ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
«ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛ»
Άρθρο 1
Σύσταση νπιδ «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛ»
1.
Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ». Στις διεθνείς συναλλαγές ο
διακριτικός τίτλος «ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ» αποδίδεται στα αγγλικά ως «ACROPOLE ACROSS». Το ΑΚΡΟΠΟΛ
ΑΚΡΟΣ εδρεύει στην Αθήνα και εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Έχει
διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους
κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Απολαμβάνει όλων των διοικητικών και δικαστικών απαλλαγών και
ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών και ουσιαστικών προνομίων του Δημοσίου.
2. Στο ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ παραχωρείται χωρίς αντάλλαγμα για ενενήντα εννέα (99) έτη η χρήση του
ακινήτου του πρώην ξενοδοχείου ACROPOLE PALACE, που βρίσκεται στην Αθήνα, επί των οδών 28ης
Οκτωβρίου (Πατησίων) 51, Αβέρωφ και Μάρνης, κυριότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού διατηρεί τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί, χωρίς
αντάλλαγμα, χώρους του ως άνω παραχωρούμενου κτηρίου για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, την
υποδοχή επισήμων προσκεκλημένων του και κάθε άλλη δραστηριότητα, για την οποία ο Υπουργός
κρίνει σκόπιμη τη χρήση των χώρων του. Σε περίπτωση άσκησης της δυνατότητας του προηγούμενου
εδαφίου, η διοίκηση του νομικού προσώπου δεν έχει δικαίωμα αρνήσεως.

Άρθρο 2
Σκοποί
Με την ίδρυση και λειτουργία του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ επιδιώκεται η εξυπηρέτηση των κάτωθι σκοπών
δημοσίου συμφέροντος:
(α) Ως προς τα μέλη του πολιτιστικού και δημιουργικού κλάδου:
1.
Η ανάπτυξη δράσεων και προγραμμάτων για την ενδυνάμωση των δομών οργανισμών και
φορέων του πολιτιστικού και δημιουργικού κλάδου.
2. Η παροχή εργαλείων και τεχνογνωσίας για την εξεύρεση πόρων και την αξιοποίηση ευκαιριών
διεθνώς.
3. Η καλλιέργεια των δεξιοτήτων των μελών του πολιτιστικού και δημιουργικού κλάδου και η ανάδειξη
νέων στελεχών στο πεδίο του πολιτισμού και της πολιτιστικής διαχείρισης.
4. Η παροχή υπηρεσιών και ευκαιριών δικτύωσης και διασύνδεσης φορέων του πολιτιστικού και
δημιουργικού κλάδου, τόσο μεταξύ τους όσο και με καλλιτεχνικούς, τεχνολογικούς, ερευνητικούς,
χρηματοδοτικούς και άλλους οργανισμούς και φορείς, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
5. Η δημιουργία ευκαιριών κινητικότητας, τόσο μέσω φιλοξενίας καλλιτεχνών και δημιουργών όσο και
μέσω της υποστήριξης δράσεων εξωστρέφειας (π.χ. μέσω της συμμετοχής σε διεθνή φεστιβάλ και
εκδηλώσεις) και της ανάθεσης συγκεκριμένων έργων και δράσεων.
6. Η παροχή δυνατότητας έκθεσης και διάθεσης έργων των μελών του πολιτιστικού και δημιουργικού
κλάδου.
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7. Η χρηματοδότηση ή/και επιδότηση της παραγωγής καλλιτεχνικών/δημιουργικών έργων, η
χρηματοδότηση ή/και επιδότηση προώθησης και διανομής των έργων αυτών στην Ελλάδα και το
εξωτερικό.
8. Η χορήγηση υποτροφιών σε μέλη του πολιτιστικού και δημιουργικού κλάδου.
9. Η σύσταση και λειτουργία κόμβου πληροφόρησης (φυσικού και ψηφιακού) για τα μέλη του
πολιτιστικού και δημιουργικού κλάδου.
10. Κάθε άλλη συναφής με τα ανωτέρω δραστηριότητα, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου (Δ.Σ.).
