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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

   
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 52η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2164/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 4-10-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση 
η Οικονομική Επιτροπή, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την υπ’ αριθ. 
πρωτ: 941795/29-9-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της στις 29-9-2022. 
 

Θέμα 1ο  
Έγκριση σκοπιμότητας για την υλοποίηση δράσης ευαισθητοποίησης από το Ινστιτούτο Οδικής 
Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» για τους κινδύνους της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ με τίτλο 
«Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα», συνολικού προϋπολογισμού 10.000€ με ΦΠΑ. 
 
Στην συνεδρίαση συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Αγγέλης Σπυρίδων 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Απόντες από την συνεδρίαση:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Κουρή Μαρία 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Κατσικάρης Δημήτριος 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. 
Γιαννακόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τΑ/7.6.2010), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Την απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με αριθμό 
37419/13479/08.5.18 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/2018), με την οποία εγκρίθηκε η απόφαση με αριθμό 
121/2018 του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης – 
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής. 

3. Το ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/28-06-14) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
− δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

4. Το Π.Δ. 80/2016 περί «Αναλήψεων υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 
5. Το άρθρο 3 του ν. 4623/2019 «Αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών» το 

οποίο αντικαθιστά το άρθρο 176 του ν. 3852/2010. 
6. Τις αποφάσεις του Περιφερειάρχη Αττικής με αριθμό 498816/2.9.2019 «Ορισμός Χωρικών 

Αντιπεριφερειαρχών Αττικής» (ΦΕΚ 688/τΥ.Ο.Δ.Δ./3.9.2019) και με αριθμό 
696452/5.11.2019 «Ορισμός Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών Αττικής» (ΦΕΚ 
930/τΥ.Ο.Δ.Δ./6.11.2019), η θητεία των οποίων παρατάθηκε με τις αποφάσεις του 
Περιφερειάρχη Αττικής με αριθμούς: 624277/31-8-2020 (ΦΕΚ 699/τ.ΥΟΔΔ/1.9.2020), 
1002357/28.12.2020 (ΦΕΚ 1077/τ. ΥΟΔΔ/29.12.2020), 479990/11.06.2021 (ΦΕΚ 467/τ. 
ΥΟΔΔ/14.6.2021), 526516/26.06.2021 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ.494/28.06.2021) και 
625207/23.7.2021 (ΦΕΚ 3353/τ.Β’/26.7.2021). 

7. Την απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με αριθμό 450172/20.05.2022 (ΦΕΚ 
2697/τ.Β΄/01.06.2022), όπως αυτή διορθώθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 3255/τ.Β/24.06.2022) 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
«Με εντολή Περιφερειάρχη».  

8. Την απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με αριθμό 809.239/26.08.2022 (ΦΕΚ 764 ΥΟΔΔ) 
περί «παράτασης θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής» 

9. Την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με αριθμό 179/2021 (ΑΔΑ: 660Ι7Λ7-
Ξ7Χ) «Έγκριση προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 και 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2022». 

10. Την επιστολή με αριθμό πρωτοκόλλου Ε/8/4545/30.08.2022 του Ινστιτούτου Οδικής 
Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ) «Πάνος Μυλωνάς».  

και επειδή   

• Η οδική ασφάλεια είναι ανθρώπινο δικαίωμα και η ανάπτυξη σωστής οδηγικής 
συμπεριφοράς και συνείδησης υψίστη προτεραιότητα στη κοινή προσπάθεια για μείωση 
των τροχαίων ατυχημάτων.  

• Τα τροχαία δυστυχήματα αποτελούν παγκοσμίως την πρώτη αιτία θανάτου στις ηλικίες έως 
29 ετών με τη χώρα μας, δυστυχώς, να κατέχει μια από τις χειρότερες θέσεις 
πανευρωπαϊκά.   

• Οι νέοι και οι νέες, ηλικίας 15 έως 30 ετών, αντιπροσωπεύουν το 25% των τροχαίων 
θανάτων που καταγράφονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

• Το 40% των θανάτων στους δρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλονται σε συγκρούσεις 
που εμπλέκονται ένας ή περισσότεροι νέοι οδηγοί ή αναβάτες μηχανοκίνητων δικύκλων 

• Η χώρα μας εξακολουθεί να βρίσκεται στις πρώτες ευρωπαϊκές θέσεις με τουλάχιστον 55 
νεκρούς ανά εκατομμύριο κατοίκους.  

• Οι συστάσεις της ΕΕ για την επίτευξη του στόχου μείωσης των θανάτων και σοβαρών 
τραυματισμών κατά 50% τη δεκαετία 2021-2030. 

• Με το Ν. 4850/2021 επιτράπηκε το δικαίωμα σε νέους και νέες που έχουν συμπληρώσει το 
17ο έτος της ηλικίας τους, να οδηγούν υπό την συνοδεία προσώπου μεγαλύτερης ηλικίας 
με άδεια οδήγησης. 

