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Του  Πρακτικού αριθ. 21/2022  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 373/2022 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση - εξειδίκευση των δαπανών και υλοποίηση της δράσης  με τίτλο: 
«Πανελλήνιο δημοσιογραφικό συνέδριο στη Σαμοθράκη»  δια της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης, 
Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού, συνολικού προϋπολογισμού 37.200,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 2 Ιουνίου  ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ., έγινε με τηλεδιάσκεψη στις 
02/06/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30μ.μ. σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α΄/2020) άρθρο 10 (κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του) κατά τις 
προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄87).η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την 
ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ//155322/2049/27-05-2022 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε 
κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν: οι 
κ.κ.:1) Πολίτης Αλέξιος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Κουρτίδης Κωνσταντίνος 
 Αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής, 3) Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος  Αντιπεριφερειάρχης Δράμας 
μέλος, 4) Βενετίδης Κωνσταντίνος  μέλος,  5) Ιμπράμ Αχμέτ  μέλος, 6) Τσώνης Αθανάσιος  μέλος, 7) 
Μαρκόπουλος Θεόδωρος μέλος, 8) Ιωσηφίδης Αλέξανδρος μέλος, 9)  Χατζηπέμου Χρήστος  μέλος, 
10) Ζιμπίδης Γεώργιος  μέλος και  11) Ιμάμογλου Τζιχάν μέλος. 
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Νταντή Φωτεινή. 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα και τα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 373: Εισηγούμενη το δωδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δια Βίου Μάθησης, 
Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού της Π. Ε. Ροδόπης με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 153231/319/26-05-
2022 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1.To άρθρο 186 παρ.ΙΙ Δ του νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010), 
2.Το Π.Δ 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» (ΦΕΚ 237Β/27-12-
2010), 
3. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» και την υπ’αριθμ. 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ:ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) σχετική εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες και παροχή οδηγιών». 
5.Την 205/2013 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ’’Τροποποίηση της 240/2011 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου. Τροποποίηση των αποφάσεων μεταβίβασης αρμοδιότητας έγκρισης 
δαπανών, ανάθεσης προμηθειών παροχής υπηρεσιών, εκτέλεσης εργασιών και έκδοσης χρηματικών 
ενταλμάτων στην Οικονομική Επιτροπή’’.ΑΔΑ:ΒΛΩΧ7ΛΒ-09Μ 
6. Το άρθρ.5 του Ν.4071/2012 όπως αυτό τροποποιεί το άρθρ. 176 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών» 
7.Την υπ’ αρίθ. 156/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 
«Συγκρότηση Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου και ορισμός των μελών τους» όπως 
τροποποιήθηκε με τις  αποφάσεις  171/2014, 10/2016 και 182/2016,  
8. Την αριθμ. πρωτ. οικ.4162/3-9-2019(ΦEK 694/τΥ ΟΔΔ/4-9-2019) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης "Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  
9.Την αριθμ. οικ 1327/30-3-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 
«Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους  Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης(ΦΕΚ 1026/Β/13-4-2016), 
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10.Την αρ. 240/2021 (ΑΔΑ 6ΗΛΠ7ΛΒ-ΖΛΞ) )απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ «Έγκριση 
ετήσιου προγράμματος δράσης της ΠΑΜΘ έτους 2022» και τις τροποποιήσεις αυτής  (αριθ. 46/2022 ΑΔΑ 
6ΡΤΒ7ΛΒ-Ζ4Β) 
11. Το γεγονός ότι το έργο εντάσσεται στον Κ.Ε:220002004 και υπάρχουν οι σχετικές πιστώσεις στον ΚΑΕ 
9899 
12. Την ανάγκη προώθησης δράσεων προβολής τουριστικού και πολιτιστικού περιεχομένου, οι οποίες 
έχουν άμεσο αντίκτυπο στον πολίτη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