(β) Ως προς τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό στο σύνολό του:
1. Η διερεύνηση της αμφίδρομης σχέσης μεταξύ πολιτισμού και τεχνολογίας και η ανάπτυξη
προγραμμάτων γύρω από τη σχέση αυτή.
2. Η διερεύνηση καινοτόμων πρακτικών στις διάφορες μορφές καλλιτεχνικής δημιουργίας.
3. H ερμηνεία και προσέγγιση της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομίας μέσα από σύγχρονα
καλλιτεχνικά μέσα έκφρασης.
4. Η προώθηση και προβολή της σύγχρονης καλλιτεχνικής και πολιτιστικής δημιουργίας στην Ελλάδα
και το εξωτερικό.
5. Η δημιουργία συνθηκών που θα επιτρέπουν την ενίσχυση, καλλιέργεια και παραμονή στη χώρα
αναδυόμενων καλλιτεχνικών δυνάμεων.
6. Κάθε άλλη συναφής με τα ανωτέρω δραστηριότητα, κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ..
(γ) Ως προς το γενικό κοινό:
1.
Η διάχυση της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας στο γενικό κοινό και ο σχεδιασμός
πολιτικών ανάπτυξης κοινού.
2.
Η διοργάνωση δράσεων, εκδηλώσεων και εκθέσεων τόσο μέσα στο κτίριο που του έχει
παραχωρηθεί όσο και στην ευρύτερη περιοχή.
3.
Η εξασφάλιση της δυνατότητας διάδρασης του γενικού κοινού με μέλη του πολιτιστικού και
δημιουργικού κλάδου.
4.
Η ανάπτυξη και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το γενικό κοινό, παιδιά και
οικογένειες, καθώς και στοχευμένες κοινωνικές και άλλες ομάδες (όπως άτομα άνω των 65 ετών,
άτομα με αναπηρία, κατοίκους της περιοχής) για την εξοικείωσή τους με τη τέχνη και τις πολλαπλές
εκφάνσεις της δημιουργικότητας και τη συμμετοχή τους σε πολιτιστικές δράσεις.
5.
Η αναζωογόνηση της ευρύτερης περιοχής του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και η
δημιουργία ενός νέου προορισμού πολιτισμού και αναψυχής.
6. Η διεξαγωγή μελετών και ερευνών για τη συμμετοχή του κοινού στον σύγχρονο πολιτισμό.
7. Κάθε άλλη συναφής με τα ανωτέρω δραστηριότητα, κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ..
(δ) Ως προς το κτίριο του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ, ως σημείο αναφοράς και συνάντησης των κατοίκων της
ευρύτερης περιοχής και των επισκεπτών της Αθήνας:
1. Η λειτουργία πωλητηρίου.
2. Η λειτουργία αναψυκτηρίου και εστιατορίου.
3. Κάθε άλλη συναφής με τα ανωτέρω δραστηριότητα, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου.
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Άρθρο 3
Όργανα διοίκησης
Όργανα διοίκησης του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Διευθυντής.

Άρθρο 4
Διοικητικό Συμβούλιο
1.
Το Δ.Σ. του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ αποτελείται από πέντε (5) μέλη, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο
και τρία μέλη, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι προσωπικότητες του
καλλιτεχνικού, πνευματικού και επιστημονικού κόσμου, νομικοί, οικονομολόγοι ή πρόσωπα με συναφή
με τους σκοπούς του φορέα επιχειρηματική εμπειρία ή εμπειρία διοίκησης οργανισμών.
2.
Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής.
3.
Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στη διοίκηση, τη λειτουργία καθώς και
τη διαχείριση της περιουσίας του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ και λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και τις
αποφάσεις για την πραγματοποίηση των σκοπών του.
