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Μ ε την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 20 χρόνων από την υιοθέτηση της Σύμβασης 
για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO, 2003) και των 
70 χρόνων από την ίδρυση του Δικτύου Συνδεδεμένων Σχολείων της UNESCO 

(ASPnet), το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
διά των συναρμόδιων υπηρεσιών, Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Διεύ-
θυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων αντίστοιχα, διοργανώνουν από κοινού ημερίδα 
ευαισθητοποίησης με θέμα την ενσωμάτωση  της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς στη 
σχολική εκπαίδευση. 

Η Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ.Α. αποτελεί την καθ’ ύλην αρμόδια υπη-
ρεσία για την εφαρμογή στην Ελλάδα της Διεθνούς Σύμβασης για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστι-
κής Κληρονομιάς (UNESCO, 2003).  Στο επίκεντρο των δράσεων της είναι η δημιουργία και η εφαρμογή 
πολιτικών για την ευαισθητοποίηση των νέων στη διαφύλαξη των άυλων πολιτιστικών αγαθών. Έτσι, 
αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα με σκοπό την αξιοποίηση 
της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο τόσο του αναλυτικού προγράμματος όσο και ευρύ-
τερα των σχολικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων. Μπορείτε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα 
της Διεύθυνσης, ayla.culture.gr, για να επισκεφθείτε το Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κλη-
ρονομιάς της Ελλάδας αλλά και να ενημερωθείτε για τις εκπαιδευτικές δράσεις και το υλικό που έχει 
σχεδιαστεί για την ανάδειξη της σημασίας της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς στην εκπαίδευση. 

Η Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του Υ.ΠΑΙ.Θ. αποτελεί την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία 
παρακολούθησης των θεμάτων εκπαίδευσης της UNESCO και συντονισμού του Δικτύου Συνδεδεμένων 
Σχολείων της UNESCO-ASPnet στην Ελλάδα. Σκοπός του Δικτύου είναι η προώθηση των αρχών και αξι-
ών του διεθνούς οργανισμού στην εκπαιδευτική κοινότητα και η υλοποίηση προγραμμάτων και δράσε-
ων από τα σχολεία-μέλη του στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων του διεθνούς οργανισμού με στόχο την 
παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης (SDG4). Τα σχολεία-μέλη του Δικτύου λαμβάνουν μέρος σε πιλοτικά 
προγράμματα της UNESCO με την προοπτική να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές κατά το στάδιο 
υλοποίησής τους. Μεταξύ των πιλοτικών αυτών προγραμμάτων, περιλαμβάνεται το κοινό πρόγραμμα 
UNESCO και Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Ενσωμάτωση της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
στη σχολικήεκπαίδευση».

Οι δύο συναρμόδιες Διευθύνσεις των Υπουργείων Υ.ΠΠ.Ο.Α. και Υ.ΠΑΙ.Θ. τα τελευταία χρόνια έχουν 
αναπτύξει εποικοδομητική συνεργασία στο πλαίσιο του Δικτύου Σχολείων ASPnet-UNESCO τόσο με 
τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς με αντικείμενο την άυλη πολιτιστική 
κληρονομιά στην εκπαίδευση όσο και με προτάσεις υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων για την ευαι-
σθητοποίηση των μαθητών/-τριών στη σημασία της διαφύλαξης των άυλων πολιτιστικών αγαθών.  Με 
την ευκαιρία της κυκλοφορίας από την UNESCO σε ψηφιακή έκδοση του Οδηγού για εκπαιδευτικούς 
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με τίτλο «Διδάσκοντας και μαθαίνοντας με την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά» (“Teaching and 
Learning with Living Heritage, A Resource Kit for Teachers”), διοργανώνεται από κοινού ημερίδα υβριδικού 
χαρακτήρα και συγκεκριμένα: διά ζώσης παρουσία για τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες από την Περιφερει-
ακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και διαδικτυακή παρακολούθηση 
για τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες από τις λοιπές Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.  

Η ημερίδα  απευθύνεται σε: 

α) Εκπαιδευτικούς σχολείων-μελών του Δικτύου Συνδεδεμένων Σχολείων της UNESCO (ASPnet) 
β) Προϊσταμένους των Διευθύνσεων ΠΕ και ΔΕ 
γ) Υπευθύνους Πολιτιστικών Προγραμμάτων, Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Αγωγής και  Σχολικών 
Δραστηριοτήτων 
δ) Συντονιστές εκπαιδευτικού έργου για την Αειφορία. 

