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ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΕΛΛΑΔΑ 2021»
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΜΕΡΟΣ Α
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Με το πέρας του επετειακού έτους στις 31 Δεκεμβρίου 2021, η Επιτροπή «Ελλάδα
2021» ολοκλήρωσε το έργο του συντονισμού του Εθνικού Επετειακού Εορτασμού
των 200 χρόνων μετά την Επανάσταση του 1821, όπως της είχε ανατεθεί με σχετική
νομοθεσία.
Η παρούσα αναφορά αποτυπώνει τα πεπραγμένα της οικονομικής λειτουργίας της
Επιτροπής για το ανατεθέν έργο.

1.

Λειτουργικά & Οργανωτικά Θέματα
▪ Στελεχώθηκαν και οργανώθηκαν οι κάτωθι τομείς λειτουργίας της Επιτροπής:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Γραμματεία
Λειτουργία Γραφείων
Ασφάλεια - Φύλαξη Γραφείων
Επικοινωνία (Γραφείο Τύπου, Ιστότοπος, Σχέσεις με ΜΜΕ, Internet &
Social Media, Οπτικοακουστικά Μέσα)
Διοικητικές Υπηρεσίες & Προμήθειες
Πληροφορική
Οικονομικές Υπηρεσίες - Λογιστήριο
Χορηγικό Πρόγραμμα
Νομισματικό Πρόγραμμα (συμπεριλαμβάνει σύστημα Πωλήσεων, τομέα
Μάρκετινγκ, και ξεχωριστή Γραμματεία).
Εμπορία Προϊόντων & Προστασία Σήματος
Πρόγραμμα Εθελοντισμού
Δημόσιες Σχέσεις
Διαχείριση Πλατφόρμας & Προτάσεων
Σχέσεις με ΟΤΑ & Φορείς
Σχέσεις με Εξωτερικό (διάθεση ενός Πρέσβη και 3μελούς ομάδας από
Υπουργείο Εξωτερικών)
Νομική Υποστήριξη
Συντονισμός Έργου
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18. Γραφείο Προέδρου
19. Επιχειρησιακές ομάδες για υλοποίηση Δράσεων Επιτροπής:
o Forum και Λευκή Βίβλος «Η Ελλάδα το 2040»
o «Βαδίζοντας στα Αχνάρια του 1821»
o Ερευνητικό Ινστιτούτο για την Τεχνητή Νοημοσύνη
o Γιορτές Πόλεων
o Ταινία «”σε γνωρίζω από την όψη” 200 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ!»
o Ψηφιακό Εργαλείο «200 χρόνια Μικροί Μεγάλοι Ήρωες»
o Projection mapping «Επιθυμία Ελευθερίας»
o Video επετείου 200 χρόνων «Ας κρατήσουν οι χοροί»
o Εορτασμός επετείου 25ης Μαρτίου 2021
o Μουσεία – Δράση «21»
o Παραγωγή μουσικών Podcasts
o Παραγωγή νοκιμαντέρ με τον Απολογισμό του Έργου της Επιτροπής
o Οργάνωση και Παρακολούθηση Ημερολογίου Δράσεων & Εκδηλώσεων
2021.
▪ Ανακαινίσθηκαν και επιπλώθηκαν οι χώροι γραφείων και οργανώθηκε η
λειτουργία τους.
▪ Από τον Ιανουάριο 2021 αναδιοργανώθηκε η λειτουργία των χώρων
γραφείων προκειμένου να συμπεριληφθεί το σύστημα πωλήσεων του
Νομισματικού Προγράμματος.
▪ Εφαρμόστηκε και λειτούργησε συστηματικά ηλεκτρονικό πρωτόκολλο
εισερχομένων – εξερχομένων. Υπήρξαν συνολικά 22.906 εγγραφές
πρωτοκόλλου έως 31/12/2021.
▪ Διαμορφώθηκαν, εγκρίθηκαν και εφαρμόστηκαν συστηματικά μέτρα και
διαδικασίες για την ασφάλεια των χώρων και του προσωπικού,
συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας ελέγχου και καταγραφής επισκεπτών.
▪ Σε συνεργασία με ειδικό σύμβουλο, εφαρμόστηκε η νομοθεσία για τα
Προσωπικά Δεδομένα (GDPR) σε κάθε τομέα λειτουργίας και για κάθε δράση
της Επιτροπής.
▪ Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 22 Συνεδριάσεις Εκτελεστικού Συμβουλίου
έως 31/12/2021.
▪ Συνεδριάσεις και Ενημερώσεις των Μελών Ολομέλειας πραγματοποιήθηκαν
ως εξής: 3 Συνεδριάσεις (τον Φεβρουάριο, Απρίλιο και Ιούλιο 2020), 2 εκ των
οποίων οργανώθηκαν με τη μορφή ξεχωριστών τηλεδιασκέψεων (3 και 4
τηλεδιασκέψεις αντίστοιχα) με εξειδικευμένη θεματική η κάθε μία, κατά τη
διάρκεια ενός 3ημέρου. Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν 6 Επίσημες
Ενημερώσεις Μελών Ολομέλειας (με αποστολή έντυπων αναφορών, τον
Σεπτέμβριο 2020, Νοέμβριο 2020, τον Μάρτιο 2021 (3 ενημερώσεις) και τον
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Οκτώβριο 2021 με την ευκαιρία της συμμετοχής τους στη δράση της
Επιτροπής Forum «Η Ελλάδα το 2040»).
▪ Πραγματοποιήθηκαν 5 επίσημες Παρουσιάσεις της Προόδου Εργασιών της
Επιτροπής στο Γραφείο Πρωθυπουργού και σε μέλη της Κυβέρνησης κατά το
έτος 2020. Αντίστοιχα, κατά το επετειακό έτος 2021 πραγματοποιήθηκαν 5
επίσημες ενημερώσεις με αποστολή αναφορών για πρόοδο υλοποίησης των
επετειακών δράσεων.

2.

Ειδικά Μέτρα για COVID-19
▪ Τηρήθηκαν αυστηρά όλα τα μέτρα που προβλέπει η Νομοθεσία για την
ασφάλεια του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης της τηλεργασίας.
▪ Εφαρμόστηκαν, ανά τακτά χρονικά διαστήματα καθώς και όποτε κρίθηκε
αναγκαίο, test ανίχνευσης κορωνοϊού στο προσωπικό και απολυμάνσεις
χώρων γραφείων.
▪ Εφαρμόστηκαν με συνέπεια όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα.
▪ Η πλειοψηφία των επίσημων συναντήσεων, συνεδριάσεων, καθώς και
συναντήσεων εργασίας πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης.

3.

Χορηγικό Πρόγραμμα
▪ Υπεγράφη χορηγική συμφωνία με την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ως Χρυσός
Χορηγός του Νομισματικού Προγράμματος της Επιτροπής (5/3/2020 και
τροποποιητική 26/6/2020).
▪ Υλοποιήθηκε συμφωνία με την ΕΕΔΕ (Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης &
Επικοινωνίας Ελλάδος) στη χορηγική κατηγορία Υποστηρικτής, για τη
δημιουργία του λογότυπου της Επιτροπής και με δωρεάν μεταβίβαση των
πνευματικών και λοιπών δικαιωμάτων.
▪ Υλοποιήθηκε η από 6/12/2019 και τροποποιημένη στις 20/3/2020, 6/7/2021
και 5/10/2021 χορηγική συμφωνία με τα ΕΛΠΕ (Ελληνικά Πετρέλαια) για τη
στέγαση των χώρων γραφείων της Επιτροπής στον Πύργο Αθηνών (στην
κατηγορία Υποστηρικτής), καθώς και για την υποστήριξη υλοποίησης δράσης
(στην κατηγορία Χορηγός Δράσης Επιτροπής).
▪ Υλοποιήθηκε η από 20/12/2019 συμφωνία χορηγίας με τη Δικηγορική
Εταιρεία ΜΠΕΡΝΙΤΣΑΣ (BERNITSAS) για παροχή νομικών υπηρεσιών προ την
Επιτροπή (κατηγορία Υποστηρικτής).
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▪ Ολοκληρώθηκε και υλοποιήθηκε συμφωνία χορηγίας με την INFO QUEST
TECHNOLOGIES (1/6/2020) για τον τεχνολογικό εξοπλισμό των γραφείων της
Επιτροπής (κατηγορία Υποστηρικτής).
▪ Ολοκληρώθηκαν χορηγικές συμφωνίες με τις 4 συστημικές Τράπεζες:
o ALPHA BANK (19/1/2021)
o ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (18/1/2021)
o EUROBANK (18/1/2021)
o ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (21/1/2021)
Οι χορηγίες των 4 Τραπεζών επέτρεψαν την υλοποίηση εμβληματικών
δράσεων της Επιτροπής, όπως: η δωρεά 18 ΜΕΘ στο ΕΣΥ, δωρεά για έρευνα
καινοτόμου φαρμάκου κατά του κορωνοϊού, το Forum «Η Ελλάδα το 2040»
και η παραγωγή της αντίστοιχης Λευκής Βίβλου, κ.α.
▪ Ολοκληρώθηκε (12/3/2021) και υλοποιήθηκε συμφωνία με την AEGEAN για
δωρεάν παροχή εισιτηρίων για ανάγκες συγκεκριμένων δράσεων της
Επιτροπής (κατηγορία Υποστηρικτής).
▪ Ολοκληρώθηκε (22/3/2021) και υλοποιήθηκε συμφωνία με την Επιχείρηση
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ για προώθηση του Νομισματικού Προγράμματος μέσω
φυσικών σημείων πώλησης των διμεταλλικών νομισμάτων σε επιλεγμένα
καταστήματά της.
▪ Πραγματοποιήθηκε δωρεά του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΚΑΡΕΛΙΑ
(11/5/2021).
▪ Πραγματοποιήθηκε δωρεά της εταιρείας ΓΙΩΤΗΣ ΑΕ (27/4/2021).
▪ Ολοκληρώθηκε Δημόσια Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για ΧΟΡΗΓΙΑ ΔΡΑΣΗΣ
(Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2020). Εκδήλωσαν ενδιαφέρον συνολικά 37
υποψήφιες εταιρείες και οργανισμοί. Η αντίστοιχη ομάδα της Επιτροπής
διερεύνησε, εξέτασε βάσει των ενδιαφερόντων των υποψηφίων, και τους
πρότεινε δράσεις από τις προτάσεις που κατατέθηκαν στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα της Επιτροπής, προκειμένου να επιλέξουν ποιες θα
χρηματοδοτήσουν.
▪ Υπογράφηκαν και υλοποιήθηκαν συνολικά 18 συμφωνίες μεταξύ ΧΟΡΗΓΩΝ
ΔΡΑΣΗΣ της Επιτροπής και φορέων υλοποίησης των δράσεων για την
χρηματοδότησή τους. Οι δράσεις προέκυψαν από τις προτάσεις που είχαν
υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Επιτροπής.
▪ ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΔΡΑΣΗΣ της Επιτροπής είναι: EREN HELLAS, TOTAL EREN,
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΕΛΠΕ), ΜΕΒΓΑΛ, SKY EXPRESS ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ, TOTTIS - BINGO, ΠΕΝΤΕ ΑΕ - ΓΑΛΑΞΙΑΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ,
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, PHAE RESORTS, ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ, ΟΜΙΛΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΣΕΤΗ (ΟΦΕΤ), ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

10

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ
(ΕΚΟΜΕ),
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ,
ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΑΘΗΝΩΝ–ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ,
ΦΕΣΤΒΑΛ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, MASTERCARD, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ.

4.

Συμφωνίες Συνεργασίας
▪ Υπεγράφη και υλοποιήθηκε Μνημόνιο Συνεργασίας με τη Κεντρική Ένωση
Δήμων (ΚΕΔΕ, 19/2/2020).
▪ Υπεγράφη και υλοποιήθηκε Μνημόνιο Συνεργασίας με την ΕΡΤ (20/7/2020)
για την προβολή των επετειακών δράσεων και εκδηλώσεων της Επιτροπής.
▪ Υπεγράφη και υλοποιήθηκε συμφωνία με το Αθηναϊκό – Μακεδονικό
Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ, 21/9/2020) το οποίο ανέλαβε ως Χορηγός
Επικοινωνίας της Επιτροπής την πολυμεσική προβολή όλων των
δραστηριοτήτων της.
▪ Υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ –
30/7/2020) για παραγωγή φιλοτελικών προϊόντων φερόντων το Σήμα της
επετείου. Τον Ιανουάριο 2021 εκδόθηκε και διατέθηκε από τα ΕΛΤΑ
επετειακή σειρά γραμματοσήμων που απεικονίζουν το Σήμα της Επιτροπής,
καθώς και συναφή προϊόντα.
▪ Συμφωνήθηκε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη για χρήση Σήματος
επετείου στην έκθεση με τίτλο «1821 Πριν και Μετά» (η έκθεση
πραγματοποιήθηκε από 3/3/2021 έως 7/11/2021).
▪ Ολοκληρώθηκε και υλοποιήθηκε συμφωνία με την Ένωση Ιδιωτικών
Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (ΕΙΤΗΣΕΕ) για την εμφάνιση του
επετειακού Σήματος και μηνυμάτων στις τηλεοπτικές οθόνες από 1/1/2021
και καθ’ όλη τη διάρκεια του επετειακού έτους 2021. Παρήχθησαν και
προωθήθηκαν από την Επιτροπή τα σχετικά γραφιστικά.
▪ Ολοκληρώθηκε και υλοποιήθηκε συμφωνία με την Ένωση Εταιρειών Κινητής
Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), για την εμφάνιση του μηνύματος «GREECE 2021» στην
οθόνη των κινητών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021.

5.

Προπομπός Νομισματικού Προγράμματος
▪ Ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός και η παραγωγή, με την ευκαιρία της επετείου
της 25ης Μαρτίου 2020, του συλλεκτικού μεταλλείου Προπομπού του
Νομισματικού Προγράμματος της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης της
ειδικά σχεδιασμένης συσκευασίας του.
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▪ Υπεγράφη εμπορική συμφωνία με την Εθνική Τράπεζα (1/7/2020) για αγορά
και αποκλειστική διάθεση του Προπομπού από την τράπεζα.
▪ Ολοκληρώθηκε η συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα για το μάρκετινγκ και το
υλικό προώθησης του Προπομπού, στα ελληνικά και αγγλικά.

6.

