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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.:  213 20 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 2η 

Απόφαση υπ’ αριθ.  104/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 01-02-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., 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 Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 52671/20-01-2022 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 20-01-2022. 
 
Η Επιτροπή συνεδριάζει στις 01/02/2021 και ώρα 11:00π.μ. έπειτα από ανακοινώσεις αναβολής 
που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Περιφέρειας Αττικής, στις 24/01/2022 και 31/01/2022. 
 

Θέμα 3ο εκτός ημερήσιας διάταξης 
Έγκριση δαπάνης για Δράση Ενημέρωσης των νέων σχετικά με τον κίνδυνο   εκφοβισμού μέσω 
του Διαδικτύου με τη διανομή έντυπου υλικού σε πολυσύχναστα σημεία συνάθροισης. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Κουρή Μαρία 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Βερελή Βασιλική 

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος 

• Μελάς Σταύρος  

• Αγγέλης Σπυρίδων 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 

• Βαλαβάνη Στυλιανή 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Αδαμόπουλου Γεωργία  

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Κατσικάρης Δημήτριος  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Μαρία Ντόβα. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 13 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, και αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία 
του κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής για τα εξής: 
 
 
Έχοντας υπόψη: 

 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 176 «Αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής» του Ν. 3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής- Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. - Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018). 

3. Τις διατάξεις του Ν.3852/ΦΕΚ 87Α/07.06.10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
καθώς και τις όμοιες του Ν. 4071/2012. 

4. Την με αριθμό 37419/13479/11-5-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η με αριθμό 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, που αφορά την τροποποίηση – επικαιροποίηση του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β’/11-5-2018).  

5. Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 
318/1992 (Α’161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’74/26-03-2014). 

6. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

7. Την με αριθμό 499022/2-9-2019 (ΦΕΚ 688/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./3-9-2019) Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής: Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής/Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων.  

8. Την με υπ’ αριθμ. 625207/23-7-2021 (ΦΕΚ 3353/Β’/26-7-2021) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής  «παράτασης θητείας των Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Αττικής- Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών- Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. 457959/1-7-2020 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Αττικής …(Β’ 2763) (Β’ 3353). 

9. Την με αρ. 864073/14-10-2021 (ΦΕΚ 4832/Β’/19-10-2021) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε 
Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους στον Εκτελεστικό Γραμματέα της 
Περιφέρειας Αττικής & παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή περιφερειάρχη» στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, 
Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής & σε Προϊσταμένους 
Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης εσωτερικής λειτουργίας της Περιφέρειας Αττική.  

10. Την αρ.23612/11-1-2022 (ΦΕΚ. 9/Υ.Ο.Δ.Δ/12-1-2022) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής 
«ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για τη δεύτερη θητεία της 
περιφερειακής περιόδου 2019-2023» 

11. Την υπ’ αριθμ πρωτ. 789968-24/9/2021 επιστολή του Ελληνικού Ινστιτούτου Έρευνας & 
Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια και την Πρόληψη & Μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων 
«Πάνος Μυλωνάς» 

12. Την υπ’ αριθμ. 178/2021 (ΩΖ8Μ7Λ7-Σ1Χ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με 
θέμα: «Έγκριση προγράμματος Προμηθειών – Παροχής Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής 
οικονομικού έτους 2022», 

13. Την υπ’ αριθμ. 179/2021 (660Ι7Λ7-Ξ7Χ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με 
θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 και 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2022» (169047/30-12-2021 απόφαση Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης περί επικύρωσης προϋπολογισμού οικ. 2022), 

14. Την ανάγκη πραγματοποίησης της δράσης σύμφωνα με το 56059/21-1-2022 αίτημα της κ. 
Πολυτίμης Λεονάρδου εντεταλμένης Περιφερειακής Συμβούλου Κοινωνικής Πολιτικής 
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 
Την έγκριση δαπάνης η οποία υπολογίζεται σε 9.500 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% για Δράση 
Ενημέρωσης των νέων σχετικά με τον κίνδυνο     εκφοβισμού μέσω του Διαδικτύου με τη διανομή 
έντυπου υλικού σε πολυσύχναστα σημεία συνάθροισης. Το κοστολόγιο αναλύεται ως εξής:  
 

ΕΝΤΥΠΑ 40.000  

ΗΜΕΡΕΣ 5 4  PROMO STANDS/ ΗΜΕΡΑ 

ΣΗΜΕΙΑ/ΠΕΡΙΟΧΕΣ 35  

ΔΗΜΟΙ 18  

PROMO /SUPERVISOR 60  

ΚΟΣΤΟΣ 9.500 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% 

 
 

