γιώργος Ντουνιάς, Δρ. 

Πολιτικός Μηχανικός – Εδαφομηχανικός και τακτικό μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

 

1. Αποδοχή του Οργανισμού Marketing Greece Α.Ε. ως νέου Εταιρικού Μέλους 

του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». Ενημέρωση από την κ. Ιωάννα Δρέττα, 

Διευθύνουσα Σύμβουλο της Marketing Greece Α.Ε. για το έργο του παραπάνω 

οργανισμού. 

 

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι ο 

οργανισμός Marketing Greece Α.Ε. επιθυμεί να ενταχθεί στην οικογένεια των Εταιρικών 

Μελών του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». Ο κ. Μπένος πρόσθεσε: «Υποδεχόμαστε με χαρά την 

Marketing Greece Α.Ε. ως νέο Εταιρικό Μέλος του Σωματείου μας. Πρόκειται για έναν 

οργανισμό που κάνει σπουδαία πράγματα για την προβολή του πολιτιστικού αποθέματος της 

χώρας μας, αλλά και για το κοινό καλό, ο οποίος και αποτελεί το φυσικό μας σύμμαχο». 

 

Αμέσως μετά, ο κ. πρόεδρος καλωσόρισε εκ μέρους του συμβουλίου την κ. Ιωάννα Δρέττα, 

Διευθύνουσα Σύμβουλο της Marketing Greece Α.Ε. και της έδωσε το λόγο, προκειμένου να 

παρουσιάσει στο συμβούλιο το προφίλ και τη δραστηριότητα του παραπάνω οργανισμού. Η 

κα Δρέττα, αφού εξέφρασε τη μεγάλη της χαρά, που βρίσκεται στην οικογένεια του 

Διαζώματος, ανέφερε περίπου τα εξής: 
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«Η Marketing Greece Α.Ε. είναι εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία ιδρύθηκε το 

2013 από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και το Ξενοδοχειακό 

Επιμελητήριο Αθηνών.  

 

Είναι η συμμαχία του ιδιωτικού τομέα για την προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος 

και αποστολή της είναι να υποστηρίζει την υλοποίηση της ενιαίας εθνικής τουριστικής 

στρατηγικής, συμπληρωματικά και σε συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς. 

 

Σκοπός της εταιρείας είναι η βελτίωση των χαρακτηριστικών της ζήτησης για το ελληνικό 

τουριστικό προϊόν αλλά και η ανάδειξη νέων στρατηγικών προτεραιοτήτων, όπως η 

ισχυρότερη διασύνδεση του τουρισμού με τον Πολιτισμό και τον αγροδιατροφικό τομέα. 

 

Κύριο στοιχείο της δραστηριότητας της εταιρείας είναι η μελέτη, ο σχεδιασμός και η στόχευση 

για την υλοποίηση καινοτόμων ενεργειών προβολής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, 

μέσα από ευρύτερες συνέργειες και συντονισμένες κινήσεις. 

 

Η δραστηριότητα της Marketing Greece στοχεύει και στηρίζεται: 

• Στις συνεργασίες και συνέργειες, ως θεμελιώδες στοιχείο της φιλοσοφίας της 

• Στην κάλυψη, γεωγραφικά, όλης της Ελλάδας 

• Στην προώθηση του προορισμού και όχι μεμονωμένα της επιχείρησης  

• Στη προσφορά τεχνογνωσίας, ιδίως προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις  

• Στην παρακολούθηση και ανάλυση των διεθνών τάσεων για το τουριστικό marketing 

• Στην επένδυση στην αξία του digital  

• Στην ευθυγράμμιση των ενεργειών marketing με τις στρατηγικές κατευθύνσεις του 

ΣΕΤΕ 

 

Για τις παραγωγές και τις δράσεις της, η Marketing Greece – η οποία είναι εταιρεία μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα – απευθύνεται σε όλη την τουριστική κοινότητα της χώρας, σε 

δημόσιο και ιδιωτικό τομέα (ΟΤΑ, κλαδικούς συνδέσμους και ενώσεις, επιχειρήσεις) καθώς 

και σε φορείς και επιχειρήσεις, η δραστηριότητα των οποίων εμπλέκεται στις σφαίρες επιρροής 

της τουριστικής οικονομίας.            

 

Η πλατφόρμα discovergreece.com αποτελεί το βασικό «όχημα» της Marketing Greece στο 

διαδικτυακό περιβάλλον και φέτος θα ξεπεράσει τα 4 εκατ. επισκέψεις. Σε συνδυασμό με την 

ψηφιακή κοινότητα των 1,1 εκατ. χρηστών που έχει αναπτυχθεί στα μέσα κοινωνικής του 

δικτύωσης, αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα μέσα για την προβολή των ελληνικών τουριστικών 

προορισμών αλλά και μέσω αυτών, των επιχειρήσεων του τουρισμού και άλλων τομέων που 

διασυνδέονται με το τουριστικό προϊόν. 

 

Το discovergreece.com, σήμερα προσφέρει έναν εντυπωσιακό πλούτο πρωτογενούς 

περιεχομένου (stories, φωτογραφίες, videos κοκ) το οποίο, διαχρονικά, στα Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης έχει σημειώσει 550 εκατ. impressions εκ των οποίων ένα 5% (27 εκατ.) έχει 

εκφράσει ενεργά το feedback του για τους προορισμούς και εμπειρίες που προβάλλονται, 

επηρεάζοντας το δυνητικό χάρτη τουριστικών επιλογών του. 
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Για την προβολή του ελληνικού τουρισμού στο εξωτερικό και στα ξένα μέσα διοργανώνουμε 

ταξίδια ξένων δημοσιογράφων, οι οποίοι επισκέπτονται την Ελλάδα και εν συνεχεία 

μεταφέρουν την εμπειρία τους. Για την υποστήριξη της παραπάνω δράσης έχουμε γραφεία στην 

Αγγλία, τη Γερμανία και τη Γαλλία. Επιπλέον είμαστε οι δημιουργοί της ψηφιακής πλατφόρμας 

προώθησης storytelling ταξιδιωτικών εμπειριών για διεθνείς digital influencers, Blogtrotters.  

Βασικός στόχος του Blogtrotters είναι να αναδείξει την ποικιλομορφία και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά προορισμών της Ελλάδας στο εξωτερικό και το πλήθος βιωματικών 

δραστηριοτήτων που προσφέρουν, μέσα από προσωπικές ταξιδιωτικές εμπειρίες διεθνών 

digital influencers και υλοποιείται σε στρατηγική συνεργασία με την Aegean. 

 

Τέλος, υλοποιούμε καμπάνιες (μικρές και μεγαλύτερες) για την εξειδικευμένη προβολή τόπων 

και τουριστικών εμπειριών. Στόχος όλων των παραπάνω είναι η διαμόρφωση ενός 

ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου ελληνικών τουριστικών προϊόντων, στο οποίο κάθε 

προορισμός - τουριστικό προϊόν θα διαφοροποιείται σε σχέση με τον ανταγωνισμό και θα 

προσελκύει συγκεκριμένα κοινά-στόχους, αυξάνοντας έτσι την ελκυστικότητα και την 

επισκεψιμότητά του. 

 

Συνοψίζοντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι η Marketing Greece Α.Ε. δεν είναι διαφημιστική 

εταιρεία, αλλά έχει ως στόχο να παρέχει ενημέρωση για την αποτελεσματικότερη προώθηση 

του εγχώριου τουριστικού προϊόντος στο εξωτερικό». 

 

Αφού ολοκλήρωσε η κα Δρέττα την παρουσίασή της, ακολούθησε εποικοδομητικός 

διάλογος με τα μέλη του Συμβουλίου. Αρχικά, ο κ. Πέτρος Θέμελης διατύπωσε το ερώτημα 

για το ποια θα είναι η μορφή συνεργασίας με το «ΔΙΑΖΩΜΑ». Η κα Δρέττα απάντησε ότι οι 

δύο φορείς αναπτύσσουν ομόλογη δραστηριότητα για την προβολή του τουριστικού 

προϊόντος της χώρας μας και ότι στο πλαίσιο αυτό θα διερευνηθεί η πιθανή μορφή 

συνεργασίας. 

 

Εν συνεχεία, ο κ. Παναγιώτης Νταής, μέλος του Συμβουλίου, ρώτησε εάν υπάρχει επαφή 

της Marketing Greece με μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ηπείρου, όπου την περίοδο αυτή 

εκτυλίσσεται το πρόγραμμα της «Πολιτιστικής Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων της 

Ηπείρου». Η κα Δρέττα ανέφερε σχετικά ότι το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει σπουδαία 

βήματα προς την κατεύθυνση αυτή. 

 

Συνοψίζοντας, ο κ. Σταύρος Μπένος πρότεινε να διερευνηθεί η συνεργασία των δύο φορέων 

σε τρεις πιθανούς τομείς - προγράμματα: 

1. Πρόγραμμα της «Πολιτιστικής Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου»: 

α) συμβολή της Marketing Greece στη συγκρότηση του “cluster επιχειρήσεων” (συστάδας 

επιχειρήσεων), 

β) συνδρομή της Marketing Greece στη διοργάνωση του “launch event” (εναρκτήριου 

γεγονότος για την προβολή του προγράμματος στο κοινό), στην οποία συμβάλλει και το 

«ΔΙΑΖΩΜΑ». 
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2. Πρόγραμμα Πολιτιστικής και Περιβαλλοντικής Διαδρομής της Θεσσαλίας – Ο.Χ.Ε. 

Θεσσαλίας:  

Για το σχεδιασμό του παραπάνω προγράμματος θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η δουλειά που 

έχει γίνει από τη Marketing Greece για την Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

3. Πρόγραμμα «Φύση και Πολιτισμός» της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας: 

Στην υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος συμβάλλει ήδη η Marketing Greece και ο 

ΣΕΤΕ, καθώς ένα στέλεχός τους, η κα Δαυΐδία Κατσαντώνη, συμμετέχει δυναμικά στην 

ομάδα σχεδιασμού του προγράμματος. 

 

Στο σημείο αυτό, η κα Δρέττα συμφώνησε με την πρόταση συνεργασίας των δύο φορέων 

που ανέπτυξε ο πρόεδρος. Πρόσθεσε, επιπλέον, ότι η Marketing Greece μπορεί να προβάλει 

στην πλατφόρμα της όλα όσα προβάλει και το «ΔΙΑΖΩΜΑ» μέσω των Πολιτιστικών – 

Περιβαλλοντικών Διαδρομών. 

 

Τέλος, ο πρόεδρος εισηγήθηκε στα μέλη την αποδοχή του Οργανισμού Marketing Greece 

Α.Ε. ως νέου Εταιρικού Μέλους του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και τη συνεργασία των δύο 

φορέων στα τρία προγράμματα πολιτιστικών – περιβαλλοντικών διαδρομών (Ηπείρου, 

Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας).  

 

Τα μέλη του συμβουλίου, συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του προέδρου και 

καλωσόρισαν στην οικογένεια των Εταιρικών Μελών του Διαζώματος τον Οργανισμό 

Marketing Greece Α.Ε. 

 

 

2. Έγκριση του απολογισμού των εξόδων της Ε΄ Συνάντησης του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» και των Εταιρικών Μελών του στην Ελευσίνα. 

 

Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος, ενημέρωσε τα μέλη ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Ε΄ 

Συνάντηση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και των Εταιρικών Μελών του, η οποία 

πραγματοποιήθηκε το διήμερο, Σάββατο 21 – Κυριακή 22 Απριλίου 2018 στην Ελευσίνα, με 

κεντρικό της θέμα: «Η Τριλογία της Αθήνας: Ελευσίνα – Αθήνα - Λαύριο». 

 

Εν συνεχεία, ο πρόεδρος εισηγήθηκε την έγκριση του παρακάτω απολογισμού των εξόδων 

της Ε΄ Συνάντησης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και των Εταιρικών Μελών του: 

 

ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΣ 8.680,00 € 

          

ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΙΘΟΥΣΑΣ, ΚΑΦΕΣ, ΓΕΥΜΑΤΑ 7.314,21 € 

          

ΒΙΝΤΕΟ ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 2.490,05 € 

          

ΑΓΟΡΑ 150 USB 1.036,73 € 
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ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 2.325,26 € 

          

ΠΟΥΛΜΑΝ 600,00 € 

          

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 700,00 € 

          

Σ  Υ  Ν  Ο  Λ  Ο         23.146,25 € 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα τον απολογισμό των εξόδων της Ε΄ 

Συνάντησης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και των Εταιρικών Μελών του, ύψους 23.146,25 

ευρώ. 

 

 

3. Εισήγηση του προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρου Μπένου για 

την ανάθεση από το «ΔΙΑΖΩΜΑ» στο σκηνοθέτη, κ. Ευάγγελο Ευθυμίου του 

έργου: «Παραγωγή ντοκιμαντέρ προβολής της Πολιτιστικής Διαδρομής των 

Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου». Έγκριση των όρων της σχετικής συμβάσης (Συν. 

1). 

 

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σταύρος Μπένος, υπενθύμισε στα μέλη του 

Συμβουλίου ότι το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» πρόκειται να συνδράμει την Περιφέρεια 

Ηπείρου στο σχεδιασμό και τη διοργάνωση της εναρκτήριας εκδήλωσης (launch event) του 

προγράμματος «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»,  

αναλαμβάνοντας τις ακόλουθες δράσεις: 

• παραγωγή ενός μίνι ντοκιμαντέρ για την παρουσίαση της φιλοσοφίας του 

προγράμματος στο κοινό,  

• δημιουργία της ιστοσελίδας της διαδρομής,  

• σχεδιασμό-υλοποίηση των οπτικοακουστικών υποδομών της αίθουσας και του 

ενημερωτικού - προωθητικού υλικού της παραπάνω εκδήλωσης. 

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω ο κ. Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη την ανάθεση από το 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» στο σκηνοθέτη, κ. Ευάγγελο Ευθυμίου του έργου: «Παραγωγή ντοκιμαντέρ 

προβολής της Πολιτιστικής Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου». Ο πρόεδρος 

ανέφερε, επιπλέον, ότι το κόστος ανάθεσης του παραπάνω έργου, το οποίο ανέρχεται στις 

15.000,00  ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., θα καλυφθεί από τη χορηγία της ΝΕΑΣ 

ΟΔΟΥ προς το «ΔΙΑΖΩΜΑ» για το launch event της Ηπείρου. 

 

Αμέσως μετά, ο κ. Μπένος έδωσε το λόγο στον κ. Ευθυμίου, προκειμένου να παρουσιάσει 

το περιεχόμενο του ντοκιμαντέρ που θα επιμεληθεί. Ο κ. Ευθυμίου ανέφερε περίπου τα 

εξής: 

 

«Πρόκειται για ένα μίνι ντοκιμαντέρ. Στόχος της ταινίας είναι να συμπυκνώσει μέσα σε 5-6 

λεπτά την ουσία της πολιτιστικής διαδρομής των αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου.  Με όχημα 
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τα μνημεία, αναδεικνύεται μια ολόκληρη περιοχή, τα ιστορικά και περιβαλλοντικά της 

μνημεία, η παράδοσή της, τα τοπικά προϊόντα, ο υλικός και άυλος πολιτιστικός της πλούτος.  

 

Πρωταγωνιστές, τα πέντε αρχαία θέατρα της διαδρομής, της Νικόπολης, της Άρτας, της 

Δωδώνης, της Κασσώπης, των Γιτάνων, αλλά και μία δημοφιλής instagramer, με χιλιάδες 

followers. Η νεαρή instagramer θα περιηγηθεί αρχαιολογικούς χώρους και εθνικά πάρκα της 

Ηπείρου, θα βουτήξει στα ειδυλλιακά νερά κάποιας παραλίας, στα Σύβοτα, θα κάνει μικρά 

διαλείμματα για φαγητό, απολαμβάνοντας την τοπική κουζίνα, θα πεζοπορήσει με φόντο μία 

αλπική λίμνη, θα δροσίσει το πρόσωπό της στα κρυστάλλινα νερά κάποιου ποταμού. 

Παράλληλα, θα «ποστάρει» φωτογραφίες από τους τόπους που επισκέπτεται, που θα τις 

συνοδεύει με μία μικρή φράση.  

 

Η αισθητική της ταινίας, με τις «ποσταρισμένες» φωτογραφίες, τα κείμενα που θα 

εμφανίζονται σε infographics, το γρήγορο ρυθμό, την κυριαρχία της μουσικής, θα παραπέμπει 

σε ντοκιμαντέρ προβολής της διαδρομής, υψηλής, όμως, ποιότητας, εμπλουτισμένο με 

πληροφορίες, έτσι ώστε να μεταδώσει στο θεατή την ατμόσφαιρα και τη μαγεία του τόπου. 

 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η ταινία απευθύνεται κυρίως σε κοινό του εξωτερικού (tour 

operators, δημοσιογράφους κ.α.), συνεπώς πρέπει να βασίζεται σε στιγμές και γρήγορα 

ερεθίσματα, προκειμένου να ερεθίσει το ενδιαφέρον του». 