                13.Τα παρακάτω στοιχεία, 
Περιγραφή του έργου 
Το δημοσιογραφικό Συνέδριο Σαμοθράκης, θεσμός που υπήρξε σημείο αναφοράς για τον κόσμο της 
ενημέρωσης στην Ελλάδα, σχεδιάζεται να αναβιώσει φέτος, 14 χρόνια μετά την τελευταία διοργάνωση, με 
ανανεωμένο σχήμα και ευρωπαϊκό προσανατολισμό.  
Το 17ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο Σαμοθράκης θα πραγματοποιηθεί πιθανόν  στις 23-24 Σεπτεμβρίου και 
το θεματικό περιεχόμενο της διοργάνωσης για το έτος 2022 θα έχει σημεία αναφοράς τα δύο κορυφαία 
ζητήματα που απασχολούν την ευρωπαϊκή ατζέντα σε σχέση με την Ενημέρωση: την ασφάλεια των 
δημοσιογράφων και την ελευθερία του Τύπου.  
Οι εργασίες του Συνεδρίου θα ανιχνεύσουν πώς ανταποκρίνονται η Πολιτεία, οι δημοσιογράφοι και τα 
ΜΜΕ στις σχετικές προκλήσεις.   
Οι εργασίες του συνεδρίου προβλέπεται να αναπτυχθούν σε δύο ημέρες και θα διακριθούν ως εξής :  
Έξι ενότητες με τη μορφή πάνελ, ένα θεματικό στρογγυλό τραπέζι και δύο κεντρικές ομιλίες.  
Ενδεικτικά σημεία του θεματικού περιεχόμενου (θα οριστικοποιηθούν αναλόγως προς τη διαθεσιμότητα 
εισηγητών και τις σχετικές αποφάσεις της Οργανωτικής Επιτροπής στην οποία εκπροσωπούνται όλες οι 
ενώσεις συντακτών της χώρας) είναι τα ακόλουθα: 
 Ελευθερία του Τύπου και ασφάλεια των δημοσιογράφων: Οι πρωτοβουλίες της ΕΕ και οι 
προσδοκίες του δημοσιογραφικού κόσμου.  
 Δημοσιογράφοι στο στόχαστρο. Απειλές, επιθέσεις, βία, αγωγές και SLAPPS.  
 Τα ελληνικά ΜΜΕ σε συνθήκες κρίσης: Τι μας δίδαξαν η πανδημία και ο πόλεμος στην Ουκρανία.  
 Τι απειλεί την ελευθερία του Τύπου στην Ευρώπη και στην Ελλάδα; Οι έρευνες,  οι κατατάξεις, οι 
αντιδράσεις, οι αναγκαίες παρεμβάσεις.  
 Η Δεοντολογία στην ψηφιακή εποχή. Ποιες είναι οι νέες προκλήσεις και πώς μπορούμε να 
ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος στην εμπιστοσύνη των πολιτών; 
 Οι δεσμοί με το κοινό. Πώς θα εξηγήσουμε ξανά την αξία της δημοσιογραφίας.  
 
Στη διοργάνωση θα υπάρχει πρόβλεψη για τη συμμετοχή 70 συνέδρων, μεταξύ των οποίων θα 
περιλαμβάνονται και οι περισσότεροι των εισηγητών.  
Σκοπός της δράσης :. 
Στη διοργάνωση θα  προσκληθούν  εισηγητές από ευρωπαϊκούς οργανισμούς με αντικείμενο τα ΜΜΕ και 
την Ενημέρωση, ώστε η Σαμοθράκη να ενταχθεί στον ευρωπαϊκό χάρτη των τόπων που υποδέχονται και 
προωθούν ανάλογες πρωτοβουλίες. 
Η όλη διοργάνωση συνεπώς θα συμβάλει σημαντικά στην αύξηση της τουριστικής επισκεψιμότητας του 
νησιού και της Περιφέρειας ΑΜΘ γενικότερα. 
Τόπος Υλοποίησης της δράσης:  Σαμοθράκη, Περιφέρεια ΑΜΘ 
Ημερομηνία Υλοποίησης της δράσης:  Σεπτέμβριος  2022 
 
Η παραπάνω δράση είναι συνολικού προϋπολογισμού τριάντα επτά χιλιάδων και διακοσίων ευρώ 
(37.200,00€)  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλύεται ως εξής: 

