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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
EΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.:  213 20 63 900 
   213 20 63 778 

  
Συνεδρίαση 5η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 34η 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 22-04-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:15 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: 
310089/19-04-2021 πρόσκληση της Προέδρου της, η  οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της 
στις 19-04-2021. 
 

Θέμα 12ο   

 

Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης υποστήριξης - συμπαραγωγής ταινίας Μικρού Μήκους 
με τίτλο «Όχι Αύριο» 
 
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 
 Βοϊδονικόλας Σταύρος 
 Δαλιάνη Φωτεινή 
 Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος 
 Μπαρμπαγιάννη Ευγενία 
 Αυλωνίτου Χρυσάνθη 
 Βαρέλη – Στεφανίδη Ζωή 
 Βασιλοπούλου Ελένη 
 Γιομπαζολιάς Γεράσιμος 
 Λυμπέρη Ελένη 
 Δημητρίου Γεώργιος 
 Τζήμερος Γλαύκος Αθανάσιος  

 
Τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού κκ Αγγελόπουλος Γεώργιος, 
Βλάχου Γεωργία, Ζέρβα Μαρία 
 
Απόντα είναι τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού κ Πολυτίμη Λεονάρδου. 
Αδαμοπούλου Γεωργία, Βάρσου Μαργαρίτα, Βλάχος Γεώργιος. 
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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  δίνει τον λόγο στον 
Αντιπρόεδρο της Επιτροπής κο Χαράλαμπο Ρασσιά (Χάρη Ρώμα) ο οποίος  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) 
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11. Το από 12/03/2021 αίτημα της βραβευμένης δημιουργού και σκηνοθέτιδος της ταινίας Αμέρισσας 

Μπάστα, με το οποίο αιτείται από την Περιφέρεια Αττικής την υποστήριξη για τη δημιουργία ταινίας 

μικρού μήκους με τίτλο «Όχι Αύριο», που θα γυριστεί στην Αττική και θα προβάλλει ιδιαίτερες τοποθεσίες 

και σημεία του τόπου, περνώντας ένα κοινωνικό μήνυμα για την αποξένωση, τη μοναξιά των νέων καθώς 

και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν από τις καθημερινές προκλήσεις, οδηγούμενοι σε λάθος 

μονοπάτια.  

Η ταινία μικρού μήκους με τίτλο «ΟΧΙ ΑΥΡΙΟ» έχει θέμα τη ζωή ενός νέου ανθρώπου που βρίσκεται στη 

φυλακή από λάθος επιλογές και λαμβάνει μία σαρανταοκτάωρη άδεια. Κατά τη διάρκεια της άδειάς του 

θα επισκεφτεί την οικογένειά του και φίλους και θα προσπαθήσει να κρατήσει ισορροπίες μεταξύ ατόμων 

που έχουν σημαδέψει τη ζωή του και εκείνων που πραγματικά τον στήριξαν. 

Όλα τα γυρίσματα θα γίνουν σε σημεία της Αττικής, όπως είναι η Καλλιθέα, το Κερατσίνι, το κέντρο του 

Πειραιά, η Νίκαια, η περιοχή γύρω από την ιχθυόσκαλα και οι δρόμοι κοντά στο Κατάστημα Κράτησης 

Κορυδαλλού. Θα τονιστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιοχών αυτών και θα προβληθούν 

άγνωστες γωνιές του τόπου, τις οποίες ο καθένας μας καθημερινά συναντά, αλλά συνήθως προσπερνά. 

Μέσα σε δεκαπέντε λεπτά θα γίνει μια μικρή περιήγηση στα σημεία αυτά και θα φανούν σοβαρά 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν νέοι και μεγάλοι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους.  

Η ταινία θα έχει διάρκεια 15 λεπτών και θα προβληθεί τους πρώτους μήνες του 2022 σε μεγάλα φεστιβάλ 

του εξωτερικού καθώς επίσης κι εντός Ελλάδας, στο Διεθνές Φεστιβάλ Μικρού Μήκους Ταινιών και στις 

Νύχτες Πρεμιέρας. Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου. Οι συντελεστές 

ανέρχονται σε 30 άτομα, το σενάριο και η σκηνοθεσία είναι της βραβευμένης σκηνοθέτιδος Αμέρισσας 

Μπάστα και συμμετέχουν οι ηθοποιοί Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Μαρίσα Τριανταφυλλίδου, Κωνσταντίνος 

Σειραδάκης, Σταύρος Τσουμάνης και Ναταλία Swift. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 30.000 ευρώ και η ταινία υποστηρίζεται από το 

Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Την παραγωγή της ταινίας έχει αναλάβει η εταιρεία Soul Productions. Η 

Περιφέρεια Αττικής προτίθεται να υποστηρίξει το εγχείρημα αυτό που θα έχει μεγάλη σημασία για την 

προβολή του τόπου μας σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο με το ποσό των 5.000 ευρώ. 

