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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΕ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόφαση υπ’ αριθμ. 77η

Στην Αθήνα, σήμερα στις 02-07-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μμ., έλαβε χώρα διά
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική συνεδρίαση
της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 536616/29-06-2021
πρόσκληση της Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 29-06-2021.
Θέμα 3οΗΔ
Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την υποστήριξη της έκδοσης του βιβλίου με τίτλο
«Ελληνίδες του Κόσμου» της συγγραφέως , ερευνήτριας και εκδότριας Μαίρης Ρυσσάκη.
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν:
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, κα Μαρία (Μαίρη) Βιδάλη
Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού κος Χαράλαμπος Ρασσιάς (Χάρης Ρώμας)
Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, κκ.:












Αδαμοπούλου Γεωργία
Βάρσου Μαργαρίτα
Λεονάρδου Πολυτίμη
Δαλιάνη Φωτεινή
Βλάχος Γεώργιος
Αυλωνίτου Χρυσάνθη
Βαρέλη Στεφανίδη Ζωή
Λυμπέρη Ελένη
Γιομπαζολιάς Γεράσιμος
Δημητρίου Γεώργιος
Τζήμερος Γλαύκος Αθανάσιος

Τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού κκ Αγγελοπούλου Μαρία,
Αγγελόπουλος Γεώργιος , Βλάχου Γεωργία, Κατοπώδη Ζωή, .
Απόντα είναι τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού κκ. Κουτσογιαννόπουλος
Θεόδωρος, Βοϊδονικόλας Σταύρος, Μπαρμπαγιάννη Ευγενία, Βασιλοπούλου Ελένη.
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Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας
Αττικής, κα Παγώνα Καραγιάννη.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 17 από τα 17 μέλη της
Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, η πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού
κα. Μαίρη Βιδάλη παίρνει τον λόγο και ενημερώνει τα μέλη της Επιτροπής για τα εξής:
Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-6-2010), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.

2. Τη με αριθμ. πρωτ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 696452/05-11-2019 (ΦΕΚ 930/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./06-11-2019) απόφαση Περιφερειάρχη
Αττικής περί ορισμού Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών.
4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 722070/12-11-2019 (ΦΕΚ 4258/τ. B’/20-11-2019) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής
περί ανάθεσης και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και
τον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5.

Την υπ’ αρ. πρωτ. 624277/31-08-2020 (ΦΕΚ 699/Υ.Ο.Δ.Δ./01-09-2020) απόφαση του Περιφερειάρχη
Αττικής «Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Αττικής»

6. Την υπ’ αρ. 1002357/28-12-2020 (ΦΕΚ 1077/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./29-12-2020) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής
περί παράτασης θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής.
7.

Την υπ’ αρ. πρωτ. 64844/26-01-2021 (ΦΕΚ 54/Υ.Ο.Δ.Δ./29-01-2021) απόφαση του Περιφερειάρχη
Αττικής «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Πολιτισμού-Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ.
457959/01-07-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων σε
Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας
Αττικής»