Η ημερίδα αποσκοπεί στην ενημέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά με τον διάλογο που έχει αναπτυχθεί τα 
τελευταία χρόνια από τα αρμόδια όργανα της UNESCO στον τομέα της διδασκαλίας της άυλης πολιτιστικής 
κληρονομιάς στη σχολική εκπαίδευση καθώς και στην παρουσίαση του οδηγού της UNESCO για εκπαιδευ-
τικούς με προτεινόμενα σενάρια μαθημάτων από εκπαιδευτικούς σχολείων-μελών του Δικτύου ASPnet από 
κράτη-μέρη της Σύμβασης. 

Διευκρινίζεται ότι τα εργαστήρια που θα πλαισιώσουν την ημερίδα απευθύνονται αποκλειστικά σε εκπαι-
δευτικούς σχολείων-μελών του Δικτύου ASPnet της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής,  οι οποίοι θα εξοικειωθούν με τη μεθοδολογία αξιοποίησης του Οδηγού 
της UNESCO. Διευκρινίζεται ότι τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν με τη φυσική παρουσία εκπαιδευ-
τικών με ανώτατο αριθμό συμμετεχόντων τα 50 άτομα. Προτεραιότητα θα δοθεί στους εκπαιδευτικούς 
των σχολείων-μελών του Δικτύου που έχουν υποβάλει Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων για τα σχολικά έτη 
2020-2021 και 2021-2022. Για όσες/όσους λάβουν μέρος στην ημερίδα διαδικτυακά, θα υπάρχει η δυνατό-
τητα παρακολούθησης των εργαστηρίων σε ζωντανή μετάδοση. 

Σημειώνεται ότι σε όλους/όλες τους συμμετέχοντες/-ουσες θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. 
Ειδικότερα, για όσες/όσους παρακολουθήσουν διαδικτυακά θα σταλούν σχετικές οδηγίες σχετικά με τη δι-
αδικασία που θα ακολουθηθεί. 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Κατά τη διετία 2019-2021, η UNESCO και η Ευρωπαϊκή Ένωση υλοποίησαν το κοινό πιλοτικό πρόγραμ-
μα «Ενσωμάτωση της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην τυπική εκπαίδευση» το οποίο 
αναγνωρίζει την αλληλοενισχυόμενη σχέση μεταξύ άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και εκπαίδευσης, 
καθώς η εκπαίδευση διαδραματίζει σημαντικό και πολύτιμο ρόλο στη διαφύλαξη, τη συνέχιση και τη 
μετάδοση από γενιά σε γενιά της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Ταυτόχρονα, η άυλη πολιτιστική 
κληρονομιά μπορεί να προσφέρει πλαισιωμένο περιεχόμενο και παιδαγωγικές μεθόδους για τη διδα-
σκαλία διδακτικών αντικειμένων και έτσι να συντελέσει τόσο στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης όσο 
και στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, δέκα εκπαιδευτικοί από επιλεγμένα σχολεία-μέλη του Δικτύου 
Συνδεδεμένων Σχολείων της UNESCO ASPnet στην Ευρώπη παρακολούθησαν δύο πιλοτικά εργαστήρια 
σχετικά με τη μεθοδολογία ενσωμάτωσης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς στη σχολική εκπαίδευ-
ση. Τον Ιούνιο 2021, η UNESCO εξέδωσε τον Οδηγό για εκπαιδευτικούς «Teaching and Learning 
with Living Heritage» που εστιάζεται στη  μεθοδολογία ενσωμάτωσης της άυλης πολιτιστικής 
κληρονομιάς, τόσο στη διδασκαλία διδακτικών αντικειμένων όσο και στον σχεδιασμό προγραμμάτων 
σχολικών δραστηριοτήτων. Ο Οδηγός σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τους δέκα εκπαιδευτικούς που 
συμμετείχαν στα πιλοτικά εργαστήρια και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει τα δέκα εκπαιδευτικά σενάρια που δημιουργήθηκαν και υλοποι-
ήθηκαν στο πλαίσιο των πιλοτικών εργαστηρίων ενσωματώνοντας την άυλη πολιτιστική κληρονομιά 
σε διάφορα διδακτικά αντικείμενα, όπως τα μαθηματικά, η φυσική, οι κοινωνικές επιστήμες, η λογο-
τεχνία κ.ά.  

