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Συνεδρίαση 10η
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 92/2017
Σήµερα 16/3/2017 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που
πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού
Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 52978/10-3-2017
πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στις 10-32017 στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε
καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους.
Θέµα 12ο Η.∆.
Έγκριση επανυποβολής πρότασης για τη συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής, ως εταίρος
στο έργο «YOUTH Cinedu» (Στρατηγικές συµπράξεις στον τοµέα της Νεολαίας) του
Προγράµµατος Erasmus+ για την περίοδο 2014 – 2020.
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο ογδόντα τριών (83) παρόντων Περιφερειακών
Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη
συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής:
Παρόντες:
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα), Καραµέρος Γεώργιος,
Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου
Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης.
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
Η Αντιπρόεδρος κ. Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα
Ο Γραµµατέας κ. Βλάχος Γεώργιος
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη
Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος,
Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναλογίδου
Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάµω, Αστρινάκη Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης
Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, Γάκης Αντώνιος, Γιαννακάκη Μαρία, Γρηγοριάδης
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Θεµιστοκλής (Θέµης), ∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης), ∆ανάκος Χριστόφορος, ∆ανιά
Νικολέττα, ∆ηµάκος ∆ηµήτριος, ∆ήµου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης),
Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, Καµάρας
Παύλος, Καραµάνος Χρήστος, Καράµπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος,
Κοροβέσης Στυλιανός, Κοροµάντζος Βασίλειος, Κορωναίου - Καµπά Σοφία, Κουτσούµπα
∆έσποινα, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαµπρίδου Μαρία,
Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης,
Μαντάς Ασηµάκης (Μάκης), Μαραβέλιας ∆ηµήτριος, Μεθυµάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη,
Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα,
Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Παλιού Αικατερίνη,
Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης,
Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα),
Σγουρός Ιωάννης, Σµέρος Ιωάννης,
Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα,
Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήµερος Γλαύκος Αθανάσιος, Τζίβα Αιµιλία, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρµάκης
Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χρήστου - Γερµενή Ευγενία,
Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.
Απόντες:
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. ∆ούρου Ρένα.
Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Τζόκας Σπυρίδων.
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Γαβράς Παναγιώτης, Γιάµαλη
Αναστασία, Γούλας Απόστολος, ∆αµιανός Πέτρος, ∆ηµοπούλου Ελένη, Ευσταθιάδης
Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεµέ Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος
(Νάσος), Κουκά Μαρίνα, Μαντούβαλος Πέτρος, Μεγάλης Ιωάννης, Νικολιδάκη
Φλωρεντία (Φλώρα), Πρωτούλης Ιωάννης, Ροκοφύλλου Άννα, Τσαβαλιά Παρασκευή
(Βιβή).
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία.

κ.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής κ.
Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στην Αντιπεριφερειάρχη κ. Ε. Αποστολάκη η οποία θέτει
υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου την υπ’ αριθµ. πρωτ. 50789/09-3-2017 εισήγηση
της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει σταλεί
µαζί µε την πρόσκληση και έχει ως εξής :

Έχοντας υπ΄ όψη :
1. Το N. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’/87/7.6.2010).
2. Το Π.∆. 145/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/τ.Α’/2010),
όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 109290/39629/23-12-2016 απόφαση του Γ.Γ.
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής «Έγκριση της υπ’ αριθ. 438/2016 απόφασης του
Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Αττικής µε την οποία τροποποιείται ο
Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 4251/τ.Β’/29-122016) και ισχύει.
3. Η υπ’αριθ. οικ. 8840/13.1.2017 (ΦΕΚ 39/τ.Β/17.1.2017) απόφαση της Περιφερειάρχη
Αττικής περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας
Αττικής, σε Περιφερειακούς Συµβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή
2

