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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 21η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 144η  
 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 19-11-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 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: 
971942/16-11-2021 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπ’ αριθ. πρωτ: 971490/16-11-2021) πρόσκληση 
της Προέδρου της, η  οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 16-11-2021. 
 

Θέμα 5ο    

«Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης διοργάνωσης Ημερίδας με θέμα «Έλληνες, Ρωμιοί, 
Αρβανίτες: Οι χωρικοί της Αττικής στην Ελληνική Επανάσταση. Η περίπτωση του Αμαρουσίου και 
του Χαλανδρίου» που θα πραγματοποιηθεί με υβριδικό τρόπο» 
 

 

 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
 
Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής  Πολιτισμού και Αθλητισμού κος Χαράλαμπος Ρασσιάς (Χάρης 
Ρώμας) 
 
Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού,  κκ.: 
 

 Αδαμοπούλου Γεωργία 
 Βλάχος Γεώργιος 
 Λεονάρδου Πολυτίμη 
 Μπαρμπαγιάννη Ευγενία 
 Βασιλοπούλου Ελένη 
 Αυλωνίτου Χρυσάνθη 
 Βαρέλη – Στεφανίδη Ζωή 
 Γιομπαζολιάς Γεράσιμος 
 Δημητρίου Γεώργιος 
 Τζήμερος Γλαύκος Αθανάσιος  

 
Τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού κκ Βλάχου Γεωργία, , 
Αγγελοπούλου Μαρία, Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή. 
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Απόντα είναι τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού κκ. Βιδάλη Μαρία 
(Πρόεδρος), Βάρσου Μαργαρίτα, Δαλιάνη Φωτεινή, Κουτσογιαννόπουλος  Θεόδωρος, 
Βοϊδονικόλας Σταύρος. 
 
Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, εκτελεί η υπάλληλος της 
Περιφέρειας Αττικής, κα Ευαγγελία Πουρναρά. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 14 από τα 17 μέλη της  
Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο πρόεδρος της Επιτροπής  κος Χαράλαμπος Ρασσιάς 
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 
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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. Την υπ’ αρ. 108/09-06-2021 2η ο.ε. (ΑΔΑ:ΩΙΟ17Λ7-Α53) απόφαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα «Έγκριση της 3η Τροποποίησης 

(Αναμόρφωσης) του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 

2021». 

12. Την υπ’ αρ. πρωτ. 81280/06-07-2021 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής με την οποία επικυρώθηκε η 3η Τροποποίηση (αναμόρφωση) 

Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας 

Αττικής. 

 

Ο Αγώνας του 1821 υπήρξε στην περιοχή της Αττικής μία κατεξοχήν υπόθεση των 

χωρικών της. Η έναρξη της Επανάστασης, η απελευθέρωση της Αθήνας και οι κατοπινές 

επιχειρήσεις βασίστηκαν κατά κύριο λόγο στις δυνάμεις των κατοίκων των οικισμών της 

υπαίθρου, οι οποίοι στην πλειονότητά τους ήταν χριστιανοί Αρβανίτες, απόγονοι των εποίκων 

που άρχισαν να εγκαθίστανται εδώ από τον 14ο αιώνα. Οι κοινότητές τους, δίγλωσσες ή 

μονόγλωσσες, εντάχθηκαν ολόθυμα στην επαναστατική κίνηση, ήδη από τις προκαταρκτικές 

διεργασίες. Η συνεισφορά αυτή δεν έχει αποτιμηθεί μέχρι σήμερα με τρόπο συστηματικό.  

         Η εξέταση των περιπτώσεων δύο χωριών της περιοχής, του Αμαρουσίου και του 

Χαλανδρίου, μέσα από αρχειακές πηγές και άγνωστες μαρτυρίες, είναι διαφωτιστική για το 

ζήτημα και μας επιτρέπει να αντιληφθούμε καλύτερα το πνεύμα μιας ιστορικής στιγμής, όπου 

ντόπιοι Ρωμιοί και Αρβανίτες, αγωνίστηκαν μαζί ως Έλληνες.     