Νομισματικό Πρόγραμμα
▪ Πραγματοποιήθηκε έρευνα και επεξεργασία προτάσεων προκειμένου να
προσδιοριστούν οι συλλογές και οι απεικονίσεις στις όψεις των νομισμάτων.
▪ Αποφασίστηκαν και σχεδιάστηκαν συνολικά 14 νομίσματα, ανάλογες
συσκευασίες και επεξηγηματικά κείμενα, με ειδικούς συμβούλους και σε
συνεργασία με το Εθνικό Νομισματοκοπείο:
o 2 διμεταλλικά με απεικόνιση του «Φοίνικα» και της «Δραχμής» σε
συσκευασία blister,
o 8 αργυρά με απεικόνιση των επεκτάσεων της Ελληνικής επικράτειας
και ιστορικών προσωπικοτήτων, που διατίθενται μονά αλλά και όλα
μαζί σε συλλεκτική κασετίνα,
o 4 χρυσά με την εξέλιξη της Ελληνικής σημαίας, που διατίθενται ως
μέρος της πλήρους συλλογής των 14 νομισμάτων, σε ειδική συλλεκτική
κασετίνα.
▪ Το επετειακό Νομισματικό Πρόγραμμα υλοποιήθηκε με χορηγία της
Τράπεζας της Ελλάδος και βάσει σχετικής νομοθετικής διάταξης (άρθρο 89
του ν. 4706/2020) και υπουργικής απόφασης (26/10/2020). Η διαδικασία
παραγωγής των νομισμάτων από το Εθνικό Νομισματοκοπείο ξεκίνησε τον
Οκτώβριο 2020. Η παράδοση στην Επιτροπή ξεκίνησε τον Δεκέμβριο 2020 και
ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο 2021.
▪ Πραγματοποιήθηκε η πρώτη ανακοίνωση για το Νομισματικό Πρόγραμμα
στις 11/11/2020, μέσω τηλεδιάσκεψης.
▪ Σχεδιάστηκαν και παρουσιάστηκαν προτάσεις για τις πωλήσεις του
Νομισματικού από συστημικούς φορείς. Στο τέλος Δεκεμβρίου 2020, ως μόνη
λύση, αποφασίστηκε το σύστημα πωλήσεων, διάθεσης και προβολής του
Νομισματικού να οργανωθεί και να εκτελεσθεί από την ίδια την Επιτροπή.
▪ Το σύστημα πωλήσεων μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος οργανώθηκε εντός
ενός μηνός, και οι πωλήσεις ξεκίνησαν μέσω e-shop της Επιτροπής, στις
18/1/2021 στην Ελλάδα και στις 18/2/2021 στο εξωτερικό.
▪ Για την προβολή και προώθηση του Νομισματικού Προγράμματος
παρήχθησαν video clip στα ελληνικά και στα αγγλικά, τα οποία προβλήθηκαν
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σε μέσα πανελλαδικής και τοπικής εμβέλειας, στην Κύπρο, αλλά και στα social
media και στον ιστότοπο της Επιτροπής.
▪ Για την προβολή και προώθηση σε Ελλάδα και εξωτερικό πραγματοποιήθηκαν
επίσης έντυπες καταχωρήσεις, εκδόθηκε και διανεμήθηκε ειδικό Newsletter
της Επιτροπής, στάλθηκαν ενημερωτικές επιστολές σε Ομογενειακές
οργανώσεις αλλά και σε εγχώριες επιχειρήσεις, δημιουργήθηκαν αφίσες,
φυλλάδια και banners για την υποστήριξη των πωλήσεων.
▪ Οργανώθηκε εκδήλωση στους χώρους του Νομισματοκοπείου στις
19/3/2021, στο πλαίσιο των δράσεων της Επιτροπής για τον εορτασμό της
επετείου της 25ης Μαρτίου. Η εκδήλωση είχε στόχο να τιμήσει τους
ανθρώπους που συνέβαλαν στη δημιουργία της νομισματικής συλλογής,
αλλά και να την προβάλει ως κεντρικό σημείο αναφοράς της επετείου.
▪ Επίσης, από τον Μάρτιο 2021, ξεκίνησε η πώληση διμεταλλικών νομισμάτων
μέσω δικτύου επιλεγμένων καταστημάτων της Επιχείρησης ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ,
χωρίς προμήθεια πωλήσεων, βάσει χορηγικής συμφωνίας με την Επιτροπή.
▪ Υλοποιήθηκαν συμφωνίες για πώληση διμεταλλικών νομισμάτων με 18
καταστήματα στις 18 πόλεις όπου πραγματοποιήθηκε η δράση της Επιτροπής
projection mapping «Επιθυμία Ελευθερίας», ξεκινώντας το 2ήμερο που
διήρκεσε η υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης (12-13/6/2021) και για 2
εβδομάδες συνολικά.
▪ Υπεγράφη (25/6/2021) και υλοποιήθηκε συμφωνία με την RETAIL WORLD για
πώληση διμεταλλικών νομισμάτων στο κατάστημα PUBLIC του Συντάγματος.
▪ Πωλήσεις ασημένιων και/ή χρυσών νομισμάτων πραγματοποιήθηκαν σε
επιπλέον 4 σημεία πώλησης (Βουράκης, Καίσαρης, Costa Navarino, Art Point
Παπασωτηρίου).
▪ Το Νομισματικό Πρόγραμμα, όπως είχε προγραμματισθεί και ανακοινωθεί,
ολοκληρώθηκε στις 20/12/2021 με το πέρας της ημέρας (ώρα 24:00), οπότε
και σταμάτησε η διάθεση νομισμάτων. Τα εναπομείναντα αδιάθετα
εμπορεύσιμα νομίσματα αποσύρθηκαν για να καταστραφούν με ειδική
διαδικασία αναχύτευσης των πολύτιμων μετάλλων τους, ώστε να επιτευχθεί
η μέγιστη δυνατή οικονομική αξιοποίησή τους.
▪ Κατά τους 11 μήνες που διήρκησαν οι πωλήσεις, ολοκληρώθηκαν συνολικά
10.188 παραγγελίες. Εξ αυτών, οι 1.812 προέρχονται από το εξωτερικό, οι
περισσότερες από Κύπρο, Γερμανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Συνολικά,
συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις σε 26
χώρες
▪ Η Επιτροπή, σε συνέχεια των καταστροφικών πυρκαγιών του Αυγούστου 2021
έλαβε την απόφαση να διατεθούν σε έργα πυροπροστασίας και
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αποκατάστασης όλα τα έσοδα του Νομισματικού Προγράμματος που θα
προέκυπταν από τις 23/8/2021 (έναρξη ημέρας) και έως το πέρας του
Προγράμματος (στις 20/12/2021, ώρα 24:00).

7.

Εμπορία Προϊόντων
▪ Δημιουργήθηκε Σχεδιαστικός Οδηγός Προϊόντων φερόντων τα Σήματα της
Επιτροπής «Ελλάδα 2021».
▪ Ολοκληρώθηκε στις 20/7/2020 δημόσιος διαγωνισμός για την Παραγωγή και
Εμπορία Προϊόντων Φερόντων τα Σήματα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021»
κατόπιν παραχώρησης άδειας χρήσης αυτών (Licensing), σε 4 κατηγορίες
προϊόντων: ένδυση, κόσμημα, κεραμικά, χαρτοσχολικά.
▪ Αναδείχθηκε Αδειούχος στην κατηγορία Χαρτοσχολικών Ειδών η εταιρεία
«ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΕ», και η σχετική σύμβαση υπεγράφη 17/8/2020.
▪ Η Επιτροπή προέβη σε εγκρίσεις του σχεδιασμού όλων των προϊόντων του
Αδειούχου.
▪ Τα προϊόντα ξεκίνησαν να διατίθενται με την έναρξη της σχολικής χρονιάς τον
Σεπτέμβριο 2020.
▪ Διατέθηκαν από τον αδειούχο «ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΕ» συνολικά 35
διαφορετικοί κωδικοί προϊόντων, ο κάθε κωδικός σε ποικιλία σχεδίων, σε 490
σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα.

8.

Σήμα Επετείου
▪ Δημιουργήθηκε το Σήμα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» με χορηγία της
Ένωσης Εταιρειών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδας (ΕΕΔΕ), καθώς και
video clip για την ανακοίνωσή του.
▪ Διαμορφώθηκαν ποικίλες εφαρμογές και απεικονίσεις του Σήματος της
Επιτροπής, ώστε μέσω αυτού η επέτειος των 200 χρόνων να αποκτήσει
αναγνωρίσιμη εικαστική ταυτότητα.
▪ Αντίστοιχα δημιουργήθηκαν 5 διαφορετικοί Οδηγοί Χρήσης και Απεικόνισης
του Σήματος με εξειδικευμένες οδηγίες για κάθε τύπο εφαρμογής, προς
χρήση από τους φορείς που συμμετέχουν στο επετειακό εορταστικό
πρόγραμμα με δράσεις και εκδηλώσεις.
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▪ Δημιουργήθηκαν μηνύματα, slogan και τα αντίστοιχα γραφιστικά με χρήση
του Σήματος της Επιτροπής για προβολή του επετειακού έτους στα
τηλεοπτικά κανάλια.
▪ Δημιουργήθηκε εξειδικευμένη σειρά γραφιστικών για χρήση σε διάφορες
εφαρμογές (αφίσες, banners, ηλεκτρονικά μέσα) από δημόσιους φορείς
(ΟΤΑ, Επίσημες Ελληνικές Αρχές στο εξωτερικό) για τις εορταστικές
εκδηλώσεις τους (π.χ. της 25ης Μαρτίου 2021).

9.

Ιστότοπος Επιτροπής
▪ Δημιουργήθηκε επίσημος Ιστότοπος της Επιτροπής (greece2021.gr) σε
ελληνικά και αγγλικά, και τέθηκε σε πλήρη λειτουργία τον Φεβρουάριο 2020.
Τον Ιούλιο 2020 αναβαθμίστηκε το περιεχόμενο και η διαδραστικότητά του.
▪ Δημιουργήθηκε ειδική Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Υποβολής Προτάσεων για
επετειακές Δράσεις και Εκδηλώσεις με πρόσβαση μέσω ιστότοπου της
Επιτροπής.
▪ Δημιουργήθηκε ειδική πλατφόρμα Υποβολής Αιτήσεων Εθελοντισμού με
πρόσβαση μέσω ιστότοπου της Επιτροπής.
▪ Δημιουργήθηκε Ημερολόγιο Δράσεων & Εκδηλώσεων 2021 με δυνατότητα
πλοήγησης σε χάρτη και καταχώρησης εκδηλώσεων από τρίτους μέσω του
ιστότοπου της Επιτροπής.
▪ Δημιουργήθηκαν 3 Χρονολόγια ιστορικών γεγονότων και προσωπικοτήτων,
στα οποία μπορούσε να συμβάλει ο καθένας με τεκμηριωμένα στοιχεία
(πραγματοποιείτο έλεγχος από ιστορικούς, συνεργάτες της Επιτροπής) για
την ανάδειξη ιστορικών γεγονότων ή προσώπων:
o «Το 1821 στη Ελλάδα και τον κόσμο», με καταχώρηση 138 ψηφίδων.
o «Η Ελλάδα στην πορεία των 200 ετών», με καταχώρηση 141 γεγονότων.
o «200 χρόνια: οι Έλληνες δημιουργούν», καταχωρήθηκαν 174 πρόσωπα.
▪ Δημιουργήθηκαν επίσης 5 εξειδικευμένα Θεματικά Χρονολόγια: «Εικαστικές
Τέχνες», «Αθλητισμός», «Κινηματογράφος και Θέατρο», «Μουσική»,
«Γράμματα».
▪ Δημιουργήθηκε ενότητα «Επικαιρότητα» με ειδησεογραφία και συστηματική
επικαιροποίηση πληροφοριών για όλες τις δράσεις της Επιτροπής και τη
δραστηριότητα των μελών της. Η ενότητα αυτή συμπεριέλαβε συνολικά 262
άρθρα για δραστηριότητες της Επιτροπής και 162 άρθρα των μελών της
Ολομέλειας της Επιτροπής.
▪ Αναρτήθηκαν εξειδικευμένα άρθρα, Newsletters, Δελτία Τύπου, video clips
παραγωγής Επιτροπής για την προβολή του έργου της και της επετείου.

15

▪ Αναρτήθηκαν και επικαιροποιήθηκαν συστηματικά εξειδικευμένες
παρουσιάσεις
Προγραμμάτων
Χορηγιών,
Εμπορίας
Προϊόντων,
Νομισματικού Προγράμματος (συμπεριλαμβανομένου e-shop πωλήσεων).
▪ Παρουσιάστηκε αναλυτικό ενημερωτικό υλικό για κάθε συγκεκριμένη
επετειακή δράση που οργάνωσε και υλοποίησε η Επιτροπή κατά το έτος 2021
– π.χ. εν όψει του εορτασμού της 25ης Μαρτίου, το projection mapping σε
εμβληματικά κτίρια σε 18 πόλεις της Ελλάδας «Επιθυμία Ελευθερίας», τα
μουσικά podcasts, η εφαρμογή «200 χρόνια Μικροί Μεγάλοι Ήρωες, το
Forum «Η Ελλάδα το 2040» και η αντίστοιχη Λευκή Βίβλος, κ.α.).
▪ Οι συνολικές αναρτήσεις στον ιστότοπο της Επιτροπής είναι 3.186.
▪ Έως 31/12/2021 ο ιστότοπος της Επιτροπής αριθμούσε 1.022.676 μοναδικούς
χρήστες από 192 χώρες.

10. Επικοινωνία - Προβολή Επετείου και Επετειακών Δράσεων
▪ Καλύφθηκαν επικοινωνιακά όλες οι δραστηριότητες της Επιτροπής με
ανταποκρίσεις και παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
o Επισκέψεις και επαφές της Προέδρου και μελών της Ολομέλειας της
Επιτροπής στην περιφέρεια (φυσικές επισκέψεις σε 78 πόλεις και 14
τηλεδιασκέψεις με Δημάρχους).
o Ενημερωτικές συναντήσεις της Προέδρου με την Πρόεδρο της
Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής των
Ελλήνων, τους Αρχηγούς των Κομμάτων, την ηγεσία των Υπουργείων,
με Πρέσβεις 23 ξένων χωρών.
o Συναντήσεις (κυρίως μέσω τηλεδιασκέψεων) της Προέδρου με
οργανώσεις του Απόδημου Ελληνισμού.
o Έκδοση συνολικά 205 Δελτίων Τύπου και αποστολή σε κεντρικά και
περιφερειακά ΜΜΕ, καθώς και ΜΜΕ της Ομογένειας.
o Παραγωγή φωτογραφικού υλικού για 353 και υλικού video για 223
εκδηλώσεις και εν γένει δραστηριότητες της Επιτροπής.
▪ Οργανώθηκαν 2 Συνεντεύξεις Τύπου Επιτροπής με συμμετοχή της Προέδρου
της (3/6/2020 και 17/9/2020).
▪ Πραγματοποιήθηκαν 38 συνεντεύξεις της Προέδρου της Επιτροπής σε
τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μέσα.
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▪ Παρήχθη video clip για την προβολή της έναρξης του επετειακού έτους 2021,
με παρουσίαση του έργου και των στόχων της Επιτροπής (έναρξη προβολής
του video clip 1/1/2021).
▪ Συντάχθηκαν και διανεμήθηκαν συνολικά 15 Newsletters, 11 ελληνικά και 4
αγγλικά (το ένα εξ αυτών, ελληνικά και αγγλικά, με εξειδικευμένη αναφορά
στο Νομισματικό Πρόγραμμα).
▪ Επικαιροποιείτο ανά τακτά χρονικά διαστήματα το περιεχόμενο του
ιστότοπου της Επιτροπής με κείμενα, άρθρα, συνεντεύξεις, οπτικοακουστικό
υλικό για όλες τις δράσεις, εκδηλώσεις και δραστηριότητες της Επιτροπής,
καθώς και για την προβολή δράσεων που εντάχθηκαν στο Εθνικό Επετειακό
Πρόγραμμα υπό την Αιγίδα ή με το Σήμα της Επιτροπής.
▪ Η Επιτροπή διατήρησε λογαριασμούς σε τέσσερις πλατφόρμες κοινωνικής
δικτύωσης (social media): Facebook, Instagram, Twitter, YouTube.
▪ Στα social media πραγματοποιούνταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα
αναρτήσεις για ενημέρωση επί συγκεκριμένων δράσεων της Επιτροπής,
δράσεων και εκδηλώσεων που εντάσσονται στο Επετειακό Πρόγραμμα υπό
την Αιγίδα ή με το Σήμα Επιτροπής, αλλά και με γενική θεματολογία σχετική
με τον εορτασμό της επετείου. Συγκεκριμένα:
o Facebook: κατά μέσο όρο 5 αναρτήσεις την εβδομάδα.
o Instagram: κατά μέσο όρο 4 αναρτήσεις την εβδομάδα.
o Twitter: κατά μέσο όρο 3 tweets την εβδομάδα.
o YouTube: κατά μέσο όρο 5 video τον μήνα.

