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Συνεδρίαση 3η
Απόφαση υπ’ αριθμ. 11η

Στην Αθήνα, σήμερα στις 05-04-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 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: 252258/31-03-2021 πρόσκληση της Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα
στα μέλη της στις 31-03-2021.
Θέμα 1ο
Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την αγορά ειδικού εκτυπωτικού
χαρτιού Braille για τον Φάρο Τυφλών Ελλάδος.
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν:
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, κα Μαρία (Μαίρη) Βιδάλη
 Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ρασσιάς (Ρώμας) Χαράλαμπος (Χάρης)
Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, κκ.:
















Αδαμοπούλου Γεωργία
Βάρσου Μαργαρίτα
Βλάχος Γεώργιος
Βοϊδονικόλας Σταύρος
Δαλιάνη Φωτεινή
Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος
Λεονάρδου Πολυτίμη
Μπαρμπαγιάννη Ευγενία
Αυλωνίτου Χρυσάνθη
Βαρέλη – Στεφανίδη Ζωή
Βασιλοπούλου Ελένη
Γιομπαζολιάς Γεράσιμος
Λυμπέρη Ελένη
Δημητρίου Γεώργιος
Τζήμερος Γλαύκος Αθανάσιος

Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, εκτελεί η υπάλληλος της
Περιφέρειας Αττικής, κα Παγώνα Καραγιάννη.
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 17 από τα 17 μέλη
της
Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, η πρόεδρος της Επιτροπής
και
Αντιπεριφερειάρχης Πολτισμού κα. Μαίρη Βιδάλη παίρνει το λόγο και
ενημερώνει τα
μέλη της Επιτροπής για τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις:
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)
11. Τα υπ΄αριθμ. 109185/2021 και 178233/2021 αιτήματα του Φάρου Τυφλών Ελλάδος,
σχετικά με την ανάγκη κάλυψης του ειδικού εκτυπωτικού χαρτιού Braille της Δανειστικής
Βιβλιοθήκης και του Εκτυπωτικού κέντρου Βraille.
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12. Η δαπάνη εξυπηρετεί τους σκοπούς της Περιφέρειας Αττικής, είναι σύμφωνη με τον Ν.
3852/2010 ΦΕΚ
87Α /07.06.10 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” όπως τροποποιήθηκε
συμπληρώθηκε και ισχύει με το Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ
133Α/19-7-2018) και έχει ως γνώμονα την υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και
εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας καθώς και την ενίσχυση των γραμμάτων και των
τεχνών, σύμφωνα με το άρθρο 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010)
παράρτημα Η παρ.13,14.
Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος με έδρα στην Καλλιθέα, αποτελεί Φιλανθρωπικό Σωματείο
Ειδικά Ανεγνωρισμένο, Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που από την ίδρυσή του το 1946
μέχρι και σήμερα, έχει τεθεί στην υπηρεσία τυφλών ή μερικώς βλεπόντων ατόμων και δη
νεοτυφλωθέντων, καθώς και των οικογενειών αυτών από όλη την Ελλάδα, την Κύπρο,
αλλά και ομογενών στο εξωτερικό.
Κύριος σκοπός του είναι η επαγγελματική αποκατάσταση και η παροχή κοινωνικών
υπηρεσιών, προς προαγωγή του πνευματικού, μορφωτικού και βιοτικού τους επιπέδου
καθώς και την ενίσχυση της κοινωνικής δικτύωσης, ενώ εξυπηρετεί ετησίως πάνω από
2.000 ωφελούμενους .
Το Ειδικό Εκτυπωτικό Τμήμα Braille και η Δανειστική Βιβλιοθήκη Braille, αποτελούν
τμήματα με σπουδαία δράση, καθώς δίνουν τη δυνατότητα ισότιμης πρόσβασης των
τυφλών στη πληροφόρηση για θέματα υγείας, πολιτισμού, τέχνης, καθημερινότητας,
πολιτικά, νομικά και φοροτεχνικά. Οι σωζόμενοι τίτλοι ανέρχονται στους 3.500 και
εμπλουτίζονται διαρκώς και καλύπτεται ποικίλη θεματολογία, ήτοι Βιβλία Ξένης και
Ελληνικής Λογοτεχνίας, Μουσικού, Εκκλησιαστικού, επιστημονικού περιεχομένου, Ξένων
Γλωσσών κ.ο.κ. Σημειωτέον ότι η διαδικασία της μεταγραφής από γραφή βλεπόντων σε
Braille είναι σύνθετη και δαπανηρή, καθώς οι απαιτούμενες εργατοώρες είναι πάρα πολλές,
ενώ αγορά του ειδικού εκτυπωτικού χαρτιού -λόγω της ειδικής πύκνωσης και βάρουςαυξάνει κατά πολύ το κόστος παραγωγής και αποτελεί σοβαρότατη δαπάνη σε ετήσια βάση
για τον φορέα μας. Το κόστος του χαρτιού επιβαρύνεται πολύ και από τον αριθμό των
σελίδων που παράγονται στη γραφή braille καθώς μία σελίδα βλεπόντων αντιστοιχεί σε
περίπου 4 σελίδες Braille. Δηλαδή ένα κείμενο 50 σελίδων θα παραχθεί σε περίπου 200
σελίδες Braille. Για την κάλυψη αναγκών στο ειδικό χαρτί, απαιτείται δαπάνη αξίας περίπου
9.000 ευρώ, σύμφωνα με την προσφορά της εταιρίας Inform Lykos η οποία ορίζει
συγκεκριμένη ποσότητα του ειδικού χαρτιού ως ελάχιστη παραγγελία. Μια τέτοια δωρεά, θα
έδινε την δυνατότητα να καλύψουμε τις ανάγκες παραγωγής εντύπων Braille μέχρι
εξαντλήσεως των αποθεμάτων στους εξής τομείς:
Παραγωγή περιοδικού braille «Υγεία», Παραγωγή περιοδικού braille «Μεταξύ μας»,
Παραγωγή περιοδικού braille «Φάρος», Παραγωγή περιοδικού braille, παιδικό περιοδικό
«Ανέμη», Πανεπιστημιακά συγγράμματα Braille, Βιβλία βυζαντινής μουσικής Braille, Βιβλία
Ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας Braille, Εγχειρίδια χρήσης κλπ Braille.
Σε μια τόσο κρίσιμη από οικονομικής πλευράς συγκυρία, η άμεση εύρεση αρωγών και
υποστηρικτών των δραστηριοτήτων του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος, κρίνεται αναγκαία.
Δεδομένων των δυσμενών συνθηκών η χορηγική στήριξη του φορέα αποτελεί καταλυτικό
παράγοντα και σημαντικό κεφάλαιο για την εξακολούθηση της απρόσκοπτης και με
συνέπεια προσφοράς του προς τον πληθυσμό στον οποίο απευθύνεται καθώς πρόκειται
για μια σπουδαία Υπηρεσία προς τους πολίτες με οπτική αναπηρία.
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Σύμφωνα με την πολιτική που ακολουθεί ο φορέας του Φάρου Τυφλών Ελλάδος, θα
αναφερθεί η στήριξη της Περιφέρειας Αττικής στα έντυπα που θα παραχθούν όσο και στην
επίσημη ιστοσελίδα του φορέα, όπως έγινε και στο παρελθόν.
Αναλογιζόμενοι την σπουδαιότητα πρόσβασης στον πολιτισμό από κάθε πολίτη, την άρση
του αποκλεισμού, την αναπτυξιακή διάσταση τέτοιων εγχειρημάτων καθώς και τις
ευεργετικές διαστάσεις στα τυφλά άτομα,
Εισηγούμαστε
Την έγκριση σκοπιμότητας και την κάλυψη της δαπάνης αγοράς ειδικού εκτυπωτικού
χαρτιού Braille, για τις ανάγκες των δραστηριοτήτων που παρέχονται στα τυφλά άτομα
από τον Φάρο Τυφλών Ελλάδος όπως αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό, με το ποσό
των 7.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
H Δαπάνη θα βαρύνει
τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής 2021, και
συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 1121 του ειδικού φορέα 02.072.

