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27/11/2016 

Δελτίο τφπου του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Ελλθνικό Φεςτιβάλ ΑΕ 

Το Φεςτιβάλ Ακθνϊν και Επιδαφρου αποτελεί ζναν ιςτορικό πολιτιςμικό πυλϊνα 

που ζχει ταυτιςτεί ςτθ ςυλλογικι μασ ςυνείδθςθ με τθν ανάδειξθ και τθν εξζλιξθ 

των παραςτατικϊν τεχνϊν ςτθ χϊρα μασ αλλά και με  μια μεγάλθ γιορτι  για τθν 

πόλθ τθσ Ακινασ. Αυτι τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά αναλάβαμε ωσ μζλθ του ΔΣ τθσ 

Ελλθνικό Φεςτιβάλ Α.Ε. να ςυνδιαχειριςτοφμε μαηί με τον νζο καλλιτεχνικό 

διευκυντι κ. Βαγγζλθ Θεοδωρόπουλο από τθν ανάλθψθ των κακθκόντων μασ, τθν 

1θ Απριλίου 2016. Η υλοποίθςθ του φετινοφ φεςτιβάλ ιταν ζνασ άκλοσ για όλουσ 

μασ αλλά κυρίωσ για τουσ εργαηόμενουσ του Φεςτιβάλ. Πρωταρχικόσ μασ ςτόχοσ 

ιταν και παραμζνει θ κεςμοκζτθςθ ενόσ πλαιςίου λειτουργίασ του οργανιςμοφ ζτςι 

ϊςτε να μθν επθρεάηεται από τισ αλλαγζσ των προςϊπων ςτθ διοίκθςθ, από 

μελλοντικά ΔΣ, καλλιτεχνικοφσ και γενικοφσ διευκυντζσ. Παράλλθλοσ ςτόχοσ μασ 

παραμζνει θ μείωςθ των λειτουργικϊν εξόδων του Φεςτιβάλ, ειδικά ςε μια περίοδο 

παρατεταμζνθσ οικονομικισ κρίςθσ που οποιοδιποτε λάκοσ και υπερβολι 

επιβαρφνει τον κρατικό προχπολογιςμό και τον Ζλλθνα πολίτθ.  

Παρά τα όςα υποςτθρίχκθκαν δθμοςίωσ δεν μασ χωρίηουν προςωπικζσ διαφορζσ με 

τον καλλιτεχνικό διευκυντι κο Βαγγζλθ Θεοδωρόπουλο, οφτε κεωροφμε πρόςφορο 

ζναν διάλογο που ςτθρίηεται ςε προςωπικζσ διενζξεισ. Οι ρόλοι μασ, του ΔΣ και του 

καλλιτεχνικοφ διευκυντι, είναι διακριτοί από το νόμο και παρά το ότι τα 

περιςςότερα μζλθ του ΔΣ προζρχονται από τον χϊρο τθσ τζχνθσ και του πολιτιςμοφ  

ουδζποτε προςπακιςαμε να παρζμβουμε ςτο καλλιτεχνικό του ζργο. Σεβόμαςτε 

και ςτθρίηουμε το καλλιτεχνικό του όραμα με τθν μόνθ προχπόκεςθ όμωσ πωσ αυτό 

υπακοφει και προςαρμόηεται ςτουσ δθμοςιονομικοφσ κανόνεσ και τισ νόμιμεσ 

διαδικαςίεσ που θ νομοκεςία επιβάλλει να τθροφνται ςε κάκε δθμόςιο φορζα που 

λειτουργεί με κρατικι επιχοριγθςθ όπωσ θ Ελλθνικό Φεςτιβάλ Α.Ε. Kατανοοφμε τθν 

ανάγκθ για ζναν ευζλικτο και αποτελεςματικό οργανιςμό αλλά ο κεςμικόσ μασ 

ρόλοσ και θ ευκφνθ δεν μασ επιτρζπουν να παρακάμπτουμε τθ νομιμότθτα 

κεωρϊντασ πωσ αυτόσ είναι και ο μόνοσ τρόποσ να διαςφαλίςουμε τθν επιτυχι 

ςυνζχεια του Φεςτιβάλ και τθν προςταςία του δθμοςίου ςυμφζροντοσ.  