 

Στο σημείο αυτό ο κ. Γιώργος Κουρουπός, ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχάρη 

τον κ. Ευθυμίου, καθώς με τη σύλληψη του όλου ντοκιμαντέρ σέβεται την αντίληψη του 

τουρίστα και του προσφέρει μια ισορροπημένη και σύντομη εικόνα των αξιοθέατων της 

Ηπείρου και του προγράμματος.  

 

Επίσης, η κα Μπέττυ Χατζηνικολάου, νομικός και μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», 

επισήμανε στο σημείο αυτό ότι έχει υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του 

Διαζώματος και του Ε.Ο.Τ. και ότι στο πλαίσιο αυτό μπορεί και ο Ε.Ο.Τ. να συνδράμει στη 

διοργάνωση του launch event της Ηπείρου. 

 

Εν συνεχεία, ο κ. Μπένος έθεσε υπ’ όψιν των μελών του Συμβουλίου το σχέδιο σύμβασης 

για την ανάθεση του παραπάνω έργου (Συν. 1), όπου και καταγράφεται αναλυτικά το 

αντικείμενο του έργου. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου, μετά από συζήτηση, ενέκριναν ομόφωνα τους όρους της 

παραπάνω σύμβασης και συμφώνησαν με την εισήγηση του προέδρου για την ανάθεση από 

το «ΔΙΑΖΩΜΑ» στο σκηνοθέτη, κ. Ευάγγελο Ευθυμίου του έργου: «Παραγωγή ντοκιμαντέρ 

προβολής της Πολιτιστικής Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου». Τέλος, 

εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την 

υπογραφή της παραπάνω σύμβασης. 
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4. Εισήγηση του προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρου Μπένου για 

την ανάθεση από το «ΔΙΑΖΩΜΑ» α) της τοπογραφικής μελέτης στον τοπογράφο 

– μηχανικό, κ. Ανδρέα Αραβανή και β) της γεωλογικής μελέτης στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. για το έργο κατασκευής του χώρου 

υποδοχής στον αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης. Έγκριση της προσφοράς που 

απέστειλε η Εταιρεία ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. (Συν. 2) 

Έγκριση των όρων των σχετικών συμβάσεων (Συν. 3-4). 

 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι, στο 

πλαίσιο προηγούμενης ανάθεσης από το Σωματείο στην Εταιρεία ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ - 

ΔΟΥΜΠΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ και τους μελετητές Καζάκο Ιωάννη, Πολιτικό 

Μηχανικό, Κατωπόδη Δημήτριο, Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε. των μελετών 

(αρχιτεκτονικής, στατικής και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων) για την κατασκευή 

του χώρου υποδοχής στον αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης, απαιτείται επιπλέον η 

ανάθεση μιας τοπογραφικής και μιας γεωτεχνικής μελέτης. 

 

Εν συνεχεία, ο κ. Μπένος πρόσθεσε ότι από το κόστος ανάθεσης της γεωλογικής μελέτης, το 

οποίο ανέρχεται στο ποσό των 3.800 € συν ΦΠΑ, η Εταιρεία ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ - 

ΔΟΥΜΠΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ προτίθεται να αναλάβει το 50%. Συνεπώς, το 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» θα επωμιστεί το υπόλοιπο 50%. 

 

Ακολούθως, ο κ. Μπένος έδωσε το λόγο στον κ. Γιώργο Ντουνιά, Δρ. Πολιτικό Μηχανικό – 

Εδαφομηχανικό και εκπρόσωπο της Εταιρείας ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

Α.Ε., ο οποίος παρουσίασε στα μέλη την οικονομική προσφορά που απέστειλε η Εταιρεία 

(Συν. 2).  

 

Ο κ. Ντουνιάς ανέφερε περίπου τα εξής: 

 

«Πρόκειται για κτίριο εκτιμώμενου εμβαδού περί τα 800m2 (βάσει κάτοψης θεμελίωσης από το 

Στατικό Μελετητή) που πρόκειται να κατασκευαστεί εντός του αρχαιολογικού χώρου, 100m 

δυτικά από τις Θέρμες και 850m περίπου νότια της εισόδου του αρχαίου θεάτρου. Γεωλογικά η 

περιοχή καλύπτεται από αλλουβιακές αποθέσεις ιλυοαργιλώδους σύστασης πάχους 

τουλάχιστον 15m. 

 

Βάσει της υπάρχουσας οριστικής γεωλογικής μελέτης η κατάταξη των εδαφών από σεισμική 

άποψη απαιτεί την εκπόνηση γεωτεχνικής έρευνας και μελέτης με σκοπό τον καθορισμό των 

παραμέτρων θεμελίωσης του κτιρίου και των μέτρων προσωρινής ή και μόνιμης αντιστήριξης 

πρανών, σε συνθήκες μόνιμης υδροφορίας στην επιφάνεια του εδάφους. 

 

Στην ευρύτερη περιοχή δεν υφίστανται παλαιότερες γεωτεχνικές έρευνες. Κυρίως από 

απαιτήσεις που θέτει ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός για τη σεισμικότητα της περιοχής 

και το είδος του υπεδάφους απαιτείται η διάνοιξη δύο δειγματοληπτικών γεωτρήσεων, βάθους 

12m περίπου εκάστη, ώστε να εξακριβωθούν οι γεωτεχνικές συνθήκες κατά μήκος της 

θεμελίωσης του κτιρίου. Οι γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες θα περιλαμβάνουν: 
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 Διάνοιξη δύο (2) δειγματοληπτικών γεωτρήσεων μήκους 12μ περίπου εκάστη. 

 Διενέργεια επί τόπου δοκιμών τυποποιημένης διείσδυσης (SPT). 

 Μέτρηση της στάθμης του υπογείου ύδατος. 

 Εργαστηριακές δοκιμές προσδιορισμού φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών 

όλων των διαφορετικών απαντώμενων εδαφικών οριζόντων. 

 Υπολογισμούς φέρουσας ικανότητας και καθιζήσεων της θεμελίωσης του κτιρίου 

 Σύνταξη έκθεσης παρουσίασης, αξιολόγησης και γεωτεχνικής μελέτης θεμελίωσης. 

Θα περιλαμβάνει επίσης εκτίμηση των παραμέτρων αντοχής και 

παραμορφωσιμότητας απαραίτητων για τους στατικούς υπολογισμούς». 

 

Το κόστος για την εκπόνηση όλων των ανωτέρω ερευνών και μελετών θα είναι τρεις χιλιάδες 

οκτακόσια ευρώ (3.800€) συν ΦΠΑ 24% και ο εκτιμώμενος χρόνος εκπόνησής τους ένας 

μήνας περίπου». 

 

Στο σημείο αυτό, ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος ανέφερε στα μέλη ότι αντικείμενο της 

τοπογραφικής μελέτης θα είναι η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για την έκδοση 

οικοδομικής άδειας για το χώρο υποδοχής του αρχαιολογικού χώρου της Νικόπολης, καθώς 

και ότι θα παραδοθούν τα ακόλουθα: 

 Οριζοντιογραφική και υψομετρική αποτύπωση των ιδιοκτησιών με κωδικούς 

αριθμούς 177 (18553 τ.μ.) και 179 (8716 τ.μ.), καθώς και τμήματος των όμορων 

ιδιοκτησιών με επίγειες και εναέριες μεθόδους για κλίμακα απόδοσης 1/500 στο 

Κρατικό Σύστημα Αναφοράς Ε.Γ.Σ.Α 87.  

 Εφαρμογή θεσμικών γραμμών στο τοπογραφικό διάγραμμα, καθώς και των ορίων 

της διανομής (όρια απαλλοτρίωσης οδών, όρια βάσει διανομής, όρια αρχαιολογικού 

χώρου και όποια άλλη γραμμή προκύψει). 

 Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος σε κλίμακα 1/500, στο Κρατικό Σύστημα 

Αναφοράς ΕΓΣΑ 87 για την έκδοση Έγκρισης και Άδειας Δόμησης σύμφωνα με τις 

ισχύουσες προδιαγραφές του ν.4030/2011 και παράδοση αυτού σε έντυπη μορφή – 4 

αντίγραφα – καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή CAD. 

 

Τέλος, ο κ. Μπένος ανέφερε σχετικά ότι το κόστος ανάθεσης της εν λόγω μελέτης θα 

ανέλθει στο ποσό των 1.600,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), καθώς και ότι 

ο χρόνος εκπόνησής της θα είναι 1 μήνας. 

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω ο πρόεδρος, εισηγήθηκε στα μέλη την ανάθεση από το 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» α) της τοπογραφικής μελέτης στον τοπογράφο – μηχανικό, κ. Ανδρέα 

Αραβανή και β) της γεωλογικής μελέτης στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. για το έργο κατασκευής του χώρου υποδοχής στον αρχαιολογικό χώρο 

της Νικόπολης. Τέλος, έθεσε υπ’ όψιν των μελών του Συμβουλίου τα σχέδια των δύο 

συμβάσεων που θα υπογραφούν (Συν. 3-4). 

 

Τα μέλη του συμβουλίου, μετά από συζήτηση, ενέκριναν ομόφωνα τους όρους των 

παραπάνω συμβάσεων και συμφώνησαν με την εισήγηση του προέδρου για την ανάθεση 



9 
 

από το «ΔΙΑΖΩΜΑ» α) της τοπογραφικής μελέτης στον τοπογράφο – μηχανικό, κ. Ανδρέα 

Αραβανή και β) της γεωλογικής μελέτης στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. για το έργο κατασκευής του χώρου υποδοχής στον αρχαιολογικό χώρο 

της Νικόπολης. Τέλος, εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

διαδικασίες για την υπογραφή των παραπάνω συμβάσεων. 

 

 

5. Εισήγηση του προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρου Μπένου για την 

τροποποίηση του άρθρου 5 (Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής) της 

σύμβασης για την ανάθεση του έργου: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ MASTER PLAN ΤΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ» μεταξύ του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» και του Νίκου Schmidt. 

 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη την 

τροποποίηση του άρθρου 5 (Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής) της σύμβασης για 

την ανάθεση του έργου: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ», η οποία είχε υπογραφεί το Δεκέμβρη του 2017 μεταξύ του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και του οικονομολόγου, κ. Νίκου Schmidt στο πλαίσιο του 

σχεδιασμού του προγράμματος «Πολιτιστική Διαδρομή στη Θήρα». 

 

Συγκεκριμένα, ο κ. Μπένος εισηγήθηκε το άρθρο να διατυπωθεί ως εξής:  

«Για την παραλαβή της μελέτης ορίζεται τριμελής επιτροπή, αποτελούμενη από: 

1 εκπρόσωπο του Δήμου, με τον αναπληρωτή του και 

2 εκπρόσωπους του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», με τους αναπληρωτές τους». 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του προέδρου για την 

τροποποίηση του άρθρου 5 (Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής) της σύμβασης για 

την ανάθεση του έργου: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ» μεταξύ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και του Νίκου Schmidt 

και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την 

υπογραφή της τροποποίησης. 

 

 

6. Ενημέρωση για την ανάγκη εμπλουτισμού και επέκτασης του ιστοτόπου 

www.diazoma.gr. 

 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι είναι 

αναγκαίος ο εμπλουτισμός και η επέκταση του ιστοτόπου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και πιο 

συγκεκριμένα: 

 Η δημιουργία της γαλλικής έκδοσης του ιστοτόπου. 

 Η δημιουργία ξεχωριστού προφίλ για κάθε ένα από τα Εταιρικά Μέλη. Στο νέο 

προφίλ θα εμπεριέχονται όλες οι δράσεις που έχει κάνει κάθε Εταιρικό Μέλος σε 

συνεργασία με το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

http://www.diazoma.gr/
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 Η βελτιστοποίηση της σελίδας «Τα οικονομικά μας» με σκοπό ο χρήστης να βλέπει 

και να κατανοεί τα οικονομικά του Διαζώματος «ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ». 

 Η αντικατάσταση της ενότητας Εκπαιδευτικά με τη νέα ιστοσελίδα του Generation 

D, όπου πλέον θα φιλοξενούνται όλες οι εκπαιδευτικές δράσεις του Διαζώματος. 

 

Εν συνεχεία, ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι προτίθεται να προβεί στη διερεύνηση 

πιθανού συνεργάτη για την υλοποίηση του παραπάνω έργου, προκειμένου το θέμα να 

συζητηθεί εκ νέου σε επόμενο Συμβούλιο για να ληφθεί η οριστική απόφαση. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο, να προβεί στη 

διερεύνηση πιθανού συνεργάτη για την υλοποίηση του έργου εμπλουτισμού και επέκτασης 

του ιστοτόπου www.diazoma.gr . 

 

 

7. Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρο Μπένο για 

την πορεία της διαβούλευσης για τα «Ανοιχτά Δεδομένα στον Πολιτισμό» (Συν. 5). 

 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι το 

τελευταίο διάστημα έχει συσταθεί μια ομάδα εργασίας, αποτελούμενη από τους κ.κ.: 

Κωνσταντίνο Μενουδάκο, πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, Νίκο Μιχαλόπουλο, Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Οργανωτικών 

Μεταρρυθμίσεων & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, Αθανασιάδη Μάγκυ, Senior Advisor του ΣΕΒ σε θέματα καινοτομίας και 

ψηφιακών τεχνολογιών, Κωνσταντινίδη Ιωάννη, Chief Officer Στρατηγικής, 

Μετασχηματισμού και Παρόχων του Ομίλου ΟΤΕ, Λαμπρινουδάκη Βασίλη, Ομότιμο 

Καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και Γενικό Γραμματέα του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», Νταή Παναγιώτη, προϊστάμενο της Επιτελικής Δομής Ε.Σ.Π.Α 

του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΕΔΕΠΟΛ) και μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Διαζώματος, Πρόδρομο Τσιαβό, υπεύθυνο Ψηφιακής Ανάπτυξης του 

Πολιτιστικού Οργανισμού Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση και μέλος του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» και εμένα, η οποία διαβουλεύτηκε για τα «Ανοιχτά Δεδομένα στον 

Πολιτισμό».  

 

«Στην ομάδα αυτή, πρόσθεσε ο κ. Μπένος, πρόσφατα προστέθηκε και ο Σ.Ε.Τ.Ε. Καρπός 

αυτής της διαβούλευσης υπήρξε το κείμενο, με τίτλο: “Προς μια Ψηφιακή Πολιτική για τον 

Πολιτισμό”, το οποίο και σας επισυνάπτω (Συν. 5). Εντός του Ιουνίου 2018 η ομάδα θα 

παρουσιάσει το παραπάνω κείμενο σε ανοιχτή προς όλους – δημόσια εκδήλωση και θα το 

θέσει εν συνεχεία σε δημόσια διαβούλευση. Όπως καθίσταται σαφές τόσο από τις Ευρωπαϊκές 

πολιτικές, όσο και από την εθνική ψηφιακή στρατηγική, η απρόσκοπτη ροή της πληροφορίας 

και της γνώσης βρίσκεται στο κέντρο κάθε αναπτυξιακής πολιτικής και πολιτικής διατήρησης 

και αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος. Για το λόγο αυτό, τα πολιτιστικά δεδομένα θα 

πρέπει να είναι εξ’ ορισμού ανοιχτά».  

 

http://www.diazoma.gr/
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Εν συνεχεία, ο κ. Μπένος αναφέρθηκε στη σημασία της «αρχής της ανοιχτότητας», δηλαδή 

της ελεύθερης πρόσβασης στην πληροφορία, η οποία αποτελεί σήμερα την 5η ελευθερία που 

θεσπίστηκε στο πρόσφατο σχέδιο κανονισμού με θέμα την ελεύθερη ροή της πληροφορίας 

ως βασικής ελευθερίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 «Ιδιαίτερη θα είναι η φροντίδα μας, πρόσθεσε ο κ. Μπένος, για την εξασφάλιση του 

ηγεμονικού ρόλου του Υπουργείο Πολιτισμού στην ψηφιακή εποχή, καθώς και στη διασφάλιση 

των προϋποθέσεων οι σύγχρονες τεχνολογίες και οι ψηφιακές εφαρμογές να τεθούν στην 

υπηρεσία των μνημείων και όχι το αντίστροφο». 

 

Στο σημείο αυτό, ο κ. Βασίλης Λαμπρινουδάκης, πρότεινε να υιοθετηθεί η πρόταση του 

αρχαιολόγου, κ. Ντούμα Χρήστου, σύμφωνα με την οποία όταν ανακοινώνονται τα 

πορίσματα μιας ανασκαφής σε συνέδριο, αυτό να λογίζεται ως δημοσίευσή τους. 

 

Επίσης, ο κ. Πέτρος Θέμελης, αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» ανέφερε ότι απαιτείται αναπροσαρμογή του νόμου περί τελών που 

καταβάλλονται στο Υπουργείο Πολιτισμού για τη χρήση χώρων - μνημείων, άδεια 

κινηματογράφησης, φωτογράφισης μνημείων κ.α. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου μετά από συζήτηση εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για την 

πορεία της διαβούλευσης για τα «Ανοιχτά Δεδομένα στον Πολιτισμό» και εξουσιοδότησαν 

τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη διοργάνωση της δημόσιας 

εκδήλωσης για τη δημοσιοποίηση του παραπάνω κειμένου. 