11. Πρόγραμμα Εθελοντισμού
▪ Μέσω του ιστότοπου της Επιτροπής δόθηκε δυνατότητα αιτήσεων για
συμμετοχή στο Πρόγραμμα Εθελοντισμού, από τον Φεβρουάριο έως τον
Σεπτέμβριο 2020.
▪ Οργανώθηκε και υλοποιήθηκε αιμοδοσία με συμμετοχή 202 εθελοντών (910/5/2020).
▪ Οργανώθηκε η συμμετοχή εθελοντών στην παραγωγή του επετειακού video
των 200 χρόνων «Ας κρατήσουν οι χοροί» (Σεπτέμβριος 2020).
▪ Υποβλήθηκαν συνολικά 964 αιτήσεις για εθελοντική προσφορά, και έως τον
Νοέμβριο 2020 ολοκληρώθηκε η επεξεργασία τους.
▪ Τον Δεκέμβριο 2020, αναθεωρήθηκαν οι ανάγκες σε εθελοντική προσφορά
βάσει των περιορισμών λόγω των υφιστάμενων υγειονομικών συνθηκών και
την αντίστοιχη μείωση εκδηλώσεων της Επιτροπής με φυσική παρουσία
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συμμετεχόντων. Βάσει των αναθεωρημένων αναγκών, επιλέχθηκαν 213
εθελοντές προκειμένου να περάσουν στη διαδικασία συνέντευξης.
▪ Ολοκληρώθηκε η ενημέρωση του συνόλου των 964 υποψηφίων για την
κατάσταση της υποψηφιότητάς τους (αποστολή επιστολών τον Νοέμβριο –
Δεκέμβριο 2020).
▪ Οργανώθηκε σύστημα για τον προγραμματισμό και την πραγματοποίηση
συνεντεύξεων με τους 213 επιλεχθέντες υποψήφιους εθελοντές.
▪ Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν από 7/1 έως 5/2/2021, βάσει
συγκεκριμένου ερωτηματολογίου. Βάσει αξιολόγησής τους και βάσει των
αναγκών της Επιτροπής όπως είχαν εκτιμηθεί στην αρχή του 2021,
επιλέχθηκαν 102 εθελοντές για προσφορά σε δράσεις της Επιτροπής, οι
οποίοι και ενημερώθηκαν σχετικά.
▪ Οι συνεχιζόμενες συνθήκες πανδημίας COVID-19 και σχετικοί περιορισμοί
λόγω υφιστάμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων, ανάγκασαν την Επιτροπή
την άνοιξη και το καλοκαίρι 2021 σε δραστικές αλλαγές στο προς υλοποίηση
πρόγραμμα επετειακών δράσεων, με αντίστοιχες επιπτώσεις στις ανάγκες για
συμμετοχή εθελοντών. Τελικά η Επιτροπή προέβη σε οριστική αναστολή του
Προγράμματος Εθελοντισμού, και ενημέρωσε σχετικά τους 102 επιλεγμένους
εθελοντές στις 6/9/2021.
▪ Σε αναγνώριση και επιβράβευση της συμμετοχής τους, η Επιτροπή δώρισε σε
κάθε έναν από τους 102 επιλεγμένους εθελοντές, ονομαστικό αναμνηστικό
δίπλωμα συμμετοχής και τα δύο διμεταλλικά νομίσματα της νομισματικής
συλλογής.

12. Ηλεκτρονική Πλατφόρμα και Διαχείριση Προτάσεων για Δράσεις & Εκδηλώσεις
▪ Δημιουργήθηκε ειδική Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Υποβολής Προτάσεων για
επετειακές Δράσεις και Εκδηλώσεις ήδη από τον Δεκέμβριο 2019, και στη
συνέχεια με εύκολη πρόσβαση μέσω ιστότοπου της Επιτροπής. Η πλατφόρμα
έδωσε τη δυνατότητα σε όλους τους φορείς και σε όλους τους πολίτες να
υποβάλουν τις προτάσεις τους για τον εορτασμό της Επετείου.
▪ Η πλατφόρμα παρέμεινε ανοιχτή για κατάθεση προτάσεων έως 31 Ιουλίου
2020. Απαιτήθηκε ξεχωριστή ομάδα της Επιτροπής για τη συνολική
διαχείριση (έλεγχος, κατηγοροποίηση, διαδικασία αξιολόγησης, διερεύνηση,
επιβεβαίωση παραλαβής) των προτάσεων που υποβλήθηκαν σε αυτή.
▪ Μετά το κλείσιμο της πλατφόρμας, δόθηκε για ένα διάστημα η δυνατότητα
κατάθεσης πρότασης μέσω εντύπου, χωρίς διαβεβαίωση δυνατότητας

18

αξιολόγησης – με σχετική ενημέρωση στον ιστότοπο της Επιτροπής, έως τον
Οκτώβριο 2020.
▪ Ολοκληρώθηκε έως τον Νοέμβριο 2020 η διαχείριση συνολικά 1.827
προτάσεων που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή μέσω της ως άνω διαδικασίας,
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησής τους από μέλη της Ολομέλειας της
Επιτροπής. Οι προτάσεις αυτές προέρχονταν από:
o Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).
o Φορείς στο Εξωτερικό: επίσημες Ελληνικές Αρχές, Ομογενειακές
οργανώσεις και άλλους φορείς του εξωτερικού όπως πανεπιστήμια,
φιλελληνικές και πολιτιστικές οργανώσεις.
o Ποικίλους λοιπούς φορείς, συλλόγους, ιδρύματα, επιχειρήσεις και
ιδιώτες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
▪ Μετά τον Οκτώβριο 2020, η Επιτροπή συνέχισε να λαμβάνει υπόψη και να
επεξεργάζεται μόνο προτάσεις για προγραμματισμένες δράσεις που είχαν
εξασφαλίσει χρηματοδότηση (αυτοχρηματοδοτούμενες).
▪ Συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2021, η τηλεφωνική και
ηλεκτρονική επικοινωνία με φορείς προτάσεων για διευκρινίσεις, διερεύνηση
και ενημέρωση, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, καθώς και για
προτάσεις προερχόμενες από ΟΤΑ.
▪ Προκειμένου να τιμήσει και να αναδείξει την ευρεία συμμετοχή της κοινωνίας
με προτάσεις για τον Επετειακό Εορτασμό, η Επιτροπή δημιούργησε ψηφιακή
Τιμητική Έκδοση με τα βασικά στοιχεία (τίτλος, είδος, υποβάλλον) των
υποβληθεισών προτάσεων που εμπίπτουν στο καθορισμένο πλαίσιο
εορτασμού και που συναίνεσαν να συμπεριληφθούν στην έκδοση (ανάρτηση
στον ιστότοπο της Επιτροπής 23/12/2021).

13. Σχέσεις με ΟΤΑ & Φορείς
▪ Πραγματοποιήθηκαν επαφές και αποστολή ενημερωτικού υλικού σε όλους
τους 332 Δήμους και τις 13 Περιφέρειες της χώρας.
▪ Προγραμματίστηκαν και πραγματοποιήθηκαν συνολικά 78 επισκέψεις της
Επιτροπής (με παρουσία της Προέδρου και μελών της Ολομέλειας) σε πόλεις
της περιφέρειας, καθώς και 14 τηλεδιασκέψεις της Προέδρου και στελεχών
της Επιτροπής με Δημάρχους της χώρας κατά την περίοδο περιορισμών των
μετακινήσεων λόγω πανδημίας.
▪ Ολοκληρώθηκε η επεξεργασία και διερεύνηση συνολικά 435 προτάσεων για
επετειακές δράσεις & εκδηλώσεις που υποβλήθηκαν από συνολικά 139 ΟΤΑ
της χώρας.
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▪ Υπήρξε συστηματική επικοινωνία και συνεργασία με την ΚΕΔΕ, με τις 13
Περιφέρειες και με τους 268 Δήμους που υπέβαλαν προτάσεις είτε μέσω
ηλεκτρονικής πλατφόρμας είτε στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» με τη
σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής.

14. Σχέσεις με Εξωτερικό & Ομογένεια
▪ Υπήρξε συστηματική συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών (ΥΠ.ΕΞ.), με τις
Επίσημες Ελληνικές Αρχές στο εξωτερικό (Πρεσβείες, Προξενεία), καθώς και
με Ομογενειακούς και άλλους φορείς του εξωτερικού.
▪ Η Πρόεδρος της Επιτροπής πραγματοποίησε επαφές με Πρέσβεις 23 ξένων
χωρών, και διατήρησε συστηματική επαφή με την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή
Ελληνισμού της Διασποράς και με την Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση
Ελληνισμού.
▪ Ολοκληρώθηκε η επεξεργασία και διερεύνηση συνολικά 329 προτάσεων για
επετειακές δράσεις και εκδηλώσεις που υποβλήθηκαν από Επίσημες
Ελληνικές Αρχές, την Ομογένεια και άλλους φορείς συνολικά 47 ξένων χωρών
και από τις 5 ηπείρους.

15. Επετειακές Δράσεις που Οργάνωσε και Υλοποίησε η Επιτροπή
➢ Video clip της επετείου - «Ας κρατήσουν οι χοροί»
▪ Ολοκληρώθηκε η παραγωγή video clip της επετείου των 200 χρόνων μετά την
Επανάσταση με τίτλο «Ας κρατήσουν οι χοροί», το οποίο
πρωτοπαρουσιάστηκε τον Οκτώβριο 2020 ως «εισαγωγή» στους επετειακούς
εορτασμούς.
▪ Η παραγωγή έγινε με δωρεά των πνευματικών δικαιωμάτων από τον
δημιουργό του τραγουδιού «Ας κρατήσουν οι χοροί» και μέλος της
Ολομέλειας της Επιτροπής, Δ. Σαββόπουλο, και με εθελοντική αφιλοκερδή
συμμετοχή 7 χορωδιών.
▪ Το συγκεκριμένο video clip «Ας κρατήσουν οι χοροί», παρέμεινε μόνιμα
προσβάσιμο μέσω ιστότοπου καθώς και στα social media της Επιτροπής,
όπου έως το πέρας του επετειακού έτους είχε συνολικά πάνω από 7 εκ.
θεάσεις.
▪ Σε συνέχεια σχετικών αιτημάτων, η Επιτροπή έδινε άδεια χρήσης του video
clip σε φορείς και οργανισμούς, κυρίως του εξωτερικού, για τις
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προγραμματισμένες επετειακές εκδηλώσεις τους της 25ης Μαρτίου 2021,
αλλά και καθ΄ όλη τη διάρκεια της επετειακής χρονιάς 2021.

➢ Ταινία «”σε γνωρίζω από την όψη” 200 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ!»
▪ Ολοκληρώθηκε η παραγωγή από την Επιτροπή μιας εικαστικής ταινίαςντοκιμαντέρ με θέμα μία ευφάνταστη αφήγηση των 200 χρόνων της νεότερης
Ελλάδας (αρχικός τίτλος «Άρωμα Ελλάδας», τελικός τίτλος ως άνω). Η ταινία
είναι διάρκειας 47’ και παρήχθη σε 3 γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά).
▪ Προβλήθηκε για πρώτη φορά στο ευρύ κοινό στις 25 Μαρτίου 2021, 19:00,
από το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι ΕΡΤ. Στη συνέχεια, προβλήθηκε και σε άλλα
τηλεοπτικά κανάλια εθνικής εμβέλειας, καθ’ όλη τη διάρκεια του επετειακού
έτους.
▪ Αμέσως μετά την πρώτη προβολή, αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Επιτροπής
και στα social media, όπου παρέμεινε διαθέσιμη όλο το 2021.
▪ Στις 23/3/2021 διετέθη με σχετικές οδηγίες προς όλες τις Επίσημες Ελληνικές
Αρχές στο εξωτερικό, προς χρήση στις εκδηλώσεις τους ξεκινώντας με αυτές
της 25ης Μαρτίου.
▪ Η ταινία προτάθηκε στο Υπουργείο Παιδείας προκειμένου να χρησιμοποιηθεί
από τα σχολεία στη γιορτή της 25ης Μαρτίου.
▪ Με επιστολή της Προέδρου της Επιτροπής η ταινία προωθήθηκε σε όλες τις
Ομογενειακές οργανώσεις του εξωτερικού.
▪ Η ταινία προωθήθηκε στα Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του
εξωτερικού (10 συνολικά). Βραβεύτηκε από το Φεστιβάλ Ελληνικού
Κινηματογράφου Λονδίνου (25-27/6/2021).

➢ «200 χρόνια Ελευθερίας» - Τετρασέλιδη έκδοση για 25η Μαρτίου
▪ Ειδικά για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 2021, η Επιτροπή παρήγαγε ένα
αναμνηστικό τετρασέλιδο έντυπο αφιερωμένο στη σημασία της
Επανάστασης, το οποίο κυκλοφόρησε στις ημερήσιες εφημερίδες στις
24/3/2021.
▪ Από την ίδια ημέρα, η έκδοση αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Επιτροπής όπου
παρέμεινε προσβάσιμη ψηφιακά.
▪ Η έκδοση συμπεριέλαβε μηνύματα της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας της
χώρας για τη σημασία της Επανάστασης, καθώς και πληροφορίες για το έργο
και τις δράσεις της Επιτροπής.
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➢ Ψηφιακό εργαλείο «200 χρόνια Μικροί Μεγάλοι Ήρωες»
▪ Ολοκληρώθηκε η παραγωγή από την Επιτροπή ενός ψηφιακού εργαλείου με
τίτλο «Μικροί Μεγάλοι Ήρωες» και θέμα τις προσωπικότητες Ελλήνων και
Ελληνίδων που με το έργο και την προσωπικότητά τους άφησαν το
αποτύπωμά τους στα 200 χρόνια της νεότερης ιστορίας της Ελλάδας.
▪ Συνολικά το εργαλείο συμπεριέλαβε εικόνα και σύντομο βιογραφικό για 780
προσωπικότητες, στα ελληνικά και στα αγγλικά. Το πρώτο μέρος της
εφαρμογής με 200 προσωπικότητες διατέθηκε προς θέαση την 25η Μαρτίου
2021. Το έργο ολοκληρώθηκε σταδιακά έως τον Ιούνιο 2021.
▪ Το έργο προβλήθηκε σε υπάρχοντα συστήματα δημόσιας προβολής βάσει
συμφωνίας που σύναψαν οι ιδιοκτήτες τους με την Επιτροπή. Συνολικά
προβλήθηκε σε 1.159 οθόνες σε όλη την Ελλάδα. Για κάθε σύστημα προβολής
έγιναν οι απαιτούμενες προσαρμογές.
▪ Φορείς που πρόβαλαν το έργο: Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος (7 οθόνες),
τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport (140 οθόνες),
κεντρικοί σταθμοί ΚΤΕΛ Αθήνας και Θεσσαλονίκης (40 οθόνες), κεντρικοί
σταθμοί ΤΡΑΙΝΟΣΕ (20 οθόνες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Κόρινθο,
Κιάτο, Λιόσια, Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών, Προαστιακό), ακτοπλοϊκά
δρομολόγια των Blue Star Ferries (100 οθόνες), SeaJet (20), ANEK lines (10),
καταστήματα των εταιρειών Skippers (2) και Hondos Center (20), ιατρικά
κέντρα το δικτύου Intelligent Media (800 οθόνες).
▪ Προβλήθηκε επίσης στον ιστότοπο της Επιτροπής και μέσω ΑΠΕ.

➢ Projection mapping - «Επιθυμία Ελευθερίας»
▪ Ολοκληρώθηκε παραγωγή οπτικοουακουστικού έργου με τίτλο «Επιθυμία
Ελευθερίας» και η ταυτόχρονη προβολή του – projection mapping – σε
εμβληματικά δημόσια κτίρια σε 18 πόλεις της Ελλάδας, με προεξάρχον το
κτίριο της Βουλής των Ελλήνων, κατά το διήμερο 12-13 Ιουνίου 2021.
▪ Το έργο πρόκειται για μια οπτικοποιημένη αφήγηση της Επανάστασης μέσα
από έργα τέχνης, ενώ συμπεριέλαβε και αναφορές στην ιδιαίτερη ιστορία της
κάθε πόλης. Υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ευφυών
Περιβαλλόντων της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πολυτεχνείου Κρήτης.
▪ Σημειώνεται ότι ο αρχικός προγραμματισμός ήταν για προβολή κατά την
επέτειο της 25ης Μαρτίου 2021. Η δράση επαναπρογραμματίστηκε λόγω των
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περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας για 8-9/5, και στη συνέχεια πάλι
για 12-13/6/2021, οπότε και υλοποιήθηκε.
▪ Πόλεις και κτίρια υλοποίησης της δράσης: Αθήνα (Βουλή των Ελλήνων),
Αλεξανδρούπολη (Ζαρίφειος Παιδαγωγική Ακαδημία), Ερμούπολη-Σύρος
(Θέατρο Απόλλων), Ηράκλειο (Περιφέρεια Κρήτης), Θεσσαλονίκη (Βασιλικό
Θέατρο), Ιωάννινα (Δικαστικό Μέγαρο), Καλαμάτα (Κέντρο Τέχνης), Κέρκυρα
(Παλιό Δημαρχείο), Λαμία (Δημοτικό Θέατρο), Λάρισα (Λέσχη Αξιωματικών),
Μεσολόγγι (Δημοτική Πινακοθήκη), Νάουσα (Δημαρχείο), Ναύπλιο
(Δημαρχείο), Πειραιάς (Δημοτικό Θέατρο), Ρόδος (Δημαρχείο), Τρίπολι
(Δικαστικό Μέγαρο), Χανιά (Θέατρο Μ. Θεοδωράκη), Χίος (Τείχος Κάστρου).
▪ Σε συνέχεια της φυσικής προβολής, δημιουργήθηκε ψηφιακή εφαρμογή
επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality) για κάθε πόλη, με την
οποία ο επισκέπτης μπορεί να δει την προβολή επάνω στο συγκεκριμένο
κτίριο σαν να γίνεται εκείνη τη στιγμή, απλώς στρέφοντας σε αυτό την κινητή
συσκευή του.