Βαςικι επιδίωξθ του ΔΣ τουσ τελευταίουσ μινεσ ιταν θ ςυγκρότθςθ του 

οργανιςμοφ με τθν δθμιουργία εςωτερικοφ κανονιςμοφ και θ εξεφρεςθ λφςθσ για 

το εργαςιακό κακεςτϊσ των υπαλλιλων του Φεςτιβάλ.  Η προςπάκεια αυτι, που 

δεν είχε γίνει ποτζ από τθν ίδρυςθ του Φεςτιβάλ, αποτελεί ανάγκθ για τθν 

αναβάκμιςθ του οργανιςμοφ και τθν απρόςκοπτθ μελλοντικι του λειτουργία. Η 

μετάβαςθ ςε ζναν οργανιςμό που κα δρα βάςει διαδικαςιϊν και ςτοχεφςεων, 

αποτελεί τον ςτόχο που το διοικθτικό ςυμβοφλιο δεςμεφτθκε εξαρχισ να 

υπθρετιςει. Οφείλουμε να περιφρουριςουμε όχι μόνο τθν ιδζα του κεςμοφ του 

Φεςτιβάλ Ακθνϊν και Επιδαφρου αλλά και τον ίδιο τον οργανιςμό από τισ χρόνιεσ 

πακογζνειεσ που κατζςτθςαν δυςλειτουργικι τθν τωρινι του δομι ενϊ τον 

ηθμίωςαν οικονομικά. Ενζργειεσ και πρακτικζσ που δεν εντάςςονται ςε αυτό το 

πλαίςιο, δεν μποροφν να υιοκετθκοφν από τον οργανιςμό και τθν διοίκθςθ.  
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Η χρονικι ςτιγμι που επιλζξαμε να τοποκετθκοφμε οφείλεται ςτθ δζςμευςθ μασ 

απζναντι ςτθν Υπουργό Πολιτιςμοφ που μόλισ πρόςφατα ανζλαβε τα κακικοντα 

τθσ. Η αναλυτικι μασ απάντθςθ για τα κζματα που ζκεςε ο καλλιτεχνικόσ 

διευκυντισ παρατίκεται παρακάτω: 

 

 

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ υφίςταται με τθ ςθμερινι του μορφι, ωσ ανϊνυμθ εταιρία 

δθλαδι, του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, από το 1998, εποπτεφεται από τον Υπουργό 

Πολιτιςμοφ και λειτουργεί χάριν του δθμοςίου ςυμφζροντοσ (άρκρο 1, ν. 

2636/1998, ΦΕΚ 198Α/27.08.1998).  

Ο χαρακτιρασ του οργανιςμοφ ωσ δθμόςιου φορζα ςυνεπάγεται τόςο κατά τον 

ιδρυτικό του νόμο, όςο και κατά τθν πάγια νομολογία των διοικθτικϊν δικαςτθρίων, 

τθ λειτουργία τθσ εταιρίασ βάςει των κανόνων του δθμόςιου λογιςτικοφ και των 

γενικϊν αρχϊν τθσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ. 

Επίςθσ, κατά περιεχόμενο του άρκρου 15 του Καταςτατικοφ τθσ εταιρίασ:  

«Το ΔΣ είναι αρμόδιο για τθ διοίκθςθ (διαχείριςθ και διάκεςθ) τθσ εταιρικισ 

περιουςίασ και τθν εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρίασ. Αποφαςίηει γενικά για όλα τα 

ηθτιματα που αφοροφν τθν εταιρία μζςα ςτο πλαίςιο του εταιρικοφ ςκοποφ, με 

εξαίρεςθ εκείνα που ςφμφωνα με το νόμο ι το καταςτατικό ανικουν ςτθν 

αποκλειςτικι αρμοδιότθτα τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ». 

Ομοίωσ, ςφμφωνα με το άρκρο 22 του Καταςτατικοφ, το Διοικθτικό Συμβοφλιο είναι 

αρμόδιο για τθν κατάρτιςθ των ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων του 

οργανιςμοφ. 

Με δεδομζνεσ τισ προαναφερόμενεσ επιςθμάνςεισ, ςθμειϊνουμε τα ακόλουκα: 

1ονΟ Καλλιτεχνικόσ Διευκυντισ, κοσ Βαγγζλθσ Θεοδωρόπουλοσ οργάνωςε τθ 

ςυνζντευξθ τφπου τθσ 7θσ.11.2016 προκειμζνου να παρουςιάςει ςτουσ 

πολιτιςτικοφσ ςυντάκτεσ τον απολογιςμό τθσ τελευταίασ καλλιτεχνικισ περιόδου. 

Ωςτόςο, παρά τα μονότονα και ςυςτθματικά αιτιματά μασ, όπωσ αυτά προκφπτουν 

από τα πρακτικά των ςυνεδριάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, ουδζποτε από το 

τζλοσ αυτισ τθσ περιόδου μζχρι και ςιμερα, ο απολογιςμόσ υποβλικθκε προσ 

ζγκριςθ ενϊπιον του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, όπωσ κατά νόμο ορίηεται. Συνεπϊσ, θ 

μονομερισ, γενικόλογθ και αφθγθματικι παράκεςθ απολογιςτικϊν, μθ 

οικονομικϊν ςτοιχείων ενϊπιον των πολιτιςτικϊν ςυντακτϊν, πζραν του ότι εκκζτει 

τθ κεςμικι λειτουργία του οργανιςμοφ, κατά καμία ζννοια δε κεραπεφει τθν 

ζλλειψθ τθσ κατά νόμο απαιτοφμενθσ προθγοφμενθσ ζγκριςθσ από το ΔΣ του 

φορζα. 