 

 

8. Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρο Μπένο για 

την εκδήλωση του «ΆΝΩ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» που θα πραγματοποιηθεί στις 10 

Ιουνίου 2018 στον Πολυχώρο Ecozone. Έγκριση του σχετικού προγράμματος 

(Συν. 6). 

 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η 

επόμενη εκδήλωση του «ΆΝΩ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου 2018 

στον Πολυχώρο Ecozone. «Κύριος πυρήνας της φετινής μας εκδήλωσης, πρόσθεσε ο κ. 

Μπένος, θα είναι η παρουσίαση της εξωστρέφειας του Διαζώματος, καθώς και των δράσεων 

που διοργανώνει σε συνεργασία με φορείς του εξωτερικού, με στόχο την ανάδειξη των 

αρχαίων θεάτρων. Παραδείγματα των παραπάνω δράσεων είναι το διεθνές δίκτυο των 

αρχαίων θεάτρων, η συνεργασία του Διαζώματος με το “Φεστιβάλ Φιλοσοφίας Μεγάλη 

Ελλάδα”, η υιοθεσία του αρχαίου θεάτρου της Σπάρτης, οι χορηγίες του Ιδρύματος J.M. 

Kaplan κ.α. Τέλος, προτείνουμε ο τίτλος της εκδήλωσης να είναι “Diazoma.Net – Icarus” και 

το συντονισμό – παρουσίαση της εκδήλωσης να αναλάβει η κα Ελένη Δουνδουλάκη,  Δρ. 

Θεατρολόγος και τακτικό μέλος του Σωματείου μας».  

 

Εν συνεχεία ο κ. Μπένος έθεσε υπ’ όψιν των μελών του συμβουλίου ένα σχέδιο 

προγράμματος (Συν.  6) και εισηγήθηκε την έγκρισή του. 
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Τα μέλη του συμβουλίου, μετά από συζήτηση, συμφώνησαν ομόφωνα με το περιεχόμενο και 

το πρόγραμμα της φετινής εκδήλωσης του «ΑΝΩ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ». Τέλος, εξουσιοδότησαν 

τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την καλύτερη δυνατή 

διοργάνωσή της. 

 

 

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόταση συνεργασίας μεταξύ του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και της Εταιρείας 

Dramaticus για την παράσταση «Μαθήματα Πολέμου» (πρωτότυπη 

δραματοποιημένη απόδοση της Ιστορίας του Θουκυδίδη, σε κείμενο - 

δραματουργία του Γιάννη Λιγνάδη και σε σκηνοθεσία Δημήτρη Λιγνάδη). 

 

Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι κατατέθηκε προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο πρόταση συνεργασίας μεταξύ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», του Μεγάρου 

Μουσικής Αθηνών και της Εταιρείας Dramaticus για την παράσταση «Μαθήματα Πολέμου» 

που θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 11 έως την Κυριακή 20 Μαΐου 2018 και ώρα 

21:00 μ.μ. στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. 

 

«Η παραπάνω παράσταση, πρόσθεσε ο κ. Μπένος, είναι μια πρωτότυπη δραματοποιημένη 

απόδοση της Ιστορίας του Θουκυδίδη. Το θεατρικό κείμενο, το οποίο υπογράφει ο κ. Γιάννης 

Λιγνάδης, αποτελεί μία συρραφή ιστορικών γεγονότων ανθολογημένων από τα πέντε πρώτα 

βιβλία της Ιστορίας του Πελοποννησιακού Πολέμου. Την παράσταση σκηνοθετεί ο κ. 

Δημήτρης Λιγνάδης. Τα “Μαθήματα πολέμου” φιλοδοξούν να αναδείξουν τη διαχρονική και 

οικουμενική ουσία της “τραγωδίας του πολέμου”, καθώς και τους σκοτεινούς και 

πολύπλοκους μηχανισμούς που κρύβονται πίσω από το πολεμικό φαινόμενο.  

 

Την παράσταση συνδιοργανώνουν η Εταιρεία Dramaticus και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. 

Το “ΔΙΑΖΩΜΑ” από την πλευρά του μπορεί να συμβάλει επικοινωνιακά στην προώθηση και 

προβολή της παραπάνω παράστασης». 

 

Τα μέλη του συμβουλίου, μετά από συζήτηση, συμφώνησαν ομόφωνα με την πρόταση 

συνεργασίας μεταξύ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και της 

Εταιρείας Dramaticus για την παράσταση «Μαθήματα Πολέμου». Τέλος, εξουσιοδότησαν 

τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη διοργάνωση - προβολή 

της εκδήλωσης. 

 

 

10. Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρο Μπένο για 

τη θεματική του νέου κύκλου εκδηλώσεων του Σωματείου και του Megaron Plus 

για το έτος 2018-2019. 

 

Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι πρέπει να κατατεθεί στο Μέγαρο 

Μουσικής Αθηνών η πρόταση για τη θεματική του νέου κύκλου εκδηλώσεων του 

Σωματείου και του Megaron Plus για το έτος 2018-2019. Εν συνεχεία, ο κ. Μπένος πρότεινε 
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στα μέλη ο τίτλος του νέου κύκλου να είναι: «Η Τριλογία της Αθήνας: Ελευσίνα – Αθήνα - 

Λαύριο», σε μια προσπάθεια να φωτιστεί η πρωτοβουλία που καταβάλλεται για την 

αποκατάσταση της σύνδεσης που είχε η πόλη της αρχαίας Αθήνας με το Ιερό της Ελευσίνας, 

τα ορυχεία αργύρου του Λαυρίου, καθώς και με το επίνειό της, τον Πειραιά. 

 

Ο κ. Μπένος εισηγήθηκε, επίσης, να πραγματοποιηθούν τέσσερις διαλέξεις, αναφέροντας 

περίπου τα εξής: 

 

«Στην πρώτη διάλεξη οι κ.κ.  Βασίλης Λαμπρινουδάκης, Ομότιμος Καθηγητής Κλασικής 

Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και Γενικός Γραμματέας του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» και Χρήστος Λάζος, νομικός, συγγραφέας και μέλος του Σωματείου, θα 

ξεδιπλώσουν το κεντρικό αφήγημα της σύνθετης και πολυεπίπεδης πραγματικότητας της 

κλασικής Αθήνας και της τριλογίας της. 

 

Στη δεύτερη διάλεξη οι κ.κ. Πάνος Βαλαβάνης, Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας του 

Πανεπιστημίου Αθηνών και Νίκος Βατόπουλος, δημοσιογράφος και μέλος του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» θα παρουσιάσουν τον τεράστιο πλούτο των αρχαίων, αλλά και νεότερων 

μνημείων της πόλης της Αθήνας, αποτυπώνοντας τη διαχρονική πολιτιστική σημασία της 

πόλης. 

 

Στην τρίτη διάλεξη οι κ.κ. Πέτρος Θέμελης, Ομότιμος Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας του 

Πανεπιστημίου της Κρήτης και Αντιπρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Γαβριήλ 

Καμπάνης, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού «ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021», θα 

παρουσιάσουν αντίστοιχα την αρχαία και σύγχρονη Ελευσίνα. Ο πρώτος θα παρουσιάσει  το 

ιερό της Ελευσίνας και τα αρχαία μυστήρια, ενώ ο δεύτερος την ιστορία και τον πολιτισμό της 

σύγχρονης Ελευσίνας και των ανθρώπων της. 

 

Στην τέταρτη και τελευταία διάλεξη ο κ. Ανδρέας Καπετάνιος, αρχαιολόγος και Επίκουρος 

Καθηγητής του Ιονίου Πανεπιστημίου, θα μιλήσει για τα αρχαία ορυχεία αργύρου του Λαυρίου 

και ο Νίκος Μπελαβίλας, Αναπληρωτής καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του 

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου θα αφηγηθεί τη σημαντική ιστορία τόσο της 

Λαυρεωτικής, όσο και των Μεταλλείων Λαυρίου κατά το 19ο και 20ο αιώνα». 

 

Τα μέλη του συμβουλίου εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για τη θεματική και το 

περιεχόμενο του νέου κύκλου εκδηλώσεων του Σωματείου και του Megaron Plus για το έτος 

2018-2019. Τέλος, εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

διαδικασίες για την καλύτερη δυνατή διοργάνωση του νέου κύκλου εκδηλώσεων του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και του Megaron Plus. 
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11. Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρο Μπένο για 

την εκδήλωση που διοργανώνεται από την Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού 

Πολιτισμού & Γενικής Παιδείας προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή 

Αρχαιολογίας, κ. Πέτρου Θέμελη. 

 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι την 

Πέμπτη 10 Μαΐου 2018 και ώρα 18:30 μ.μ. στον Πολυχώρο του Συλλόγου «Οι Φίλοι της 

Μουσικής» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών η Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού 

& Γενικής Παιδείας διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη στον κ. Πέτρο Θέμελη, ομότιμο 

καθηγητή Πανεπιστημίου Κρήτης και Αντιπρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», με τίτλο: 

«ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ – ΠΕΤΡΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ». 

 

«Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, πρόσθεσε ο κ. Μπένος, ο Πέτρος Θέμελης θα συνομιλήσει 

με την κ. Μπέττυ Χατζηνικολάου, νομικό με εξειδίκευση σε θέματα τουρισμού και πρώην 

πρόεδρο του Ε.Ο.Τ., την κ. Κατιάννα Μίχα, ιστορικό και πρόεδρο της Εταιρείας Σπουδών και 

εμένα. Μέσα από ένα ζωηρό διάλογο θα εκμαιεύσουμε πληροφορίες για τη ζωή και το 

σπουδαίο έργο του Πέτρου Θέμελη στη Μεσσήνη». 

 

Τα μέλη του συμβουλίου εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για την παραπάνω εκδήλωση. 

 

 

12. Έγκριση της διάθεσης του ποσού των 5.000 ευρώ από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

για τη διοργάνωση της εκδήλωσης για την παρουσίαση του προγράμματος 

«Πολιτιστική – Περιβαλλοντική Διαδρομή Στερεάς Ελλάδας» (Συν. 9). 

 

Ο κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το 

Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» διοργανώνουν την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 και ώρα 18:00 μ.μ. στο 

Συνεδριακό Κέντρο Χαλκίδας ημερίδα με θέμα: «Πολιτιστική και Περιβαλλοντική Διαδρομή 

της Στερεάς Ελλάδας», προκειμένου να παρουσιαστεί στο κοινό το παραπάνω πρόγραμμα. 

 

Εν συνεχεία, ο πρόεδρος εισηγήθηκε στα μέλη την έγκριση της διάθεσης του ποσού των 

5.000 ευρώ από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» για τη διοργάνωση της παραπάνω εκδήλωσης.  

 

Παρακάτω παρατίθεται ο προϋπολογισμός των εξόδων της εκδήλωσης: 

 

Εικόνα, ήχος  

 

3.000 συμπ. Φ.Π.Α. 

Παραγωγή ενημερωτικού φυλλαδίου 1.000 συμπ. Φ.Π.Α. 

 

Έξοδα κίνησης – λοιπά έξοδα 1.000 συμπ. Φ.Π.Α. 

 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα τη διάθεση του ποσού των 5.000 ευρώ από το 

Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» για τη διοργάνωση της εκδήλωσης για την παρουσίαση του 
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προγράμματος «Πολιτιστική – Περιβαλλοντική Διαδρομή Στερεάς Ελλάδας» Τέλος, 

εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη 

διοργάνωση της εκδήλωσης. 

 

 

13. Αποδοχή της Εταιρείας ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε. ως νέου Εταιρικού Μέλους του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». Αποδοχή της χορηγίας της Εταιρείας ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε., 

ύψους 12.400 ευρώ, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2018. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε. αποφάσισε να 

γίνει Εταιρικό Μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», με ετήσια συνδρομή που θα ανέρχεται 

στο ποσό των 12.400 ευρώ.  

 

Εν συνεχεία, ο πρόεδρος εισηγήθηκε στα μέλη την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 12.400 

ευρώ, της Εταιρείας ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε. ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 

2018.  

 

Τα μέλη του συμβουλίου καλωσόρισαν την Εταιρεία ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε. στην οικογένεια των 

Εταιρικών Μελών του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» και την ευχαρίστησαν θερμά για τη συμβολή της 

στην ενίσχυση των σκοπών του σωματείου. Τέλος, εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί 

σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας. 

 

 

14. Αποδοχή της χορηγίας του Ομίλου COSMOTE, ύψους 18.600 ευρώ, ως ετήσιας 

συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2018. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι ο Όμιλος COSMOTE, εταιρικό μέλος του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε την ετήσια συνδρομή του προς το Σωματείο, ύψους 

18.600 ευρώ, για το έτος 2018. 

 

Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 18.600 ευρώ, του 

Ομίλου COSMOTE ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2018. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά τον Όμιλο για τη συμβολή του στην ενίσχυση 

των σκοπών του σωματείου και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της χορηγίας. 

 

 

15. Αποδοχή της χορηγίας των Εκδόσεων ΚΕΡΚΥΡΑ, ύψους 1.000 ευρώ, ως Α΄ 

δόσης της ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2018. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι οι Εκδόσεις ΚΕΡΚΥΡΑ, εταιρικό μέλος του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσαν την Α΄ δόση της ετήσιας συνδρομής τους για το έτος 

2018, ύψους 1.000 ευρώ. 
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Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 1.000 ευρώ, των 

Εκδόσεων ΚΕΡΚΥΡΑ,  ως Α΄ δόσης της ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 

2018. 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά τις Εκδόσεις ΚΕΡΚΥΡΑ για τη συμβολή τους 

στην ενίσχυση των σκοπών του σωματείου και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε 

όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας. 

      

 

16. Αποδοχή της χορηγίας της Εταιρείας KOSMESIS, ύψους 1.240 ευρώ, ως 

χορηγίας για τη δημιουργία αρχαιολογικής ιστορίας και παράλληλων ψηφιακών 

εφαρμογών για το Ασκληπιείο της Επιδαύρου. 

 

Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος, ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία KOSMESIS κατέθεσε 

στο Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» χορηγία, ύψους 1.240 ευρώ, η οποία θα διατεθεί για τη 

δημιουργία αρχαιολογικής ιστορίας και παράλληλων ψηφιακών εφαρμογών για το 

Ασκληπιείο της Επιδαύρου. 

 

Ο κ. Μπένος ευχαρίστησε θερμά την Εταιρεία για την προσφορά της στο έργο του 

Σωματείου και εισηγήθηκε στα μέλη την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία για τη συμβολή της στην 

ενίσχυση των σκοπών του σωματείου και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες 

τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας. 

 

 

17. Λίγα λόγια για τον Άγγελο Δεληβοριά, αρωγό μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. 

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», αποχαιρέτισαν το 

ιδρυτικό μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», Άγγελο Δεληβοριά, ο οποίος έφυγε πρόσφατα 

από τη ζωή, με τα λόγια του κ. Πέτρου Θέμελη: 

 

«Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣ 

“Μη θρηνείτε για τον Άδωνη”, αυτές οι λέξεις είναι χαραγμένες στην επιτύμβια πλάκα που 

κοσμεί τον λιτό τάφο του διάσημου Άγγλου αρχαιολόγου Humfry Payne στις Μυκήνες, που 

άφησε την τελευταία του πνοή το Μάη του ‘36 σε ηλικία μόλις 34 ετών. “Πολύ είναι αυτό που 

χάσαμε, μα και αυτό που μένει είναι πολύ” δήλωσε ο Sir John Beazley για τον αδικοχαμένο 

Άγγλο αρχαιολόγο. «Μη θρηνείτε για τον Άγγελο», δηλώνω με τη σειρά μου, γιατί το πολύ που 

μένει δεν είναι μόνο το σημαντικό έργο που άφησε πίσω του ο διάσημος  Έλληνας 

αρχαιολόγος Άγγελος Δεληβορριάς, είναι που γενιές αρχαιολόγων θα εμπνέονται από αυτόν 

και θα συνεχίζουν το έργο του. Έτσι αναγεννιέται ο «Άγγελος» της Ελληνικής Αρχαιολογίας, 

επί σαράντα τόσα χρόνια διευθυντής στο μουσείο Μπενάκη, μουσείο «φυγοκεντρικό», 
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πρωτοπόρο στον κοινωνικό-εκπαιδευτικό του ρόλο με τεράστιο πλούτο και ποικιλία 

αντικειμένων στις συλλογές του. 