➢ Μουσικά podcasts - «200 χρόνια κομμάτια»
▪ Έκδοση podcast με 20 Ελληνικά τραγούδια για το ’21, με τίτλο «Αχ Ελλάδα σ’
αγαπώ», την ημέρα της επετείου της 25ης Μαρτίου 2021.
▪ Έκδοση podcast με 24 Ελληνικά τραγούδια γλεντιού από το 1821 έως σήμερα,
με τίτλο «ΧΟΡΕΨΕΤΕ-ΧΟΡΕΨΕΤΕ», την Κυριακή του Πάσχα 2/5/2021.
▪ Έκδοση podcast με 29 Ελληνικά τραγούδια της περιόδου 1900-1930, με τίτλο
«ΤΟ ΖΕΠΕΛΙΝ», στις 30/5/2021.
▪ Έκδοση podcast με 27 Ελληνικά τραγούδια για το καλοκαίρι, με τίτλο «ΤΟ
ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟ», στις 20/6/2021.
▪ Έκδοση podcast με 16 Ελληνικά τραγούδια για τη θάλασσα, με τίτλο
«ΘΑΛΑΤΤΑ-ΘΑΛΑΤΤΑ», στις 17/7/2021.
▪ Έκδοση podcast με 14 καινούργια και παλιά Ελληνικά τραγούδια με τίτλο
«ΡΕΜΒΑΣΜΟΣ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ», στις 22/8/2021.
▪ Τα μουσικά podcasts εκδόθηκαν υπό την επιμέλεια του μέλους της
Ολομέλειας της Επιτροπής Δ. Σαββόπουλου, ο οποίος και τα προλογίζει. Εκτός
από το πρώτο, τα υπόλοιπα 5 podcasts αποτελούν μέρος μιας ενιαίας
συλλογής με τον γενικό τίτλο «200 χρόνια κομμάτια».
▪ Είναι προσβάσιμα μέσω ιστότοπου Επιτροπής και αναπαρήχθησαν και από
την LIFO.
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➢ «Βαδίζοντας στα Αχνάρια του 1821»
▪ Η δράση αφορά στην περιήγηση ανά την ευρωπαϊκή ήπειρο 200 νέων, με
προγραμματισμό να ακολουθήσουν, χωρισμένοι σε 5 ομάδες, από μία
διαφορετική για κάθε ομάδα 15ήμερη διαδρομή που συμπεριλαμβάνει
τόπους με μεγάλη σημασία για την Επανάσταση του 1821 και τις μετέπειτα
εξελίξεις.
▪ Ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση και ο ημερήσιος προγραμματισμός των 5
διαδρομών, συμπεριλαμβάνοντας συνολικά 19 χώρες και 40 πόλεις, με την
υποστήριξη των κατά τόπους Ελληνικών Διπλωματικών Αρχών.
▪ Οργανώθηκε η συμμετοχή νέων 18-21 ετών μέσω πρόσκλησης για προτάσεις
υποψηφίων που απηύθυνε η Επιτροπή προς τους 119 Δήμους της χώρας που
συμμετείχαν με προτάσεις για επετειακές δράσεις μέσω ηλεκτρονικής
πλατφόρμας τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ο αριθμός νέων που μπορούσε να
προτείνει ο κάθε Δήμος προσδιορίστηκε με πληθυσμιακά κριτήρια. Η
Επιτροπή διατήρησε το δικαίωμα τελικής επιλογής των 200 νέων.
▪ Ολοκληρώθηκε η επεξεργασία και αξιολόγηση συνολικά 277 υποψηφιοτήτων
που κατατέθηκαν από 91 Δήμους. Εξ αυτών, 237 υποψηφιότητες
επιβεβαιώθηκαν ως έγκυρες βάσει των προϋποθέσεων που είχαν τεθεί.
▪ Όλοι οι 277 υποψήφιοι ενημερώθηκαν εγγράφως για το αποτέλεσμα της
υποψηφιότητάς τους.
▪ Ο αρχικός προγραμματισμός της δράσης ήταν για Απρίλιο έως Οκτώβριο
2021. Λόγω των διεθνώς υφιστάμενων συνθηκών πανδημίας, η δράση επαναπρογραμματίστηκε για Μάϊο - Οκτώβριο και στη συνέχεια για Ιούλιο Οκτώβριο 2021 (με οργάνωση χρονικά παράλληλων διαδρομών).
▪ Λόγω των συνεχιζόμενων συνθηκών πανδημίας και των επιπτώσεών τους,
μεταξύ άλλων, στις μετακινήσεις, τα μέσα διαμονής, τους χώρους
πολιτισμικού ενδιαφέροντος, η Επιτροπή αναγκάστηκε τελικά να ματαιώσει
τη συγκεκριμένη δράση.
▪ Ακολούθησε η ενημέρωση των 237 έγκυρων υποψηφίων και των αντίστοιχων
Δήμων στις 28-29/4/2021, καθώς και η έγγραφη ενημέρωση των Ελληνικών
Διπλωματικών Αρχών των 19 χωρών με τις οποίες συνεργάστηκε η Επιτροπή
για τη δράση.
▪ Σε αναγνώριση και επιβράβευση της συμμετοχής τους, η Επιτροπή δώρισε σε
κάθε έναν από τους 237 νέους με έγκυρες υποψηφιότητες ονομαστικό
αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής και τα δύο διμεταλλικά νομίσματα της
νομισματικής συλλογής.
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➢ Γιορτές Πόλεων
▪ Ολοκληρώθηκε λεπτομερής σχεδιασμός για Γιορτές Πόλεων στις 51 πόλεις
πρωτεύουσες των νομών της Ελλάδας, με στόχο την υλοποίηση σε
συνεργασία με τους Δήμους ενός πρωτότυπου πλαισίου εορτασμού, με κοινή
ημέρα και ώρα έναρξης των γιορτών, με ανάδειξη των ιδιαίτερων στοιχείων
της κάθε πόλης, και με ανοιχτή συμμετοχή σε όλους τους πολίτες.
▪ Ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός υλικού προβολής της δράσης (video clips και
συμβολικά μαντήλια χορού).
▪ Ο αρχικός προγραμματισμός ήταν για διεξαγωγή των γιορτών στις 21 Ιουνίου
2021. Η δράση επαναπρογραμματίστηκε για 24-25 Ιουλίου 2021 λόγω των
περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας. Στη συνέχεια, λόγω των
συνεχιζόμενων συνθηκών πανδημίας, αποφασίστηκε η ματαίωση της
συγκεκριμένης δράσης, με σχετική ενημέρωση των συμμετεχόντων Δήμων
(1/7/2021), καθώς δεν ήταν εφικτή η πραγματοποίηση γιορτών με τον τρόπο
που είχαν προγραμματιστεί – γιορτές «ανοιχτές σε όλους».

➢ Forum «Η Ελλάδα το 2040» και Λευκή Βίβλος
▪ Ολοκληρώθηκαν επαφές και ενδελεχής ενημέρωση των 16 θεσμικών Φορέων
της χώρας, οι οποίοι δέχτηκαν να συμμετάσχουν στο Forum «Η Ελλάδα το
2040» με μελέτες και προτάσεις για τη Λευκή Βίβλο.
▪ Οι Φορείς που τελικά συμμετείχαν είναι: ΑΔΕΔΥ, ΓΣΕΒΕΕ, ΓΣΕΕ, ΕΒΕΑ, ΕΔΕ,
ΕΕΤ, ΕΣΕΕ, ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ, ΝΕΕ, ΟΕΕ, ΟΠΔΣ, ΣΕΒ, ΣΕΠΕ, ΣΕΤΕ, ΓΠΑ εκ μέρους
Συνόδου Πρυτάνεων, ΤΕΕ. Οι φορείς προσδιόρισαν ομάδες εργασίας και
οργάνωσαν συναντήσεις εργασίας κατά τη περίοδο Σεπτέμβριος 2020 Σεπτέμβριος 2021 προκειμένου να διαμορφώσουν τις προτάσεις τους.
▪ Αντίστοιχα ολοκληρώθηκαν επαφές και ενδελεχής ενημέρωση των μελών της
Ολομέλειας, προκειμένου να αναλάβουν την οργάνωση συζητήσεων
στρογγυλής τραπέζης (Round Table Discussions) εστιασμένου ενδιαφέροντος,
στο πλαίσιο του Forum.
▪ 12 Συντονιστές, έντεκα εκ των οποίων μέλη της Ολομέλειας της Επιτροπής,
ανέλαβαν να οργανώσουν 10 Θεματικές Ομάδες Εργασίας και να συντονίσουν
τη διεξαγωγή σειράς Round Table Discussions πάνω σε αυτές τις θεματικές,
ώστε να διαμορφωθούν προτάσεις για τη Λευκή Βίβλο. Συντονιστές ήταν τα
μέλη της Ολομέλειας Ν. Αλιβιζάτος, Γ. Βούλγαρης, Μητροπολίτης Ιγνάτιος, Ν.
Μαραβέγιας, Δ. Μουζάκη, Χ. Παπαδημητρίου, Δ. Παπαστεργίου, Α.

25

Πολυμέρου-Καμηλάκη, Π. Ροϊλός, Π. Χηνοφώτης, Ε. Χατζηβασιλείου, και ο Λ.
Τσούκαλης.
▪ Την περίοδο από Απρίλιο έως Σεπτέμβριο 2021 πραγματοποιήθηκαν
συνολικά 26 Round Table Discussions, τα περισσότερα με τη μορφή webinars.
▪ Οι 16 μελέτες των Φορέων και οι 10 μελέτες των Θεματικών Ομάδων
Εργασίας κατατέθηκαν στην Επιτροπή έως 30/9/2021 προς ενσωμάτωση στη
Λευκή Βίβλο.
▪ Πραγματοποιήθηκαν επαφές, ενημερώσεις και στάλθηκαν προσκλήσεις για
συμμετοχή προσωπικοτήτων διεθνούς κύρους και εμβέλειας ως ομιλητές στο
Forum. Συνολικά 7 διεθνείς προσωπικότητες αποδέχτηκαν την πρόσκληση:
Α.Θ.Π. Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, Thomas Bach (Προέδρος
της ΔΟΕ), Dr Albert Bourla (Chairman and CEO Pfizer), Andrew Liveris
(Chairman of the Hellenic Initiative), U.S. Senator Robert Menendez, Lord
Martin Rees (UK Astronomer Royal, Cambridge University), Dean Michelle
Williams (Harvard Chan School of Public Health).
▪ Στο πλαίσιο του Forum, οργανώθηκε εκδήλωση στις 26/8/2021 στο Μουσείο
της Ακρόπολης, με ομιλία του Προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών
Υποθέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας, Robert Menendez.
▪ Το Forum αρχικά προγραμματίστηκε με φυσική παρουσία στο Ζάππειο
Μέγαρο τον Οκτώβριο 2021. Οι συνεχιζόμενες συνθήκες πανδημίας
οδήγησαν σε αναπροσαρμογή του τρόπου διεξαγωγής του, με έμφαση στην
ψηφιακή αναμετάδοση των μαγνητοσκοπημένων παρουσιάσεων. Το Forum
πραγματοποιήθηκε κατά το 3ήμερο 18-20 Οκτωβρίου 2021
▪ Η Εναρκτήρια Εκδήλωση του Forum οργανώθηκε από την Επιτροπή στις
18/10/2021 με φυσική παρουσία στην Αίθουσα Γερουσίας της Βουλής, όπου
και παραδόθηκε η Λευκή Βίβλος «Η Ελλάδα το 2040» στον Πρωθυπουργό και
στον Πρόεδρο της Βουλής.
▪ Ακολούθησε η ψηφιακή αναμετάδοση του 3ήμερου προγράμματος
παρουσιάσεων των μελετών της Λευκής Βίβλου (18-20/10/2021, 15:0018:30), μέσω εξειδικευμένης πλατφόρμας στον ιστότοπο της Επιτροπής, αλλά
και μέσω των social media της Επιτροπής.
▪ Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 32 ομιλίες από εκπροσώπους των θεσμικών
Φορέων, από τους συντονιστές-μέλη της Ολομέλειας των 10 Θεματικών
Ομάδων, και από 6 διεθνείς προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους. Όλες οι
ομιλίες είχαν μαγνητοσκοπηθεί εκ των προτέρων (σε green studio, εκτός των
ομιλητών κατοίκων του εξωτερικού).
▪ Για την ψηφιακή εκδήλωση στάλθηκαν, μέσω της εξειδικευμένης
ηλεκτρονικής πλατφόρμας, 2.644 προσκλήσεις σε εκπροσώπους δημόσιων
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και ιδιωτικών φορέων, σε πολιτικά πρόσωπα, σε ΟΤΑ, σε συνεργάτες της
Επιτροπής, και σε εκπροσώπους ΜΜΕ.
▪ Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 2.636 εγγραφές για παρακολούθηση μέσω της
πλατφόρμας (1.949 από προσκεκλημένους και 687 που γράφτηκαν μέσω της
πρόσβασης από τον ιστότοπο της Επιτροπής). Πραγματοποιήθηκαν,
επιπλέον, 20.600 προβολές μέσω των social media.
▪ Ολοκληρώθηκε από την Επιτροπή η έκδοση της Λευκής Βίβλου «Η Ελλάδα το
2040» σε ψηφιακή μορφή. Παρουσιάστηκε σε USB stick με το Σήμα της
Επιτροπής και αναρτήθηκε στον ιστότοπό της. Συμπεριλαμβάνει τα κείμενα
των μελετών των 16 θεσμικών Φορέων και των 10 Θεματικών Ομάδων, τις
αντίστοιχες βιντεοσκοπημένες ομιλίες των εκπροσώπων τους στο Forum, τις
ομιλίες και τα κείμενα των ομιλιών των συνολικά 7 διεθνών προσωπικοτήτων,
καθώς και τα ονόματα όλων των συμμετεχόντων στις ως άνω μελέτες.
▪ Παρήχθη και διανεμήθηκε ειδική έντυπη 16σέλιδη ενημερωτική μπροσούρα
(booklet) για τη Λευκή Βίβλο, με τα ονόματα όλων των συμμετεχόντων στη
συγγραφή των μελετών που ενσωματώνονται σε αυτή – συνολικά 216 άτομα.
▪ Με την ολοκλήρωση του Forum, το USB stick της Λευκής Βίβλου και η
μπροσούρα προωθήθηκαν σε συνολικά 968 άτομα (συμμετέχοντες ομιλητές,
μέλη ομάδων εργασίας, μέλη θεσμικών Φορέων, χορηγοί της Επιτροπής, μέλη
της Ολομέλειας, βουλευτές, εκπρόσωποι ΟΤΑ). Η Λευκή Βίβλος παρέμεινε,
επίσης, διαθέσιμη σε όλους μέσω ιστότοπου της Επιτροπής.

➢ Ερευνητική Μονάδα για την Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη των
Δεδομένων και τους Αλγορίθμους
▪ Μετά από εισήγηση των μελών της Ολομέλειας της Επιτροπής, Κ. Δασκαλάκη
και Χ. Παπαδημητρίου, για τη δημιουργία ενός ελληνικού ερευνητικού
κέντρου στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Επιστήμης των
Δεδομένων και τους Αλγορίθμους, ως εμβληματική δράση με σημαντική
παρακαταθήκη για το μέλλον της Ελλάδας, η Επιτροπή ξεκίνησε συστηματική
προετοιμασία ως προς τα πρακτικά οργανωτικά, νομικά, και χρηματοδοτικά
θέματα για την υλοποίησή του.
▪ Η Επιτροπή ολοκλήρωσε τον Φεβρουάριο 2021 την κατάρτιση business plan
του ερευνητικού κέντρου, με την ευγενική προσφορά της εξουσιοδοτημένης
εταιρείας McKinsey.
▪ Μετά από συστηματική διερεύνηση δυνατοτήτων χρηματοδότησης,
υποβλήθηκε και έγινε αποδεκτή πρόταση της Επιτροπής για χρηματοδότηση
του έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης.