Στο Δ.Σ. ανήκει ιδίως:
(α) η έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού δράσεων του φορέα, ο οποίος υποβάλλεται κάθε χρόνο
από τον Διευθυντή,
(β) η απόφαση για τη σύναψη κάθε σύμβασης, απαραίτητης για τη σύσταση δικαιωμάτων ή την
ανάληψη συμβατικών υποχρεώσεων του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ,
(γ) η απόφαση για την πρόσληψη και την καταγγελία της σύμβασης εργασίας του προσωπικού, των
συνεργατών και νομικών συμβούλων του φορέα, τηρουμένης σε κάθε περίπτωση της σχετικής
νομοθεσίας,
(δ) η αποδοχή δωρεών, εισφορών ή χορηγιών,
(ε) η πειθαρχική εξουσία δεύτερου βαθμού για το προσωπικό,
(στ) η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού, του ισολογισμού και του απολογισμού του ΑΚΡΟΠΟΛ
ΑΚΡΟΣ, καθώς και της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων,
(ζ) η υποβολή προς έγκριση στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, σχεδίου εσωτερικού
κανονισμού λειτουργίας του φορέα,
(η) η έγκριση προγραμμάτων επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων, τα οποία ανταποκρίνονται στις
ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας, κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή,
(θ) η έγκριση προγραμμάτων υποτροφιών των μελών του καλλιτεχνικού και δημιουργικού κλάδου,
κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή.
4. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ή απόντος ή κωλυομένου αυτού, ο Αντιπρόεδρος εκπροσωπεί το ΑΚΡΟΠΟΛ
ΑΚΡΟΣ δικαστικά και εξώδικα. Επίσης, ο Πρόεδρος ή, απόντος ή κωλυομένου αυτού, ο Αντιπρόεδρος,
προΐσταται των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και διευθύνει τις εργασίες του.
5. Στα μέλη του Δ.Σ. δεν καταβάλλεται για τη συμμετοχή τους σε αυτό η οποιαδήποτε αμοιβή ή
αποζημίωση.
Άρθρο 5
Διορισμός και αρμοδιότητες του Διευθυντή
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1. Στο ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ συστήνεται θέση Διευθυντή. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και
Αθλητισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, διορίζεται Διευθυντής, με τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί,
χωρίς δημόσια πρόσκληση, για μία ακόμα συνεχόμενη θητεία. Η θέση του διευθυντή είναι πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης.
2. Οι αποδοχές του Διευθυντή καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Πολιτισμού και Αθλητισμού.
3. Ο διευθυντής του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ πρέπει να διαθέτει:
(α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ.
(β) Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο Α.Ε.Ι. σε γνωστικά αντικείμενα συναφή με τους σκοπούς του
ΑΚΡΟΠΟΛ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ.
(γ) Πενταετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε θέματα διοίκησης οργανισμών.
(δ) Γνώση δύο ξένων γλωσσών, η μία από τις οποίες να είναι η αγγλική σε άριστο επίπεδο.
4. Ο διευθυντής του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ έχει τις εξής αρμοδιότητες:
(α) Σχεδιάζει, σε συνεργασία με το τμήμα προγραμματισμού, τον ετήσιο προγραμματισμό δράσεων του
ΑΚΡΟΠΟΛ, τον οποίο υποβάλλει στο Δ.Σ. του φορέα προς έγκριση.
(β) Ασκεί τις αρμοδιότητες που του εκχωρούνται με απόφαση του Δ.Σ..
(γ) Προΐσταται όλων των υπηρεσιών του φορέα και διευθύνει το έργο τους.
(δ) Λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή των αποφάσεων του Δ.Σ., επικουρούμενος από τα
τμήματα του φορέα.
(ε) Εγκρίνει τις λειτουργικές δαπάνες στο πλαίσιο του ετήσιου προϋπολογισμού.
(στ) Εισηγείται στο Δ.Σ. οποιοδήποτε θέμα έχει σχέση με το προσωπικό.
(ζ) Εισηγείται στο Δ.Σ. τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, για την σύνταξη του οποίου
συνεπικουρείται από τον τμηματάρχη διοικητικής-οικονομικής υποστήριξης και λειτουργίας, καθώς και
από έναν νομικό σύμβουλο.
(η) Εισηγείται στο Δ.Σ. τον ετήσιο προϋπολογισμό, για την τήρηση του οποίου είναι υπεύθυνος.
(θ) Υποβάλλει στο Δ.Σ. ετήσια έκθεση πεπραγμένων και απολογισμό του έργου του.
(ι) Υποβάλλει στο Δ.Σ. τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των σκοπών
του φορέα.