2ονΩσ προσ τθ λιξθ των ςυμβάςεων των εργαηόμενων ςτθν ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ και τθ κζςθ του Γενικοφ Διευκυντι: πράγματι από 31.10.2016 ζλθξαν 

οι ςυμβάςεισ των εργαηόμενων ςτθν εταιρεία. Δυςτυχϊσ, θ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ 
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ενϊ λειτουργεί από το 1998, δεν ζχει αποκτιςει ζωσ και ςιμερα εςωτερικό 

κανονιςμό λειτουργίασ και ςχετικό οργανόγραμμα. Μζχρι ςιμερα, οι εργαηόμενοι 

τθσ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ απαςχολοφνται ςτο φορζα για τθν κάλυψθ πάγιων και 

διαρκϊν αναγκϊν, με διαδοχικϊσ ανανεοφμενεσ -και ωσ εκ τοφτου, μθ νόμιμεσ- 

ςυμβάςεισ εργαςίασ. Το ΔΣ του οργανιςμοφ που υφίςταται με τθ ςθμερινι του 

ςφνκεςθ μόλισ από 14.10.2016 (ΦΕΚ 552 ΥΟΔΔ/14.10.2016), πραγματοποίθςε 

ςυντονιςμζνεσ ςυναντιςεισ εργαςίασ τόςο με τον τ. Υπουργό Πολιτιςμοφ, κο 

Αριςτείδθ Μπαλτά, τον τ. Αναπλθρωτι Υπουργό Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ 

Αναςυγκρότθςθσ, κο Χριςτόφορο Βερναρδάκθ, πριν τον κυβερνθτικό 

αναςχθματιςμό όςο και το Ανϊτατο Συμβοφλιο Επιλογισ Προςωπικοφ ωσ κατά νόμο 

αρμόδιο όργανο προκειμζνου να διαςφαλίςει τθν κατάρτιςθ του εςωτερικοφ 

οργανογράμματοσ, μζχρι το τζλοσ του τρζχοντοσ ζτουσ. Σε ό,τι αφορά τθ νόμιμθ 

απαςχόλθςθ των εργαηόμενων για τθ μεταβατικι χρονικι περίοδο ζωσ και το τζλοσ 

του 2017, οπότε και εκτιμάται ότι κα ζχουν ολοκλθρωκεί οι διαδικαςίεσ ςτελζχωςθσ 

του φορζα, μόλισ ςτισ 10.11, ψθφίςτθκε από τθ Βουλι των Ελλινων ςχετικι διάταξθ 

νόμου ωσ βουλευτικι τροπολογία υποβλθκείςα από τον τ. Υπουργό Πολιτιςμοφ κο 

Αριςτείδθ Μπαλτά,με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ νζασ Υπουργοφ Πολιτιςμοφ κασ 

Λυδίασ Κονιόρδου. Η διάταξθ αυτι παρζχει ςτο ΔΣ τθν εξουςιοδότθςθ για τθν 

ανανζωςθ των ςυμβάςεων, μζχρι το πζρασ τθσ μεταβατικισ περιόδου.  

Ομοίωσ, ςτθν ίδια διάταξθ νομοκετικθκε θ πλιρωςθ τθσ κζςθσ του Γενικοφ 

Διευκυντι με ανοιχτι πρόςκλθςθ, ωσ υποχρεωτικι διαδικαςία για τθν ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ.Είναι ςθμαντικό να καταγραφεί ότι ο λόγοσ που δεν προχϊρθςε 

νωρίτερα θ πλιρωςθ τθσ κζςθσ είναι ότι ο απελκϊν Πρόεδροσ του ΔΣ πρότεινε 

αιφνιδίωσ ςτθ με αρ. 21 ςυνεδρίαςθ τθσ 15.09.16, τθν απευκείασ ανάκεςθ 

κακθκόντων ςε ςυγκεκριμζνο πρόςωπο, τον Παναγιϊτθ Δοφρο, χωρίσ να ζχει 

προθγθκεί δθμόςια, διαγωνιςτικι διαδικαςία. Το ΔΣ είχε κατ’ επανάλθψθ 

τοποκετθκεί υπζρ των ανοιχτϊν διαδικαςιϊν, οι οποίεσ διαςφαλίηουν αμερολθψία 

και διαφάνεια, ςυνάδουν δε με το ικοσ και το φφοσ τθσ αριςτερισ διακυβζρνθςθσ, 

ενϊ ταυτόχρονα, ςυμβάλλουν ςτθν εμπζδωςθ αιςκιματοσ δικαίου ςτθ δθμόςια 

διοίκθςθ. 

