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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Συνάντηςη Εργαςίασ με θέμα : 

«Ελευςίνα και Ευρωπαΰκά Ανταγωνιςτικά Προγράμματα» 
 
Συνάντηςη Εργαςίασ με θέμα «Ελευςίνα και Ευρωπαΰκά Προγράμματα»  
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Απριλίου 2017, ςτο πλαίςιο του «Ελευςίνα 
2021 Πολιτιςτική Πρωτεύουςα τησ Ευρώπησ», ςτο Δημαρχείο τησ πόλησ. 
 
Η ςυνάντηςη πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ 
Τοπικήσ Ανάπτυξησ και Αυτοδιοίκηςησ (ΕΕΤΑΑ) και με τη ςυνεργαςία του Δήμου 
Ελευςίνασ, του Γραφείου «Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020» του Υπουργείου 
Πολιτιςμού και του ELEUSIS 21. 
 
Στη Συνάντηςη Εργαςίασ είχαν προςκληθεί να ςυμμετάςχουν, μεταξύ άλλων, 
καλλιτέχνεσ που επιμελήθηκαν τα Προγράμματα που ςυμπεριλαμβάνονται ςτο 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα τησ ELEYSIS21, καθώσ και πολιτιςτικοί και κοινωνικοί 
φορείσ, που δραςτηριοποιούνται ςτην πόλη τησ Ελευςίνασ. 
 
Σκοπόσ ήταν η ενημέρωςη όλων των εμπλεκομένων φορέων ςχετικά τα 
ευρωπαΰκά ανταγωνιςτικά προγράμματα τησ προγραμματικήσ περιόδου 2014-
2020 και τισ δυνατότητεσ χρηματοδότηςησ δράςεων του καλλιτεχνικού 
προγράμματοσ του ELEUSIS21. 
 
Τισ εργαςίεσ τησ ςυνάντηςησ χαιρέτηςε ο Δήμαρχοσ τησ Ελευςίνασ κ. Γεώργιοσ 
Τςουκαλάσ, ενώ ο Διευθύνων Σύμβουλοσ τησ ΕΕΤΑΑ κ. Θεόδωροσ 
Γκοτςόπουλοσ έκανε μια ςύντομη παρουςίαςη τησ πρωτοβουλίασ τησ Εταιρίασ.  
 
Ο κ. Γκοτςόπουλοσ ανέφερε ότι η Ε.Ε.Τ.Α.Α. προτίθεται να ςτηρίξει την πόλη τησ 
Ελευςίνασ,  με όπλα τισ γνώςεισ και την εμπειρία τησ και κυρίωσ την αγάπη και 
το μεράκι των ανθρώπων τησ ςτην προςπάθειά τησ για μια άριςτη Πολιτιςτική 
Πρωτεύουςα τησ Ευρώπησ το 2021. «Συνοδοιπόροι ςε ένα διαφορετικό ταξίδι, ςε 
ςυνεργαςία με φορείσ τησ τοπικήσ αυτοδιοίκηςησ και με πολιτιςτικούσ, 
καλλιτεχνικούσ και κοινωνικούσ φορείσ, με απώτερο ςκοπό την επιτυχία τησ 
πόλησ το 2021, ωσ Ευρωπαΰκήσ Πολιτιςτικήσ Πρωτεύουςασ, καθώσ και τη 
δημιουργία ενόσ τοπίου που θα δώςει τη δυνατότητα ςτουσ πολίτεσ για μια 
ακόμα φορά να αναδείξουν τη τόςο ςημαντική πολιτιςτική τησ 
προςωπικότητα», τόνιςε ο Διευθύνων Σύμβουλοσ τησ ΕΕΤΑΑ. Ευχαρίςτηςε 



δημόςια τουσ εκπροςώπουσ των ανταγωνιςτικών ευρωπαΰκών προγραμμάτων 
που ςυμμετείχαν ςτη ςυνάντηςη για την ανταπόκριςη και την ιδιαίτερα θετική 
ςτάςη τουσ ςτη ςτήριξη τησ πόλησ τησ Ελευςίνασ.   

 
H παρουςίαςη του Προγράμματοσ «Ελευςίνα 2021, Πολιτιςτική Πρωτεύουςα 
τησ Ευρώπησ», έγινε από την κα. Κέλλυ Διαπούλη, εκπρόςωπο του ELEYSIS21. 
Ακολούθηςε η παρουςίαςη από τα Εθνικά Σημεία Επαφήσ τησ Ελλάδασ των 
Ευρωπαΰκών Ανταγωνιςτικών Προγραμμάτων τησ Προγραμματικήσ Περιόδου 
2014-2020 και ςυγκεκριμένα : 
 Πρόγραμμα LIFE, από τον κ. Δημήτρη Χωματίδη, ( Πράςινο Ταμείο), 
  Horizon 2020 & Cosme, από την κα Γεωργίου Τζένου (Εθνικό Κέντρο 

Τεκμηρίωςησ), 
 Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020, υποπρόγραμμα Πολιτιςμόσ 

από την κα. Ειρήνη Κομνηνού (Υπουργείο Πολιτιςμού) και υποπρόγραμμα 
Media, από την κα. Άννα Καςιμάτη (Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου),   

  Πρόγραμμα Απαςχόληςη και Κοινωνική Καινοτομία, από την κα. Ανθή 
Κρητικού (Υπουργείο Εργαςίασ), 

  Πρόγραμμα Ευρώπη για τουσ πολίτεσ, από τον κ. Αντώνη Καρβούνη 
(Υπουργείο Εςωτερικών) 
 

Οι εργαςίεσ έκλειςαν με διμερείσ ςυναντήςεισ ανάμεςα ςτουσ εμπλεκόμενουσ 
φορείσ του ELEYSIS21 και τουσ εκπροςώπουσ των Ευρωπαΰκών Προγραμμάτων. 
 
 

 
 



 
 

 

 

 
 