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Αθλητισμού
αποφασίζει ομόφωνα
Την έγκριση σκοπιμότητας και την κάλυψη της δαπάνης αγοράς ειδικού εκτυπωτικού
χαρτιού Braille, για τις ανάγκες των δραστηριοτήτων που παρέχονται στα τυφλά άτομα
από τον Φάρο Τυφλών Ελλάδος όπως αναφέρονται στο σκεπτικό της εισήγησης, με το
ποσό των 7.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
H Δαπάνη θα βαρύνει
τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής 2021, και
συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 1121 του ειδικού φορέα 02. 072.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) ΒΙΔΑΛΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αδαμοπούλου Γεωργία
Βάρσου Μαργαρίτα
Βλάχος Γεώργιος
Βοϊδονικόλας Σταύρος
Δαλιάνη Φωτεινή
Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος
Λεονάρδου Πολυτίμη
ΜπαρμπαγιάννηΕυγενία
Ρασσιάς (Ρώμας) Χαράλαμπος (Χάρης)
Αυλωνίτου Χρυσάνθη
Βαρέλη – Στεφανίδη Ζωή
Βασιλοπούλου Ελένη
Γιομπαζολιάς Γεράσιμος’
Λυμπέρη Ελένη
Δημητρίου Γεώργιος
Τζήμερος Γλαύκος Αθανάσιος
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