ΑΔΑ: ΩΠΥΥ7Λ7-Π6Γ
εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταµένους της
Περιφέρειας Αττικής’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την υπ’αρίθµ. οικ. 4027/2001-17 (ΦΕΚ 97/τ.Β΄/23-01-17)
4. Την υπ’αρίθµ. 310/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου για την έγκριση
σκοπιµότητας τηςσυµµετοχής της Περιφέρειας Αττικής (ως εταίρος) σε πρόταση στο
πλαίσιο της πρόσκλησης: «YOUTH Cinedu» (Στρατηγική Συµµαχία στον τοµέα της
Νεολαίας) του Προγράµµατος Erasmus+ για την περίοδο 2014 – 2020)
5. Την υπ’αρίθµ. 2017 — EAC/A03/2016 πρόσκληση του προγράµµατος Erasmus+
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Με την υπ’αρίθµ. 310/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου εγκρίθηκε η
σκοπιµότητα συµµετοχής της Περιφέρειας Αττικής (ως εταίρος) σε στο έργο: «YOUTH
Cinedu» (Στρατηγική Συµµαχία στον τοµέα της Νεολαίας) του Προγράµµατος Erasmus+
για την περίοδο 2014 – 2020, τον Οκτώβριο του 2016.
Η πρόταση αυτή βαθµολογήθηκε µε 88/100, κερδίζοντας την δεύτερη θέση στην
αξιολόγηση ωστόσο τελικά δεν προχώρησε γιατί επιλέχθηκε µόνο η πρώτη σε κατάταξη
πρόταση. Ωστόσο, λόγω της υψηλής βαθµολογίας της πρότασης και µε δεδοµένη την
ενίσχυσή της µέσα από την ενσωµάτωση ορισµένων προτάσεων της Εθνικής Μονάδας
Συντονισµού του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Έργων Προγραµµάτων Νεολαίας του ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ,
προτείνεται να υποβληθεί εκ νέου µε τον ίδιο τίτλο στον δεύτερο γύρο της ίδιας
πρόσκλησης, µε προθεσµία υποβολής τον Απρίλιο του 2017.
Γενική περιγραφή του έργου
Το Youth CinEdu.Net αποτελεί µια Στρατηγική Σύµπραξη στον τοµέα της Νεολαίας.
Στόχος είναι η συνάντηση και ενεργοποίηση των νέων εργαζόµενων (20-25 ετών) σε
παιδικά και νεανικά κινηµατογραφικά φεστιβάλ, ώστε να ανταλλάξουν εµπειρίες και
πρακτικές και να διευρύνουν τις προοπτικές του πολύπλευρου έργου που επιτελούν τα
διεθνή νεανικά κινηµατογραφικά φεστιβάλ.
Τα παιδικά και νεανικά κινηµατογραφικά φεστιβάλ διεθνώς συγκροτούν έναν σηµαντικό
πόλο άτυπης εκπαίδευσης στον τοµέα του πολιτισµού και προώθησης της καλλιτεχνικής
και πολιτιστικής παραγωγής. Κάθε χρόνο γίνονται περίπου 400 φεστιβάλ σε ολόκληρο
τον κόσµο.
Το Youth CinEdu.Net στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόµων ψηφιακών διαδραστικών
εργαλείων για την περαιτέρω ανάπτυξη της επικοινωνίας µεταξύ φεστιβαλικών
διοργανώσεων, µε έµφαση στο νεότερο προσωπικό των φεστιβάλ (ηλικίας 20-25 ετών).
Με τον τρόπο αυτόν επιδιώκει την δηµιουργία και υποστήριξη ενός δικτύου ανταλλαγών
και αλληλοεκπαίδευσης (peer exchanges και peer training) που θα αποβλέπει στην
επικαιροποίηση, στον συντονισµό και στην ανάπτυξη των φεστιβάλ, όσον αφορά την
οργάνωση και το περιεχόµενό τους.
Μεγάλη έµφαση θα δοθεί στην αναζήτηση καινοτόµων τρόπων για την εκπαίδευση του
νεότερου (παιδικού) κοινού των κινηµατογραφικών φεστιβάλ, ώστε να γίνουν
περισσότερο ενεργοί και χειραφετηµένοι θεατές. Η έµφαση στο σηµείο αυτό
ευθυγραµµίζεται µε τις κατευθύνσεις που έχουν θέσει διεθνείς οργανισµοί και
ακαδηµαϊκά ιδρύµατα για την προώθηση προσεγγίσεων που βάζουν στο επίκεντρο τον
θεατή/κοινό.
Ρόλοι και δραστηριότητες:
Τα κύρια σηµεία της πρότασης περιλαµβάνουν:
α) “YOUTH Cinedu” Networking Ecosystem: πλατφόρµα κοινωνικής δικτύωσης
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(on-line κοινότητα), εργαλείο συναγωγής µεθοδολογιών, δηµοσιεύσεων και
εκπαιδευτικού υλικού που θα παραχθεί στο πλαίσιο του έργου (πλατφόρµα
αυτό-εκπαίδευσης), πλατφόρµα διαρκούς ανταλλαγής πρακτικών και
ανάπτυξης καινοτόµων πρωτοβουλιών και σχεδίων, ψηφιακός χώρος
εκπαίδευσης του παιδικού και νεανικού κοινού των φεστιβάλ, για την διαρκή
εκπαίδευση ενεργών και χειραφετηµένων θεατών στο πλαίσιο των παιδικών
και νεανικών κινηµατογραφικών φεστιβάλ
β) Τρεις πιλοτικές δράσεις διάρκειας 13 µηνών σε Ελλάδα, Κύπρο και Σερβία. Η
πρώτη αφορά τη σύνδεση των κινηµατογραφικών φεστιβάλ για παιδιά και
νέους µε την κοινωνία, µέσω της εργασίας µε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες,
ανοίγοντας την προοπτική της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας στους νεαρούς
διοργανωτές φεστιβάλ. Η δεύτερη αφορά την σύνδεση των φεστιβάλ µε άλλες
πλευρές της δηµιουργικής βιοµηχανίας, µέσω της ανάπτυξης µιας καµπάνιας
επικοινωνίας υπό µορφήν διαγωνισµού. Η τρίτη αφορά την ανάπτυξη
καινοτόµων εργαλείων που θα επιτρέπουν στους νεαρούς διοργανωτές
φεστιβάλ να εκπαιδεύουν το νεότερο κοινό τους ως χειραφετηµένους θεατές.
Οι πιλοτικές δράσεις θα συντονίζονται, θα παρακολουθούνται και θα
εµπλουτίζονται µέσω της πλατφόρµας.
γ) µία διεθνής εκπαιδευτική συνάντηση (workshop), µε στόχο τη συνεργασία των
οµάδων που θα έχουν ήδη συγκροτηθεί και θα έχουν αναπτύξει συνέργειες
µέσω της πλατφόρµας και των πιλοτικών δράσεων. Το εκπαιδευτικό υλικό
που θα προκύψει από την διαδικασία θα ενσωµατωθεί στο περιεχόµενο της
πλατφόρµας.
δ) ∆ηµοσίευση µεθοδολογιών και εγχειριδίων επιχειρηµατικότητας / καλών
πρακτικών. Οι µεθοδολογίες περιλαµβάνουν την ανάπτυξη προσεγγίσεων
αλληλοεκπαίδευσης, την συστηµατοποίηση και µετάδοση, µέσω άτυπων
µορφών εκπαίδευσης και ψηφιακών διαύλων, µιας ηλικιακά εστιασµένης
κατανόησης του κινηµατογράφου ως γλώσσας, κλπ.
ε) Προώθηση ευέλικτων µορφών και διαύλων εκπαίδευσης
στ) Αποτίµηση των αποτελεσµάτων του έργου και αξιοποίηση τους µέσω του
σχεδιασµού και της εφαρµογής περιφερειακών πολιτικών στον πολιτιστικό
τοµέα.
Εταιρικό σχήµα
Ίδρυµα Μιχάλης Κακογιάννης
(leader applicant)