Εισηγούμαστε   
 

Την έγκριση σκοπιμότητας για την υλοποίηση δράσης ευαισθητοποίησης από το Ινστιτούτο 
Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» για τους κινδύνους της οδήγησης υπό την επήρεια 
αλκοόλ με τίτλο «Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα», συνολικού προϋπολογισμού 10.000€ 
με ΦΠΑ. 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Η «Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα» από το έτος 2007 διοργανώνεται κάθε χρόνο, σε 
μεγάλες πόλεις και κύρια αστικά κέντρα της ελληνικής επικράτειας, τον Οκτώβριο μήνα, από το 
Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», παράλληλα με αντίστοιχες δράσεις 
σε χώρες της Ευρώπης. Στόχο έχει την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα Οδικής 
Ασφάλειας και ιδίως των νέων ότι το αλκοόλ και η οδήγηση δεν πάνε μαζί.  Για τη δράση αυτή 
το Ι.Ο.ΑΣ. συνεργάζεται με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό «Responsible Young Drivers» και, κάθε 
χρόνο, υλοποιεί τις δράσεις του σε στενή συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, το Δίκτυο Εθελοντών του Ινστιτούτου, δεκάδες φορείς εθνικής και τοπικής 
εμβέλειας καθώς και την αρωγή των Υπηρεσιών της Τροχαίας και της ΕΛΛΑΣ.  
Η δράση υλοποιείται ως εξής: Εθελοντές του Ινστιτούτου βρίσκονται έξω από επιλεγμένους 
χώρους νυχτερινής διασκέδασης για να ενθαρρύνουν τους νέους που προσέρχονται σε αυτά 
να επιλέξουν τον «οδηγό της παρέας». Το πρόσωπο αυτό, αφού αποδεχτεί τον τίτλο και 
φορέσει το ειδικό βραχιολάκι που θα του δώσουν οι εθελοντές, θα δεσμευτεί να μην 
καταναλώσει καθόλου αλκοόλ όλο το βράδυ. Κατά την έξοδό του από το κέντρο διασκέδασης ο 
«οδηγός της παρέας» θα κάνει, με τη δική του θέληση, ένα φιλικό αλκοτέστ, ώστε να 
αποδειχθεί ότι τήρησε την υπόσχεση να μην καταναλώσει αλκοόλ. Εάν πράγματι έχει τηρήσει 
την υπόσχεσή του, ο «οδηγός της παρέας» επιβραβεύεται ενώ, στην αντίθετη περίπτωση, οι 
εθελοντές μας τον συμβουλεύουν να αφήσει το όχημά του και να γυρίσει σπίτι του με ταξί. Σε 
όλη τη διάρκεια της δράσης, οι εθελοντές και οι συνεργαζόμενοι φορείς μεταδίδουν (μέσω e-
mail, προσωπικών ιστοσελίδων, blog, προφίλ και των κοινωνικών δικτύων), στιγμιότυπα, 
φωτογραφίες, και video με αποτέλεσμα την ιδιαίτερη απήχηση της δράσης και τη διάδοση τους 
μηνύματος ότι «Αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί» σε όλη την κοινωνία.   
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Κατά το έτος 2021 στην «Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα» συμμετείχαν περισσότεροι 
από 2500 οδηγοί και διενεργήθηκαν 1970 φιλικά αλκοτέστ με την αρωγή 600 εθελοντών σε 40 
πόλεις σε 40 σημεία. Τα αποτελέσματα από την περυσινή δράση ενδεικτικά ήταν: Ποσοστό 
88% να είναι ΚΑΤΩ από το όριο,  ενώ το 53% από τους συμμετέχοντες ΔΕΝ κατανάλωσε 
ΚΑΘΟΛΟΥ αλκοόλ. Ποσοστό 12% να είναι ΠΑΝΩ από το όριο (65% άνδρες, 35% γυναίκες) με 
μέσο όρο ηλικίας τα 32,5 έτη. Στην έρευνα που υλοποίησε το ίδιο βράδυ το Ινστιτούτο στους 
οδηγούς που συμμετείχαν στη δράση το 50%  είχε προγραμματίσει από πριν να γίνει «οδηγός 
της παρέας», το 28,9% ενθαρρύνθηκε από το Ι.Ο.ΑΣ. για να γίνει ο οδηγός της παρέας, ενώ το 
87% δήλωσε ότι διασκέδασε εξίσου ή περισσότερο από τους φίλους του. 
Κόστος Δράσης 
Η δαπάνη για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα» 
ανέρχεται σε 10.000€ με ΦΠΑ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής του 
έτους 2022 – (ΚΑΕ 0873). 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
 

Την έγκριση σκοπιμότητας για την υλοποίηση δράσης ευαισθητοποίησης από το Ινστιτούτο 
Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» για τους κινδύνους της οδήγησης υπό την επήρεια 
αλκοόλ με τίτλο «Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα», συνολικού προϋπολογισμού 10.000€ 
με ΦΠΑ. 
Η δαπάνη για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα» 
ανέρχεται σε 10.000€ με ΦΠΑ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής του 
έτους 2022 – (ΚΑΕ 0873). 
 

• Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Αγγέλης Σπυρίδων και Μπαλάφας 
Γεώργιος απέχουν από την ψηφοφορία. 

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

• Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την ως 
άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Για εμάς είναι σημαντικό η ευθύνη για την εκπαίδευση 
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στην κυκλοφοριακή αγωγή και στην οδική ασφάλεια να ανήκει σε κρατικό φορέα κι όχι από ένα 
Ινστιτούτο, να γίνεται σε μόνιμη βάση κι όχι αποσπασματικά. Ο περιορισμός της οδήγησης και 
των τροχαίων ατυχημάτων υπό την επήρεια αλκοόλ που αποτελούν μια θλιβερή 
πραγματικότητα πρέπει να είναι στην ευθύνη του Υπουργείου Μεταφορών & Υποδομών και 
στην Περιφέρεια Αττικής που έχει την αρμοδιότητα για τον έλεγχο της σωστής εκπαίδευσης των 
οδηγών, σε συνεργασία με την Τροχαία και άλλους κρατικούς φορείς». 

• Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος απέχει από την 
ψηφοφορία. 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Γεωργόπουλος Γεώργιος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Αγγέλης Σπυρίδων 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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