Ζτςι, ςτισ 17.11.2016 με απόφαςι του, το ΔΣ τθσ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ 

προχϊρθςε ςτθν προκιρυξθ τθσ κζςθσ του Γενικοφ Διευκυντι του οργανιςμοφ, 

κακϊσ επίςθσ και ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ για τθ ςφναψθ των εργαςιακϊν 

ςυμβάςεων του προςωπικοφ τθσ εταιρείασ, κατ’ εφαρμογι του επικαιροποιθμζνου 

νομοκετικοφ πλαιςίου. Μετά από παρζμβαςθ τθσ Υπουργοφ Πολιτιςμοφ και 

Ακλθτιςμοφ, κασ Λυδίασ Κονιόρδου θ διαδικαςία κακυςτζρθςε μία εβδομάδα μζχρι 

τθν ςυνάντθςθ του προεδρείου του ΔΣ μαηί τθσ. Αυτι τθν ςτιγμι θ διαδικαςία 

ςυνεχίηεται με το ΔΣ να παίρνει όλεσ τισ απαραίτθτεσ αποφάςεισ για τθν ανανζωςθ 

των ςυμβάςεων του προςωπικοφ τθσ εταιρείασ. Επιπλζον, θ προκιρυξθ για τθ 

ςτελζχωςθ τθσ κζςθσ του Γενικοφ Διευκυντι είχε από τθν πρϊτθ ςτιγμι αναρτθκεί 

ςτθ ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  
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 3ονΑπολφτωσ ανακριβισ είναι ο ιςχυριςμόσ του Καλλιτεχνικοφ Διευκυντι ωσ 

προσ τθ μθ υποβολι φακζλου τθσ εταιρείασ για τθ χρθματοδότθςθ από το 

περιφερειακό επιχειρθςιακό πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020», κακϊσ εκκρεμεί 

μζχρι και ςιμερα, θ υποβολι προτεινόμενων καλλιτεχνικϊν δράςεων από τον κο 

Βαγγζλθ Θεοδωρόπουλο. Σχετικζσ ςυναντιςεισ εργαςίασ πραγματοποιικθκαν τόςο 

με γραφείο ςυμβοφλου επιχειριςεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, όςο και εντόσ τθσ 

υπθρεςιακισ επιτελικισ δομισ ΕΣΠΑ του ΥΠΠΟΑ. Συνεπϊσ, θ ςχετικι αρμοδιότθτα 

κι ευκφνθ δεν αφορά τα κακικοντα του Γενικοφ Διευκυντι, αλλά ωσ καλλιτεχνικόσ 

προγραμματιςμόσ αντιςτοιχεί εξ’ ολοκλιρου ςτον Καλλιτεχνικό Διευκυντι. 

4ον Ωσ προσ τθν άρνθςθ του ΔΣ να προςλάβει ζναν ακόμθ ςφμβουλο 

ανταποκρινόμενο ςε ςχετικό αίτθμα του Καλλιτεχνικοφ Διευκυντι: πράγματι, ςτθ με 

αρ. 27 ςυνεδρίαςθ τθσ 18θσ.10.2016, το ΔΣ του οργανιςμοφ αρνικθκε να 

προχωριςει άμεςα ςτθν επίμαχθ πρόςλθψθ για δφο λόγουσ: α) επρόκειτο για τθν 

ίδια μζρα που ανακοινϊκθκε ςτουσ εργαηόμενουσ τθσ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ, θ 

αδυναμία άμεςθσ ανανζωςθσ των ςυμβάςεϊν τουσ, δεδομζνου ότι εκκρεμοφςε 

ακόμθ θ ψιφιςθ τθσ προαναφερόμενθσ νομοκετικισ ρφκμιςθσ, β) κα επρόκειτο για 

τονπζμπτο ςφμβουλο, του Καλλιτεχνικοφ Διευκυντι, του οποίου θ επιτελικι ομάδα 

αρικμεί ιδθ τζςςερισ καλλιτεχνικοφσ ςυμβοφλουσ, μία ςφμβουλο επικοινωνίασ και 

δφο γραμματείσ, πλζον του ιδθ υπθρετοφντοσ προςωπικοφ ςτθν ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ. Το ΔΣ του οργανιςμοφ ζκρινε ότι θ εκτζλεςθ του εναπομείναντοσ 

προχπολογιςμοφ, μζχρι το τζλοσ του οικονομικοφ ζτουσ, δεν επζτρεπε τθν 

πρόςκετθ αυτι επιβάρυνςθ, ενϊ μετζκεςε το ηιτθμα για τισ αρχζσ του νζου 

οικονομικοφ ζτουσ, οπότε και προτίκεται να διαρρυκμίςει διαφορετικά το ηιτθμα 

του ςυνολικοφ ποςοφ μιςκοδοςίασ τθσ ομάδασ που πλαιςιϊνει τον Καλλιτεχνικό 

Διευκυντι. Σθμειωτζον δε ότι το φψοσ του τρζχοντοσ ποςοφ για τθ μιςκοδοςία του 

καλλιτεχνικοφ επιτελείου αγγίηει ετθςίωσ τισ 174.000 ευρϊ με τα ςθμερινά 

δεδομζνα, χωρίσ να υπολογίηεται το κόςτοσ του 5ου καλλιτεχνικοφ ςυμβοφλου 

μουςικισ και θ ανανζωςθ τθσ ςφμβαςθσ του ςυμβοφλου για τισ διεκνείσ 

μετακλιςεισ που κα είναι προςαυξθμζνθ κατά 5.000 ευρϊ τον επόμενο χρόνο, 

ανεβάηοντασ ζτςι το ςυνολικό κόςτοσ τθσ καλλιτεχνικισ διεφκυνςθσ ςτα 200.000 

ευρϊ για το 2017.  