8. Την υπ’ αρ. 301/16-12-2020 (ΑΔΑ:6HB17Λ7-5KB) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με
θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021 και Ολοκληρωμένου
Πλαισίου Δράσης 2021».
9. Την υπ’ αρ. πρωτ. 112945/30-12-2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία
επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Αττικής.
10. Την υπ’ αρ. 48/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής «Σύσταση Επιτροπής
Περιφερειακού Συμβουλίου “Πολιτισμού και Αθλητισμού”, σύμφωνα με το άρθρο 164 του Ν. 3852/2010,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και ορισμός μελών της» (ΦΕΚ 863/τεύχος Β΄/
05-03-2021)
11. Ο Πολιτισμός είναι μια πολυδιάστατη έννοια που ταυτίζεται με τα ανώτερα προϊόντα του τρόπου ζωής των
ανθρώπων. Αφορά στην υψηλή τέχνη, την φιλοσοφία, τα πνευματικά και τα τεχνικά επιτεύγματα τους.
Το βιβλίο ως ένα υλικό μέσο καταγράφει τα επιτεύγματα των ανθρώπων και προάγει την ουσία του
πολιτισμού, έτσι η συγκεκριμένη έκδοση έρχεται να συμβάλει στην σκιαγράφηση την πορεία και την
εξέλιξη του γυναικείου φύλου σε κάθε επίπεδο του γίγνεσθαι, την επιτυχία και καταξίωση μακράν εκείνης
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της υποταγμένης γυναίκας, χωρίς φεμινιστικές ή άλλες προθέσεις, απλά και μόνο από υπέρμετρη εκτίμηση
στο φύλο, τη γυναίκα και την προσφορά της .
Γυναίκες που είτε με αφετηρία τους την Αττική Γη έφτασαν σε διάφορες γωνιές του πλανήτη, κατακτώντας
υψηλούς στόχους για το καλό και το συμφέρον της ανθρωπότητας, είτε άλλες που συνεχίζουν να ζουν και
να δραστηριοποιούνται στην Αττική μας με εξαιρετικές διακρίσεις στον χώρο του πολιτισμού, της
επιστήμης, της επιχειρηματικότητας. Για την συγγραφή και την τεκμηρίωση του βιβλίου έχει γίνει μακρά
έρευνα σε πολλές χώρες του κόσμου όπως τον μακρινό Καναδά, την Αμερική, την Αυστραλία, την Ευρώπη,
τη Ν. Αφρική, τη Ρωσία, Τουρκία, Λίβανο, Ινδία, Ντουμπάι, Ιαπωνία, Γροιλανδία, Ρουάντα και άλλα μέρη
του κόσμου όπου έχει φτάσει Η έκδοση θα συμπεριλαμβάνει την σύμπλευση 110 διαφορετικών γυναικείων
προσωπικοτήτων σε περίπου 300 σελίδες, διαστάσεων 23 χ 29 σε χαρτί 170m. Velvet, με ολοσέλιδη
φωτογραφία έγχρωμη και σε δυο γλώσσες, ελληνικά – αγγλικά, αλλά και σε ειδική κασετίνα. Το κόστος
για την ολοκλήρωση του όλου εγχειρήματος πέραν της έρευνας, των ταξιδιών, συγγραφής, της επιμέλειας
κειμένων, την εικαστική δημιουργία η έκδοση 3.000 βιβλίων ανέρχεται στο ποσό 58.500.
Η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει αυτή την δράση υπερτοπικής σημασίας, που μέσα από τις βιογραφίες των
σημαντικών αυτών γυναικών, θα δώσει στους νέους πέρα από την ευκαιρία να τις γνωρίσουν αλλά και την
προτροπή να κατακτήσουν τους δικούς τους στόχους ξεπερνώντας κάθε είδους δυσκολίες. Στην εν λόγω
έκδοση θα υπάρχει η αναφορά της Περιφέρειας Αττικής ως υποστηρικτής και συνοδοιπόρος στα οράματα
των γυναικών και θα διανεμηθεί σε σημαντική εκδήλωση που θα γίνει για την γιορτή της γυναίκας στην
Αττική αλλά και σε διάφορες χώρες του κόσμου .
Μεταξύ αυτών των προσωπικοτήτων είναι η πριγκίπισσα Αικατερίνη, η Βίκυ Φλέσσα, η Λούκα Κατσέλη, η
Αγγελική Νικολούλη, η Σοφία Εφραίμογλου , η Δρ Αποστολοπούλου Βάσω.
Κατόπιν των ανωτέρω και αφού η δαπάνη εξυπηρετεί τους σκοπούς της Περιφέρειας Αττικής, είναι σύμφωνη με
τον Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87Α /07.06.10 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης” όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει με το Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα
ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018) και έχει ως γνώμονα ότι είναι μια πολιτιστική δράση υπερτοπικής
σημασίας που