(ια) Συνομολογεί, υπογράφει και εκτελεί κάθε σύμβαση που έχει εγκρίνει το Δ.Σ..
(ιβ) Μετά από έγκριση του Δ.Σ. υπογράφει κάθε σύμβαση και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο αναφορικά
με την πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού και τη σύναψη ή καταγγελία συμβάσεων των
συνεργατών και νομικών συμβούλων του φορέα, και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την
αναβάθμιση και αξιοποίηση των ανωτέρω.
(ιγ) Ασκεί πειθαρχική εξουσία πρώτου βαθμού για όλο το προσωπικό του φορέα.
(ιδ) Είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία, οργάνωση και εκτέλεση όλων των εκδηλώσεων του φορέα
σε συνεργασία με τα τμήματα του φορέα.
(ιε) Είναι υπεύθυνος για την εξεύρεση πόρων σε συνεργασία με το τμήμα ανάπτυξης.
(ιστ) Διαμορφώνει και καταρτίζει σχέδια προγραμμάτων, επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων, τα οποία
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας, προκειμένου να τα
εισηγηθεί στο Δ.Σ. προς έγκριση.
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(ιζ) Διαμορφώνει και καταρτίζει σχέδια προγραμμάτων υποτροφιών των μελών του καλλιτεχνικού και
δημιουργικού κλάδου, προκειμένου να τα εισηγηθεί στο Δ.Σ. προς έγκριση.
Άρθρο 6
Σύγκληση και λειτουργία του Δ.Σ.
1.
Το Δ.Σ. συνεδριάζει στην έδρα του τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Η συνεδρίασή του μπορεί να
διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη. Βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα, εφόσον μετέχουν στη
συνεδρίαση ο Πρόεδρος ή, απόντος ή κωλυομένου αυτού, ο Αντιπρόεδρος και δύο (2) τουλάχιστον
μέλη.
2.
Ο Πρόεδρος καθορίζει την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης και προσκαλεί τα μέλη. Η
πρόσκληση, η οποία περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, είναι έγγραφη και γνωστοποιείται από τον
Πρόεδρο στα μέλη του Δ.Σ., δύο (2) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση. Η ως άνω
γνωστοποίηση δύναται να πραγματοποιείται και με ηλεκτρονικά μέσα, συμπεριλαμβανομένου του
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλεί το Δ.Σ., όταν αυτό ζητηθεί, για
συγκεκριμένα θέματα, από τρία (3) τουλάχιστον μέλη του.
3.
Εισηγητής για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι ο Διευθυντής, ο οποίος παρίσταται καθ’
όλη τη διάρκεια του Δ.Σ., χωρίς δικαίωμα ψήφου. Κατ’ εξαίρεση, ο Πρόεδρος, μπορεί είτε να
εισηγηθεί ο ίδιος ορισμένα θέματα, είτε να ορίσει ως εισηγητή μέλος του Δ.Σ. ή και τον εκάστοτε
προϊστάμενο τμήματος ή άλλο μέλος του προσωπικού, εφόσον πρόκειται για ζήτημα, για το οποίο ο
εισηγητής έχει γνώση λόγω της θέσης του. Οι εισηγήσεις, μετά των απαραίτητων συνοδευτικών
εγγράφων, κοινοποιούνται στα μέλη τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τη συνεδρίαση,
προκειμένου να παρέχεται στα μέλη ο απαιτούμενος χρόνος για προετοιμασία. Στις συνεδριάσεις
παρίσταται Γραμματέας, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από
πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. και ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών. Στις
συνεδριάσεις του Δ.Σ. δύναται να παρίσταται και νομικός σύμβουλος, ο οποίος ορίζεται με απόφαση
του Δ.Σ., χωρίς δικαίωμα ψήφου. Κατ' εξαίρεση, μπορούν να συζητηθούν και θέματα που δεν
περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, αν είναι παρόντα όλα τα μέλη και συμφωνούν για τη
συζήτησή τους.
4.
Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε
περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Οι αποφάσεις καταχωρούνται σε πρακτικό,
το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο, και όλα τα παριστάμενα στη συνεδρίαση μέλη του Δ.Σ.