5ονΩσ προσ το Λφκειο τθσ Επιδαφρου: το ΔΣ του οργανιςμοφ καλωςόριςε με 

εγκαρδιότθτα από τθν πρϊτθ ςτιγμι, το όραμα του Καλλιτεχνικοφ Διευκυντι 

ςχετικά με τθ ςυγκεκριμζνθ δράςθ. Το πρόβλθμα και ςτο ςθμείο αυτό, είναι ότι ο 

κοσ Βαγγζλθσ Θεοδωρόπουλοσ ενϊ ζχει προαναγγείλει τθν περί θσ ο λόγοσ δράςθ 

από τα μζςα του περαςμζνου καλοκαιριοφ και ζχει προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ 

αναλάβει δθμοςίωσ ςχετικζσ δράςεισ και πρωτοβουλίεσ, ουδζποτε μζχρι και 

ςιμερα, ζχει υποβάλει προσ ζγκριςθ ενϊπιον του ΔΣ, όπωσ ςυνεχϊσ και κατ’ 

εξακολοφκθςθ του ηθτείται, αντίςτοιχθ οικονομοτεχνικι μελζτθ.Διότι, αν και ςτθ με 

αρ. 20 ςυνεδρίαςθτθσ 09.09.2016 παρζδωςε φάκελο προσ ζγκριςθ για το ζργο, 

απουςιάηουν ωςτόςο,ςθμαντικά ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν υλικοτεχνικι μελζτθ, 

τθν οργανωτικι δομι και κυρίωσ το ςυνολικό προχπολογιςμό του εγχειριματοσ, 

που ακόμα και ςιμερα αγνοοφμε.Επιπλζον, ουδζποτε μζχρι και ςιμερα, 
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υποβλικθκε ενϊπιον του ΔΣ ςχζδιο ζγγραφθσ ςυμφωνίασ ι δζςμευςθσ μεταξφ τθσ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ και φορζων, οι οποίοι προτίκενται κατά διλωςθ του 

Καλλιτεχνικοφ Διευκυντι να ςυνεργιςουν για τθν υλοποίθςθ του Λυκείου τθσ 

Επιδαφρου. Είναι αυτονόθτο ότι το ΔΣ κα ςτθρίξει και κα προωκιςει κάκε τζτοια 

ςφμπραξθ.  

 Όπωσ ο ίδιοσ, ο Καλλιτεχνικόσ Διευκυντισ επιβεβαίωςε ςτθ ςυνεδρίαςθ του 

ΔΣ τθσ 17θσ Νοεμβρίου, όλεσ οι ςυμφωνίεσ που αφοροφν ςτο Λφκειο τθσ Επιδαφρου 

παραμζνουν μζχρι ςτιγμισ προφορικζσ.  Για το λόγο αυτό, το ΔΣ πρότεινε ςτον 

Καλλιτεχνικό Διευκυντι, ιδθ από τθ με αρ. 26 ςυνεδρίαςθ τθσ 18θσ.10.2016, τθ 

ςυγκρότθςθ ομάδασ εργαςίασ ςτθν οποία κα ςυμμετείχαν εκτόσ των ςυνεργατϊν 

του ΚαλλιτεχνικοφΔιευκυντι, δφο από τα μζλθ του ΔΣ, ο οικονομικόσ διευκυντισ, το 

γραφείο παραγωγισ και ο νομικόσ ςφμβουλοσ για να προχωριςει άμεςα θ ΕΦ ΑΕ 

ςτθ ςφνταξθ μνθμονίων ςυνεργαςίασ με τουσ εν λόγω φορείσ και να αποςαφθνιςτεί 

και το ςυνολικό κόςτοσ του ζργου. Ζχει κατ’ επανάλθψθ ζχει καταςτεί ςαφζσ ότι ο 

ακριβισ προχπολογιςμόσ των ςχεδιαηόμενων δράςεων διαςφαλίηει τθν ιςόρροπθ 

και ορκολογικι διαχείριςθ των διακζςιμων του οργανιςμοφ, ενϊ παράλλθλα, 

εγγυάται τθν κατά το δυνατό πιο πιςτι εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ. Δζςμευςθ 

του παρόντοσ ΔΣ είναι θ αποφυγι διολίςκθςθσ ςε οικονομικζσ υπερβάςεισ και θ 

αποφυγι ομοίωσ, ςυνακόλουκθσ διεκδίκθςθσ ζκτακτων επιχορθγιςεων από το 

Υπουργείο Οικονομικϊν. 