Η ιδιαιτερότητα αυτής της προσέγγισης έγκειται στο γεγονός ότι δεν αναφέρεται μόνο στη διδα-
σκαλία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και στη διδασκαλία με την άυλη πολιτι-
στική κληρονομιά. Η διδασκαλία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς εστιάζεται στην ενσωμάτωσή 
της ως περιεχόμενου του διδακτικού αντικειμένου. Η διδασκαλία με την άυλη πολιτιστική κληρονομιά 
επικεντρώνεται στην αξιοποίηση εκφάνσεών της ως «σημείων αφετηρίας» για τη διδασκαλία διαφό-
ρων διδακτικών αντικειμένων εντός του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών, καθιστώντας κατ’ αυτόν 
τον τρόπο το περιεχόμενο των διδακτικών αντικειμένων πιο προσιτό στους/στις μαθητές/-τριες, διότι 
το συνδέει με τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις θεωρήσεις τους για τον κόσμο.   
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Το Εργαστήριο Εξοικείωσης με την προτεινόμενη μεθοδολογία στοχεύει: 

• στην ενημέρωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των σχολεί-
ων-μελών του Δικτύου ASPnet UNESCO για την αξιοποίηση των διδακτικών υλικών που περιλαμ-
βάνονται στον Οδηγό για εκπαιδευτικούς «Teaching and Learning with Living Heritage» μέσω της 
λεπτομερούς παρουσίασής του, 

• στην εξοικείωση των εκπαιδευτικών με την προτεινόμενη μεθοδολογία των έξι βημάτων (6-step 
methodology) για τη δημιουργία σχεδίων μαθήματος, εκπαιδευτικών σεναρίων και προγραμμάτων  
σχολικών δραστηριοτήτων σε σύνδεση με τις εκπαιδευτικές προτεραιότητες του Δικτύου ASPnet 
UNESCO (Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη/ESD, Εκπαίδευση για την Ιδιότητα του Παγκόσμιου 
Πολίτη/ GCED και Διαπολιτισμική Μάθηση & Εκπαίδευση στην Πολιτιστική Κληρονομιά (Ιnter-
cultural & Heritage Learning). 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Βέρα Δηλάρη, Υ.ΠΑΙ.Θ., Εθνική Συντονίστρια του Δικτύου Συνδεδεμένων Σχολείων της UNESCΟ-
ASPnet στην Ελλάδα, τηλ.: 210 344 2379

Έλενα Μπαζίνη, ΥΠ.ΠΟ.Α., Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 
Τηλ.: 210 52 19 067
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
08:30-09:00  Προσέλευση-εγγραφές

09:00-09:45  Χαιρετισμοί 
         Βίλλυ Φωτοπούλου, Διευθύντρια Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς,  
         Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
         Βασιλική Μακρή, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών  
          Θεμάτων, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

09:45-13:30  Εισηγήσεις
 Συντονιστής 
 Γιάννης Ν. Δρίνης, Λαογράφος, Προϊστάμενος Τμήματος Άυλης Πολιτιστικής  
 Κληρονομιάς και Διαπολιτισμικών Θεμάτων, Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής  
 Κληρονομιάς, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

09:45-10:15  Εισήγηση 
 Βίλλυ Φωτοπούλου, Διευθύντρια Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΥΠ.ΠΟ.Α.             
10:15–10:30  Ερωτήσεις

10:30-11:00  Εισήγηση 
 Έλενα Μπαζίνη, Αρχαιολόγος-Κοινωνική Ανθρωπολόγος, Διεύθυνση Νεότερης 
 Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΥΠ.ΠΟ.Α.
11:00-11:15 Ερωτήσεις

11:15–11:45  Διάλειμμα 

11:45–12:15  Εισήγηση
 Βέρα Δηλάρη, Εθνική Συντονίστρια του Δικτύου Συνδεδεμένων Σχολείων της  
 UNESCΟ-ASPnet  στην Ελλάδα, Υ.ΠΑΙ.Θ.
12:15-12:30  Ερωτήσεις

12:30-13:15  Εισήγηση 
 Κατερίνα Χριστοδούλου, Εκπαιδευτικός, Πιστοποιημένη Επιμορφώτρια για την  
 ενσωμάτωση της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στη σχολική εκπαίδευση - Ράλλειο 
 ΓΕΛ Θηλέων Πειραιά 
13:15-13:30  Ερωτήσεις
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13:30-14:30  Διάλειμμα 