 

«Καλός κ’ ἀγαθός» ο Άγγελος, αιώνια νέος και αγαπησιάρηςς, δημιουργικός, εκρηκτικός και 

ευαίσθητος συνάμα, εργασιομανής, γεμάτος πάθος για τη δουλειά του, έγνοια του μόνιμη και οι 

εργαζόμενοι γύρω του. Μεγάλος του πάντα έρωτας η γλυπτική της κλασικής Αθήνας και η 

γλώσσα του, ο λόγος του ο γραπτός στα επιστημονικά και εκλαϊκευτικά του έργα, πρότυπό του 

η ελκυστική γραφή της Σέμνης αλλά και «η βασανισμένη» ως την τελευταία λέξη διατύπωση 

του Χρήστου Καρούζου.  

 

Οι απόψεις της γενιάς του τριάντα για την αξία του νεοελληνικού πολιτισμού και της 

σύγχρονης δημιουργίας βρήκαν συνεχιστές με επιμονή, πίστη και αγωνιστικότητα, που έκαναν 

πράξη το όραμά τους, με κύριο εκπρόσωπο εσένα  Άγγελε. Στο Μουσείο Μπενάκη γίνεται 

πράξη το προσωπικό σου όραμά για την Ελληνικότητα και την ισότιμη αντιμετώπιση του 

αρχαίου και του πιο πρόσφατου παρελθόντος, για τη συνέχεια και τη συνοχή του ελληνικού 

πολιτισμού. Τα εκθέματά σου δεν αποτελούν αντικείμενα αισθητικού αποκλειστικά 

ενδιαφέροντος, δεν περιγράφονται ως «ποιήματα σε μάρμαρο», αντιμετωπίζονται ως τέχνεργα 

με ανθρωπολογικό ενδιαφέρον, φορείς πολύτιμων πληροφοριών.  Ήσουν πρωτοπόρος στα 

ανοίγματα στο ευρύ κοινό, στις περιοδικές εκθέσεις και τις εκθέσεις εξωτερικού, στα συνέδρια, 

τις εκδόσεις, τα κυλικεία, τα εστιατόρια, τα  πωλητήρια. Οι αρχαιολόγοι του σήμερα, 

ακολουθώντας το παράδειγμά σου, Άγγελε, δεν είναι πια μονόπλευροι κλασικιστές, έχουν 

διευρύνει τον ορίζοντά τους στην εκτίμηση των μνημείων, κινητών και ακίνητων, όλων των 

εποχών. 

 

Σε συνάντησα στο πρώτο έτος των σπουδών μας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, λίγο πριν 

αναχωρήσεις για συνέχιση των σπουδών σου στην Αθήνα. Μαζί διεκδικήσαμε το διδακτορικό 

στη Γερμανία, εσύ στην Τυβίγγη, εγώ στο Μόναχο. Παραμείναμε  φίλοι στενοί ως τη στιγμή 

που αποφάσισες ξαφνικά και απροειδοποίητα να απομακρυνθείς για πάντα από τον μάταιο 

τούτο κόσμο και να μας αφήσεις μόνους να ζούμε ακόμα μέσα στο χάος και τη βαρβαρότητα.  

 

Θέλω να σε θυμάμαι, Άγγελε, νονό στα βαφτίσια του Δημήτρη μου. Aναπολώ κάτι βουτιές στη 

θάλασσα και τις κουβέντες μας ξάπλα στην άμμο του Σχοινιά, με τις θεόρατες κουκουναριές 

να μας σκιάζουν από πάνω 

 

Πέτρος Θέμελης». 

 

 

18. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού: 

 

Ο ταμίας του Συμβουλίου, κ. Γιώργος Κουρουπός, εισηγήθηκε στα μέλη την έγκριση των 

Οικονομικών και Διαχειριστικών Απολογισμών του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»: 

Α) έως 31 Μαρτίου 2018 (Συν. 7). 

Β) έως 30 Απριλίου 2018 (Συν. 8). 
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Τα μέλη του συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα τους Οικονομικούς και Διαχειριστικούς 

Απολογισμούς του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»: Α) έως 31 Μαρτίου 2018 και Β) έως 30 

Απριλίου 2018. 

 

 

19. Αποδοχή νέων μελών: 

 

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγήθηκε στα μέλη την έγκριση των αιτήσεων 

των παρακάτω φυσικών προσώπων για την εγγραφή τους στο ΔΙΑΖΩΜΑ» ως τακτικά και 

αρωγά μέλη: 

 Καραθανάση Ελένη, συνταξιούχος, ως τακτικό μέλος. 

 Καρακατσάνη Μαρία, κεραμίστρια, ως τακτικό μέλος. 

 Κουρασάνη Μαρία, αρχαιολόγος, ως τακτικό μέλος. 

 Ελίνα Μουσταΐρα, καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αθηνών, ως τακτικό μέλος. 

 Πλεμμένος Κωνσταντίνος, δημοσιογράφος, ως τακτικό μέλος. 

 Σπιλάνης Γιάννης, Καθηγητής Πανεπιστημίου, ως τακτικό μέλος. 

 Σταθοπούλου Δέσποινα, συνταξιούχος, ως τακτικό μέλος. 

 Τσώχος Γεώργιος, Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ., ως τακτικό μέλος. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση έκανε ομόφωνα δεκτή την εισήγηση του 

προέδρου. 

 

 

20. Άλλα θέματα που θα προταθούν. 

 

 

 

 

 

 

Ο πρόεδρος Ο γενικός γραμματέας 

 

  

  

  

  

Σταύρος Μπένος Βασίλης Λαμπρινουδάκης 
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Επισυναπτόμενο 1ο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 

ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 

 

 

 

 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ :  ΣΩΜΑΤΕΙΟ  «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

  

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :  ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, ….. Μαΐου 2018 
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Σύμβαση για την ανάθεση του έργου:  

 «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 

ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 

 

Στην Αθήνα, σήμερα, …… του έτους …., μετά την υπ’ αριθμόν …. απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σε συνεδρίασή του στις ……Μαΐου  2018, οι 

κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

 

 αφ’ ενός το μη κερδοσκοπικό σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», το οποίο εδρεύει στην 

Αθήνα, επί της οδού Μπουμπουλίνας, αριθμό 30, κάτοχο Α.Φ.Μ 998191496 που 

υπάγεται στη Δ.Ο.Υ  Δ΄ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από  τον πρόεδρο αυτού, 

κο Σταύρο Μπένο, εφ’ εξής καλούμενο «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» αφενός και αφετέρου, 

 αφ’ ετέρου o κ. Ευθυμίου Ευάγγελος, κάτοικος Παπάγου, επί της οδού  Ξανθίππου, 

αριθμό 140, με Α.Φ.Μ. 035316530, Δ.Ο.Υ. Χολαργού και εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον κ. Ευάγγελο Ευθυμίου,  εφ’ εξής καλούμενος «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,  

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

Στην Ήπειρο εξελίσσεται αυτή την περίοδο ένα πρόγραμμα καινοτομικό, η «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ». 

 

Η «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία 

έχει ήδη σχεδιασθεί με πρωταγωνιστικό ρόλο της Περιφέρειας Ηπείρου και του Υπουργείου 

Πολιτισμού, εκτείνεται σε τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες και περιλαμβάνει: πέντε 

αρχαιολογικούς χώρους (Δωδώνη, Νικόπολη, Κασσώπη, Αμβρακία και Γίτανα), οκτώ 

αρχαίους χώρους θέασης και ακρόασης (μεταξύ των οποίων και τα θέατρα της Νικόπολης, 

της Δωδώνης, της Κασσώπης και των Γιτάνων), 344 χιλιόμετρα διαδρομής και 2.300 χρόνια 

ιστορίας. Το έργο αυτό αποτελεί μάλιστα και το πρώτο έργο της χώρας που εντάχθηκε στο 

νέο Ε.Σ.Π.Α. (2014-2020). Συνιστά πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης 

(Ο.Χ.Ε.) του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.) Ηπείρου 2014 – 2020 

και υλοποιείται με χρηματοδότηση, ύψους 37 εκ. ευρώ. 

 

Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» πρόκειται να συνδράμει την Περιφέρεια Ηπείρου στο σχεδιασμό 

και τη διοργάνωση της εναρκτήριας εκδήλωσης (launch event) της διαδρομής, η οποία 

προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 20 Οκτώβρη του 2018. 

 

Πιο συγκεκριμένα το «ΔΙΑΖΩΜΑ» θα αναλάβει: 

 την παραγωγή ενός ντοκιμαντέρ προβολής της φιλοσοφίας του προγράμματος στο 

κοινό.  

 τη δημιουργία της ιστοσελίδας της διαδρομής, την οποία θα εκπονήσει η εταιρεία 

“Clio Muse”.  
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 το σχεδιασμό-υλοποίηση των οπτικοακουστικών υποδομών της αίθουσας και του 

ενημερωτικού - προωθητικού υλικού.  

 

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Στο πλαίσιο του παραπάνω έργου το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά στην 

ανάθεση του έργου «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ». 

 

Πρόκειται για ένα μίνι ντοκιμαντέρ. Στόχος της ταινίας είναι να συμπυκνώσει μέσα σε 5-6 

λεπτά την ουσία της πολιτιστικής διαδρομής των αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου.  Με όχημα 

τα μνημεία, αναδεικνύεται μια ολόκληρη περιοχή, τα ιστορικά και περιβαλλοντικά της 

μνημεία, η παράδοσή της, τα τοπικά προϊόντα, ο υλικός και άυλος πολιτιστικός της πλούτος.  

 

Πρωταγωνιστές, τα πέντε αρχαία θέατρα της διαδρομής, της Νικόπολης, της Άρτας, της 

Δωδώνης, της Κασσώπης, των Γιτάνων, αλλά και μία δημοφιλής instagramer, με χιλιάδες 

followers. Η νεαρή instagramer θα περιηγηθεί αρχαιολογικούς χώρους και εθνικά πάρκα της 

Ηπείρου, θα βουτήξει στα ειδυλλιακά νερά κάποιας παραλίας, στα Σύβοτα, θα κάνει μικρά 

διαλείμματα για φαγητό, απολαμβάνοντας την τοπική κουζίνα, θα πεζοπορήσει με φόντο μία 

αλπική λίμνη, θα δροσίσει το πρόσωπό της στα κρυστάλλινα νερά κάποιου ποταμού. 

Παράλληλα, θα «ποστάρει» φωτογραφίες από τους τόπους που επισκέπτεται, που θα τις 

συνοδεύει με μία μικρή φράση.  

 

Η αισθητική της ταινίας, με τις «ποσταρισμένες» φωτογραφίες, τα κείμενα που θα 

εμφανίζονται σε infographics, το γρήγορο ρυθμό, την κυριαρχία της μουσικής, θα 

παραπέμπει σε ντοκιμαντέρ προβολής της διαδρομής, υψηλής, όμως, ποιότητας, 

εμπλουτισμένο με πληροφορίες, έτσι ώστε να μεταδώσει στο θεατή την ατμόσφαιρα και τη 

μαγεία του τόπου.  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:  

Τα γυρίσματα θα γίνουν σε FULL HIGH DEFINITION 1080p με cine camera sensor super 

35. Θα χρησιμοποιηθούν μακενιστικά για κίνηση της κάμερας, καθώς και drone για τις 

εναέριες λήψεις.  

 

Η ταινία θα είναι δίγλωσση (Ελληνικά – Αγγλικά). Σε περίπτωση που τα κείμενα με τα 

infographics κριθούν πολύπλοκα ως δίγλωσσα θα γίνουν δύο ξεχωριστές ταινίες μία για 

κάθε γλώσσα. 

 

 ΑΡΘΡΟ 2  ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Ο χρόνος εκπόνησης του έργου ορίζεται στους 5 μήνες. Ως χρόνος έναρξης του έργου 

θεωρείται η υπογραφή της παρούσης σύμβασης. Ως καταληκτική ημερομηνία παράδοσης 

του έργου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» ορίζεται η 5η Οκτωβρίου 

2018. 
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Παράταση του χρόνου αποπεράτωσης του έργου, πέρα από τις προθεσμίες που 

αναγράφονται στο άρθρο αυτό, δύναται να χορηγηθεί με απόφαση του Εργοδότη, εάν κατά 

την εκπόνησή του προκύψουν καθυστερήσεις που δεν οφείλονται στην αποκλειστική 

υπαιτιότητα του Αναδόχου, κατά την κρίση του εργοδότη.  

 

ΑΡΘΡΟ 3  ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Η αμοιβή του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου ορίζεται στο ποσόν των  15.000,00  

ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

Η αμοιβή καταβάλλεται τμηματικώς, ως ακολούθως: 

30 %  με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, 

30% με την ολοκλήρωση της Α΄ σειράς γυρισμάτων, 

40  % με την ολοκλήρωση του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 

Ο Ανάδοχος με την υπογραφή της συμβάσεως μεταβιβάζει στον εργοδότη χωρίς επιπλέον 

αμοιβή όλα τα περιουσιακά δικαιώματα που απορρέουν από το πνευματικό του δικαίωμα 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2121/1993.  

 

ΑΡΘΡΟ 5  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗ 

 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπονήσει το ανατιθέμενο έργο με τη δέουσα 

προσοχή και επιμέλεια, κατά επιστημονικά άρτιο τρόπο και σύμφωνα με τους όρους, τις 

προϋποθέσεις και τις προθεσμίες της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 6  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παραβάσεως των 

υποχρεώσεων του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης δικαιούται να αναθέσει το 

έργο σε άλλο Ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7  ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ 

 

Σε περίπτωση επελεύσεως εξαιρετικού μη προβλέψιμου και μη αποτρέψιμου γεγονότος, που 

καθιστά αδύνατη την έναρξη, πρόοδο ή ολοκλήρωση του έργου, τα συμβαλλόμενα μέρη 

ελευθερώνονται αμοιβαίως από τις εκ της συμβάσεως απορρέουσες υποχρεώσεις τους, πλην 

της καταβολής στον Ανάδοχο της αμοιβής για τις μέχρι τότε εκτελεσθείσες εργασίες της 

σύμβασής του. 
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ΑΡΘΡΟ 8   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Όλοι οι όροι της παρούσης σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η τροποποίηση ή 

συμπλήρωση οποιουδήποτε όρου αυτής αποδεικνύεται μόνο εγγράφως, αποκλειόμενου 

παντός άλλου αποδεικτικού μέσου.  

 

ΑΡΘΡΟ 9  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και το υπ’ αριθμόν άρθρο 15 του 

καταστατικού του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ». 

 

Ο Εργοδότης και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια φιλικής επίλυσης τυχόν 

διαφοράς, σχετικής με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της σύμβασης, σύμφωνα με τους 

κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

 

Σε περίπτωση αποτυχίας της ανωτέρω προσπάθειας, αρμόδια για την επίλυση της διαφοράς  

ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών. 

 

Σε πίστωση όλων των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία, αφού 

αναγνώσθηκε από τους συμβαλλομένους, υπογράφεται από αυτούς σε δύο αντίτυπα, από τα 

οποία έλαβε από ένα έκαστος εξ’ αυτών. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 

 

 

Για το ΔΙΑΖΩΜΑ: Ο Ανάδοχος του έργου: 

Ο πρόεδρος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ  

 

 

 

 

Σταύρος Μπένος 

 

 

 

 

Ευθυμίου Ευάγγελος 
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Επισυναπτόμενο 2ο: 

 

Προσφορά σε pdf ΕΔΑΦΟΣ 

 

  



25 
 

Επισυναπτόμενο 3ο: 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Γ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ 

 

 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΣΩΜΑΤΕΙΟ  «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, .… ΜΑΙΟΥ 2018 
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Γ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ 

ΤΗΣ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ 

 

Στην Αθήνα, σήμερα, την …………….. του μηνός Μαΐου του έτους 2018, μετά την υπ’ 

αριθμόν ….. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», η οποία ελήφθη 

σε συνεδρίασή του στις ……….. Μαΐου 2018, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

  

• αφ’ ενός το μη κερδοσκοπικό Σωματείο, «ΔΙΑΖΩΜΑ», το οποίο εδρεύει στην 

Αθήνα και επί της οδού Μπουμπουλίνας 30, Τ.Κ. 106 82, κάτοχος Α.Φ.Μ. 

998191496 που υπάγεται στη Δ.Ο.Υ Δ΄ Αθηνών και εκπροσωπούμενο νομίμως από 

τον Πρόεδρο αυτού Σταύρο Μπένο, εφεξής καλούμενο «Εργοδότης»,  

 

• αφ’ ετέρου η  εταιρεία ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. (ΑΦΜ 

095678181, ΔΟΥ ΦΑΕΕ΄ Αθηνών) με έδρα στην Αθήνα, οδός Υπερείδου 9, Τ.Κ. 