27

▪ Η Επιτροπή ολοκλήρωσε τις εντατικές προσπάθειες προκειμένου να
υποβληθεί το Τεχνικό Δελτίο Έργου για τη ίδρυση μονάδας με αντικείμενο τη
βασική και την εφαρμοσμένη έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη
των Δεδομένων και τους Αλγόριθμους και με την ονομασία «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»,
στο υφιστάμενο Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ.
▪ Η Επιτροπή οργάνωσε εκδήλωση στις 22/12/2021 στο Κέντρο Πολιτισμού του
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για την ανακοίνωση της ίδρυσης της μονάδας
«ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ», παρουσία του Πρωθυπουργού και ομάδας ερευνητών του
ΑΡΧΙΜΗΔΗ και του ΑΘΗΝΑ.

➢ Ταινία Απολογισμού του Έργου της Επιτροπής «Βλέμμα Μπροστά»
▪ Προκειμένου να παρουσιάσει τον Απολογισμό του Έργου της με όσο το
δυνατόν πιο εύληπτο τρόπο, σε όσο το δυνατόν πιο ευρύ κοινό, η Επιτροπή
προχώρησε στην παραγωγή ταινίας-ντοκιμαντέρ με τίτλο «Βλέμμα
Μπροστά».
▪ Η ταινία παρήχθη σε δύο εκδοχές, διάρκειας 38 και 13 λεπτών αντίστοιχα.
▪ Η ταινία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις Εκδηλώσεις Αναγνώρισης που
οργάνωσε η Επιτροπή στις 8-10/12/2021. Στη συνέχεια, παρέμεινε
αναρτημένη στον ιστότοπο της Επιτροπής, ενώ προωθήθηκε και σε 1.146
θεσμικούς φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς.

➢ Εκδηλώσεις Αναγνώρισης & Προβολή Ταινίας Απολογισμού Έργου
▪ Για την προβολή της ταινίας με τον Απολογισμό του Έργου της, αλλά και για
να τιμήσει και να αναγνωρίσει τη συμμετοχή και την υποστήριξη των
χορηγών, ευεργετών και συνεργατών της, η Επιτροπή πραγματοποίησε 3
Εκδηλώσεις Αναγνώρισης στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, κατά το 3ήμερο 810/12/2021:
▪ Βράβευση Μελών Χορηγικού Προγράμματος της Επιτροπής, Ευεργετών και
Ειδικών Συνεργατών, με δώριση τιμητικής πλακέτας, παρουσία εκπροσώπων
ΜΜΕ, στις 8/12/2021.
▪ Αναγνώριση Χορηγών Δράσης, Αδειούχου Εμπορίας Προϊόντων, και Τίμηση
μελών Ολομέλειας και Εκτελεστικού Συμβουλίου Επιτροπής, στις 9/12/2021.
▪ Αναγνώριση της συμβολής του προσωπικού και βασικών συνεργατών της
Επιτροπής, με απονομή τιμητικού διπλώματος, στις 10/12/2021.
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16. Δράσεις ΟΤΑ προς Ένταξη σε Πρόγραμμα του ΥΠ.ΕΣ. («Αντώνης Τρίτσης»)
▪ Αξιολογήθηκαν, επιλέχθηκαν και προωθήθηκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών
(ΥΠ.ΕΣ.) τον Αύγουστο 2020, 151 προτάσεις ΟΤΑ με αναπτυξιακό περιεχόμενο
που είχαν κατατεθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Επιτροπής και
αιτούνταν χρηματοδότηση, με εισήγηση για ένταξή τους στο Πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης» προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης της
υλοποίησής τους.
▪ Στη συνέχεια, το ΥΠ.ΕΣ. προέβη σε ειδική πρόσκληση «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα
2021» στο πλαίσιο του «Αντώνης Τρίτσης ΑΤ 14» στις 27/10/2020 με
προθεσμία κατάθεσης φακέλων 31/3/2021, η οποία στη συνέχεια
επεκτάθηκε έως 31/5/2021.
▪ Έως το πέρας της προθεσμίας (31/5/2021), η Επιτροπή ολοκλήρωσε την
επεξεργασία και έκδοση Βεβαιώσεων Σκοπιμότητας για 264 προτάσεις ΟΤΑ,
προκειμένου να καταθέσουν υποψηφιότητα για ένταξη στο Πρόγραμμα (η
έκδοση Βεβαιώσεων Σκοπιμότητας από την Επιτροπή ήταν προϋπόθεση που
έθετε η συγκεκριμένη πρόσκληση του Προγράμματος).
▪ Εξ αυτών, 250 ΟΤΑ τελικά κατέθεσαν φάκελο στο ΥΠ.ΕΣ. για ένταξη στο
Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Έως 31/12/2021 είχαν ενταχθεί στο
Πρόγραμμα συνολικά 61 προτάσεις ΟΤΑ, ενώ συνεχίζεται το 2022 η
αξιολόγηση από το ΥΠ.ΕΣ. των υπολοίπων.

17. Επετειακές Δράσεις Υπό την Αιγίδα ή με το Σήμα της Επιτροπής
➢ Αυτοχρηματοδοτούμενες Δράσεις
▪ Στο Εθνικό Πρόγραμμα Επετειακού Εορτασμού εντάχθηκαν και υλοποιήθηκαν
«υπό την Αιγίδα» ή με χρήση Σήματος της Επιτροπής συνολικά 300 δράσεις
και εκδηλώσεις, τις οποίες πρότειναν και υλοποίησαν διάφοροι φορείς,
οργανισμοί, σύλλογοι, ιδιώτες κλπ. με χρήση δικών τους πόρων και/ή
χορηγών (αυτοχρηματοδοτούμενες δράσεις).
▪ Για τις 300 αυτές αυτοχρηματοδοτούμενες δράσεις υπογράφηκαν
αντίστοιχες συμφωνίες (257 συμφωνίες, ορισμένες για περισσότερες από μία
δράσεις) μεταξύ Επιτροπής και φορέων υλοποίησής τους για τη χρήση
Αιγίδας και/ή Σήματος.
▪ Σημειώνεται ότι υπογράφηκαν συμφωνίες και για 70 επιπλέον δράσεις, εκ
των οποίων 54 ματαιώθηκαν και 16 μετατέθηκαν προς υλοποίηση το επόμενο
έτος, 2022, καθώς οι υφιστάμενες συνθήκες πανδημίας δεν επέτρεψαν την
πραγματοποίησή τους εντός του έτους 2021.
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▪ Από τις 300 αυτοχρηματοδοτούμενες δράσεις:
o 93 δράσεις υλοποιήθηκαν από ΟΤΑ της χώρας – η πλειοψηφία τους
αφορούσε εκδηλώσεις ιστορικής μνήμης, εορταστικά δρώμενα, δράσεις
πολιτισμού και λαϊκής παράδοσης.
o 78 δράσεις υλοποιήθηκαν από φορείς του Εξωτερικού: από Επίσημες
Ελληνικές Αρχές, Ομογενειακές οργανώσεις, και άλλους φορείς σχετικούς
με την Ελλάδα και τον Ελληνισμό (όπως πανεπιστήμια, πολιτιστικές και
φιλελληνικές οργανώσεις). Η πλειοψηφία τους αφορούσε πολιτιστικά και
εορταστικά δρώμενα, εκπαιδευτικές δράσεις, την ανάδειξη της ιστορίας
και λαϊκής παράδοσης.
Οι συγκεκριμένες δράσεις υλοποιήθηκαν συνολικά σε 21 χώρες πλέον της
Ελλάδας: Αλβανία, Αλγερία, Αρμενία, Αυστραλία, Αυστρία, Βιετνάμ,
Βραζιλία, Γερμανία, Ελβετία, Ζιμπάμπουε, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ιταλία,
Καναδάς, Κόστα Ρίκα, Κίνα, Κύπρος, Νότια Αφρική, Ολλανδία, Πορτογαλία,
Ρουμανία.
o 129 δράσεις υλοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας από
φορείς, συλλόγους, ιδρύματα, επιχειρήσεις, ιδιώτες, κ.α. Και σε αυτή την
περίπτωση, η πλειοψηφία αφορούσε πολιτιστικά και εορταστικά
δρώμενα, την ανάδειξη της ιστορίας και της λαϊκής παράδοσης, και
εκπαιδευτικές δράσεις.
▪ Με τους φορείς υλοποίησης των δράσεων υπήρξε συστηματική επαφή κατά
τη διάρκεια του επετειακού έτους 2021, με συνεχή επικαιροποίηση των
σχετικών πληροφοριών για κάθε δράση στο Ημερολόγιο Δράσεων και
Εκδηλώσεων.
▪ Στον κάθε φορέα, με την ολοκλήρωση της δράσης (ή δράσεων) ευθύνης του,
στάλθηκε ευχαριστήρια επιστολή της Προέδρου της Επιτροπής, για τη
συμμετοχή στον εορτασμό.

➢ Δράσεις με Υποστήριξη Χορηγών Δράσης της Επιτροπής
▪ Ολοκληρώθηκε ενδελεχής διερεύνηση προτάσεων που υποβλήθηκαν στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα, προκειμένου η Επιτροπή να προτείνει στους 37
υποψήφιους Χορηγούς Δράσης συγκεκριμένες προτάσεις που να εμπίπτουν
στην εταιρική κοινωνική πολιτική τους και να αντιστοιχούν στις γεωγραφικές
περιοχές που τους ενδιαφέρουν. Συνολικά προτάθηκαν στους υποψήφιους
ενδιαφερόμενους προς επιλογή 86 δράσεις, πλήρως τεκμηριωμένες μετά από
λεπτομερή εξέταση.
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▪ Υπογράφηκαν συνολικά 18 συμφωνίες υλοποίησης δράσεων μεταξύ των
φορέων που τις πρότειναν προς την Επιτροπή και των Χορηγών Δράσης της
Επιτροπής που τελικά χρηματοδότησαν την υλοποίησή τους.
▪ Οι 18 δράσεις, με ξεχωριστή συμφωνία με την Επιτροπή, εντάχθηκαν στο
εθνικό επετειακό πρόγραμμα «υπό την Αιγίδα» της.

➢ Ειδική Συνεργασία με τα Μουσεία – Δράση «21»
▪ Η Επιτροπή πρότεινε στα Μουσεία της χώρας να προσφέρουν ελεύθερη
είσοδο στο κοινό στις 21 κάθε μήνα (ή για όσους μήνες θελήσουν) κατά το
επετειακό έτος 2021.
▪ Η αποστολή των προσκλήσεων προς τους φορείς των Μουσείων ξεκίνησε τον
Νοέμβριο 2020, με την Υπουργό Πολιτισμού να επιβεβαιώνει στις 16/11/2020
τη συμμετοχή των Μουσείων που τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ).
▪ Συνολικά 310 Μουσεία και Εκθεσιακοί χώροι ανταποκρίθηκαν στην
πρόσκληση της Επιτροπής να προσφέρουν ελεύθερη είσοδο στο κοινό στις 21
κάθε μήνα ή μόνο για ορισμένους μήνες του επετειακού έτους.
▪ Σχεδιάστηκε και παρήχθη από την Επιτροπή ειδική ψηφιακή και φυσική
σήμανση, η οποία προωθήθηκε στα Μουσεία, για την προβολή της επετείου.

18. Δράσεις Τρίτων με Δωρεά - Χορηγική Υποστήριξη της Επιτροπής
➢ Δωρεές για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας
▪ Έρευνα για Καινοτόμο Φάρμακο:
o Η Επιτροπή προέβη σε δωρεά προς το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
«Γεώργιος Παπανικολάου» για την υποστήριξη ενός πρωτοποριακού
εγχειρήματος της ερευνητικής ομάδας της Αιματολογικής Κλινικής για τη
δημιουργία ενός καινοτόμου φαρμάκου κατά του κορωνοϊού («Ανάπτυξη
ειδικών κατά του κορωνοϊού Τ-λεμφοκυττάρων ως ένα “ζωντανό
φάρμακο” κατά της COVID-19 λοίμωξης ασθενών υψηλού κινδύνου»).
o Η σχετική επίσημη ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε 29/12/2020.
o Εντός του 2021 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η 1η φάση της κλινικής μελέτης
και ξεκίνησε η 2η φάση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.
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▪ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ):
o Προκειμένου να συνδράμει την Πολιτεία στην αντιμετώπιση των αναγκών
στον τομέα Δημόσιας Υγείας, η Επιτροπή αποφάσισε τη δωρεά 18 ΜΕΘ
στο ΕΣΥ. Για το λόγο αυτό προέβη στις 29/12/2020 σε σχετική πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια 18 κινητών ΜΕΘ, του σχετικού
εξοπλισμού και της εγκατάστασής τους.
o Σε συνέχεια της δωρεάς της Επιτροπής προς το ΕΣΥ και της σχετικής
ανάθεσης έργου στις 9/2/2021, οι 18 ΜΕΘ παραδόθηκαν στις 10/4/2021
πλήρως εξοπλισμένες και συνολικής ωφέλιμης έκτασης 342 τ.μ., και
εγκαταστάθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος
Παπανικολάου» (βάσει Υπουργικής Απόφασης 25885/ ΦΕΚ 1657), σε
πλήρη σύνδεση με τα δίκτυά του.
o Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του έργου στις 24/4/2021, παρουσία του
Πρωθυπουργού και της Προέδρου της Επιτροπής.