14:30-18:00  Εργαστήρια για εκπαιδευτικούς σχολείων-μελών του Δικτύου ASPnet
 Συντονίστρια  
 Κατερίνα Χριστοδούλου, Εκπαιδευτικός, Πιστοποιημένη Επιμορφώτρια για την  
 ενσωμάτωση της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στη σχολική εκπαίδευση - Ράλλειο 
 ΓΕΛ Θηλέων Πειραιά 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
Σταυρούλα –Βίλλυ Κ. Φωτοπούλου  
Η Σταυρούλα –Βίλλυ Κ. Φωτοπούλου γεννήθηκε στην Καλαμάτα, και αποφοίτησε από το 1ο Γενικό 
Λύκειο της πόλης.  Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Φιλοσοφικής Σχολής 
Αθηνών. Εργάζεται από το 1996 στο Υπουργείο Πολιτισμού, όπου διορίστηκε ως απόφοιτος της 
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. 
Διαθέτει μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στη Σύγχρονη Ιστορία (ΕΚΠΑ, 2008) και στην Κοινωνική 
Λαογραφία (ΕΚΠΑ, 2011).  Χειρίζεται άριστα την αγγλική γλώσσα και ικανοποιητικά τη γαλλική και την 
ισπανική. Είναι Διευθύντρια Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων 
και Πολιτιστικής Κληρονομιάς από το 2014 και συμμετέχει ενεργά στην εφαρμογή της Σύμβασης για 
τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Ελλάδα.  Έχει εκπροσωπήσει το Υπουργείο 
Πολιτισμού σε Διεθνείς Οργανισμούς (UNESCO, EE), αναφορικά με θέματα αρμοδιότητάς της.

Έλενα Μπαζίνη
Η Έλενα Μπαζίνη είναι Αρχαιολόγος-Κοινωνική Ανθρωπολόγος της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθ’ύλην αρμόδιας Υπηρεσίας για την 
εφαρμογή στην Ελλάδα της Σύμβασης για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNES-
CO, 2003).  Στο παρελθόν έχει υπηρετήσει στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας 
της Διεύθυνσης Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του 
ΥΠ.ΠΟ.Α., όπου ασχολήθηκε με τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού και την υλοποίηση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων για την πολιτιστική κληρονομιά. Συμμετέχει ως εισηγήτρια σε σεμινάρια/ημερίδες/
συνέδρια για εκπαιδευτικούς και εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών για ζητήματα 
που αφορούν την προστασία, διαφύλαξη και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στη Διεύθυνση 
Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς ασχολείται μεταξύ άλλων με τον σχεδιασμό εκπαιδευτικού 
υλικού και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά. Έχει 
επιλεγεί από τα αρμόδια όργανα της UNESCO με την ιδιότητα του εκπαιδευτή (global facilitator) για 
τη εφαρμογή της Σύμβασης για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO, 2003). 
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Βέρα Δηλάρη
Η Βέρα Δηλάρη έχει μεταπτυχιακές σπουδές στις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Πολιτικές στην Εκπαίδευση. 
Εργάζεται στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Είναι ορισμένη Εθνική Συντονίστρια του Δικτύου 
Συνδεδεμένων Σχολείων της UNESCΟ-ASPnet στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, επιβλέπει και συντονίζει 
τη συμμετοχή των σχολείων του Δικτύου σε πιλοτικά προγράμματα του διεθνούς οργανισμού, μεταξύ 
των οποίων το κοινό πρόγραμμα UNESCO-Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενσωμάτωση της άυλης 
πολιτιστικής κληρονομιάς (ΑΠΚ) στη σχολική Εκπαίδευση. Έχει λάβει μέρος σε διεθνές σεμινάριο 
επιμόρφωσης επιμορφωτών σχετικά με τη σύνδεση  της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς/ζώσας 
κληρονομιάς με την εκπαίδευση, το οποίο υλοποιήθηκε από την UNESCO («Living heritage and edu-
cation-On line training of trainers course»). Έχει λάβει μέρος ως εισηγήτρια σε σεμινάρια με σχετική 
θεματολογίασε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Κατερίνα Χριστοδούλου
Η Κατερίνα Χριστοδούλου είναι εκπαιδευτικός στο Ράλλειο ΓΕΛ Θηλέων Πειραιά. Εκτός από τη 
διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας, στα καθήκοντά της περιλαμβάνεται ο ακαδημαϊκός και οργανωτικός 
συντονισμός προγραμμάτων ASPnet UNESCO, Erasmus+ και Council of Europe Democratic Schools 
Network. Είναι μέλος της ομάδας των δέκα Ευρωπαίων εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στο κοινό 
πιλοτικό εργαστήριο UNESCO-Ευρωπαϊκής Ένωσης “Teaching & Learning with Living Heritage” 
και δημιούργησαν τα εκπαιδευτικά σενάρια που περιλαμβάνονται στον Οδηγό για εκπαιδευτικούς 
“Teaching & Learning with Living Heritage, A Resource Kit for Teachers”. Επίσης, ως πιστοποιημένη 
επιμορφώτρια για την ενσωμάτωση της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στη σχολική εκπαίδευση, 
συνεργάστηκε με τονΤομέα Πολιτισμού της  UNESCO για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του  
Εργαστηρίου Επιμόρφωσης Επιμορφωτών του έτους 2022 για το ευρωπαϊκό τμήμα του παγκοσμίου 
Δικτύου Εκπαιδευτών (GlobalFacilitators) της UNESCO για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά.