5.
Αν μέλος του Δ.Σ. απουσιάζει από τις συνεδριάσεις ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο για
διάστημα πέραν των τριών (3) μηνών, εκπίπτει αυτοδικαίως και αντικαθίσταται με απόφαση του
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Δεν επιτρέπεται η αντιπροσώπευση μέλους του Δ.Σ. στις
συνεδριάσεις του από άλλο μέλος ή τρίτο πρόσωπο.
6.
Σε περίπτωση κατά την οποία κενωθούν για οποιονδήποτε λόγο μια ή περισσότερες θέσεις
μελών του Δ.Σ., η πλήρωση αυτών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους γίνεται κατά τον τρόπο
που γίνεται ο ορισμός τους. Μέχρι την πλήρωση αυτή το Δ.Σ. συνέρχεται νόμιμα και αποφασίζει
έγκυρα, εφόσον ο αριθμός των μελών του δεν έχει μειωθεί κάτω των τριών..
7.
Η θητεία των μελών του Δ.Σ. παρατείνεται μέχρι να ορισθούν νέα μέλη.
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8.
Για κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και τη λήψη των αποφάσεών του
εφαρμόζονται αναλογικά οι σχετικές διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας»
(Α΄45).

Άρθρο 7
Κωλύματα σύναψης συμβάσεων
Τα μέλη του Δ.Σ. και ο Διευθυντής δεν επιτρέπεται, επί ποινή ακυρότητας της σχετικής σύμβασης, να
συμβάλλονται με το ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και για τον/την σύζυγο ή τον/την
συμβίο-α , κατά την έννοια του ν. 4356/2015 (Α΄ 181), των μελών του Δ.Σ. και του Διευθυντή, καθώς και
για τους συγγενείς αυτών, εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού και εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού.
Άκυρη είναι και κάθε σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ και νομικών προσώπων,
των οποίων η διοίκηση ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από τον Διευθυντή ή από μέλη του Δ.Σ..
Άρθρο 8
Στελέχωση-ζητήματα προσωπικού
1. Η πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, πάγιων ή περιοδικών, του
ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ διενεργείται με απόφαση του Δ.Σ., κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή, σύμφωνα με
τον ν. 2190/1994 (Α΄ 28). Η πρόσληψη επιπλέον προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών
ή πρόσκαιρων αναγκών, δύναται να γίνεται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.
2. Για τη στελέχωση των οριζόμενων στο άρθρο 9 τμημάτων συνιστώνται δέκα επτά (17) θέσεις
πλήρους απασχόλησης. Η κατανομή των θέσεων του προσωπικού, οι αρμοδιότητες και τα προσόντα
για κάθε θέση καθορίζονται με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας.
3. Για την υλοποίηση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από ενωσιακούς
πόρους, το ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ μπορεί να απασχολεί προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης έργου, σύμφωνα
με το άρθρο 30 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) και την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4325/2015 (Α’ 47).
4. Αν το υφιστάμενο προσωπικό του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ δεν επαρκεί για την κάλυψη αναγκών
εξειδικευμένου ή τεχνικού χαρακτήρα, το σχετικό έργο ή υπηρεσία μπορεί, με απόφαση του Δ.Σ.,
ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου του τμήματος διοικητικών-οικονομικών υπηρεσιών και
λειτουργίας, να ανατίθεται σε εργολήπτη ή πάροχο, ο οποίος επιλέγεται σύμφωνα με τον ν. 4412/2016
(Α’ 147).
5. Τα προσόντα για την πρόσληψη του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου καθορίζονται στο π.δ. 50/2001 (Α' 39). Όπου προβλέπεται ως προσόν διορισμού η γνώση ξένης
γλώσσας, αυτή αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001.
6. Για την κάλυψη των αναγκών του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ επιτρέπεται η απόσπαση σε αυτό προσωπικού
από το Δημόσιο, από νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, από
ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, καθώς και από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και φορείς, που
εποπτεύονται από το Δημόσιο σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις.