6ον Αναφορικά με τα ταξίδια τθσ καλλιτεχνικισ διεφκυνςθσ,μζχρι ςιμερα, 

ζχει δαπανθκεί το ποςό των 18.499,12 ευρϊ. Στθ με αρ. 25 ςυνεδρίαςθ του ΔΣ,τθσ 

10θσ.10.2016 ο Καλλιτεχνικόσ Διευκυντισ ειςθγικθκε προσ ζγκριςθ το επιπλζον 

ποςό τθσ τάξεωσ των 29.600 ευρϊ για τθν πραγματοποίθςθ επιπλζον 26 ταξιδιϊν (4 

ταξίδια εςωτερικοφ και 22 εξωτερικοφ δφο από τα οποία ιταν ςε υπερατλαντικζσ 

χϊρεσ, τθν Ιαπωνία και τθ Βραηιλία) για τον ίδιο και τουσ τζςςερισ μζχρι τϊρα 

ςυμβοφλουσ του,για τθν περίοδο που ακολουκεί μζχρι τζλοσ Δεκζμβρθ. Επιπλζον, ο 

καλλιτεχνικόσ του ςφμβουλοσ MatthiasvonHartz, υπεφκυνοσ για τισ διεκνείσ 

μετακλιςεισ, ηιτθςε 12.000ευρϊ για τισ δικζσ του μετακινιςεισ, χωρίσ να κατακζςει 

ςχετικό αναλυτικό αίτθμα ςτο ΔΣ.Δεδομζνων των οικονομικϊν προβλθμάτων τθσ 

Ελλθνικό Φεςτιβάλ ΑΕ  και του γεγονότοσ πωσ ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ των 

ταξιδιϊν τθσ καλλιτεχνικισ διεφκυνςθσ αγγίηει το ποςό των 60.000 ευρϊ μόνο για 

το φκινόπωρο του 2016, το ΔΣ ηιτθςε από τον Καλλιτεχνικό Διευκυντι να 

τροποποιιςει τθν ειςιγθςι μειϊνοντασ το ςυνολικό κόςτοσ και να τθν κατακζςει εκ 

νζου προσ ζγκριςθ ςτο ΔΣ.Στθν τελευταία ειςιγθςθ, μετά τθν αφαίρεςθ των δφο 

υπερατλαντικϊν ταξιδιϊν κόςτουσ 5000 ευρϊ, το ςυνολικό κόςτοσ κυμαίνεται ςτα 

55.000 ευρϊ περίπου και εκκρεμεί να ςυηθτθκεί ςε επόμενθ ςυνεδρίαςθ του ΔΣ. Να 

ςθμειϊςουμε εδϊ, πωσ ακόμθ και ςτα ταξίδια,όπου τα ζξοδα μετακίνθςθσ και 

διαμονισ καλφπτονται από το φορζα που ζχει προςκαλζςει τον Καλλιτεχνικό 

Διευκυντι ι τουσ ςυμβοφλουσ του, θ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ, και ςτισ περιπτϊςεισ 

αυτζσ, καταβάλλει θμεριςια αποηθμίωςθ τθσ τάξθσ των 100 ευρϊ τόςο ςτον 

Καλλιτεχνικό Διευκυντι, όςο και ςε κακζνα από τουσ ςυμβοφλουσ του. 
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7ονΌςον αφορά τθν πρόςβαςθ του Καλλιτεχνικοφ Διευκυντι ςτα οικονομικά 

ςτοιχεία, επιςθμαίνουμε ότι, όπωσ ιςχφει για όλουσ τουσ φορείσ  τθσ Γενικισ 

Κυβζρνθςθσ, τα ςτοιχεία προχπολογιςμοφ αποςτζλλονται κάκε μινα ςε όλουσ τουσ 

ςυναρμόδιουσ φορείσ, ιτοι ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν του Υπουργείου 

Πολιτιςμοφ και ςτο Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ.Δθμοςιοποιοφνται δε ςτον 