Ελλάδα

Περιφέρεια Αττικής

Ελλάδα

Neapolis University of Paphos:

Κύπρος

Media Education Centre

Σερβία

Media Diversity Institute

Αγγλία

Συνεισφορά Περιφέρειας Αττικής:
Η Περιφέρεια Αττικής θα αναλάβει τις παρακάτω δράσεις:
 την φιλοξενία της πρώτης εκπαιδευτικής συνάντησης
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 την δικτύωση των εταίρων µε τους αρµόδιους φορείς στην Ελλάδα
 την προώθηση των δράσεων και των κατακτήσεων του έργου
 την διάχυση των αποτελεσµάτων
Προϋπολογισµός
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στις 290.000€ και ο αντίστοιχος για
την Περιφέρεια στις 64.600€. Η χρηµατοδότησή του καλύπτεται σε ποσοστό 100% από
Ευρωπαϊκούς πόρους.
∆ιάρκεια έργου: 28 µήνες
Μετά τα παραπάνω ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε :
Τη λήψη απόφασης έγκρισης σκοπιµότητας για τη συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής,
ως εταίρος στην επανυποβολή της πρότασης για το έργο «YOUTH Cinedu»
(Στρατηγικές συµπράξεις στον τοµέα της Νεολαίας) του Προγράµµατος Erasmus+ για
την περίοδο 2014 – 2020.
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής
µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη σκοπιµότητα για τη συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής, ως εταίρος, στην
επανυποβολή της πρότασης για το έργο «YOUTH Cinedu» (Στρατηγικές συµπράξεις
στον τοµέα της Νεολαίας) του Προγράµµατος Erasmus+, για την περίοδο 2014 – 2020.

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Η.
Παναγιώταρος, Π. Μουλιανάκης, Ε. Μπαρµπούρης, Α. Φωτόπουλος, Ε. Χρήστου –
Γερµενή.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
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