7. Κατά την έναρξη λειτουργίας του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ, με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των
Υπουργείων Εσωτερικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού επιτρέπεται, κατόπιν αίτησης των
ενδιαφερομένων, να αποσπώνται για ένα (1) έτος, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, έως έξι

6

(6) υπάλληλοι ή στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Άρθρο 9
Διάρθρωση τμημάτων και αρμοδιότητές
1. Το ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα:
(α) Τμήμα προγραμματισμού,
(β) τμήμα προβολής και προώθησης,
(γ) τμήμα ανάπτυξης,
(δ) τμήμα διοικητικών-οικονομικών υπηρεσιών και λειτουργίας,
Στο ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ λειτουργεί, επίσης, αυτοτελές γραφείο νομικής υπηρεσίας που υπάγεται
απευθείας στο Δ.Σ.
2. Με τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ είναι δυνατόν να προβλεφθεί η
δημιουργία και άλλων τμημάτων, καθώς και αυτοτελών υπηρεσιών-γραφείων.
3. Το τμήμα διοικητικών-οικονομικών υπηρεσιών και λειτουργίας έχει ως αντικείμενο:
(α) την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού, την κατάρτιση του απολογισμού, τη σύνταξη των
οικείων οικονομικών καταστάσεων και την εν γένει λογιστική αποτύπωση των δραστηριοτήτων του
ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ,
(β) την είσπραξη των εσόδων του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ,
(γ) τη διαχείριση κάθε άλλου ζητήματος οικονομικής και λογιστικής φύσεως,
(δ) τη διαχείριση ζητημάτων ανθρώπινου δυναμικού και μισθοδοσίας,
(ε) τη διαχείριση κάθε ζητήματος διοικητικής φύσεως, τη γραμματειακή υποστήριξη του Δ.Σ., την
τήρηση πρωτοκόλλου και των πάσης φύσεως διοικητικών αρχείων του φορέα,
(στ) τη διαχείριση κάθε ζητήματος που άπτεται της απρόσκοπτης λειτουργίας των τεχνολογικών,
μηχανολογικών και κτιριακών υποδομών και των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων και της εν γένει
λειτουργίας του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ,
(ζ) την παρακολούθηση της εκτέλεσης συμβάσεων με εργολήπτες-παρόχους υπηρεσιών αναφορικά με
τη λειτουργία και συντήρηση του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ, καθώς και των τεχνολογικών, μηχανολογικών και
κτιριακών υποδομών του και των πληροφοριακών του συστημάτων και υποδομών,
(η) την ασφάλεια, φύλαξη και καθαριότητά του,
(θ) την οικονομική διαχείριση και διοικητική διεκπεραίωση των προγραμμάτων χρηματοδότησηςεπιχορήγησης που εκπονεί το ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ.
Ο προϊστάμενος της οικείου τμήματος (τμηματάρχης) ασκεί τα καθήκοντα του προϊσταμένου
οικονομικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25, 26 και 69Γ του ν. 4270/2014 (Α’
143).
4. Το τμήμα προγραμματισμού έχει ως αντικείμενο, στο πλαίσιο των σκοπών του άρθρου 2:
(α) τον σχεδιασμό και την υλοποίηση, σε συνεργασία με τον Διευθυντή και κατόπιν έγκρισης από το
Δ.Σ., του συνόλου των πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών δράσεων, που προορίζονται για
το γενικό κοινό,
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(β) τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων προσανατολισμένων προς τον πολιτιστικό και
δημιουργικό κλάδο, που στοχεύουν στην εν γένει στήριξη και ανάπτυξη του σύγχρονου ελληνικού
πολιτισμού,
(γ) τον σχεδιασμό και την υλοποίηση, σε συνεργασία με τον Διευθυντή, των προγραμμάτων
χρηματοδότησης ή/και επιχορήγησης και υποτροφιών για την ανάπτυξη του πολιτιστικού και
δημιουργικού κλάδου,
5. Το τμήμα προβολής και προώθησης έχει ως αντικείμενο:
(α) τη χάραξη και υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ και την προβολή
του φορέα και των δράσεών του εντός και εκτός Ελλάδας με σκοπό τη διεύρυνση του ενδιαφερόμενου
κοινού,
(β) την προώθηση και προβολή της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας στην Ελλάδα και το
εξωτερικό,
(γ) την εκπόνηση μελετών και ερευνών σχετικών με τον πολιτιστικό και δημιουργικό κλάδο,
(δ) τη λειτουργία του κόμβου πληροφορίας.