ιςτότοπο του Υπουργείου Οικονομικϊν. Ωσ εκ τοφτου,τόςο τα τρζχοντα 

απολογιςτικά (2016),όςο και ο προχπολογιςμόσ του 2017 υπάρχουν ςτο ςχετικό 

ιςτότοπο. Οι εξειδικευμζνεσ δαπάνεσ όπωσ  τα ζξοδα του Καλλιτεχνικοφ Διευκυντι, 

τα ζξοδα κινθτισ τθλεφωνίασ, εςτίαςθσ, ταξιδιϊν, δεν αναλφονται ςτα ωσ άνω 

ςτοιχεία. Παρά ταφτα, ο φορζασ μασ ςυμμετζχοντασ πιλοτικά ςε μία νζα 

πλατφόρμα απολογιςτικϊν ςτοιχείων “Spending Review”, παρακζτει λεπτομερι 

ανάλυςθ των εξόδων που επιςιμωσ ηθτοφνται από τουσ αρμόδιουσ φορείσ. Σε κάκε 

περίπτωςθ, ο Καλλιτεχνικόσ Διευκυντισ κατά τθ με αρ. 27 ςυνεδρίαςθ τθσ 

25θσ.10.2016, είχε ιδθ ενθμερωκεί ότι κα μποροφςε να ζχει πρόςβαςθ ςτα ςχετικά 

ςτοιχεία από τθ 15θ.10.2016, λόγω προςωρινισ αδυναμίασ πρόςβαςθσ τθσ 

Υπθρεςίασ ςτο μθχανογραφικό  (λογιςτικό) ςφςτθμα, ενόςω ιταν ςε εξζλιξθ θ 

διαδικαςία μετεγκατάςταςθσ. 

8ονΣχετικά με τισ αιτιάςεισ του Καλλιτεχνικοφ Διευκυντι για τθν άρνθςθ του 

Οικονομικοφ Διευκυντι τθσ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ να προχωριςει ςε 

αποπλθρωμι του ποςοφ των 1 265,95 ευρϊ ωσ ςυνδρομθτικι οφειλι για τθν 

περίοδο από 06.09.2016 ζωσ και 05.10.2016, επιςθμαίνουμε ότι ορκϊσ ζπραξε, 

κακόςον δε διζκετε τζτοια αρμοδιότθτα. Ακολοφκωσ, το ΔΣ του οργανιςμοφ, όταν 

τζκθκε ενϊπιον του το αίτθμα, αρνικθκε να αναδεχκεί το ποςό τθσ κακ’ υπζρβαςθ 

δαπάνθσ, κακόςον τζτοια δυνατότθτα δεν προβλζπεται από το νόμο. Ειδικότερα, το 

ΔΣ του οργανιςμοφ είχε αναλάβει με τθν υπογραφι ςχετικοφ ςυμβολαίου από τον 

προθγοφμενο Πρόεδρο, κο Γεϊργιο Αντωνακόπουλο, τθν υποχρζωςθ κάλυψθσ 

ποςοφ 100 ευρϊ ανά μινα για τθν τθλεφωνικι ςφνδεςθ του Καλλιτεχνικοφ 

Διευκυντι. 

Σφμφωνα δε με το άρκρο 24.3, υποπαράγραφοσ Δ8, κεφάλαιο Δ του τρίτου 

Μνθμονίου (ν. 4336/2015, ΦΕΚ 94Α/14.08.2015, περί κφρωςθσ του ςχεδίου 

Σφμβαςθσ Οικονομικισ Ενίςχυςθσ από τον Ευρωπαϊκό Μθχανιςμό Στακερότθτασ):   

«Για τισ παροχζσ κινθτισ τθλεφωνίασ προβλζπεται θ κακιζρωςθ ανϊτατου 

φψουσ ποςοφ που διαφοροποιείται ανάλογα με τθ κζςθ ευκφνθσ και τα κακικοντα 

του υπαλλιλου ι λειτουργοφ, προκειμζνου να καλυφκεί θ υπθρεςιακι ανάγκθ για 

απρόςκοπτθ λειτουργία του φορζα ι τθσ υπθρεςίασ με επιβάρυνςη του υπαλλήλου 

ή λειτουργοφ για χρήςη καθ` υπέρβαςη του εν λόγω ποςοφ. Το φψοσ του ποςοφ 

του προθγουμζνου εδαφίου κακορίηεται με απόφαςθ του οικείου Υπουργοφ ι του 

εξουςιοδοτθμζνου από αυτόν οργάνου». 

Είναι προφανζσ ςυνεπϊσ ότι καμία εναλλακτικι δε διζκετε το ΔΣ του φορζα 

προκειμζνου να καλφψει το υπερβάλλον ποςό του λογαριαςμοφ για τθν επίμαχθ 

περίοδο.  
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 Ωσ προσ τθν επιςιμανςθ του Καλλιτεχνικοφ Διευκυντι ότι μζροσ του 

λογαριαςμοφ αντιςτοιχεί ςε χρεϊςεισ που αφοροφν τθ ςφνδεςθ του απελκόντοσ 

Προζδρου του οργανιςμοφ, κου Γεωργίου Λοφκου: ο ιςχυριςμόσ αυτόσ είναι 

ακριβισ ωσ προσ το ποςό των 87,84 ευρϊ που πράγματι αφορά πάγια τζλθ από 

ςφνδεςθ ςτο όνομα του κου Γ. Λοφκου. Η διαπίςτωςθ αυτι προζκυψε με αφορμι 

τον επίμαχο λογαριαςμό και οφείλεται ςε μθ καταχϊριςθ τθσ διλωςθσ βοφλθςθσ 

περί διακοπισ τθσ ςφνδεςθσ που κατζκεςε παρουςία υπαλλιλου τθσ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ, ο Γ. Λοφκοσ ενϊπιον εξουςιοδοτθμζνου καταςτιματοσ τθσ COSMOTE 

ΑΕ, μετά τθν απομάκρυνςι του από το ΔΣ τθσ εταιρείασ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ 

ζχει ιδθ απευκφνει ςχετικι επιςτολι προσ τον τθλεπικοινωνιακό πάροχο, ενϊ το 

οφειλόμενο ποςό ζχει ιδθ ςυμψθφιςτεί με οφειλόμενθ αποηθμίωςθ προσ τον τζωσ 

Πρόεδρο από ςυμμετοχι του ςε ςυνεδριάςεισ του ΔΣ. 