Επειδή η υποστήριξη της ταινίας συνάδει με τους σκοπούς της Περιφέρειας Αττικής καθώς ενισχύεται η 

πολιτιστική ζωή και ταυτότητα του τόπου και αποτελεί μέσο οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής 

ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής.  

Επειδή το πολιτιστικό αυτό υλικό θα αναδείξει την πολιτιστική ομορφιά του τόπου και θα χρησιμοποιηθεί 

και για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Αττικής. 

Επειδή η συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής για την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων σε Δήμους 

της χωρικής αρμοδιότητας της είναι σύμφωνη με το άρθρο 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-

2010), όπου αναφέρεται ότι μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας στον τομέα της Η΄ Παιδείας – 

Πολιτισμού – Αθλητισμού συμπεριλαμβάνονται:  

• Η συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των 

δήμων(παρ.11)  

• Ο συντονισμός δράσεων των πολιτιστικών φορέων της περιφέρειας (παρ. 12)  

• Η υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας (παρ. 13)  
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Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010), προβλέπεται ότι μεταξύ 

των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας στον τομέα της περ. Δ΄ Απασχόλησης – Εμπορίου – Τουρισμού 

συμπεριλαμβάνεται:  

 • Η κατάρτιση προγραμμάτων για τον τουριστικό σχεδιασμό, καθώς και για την τουριστική ανάπτυξη και 

προβολή της περιφέρειας, σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Τ. και τους δήμους της περιφέρειας (19). 

                                                                    Για τους λόγους αυτούς  

                                                                            Εισηγούμαστε: 

Την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης του ποσού των 5.000 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών 

δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για την υποστήριξη - συμπαραγωγή ταινίας μικρού μήκους με τίτλο 

«ΟΧΙ ΑΥΡΙΟ» και αφορά δαπάνες για την κάλυψη υλικοτεχνικού εξοπλισμού (ενοικίαση κινηματογραφικής 

κάμερας, φακούς, φώτα, ήχος, μακενιστικά). 

Οι δαπάνες που πρόκειται να καλυφθούν, θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 0844 του προϋπολογισμού έτους 2021 της 

Περιφέρειας Αττικής. 

 

                                               Η Επιτροπή Πολιτισμού και Αθλητισμού  

                                                      αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

 

Την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης του ποσού των 5.000 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών 

δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για την υποστήριξη - συμπαραγωγή ταινίας μικρού μήκους 

με τίτλο «ΟΧΙ ΑΥΡΙΟ» και αφορά δαπάνες για την κάλυψη υλικοτεχνικού εξοπλισμού (ενοικίαση 

κινηματογραφικής κάμερας, φακούς, φώτα, ήχος, μακενιστικά). 

 

Οι δαπάνες που πρόκειται να καλυφθούν, θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 0844 του προϋπολογισμού έτους 

2021 της Περιφέρειας Αττικής.  

 

 

 

 

Τα μέλη Βαρέλη – Στεφανίδη Ζωή, Βασιλοπούλου Ελένη και Αυλωνίτου Χρυσάνθη ψηφίζουν κατά 

της ανωτέρω απόφασης «Αν θέλουμε να στηρίξουμε την κινηματογραφική παραγωγή να γίνει 

ανοιχτή πρόσκληση αφού αποφασίσουμε ποιο ποσό θα διαθέσει η περιφέρεια Αττικής για 

κινηματογραφικές παραγωγές. 

 
Τα μέλη Γιομπαζολιάς Γεράσιμος και Λυμπέρη Ελένη ψηφίζουν κατά της ανωτέρω απόφασης. 
Δεν μπορουμε 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.  
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** 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 Θάνος Τζήμερος ψηφίζει κατά της ανωτέρω απόφασης « να αποφασίσουμε με ποια 
κριτήρια εγκρίνουμε μια ταινία μικρού μήκους ανάμεσα σε άλλες που έχουν κατατεθεί και ποιο 
μήνυμα περνά. Θα έπρεπε να ξέρουμε την πολιτική στόχευση της ταινίας.»   
 
 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) ΒΙΔΑΛΗ 
 
 
 
 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΑΣΣΙΑΣ (ΧΑΡΗΣ ΡΩΜΑΣ) 

 Αδαμοπούλου Γεωργία 
     Αγγελόπουλος Γεώργιος 
     Βλάχου Γεωργία 
    Βοϊδονικόλας Σταύρος 
 Δαλιάνη Φωτεινή  
      Ζέρβα Μαρία       
     Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος 
 Μπαρμπαγιάννη Ευγενία 
 Αυλωνίτου Χρυσάνθη 
 Βαρέλη – Στεφανίδη Ζωή 
 Βασιλοπούλου Ελένη 
      Γιομπαζολιάς Γεράσιμος 
 Λυμπέρη Ελένη 
 Δημητρίου Γεώργιος 
 Τζήμερος Γλαύκος Αθανάσιος 
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