6. Το τμήμα ανάπτυξης έχει ως αντικείμενο:
(α) τη χαρτογράφηση του θεσμικού και οικονομικού πλαισίου χρηματοδοτήσεων μέσω ΕΣΠΑ,
ευρωπαϊκών προγραμμάτων, χορηγιών και άλλων πηγών χρηματοδότησης με σκοπό την καταγραφή
εργαλείων και ενεργειών ανάπτυξης,
(β) την χρήση των ως άνω χρηματοδοτικών εργαλείων και δράσεων για την ανάπτυξη του φορέα, σε
συνεργασία με τον Διευθυντή, την εν γένει εξεύρεση πόρων και τη δημιουργία εσόδων για τον φορέα,
(γ) την εκμίσθωση των χώρων εστίασης του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ και την επίβλεψη της ορθής λειτουργίας
τους,
(δ) την εκμίσθωση χώρων του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ προς τρίτους για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων και την
επίβλεψη της ορθής χρήσης των χώρων,
(ε) την εύρυθμη λειτουργία του πωλητηρίου.

Άρθρο 10
Διεθνής συμβουλευτική επιτροπή
1.
Στο ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ συστήνεται διεθνής συμβουλευτική επιτροπή, η οποία συγκροτείται με
απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η διεθνής συμβουλευτική επιτροπή είναι
πενταμελής και τα μέλη της είναι εγνωσμένου κύρους προσωπικότητες των τεχνών, των γραμμάτων,
της τεχνολογίας και εν γένει των επιστημών. Ο πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται με απόφαση του
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.
2.
Αντικείμενο της διεθνούς συμβουλευτικής επιτροπής είναι:
(α) Να αποτελεί σύνδεσμο μεταξύ του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ και του διεθνούς καλλιτεχνικού - πολιτιστικού
γίγνεσθαι, με σκοπό να βρίσκεται το ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ σε διαρκή επαφή με τις διεθνείς εξελίξεις στο
σύνολο των τεχνών και πάντοτε στο πλαίσιο των σκοπών του.
(β) Να προσελκύει οικονομικούς πόρους - χορηγίες, σε συνεργασία με τον Διευθυντή και τον
προϊστάμενο του τμήματος ανάπτυξης.
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(γ) Να φέρνει σε επαφή το ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ με φορείς πολιτισμού, εντός και εκτός Ελλάδας, με
απώτερο στόχο τις συμπαραγωγές και τις εν γένει συμπράξεις, σε συνεργασία με τον Διευθυντή και το
Τμήμα προγραμματισμού.
(δ) Να γνωμοδοτεί επί ζητημάτων που άπτονται του προγραμματισμού και σχεδιασμού δράσεων, της
προβολής και προώθησης του σύγχρονου πολιτισμού και εν γένει της λειτουργίας του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ
στο πλαίσιο των σκοπών του.
3.
Η διεθνής συμβουλευτική επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της, ο οποίος εισηγείται σε
αυτήν σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητάς της. Η διεθνής συμβουλευτική επιτροπή δύναται να
συνεδριάζει και μέσω τηλεδιάσκεψης.
4.
Η διεθνής συμβουλευτική επιτροπή υποβάλλει τις προτάσεις και γνωμοδοτήσεις της στον
Πρόεδρο του Δ.Σ., ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τις εισάγει ως αυτοτελές θέμα ημερήσιας διάταξης
προς ενημέρωση και έγκριση ή απόρριψη στην αμέσως επόμενη, από την υποβολή τους, συνεδρίαση
του Δ.Σ.. Στη περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένος να εισάγει τις ως άνω
προτάσεις-γνωμοδοτήσεις της διεθνούς συμβουλευτικής επιτροπής στην αμέσως επόμενη
συνεδρίαση.
5.
Το αξίωμα του μέλους της διεθνούς συμβουλευτικής επιτροπής είναι τιμητικό και άμισθο.
6.