105 58, Τηλ. 210 3222050, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Γεώργιο Ντουνιά, 

εφεξής καλούμενη «Μελετητής», συνεφώνησαν και συναπεδέχθησαν τα ακόλουθα: 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

Την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017 το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» ανέθεσε στην Εταιρεία 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ - ΔΟΥΜΠΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ και τους μελετητές Καζάκο 

Ιωάννη, Πολιτικό Μηχανικό, Κατωπόδη Δημήτριο,  Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε. τις μελέτες 

(αρχιτεκτονική, στατική και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, σε επίπεδο οριστικής 

μελέτης, μελέτης εφαρμογής και τευχών δημοπράτησης) για την κατασκευή του χώρου 

υποδοχής στον αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης. Το κόστος ανάθεσης των παραπάνω 

μελετών εξασφαλίζεται από την Πολιτιστική Χορηγία, ύψους 80.000 ευρώ, που διαθέτει το  

Ίδρυμα «ΠΑΥΛΟΥ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ» στο Σωματείο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

Η υλοποίηση του έργου κατασκευής του χώρου υποδοχής στον αρχαιολογικό χώρο της 

Νικόπολης έχει ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ 

ΘΕΑΤΡΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

(Π.Ε.Π.) της Ηπείρου 2014 – 2020 και χρηματοδότηση, ύψους 37 εκ. ευρώ. 
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ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Στο πλαίσιο του έργου κατασκευής του χώρου υποδοχής στον αρχαιολογικό χώρο της 

Νικόπολης απαιτείται, επιπλέον, η ανάθεση των απαιτούμενων γεωτεχνικών ερευνών και 

μελετών για το κτίριο Γ στον αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης. 

 

Συνεπώς, αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση των γεωτεχνικών ερευνών και μελετών 

για το κτίριο Γ στον αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

Η εκπόνηση των γεωτεχνικών ερευνών και μελετών που ανατίθενται με την παρούσα 

σύμβαση αφορά στο κτίριο Γ του αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης στο Νομό Πρεβέζης. 

 

Το κτίριο Γ, εκτιμώμενου εμβαδού περί τα 800 m2 (βάσει κάτοψης θεμελίωσης από το 

Στατικό Μελετητή), πρόκειται να κατασκευαστεί εντός του αρχαιολογικού χώρου, 100 m 

δυτικά από τις Θέρμες και 850 m περίπου νότια της εισόδου του αρχαίου θεάτρου.  

 

Γεωλογικά η περιοχή καλύπτεται από αλλουβιακές αποθέσεις ιλυοαργιλώδους σύστασης 

πάχους τουλάχιστον 15 m. Βάσει της υπάρχουσας οριστικής γεωλογικής μελέτης η 

κατάταξη των εδαφών από σεισμική άποψη απαιτεί την εκπόνηση γεωτεχνικής έρευνας και 

μελέτης με σκοπό τον καθορισμό των παραμέτρων θεμελίωσης του κτιρίου και των μέτρων 

προσωρινής ή και μόνιμης αντιστήριξης πρανών, σε συνθήκες μόνιμης υδροφορίας στην 

επιφάνεια του εδάφους. Στην ευρύτερη περιοχή δεν υφίστανται παλαιότερες γεωτεχνικές 

έρευνες. Κυρίως από απαιτήσεις που θέτει ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός, για τη 

σεισμικότητα της περιοχής και το είδος του υπεδάφους απαιτείται η διάνοιξη δύο 

δειγματοληπτικών γεωτρήσεων, βάθους 12 m περίπου εκάστη, ώστε να εξακριβωθούν οι 

γεωτεχνικές συνθήκες κατά μήκος της θεμελίωσης του κτιρίου.  

 

Οι γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες θα περιλαμβάνουν: 

• Διάνοιξη δύο (2) δειγματοληπτικών γεωτρήσεων μήκους 12 μ περίπου εκάστη. 

• Διενέργεια επί τόπου δοκιμών τυποποιημένης διείσδυσης (SPT). 

• Μέτρηση της στάθμης του υπογείου ύδατος. 

• Εργαστηριακές δοκιμές προσδιορισμού φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών 

όλων των διαφορετικών απαντώμενων εδαφικών οριζόντων. 

• Υπολογισμούς φέρουσας ικανότητας και καθιζήσεων της θεμελίωσης του κτιρίου. 

• Σύνταξη έκθεσης παρουσίασης, αξιολόγησης και γεωτεχνικής μελέτης θεμελίωσης. 

Θα περιλαμβάνει επίσης εκτίμηση των παραμέτρων αντοχής και 

παραμορφωσιμότητας απαραίτητων για τους στατικούς υπολογισμούς. 
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ΑΡΘΡΟ 3 ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

Ο χρόνος για την εκπόνηση των μελετών είναι 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Οι μελέτες κατατίθενται στο «ΔΙΑΖΩΜΑ». Ο Πρόεδρος του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», αφού φέρει 

τις μελέτες στο Διοικητικό Συμβούλιο, τις προωθεί για έγκριση στις αρμόδιες Υπηρεσίες του 

Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.  

 

Παράταση του χρόνου αποπεράτωσης των μελετών πέρα από τις προθεσμίες που 

αναγράφονται στο άρθρο αυτό, δύναται να χορηγηθεί με απόφαση του Εργοδότη, εάν κατά 

την εκπόνησή της προκύψουν καθυστερήσεις που δεν οφείλονται στην αποκλειστική 

υπαιτιότητα των «Μελετητών» κατά την κρίση του Εργοδότη. Η αίτηση παράτασης πρέπει 

να υποβάλεται μέσα στη συμβατική προθεσμία του συγκεκριμένου σταδίου εκπόνησης της 

μελέτης. 

 

Οι «Μελετητές» θα βρίσκονται σε άμεση συνεννόηση και συνεργασία με τις αρμόδιες 

Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και την Περιφέρεια της Ηπείρου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Η συνολική αμοιβή του «Μελετητή» για την εκπόνηση των μελετών ανέρχεται στο ποσό 

των 3.800,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α). 

 

Η αμοιβή καταβάλλεται τμηματικώς σε τρεις δόσεις, ως ακολούθως: 

 

20% με την υπογραφή της σύμβασης, 

70% με την υποβολή των μελετών, 

10% με την έγκριση της μελέτης και αφού γίνουν οι συμπληρώσεις ή αλλαγές που θα 

ζητηθούν πιθανώς από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 

Ο «Μελετητής» με την υπογραφή της συμβάσεως μεταβιβάζει στον εργοδότη χωρίς 

επιπλέον αμοιβή όλα τα περιουσιακά δικαιώματα που απορρέουν από το πνευματικό του 

δικαίωμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2121/1993.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗ 

 

Ο «μελετητής» αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπονήσει την ανατιθέμενη μελέτη με τη 

δέουσα προσοχή και επιμέλεια, κατά επιστημονικά άρτιο τρόπο και σύμφωνα με τους όρους, 

τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες της σύμβασης.  
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Ο «μελετητής» έχει λάβει πλήρη γνώση της υφιστάμενης κατάστασης του αρχαιολογικού 

χώρου, καθώς και του ιδιαίτερου νομικού καθεστώτος που διέπει την οποιαδήποτε επέμβαση 

σε αυτόν. 

 

Ο «μελετητής» υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε υποδείξεις των οργάνων 

της αρχαιολογικής υπηρεσίας και να προσαρμόζει ανάλογα τη μελέτη του. Επίσης, ο 

μελετητής οφείλει να συνεργάζεται, να ενημερώνεται και να λαμβάνει υπ’ όψιν του το 

εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης για τον ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης. 

 

Τέλος, ο «μελετητής» υποχρεούται να συνεργάζεται με τον αρχιτέκτονα – μηχανικό, κ. 

Στέλιο Οικονομίδη, ο οποίος συντονίζει την ομάδα που εκπονεί τις μελέτες (αρχιτεκτονική, 

στατική και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, σε επίπεδο οριστικής μελέτης, μελέτης 

εφαρμογής και τευχών δημοπράτησης) για την κατασκευή του χώρου υποδοχής στον 

αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Ο «Εργοδότης» δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παραβάσεως των 

υποχρεώσεων του «Μελετητή». Στην περίπτωση αυτή ο «Εργοδότης» δικαιούται να 

αναθέσει τη μελέτη σε άλλο μελετητή, ή και να ματαιώσει την εκπόνησή της. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ 

 

Σε περίπτωση επελεύσεως εξαιρετικού μη προβλέψιμου και μη αποτρέψιμου γεγονότος που 

καθιστά αδύνατη την έναρξη, πρόοδο ή ολοκλήρωση των μελετών, τα συμβαλλόμενα μέρη 

ελευθερώνονται αμοιβαίως από τις εκ της συμβάσεως απορρέουσες υποχρεώσεις τους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 

 

Όλοι οι όροι της παρούσης συμβάσεως θεωρούνται ουσιώδεις και η τροποποίηση ή 

συμπλήρωση οποιουδήποτε όρου αυτής αποδεικνύεται μόνο εγγράφως αποκλειομένου 

παντός άλλου αποδεικτικού μέσου.  
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ΑΡΘΡΟ 10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠ.ΠΟ.Α. ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

 

Η παρούσα σύμβαση συνάπτεται προς όφελος του αρχαιολογικού χώρου της Νικόπολης και 

εντεύθεν της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η εποπτεία, 

ο έλεγχος, η προστασία και η ανάδειξη του εν λόγω χώρου. Συνεπώς γίνεται κατανοητό το 

ενδιαφέρον της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας για την ποιότητα των μελετών, καθώς και 

αποδεκτό από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη ότι οι μελέτες θα παραχωρηθούν στις 

αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και το υπ’ αριθμόν άρθρο 15 του 

καταστατικού του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ». 

 

Ο «Εργοδότης» και οι «Μελετητές» καταβάλλουν κάθε προσπάθεια φιλικής επίλυσης τυχόν 

διαφοράς σχετικής με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της συμβάσεως, σύμφωνα με τους 

κανόνες της καλής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση αποτυχίας της 

ανωτέρω προσπάθειας, αρμόδια για την επίλυση της διαφοράς κατά τόπου ορίζονται τα 

δικαστήρια των Αθηνών. 

 

Σε πίστωση όλων των ανωτέρω συνετάγη η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού αναγνώσθηκε 

από τους συμβαλλομένους υπογράφεται από αυτούς σε δύο αντίτυπα από τα οποία έλαβε 

από ένα έκαστος των συμβαλλομένων. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 

 

Για το ΔΙΑΖΩΜΑ: 

 

Για το μελετητή: 

Ο πρόεδρος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ  

 

 

 

 

Σταύρος Μπένος Γεώργιος Ντουνιάς 
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Επισυναπτόμενο 4ο:  

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  

«ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ» 

 

 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΣΩΜΑΤΕΙΟ  «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, .… ΜΑΙΟΥ 2018 

 

 



32 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  

«ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ» 

 

Στην Αθήνα, σήμερα, την …………….. του μηνός Μαΐου του έτους 2018, μετά την υπ’ 

αριθμόν ….. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», η οποία ελήφθη 

σε συνεδρίασή του στις ……….. Μαΐου 2018, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

  

• αφ’ ενός το μη κερδοσκοπικό Σωματείο, «ΔΙΑΖΩΜΑ», το οποίο εδρεύει στην 

Αθήνα και επί της οδού Μπουμπουλίνας 30, Τ.Κ. 106 82, κάτοχος Α.Φ.Μ. 

998191496 που υπάγεται στη Δ.Ο.Υ Δ΄ Αθηνών και εκπροσωπούμενο νομίμως από 

τον Πρόεδρο αυτού Σταύρο Μπένο, εφεξής καλούμενο «Εργοδότης»,  

 

• αφ’ ετέρου ο κ. Ανδρέας Αραβανής, με έδρα τη Λευκάδα, οδός Καραβέλα & Ι. 

Γαζή, Τ.Κ. 31100, με ΑΦΜ ……………. που υπάγεται στη ΔΟΥ ……., εφ’ εξής 

καλούμενος «Μελετητής», συνεφώνησαν και συναπεδέχθησαν τα ακόλουθα: 

 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

Την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017 το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» ανέθεσε στην Εταιρεία 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ - ΔΟΥΜΠΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ και τους μελετητές Καζάκο 

Ιωάννη, Πολιτικό Μηχανικό, Κατωπόδη Δημήτριο,  Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε. τις μελέτες 

(αρχιτεκτονική, στατική και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, σε επίπεδο οριστικής 

μελέτης, μελέτης εφαρμογής και τευχών δημοπράτησης) για την κατασκευή του χώρου 

υποδοχής στον αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης. Το κόστος ανάθεσης των παραπάνω 

μελετών εξασφαλίζεται από την Πολιτιστική Χορηγία, ύψους 80.000 ευρώ, που διαθέτει το  

Ίδρυμα «ΠΑΥΛΟΥ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ» στο Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

Η υλοποίηση του έργου κατασκευής του χώρου υποδοχής στον αρχαιολογικό χώρο της 

Νικόπολης έχει ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ 

ΘΕΑΤΡΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

(Π.Ε.Π.) της Ηπείρου 2014 – 2020 και χρηματοδότηση, ύψους 37 εκ. ευρώ. 
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ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση του έργου: «Σύνταξη τοπογραφικού 

διαγράμματος για την έκδοση οικοδομικής άδειας για το χώρο υποδοχής του αρχαιολογικού 

χώρου της Νικόπολης». 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Αντικείμενο της μελέτης είναι η «Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για την έκδοση 

οικοδομικής άδειας για το χώρο υποδοχής του αρχαιολογικού χώρου της Νικόπολης». 

 

Με την εκπόνηση της παρούσας μελέτης θα παραδοθούν: 

 Οριζοντιογραφική και υψομετρική αποτύπωση των ιδιοκτησιών με κωδικούς 

αριθμούς 177 (18553 τ.μ.) και 179 (8716 τ.μ.), καθώς και τμήματος των όμορων 

ιδιοκτησιών με επίγειες και εναέριες μεθόδους για κλίμακα απόδοσης 1/500 στο 

Κρατικό Σύστημα Αναφοράς Ε.Γ.Σ.Α 87.  

 Εφαρμογή θεσμικών γραμμών στο τοπογραφικό διάγραμμα, καθώς και των ορίων 

της διανομής (όρια απαλλοτρίωσης οδών, όρια βάσει διανομής, όρια αρχαιολογικού 

χώρου και όποια άλλη γραμμή προκύψει). 

 Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος σε κλίμακα 1/500, στο Κρατικό Σύστημα 

Αναφοράς ΕΓΣΑ 87, για την έκδοση Έγκρισης και Άδειας Δόμησης σύμφωνα με τις 

ισχύουσες προδιαγραφές του ν.4030/2011 και παράδοση αυτού σε έντυπη μορφή – 4 

αντίγραφα – καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή CAD.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Ο χρόνος για την εκπόνηση της μελέτης είναι 1 μήνας από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Η μελέτη κατατίθεται στο «ΔΙΑΖΩΜΑ». Ο Πρόεδρος του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», αφού φέρει 

τη μελέτη στο Διοικητικό Συμβούλιο, την προωθεί για έγκριση στις αρμόδιες Υπηρεσίες του 

Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.  

 

Παράταση του χρόνου αποπεράτωσης της μελέτης πέρα από τις προθεσμίες που 

αναγράφονται στο άρθρο αυτό, δύναται να χορηγηθεί με απόφαση του Εργοδότη, εάν κατά 

την εκπόνησή της προκύψουν καθυστερήσεις που δεν οφείλονται στην αποκλειστική 

υπαιτιότητα του «Μελετητή» κατά την κρίση του Εργοδότη. Η αίτηση παράτασης πρέπει να 

υποβάλεται μέσα στη συμβατική προθεσμία του συγκεκριμένου σταδίου εκπόνησης της 

μελέτης. 

 

Ο «Μελετητής» θα βρίσκεται σε άμεση συνεννόηση και συνεργασία με τις αρμόδιες 

Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και την Περιφέρεια της Ηπείρου. 
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ΑΡΘΡΟ 4 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Η συνολική αμοιβή του «Μελετητή» για την εκπόνηση της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 

1.600,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α). 

 

Η αμοιβή καταβάλλεται τμηματικώς σε τρεις δόσεις, ως ακολούθως: 

 

20% με την υπογραφή της σύμβασης, 

70% με την υποβολή της μελέτης, 

10% με την έγκριση της μελέτης και αφού γίνουν οι συμπληρώσεις ή αλλαγές που θα 

ζητηθούν πιθανώς από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 

Ο «Μελετητής» με την υπογραφή της συμβάσεως μεταβιβάζει στον εργοδότη χωρίς 

επιπλέον αμοιβή όλα τα περιουσιακά δικαιώματα που απορρέουν από το πνευματικό του 

δικαίωμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2121/1993.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗ 

 

Ο «Μελετητής» αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπονήσει την ανατιθέμενη μελέτη με τη 

δέουσα προσοχή και επιμέλεια, κατά επιστημονικά άρτιο τρόπο και σύμφωνα με τους όρους, 

τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες της σύμβασης.  

 

Ο «Μελετητής» έχει λάβει πλήρη γνώση της υφιστάμενης κατάστασης του αρχαιολογικού 

χώρου, καθώς και του ιδιαίτερου νομικού καθεστώτος που διέπει την οποιαδήποτε επέμβαση 

σε αυτόν. 

 

Ο «Μελετητής» υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε υποδείξεις των οργάνων 

της αρχαιολογικής υπηρεσίας και να προσαρμόζει ανάλογα τη μελέτη του. Επίσης, ο 

μελετητής οφείλει να συνεργάζεται, να ενημερώνεται και να λαμβάνει υπ’ όψιν του το 

εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης για τον ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης. 