ενισχύει τα γράμματα και τις τέχνες αλλά διαδίδει και στους νέους σημαντικά επιτεύγματα της

πολιτιστικού μας γίγνεσθαι,
Εισηγούμαστε:
Την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης του ποσού των 20.000€ συν ΦΠΑ για την υποστήριξη της έκδοσης του
βιβλίου με τίτλο «Έλληνιδες του Κόσμου» της συγγραφέως , ερευνήτριας και εκδότριας Μαίρης Ρυσσάκη
σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Η δαπάνη που πρόκειται να καλυφθεί, θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0843 του ειδικού φορέα 072.01 του προϋπολογισμού
έτους 2021, της Περιφέρειας Αττικής.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής επισημαίνει ότι τα μέλη της Επιτροπής αν έχουν να προτείνουν Ελληνίδες
γυναίκες που έχουν ξεχωρίσει και πιστεύουν ότι θα πρέπει να ενταχθούν στο βιβλίο να καταθέσουν τις
προτάσεις τους.
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Η Επιτροπή Πολιτισμού και Αθλητισμού
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης του ποσού των 20.000€ συν ΦΠΑ για την υποστήριξη
της έκδοσης του βιβλίου με τίτλο «Έλληνιδες του Κόσμου» της συγγραφέως , ερευνήτριας και
εκδότριας Μαίρης Ρυσσάκη σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Η δαπάνη που πρόκειται να καλυφθεί, θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0843 του ειδικού φορέα 072.01 του
προϋπολογισμού έτους 2021, της Περιφέρειας Αττικής.

Τα μέλη Βαρέλη –Στεφανίδη Ζωή, Αυλωνίτου Χρυσάνθη και Κατοπώδη Ζωή ψηφίζουν κατά της
ανωτέρω απόφασης.
Τα μέλη Γιομπαζολιάς Γεράσιμος και Λυμπέρη Ελένη ψηφίζουν κατά «Δεν μπορούμε να δώσουμε
θετική ψήφο στα θέματα που έχουν αποτύπωμα δαπάνης, όχι για στενά οικονομίστικους λόγους αλλά
γιατί :
** Λείπει ένας συνολικός σχεδιασμός έτους - με ειδικές εξαιρέσεις αιτιολογημένων εκτάκτων φυσικά για εκδηλώσεις και δραστηριότητες, με τον ανάλογο οικονομικό προγραμματισμό.
** Η διοίκηση της Περιφέρειας αναλαμβάνει - κακώς - την οικονομική κάλυψη δράσεων, στις οποίες θα
έπρεπε να συμβάλουν και άλλοι κρατικοί, αυτοδιοικητικοί και ιδιωτικοί φορείς, κάτι όμως που δεν
συμβαίνει εν πολλοίς.
** Η σπουδαιότητα του πολιτισμού και τους αθλητισμού για την κοινωνία δεν αναιρεί την βασική
ευθύνη της Περιφέρειας, για την ανάπτυξη, κυρίως με έργα υποδομών.»
Το μέλος Δημητρίου Γεώργιος ψηφίζει κατά της ανωτέρω απόφασης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) ΒΙΔΑΛΗ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΑΣΣΙΑΣ (ΧΑΡΗΣ ΡΩΜΑΣ)

















Αδαμοπούλου Γεωργία
Βάρσου Μαργαρίτα
Λεονάρδου Πολυτίμη
Δαλιάνη Φωτεινή
Βλάχος Γεώργιος
Αυλωνίτου Χρυσάνθη
Βαρέλη Στεφανίδη Ζωή
Λυμπέρη Ελένη
Γιομπαζολιάς Γεράσιμος
Δημητρίου Γεώργιος
Τζήμερος Γλαύκος Αθανάσιος
Αγγελοπούλου Μαρία
Αγγελόπουλος Γεώργιος
Κατοπώδη Ζωή
Βλάχου Γεωργία
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