➢ Χορηγική Υποστήριξη για Υλοποίηση Επετειακών Δράσεων στην Ελλάδα & στο
Εξωτερικό
▪ Η Επιτροπή, πλέον των δράσεων που οργάνωσε και υλοποίησε η ίδια και
πλέον των δωρεών της για την αντιμετώπιση της πανδημίας, υποστήριξε
μέσω χορηγίας την υλοποίηση συνολικά 34 επετειακών δράσεων στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πρόκειται για δράσεις οι οποίες προέρχονται από
προτάσεις που είχαν κατατεθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Επιτροπής.
▪ Σημειώνεται ότι αρχικά η Επιτροπή ενέκρινε τη δυνατότητα χορηγίας
υλοποίησης περισσότερων δράσεων, αλλά οι φορείς υλοποίησής τους
απέσυραν ή ματαίωσαν τη δράση, αδυνατώντας να την πραγματοποιήσουν
κυρίως λόγω των υφιστάμενων συνθηκών πανδημίας.
▪ Στην Ελλάδα, η Επιτροπή υποστήριξε με χορηγία της την υλοποίηση συνολικά
14 επετειακών δράσεων, ποικίλων θεματικών, 2 εκ των οποίων υλοποιήθηκαν
από ΟΤΑ και οι υπόλοιπες από εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους
κοινωφελείς οργανισμούς.
Αναφέρονται ενδεικτικά:
o Το ερευνητικό πρόγραμμα ΕΚΠΑ με τίτλο «Οι Εφημερίδες της Ελληνικής
Επανάστασης».
o Ο μαθητικός διαγωνισμός με τίτλο «Από τον Αγώνα για Ανεξαρτησία, στην
καλλιέργεια της γνώσης - Το Πανεπιστήμιο της Αθήνας στο νεοσύστατο
κράτος», που υλοποιήθηκε από το Μουσείο Ιστορίας του ΕΚΠΑ.
o Η δημιουργία ψηφιακής διαδραστικής πλατφόρμας για την προβολή και
παρουσίαση της ιστορίας του ΕΚΠΑ.
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o Ο «Αγώνας για την Ελευθερία / Race for Liberty» που αφορά στη
διοργάνωση από τοπικούς φορείς διεθνούς αγώνα δρόμου σε ιστορική
διαδρομή στην Ανατολική Στερεά (Αρτοτίνα – Λαμία).
o Η πολυθεματική εκδήλωση «Νύχτα Εξόδου» που υλοποίησε η Ιερά Πόλη
Μεσολογγίου ως μέρος του εορτασμού της επετείου της εξόδου.
o Η δημιουργία μικρών κινητών βιβλιοθηκών με θέμα «Ελλάδα 1821-2021»
για δημοτικά σχολεία, στο πλαίσιο της δράσης «Βιβλία σε Ρόδες» της
ΑΜΚΕ «Πύρνα».
o Η δημιουργία Κεντήματος με τη «Χάρτα της Ελλάδος» του Ρήγα Φεραίου
από το Λύκειο Ελληνίδων Βόλου.
o Η έκδοση «21 ιστορίες για το ‘21» της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας.
▪ Στο εξωτερικό, η Επιτροπή χορήγησε την υλοποίηση συνολικά 20 επετειακών
δράσεων, που είχαν προταθεί ή υποστηριχτεί από τις κατά τόπους Επίσημες
Ελληνικές Αρχές, από φορείς Ομογένειας ή άλλους φορείς με σχέση με την
Ελλάδα. Οι δράσεις υλοποιήθηκαν σε 10 χώρες του εξωτερικού: Αυστρία,
Βέλγιο, Βραζιλία, Γερμανία, ΗΠΑ, Ινδία, Ισπανία, Ιταλία, Ουκρανία, Ρουμανία.
▪ Οι δράσεις αυτές στο εξωτερικό είχαν κυρίως στόχο την προβολή της Ελλάδας
στο εξωτερικό και τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και της παράδοσης του
Απόδημου Ελληνισμού.
Αναφέρονται ενδεικτικά:
o Οι «Μεταφράσεις στα ισπανικά Απομνημονευμάτων Αγωνιστών του
1821», που υλοποιήθηκε από το Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και
Κυπριακών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Γρανάδα.
o Η συναυλία χορωδιακής και συμφωνικής μουσικής στον καθεδρικό ναό
του Αγίου Στεφάνου στη Βιέννη, που οργανώθηκε από την Ιερά
Μητρόπολη Αυστρίας, με τίτλο «La Revolution Greque» από το ομώνυμο
έργο του Berlioz, και με έργα των Σκαλκώτα και Καλομοίρη.
o Το διαδικτυακό συνέδριο και η αντίστοιχη ψηφιακή έκθεση με τίτλο «1821
Greek Revolution and Philhellenism in Venice and Europe», που
οργανώθηκε από το Επίτιμο Προξενείο της Ελλάδας στη Βενετία.
o Ο μαθητικός διαγωνισμός «Πανουκρανική Ολυμπιάδα» για μαθητές
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που διοργανώθηκε από την Ομοσπονδία
Ελληνικών Συλλόγων Ουκρανίας.
o Η έρευνα με τίτλο «Πλούτος και ιδέες στηρίζουν την Επανάσταση στις
Ρουμανικές χώρες» που πραγματοποιήθηκε από μαθητές και οργάνωσε το
Ελληνικό σχολείο Βουκουρεστίου «Αθηνά».
o Η δημιουργία μνημείου (Memorial Monument) στην κεντρική πλατεία
στην Aurora του Illinois για την επέτειο των 200 χρόνια της παλιγγενεσίας
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και για να τιμηθούν οι Αμερικανοί φιλέλληνες, που υλοποιήθηκε από την
American Philhellenes Society.
o H δημιουργία γκράφιτι σε κτίριο της πόλης του Σάο Πάολο στη Βραζιλία,
με θέμα την Ελληνική Επανάσταση και τη Βραζιλιάνικη Επανάσταση, που
υλοποιήθηκε από την Ελληνική Κοινότητα Αγίου Παύλου (Σάο Πάολο).
o Η έκθεση ζωγραφικής στο Νέο Δελχί με θέμα «200 έτη από την Ελληνική
Επανάσταση», που διοργανώθηκε από την Ελληνο-Ινδική Εταιρεία
Πολιτισμού και Ανάπτυξης.

19. Επετειακό Ημερολόγιο Δράσεων & Εκδηλώσεων 2021
▪ Διαμορφώθηκε και αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Επιτροπής το Ημερολόγιο
Δράσεων & Εκδηλώσεων 2021, το οποίο εμφανίζει τις επετειακές δράσεις και
εκδηλώσεις ημερολογιακά και με τοποθεσία επί του παγκόσμιου χάρτη, με
περιγραφή της κάθε δράσης, και πληροφορίες για τον φορέα υλοποίησής της.
▪ Το Ημερολόγιο συμπεριέλαβε όλες τις δράσεις που υλοποίησε η ίδια η
Επιτροπή, τις δράσεις που υλοποίησαν άλλοι φορείς «υπό την Αιγίδα» ή με
χρήση Σήματος της Επιτροπής βάσει συμφωνίας, αλλά έδινε επίσης τη
δυνατότητα καταχώρησης και σε «τρίτους» φορείς, που υλοποιούσαν
επετειακές δράσεις χωρίς χρήση Αιγίδας ή Σήματος (σε αυτή την κατηγορία
καταχωρήθηκαν συνολικά 519 εκδηλώσεις).
▪ Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021, το Ημερολόγιο επικαιροποιείτο ανά 15ήμερο
για όλες τις δράσεις με την Αιγίδα/ Σήμα της Επιτροπής, μετά από επικοινωνία
με τους φορείς υλοποίησής τους. Εκδιδόταν 15ήμερη σχετική αναφορά με
πληροφορίες για όλες τις προγραμματισμένες και τρέχουσες δράσεις της
περιόδου, και αντίστοιχο Δελτίο Τύπου.
▪ Το Ημερολόγιο συμπεριέλαβε συνολικά 1.259 καταχωρήσεις για επετειακές
δράσεις και εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά το 2021 (σημειώνεται
ότι κάθε τοποθεσία καταγράφεται ως ξεχωριστή καταχώρηση, ακόμα και εάν
αφορά στην ίδια δράση).
▪ Επιπροσθέτως, το Ημερολόγιο παρουσίασε και 16 δράσεις που χρειάστηκε να
επαναπρογραμματισθούν για το έτος 2022, καθώς οι υφιστάμενες συνθήκες
πανδημίας δεν επέτρεψαν την υλοποίησή τους εντός του 2021.
▪ Ως προς το είδος των δράσεων, σημειώνεται ότι στη πλειοψηφία τους είναι
δράσεις εκπαιδευτικές - επιμορφωτικές, εκθέσεις, ημερίδες - διαλέξεις και
συνέδρια, ενώ συμπεριλαμβάνονται και συναυλίες, παραστάσεις, εκδόσεις
και ταινίες - ντοκιμαντέρ.
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▪ Από το σύνολο των 1.259 καταχωρήσεων για δράσεις και εκδηλώσεις που
αναρτήθηκαν στο Ημερολόγιο: 310 αφορούν στη δράση Μουσεία «21», 383
αφορούν σε δράσεις και εκδηλώσεις «υπό την Αιγίδα» ή με χρήση Σήματος
της Επιτροπής, 47 αφορούν σε δράσεις που οργάνωσε και υλοποίησε η ίδια
η Επιτροπή, και 519 αφορούν σε δράσεις «τρίτων».
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΕΛΛΑΔΑ 2021»
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΜΕΡΟΣ Β
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022
&
ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ

Έχοντας ολοκληρώσει, στις 31 Δεκεμβρίου 2021, το έργο συντονισμού του Εθνικού
Επετειακού Εορτασμού των 200 χρόνων μετά την Επανάσταση, η Επιτροπή «Ελλάδα
2021» παρουσίασε ταμειακό πλεόνασμα το οποίο προέκυψε κυρίως από τις
πωλήσεις του Νομισματικού της Προγράμματος.
Για τη διάθεση του ταμειακού αυτού πλεονάσματος, η διάρκεια της Επιτροπής
παρατάθηκε έως 30 Ιουνίου 2022 βάσει σχετικής νομοθεσίας (άρθρο 183 του
Ν.4876/23.12.2021).
Η παρούσα αναφορά αποτυπώνει τα πεπραγμένα της οικονομικής λειτουργίας της
Επιτροπής κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2022.

1.

Χορηγίες Δράσεων με Κοινωνικό Αντίκτυπο

Απόφαση της Επιτροπής ήταν το ταμειακό πλεόνασμα που παρουσίασε με το πέρας
του επετειακού έτους να διατεθεί για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκε το
2021 - για Δράσεις με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο που αφήνουν σημαντικό
αποτύπωμα και παρακαταθήκη για το μέλλον της χώρας.
Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2022, η Επιτροπή ολοκλήρωσε τις
απαιτούμενες ενέργειες για τη χρηματοδότηση συνολικά 16 Δράσεων, οι οποίες
παρουσιάζονται κάτωθι. Με στόχο πάντα το άμεσο κοινωνικό όφελος αλλά και τη
μελλοντική παρακαταθήκη, οι Δράσεις αυτές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα
δραστηριοτήτων και τομέων: υγεία, ασφάλεια και προστασία, εργασία, κοινωνική
ένταξη, τοπική ανάπτυξη, πολιτισμός, παράδοση, ιστορική μνήμη, επιστήμη,
τεχνολογία, καινοτομία.
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1.1. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΔΩΡΕΑ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Η Επιτροπή τήρησε τη δέσμευση που είχε αναλάβει σε συνέχεια των καταστροφικών
πυρκαγιών του Αυγούστου 2021, να διαθέσει σε έργα πυροπροστασίας όλα τα
έσοδα του Νομισματικού της Προγράμματος που θα προέκυπταν από τις 23
Αυγούστου 2021 έως το πέρας του Προγράμματος στις 20 Δεκεμβρίου 2021.
Για τον σκοπό αυτό, σε συνεργασία και βάσει υποδείξεων του Υπουργείου
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, η
Επιτροπή προέβη στη δωρεά δέκα (10) υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων 4Χ4
χωρητικότητας 500 λίτρων νερού, με τον συνοδευτικό εξοπλισμό τους.
Το κόστος της δράσης αυτής (526 χιλιάδες ευρώ) καλύφθηκε κατά το μεγαλύτερο
μέρος από τα έσοδα του Νομισματικού Προγράμματος της περιόδου από 23
Αυγούστου έως 20 Δεκεμβρίου 2021, σύμφωνα με την αρχική δέσμευση της
Επιτροπής, τα οποία ανήλθαν σε 436.240 ευρώ. Συγκεκριμένα, τα έσοδα αυτά
αντιστοιχούν σε 603 παραγγελίες συλλεκτικών νομισμάτων, στους εντολείς των
οποίων η Πρόεδρος της Επιτροπής απέστειλε ονομαστικές ευχαριστήριες επιστολές
αναγνώρισης της συμβολής τους. Το πρόσθετο ποσό αναγκαίο για την ολοκλήρωση
της δωρεάς, καλύφθηκε από το ταμειακό πλεόνασμα της Επιτροπής.
1.2. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΔΩΡΕΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Για την περαιτέρω ενίσχυση της πυροπροστασίας, πάντα σε συνεργασία με το
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, και βάσει των υποδείξεων
και προδιαγραφών που παρείχε το Πυροσβεστικό Σώμα, η Επιτροπή προέβη στη
δωρεά αναγκαίου εξοπλισμού πυροπροστασίας.
Ο εξοπλισμός που η Επιτροπή δωρίζει στο Πυροσβεστικό Σώμα, καλύπτει ένα ευρύ
φάσμα αναγκών και συμπεριλαμβάνει:
▪ Δέκα (10) ηλεκτροκίνητους αεροσυμπιεστές σταθερής τοποθέτησης για την
πλήρωση με καθαρό ατμοσφαιρικό αέρα (παροχή 500 lt/min) των φιαλών των
Αναπνευστικών Συσκευών Ανοικτού Κυκλώματος (ΑΣΑΚ), οι οποίοι
συνοδεύονται με κιτ ελέγχου αναπνεύσιμου αέρα.
▪ Πενήντα (50) μηχανήματα κοπής μετάλλου και δομικών υλικών (δισκοπρίονα).
▪ Πέντε (5) διασωστικά εργαλεία διάνοιξης θωρακισμένων θυρών.
▪ Διακόσιους (200) φορητούς (ασύρματους) πομποδέκτες.
▪ Εκατό (100) συστήματα τηλεματικής προς εξοπλισμό οχημάτων για τη
λειτουργία της Ψηφιακής Υπηρεσίας Ειδοποίησης και Αντιμετώπισης Πυρκαγιάς
και για σύνδεση με την επιχειρησιακή εφαρμογή του Π.Σ. ENGAGE.
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▪ Εκατό εξήντα έξι (166) συστήματα ενδοεπικοινωνίας ομάδων επέμβασης.
▪ Εκατό (100) επινώτιους πυροσβεστήρες.
1.3. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Ανταποκρινόμενη σε αίτημα του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Αγίου
Νικολάου Βοιών Λακωνίας για την ενίσχυση της πυροπροστασίας στην περιοχή, η
Επιτροπή χορήγησε την αγορά μίας ηλεκτρογεννήτριας με στόχο την εξασφάλιση της
αδιάλειπτης λειτουργίας του κεντρικού αντλιοστασίου ύδρευσης της τοπικής
κοινότητας για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Κατά το παρελθόν, η καταστροφή
των υποδομών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος συνεπεία φωτιάς είχε εμποδίσει την
άντληση νερού τη στιγμή ακριβώς που η άντληση ήταν απολύτως αναγκαία για την
αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.
1.4. ΔΩΡΕΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

Στο πλαίσιο της υποστήριξης δράσεων που θα παραμείνουν ως παρακαταθήκη στη
χώρα, η Επιτροπή αποφάσισε την ενίσχυση του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) με
τη δωρεά είκοσι (20) σύγχρονων διπλοκάμπινων 4Χ4 «pick up» οχημάτων
μεταφοράς προσωπικού, προκειμένου να διατεθούν στις δυνάμεις φύλαξης των
συνόρων στην περιοχή του Έβρου.
1.5. EΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΦΑΡΜΑΚΟ
Ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των καιρών, ήδη από το 2021 η Επιτροπή είχε προβεί
σε δωρεά προς το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου»,
υποστηρίζοντας το πρωτοποριακό εγχείρημα της ερευνητικής ομάδας της
Αιματολογικής Κλινικής για την ανάπτυξη καινοτόμου φαρμάκου, συγκεκριμένα:
«Ανάπτυξη ειδικών κατά του κορωνοϊού Τ-λεμφοκυττάρων ως ένα “ζωντανό
φάρμακο” κατά της COVID-19 λοίμωξης ασθενών υψηλού κινδύνου». Συνεχίζοντας
την υποστήριξη της κλινικής αυτής έρευνας, ιδιαιτέρως μετά τα πρώτα θετικά
αποτελέσματα, η Επιτροπή προέβη σε εκ νέου δωρεά προς το Νοσοκομείο
προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα 80 επιπλέον ασθενείς με σοβαρή νόσηση
COVID-19.
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1.6. ΔΩΡΕΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ

Η Επιτροπή, προσέχοντας τις ανάγκες της κοινωνίας και με μέλημα την παροχή
βοήθειας όπου αυτό είναι εφικτό, ανταποκρίθηκε άμεσα στην έκκληση του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας με
προορισμό την Ουκρανία.
1.7. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

Η πρόταση για επετειακή δράση με τίτλο «Ιστορική Βιβλιοθήκη Σπετσών» είχε ήδη
υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Επιτροπής τον Ιούλιο 2020 από τον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Σπετσών. Η Επιτροπή χορήγησε τη
διαμόρφωση και λειτουργία Ιστορικής Βιβλιοθήκης του Αγώνα του 1821 στις
Σπέτσες, αξιοποιώντας υπάρχουσα συλλογή βιβλίων που συμπεριλαμβάνει 100
παλαίτυπα βιβλία χρονολογούμενα από το 1680 έως το 1830, καθώς και 3.000
σύγχρονα βιβλία ποικίλων θεματικών ενοτήτων. Η συλλογή ανήκει στον
Μητροπολιτικό Ναό, και η Ιστορική Βιβλιοθήκη διαμορφώθηκε σε ιδιόκτητο χώρο
εντός του συγκροτήματος του Ναού.
1.8. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΜΕΣΩ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

Σε συνέχεια αρχικής πρότασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Επιτροπής τον
Ιούνιο 2020 από τον Ελληνικό Σύλλογο για το Σύνδρομο Asperger (ΕΛ.Σ.Σ.Α), η
Επιτροπή προέβη σε χορηγία για τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας και
ιστότοπου του ΕΛ.Σ.Σ.Α η οποία θα λειτουργήσει ως εργαλείο υποστήριξης στην
εύρεση και τη διατήρηση εργασίας των ατόμων με Σύνδρομο Asperger (Σ.Α.) και
Αυτισμό Υψηλής Λειτουργικότητας (Α.Υ.Λ.).
Σκοπός και καινοτομία της δράσης είναι να δοθεί, μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας, η δυνατότητα σύνδεσης του υποψήφιου εργαζόμενου με αυτισμό με
τον εργοδότη και με ένα κατάλληλα καταρτισμένο διαμεσολαβητή, ο οποίος θα
υποστηρίζει την κάθε συγκεκριμένη σχέση εργασίας από το στάδιο της συνέντευξης
και θα επιλύει ζητήματα που ενδεχομένως προκύψουν.
Η μέθοδος αυτή ανεύρεσης και υποστήριξης εργασίας επιτρέπει την πρόσβαση στην
απασχόληση σε πανελλήνιο επίπεδο και, επίσης, βελτιώνει τις συνθήκες και τις
προοπτικές για διατήρηση της εργασίας. Θεωρείται ως η πλέον αποτελεσματική
παρέμβαση με επίκεντρο το άτομο, σε σύγκριση με τα συμβατικά προστατευμένα
εργαστήρια ή ημερήσια προγράμματα, καθώς αυτά περιλαμβάνουν ελάχιστη
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κοινωνική αλληλεπίδραση και χαμηλό εισόδημα, με αποτέλεσμα να μην
εξασφαλίζεται η βιώσιμη απασχόληση.
Στόχος είναι η εργασιακή ένταξη των ατόμων με Σ.Α. και Α.Υ.Λ., αλλά και γενικότερα
η αλλαγή της επικρατούσας αντίληψης για τις επαγγελματικές δυνατότητές τους.
1.9. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΣΚΙΝΑΚΑ

Το Αστεροσκοπείο Σκίνακα αποτελεί κοινή ερευνητική υποδομή του Ινστιτούτου
Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) και του Πανεπιστημίου
Κρήτης. Σε συνέχεια σχετικής πρότασης που κατατέθηκε στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα της Επιτροπής τον Ιούλιο 2020 από το ΙΤΕ, η Επιτροπή αποφάσισε να
χορηγήσει την αγορά ενός νέου Τηλεσκοπίου διαμέτρου 1-1.2m, το οποίο πρόκειται
να προσφέρει νέες δυνατότητες για το Αστεροσκοπείο Σκίνακα, ως εξής:
α.