Γιάννης Ν. Δρίνης
Ο Γιάννης Ν. Δρίνης είναι λαογράφος και εργάζεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ως 
Προϊστάμενος του τμήματος Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Διαπολιτισμικών Θεμάτων της 
Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθ’ ύλην αρμόδιας Υπηρεσίας για την εφαρμογή 
στην Ελλάδα της Σύμβασης για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO, 2003). 
Συμμετέχει ενεργά στην εφαρμογή της Σύμβασης για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς στην Ελλάδα από το 2007 μέχρι σήμερα. 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Διοργάνωση

 

Χρόνος
Σάββατο 18 Μαρτίου 2023
 
Τόπος
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, ΚΠΙΣΝ
Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, Καλλιθέα 176 74
 
 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Λεωφορεία
130: Πειραιάς – Νέα Σμύρνη (Στάση Τζιτζιφιές από Πειραιά, στάση Δέλτα προς Πειραιά)
217: Πειραιάς – Σταθμός Δάφνη (Στάση Τζιτζιφιές από Πειραιά, στάση Δέλτα προς Πειραιά)
550: Κηφισιά – Π. Φάληρο (Στάση Ευγενίδειο στην άνοδο της Λεωφ. Συγγρού, στάση Ωνάσειο στην 
κάθοδο)
860: Π. Φάληρο – Σχιστό (Στάση Τζιτζιφιές από Πειραιά, στάση Δέλτα προς Πειραιά)
Α1: Πειραιάς – Βούλα (Στάση Τζιτζιφιές από Πειραιά, στάση Δέλτα προς Πειραιά)
Β1: Πειραιάς – Άνω Γλυφάδα (Στάση Τζιτζιφιές από Πειραιά, στάση Δέλτα προς Πειραιά)
Β2: Συγγρού-Φιξ – Άγιος Κοσμάς (Στάση Ευγενίδειο στην άνοδο της Λεωφ. Συγγρού, στάση 
Ωνάσειο στην κάθοδο)
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Τρόλεϊ
10: Τζιτζιφιές-Χαλάνδρι (Στάση Επαμεινώνδα).

Τραμ
Στάση Τζιτζιφιές και Επαμεινώνδα.
 
Πάρκινγκ
Το ΚΠΙΣΝ διαθέτει κλειστό χώρο στάθμευσης, χωρητικότητας 1.000 αυτοκινήτων, ο οποίος λειτουργεί 
σε 24ωρη βάση.
 
Τιμοκατάλογος αυτοκινήτων
Από 00.00-19.00: €1,50/ώρα
Από 19.00-00.00: €1,50/ώρα με μέγιστη χρέωση €5
Μέγιστη ημερήσια 24ωρη χρέωση: €15
 
Τιμοκατάλογος μοτοσυκλετών
€0,70/ώρα
Μέγιστη ημερήσια 24ωρη χρέωση: €7

Γραμματεία

Αλεξ. Παναγούλη 118, 153 43 Αγ. Παρασκευή, Αθήνα, Τηλ.: 210 6074200
e-mail: md@mdcongress.gr, www.mdcongress.gr


