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Συνεδρίαση  4
η
 

 

Απόφαση υπ’ αριθ.  19/2019 

 

Στην  Αθήνα,  σήµερα  στις  14-2-2019,   ηµέρα  Πέµπτη  και  ώρα  14:30, στο 

Αµφιθέατρο της ∆/νσης Μεταφορών της  Περιφέρειας Αττικής (Λ. Μεσογείων 156), 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η  Επιτροπή Πολιτισµού  και  Αθλητισµού,  ύστερα   

από   πρόσκληση   της   Προέδρου  της,  που κοινοποιήθηκε έγκαιρα στα µέλη της, στις                 

11-2-2019 . 

 

Θέµα 2
ο
  

  

Έγκριση σκοπιµότητας και δαπάνης για 10 παραστάσεις µε θέµα το bulling, σε 

Γυµνάσια και Λύκεια της Περιφέρειας Αττικής» 

 

Παρόντες: 
� Η Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισµού και Αθλητισµού, κ. Εύη Αποστολάκη. 

Τα τακτικά µέλη της Επιτροπής  Πολιτισµού και Αθλητισµού κ.κ.: 

� Αγγελόπουλος Θεόδωρος 

� Βάβουλα Αριστέα 

� Βέττα Καλλιόπη 

� ∆ανιά Νικολέττα 

� Πάντζας Σπυρίδων 

� Στεφανοπούλου Αναστασία  

 

� Τα αναπληρωµατικά µέλη κ.κ.: 

� ∆ανάκος Χριστόφορος  

� Νερούτσου Μαρία  

 

� Απόντες:  
� Τα τακτικά µέλη της κ.κ.: 

� Αδαµοπούλου Αικατερίνη 

� Βλάχος Γεώργιος 

� ∆ήµου Σταυρούλα 

� Ευαγγελίου Παρασκευάς 

� Κορωναίου – Καµπά Σοφία  

� Στεφανοπούλου Αναστασία 

� Σµέρος Ιωάννης 

� Χαρδαλιάς Νικόλαος 

  

ΑΔΑ: 6Ι6Σ7Λ7-79Ρ



 

 

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Εύη Αποστολάκη, παίρνει το 

λόγο, και ενηµερώνει τα µέλη της Επιτροπής, για τα εξής:       

  «Τα τελευταία χρόνια τα κρούσµατα bullingέχει αυξηθεί σε όλες τις γειτονίες και τις 

βαθµίδες της εκπαίδευσης. Αντιλαµβανόµενοι την αύξηση τέτοιων συµπεριφορών, 

προτιθέµεθα να στηρίξουµε  ένα βιωµατικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα που ευαισθητοποιεί 

τα παιδιά σε τέσσερις βασικούς τοµείς που σχετίζονται µε τη διαφορετικότητα, όπως 

προκύπτουν από τους χαρακτήρες και τις ιστορίες του βιβλίου αντιbulling, του 

βραβευµένου από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση συγγραφέα Νίκου 

Μιχαλόπουλου µε τίτλο ‘’ΘΕΣ ΝΑ ΠΑΙΞΟΥΜΕ;’’ ….όµως όλα τα πράγµατα στη ζωή 

δεν είναι παιχνίδι.. Με συµβολικό τρόπο οι συµµετέχοντες εντάσσονται στη διαδικασία 

να αισθανθούν και να συλλογιστούν τα βαθύτερα αίτια µιας κατάστασης χωρίς να 

εστιάζουν µονάχα στο αποτέλεσµά της.  

 Με τη δύναµη του θεάτρου και ιδιαίτερα του θεατρικού παιχνιδιού έχουµε την ευκαιρία 

να κάνουµε ένα βήµα µπροστά στη θεατρική τέχνη και µέσα από πολλαπλές τεχνικές και 

συµβολικά παιχνίδια να φυτέψουµε θετικούς σπόρους στα παιδιά, ώστε να 

καλλιεργήσουµε ένα κλίµα αποδοχής σε µια κοινωνία παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Το 

κόστος για την πραγµατοποίηση 10 παραστάσεων σε γυµνάσια και λύκεια  της 

Περιφέρειας Αττικής ανέρχεται στο ποσό των 7.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 186 του νόµου 3852/2010 και συγκεκριµένα των διατάξεων 13 και 

14 και δεδοµένου ότι αναφερόµαστε σε µια υπερτοπική διοργάνωση που προάγει τα 

οικονοµικά και πνευµατικά συµφέροντα των πολιτών και αναλογιζόµενοι την 

αναγκαιότητα για στήριξη τέτοιων θεσµών διαµεσολάβησης, ώστε οι µαθητές και οι 

µαθήτριες να επιµορφώνονται, να εκπαιδεύονται και να αναπτύσσουν την ενσυναίσθηση 

για την αποφυγή τέτοιων δυσάρεστων περιστατικών. 

Για το λόγο αυτό   εισηγούµαστε  την έγκριση του ποσού των 7.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 

από τον ΚΑΕ 0844 για την υλοποίηση 10 παραστάσεων µέχρι το τέλος του 2019 σε 

γυµνάσια και λύκεια της Περιφέρειας Αττικής». 

 

                               Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Επιτροπή  Πολιτισµού  και Αθλητισµού 

αποφασίζει  οµόφωνα  

την   έγκριση   σκοπιµότητας και δαπάνης για 10 παραστάσεις µε θέµα το bulling, σε 

Γυµνάσια και Λύκεια της Περιφέρειας Αττικής, σύµφωνα µε την εισήγηση.  

 

Η Πρόεδρος       Η Γραµµατέας             Τα Μέλη  

   

   

  Εύη  Αποστολάκη  Γεωργάκη  Μαρία       Αγγελόπουλος Θεόδωρος 

     Βάβουλα Αριστέα 

     Βέττα Καλλιόπη 

     ∆ανιά Νικολέττα 

     ∆ανάκος Χριστόφορος 

     Νερούτσου Μαρία 

     Πάντζας Σπυρίδων  

     Στεφανοπούλου Αναστασία  

  

 

ΑΔΑ: 6Ι6Σ7Λ7-79Ρ
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