 

Τέλος, ο «Μελετητής» υποχρεούται να συνεργάζεται με τον αρχιτέκτονα – μηχανικό, κ. 

Στέλιο Οικονομίδη, ο οποίος συντονίζει την ομάδα που εκπονεί τις μελέτες (αρχιτεκτονική, 

στατική και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, σε επίπεδο οριστικής μελέτης, μελέτης 

εφαρμογής και τευχών δημοπράτησης) για την κατασκευή του χώρου υποδοχής στον 

αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Ο «Εργοδότης» δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παραβάσεως των 

υποχρεώσεων του «Μελετητή». Στην περίπτωση αυτή ο «Εργοδότης» δικαιούται να 

αναθέσει τη μελέτη σε άλλο μελετητή, ή και να ματαιώσει την εκπόνησή της. 
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ΑΡΘΡΟ 8 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ 

 

Σε περίπτωση επελεύσεως εξαιρετικού μη προβλέψιμου και μη αποτρέψιμου γεγονότος που 

καθιστά αδύνατη την έναρξη, πρόοδο ή ολοκλήρωση των μελετών, τα συμβαλλόμενα μέρη 

ελευθερώνονται αμοιβαίως από τις εκ της συμβάσεως απορρέουσες υποχρεώσεις τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 

 

Όλοι οι όροι της παρούσης συμβάσεως θεωρούνται ουσιώδεις και η τροποποίηση ή 

συμπλήρωση οποιουδήποτε όρου αυτής αποδεικνύεται μόνο εγγράφως αποκλειομένου 

παντός άλλου αποδεικτικού μέσου.  

 

ΑΡΘΡΟ 10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠ.ΠΟ.Α. ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

 

Η παρούσα σύμβαση συνάπτεται προς όφελος του αρχαιολογικού χώρου της Νικόπολης και 

εντεύθεν της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η εποπτεία, 

ο έλεγχος, η προστασία και η ανάδειξη του εν λόγω χώρου. Συνεπώς γίνεται κατανοητό το 

ενδιαφέρον της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας για την ποιότητα της μελέτης, καθώς και 

αποδεκτό από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη ότι η μελέτη θα παραχωρηθεί στις αρμόδιες 

Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και το υπ’ αριθμόν άρθρο 15 του 

καταστατικού του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ». 

 

Ο «Εργοδότης» και ο «Μελετητής» καταβάλλουν κάθε προσπάθεια φιλικής επίλυσης τυχόν 

διαφοράς σχετικής με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της συμβάσεως, σύμφωνα με τους 

κανόνες της καλής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση αποτυχίας της 

ανωτέρω προσπάθειας, αρμόδια για την επίλυση της διαφοράς κατά τόπου ορίζονται τα 

δικαστήρια των Αθηνών. 

 

Σε πίστωση όλων των ανωτέρω συνετάγη η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού αναγνώσθηκε 

από τους συμβαλλομένους υπογράφεται από αυτούς σε δύο αντίτυπα από τα οποία έλαβε 

από ένα έκαστος των συμβαλλομένων. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 

 

Για το ΔΙΑΖΩΜΑ: 

 

Για το μελετητή: 

Ο πρόεδρος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ  

  

Σταύρος Μπένος Ανδρέας Αραβανής 
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Επισυναπτόμενο 5ο:  

 

Προς μια Ψηφιακή Πολιτική για τον Πολιτισμό 

1. Εισαγωγή 

 

1.1 Πολύ συχνά το θέμα της ψηφιακής πολιτικής για τον πολιτισμό, είτε επικεντρώνεται σε 

μια εξαντλητική αναφορά σε τεχνολογικές λεπτομέρειες, είτε αυτο-περιορίζεται στο θέμα 

των χρηματοδοτήσεων, αγνοώντας τα συνολικότερα και στρατηγικότερα ζητήματα στα 

οποία θα έπρεπε να εστιάζεται. 

 

1.2 Σκοπός του σύντομου αυτού σημειώματος είναι να δοθούν σε αδρές γραμμές οι 

στρατηγικές κατευθύνσεις για μια Ψηφιακή Πολιτική για τον Πολιτισμό, η οποία στο κέντρο 

θα πρέπει να έχει έναν τριπλό στόχο:  

 

(α) την επιστροφή των μνημείων στο κέντρο της ζωής και της οικονομίας,  

 

(β) τη διεκδίκηση από το Υπουργείο Πολιτισμού ενός ηγεμονικού ρόλου στην προστασία, 

την ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς ως καταλύτη σε ένα 

πολυσύνθετο και διεθνές ψηφιακό περιβάλλον,  

 

(γ) την απελευθέρωση των δυνάμεων του αρχαιολόγου και του ιστορικού της τέχνης και την 

ανάδειξη της δουλειάς τους ως δημόσιων λειτουργών και ως επιστημόνων. 

 

Κομβικό ρόλο σε μια ψηφιακή πολιτική αυτού του τύπου διαδραματίζει η κατανόηση του 

πολιτισμού ως Δημοσίου Αγαθού. 

 

2. Ο Πολιτισμός ως Δημόσιο Αγαθό 

 

2.1 Κεντρική έννοια στη χάραξη της Ψηφιακής Πολιτικής για τον Πολιτισμό πρέπει να είναι 

η έννοια του Δημοσίου Αγαθού, που έχουμε όλοι την υποχρέωση να προστατεύουμε, σε 

αντιδιαστολή με το Κρατικό και την έννοια του κράτους που αποτελεί τον εντολοδόχο του 

συνόλου των μικρών κρατών, που είναι οι πολίτες.1 

 

2.2 Η έννοια αυτή επιβάλλει μια Ψηφιακή Πολιτική που αντιμετωπίζει το δημόσιο ως ένα 

χώρο ευρύτερο του κρατικού, δηλαδή ως ένα χώρο στον οποίο το κράτος, ο ιδιωτικός 

τομέας, ο ακαδημαϊκός χώρος και οι πολίτες συμπράττουν, προκειμένου να 

απελευθερώσουν τις δυνάμεις που βρίσκονται στην κοινωνία και φέρνουν το μνημείο στο 

κέντρο της ζωής. Μια τέτοια προσέγγιση δίνει στις έννοιες «προστασία» και «ιδιοκτησία» 

ένα νόημα όχι αποκλεισμού, αλλά πρόσβασης. Στόχος γίνεται, έτσι, η προστασία του 

Δημοσίου Αγαθού που είναι το μνημείο και κάθε πολιτισμικό αγαθό μέσα από την αύξηση 

                                                           
1Λαμπρινουδάκης Β. (2017) Το Δημόσιον, Ομιλία, Ι Γενική Συνέλευση Διαζώματος 10.09.17 

http://www.diazoma.gr/deltia-typou/oloklirosi-ergasion-10-genikis-syneleysis/ 

http://www.diazoma.gr/deltia-typou/oloklirosi-ergasion-10-genikis-syneleysis/
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της πρόσβασης σε αυτό σε όλα τα επίπεδα και με τέτοιο τρόπο που να διατηρείται και να 

επαυξάνεται η δυνατότητά του να δίνει αξία όλων των ειδών σε κάθε εμπλεκόμενο μέρος. 

Με αυτό τον τρόπο το μνημείο καθίσταται ουσιαστικά δημόσια ιδιοκτησία και η προστασία 

ταυτίζεται με τη δημόσια και ανοιχτή πρόσβαση σε αυτό.   

 

2.3 Στη νέα αυτή διάσταση του δημοσίου, που ταυτόχρονα είναι η αρχική και η πρωταρχική 

του, το κράτος και μάλιστα το Υπουργείο Πολιτισμού καλείται να διαδραματίσει έναν 

ακόμη κεντρικότερο ρόλο:  

 

Το Υπουργείο Πολιτισμού καλείται να διεκδικήσει έναν ηγεμονικό ρόλο ως καταλύτη για τη 

βελτίωση της πρόσβασης και την πραγματοποίησή της με όρους που να ενισχύουν τη χρήση 

των μνημείων και την ένταξή τους στη ζωή, στην εκπαίδευση, στην επιστημονική έρευνα, την 

κοινωνία και στην οικονομία.  

 

Ο νέος αυτός ρόλος μπορεί να υπηρετηθεί μέσα από ένα σύνολο ψηφιακών τεχνολογιών που 

θα επιτρέπουν:  

 

(α) τη μεγιστοποίηση της παραγωγής, διαχείρισης και διάθεσης της πληροφορίας με όρους 

προστασίας των μνημείων, 

 

(β) την ανάδειξη του ρόλου του αρχαιολόγου και του ιστορικού της τέχνης σε όλες τις 

διαστάσεις του έργου τους (δημόσιος λειτουργός, επιστήμονας, παράγοντας ανάπτυξης, 

μέρος της τοπικής κοινωνίας), 

  

(γ) τη χρήση της πληροφορίας, προκειμένου να ρυθμιστεί η δράση των ιδιωτών γύρω από το 

μνημεία και  

 

(δ) το να γίνει εφικτή η παροχή μιας ενιαίας και υψηλού επιπέδου εμπειρίας ποιότητας σε 

σχέση με την επίσκεψη στα μνημεία και τις άλλες δυνατότητες που δημιουργούνται  γύρω 

από και σε σχέση με αυτά.  

 

3. Το τεκμήριο της Ελεύθερης Πρόσβασης στην Πληροφορία (Openness, «Ανοιχτότητα» ή 

5η Ελευθερία) 

 

3.1 Η κατάρτιση μιας εθνικής ψηφιακής πολιτικής θα πρέπει να τοποθετείται μέσα στο 

ευρύτερο πλαίσιο των αντίστοιχων ευρωπαϊκών πολιτικών.  

 

3.2 Οι ευρωπαϊκές αναπτυξιακές πολιτικές και, συνεκδοχικά, οι πολιτικές που 

αντιμετωπίζουν το μνημείο ως δημόσιο αγαθό στο κέντρο της ζωής έχουν απόλυτη ανάγκη 

υποστήριξης από πολιτικές ανοιχτής ροής της πληροφορίας. Αυτές οι πολιτικές έχουν ως 

βασικό τους άξονα την κατά το δυνατόν ανεμπόδιστη ροή της πληροφορίας, ώστε να 

μπορούν πολίτες, δημόσιες υπηρεσίες, ερευνητές, εκπαιδευτικοί και επιχειρήσεις να 

μεγιστοποιούν τα οφέλη από τη χρήση της πληροφορίας. H ΕΕ υποστηρίζει σταθερά την 



38 
 

καθιέρωση πολιτικών «ανοιχτότητας» στους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης, της Έρευνας 

και της Εκπαίδευσης και του ιδιωτικού τομέα. 

 

3.3 Εναρκτήριο σημείο για τις πολιτικές «ανοιχτότητας» είναι η καθιέρωση της εξ ορισμού 

ανοιχτής πρόσβασης στην πληροφορία για το δημόσιο τομέα και η ενίσχυση της 

απρόσκοπτης ροής της πληροφορίας στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό καταδεικνύεται με 

νομοθετικά κείμενα, όπως η Οδηγία για την Περαιτέρω Χρήση της Πληροφορίας του 

Δημοσίου Τομέα,2 η Οδηγία INSPIRE,3 ακόμη και ο Γενικός Κανονισμός για την 

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.4  Στο πρόσφατο σχέδιο κανονισμού5 με 

θέμα την ελεύθερη ροή της πληροφορίας ως βασικής ελευθερίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(γνωστής και ως 5η Ελευθερία)6, η ΕΕ δίνει έμφαση στην ανάγκη της δημιουργίας εκείνων 

των δομών που διασφαλίζουν όχι μόνο την ανοιχτή, δηλαδή χωρίς περιορισμούς, διάθεση 

της πληροφορίας, αλλά και την ελεύθερη διακίνησή με περιορισμούς που ανταποκρίνονται 

στους στόχους πολιτικής των παρόχων της πληροφορίας. Πιο συγκεκριμένα ο ιδιωτικός, 

αλλά και ο δημόσιος τομέας ολοένα και περισσότερο είναι θετικός στην ελεύθερη ροή της 

πληροφορίας, υπό όρους που να διασφαλίζουν την ποιότητα ή την επιβολή κάποιου 

αντιτίμου για συγκεκριμένους τύπους χρήσεων.  

 

3.4 H Στρατηγική για την Ψηφιακή Ελλάδα 2016-20217 ακολουθεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο 

και εμπεριέχει επτά βασικές προτεραιότητες που καταδεικνύουν τη σημασία του ανοιχτού 

για τη συνολική ψηφιακή στρατηγική της χώρας. Οι προτεραιότητες αυτές8 μπορούν να 

συνοψισθούν στα εξής σημεία:  

 

                                                           
2 Οδηγία 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013 , για την 

τροποποίηση της οδηγίας 2003/98/ΕΚ σχετικά με την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα 

Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/ALL/?uri=CELEX:32013L0037    

3 Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007 , για τη 

δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Inspire) http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A32007L0002  

4 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 

την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 

Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32016R0679  . Bλ. Ιδίως αρ. 10 «Για τη διασφάλιση 

συνεκτικής και υψηλού επιπέδου προστασίας των φυσικών προσώπων και την άρση των εμποδίων στις ροές 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός της Ένωσης, το επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων και των 

ελευθεριών των φυσικών προσώπων σε σχέση με την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων θα πρέπει να είναι 

ισοδύναμο σε όλα τα κράτη μέλη.” 

5 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/free-flow-non-personal-data   
6 http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-07-257_en.pdf   
7 

http://www.mindigital.gr/index.php/%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1-

%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82/

220-digital-strategy-2016-2021  
8 Στην τρέχουσα έκδοση της ψηφιακής στρατηγικής (Νοέμβριος 2016) οι 7 προτεραιότητες αυτές εντάσσονται 

στο σώμα των τρεχόντων προτεραιοτήτων αλλά εξακολουθούν να υφίστανται.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32013L0037
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32013L0037
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A32007L0002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A32007L0002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/free-flow-non-personal-data
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-07-257_en.pdf
http://www.mindigital.gr/index.php/%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82/220-digital-strategy-2016-2021
http://www.mindigital.gr/index.php/%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82/220-digital-strategy-2016-2021
http://www.mindigital.gr/index.php/%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82/220-digital-strategy-2016-2021
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(α) Ανοιχτά Δεδομένα. 

(β) Διαλειτουργικότητα. 

(γ) Έξυπνες Εφαρμογές και Υπηρεσίες. 

(δ) Προσβασιμότητα. 

(ε) Επίτευξη κρίσιμης μάζας. 

(στ) Ψηφιακές Δεξιότητες. 

(ζ) ΙΤ Διακυβέρνηση και Αλλαγή. 

 

3.5 Το σημαντικότερο πρόβλημα που εμφανίζει σήμερα το ψηφιακό οικοσύστημα του 

πολιτισμού στην Ελλάδα συνίσταται στον κατακερματισμό υποδομών και υπηρεσιών που 

οδηγεί στο κλείσιμο της πολιτιστικής πληροφορίας σε κλειστά «σιλό» με τελικό αποτέλεσμα 

τη σταδιακή απαξίωσή της και τον αποκλεισμό του πολίτη, του ερευνητή, του δασκάλου και 

της επιχείρησης από τη νόμιμη πρόσβαση και περαιτέρω χρήση της πληροφορίας (βλ. Σχ.1). 

 

 
 

Σχήμα 1: ψηφιακά προβλήματα και λύσεις: από τα Σιλό στο Ανθέμιο 

 

 

3.6 Αυτή την πραγματικά ζοφερή κατάσταση έρχεται να αντιμετωπίσει η Εθνική Ψηφιακή 

Πολιτική για τον Πολιτισμό, κάνοντας χρήση των 7 προτεραιοτήτων που αποτυπώνονται 

στη συνολική Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική, όπως φαίνεται από το «Ανθέμιο» του Σχήματος 

2. 
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Σχήμα ΙΙ: Το Ανθέμιο της Ψηφιακής Πολιτικής 

 

3.7 Το «Ανθέμιο» εκφράζει σχηματικά την Ψηφιακή Πολιτική για τον Πολιτισμό και έχει τα 

εξής επίπεδα: 

 

3.7.1 Στη βάση της πολιτικής βρίσκεται η Ευρυζωνικότητα. Είναι οι ρίζες της ψηφιακής 

πολιτικής. Η διασύνδεση με υπερταχύ διαδίκτυο9 των αρχαιολογικών χώρων, των 

μνημείων και των μουσείων,  των υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α., αλλά και όλων αυτών μεταξύ 

τους, αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή της ψηφιακής στρατηγικής. Η διασύνδεση 

αυτή θα εξασφαλίσει την ύπαρξη πρόσβασης στο διαδίκτυο κατά τρόπο που να ακολουθεί το 

φυσικό δίκτυο των μνημείων και των διαδρομών. Η διασύνδεση με υπερταχύ δίκτυο 

οπτικών ινών θα επιτρέψει στον κάθε πολίτη να έχει πρόσβαση στο σύνολο των υπηρεσιών 

που σχετίζονται με κάθε μνημείο και το χώρο του. Επιπλέον, το δίκτυο αυτό θα 

χρησιμοποιηθεί από το σύνολο των φορέων και επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν στο 

δίκτυο ποιότητας που θα δημιουργηθεί γύρω από τα μνημεία και θα αποτελούν μέρος του 

Συμφώνου Ποιότητας, διασφαλίζοντας μια ενιαία πολιτιστική εμπειρία γύρω από το κάθε 

μνημείο. 