Δυνατότητα του Αστεροσκοπείου να συμβάλει σε θέματα ασφάλειας και
παρακολούθησης δορυφόρων.

β.

Δυνατότητα του Αστεροσκοπείου να συμβάλει σε θέματα τηλεπικοινωνιών νέας
τεχνολογίας για τη μεταφορά με ασφαλή τρόπο (μέσω της κβαντικής
κρυπτογραφίας με λέιζερ) δεδομένων από το διάστημα στο έδαφος, μιας
υπηρεσίας με αναπτυξιακή προοπτική για την Κρήτη και όχι μόνο.

γ.

Χρησιμοποίηση του Τηλεσκοπίου για την πρόβλεψη και τον μετριασμό των
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, με δυνατότητα για σειρά πρακτικών
εφαρμογών όπως:
▪ στην παρακολούθηση του μετεωρολογικού φαινομένου της αφρικανικής
σκόνης, το οποίο έχει άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα και την
ποιότητα ζωής των πολιτών (αναπνευστικά προβλήματα),
▪ στην απόδοση των καλλιεργειών, αλλά και στην βιοποικιλότητα στις
παράκτιες περιοχές (με αντίκτυπο στην αλιεία),
▪ στην εικόνα των παράκτιων περιοχών (με αντίκτυπο στον τουρισμό).

δ.

Χρησιμοποίηση του Τηλεσκοπίου για δωρεάν Bιωματική Eκπαίδευση STEM στον
τομέα Ρομποτική και Αστρονομία για κάθε μαθητή της χώρας. Συγκεκριμένα
προβλέπεται:
▪ Διάθεση του Τηλεσκοπίου και σχετικών υποδομών για εκπαίδευση
μαθητών, με ταυτόχρονη υποστήριξη από το προσωπικό του
Αστεροσκοπείου, για ηλιακές παρατηρήσεις (για το 80% του χρόνου
ημέρας), για παρατηρήσεις Σελήνης και πλανητών (για το 80% του
χρόνου λυκόφωτος), και για παρατηρήσεις γαλαξιών, νεφελωμάτων,
αστρικών σμηνών κλπ. (για το 10% του χρόνου βαθέως σκότους).
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▪ Ανάπτυξη διδακτικών πακέτων για παρατηρήσεις και πειράματα.
▪ Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας εκπαίδευσης διδασκόντων.
▪ Ανάπτυξη διαισθητικού προγραμματιστικού περιβάλλοντος για τον
τηλεχειρισμό του Τηλεσκοπίου στο πλαίσιο της εκπαίδευσης.

1.10. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ΠΛΕΤΕΝΟ

Κατόπιν αιτημάτων τοπικών φορέων που υποστηρίχτηκαν και από το Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού, η Επιτροπή αποφάσισε να υποστηρίξει μικρές
κοινότητες για τη Διατήρηση και τις Αναπτυξιακές Δυνατότητες της Ελληνικής
Παραδοσιακής Χειροτεχνικής Υφαντουργίας, προβαίνοντας σε χορηγία του
απαιτούμενου εξοπλισμού.
Συγκεκριμένα, ανταποκρινόμενη σε αίτημα της Κοινωνικής Συνεταιριστικής
Επιχείρησης Συλλογικής Και Κοινωνικής Ωφέλειας Πλέτενο (ΚΟΙΝΣΕΠ Πλέτενο), η
Επιτροπή αποφάσισε να χορηγήσει την αγορά δυο αργαλειών και συμπληρωματικών
υλικών και εξοπλισμού. Η ΚΟΙΝΣΕΠ Πλέτενο αποτελείται από μία ομάδα νέων
γυναικών, πομακικής καταγωγής, από το χωριό Κένταυρος στην ορεινή Ξάνθη, η
οποία δραστηριοποιείται σε παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής. Ο εξοπλισμός θα
δώσει τη δυνατότητα για την περαιτέρω ανάπτυξη της ΚΟΙΝΣΕΠ, καθώς και την
ένταξή της σε προγράμματα που σχεδιάζει το Υπουργείο Πολιτισμού για την
αναβίωση και ανάπτυξη της ελληνικής χειροτεχνίας, βοηθώντας έτσι στην ενίσχυση
της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην περιοχή.
1.11. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ – ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΤΕΛΕΑΣ

Στο ίδιο πλαίσιο, ανταποκρινόμενη σε αίτημα του Συλλόγου Γυναικών Πτελέας, έναν
από τους πλέον ενεργούς συλλόγους γυναικών στον Έβρο με κοινωνική δράση, η
Επιτροπή αποφάσισε να χορηγήσει την αγορά ενός αργαλειού και
συμπληρωματικών υλικών αυτού. Ο εξοπλισμός θα δώσει τη δυνατότητα στον
Σύλλογο να συμβάλει στην τόνωση της τοπικής οικονομίας, τη δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας, καθώς και να ενταχθεί σε προγράμματα που σχεδιάζει το
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την αναβίωση και ανάπτυξη της ελληνικής
χειροτεχνίας, ως μοχλού ανάπτυξης της περιοχής του Έβρου.
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1.12. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ – ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΦΙΚΟΥ

Με τον ίδιο στόχο και σε συνέχεια αιτήματος του Εκπολιτιστικού Καλλιτεχνικού
Λαογραφικού Ομίλου Γυναικών Σοφικού, η Επιτροπή αποφάσισε να χορηγήσει την
αγορά ενός αργαλειού και συμπληρωματικών υλικών αυτού. Ο συγκεκριμένος
Όμιλος είναι δραστήριος φορέας της περιοχής Σοφικού Έβρου. Έχει στο ενεργητικό
του σημαντικές πρωτοβουλίες στην ελληνική χειροτεχνία και υφαντική. Ο
εξοπλισμός θα δώσει τη δυνατότητα στον Όμιλο να συμβάλει στη διάδοση της
πολιτιστικής κληρονομιάς επαναφέροντας μία οικεία τεχνική η οποία, ταυτοχρόνως,
δίνει και μία επιχειρηματική προοπτική στην τοπική κοινότητα, προσελκύοντας
ενδεχομένως και τις νεότερες γενιές. Ο Όμιλος αποκτά επίσης τη δυνατότητα
ένταξης σε προγράμματα που σχεδιάζει το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
για την ενεργοποίηση αγροτικών περιοχών μέσα από τον πολιτισμό.
1.13. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΝΑΪΔΡΙΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ
(«ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ»)

Σε συνέχεια σχετικού αιτήματος, η Επιτροπή αποφάσισε να προβεί σε δωρεά για την
αποκατάσταση του ιστορικού ναϊδρίου των Αγίων Θεοδώρων στο Ναύπλιο, το οποίο
είχε αναγείρει με δική του δαπάνη ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Το γνωστό ως
«Εκκλησάκι του Κολοκοτρώνη» είναι πλέον στην ιδιοκτησία του Ιερού Ναού Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης που βρίσκεται στον συνοικισμό Νέο Βυζάντιο στο Ναύπλιο.
Το έργο της αποκατάστασης συμπεριλαμβάνει το κτίριο, τον περιβάλλοντα χώρο, και
τη συντήρηση των εικόνων.
1.14. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Ανταποκρινόμενη σε αίτημα του 1ου Πρότυπου Γυμνασίου Αθήνας, η Επιτροπή
προέβη σε δωρεά εξοπλισμού και υλικών αναγκαίων για τη δημιουργία δύο κινητών
εργαστηρίων πληροφορικής και ενός συστήματος ασύρματης επικοινωνίας πενήντα
θέσεων, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα για πρώτη φορά στην Ελλάδα να
υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα «εκτός των τειχών εκπαίδευσης – με
διδασκαλία εκτός των αιθουσών, με χρήση ποικίλων πόρων και υλικών, με ατομικό
σχεδιασμό για κάθε μαθητή, με χρήση τεχνικών εικονικής και επαυξημένης
πραγματικότητας. Εκτός από το άμεσο όφελος για τη σχολική κοινότητα του
συγκεκριμένου Γυμνασίου, η δράση στοχεύει στην επίτευξη συγκεκριμένων
εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων τα οποία θα παρουσιαστούν στην ευρύτερη
εκπαιδευτική κοινότητα με στόχο να ανοιχτούν νέοι δρόμοι για το ελληνικό σχολείο.
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1.15. ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΚΑΙ AΛΛΩΝ
ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Ανταποκρινόμενη σε αίτημα της Α’ Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, η Επιτροπή αποφάσισε να χρηματοδοτήσει την υλοποίηση ενός
πρωτοποριακού, ολοκληρωμένου πενταετούς προγράμματος ανίχνευσης
παραγόντων κινδύνου (μέσω mass screening) για την πρόληψη αγγειακών
εγκεφαλικών επεισοδίων και άλλων καρδιοαγγειακών νοσημάτων.
Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Εγκεφαλικών
και πρόκειται να εφαρμοστεί στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας του Νομού Αρκαδίας με
τη συμμετοχή του Κέντρου Υγείας Άστρους. Αποβλέπει στην κλινική και
εργαστηριακή εξέταση όλων των ενήλικων μόνιμων κατοίκων (εκτιμώνται σε 6.000
– 7.000) από ιατρική ομάδα διαφόρων ειδικοτήτων με χρήση πολλαπλών
εξειδικευμένων εργαλείων και εξετάσεων, καθώς και στη δημιουργία ατομικής
ηλεκτρονικής κάρτας για τον καθένα, η οποία θα είναι ενσωματωμένη σε
ηλεκτρονικό μητρώο.
Οι προεκτάσεις και τα οφέλη του πιλοτικού αυτού προγράμματος, που ονομάστηκε
«Βόρεια Κυνουρία: Ένα Πρόγραμμα Ζωής», συνδέονται τόσο με την πρόληψη στην
υγεία και κατ’ επέκταση με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του συγκεκριμένου
πληθυσμού, όσο και με τη γενικότερη εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την
ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών πρωτοβάθμιας υγείας. Το πρόγραμμα δύναται να
εφαρμοστεί στη συνέχεια και σε άλλες πληθυσμιακές ομάδες ανά την Ελλάδα.
1.16. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΕΣΥΠ ΚΑΙ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ– ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΚΑΛΟ» (DATA FOR SOCIAL GOOD)

Σε συνέχεια πρότασης που υπέβαλε προς την Επιτροπή η Ελληνική Εταιρεία
Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) σε συνεργασία με τη Μονάδα «Αρχιμήδης» του
Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» (Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της
Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης), η Επιτροπή αποφάσισε να
υποστηρίξει οικονομικά το πρόγραμμα «Δεδομένα για Κοινωνικό Καλό» - «Data for
Social Good». Το πρόγραμμα στοχεύει στην αξιοποίηση «πολυπληθών δεδομένων»
(big data) των εταιρειών που υπάγονται στην ΕΕΣΥΠ προκειμένου να δημιουργηθούν
ψηφιακές εφαρμογές και προϊόντα στηριγμένα στην Τεχνητή Νοημοσύνη και την
Επιστήμη Δεδομένων, με άμεσο δημόσιο όφελος και θετικό αντίκτυπο για το
κοινωνικό σύνολο.

2.

Αναγνώριση Συμμετοχής ΟΤΑ

▪ H Επιτροπή προέβη σε επίσημη αναγνώριση 250 Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) για τη συνεργασία τους και τη συμμετοχή τους στον
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εορτασμό της Εθνικής Επετείου των 200 χρόνων με υποβολή προτάσεων και
υλοποίηση επετειακών δράσεων και έργων.
Συγκεκριμένα:
▪ Σε κάθε ένα από τους 250 ΟΤΑ, η Επιτροπή απέστειλε προσωποποιημένο (στο
όνομα του κάθε Δημάρχου) Αναμνηστικό Δίπλωμα Συμμετοχής, καθώς και
«κλειδί USB» (USB stick) με το Σήμα της Επιτροπής, το οποίο περιείχε τρεις
σημαντικές ψηφιακές δράσεις της Επιτροπής: (α) το video clip της επετείου «Ας
κρατήσουν οι χοροί», (β) την ταινία «”σε γνωρίζω από την όψη” 200 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ!», και (γ) την ταινία απολογισμού του έργου της Επιτροπής «Βλέμμα
Μπροστά».
▪ Σε πέντε (5) από τους 250 ΟΤΑ – συγκεκριμένα στους Δήμους Δελφών,
Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Πυλαίας Χορτιάτη, και Τρίπολης – εκπρόσωποι της
Επιτροπής παρέδωσαν τα αναμνηστικά συμμετοχής δια ζώσης, προκειμένου να
γίνει ιδιαίτερη μνεία στη συνεργασία τους με την Επιτροπή.

3.