Δεδομένου των δύσκολων συγκυριών στον πολιτισμό, απόρροια της πανδημίας, η 

Περιφέρεια  Αττικής προτίθεται να τιμήσει και να φωτίσει αυτό το κομμάτι της ιστορίας το 

οποίο για τους περισσότερους είναι άγνωστο. Ειδικότερα προτείνουμε τη διοργάνωση μιας 
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ημερίδας η οποία θα πραγματοποιηθεί με υβριδικό τρόπο (φυσική παρουσία κοινού με 

ταυτόχρονη διαδικτυακή ζωντανή μετάδοση / live streaming). Η μετάδοση θα γίνει από το 

youtube κανάλι της Περιφέρειας Αττικής καθώς και από την ιστοσελίδα Αμαρυσία. 

   Ανάμεσα στους ομιλητές θα είναι και ο Αρχαιολόγος, επίκουρος καθηγητής ΕΚΠΑ Γιώργος 

Πάλλης «Το Μαρούσι και οι Μαρουσιώτες από την κήρυξη της Επανάστασης ως την πτώση 

της Ακρόπολης» και ο Ιστορικός Ευρωπαϊκών Πολιτισμών Παναγιώτης Στουραϊτής 

«Χαλανδραίοι Αγωνιστές στην Επανάσταση του 1821». 

 Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί υβριδικά και θα μεταδοθεί διαδικτυακά με live streaming 

ενώ θα την παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία (σ.σ ονομαστικές προκλήσεις) και αριθμό 

ατόμων που θα ακολουθεί τα υγειονομικά πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας. 12 Δεκεμβρίου 

2021 (18:00-21:00)  στο Κέντρο Τέχνης Τύπου & Πολιτισμού ΑΜΑΡΥΣΙΑ.  

     Για την επικοινωνιακή κάλυψη της Ημερίδας θα συνταχθούν πριν και μετά την εκδήλωση 

Δελτία Τύπου, θα γίνει σχεδιασμός της ηλεκτρονικής πρόσκλησης, σχεδιασμός και εκτύπωση 

του προγράμματος, σχεδιασμός και παραγωγή rollup banner, σχεδιασμός καταχώρησης της 

προβολής της εκδήλωσης για δημοσίευση σε τοπικά Μέσα, σχεδιασμός banner για ανάρτηση 

σε ηλεκτρονικά Μέσα. Μετά την Ημερίδα θα εκδοθεί έντυπο με το περιεχόμενο της ημερίδας 

εμπλουτισμένο με φωτογραφικό υλικό, το οποίο θα εκτυπωθεί σε 10.000 αντίτυπα για να 

μοιραστεί από την Περιφέρεια και τους Δήμους του Βορείου Τομέα Αθηνών. 

        Πριν την έναρξη της εκδήλωσης θα υπάρχει coffee brake υποδοχής (καφές, αναψυκτικά 

κα). Μετά το πέρας των ομιλιών θα προσφερθεί στους παρευρισκόμενους cocktail.  

Το κόστος της εκδήλωσης ανέρχεται στο ποσό των 12.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ και αφορά 

δαπάνες διοργάνωσης της ημερίδας, υλικοτεχνική υποστήριξη για ζωντανή διαδικτυακή 

μετάδοση (live streaming), έξοδα προβολής κι επικοινωνίας και catering. 

 

 Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010), 

αναφέρεται ότι μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας στον τομέα της Η΄ Παιδείας – 

Πολιτισμού – Αθλητισμού συμπεριλαμβάνονται: 

 

• Η ενίσχυση της πολιτιστικής ζωής, της πολιτιστικής ταυτότητας και η συμβολή των 
εν λόγω εκδηλώσεων στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της 
Περιφέρειας Αττικής. 