 

3.7.2 Τα δεδομένα που διακινούνται μέσα στο ψηφιακό οικοσύστημα του πολιτισμού 

αποτελούν τον κορμό της ψηφιακής πολιτικής.  

 

3.7.2.1 Όπως καθίσταται σαφές τόσο από τις Ευρωπαϊκές πολιτικές, όσο και από την εθνική 

ψηφιακή στρατηγική, η απρόσκοπτη ροή της πληροφορίας και της γνώσης βρίσκεται στο 

κέντρο κάθε αναπτυξιακής πολιτικής και πολιτικής διατήρησης και αξιοποίησης του 

πολιτιστικού αποθέματος. Για το λόγο αυτό, τα πολιτιστικά δεδομένα θα πρέπει να είναι εξ’ 

ορισμού ανοιχτά. Αυτό στο Σχήμα 2 εκφράζεται με το μέγεθος του όγκου των Ανοιχτών 

Δεδομένων που είναι πολλαπλάσιο αυτού των Ανοιχτών Δεδομένων υπό προϋποθέσεις και 

                                                           
9 Bλ. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκή Ένωσης για την Κοινωνία του Gigabit https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/policies/improving-connectivity-and-access  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/improving-connectivity-and-access
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/improving-connectivity-and-access
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των Κλειστών Δεδομένων. Τα περισσότερα δεδομένα θα πρέπει να είναι πλήρως 

προσβάσιμα για το κοινό, αφού θα είναι απαλλαγμένα από «βάρη», υποχρεώσεις, 

προαπαιτούμενα και προϋποθέσεις προερχόμενα από την αρχαιολογική νομοθεσία, καθώς 

και τη νομοθεσία περί προστασίας των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας, του 

απορρήτου και των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. 

 

3.7.2.2 Ένας, επίσης, μεγάλος όγκος των δεδομένων θα είναι προσβάσιμος με ειδική εκ των 

προτέρων αδειοδότηση και ενδεχομένως με την επιβολή σχετικού τέλους χρήσης, 

σχετιζόμενος με την παροχή δυνατότητας περαιτέρω χρήσης δεδομένων που καλύπτονται 

από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπίπτουν στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την 

περαιτέρω χρήση δεδομένων δημοσίου τομέα κ.α. Αυτή η κατηγορία εκφράζεται με την 

καφέ κορδέλα στον κορμό του ψηφιακού ανθεμίου.  

 

3.7.2.3 Ορισμένα δεδομένα δεν θα είναι διαθέσιμα στο κοινό παρά μόνο σε 

εξουσιοδοτημένους λειτουργούς του ΥΠ.ΠΟ.Α. Τα δεδομένα αυτά σχετίζονται με 

δικαιώματα ανασκαφικών ερευνών, που διατηρούν οι αρμόδιοι ανασκαφείς για 

περιορισμένο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με το ν. 3028/ 2002, καθώς και με τους 

περιορισμούς της νομοθεσίας περί απορρήτου, προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς 

από αρχαιοκαπηλία, προστασίας προσωπικών δεδομένων, της πνευματικής ιδιοκτησίας στο 

πλαίσιο του δημοσίου συμφέροντος κ.τ.λ. 

 

3.7.2.4 Ένα υποσύνολο της προηγούμενης κατηγορίας θα είναι διαθέσιμο σε όλους τους 

αρχαιολόγους και τους άλλους σχετικούς επιστήμονες του Υπουργείου Πολιτισμού, έτσι 

ώστε να έχουν την πληροφορία ανοιχτή εντός του Υπουργείου και να είναι σε θέση να 

επιτελέσουν τον επιστημονικό και διοικητικό τους ρόλο με τον πλέον αποτελεσματικό και 

αποδοτικό τρόπο, αλλά και να μπορούν να ανταποκριθούν στη δημόσια αποστολή τους. 

Αυτά τα δεδομένα εκφράζονται στο Σχήμα 2 με την κόκκινη κορδέλα στον κορμό του 

Ψηφιακού Ανθεμίου και πρέπει να είναι ο μικρότερος δυνατός όγκος δεδομένων. 

 

3.7.3 Επίκεντρο της σκοπούμενης μεταρρύθμισης είναι η δημιουργία ενός Εθνικού 

Ανοιχτού Πολιτιστικού Νέφους (National Οpen Culture Cloud) στα πρότυπα του 

Ευρωπαϊκού Νέφους Ανοιχτής Επιστήμης (European Open Science Cloud), το οποίο θα 

περιλαμβάνει το σύνολο των δεδομένων, υπολογιστικής ισχύος και υπηρεσιών, που θα 

επιτρέπουν στον οποιονδήποτε και ανά πάσα στιγμή να έχει υπό όρους πρόσβαση στο 

σύνολο του πολιτιστικού αποθέματος της χώρας. Το Ανοιχτό Πολιτιστικό Νέφος είναι τα 

άνθη του ανθεμίου ακριβώς επειδή βασίζεται στις ευρυζωνικές υποδομές και τα δεδομένα, 

προκειμένου να μπορεί να δώσει τις υπηρεσίες που χρειάζεται ο τομέας του πολιτισμού.  

 

Επιπλέον, στο Εθνικό Ανοιχτό Πολιτιστικό Νέφος θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και οι 

κανόνες, οι μηχανισμοί διακυβέρνησης (governance) των πληροφοριακών υποδομών και οι 

όροι (α) διανομής της πληροφορίας μεταξύ των φορέων του δημοσίου τομέα και (β) οι όροι 
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διάθεσης της πληροφορίας εκτός του δημοσίου τομέα, στους ιδιώτες, στους μεμονωμένους 

πολίτες και στην κοινωνία των πολιτών.10 

 

Το Εθνικό Ανοιχτό Πολιτιστικό Νέφος αποτελεί την υποδομή εκείνη που επιτρέπει τη 

συγκέντρωση, διασύνδεση και διαλειτουργικότητα του συνόλου των υπηρεσιών που 

στηρίζουν την παροχή υπηρεσιών γύρω από το μνημείο. Περιλαμβάνει τόσο τις 

τεχνολογικές υποδομές (δίκτυο, αποθηκευτικό χώρο, υπηρεσίες, δεδομένα), όσο και τα 

πρότυπα διαλειτουργικότητας, με τα οποία πρέπει να γίνονται οι δυσυνδέσεις ανάμεσα στα 

πληροφοριακά συστήματα όλων των φορέων που παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες. Για 

παράδειγμα, περιλαμβάνει τη διασύνδεση ανάμεσα στις υποδομές του Υπουργείου και των 

πανεπιστημίων, αλλά και το σύστημα πιστοποίησης και διασύνδεσης υπηρεσιών που 

προσφέρουν ιδιώτες σε δημόσιους και ακαδημαϊκούς φορείς.  

 

3.8 Ο τρόπος λειτουργίας του Εθνικού Ανοιχτού Πολιτιστικού Νέφους θα πρέπει να 

ακολουθεί τον τύπο της τετραπλής έλικας:  

 

- Οι προδιαγραφές και η πολιτική θα πρέπει να ασκούνται και να τίθενται από το Υπουργείο. 

- Οι ψηφιακές υποδομές θα πρέπει να εποπτεύονται από το Υπουργείο και όντας 

διαλειτουργικές να αποτελούν το Ενιαίο Ανοιχτό Πολιτιστικό Νέφος, μέρη του οποίου θα 

πρέπει να διοικούνται από τους φορείς ή το φορέα λειτουργίας. 

- Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται από όλους θα πρέπει να είναι διαλειτουργικές και να 

ακολουθούν ένα κοινά αποδεκτό σύμφωνο ποιότητας (τόσο των ψηφιακών υπηρεσιών, όσο 

και των φυσικών υπηρεσιών και προϊόντων) 

- Η χρηματοδότηση των υποδομών/ υπηρεσιών και δεδομένων θα πρέπει να έρχεται από 

πολλαπλές πηγές (Εθνικό Σκέλος ΠΔΕ, Συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. προγράμματα 

και έργα, Ιδιώτες), να πραγματοποιείται διαχείριση μέσα από φορείς διαχείρισης και 

λειτουργίας και να ακολουθούν την πολιτική που θα θέτει το Υπουργείο. 

 

3.9 Το Υπουργείο Πολιτισμού, προκειμένου να υποστηρίξει αποτελεσματικά την υλοποίηση 

της πολιτικής της ανοικτής πληροφορίας μπορεί να αξιοποιήσει το Ε.Σ.Π.Α. 2014 – 2020 

και να στοχεύσει στην περαιτέρω διεύρυνση της χρήσης των νέων ψηφιακών Τ.Π.Ε. για την 

προβολή και προώθηση του πολιτισμού με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων 

πολιτιστικών υπηρεσιών, καθώς και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών και 

φορέων του τομέα. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να επιδιωχθεί: 

 

(α) Η συνέχιση της διαδικασίας ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης του Ελληνικού πολιτιστικού 

αποθέματος, καθώς με αυτό τον τρόπο θα εμπλουτίζεται διαρκώς το περιεχόμενο του 

Εθνικού Ανοικτού Πολιτιστικού Νέφους. 

 

                                                           
10 Αντίστοιχη είναι και η δομή του INSPIRE, η οποία περιλαμβάνει όχι μόνο τις ψηφιακές υποδομές, αλλά και 

τους κανόνες διάθεσης της πληροφορίας και τους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων σε σχέση με τη διάθεση 

αυτής.  
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(β) Η ενίσχυση και οργάνωση της προσβασιμότητας κοινού και επιστημόνων σε βάσεις 

δεδομένων πολιτιστικού περιεχομένου, όπως το προαναφερόμενο Πολιτιστικό Νέφος, με 

στόχο τη διασφάλιση της διακίνησης, αλλά και περαιτέρω αξιοποίηση της πολιτιστικής 

πληροφορίας με ολοένα εντεινόμενους ρυθμούς, σύμφωνα με τις επιταγές της ενωσιακής και 

της εθνικής νομοθεσίας. 

 

(γ) Η παραγωγή νέων και καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών και προϊόντων, που θα 

υποστηρίξουν τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των μουσείων και των αρχαιολογικών 

χώρων (π.χ. διασύνδεσής τους με τις διεθνείς βάσεις δεδομένων σε σχέση με το 

επιστημονικό και μουσειολογικό τους περιεχόμενο, εφαρμογές και ηλεκτρονικές ξεναγήσεις 

μέσω κινητού τηλεφώνου, δημιουργία και λειτουργία στο διαδίκτυο, αλλά και στο φυσικό 

χώρο του μουσείου εφαρμογών εικονικής και μεικτής πραγματικότητας για την εξοικείωση 

με τα τεκμήρια και τη δημιουργική ενασχόληση με αυτά). 

 

(δ) Η εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη λειτουργία των 

Υπηρεσιών και Φορέων του ΥΠ.ΠΟ.Α., καθώς και η υλοποίηση δράσεων ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης, με στόχο την αποτελεσματικότερη – αποδοτικότερη λειτουργία τους και την 

ποιοτική βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις. 

 

(ε) Η εισαγωγή και υλοποίηση ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών δράσεων για το προσωπικό 

των πολιτιστικών φορέων της χώρας, αλλά και των ανθρώπων που λειτουργούν γύρω από 

αυτά σε σχέση με το ψηφιακό marketing και τη χρήση νέων τεχνολογιών τόσο για την 

ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, όσο και για τη διαχείρισή της και τη χρήση αυτής 

στην έρευνα, την εκπαίδευση και την αναπτυξιακή διαδικασία. 

 

(στ) Η δημιουργία ενός ολιστικού και ψηφιακά εφαρμοσμένου συστήματος ποιότητας τόσο 

στο εσωτερικό περιβάλλον, δηλαδή στο Υπουργείο Πολιτισμού και στους εποπτευόμενους 

από αυτό φορείς, όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον, δηλαδή την κοινωνία των πολιτών, τον 

παραγωγικό κόσμο των επιχειρήσεων και τον ακαδημαϊκό τομέα. Το σύστημα αυτό 

ποιότητας ενισχύει τη συνεργασία και αποτελεί βασικό εργαλείο εφαρμογής της 

πολιτιστικής πολιτικής, υπογραμμίζοντας τον ηγεμονικό ρόλο του Υπουργείου, την 

ανάδειξη της δουλειάς του αρχαιολόγου και τη διευκόλυνση της αναπτυξιακής 

δραστηριότητας. Οι όροι του συστήματος ποιότητας πρέπει να ορίζονται κατά τρόπο κοινά 

αποδεκτό (π.χ. μέσα από διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης). Επιπλέον, η εφαρμογή του 

πρέπει να μπορεί να ελέγχεται με ψηφιακά μέσα: Στην περίπτωση των ψηφιακών υπηρεσιών 

αυτό σημαίνει ότι μέσα στο Ανοιχτό Πολιτιστικό Νέφος θα πρέπει να προσφέρονται π.χ. 

αρχεία ορισμένης ανάλυσης, με πληροφορίες για τις άδειες χρήσης ή ψηφιακά αποθετήρια 

με συγκεκριμένες προδιαγραφές σε σχέση με τη μακροχρόνια διατήρηση των τεκμηρίων ή 

συγκεκριμένου χρόνου απόκρισης υπηρεσίες ψηφιακής τεκμηρίωσης π.χ. το ψηφιακό 

ημερολόγιο ανασκαφών και έργων. Στο φυσικό χώρο, π.χ. σε μια διαδρομή, οι φορείς που 

έχουν υπαχθεί στο σύστημα ποιότητας θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με σήμανση που να 

επιτρέπει την με ψηφιακό τρόπο (π.χ.  QR codes) αναζήτηση στοιχείων για την επιχείρηση, 

την προέλευση των υλικών που χρησιμοποιεί (π.χ. οργανικά, από την περιοχή) ή των 
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ανθρώπων που απασχολεί (π.χ. είναι συνεταιρισμός από ντόπιους κ.λπ.). Τα στοιχεία αυτά 

μπορούν να βοηθήσουν στην ενίσχυση της ηθικής και βιώσιμης επιχειρηματικότητας, αλλά 

και να συνεισφέρουν στη δημιουργία μια συνολικής και ολιστικής εμπειρίας ποιότητας.  

 

4. Συνέργειες και Περιφερειακή Πολιτική 

 

4.1 . Το ΕΣΠΑ ως καταλύτης των συνεργιών 

 

Η ολιστική προσέγγιση του πολιτιστικού αποθέματος αποτελεί έναν εκ των βασικών στόχων 

του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, ο οποίος αποτυπώνεται ανάγλυφα τόσο στο αναπτυξιακό όραμα της 

τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου, όσο και στη δομή των Επιχειρησιακών της 

Προγραμμάτων. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα της ύπαρξης ενός επιχειρησιακού 

μοντέλου, προβλεπόμενου από το ΕΣΠΑ, που δίνει τη δυνατότητα ολιστικής προστασίας, 

ανάδειξης, προβολής και διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί η 

Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (Ο.Χ.Ε.). 

 

Προς την ίδια κατεύθυνση κινούνται ακόμη δύο ομοειδή εργαλεία του ΕΣΠΑ, δηλαδή:  

α) η Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) και  

β) η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ).  

 

Κοινό στοιχείο όλων των προαναφερομένων μοντέλων αποτελεί ο ολιστικός σχεδιασμός της 

αναπτυξιακής διαδικασίας, εντός του οποίου συνυπάρχουν δημιουργικά: έργα υποδομής, 

δράσεις ενίσχυσης ιδιωτικών επιχειρήσεων, δράσεις αναβάθμισης δεξιοτήτων ανθρώπινου 

δυναμικού και δράσεις προβολής και προώθησης. Όλα αυτά τα έργα και οι δράσεις μπορούν 

να χρηματοδοτηθούν από ένα συνδυασμό χρηματοδοτικών πηγών (Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης κ.α.), κάτι το οποίο καθιστά τα ανωτέρω εργαλεία πολυταμειακά και 

πολυτομεακά.    

 

4.2 Η «κουλτούρα» της συνέργειας 

Πέρα, όμως, από τον κατάλληλο σχεδιασμό, η αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των 

εργαλείων, απαιτεί πρωτίστως την εμπέδωση μιας «κουλτούρας» συνεργειών, τόσο των 

μεταξύ των φορέων της δημόσιας διοίκησης, όσο και μεταξύ του δημοσίου τομέα ως 

συνόλου, με τους κοινωνικούς φορείς και τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Κρίσιμοι 

παράγοντες στη διαδικασία αυτή είναι οι δημόσιες υπηρεσίες που έχουν ως αρμοδιότητα την 

προαγωγή του πολιτισμού (δηλαδή το ΥΠΠΟΑ), η ακαδημαϊκή κοινότητα του τομέα αυτού 

(Σχολές ή Τμήματα Αρχαιολογίας κ.τ.λ.), οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο και τέλος οι ιδιωτικές μονάδες που επιχειρούν με αντικείμενο 

τον πολιτισμό ή άλλους κλάδους παραγωγής που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με αυτόν (π.χ. 