Εκδηλώσεις Εγκαινίων Χορηγούμενων Δράσεων

▪ Η Επιτροπή συμμετείχε – και σε ορισμένες περιπτώσεις υποστήριξε οργανωτικά
– σειρά εκδηλώσεων που σηματοδότησαν την έναρξη των Δράσεων που
χορηγήθηκαν από το ταμειακό της πλεόνασμα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022
(βλ. ως άνω σημείο 1 της αναφοράς).
Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες εκδηλώσεις στις οποίες
συμμετείχαν η Πρόεδρος και εκπρόσωποι της Επιτροπής «Ελλάδα 2021»:
▪ Στις 16/3/2022, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για τη δωρεά της Επιτροπής προς
το Πυροσβεστικό Σώμα δέκα πυροσβεστικών υδροφόρων οχημάτων 4Χ4. Η
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Υπουργείου Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με παρουσία και από κοινού πρόσκληση του
Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Χρήστου Στυλιανίδη,
της Προέδρου της Επιτροπής, κ. Γιάννας Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη, και του
Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγου Αλέξιου Ράπανου.
Ακολούθησε, στις 19/5/2022, μία λιτή εκδήλωση παρουσία του Υπουργού
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κατά την οποία ανακοινώθηκε η
επιπλέον δωρεά της Επιτροπής προς το Πυροσβεστικό Σώμα ποικίλου αναγκαίου
πυροσβεστικού και διασωστικού εξοπλισμού.
▪ Στις 13/5/2022, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για τη δωρεά της Επιτροπής
είκοσι οχημάτων προς το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ). Η εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
παρουσία του Υπουργού, κ. Νίκου Παναγιωτόπουλου, του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ,
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Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου, και του Αρχηγού ΓΕΣ, Αντιστράτηγου
Χαράλαμπου Λαλούση.
▪ Στις 7/6/2022, στο Άστρος Κυνουρίας, στο Ίδρυμα Μνήμης «Αγγελικής και
Λεωνίδα Ζαφείρη», πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της δράσης «Βόρεια
Κυνουρία: Ένα Πρόγραμμα Ζωής». Εκτός από αποκλειστικός χορηγός της
δράσης, η Επιτροπή χορήγησε και τη συγκεκριμένη εκδήλωση παρέχοντας τα
σκηνικά, την πρόσκληση, καθώς και υλικό για την ευρύτερη προβολή του
προγράμματος και την ενημέρωση των κατοίκων.
Η εκδήλωση αυτή σηματοδότησε την έναρξη της δράσης και της ενημερωτικής
καμπάνιας για συμμετοχή στο «Πρόγραμμα Ζωής». Συμμετείχαν εκπρόσωποι
όλων των εμπλεκομένων στην υλοποίηση της δράσης φορέων,
συμπεριλαμβανομένου του Δημάρχου Βόρειας Κυνουρίας, κ. Γεωργίου
Καμπύλη, και του Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ), κ. Γιάννη
Καρβέλη.
▪ Στις 9/6/2022, στο Ηράκλειο Κρήτης, στο αμφιθέατρο του Ινστιτούτου
Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), πραγματοποιήθηκε «εκδήλωση αναγνώρισης»
της χορηγίας της Επιτροπής νέου τηλεσκοπίου για το Αστεροσκοπείο Σκίνακα.
Την εκδήλωση οργάνωσαν από κοινού το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Ινστιτούτο
Αστροφυσικής του ΙΤΕ και το Αστεροσκοπείο. Συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων
των εμπλεκομένων στην υλοποίηση της δράσης φορέων, καθώς και εκπρόσωποι
άλλων τοπικών φορέων, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, τοπικοί βουλευτές και
εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης.
▪ Στις 17/6/2022, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της ψηφιακής πλατφόρμας
«jobslink» προς χρήση από πολίτες στο φάσμα του αυτισμού για την εύρεση
εργασίας καθώς και για υποστήριξη στη διατήρηση εργασίας. Η πλατφόρμα
δημιουργήθηκε με χορηγία της Επιτροπής προς τον Ελληνικό Σύλλογο για το
Σύνδρομο Asperger (ΕΛ.Σ.Σ.Α). Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις
εγκαταστάσεις του ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών) και με την
υποστήριξή του. Κατά την εκδήλωση, την πλατφόρμα παρουσίασε χρήστηςμέλος του ΕΛ.Σ.Σ.Α, ενώ συμμετείχαν επίσης ο Σύμβουλος του Τομέα
Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας του ΣΕΒ και μέλος του ΕΛ.Σ.Σ.Α., κ. Γιώργος
Ναθαναήλ, και ο Διευθυντής του Γραφείου του Υπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, κ Κωνσταντίνος Χαμπίδης, εκπροσωπώντας τον Υπουργό.
▪ Στις 25/6/2022, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της Ιστορικής Βιβλιοθήκης
Σπετσών, παρουσία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ύδρας, Σπετσών και
Αιγίνης, κ Εφραίμ. Τη δημιουργία της Βιβλιοθήκης χορήγησε η Επιτροπή
προκειμένου να αξιοποιηθούν παλαίτυπα και σύγχρονα βιβλία ιδιοκτησίας του
Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Νικολάου Σπετσών.
▪ Στις 29/6/2022, σε λιτή εκδήλωση στα γραφεία της Ελληνικής Εταιρείας
Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), παρουσία όλων των εμπλεκομένων,
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ανακοινώθηκε η χορηγία της Επιτροπής για την υλοποίηση του προγράμματος
«Δεδομένα για Κοινωνικό Καλό», το οποίο θα πραγματοποιηθεί από την ΕΕΣΥΠ
σε συνεργασία με την μονάδα «Αρχιμήδης» του Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ.

4.

Λειτουργικά & Οργανωτικά Θέματα

▪ Δεδομένου ότι το έργο εορτασμού της επετείου ολοκληρώθηκε στις 31/12/2021,
το πρώτο εξάμηνο του 2022 παρέμειναν ενεργοί οι ακόλουθοι τομείς
λειτουργίας με μόνο το απολύτως απαραίτητο προσωπικό για την ολοκλήρωση
των ορισθέντων εργασιών:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Γραμματεία
Διοικητικές Υπηρεσίες & Προμήθειες
Οικονομικές Υπηρεσίες – Λογιστήριο
Πληροφορική
Επικοινωνία (Γραφείο Τύπου, Ιστότοπος, Οπτικοακουστικά Μέσα)
Σχέσεις με ΟΤΑ & Φορείς Δράσεων
Σχέσεις με Εξωτερικό (2μελής ομάδα από Υπουργείο Εξωτερικών)
Νομική Υποστήριξη
Συντονισμός Έργου
Γραφείο Προέδρου

▪ Πραγματοποιήθηκαν συνολικά οκτώ (8) Συνεδριάσεις Εκτελεστικού Συμβουλίου
κατά την περίοδο Ιανουάριος – Ιούνιος 2022, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό
συνεδριάσεων του Εκτελεστικού Συμβουλίου της «Επιτροπής Ελλάδα 2021» από
αρχής λειτουργίας της σε τριάντα (30).
▪ Συνεχίστηκε η λειτουργία του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου εισερχομένων –
εξερχομένων έως 22/6/2022 οπότε έπαψε η λειτουργία του και η τήρηση του
πρωτοκόλλου εισερχομένων – εξερχομένων συνέχισε χειρογράφως. Για το
πρώτο εξάμηνο του 2022 το σύνολο των εγγραφών πρωτοκόλλου ανήλθε σε
1.512, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό εγγραφών από αρχής λειτουργίας έως
30/6/2022 σε 24.418.
▪ Συνεχίστηκε έως 30/6/2022 η συνεργασία με ειδικό σύμβουλο για την εφαρμογή
της νομοθεσίας για τα Προσωπικά Δεδομένα (GDPR).
▪ Ολοκληρώθηκε στις 23/6/2022 η οργάνωση, καταλογογράφηση και συσκευασία
του φυσικού/ έντυπου αρχείου της Επιτροπής που δεν χρησιμοποιείται πλέον,
προκειμένου να αποθηκευτεί και να φυλαχτεί για δέκα χρόνια, όπως προβλέπει
η νομοθεσία ειδικά για το υλικό που αφορά σε θέματα φορολογίας και
συμβάσεων. Η μεταφορά, αποθήκευση και φύλαξη του αδρανούς αρχείου
ανατέθηκε σε εξειδικευμένη εταιρεία.
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▪ Με τη λήξη στις 30/6/2022 της χορηγικής σύμβασης παραχώρησης από τα ΕΛΠΕ
(Ελληνικά Πετρέλαια) του χώρου γραφείων στον Πύργο Αθηνών, οργανώθηκε η
εκκένωση του χώρου και η μεταφορά/ μετεγκατάσταση του απαραίτητου
εξοπλισμού (έπιπλα και ηλεκτρονικός εξοπλισμός) και των αρχείων εργασίας σε
χώρο νέων μικρότερων γραφείων προκειμένου να καλυφθούν οι λειτουργικές
ανάγκες της περιόδου εκκαθάρισης.
▪ Η Επιτροπή προέβη σε δωρεά μέρους του εξοπλισμού γραφείων δικής της
ιδιοκτησίας (έπιπλα γραφείου και ηλεκτρονικός εξοπλισμός), τον οποίο δεν
χρειάζεται πλέον, προς την Ελληνική Αστυνομία (δύο αστυνομικά τμήματα στην
Αττική) καθώς και σε Εθελοντική Ομάδα Πυρασφάλειας (επίσης στην Αττική).
▪ Η Επιτροπή, σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος, προέβη στην
οικονομική αξιοποίηση των αδιάθετων συλλεκτικών νομισμάτων. Τα χρυσά και
ασημένια νομίσματα αναχυτεύτηκαν και τα μέταλλα χρυσού και ασημιού
πωλήθηκαν. Τα διμεταλλικά νομίσματα αποσυσκευάστηκαν, καταστράφηκαν
και το μετάλλευμα πωλήθηκε.

5.

Παρουσίαση Απολογισμού Έργου και Λήξη Εργασιών Επιτροπής

▪ Στις 22/6/2022, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου
Μητσοτάκη, με την Πρόεδρο της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», κ. Γιάννα
Αγγελοπούλου – Δασκαλάκη, κατά την οποία η Πρόεδρος παρέδωσε επισήμως
στον Πρωθυπουργό τον Απολογισμό των Πεπραγμένων Έργου της Επιτροπής για
την περίοδο από την έναρξη εργασιών τον Νοέμβριο 2019 έως το πέρας του
επετειακού έτους στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Η Πρόεδρος παρέδωσε επίσης
αναφορά για τη Διάθεση του Ταμειακού Πλεονάσματος της Επιτροπής σε
Χορηγίες Δράσεων με Κοινωνικό Αντίκτυπο κατά την περίοδο λειτουργίας 1
Ιανουαρίου έως τη λύση της Επιτροπής στις 30 Ιουνίου 2022.
Ο Πρωθυπουργός συνεχάρη και ευχαρίστησε την Πρόεδρο της Επιτροπής για το
πολύπλευρο έργο της Επιτροπής.
▪ Στις 30 Ιουνίου 2022, ημέρα λύσης της Επιτροπής, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση
στην Αίθουσα Γερουσίας της Βουλής με πρόσκληση του Προέδρου της Βουλής
των Ελλήνων, κ. Κωνσταντίνου Τασούλα, για το πέρας των εργασιών και την
παρουσίαση του Απολογισμού του Έργου του Επιτροπής. Κατά την εκδήλωση, η
Πρόεδρος της Επιτροπής παρουσίασε τον Απολογισμό του Έργου, ενώ στους
παρευρισκόμενους αλλά και στο διοικητικό προσωπικό της Βουλής και του
Ιδρύματος της Βουλής διανεμήθηκαν οι σχετικές Αναφορές με τον Απολογισμό
του Έργου και ενημερωτικό υλικό.
Ο Πρόεδρος της Βουλής συνεχάρη την Επιτροπή για το έργο της και τίμησε την
Πρόεδρο της Επιτροπής με το Χρυσό Μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων.
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▪ Για τις ανάγκες των ως άνω παρουσιάσεων Απολογισμού Έργου αλλά και για
ευρύτερη χρήση και ενημέρωση, η Επιτροπή παρήγαγε το εξής υλικό:
1. Περίοδος Νοέμβριος 2019 – Δεκέμβριος 2021: Απολογισμός – Έκθεση
Πεπραγμένων Έργου.
2. Περίοδος Νοέμβριος 2019 – Δεκέμβριος 2021: Ενημερωτικό Φυλλάδιο για το
Έργο της Επιτροπής.
3. Περίοδος 1 Ιανουαρίου – 30 Ιουνίου 2022: Διάθεση Ταμειακού Πλεονάσματος
Επιτροπής για Χορηγία Δράσεων με Κοινωνικό Αντίκτυπο.

6.

Προβολή Έργου και Ιστορικό Αρχείο

▪ Για την προβολή του τρόπου Εορτασμού της Επετείου των 200 χρόνων μετά την
Επανάσταση του 1821 αλλά και για τη διαχρονική διατήρηση ιστορικού αρχείου
της Επιτροπής, η Επιτροπή ανέλαβε να διαμορφώσει ειδικό Εκθεσιακό Χώρο στο
κτίριο της Βουλής των Ελλήνων. Ο Εκθεσιακός Χώρος θα παρουσιάζει φυσικό
αλλά και ψηφιακό υλικό που παρήγαγε η Επιτροπή για τον Εορτασμό της
Επετείου, καταλλήλως τοποθετημένο και προβεβλημένο.
▪ Για ενημέρωση του ευρύ κοινού αλλά και ως ιστορικό αρχείο για το μέλλον, η
Επιτροπή αποφάσισε να εκδώσει έντυπη συνολική Αναφορά για το Έργο της, με
σκοπό να αποσταλεί σε Πανεπιστημιακές, Δημόσιες και Δημοτικές Βιβλιοθήκες
της χώρας, καθώς σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ώστε να παραμείνει
διαθέσιμη στο μέλλον ως πηγή πληροφόρησης του τρόπου εορτασμού των 200
ετών μετά την Επανάσταση του 1821 για κάθε ενδιαφερόμενο. Η συγκεκριμένη
αναφορά θα περιέχει πληροφορίες και περιγραφές για το σύνολο των Δράσεων
και Εκδηλώσεων του Επετειακού Ημερολογίου 2021 που πραγματοποιήθηκαν
υπό την Αιγίδα ή/και με το Σήμα της Επιτροπής (693 δράσεις). Επίσης θα
συνοδεύεται και από «κλειδί USB» (USB stick) το οποίο θα συμπεριλάβει σε
ψηφιακή μορφή όλο το υλικό που παρήγαγε η Επιτροπή και όλες τις δράσεις που
υλοποίησε η ίδια.
▪ Προκειμένου να παραμείνει ως ιστορικό αρχείο για το μέλλον, καθώς και για να
συμπεριληφθεί στο ψηφιακό υλικό που θα προβάλλεται στον ως άνω Εκθεσιακό
Χώρο που οργανώνεται στη Βουλή, ο επίσημος ιστότοπος της Επιτροπής
αναδιαμορφώνεται και αναδιαρθρώνεται με τρόπο που να εξυπηρετεί καλύτερα
τον σκοπό λειτουργίας του ως αρχείο του τρόπου Εορτασμού της Επετείου.
Πρόσβαση στον ιστότοπο στον μέλλον θα υπάρχει μέσω του επίσημου
ιστότοπου του Ιδρύματος της Βουλής.
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7.

Πρόσθετες Δωρεές από το Ταμειακό Πλεόνασμα

▪ Περαιτέρω ταμειακό πλεόνασμα που παρουσιάζει η Επιτροπή μετά τη λύση της
στις 30 Ιουνίου 2022 και επιπλέον της εκτίμησης κόστους των αναγκαίων κατά
την περίοδο εκκαθάρισης εργασιών, αποφασίστηκε να διατεθεί στους
ακόλουθους φορείς σε συνέχεια δικού τους σχετικού αιτήματος:
1. Δωρεά προς την Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος για την προμήθεια
εξοπλισμού αναγκαίου για την έναρξη λειτουργίας του Βρεφονηπιακού
Σταθμού Αγριάς Βόλου, το κτίριο του οποίου έχει ήδη ανεγερθεί με δαπάνη
της Μητροπόλεως. Η συγκεκριμένη δομή προσχολικής αγωγής ανήκει στη
Μητρόπολη Δημητριάδος. Βρίσκεται σε μία οικονομικά αδύναμη πλην
οικιστικά ταχέως αναπτυσσόμενη περιοχή που στερείται τέτοιων υποδομών,
και έχει στόχο να εξυπηρετήσει νέες οικογένειες διευκολύνοντάς τες για την
εργασία τους.
2. Δωρεά προς την υπό ίδρυση αστική μη κερδοσκοπική οργάνωση (ΑΜΚΕ)
NextGenMinds για την κάλυψη εξόδων έναρξης και αρχικής λειτουργίας της.
Η ΑΜΚΕ είναι εκπαιδευτικού χαρακτήρα, στοχεύει παιδιά που στερούνται
ευκαιριών, και προωθεί τη μάθηση νέων τεχνολογιών με τρόπο ελκυστικό και
ευχάριστο για τα παιδιά. Συνδυάζει εκπαίδευση STEM (Science, Technology,
Engineering,
Mathematics),
Προγραμματισμού,
Ρομποτικής,
με
περιβαλλοντική εκπαίδευση και εξειδικευμένα μαθήματα για εξοικονόμηση
ενέργειας και φυσικών πόρων, βιώσιμη ανάπτυξη κ.α
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