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

• Η υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας 

(παρ.13) 

• Η διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και η διάδοσή της στους νέους 
σύμφωνα με το άρθρο 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) (παρ.15) 
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Για τους λόγους αυτούς 

Εισηγούμαστε: 

Την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης του ποσού των 12.000 €, πλέον Φ.Π.Α. για τη 

διοργάνωση Ημερίδας με θέμα «Έλληνες, Ρωμιοί, Αρβανίτες: Οι χωρικοί της Αττικής στην 

Ελληνική Επανάσταση. Η περίπτωση του Αμαρουσίου και του Χαλανδρίου» που θα 

πραγματοποιηθεί με υβριδικό τρόπο. Η εκδήλωση θα γίνει στις 14 Δεκεμβρίου 2021 (18:00-

21:00)  στο Κέντρο Τέχνης Τύπου & Πολιτισμού ΑΜΑΡΥΣΙΑ. To ποσό αφορά δαπάνες 

διοργάνωσης της ημερίδας, υλικοτεχνική υποστήριξη για ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση 

(live streaming), ηχοφωτιστική κάλυψη, έξοδα προβολής κι επικοινωνίας και catering. 

 
Σε περίπτωση μετάθεσης της ημερομηνίας που αρχικά έχει οριστεί ή του χώρου, λόγω των 

καταστάσεων που επικρατούν στη χώρα από την εξέλιξη της πανδημίας, η εκδήλωση θα 

πραγματοποιηθεί σε νέο μεταγενέστερο χρόνο ή τόπο, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση 

της απόφασης για το λόγο αυτό. 

 

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 12.000 €, πλέον Φ.Π.Α. για τη 

διοργάνωση Ημερίδας με θέμα «Έλληνες, Ρωμιοί, Αρβανίτες: Οι χωρικοί της Αττικής στην 

Ελληνική Επανάσταση. Η περίπτωση του Αμαρουσίου και του Χαλανδρίου» που θα 

πραγματοποιηθεί με υβριδικό τρόπο. Η εκδήλωση θα γίνει στις 14 Δεκεμβρίου 2021 (18:00-

21:00)  στο Κέντρο Τέχνης Τύπου & Πολιτισμού ΑΜΑΡΥΣΙΑ. To ποσό αφορά δαπάνες 

διοργάνωσης της ημερίδας, υλικοτεχνική υποστήριξη για ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση 

(live streaming), ηχοφωτιστική κάλυψη, έξοδα προβολής κι επικοινωνίας και catering. 

 
Σε περίπτωση μετάθεσης της ημερομηνίας που αρχικά έχει οριστεί ή του χώρου, λόγω των 

καταστάσεων που επικρατούν στη χώρα από την εξέλιξη της πανδημίας, η εκδήλωση θα 

πραγματοποιηθεί σε νέο μεταγενέστερο χρόνο ή τόπο, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση 

της απόφασης για το λόγο αυτό. 

 

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

προϋπολογισμού έτους 2021 της Περιφέρειας Αττικής.  
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Τα μέλη Βαρέλη-Στεφανίδη Ζωή, Βασιλοπούλου Ελένη και Αυλωνίτου Χρυσάνθη ψηφίζουν κατά 
της ανωτέρω απόφασης. 
 
Τα μέλη Γιομπαζολιάς Γεράσιμος και Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή ψηφίζουν κατά της 
ανωτέρω απόφασης. 
 
Το μέλος Δημητρίου Γεώργιος ψηφίζει λευκό στην ανωτέρω απόφαση. 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΑΣΣΙΑΣ (ΧΑΡΗΣ ΡΩΜΑΣ) 

 
 Αδαμοπούλου Γεωργία 
 Βλάχος Γεώργιος 
 Λεονάρδου Πολυτίμη 
 Μπαρμπαγιάννη Ευγενία 
 Βλάχου Γεωργία 
 Αγγελοπούλου Μαρία 
 Βασιλοπούλου Ελένη 
 Αυλωνίτου Χρυσάνθη 
 Βαρέλη – Στεφανίδη Ζωή 
 Γιομπαζολιάς Γεράσιμος 
 Αβραμίδου-Λαμπροπούλου 

Ανδριανή 
 Δημητρίου Γεώργιος 
 Τζήμερος Γλαύκος Αθανάσιος  
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