τουρισμός, εστίαση, υπηρεσίες, νέες τεχνολογίες κ.α.). Η δε επιτυχημένη συνέργεια 

προϋποθέτει την ύπαρξη επικοινωνίας, συντονισμού και συνεργασίας, μεταξύ διαφορετικών 

φορέων, που έχουν, όμως, τον ίδιο αναπτυξιακό στόχο. 
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4.3 Περιεχόμενο της Ο.Χ.Ε. στον τομέα του πολιτισμού 

Στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς το εργαλείο της Ο.Χ.Ε. χρησιμοποιείται κυρίως 

για το σχεδιασμό και τη δημιουργία των λεγόμενων «πολιτιστικών διαδρομών» ή των 

«αρχαιολογικών πάρκων», δηλαδή την εφαρμογή ενός διαφορετικού από τα καθιερωμένα 

«προϊόντος», το οποίο με επίκεντρο τον μνημειακό πλούτο μιας περιοχής δημιουργεί – με τις 

κατάλληλες συνέργειες – τις προϋποθέσεις για την αξιοποίηση της πολιτιστικής 

κληρονομιάς, προς όφελος της τοπικής ανάπτυξης με όρους αειφορίας και βιωσιμότητας. 

Στο πλαίσιο μιας διαδρομής ή ενός πάρκου συνυπάρχουν τα έργα αναστήλωσης και 

συντήρησης των μνημείων, με τις ενέργειες προβολής των μνημείων αυτών, μέσω της 

χρήσης των νέων ψηφιακών τεχνολογιών, αλλά κυρίως συνδυάζονται δημιουργικά με 

δράσεις που συνδέουν τα μνημεία με την παραγωγική δραστηριότητα.  

 

Αυτό σημαίνει την ανάγκη εφαρμογής δράσεων ενίσχυσης των ιδιωτικών επιχειρήσεων, 

ώστε να αναβαθμίσουν ποιοτικά τη λειτουργία τους και να την προσανατολίσουν στην 

αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων που προσφέρει η πολιτιστική κληρονομιά, σε 

μια σειρά από κλάδους παραγωγής όπως ο τουρισμός, η εστίαση, οι υπηρεσίες, οι Τ.Π.Ε. 

κ.α. Με αυτή τη λογική τα έργα και οι δράσεις της Ο.Χ.Ε. μπορούν να χρηματοδοτηθούν 

τόσο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (τα έργα και οι δράσεις 

υποδομής, ανάδειξης και προβολής, η ενίσχυση των επιχειρήσεων), όσο και από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (οι ενέργειες αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού), 

εφαρμόζοντας έτσι στην πράξη την έννοια της «πολυταμειακής» χρηματοδότησης.   

 

4.4 Τα τέσσερα βήματα της ολιστικής προσέγγισης στην ανάδειξη της πολιτιστικής 

κληρονομιάς 

 

Συνεπώς, στο πλαίσιο της ολιστικής προσέγγισης στην ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων 

και μνημείων, πρέπει να συνυπάρξουν αρμονικά τέσσερα τουλάχιστον βήματα:  

 

(α) τα έργα υποδομής που αφορούν στην προστασία των χώρων και μνημείων, 

 

(β) οι ενέργειες προώθησης (μάρκετινγκ) και οι ψηφιακές εφαρμογές που απαιτούνται για 

την προβολή τους,  

 

(γ) η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, ώστε με ένα ποιοτικό τρόπο να αξιοποιηθούν τα 

αναδεδειγμένα και προβεβλημένα μνημεία, προς όφελος της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης 

και  

 

(δ) η λειτουργία φορέα μόνιμης διακυβέρνησης (διαχείρισης) του όλου εγχειρήματος, ώστε 

να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά του και μετά το πέρας των χρηματοδοτήσεων της τρέχουσας 

Προγραμματικής Περιόδου.  

 

Εδώ φαίνεται με τη χρήση ορισμένων απλών παραδειγμάτων, πως μπορεί η ψηφιακή 

τεχνολογία να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη υλοποίηση ορισμένων δράσεων και 

ενεργειών, που συμπεριλαμβάνονται στα ανωτέρω αναφερόμενα βήματα (βλ. Σχήμα 3): 
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Σχήμα 3: Τέσσερα βήματα για την υλοποίηση των προγραμμάτων πολιτισμού 

 

1. Στο πλαίσιο των έργων υποδομής για την προστασία, αποκατάσταση και συντήρηση 

των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, περιλαμβάνονται πολλές φορές και 

ενέργειες τεκμηρίωσης και ερμηνείας, οι οποίες υποβοηθούνται μέσω της χρήσης 

του ψηφιακού ημερολογίου ανασκαφής (ενιαίο ψηφιοποιημένο σύστημα 

αρχαιολογικής τεκμηρίωσης) ή με τη χρήση ΤΠΕ στις διαδικασίες αποτύπωσης και 

απεικόνισης των μνημείων. 

 

2. Η χρησιμοποίηση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών για την τρισδιάστατη 

αναπαράσταση των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων ή η χρήση των social 

media και γενικότερη η αξιοποίηση των μεγάλων δυνατοτήτων που προσφέρει το 

διαδίκτυο, μπορεί πραγματικά να απογειώσει την προσπάθεια ανάδειξης και 

προβολής τους, 

 

3. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν ενεργά στο εγχείρημα της 

αξιοποίησης των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων προς όφελος της τοπικής 

οικονομικής ανάπτυξης, θα πρέπει να πιστοποιηθούν από το φορέα διαχείρισης ότι 

παρέχουν τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα τους, με βάση τις κοινά συμφωνημένες αρχές 

του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας. Η διαδικασία της υποβολής της αίτησης και των 

στοιχείων του φακέλου για την πιστοποίηση, καθώς και η χορήγηση της 

πιστοποίησης μπορούν να διεκπεραιώνονται μέσω μιας δικτυακής ψηφιακής 

εφαρμογής, που θα διασφαλίζει την αμεροληψία, την αντικειμενικότητα και την 

ταχύτητα. 

 

4. Τέλος, η αποτελεσματική διαχείριση της συνέχισης της λειτουργίας μιας 

«διαδρομής» με όρους ποιότητας, αειφορίας και βιωσιμότητας – μετά την εξάντληση 

των δυνατοτήτων χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ – μπορεί να διευκολυνθεί από τη 

χρήση μεθόδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η διασφάλιση της ποιοτικής 

λειτουργίας όλων όσοι εμπλέκονται στις διαδικασίες διαχείρισης των «παραδοτέων» 

μιας Ο.Χ.Ε. (πολιτιστική διαδρομή, αρχαιολογικό πάρκο) είναι αποφασιστικής 

σημασίας, καθώς πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο οργάνωσης και λειτουργίας, 

προκειμένου να επικοινωνούν και να συνεργάζονται αποτελεσματικά. Για το λόγο 

αυτό το ΥΠ.ΠΟ.Α., οι φορείς της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι 
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ιδιωτικές επιχειρήσεις, αλλά και οι οργανώσεις της κοινωνίας που θα εμπλακούν 

πρέπει να εισαγάγουν στο «λεξιλόγιό» τους όρους της ποιότητας, της ανταπόκρισης 

και της αποτελεσματικότητας της δράσης τους. Στην προσπάθεια αυτή μπορεί να 

συμβάλει ουσιαστικά η λειτουργία ψηφιακών εφαρμογών ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης, τόσο σε ενδοκρατικό επίπεδο, όσο και στο επίπεδο της επικοινωνίας 

και συνεργασίας της δημόσιας διοίκησης με τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.      

 

5. Οδικός Χάρτης για μια Ψηφιακή Πολιτική για τον Πολιτισμό 

 

5.1 Προκειμένου να φτάσουμε στην σκοπούμενη ψηφιακή πολιτική είναι απαραίτητο να 

ακολουθήσουμε έναν οδικό χάρτη με βασικούς οδοδείκτες που θα επιτρέψουν την 

απρόσκοπτη υλοποίησή της:  

 

5.1.2 Το πρώτο και βασικότερο είναι να καθιερωθεί το τεκμήριο της «ανοιχτότητας» ως η 

βασική αρχή για την πολιτιστική πληροφορία. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οποιοδήποτε 

ψηφιακό τεκμήριο ή πληροφορία που βρίσκεται σε ψηφιακή μορφή και ελέγχεται από το 

Υπουργείο Πολιτισμού ή από εποπτευόμενο φορέα ή έχει χρηματοδοτηθεί με δημόσιο 

χρήμα, θα πρέπει επί της αρχής να είναι κατ’ αρχήν ανοιχτή. Αυτό εκφράζεται και στο 

Σχήμα 2 του Ανθεμίου. Οποιαδήποτε άλλη μορφή διάθεσης (περιορισμένα ανοιχτή ή 

κλειστή) θα πρέπει να αιτιολογείται στη βάση της αξίας για τα δημόσια αγαθά που αυτή 

επιφέρει.  

 

5.1.3 Ο δεύτερος οδοδείκτης σχετίζεται με τη δημιουργία του Εθνικού Ανοιχτού 

Πολιτιστικού Νέφους. Αυτό σημαίνει ότι το Πολιτιστικό Νέφος, όπως έχει περιγραφεί 

ανωτέρω, είναι διαθέσιμο σε όλους τους φορείς που ανήκουν στο πολιτιστικό οικοσύστημα, 

προκειμένου να διαθέτουν τις υπηρεσίες τους ο ένας στον άλλο και όλοι στον τελικό χρήστη 

(πολίτη, εκπαιδευόμενο, ιδιώτη).  

 

5.1.4 Προκειμένου να προσδιορίζεται το τι δεν θα είναι ανοιχτό, τι δηλαδή θα ανατρέπει το 

τεκμήριο «ανοιχτότητας»  θα πρέπει να δημιουργηθούν τυποποιημένες διαδικασίες με απλά 

κριτήρια που θα είναι κατανοητά από αυτούς που καλούνται να λάβουν τις σχετικές 

αποφάσεις. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχουν τυποποιημένες άδειες διανομής και διάθεσης 

τόσο του μερικώς ανοιχτού, όσο και του κλειστού υλικού. Τέλος, η διαδικασία θα πρέπει να 

είναι ψηφιοποιημένη, ώστε να υπάρχει ανιχνευσιμότητα, διαφάνεια και συνοχή στη λήψη 

των σχετικών αποφάσεων. 

 

5.1.5 Θα πρέπει να δημιουργηθεί μία Εθνική Επιτροπή Ελεύθερης Πρόσβασης στην 

Πληροφορία που θα απαρτίζεται από πρόσωπα εγνωσμένου και διεθνούς κύρους και τα 

οποία θα δώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διάθεση της ανοιχτής πολιτιστικής 

πληροφορίας, αλλά και θα συμβουλεύσουν το Υπουργείο σε σχέση με τα κριτήρια, τις 

διαδικασίες και τις πρότυπες φόρμες αδειοδότησης για τα μερικώς ανοιχτά και κλειστά 

δεδομένα.  

 



48 
 

5.1.6 Συνολικά, θα πρέπει να δημιουργηθεί μια ρωμαλέα επιτροπή εντός του Υπουργείου 

που θα έχει τη διακυβέρνηση του ψηφιακού προγράμματος και θα έχει τη θεσμική και 

οργανωσιακή κατοχύρωση, τη γνωσιακή επάρκεια και την υλικοτεχνική υποδομή, 

προκειμένου να επιτύχει το έργο της. 

 

5.1.7 Το έργο της επιτροπής θα υποβοηθείται σε τεχνικό και επιστημονικό επίπεδο από 

ιδιωτική εταιρεία εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας που θα έχει ως στόχο την υποστήριξη 

του Υπουργείου σε τρία επίπεδα: (α) σε επίπεδο εκπαίδευσης και υποστήριξης των χρηστών 

–ιδίως των αρχαιολόγων- που θα ανοίγουν τα δεδομένα, (β) σε επίπεδο τεχνικής 

υποστήριξης του Εθνικού Ανοιχτού Πολιτιστικού Νέφους, (γ) σε επίπεδο παρακολούθησης 

των διεθνών εξελίξεων και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Υπουργείο και ιδίως 

στην Εθνική Επιτροπή Ελεύθερης Πρόσβασης στην Πληροφορία.  

 

5.2 Συμπερασματικά, η ψηφιακή πολιτική που προτείνεται έρχεται να θέσει το Υπουργείο 

και τον Αρχαιολόγο, καθώς και τους λοιπούς επιστήμονες του πολιτισμού στο κέντρο μιας 

διαδικασίας ουσιαστικού μετασχηματισμού του οικοσυστήματος του πολιτισμού στη χώρα 

με άξονα το ζωντανό μνημείο και το αξιακό σύστημα της δημόσιας αρχαιολογίας που πρέπει 

να το περιβάλλει. Τα ψηφιακά εργαλεία έρχονται να υποστηρίξουν το όραμα αυτό, εντός του 

ευρύτερου πλαισίου των ευρωπαϊκών πολιτικών με πυξίδα την εξυπηρέτηση του δημοσίου 

συμφέροντος.  
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Επισυναπτόμενο 6ο:  

 

4η Συνάντηση άνω ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ 

«Diazoma.Net» - Icarus 

Κυριακή 10 Ιουνίου 2018  και ώρα 11:00 π.μ. 

Πολυχώρος Eco Zone / εκδόσεις ΚΕΡΚΥΡΑ – ECONOMIA 

 

Πρόγραμμα 

Συντονίζει η Ελένη Δουνδουλάκη 

11:00-11:05 

11:05-11:10 

11:10-11:20 

11:20-11:30 

 

 Προβολή video  «το ΔΙΑΖΩΜΑ ΣΕ 2’ »  

 Το δίκτυο του Άνω Διαζώματος, Μαρία Κουρασάνη  

 Η  πλατφόρμα  «Icarus»,  Ευδόκιμος Φρέγκογλου  

 Η  γαλλική σελίδα του Διαζώματος, Μαργαρίτα Μόλτερ  

11:30-12:00 Δίκτυο Αρχαίων Θεάτρων  

  

 Ένα νέο Δίκτυο για τα αρχαία  θέατρα  της λεκάνης της 

Μεσογείου,  Βασίλης Λαμπρινουδάκης και Δανάη Αντωνάκου  

 

(skype/video Mrs Monica Centanni, Δ/ντρια του “La Rivista di 

Engramma. The Classical Tradition in Western Memory” Scientific 

Journal of the Iuav Università di Venezia)  

 

12:00-12:05 

 

12:05-12:20 

 

12:20-12:35 

 

12:35-12:50 

 

12:50-13:00 

 

Εκπαιδευτικές δράσεις,   

Εισαγωγή Μαίρη Μπελογιάννη  

 

 Η συνεργασία του Διαζώματος με το Φεστιβάλ Φιλοσοφίας 

Μεγάλη Ελλάδα, Valentino Berton    

 Η συνεργασία του Διαζώματος με τον Οργανισμό Euphrosyne, 

Νathalie Βries 

 Μια πρέσβειρα για το αρχαίο θέατρο Σπάρτης – Το Πρόγραμμα: 

«Αγκαλιάζουμε τα μνημεία μας στη Σπάρτη, Σπάρτη 15 Μαΐου 

– 15 Ιουλίου 2018» - Πανεπιστήμιο Γέιλ,  Δάφνη Μartin  

 Η πλατφόρμα Generation D, Σωκράτης Μεχτερίδης 
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13:00-13:10 

 

13:10-13:20 

 Ιωνίδειος Σχολή. Πρότυπο εκπαιδευτικών δράσεων, παρουσίαση 

από μαθητή της Σχολής.  

 

 Παρουσίαση της εργασίας εξαμήνου του Τμήματος Επιστημών 

της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του Ο.Π.Α, με θέμα  

«Πρόβλεψη και προτάσεις αξιοποίησης του Αρχαιολογικού 

Πάρκου του Ορχομενού Βοιωτίας στην οικονομία και την 

κοινωνία της περιοχής», από την ομάδα εργασίας που την 

εκπόνησε. 

 

 

 

13:20-13:25 

 

 

13:25-13:30 

            Η  Υιοθεσία των αρχαίων θεάτρων 

               

 Ίδρυμα J.M. Kaplan Fund΄,  Ένας σύγχρονος χορηγός για τα 

αρχαία θέατρα., Μαρία Σοφικίτου 

 

 

 Will Raynolds, Program Director, Heritage Conservation (J.M. 

Kaplan Fund) - video 

13:30-14:30 Διάλογος 
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Επισυναπτόμενο 7ο:  

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Μάρτιος 2018 
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Επισυναπτόμενο 8ο:  

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Απρίλιος 2018 

 

 
 