9ον Ωσ προσ τθ χριςθ των εγκαταςτάςεων τθσ Πειραιϊσ: ουδζποτε το ΔΣ τθσ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ διατφπωςε αντιρριςεισ ωσ προσ τθν περαιτζρω αξιοποίθςθ 

των εγκαταςτάςεων τθσ Πειραιϊσ, ςε περιόδουσ εκτόσ φεςτιβαλικισ δράςθσ. Οι 

αντιρριςεισ που προζβαλε αφοροφν αποκλειςτικά και μόνο τθ χωρίσ προθγοφμενθ 

γνϊςθ και ζγκριςθ των ΔΣ, χριςθ των χϊρων. Και τοφτο, για λόγουσ που αφοροφν 

περιοριςτικά τθν αςφάλεια των χρθςτϊν και τισ ςυνακόλουκεσ αςτικζσ και ποινικζσ 

ευκφνεσ των μελϊν του ΔΣ. Αφορμι για τθ ςυγκεκριμζνθ ςυηιτθςθ ζδωςε θ τυχαία 

ενθμζρωςι μασ ότι ςε χϊρο τθσ Πειραιϊσ που είχε υποςτεί ηθμιζσ από ςφοδρι 

βροχόπτωςθ, επρόκειτο να φιλοξενθκεί πρόβα δοκιμισ, θ οποία ουδζποτε είχε 

περιζλκει ςε γνϊςθ μασ. 

10ον Ωσ προσ τθ «φωτογραφικι» νομοκετικι ρφκμιςθ που αφορά τθν 

Αντιπρόεδρο τθσ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ, Dr Αικατερίνθ Παπανικολάου, μζλοσ τθσ 

Ανεξάρτθ-τθσ Αρχισ Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των Επικοινωνιϊν: είναι γεγονόσ 

ότι θ διάταξθ του άρκρου 3.5 του ν.3051/2002 (ΦΕΚ 220Α/20.09.2002) περί των 

ανεξάρτθτων αρχϊν προβλζπει ότι:  

«Κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ των μελϊν των ανεξάρτθτων αρχϊν 

αναςτζλλεται θ άςκθςθ οποιουδιποτε δθμοςίου λειτουργιματοσ, κακϊσ και θ 

άςκθςθ κακθκόντων ςε οποιαδιποτε κζςθ του Δθμοςίου, ςε Ν.Π.Δ.Δ. και νομικά 

πρόςωπα του ευρφτερου δθμόςιου τομζα».  

Η διάταξθ ωσ είχε είναι φανερό ότι προςκροφει ςτθ ςυνταγματικϊσ 

κατοχυρωμζνθ αρχι τθσ ελεφκερθσ ανάπτυξθσ τθσ προςωπικότθτασ ενόσ εκάςτου, 

όπωσ αυτι κατοχυρϊνεται ςτο άρκρο 5.1 του Συντάγματοσ. Με άλλα λόγια, θ 

ιδιότθτα ενόσ φυςικοφ προςϊπου ωσ μζλουσ ανεξάρτθτθσ αρχισ, επ’ ουδενί μπορεί 

να αποκλείει τθ ςυμμετοχι του ςτθν  

«κοινωνικι και πολιτικι ηωι τθσ χϊρασ, εφόςον δεν προςβάλλει τα 

δικαιϊματα των άλλων και δεν παραβιάηει το Σφνταγμα ι τα χρθςτά ικθ». 

Για το λόγο αυτό και με πρωτοβουλία του αρμόδιου νομοκετικοφ οργάνου 

και όχι προφανϊσ κατόπιν επιςιμανςθσ του Καλλιτεχνικοφ Διευκυντι τθσ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ, θ διάταξθ αναδιατυπϊκθκε με τθν ακόλουκθ προςκικθ: 
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«επιτρζπεται ςτα μζλθ των ανεξάρτθτων αρχϊν θ άμιςκθ άςκθςθ 

κακθκόντων ςε Ν.Π.Δ.Δ. και νομικά πρόςωπα του ευρφτερου δθμόςιου τομζα, ςε 

τομείσ μθ ςυναφείσ προσ το αντικείμενο και τισ αρμοδιότθτεσ τθσ αρχισ από τθν 

οποία προζρχεται το μζλοσ και μετά από άδειά τθσ». 

 

 

 