Η δαπάνη θα βαρύνει κατά 9.500€ πλέον Φ.Π.Α. τον ΚΑΕ 0879 του Προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Αττικής  οικ. Έτους 2022. 
 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
                                    
Την έγκριση δαπάνης η οποία υπολογίζεται σε 9.500 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% για Δράση 
Ενημέρωσης των νέων σχετικά με τον κίνδυνο     εκφοβισμού μέσω του Διαδικτύου με τη διανομή 
έντυπου υλικού σε πολυσύχναστα σημεία συνάθροισης. Το κοστολόγιο αναλύεται ως εξής:  
 

ΕΝΤΥΠΑ 40.000  

ΗΜΕΡΕΣ 5 4  PROMO STANDS/ ΗΜΕΡΑ 

ΣΗΜΕΙΑ/ΠΕΡΙΟΧΕΣ 35  

ΔΗΜΟΙ 18  

PROMO /SUPERVISOR 60  

ΚΟΣΤΟΣ 9.500 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% 

 
 

Η δαπάνη θα βαρύνει κατά 9.500€ πλέον Φ.Π.Α. τον ΚΑΕ 0879 του Προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Αττικής  οικ. Έτους 2022. 
 
 
 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Βερέλη Βασιλική και το αναπληρωματικό 
μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αγγέλης Σπυρίδων καταψηφίζουν την ανωτέρω 
απόφαση. 

➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ανδρουλακάκης Νικόλαος απέχει 
από την ψηφοφορία. 

➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βαλαβάνη Στυλιανή δηλώνει 
λευκό με την παρατήρηση: «Θέλουμε να σημειώσουμε ότι ο τίτλος έχει διαφορές από το 
κείμενο της εισήγησης. Ξεκινάει με τον εκφοβισμό μέσω του Διαδικτύου και καταλήγει στο 
ζήτημα της εκδικητικής πορνογραφίας. Είναι αδιανόητη η σήψη που δημιουργεί και 
αναπαράγει η σημερινή κοινωνία, γι’ αυτό είναι αναγκαίο να δυναμώσει συνολικά το μέτωπο 
απέναντι στις σάπιες «αξίες» της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης. Το αποδεικνύουν 
πρόσφατα περιστατικά, όπως η υπόθεση της εκδικητικής πορνογραφίας (revenge porn),  
του βιασμού γυναικών σε πολυτελή πάρτι ή νέων κοριτσιών από τους υποτιθέμενους 
πνευματικούς προστάτες τους και είναι επακόλουθο της μέχρι σήμερα ανεξέλεγκτης 
διάδοσης των επίσημων και ανεπίσημων ψηφιακών «οίκων ανοχής», το εμπόριο της 
πορνογραφίας στο οποίο οι «ερασιτεχνικές» λήψεις αναδεικνύονται περιζήτητες και 
ιδιαίτερα επικερδείς. Τίποτα δεν μπορεί να κρύψει ότι τα κυκλώματα εμπορευματοποίησης 
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του γυναικείου σώματος κατά κανόνα «συνδυάζονται» με τη νόμιμη επιχειρηματική 
δραστηριότητα, συνυπάρχουν μαζί της και «ξεπλένονται» από αυτή. Ακόμα και ο ίδιος ο 
τίτλος της δράσης "Καμία φωτό στο διαδίκτυο χωρίς συναίνεση!", αφήνει την 
εμπορευματοποίηση του γυναικείου σώματος, με συναίνεση, στο απυρόβλητο. Για να 
αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα, χρειάζεται ολοκληρωμένος σχεδιασμός και παρέμβαση 
ενημέρωσης στα σχολεία, στήριξης θυμάτων από επιστήμονες ψυχολόγους από κρατικές 
δομές και φυσικά το σημαντικότερο, κλείσιμο αυτών των πλατφορμών που θησαυρίζουν με 
ηθελημένες ή όχι αναρτήσεις πορνογραφικού υλικού. Συμπληρωματικά δεν θα μπορούσαμε 
να συμφωνήσουμε σε κάτι από τη στιγμή που δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενό του εντύπου 
υλικού που θα διανεμηθεί.». 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος δηλώνει λευκό. 
 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Νικόλαος Πέππας  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Βερελή Βασιλική 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Γεωργόπουλος Γεώργιος 
Μελάς Σταύρος  
Αγγέλης Σπυρίδων 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Βαλαβάνη Στυλιανή 
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