 
Περιγραφή επιμέρους δράσεων – δαπανών   Ποσότητα /Είδος - 

Τιμή σε ευρώ 
Σύνολο αξίας 

σε ευρώ 
χωρίς ΦΠΑ 

Α. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 
1.Διαμονή   
Έως 250 διανυκτερεύσεις για μέλη της Οργανωτικής 
Επιτροπής και το προσωπικό της, για  Ξένους 
προσκεκλημένους/εισηγητές, για Προσκεκλημένους 
εισηγητές και Σύνεδρους   

  
 
 
 
 
12.500,00€ 
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2.Ταξιδιωτικά 
Δαπάνες μετακίνησης για εγχώριους και ξένους 
εισηγητές, συνέδρους και μέλη Οργανωτικής Επιτροπής  
Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 
1.Γεύματα και coffee breaks 
Coffee breaks   
Γεύματα δυο ημερών  
2. Υπηρεσίες Διερμηνείας    
  
3.Εξοπλισμός και αίθουσα    
4.Υπηρεσίες διαφήμισης και δημοσιότητας  
5.Αμοιβές αναδόχου – υποστήριξη συνεδρίου  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
13.200,00€ 
 
 
 
 
 
 
900,00€ 
 
3.100,00€ 
 
 
1.500,00€ 
 
 
1.500,00€ 
 
2.500,00€ 
 
2.000,00€ 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΟΛΟ  37.200,00€ 
 

Πρόγραμμα: Ετήσιο Πρόγραμμα δράσης 2022 - Κ.Ε 220002004 
Χρηματοδότηση: ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
Τρόπος εκτέλεσης : Απευθείας ανάθεση , κατόπιν σχετικής πρόσκλησης προς οικονομικούς φορείς για 
υποβολή προσφορών. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 
Την έγκριση - εξειδίκευση των δαπανών και υλοποίηση της δράσης « Πανελλήνιο δημοσιογραφικό 
συνέδριο στη Σαμοθράκη»     συνολικού προϋπολογισμού  τριάντα επτά χιλιάδων και διακοσίων ευρώ 
(37.200,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, δια της Δ/νσης Διά Βίου 
Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού  σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων 
της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.   Κ.Α.Ε.  9899  με κωδικό έργου 220002004. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: 
 

ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑ Τ Α ΠΛ Ε Ι ΟΨ ΗΦ ΙΑ 
Εγκρίνει την εξειδίκευση των δαπανών και υλοποίηση της δράσης « Πανελλήνιο δημοσιογραφικό συνέδριο 
στη Σαμοθράκη»     συνολικού προϋπολογισμού  τριάντα επτά χιλιάδων και διακοσίων ευρώ (37.200,00€) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, δια της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης, 
Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού  σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ.   Κ.Α.Ε.  9899  με κωδικό έργου 220002004. 
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Μειοψήφησαν το μέλη της οικονομικής επιτροπής  Θεόδωρος Μαρκόπουλος και Αλέξανδρος Ιωσηφίδης 
ψηφίζοντας κατά αναφέροντας ότι η εισήγηση είναι αόριστη και προβληματική και ως εκ τούτω αναμένουν 
από τον ελεγκτή νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης να αναιρέσει την απόφαση. 
Μειοψήφησε το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής  Χρήστος Χατζηπέμου ψηφίζοντας κατά αναφέροντας 
ότι η καταψήφιση γίνεται γιατί εισέρχεται σαν θέμα με πρόχειρο και αόριστο τρόπο. 
Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Ζιμπίδης Γεώργιος ψήφισε λευκό αναφέροντας ότι δεν 
ικανοποιήθηκε από τις απαντήσεις που έδωσε η αρμόδια υπάλληλος στα ερωτήματα που θέσανε οι άλλοι 
συνάδελφοι και θεωρεί ότι καλό θα ήτανε να δοθούν περαιτέρω διευκρινήσεις. 
 

 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  373/2022. 
 

 
                       
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
                  ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
 

                                
                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
               

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

                    ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ                   
                  ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
                   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
                   ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

                    ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                    ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                    ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ 
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