Τα κωλύματα του άρθρου 7 ισχύουν και για τα μέλη της διεθνούς συμβουλευτικής επιτροπής.
7.
Η διεθνής συμβουλευτική επιτροπή μπορεί να συνεδριάζει στην έδρα του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ και
να χρησιμοποιεί τις δομές του.

Άρθρο 11
Διαχειριστική χρήση
Η διαχειριστική χρήση του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την
31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Στο τέλος κάθε χρήσης το Δ.Σ. κλείνει τους λογαριασμούς, κάνει
απογραφή της περιουσίας, καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
και εγκρίνει τον απολογισμό. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται θεωρημένες προς
έγκριση στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, συνοδευόμενες από έκθεση του Δ.Σ. και από
πιστοποιητικό των ελεγκτών του άρθρου 12, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Μετά την έγκρισή
τους οι καταστάσεις αυτές δημοσιεύονται και αναρτώνται μαζί με σχετική ετήσια έκθεση πεπραγμένων
στην ιστοσελίδα του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ.

Άρθρο 12
Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης
Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ ασκείται από δύο ορκωτούς
ελεγκτές λογιστές του ν. 4449/2017 (Α’ 7), που ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές τους, με
απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και ελέγχουν τη νομιμότητα της οικονομικής
διαχείρισης.

Άρθρο 13
Πόροι
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1. Οι πόροι του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ είναι:
(α) Επιχορηγήσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
(β) Πόροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς.
(γ) Έσοδα από δημόσιους ή μη φορείς και οργανισμούς.
(δ) Έσοδα προερχόμενα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, καταπιστεύματα.
(ε) Έσοδα από χορηγίες πάσης φύσεως, καθώς και από κάθε είδους κοινωνικούς πόρους.
(στ) Έσοδα από εισιτήρια και πωλήσεις.
(ζ) Έσοδα από την εκμετάλλευση και αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων (όπως
από τη μίσθωση και λειτουργία αναψυκτηρίου, εστιατορίου, πωλητήριου και λοιπών χώρων).
(η) Έσοδα από τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων,
αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
(θ) Έσοδα από πωλήσεις παραγόμενων καλλιτεχνικών αγαθών, από τη διαχείριση και προβολή των
παραγωγών και από επιμέλεια παραγωγών στο εξωτερικό.
(ι) Έσοδα από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή, συναρτώμενα με την εξυπηρέτηση των σκοπών του
φορέα.

Άρθρο 14
Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας
Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατόπιν πρότασης του Δ.Σ., εγκρίνεται ο
εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ, ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας καθορίζονται η εσωτερική διάρθρωση και
κατανομή των θέσεων του προσωπικού, κατά κλάδο και ειδικότητα, η διαδικασία πρόσληψης και τα
προσόντα κατά κλάδο και ειδικότητα, ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας, η κατανομή των
αρμοδιοτήτων του προσωπικού και η υπηρεσιακή του κατάσταση, οι πειθαρχικές εξουσίες, τα
πειθαρχικά παραπτώματα και οι ποινές και ρυθμίζεται γενικά κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση
και λειτουργία του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ. Ως την έκδοση του εσωτερικού κανονισμού, τα παραπάνω
θέματα ρυθμίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του ΑΚΡΟΠΟΛ. Το προσωπικό του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ
προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α’ 28).

Άρθρο 15
Μεταβατικές διατάξεις
1. Μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
συγκροτεί με απόφασή του το Δ.Σ. του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ.
2. Μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού,
κατά παρέκκλιση των οριζομένων στην παρ. 1 του άρθρου 5, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως διορίζει τον διευθυντή του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ για θητεία δύο (2) ετών.
3. Μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
συγκροτεί με απόφασή του τη Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή.
4. Μέσα σε πέντε (5) μήνες από τον διορισμό του, το Δ.Σ. υποβάλλει στον Υπουργό Πολιτισμού και
Αθλητισμού προς έγκριση τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ΑΚΡΟΠΟΛ.
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Άρθρο 16
Έναρξη ισχύος
Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από τη δημοσίευση τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός
αν άλλη διάταξη ορίζει διαφορετικά.
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