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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 
 
Συνεδρίαση 48η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 1928/2013 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 13/09/2013,  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.μ. ,  στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από 
πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 10/09/2013.  

 
Θέμα 69o 

Παραχώρηση άνευ ανταλλάγματος χώρου στο Πεδίο του ‘Άρεως στη ΜΚΟ «κάτι πρέπει να γίνει» 
για την παρουσίαση του Οικολογικού Εισιτηρίου. 
 
Παρόντες:  

 Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στυλιανός Μαριδάκης 

 Βασίλειος Κόκκαλης 

 Άννα Μεθυμάκη 

 Ιωάννης Αξαρλής 

 Σπυρίδων Σπυρίδων 

 Χρήστος Κουρούσης  

 Ελένη Ζαφειρίου 
Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής: 

 Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 

 Αλεξάνδρα Μαντσιώκα 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Χαράλαμπος Καραθάνος  
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Χριστόπουλος εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία – 
όχι στο Μνημόνιο». 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής επιτροπής για τα εξής: 

 
Η ΜΚΟ  «κάτι πρέπει να γίνει» ζητά την άνευ ανταλλάγματος παραχώρηση χώρου στο Πεδίο του 
Άρεως για να παρουσιάσει στους πολίτες την ιδέα του Οικολογικού εισιτηρίου (eco – ticket) στις 21 
Σεπτεμβρίου 2013, διοργανώνοντας αυθημερόν 21 εκδηλώσεις Πολιτισμού – Τέχνης – Παιδείας 
αφιερωμένες στον λόγο δημιουργίας του χώρου. 
 Η ιδέα του Οικολογικού εισιτηρίου ανήκει στην Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Κάτι πρέπει να 
γίνει». Πρόκειται για εισιτήριο γενικής εισόδου σε εκδηλώσεις Πολιτισμού – Τέχνης – Παιδείας με 
αντίτιμο προπώλησης, ποσότητα ανακυκλώσιμων υλικών. 

Καταστατικός σκοπός της Οργάνωσης είναι: “... να θέσει την Τέχνη στην υπηρεσία του 
Περιβάλλοντος και του Ανθρώπου.” 

 Πρακτική εφαρμογή των προθέσεων αυτών αποτελεί το πρόγραμμα δράσης θεσμοποίησης 
του Οικολογικού εισιτηρίου, υπό τον τίτλο: “the Openmind project”. 
 Στόχοι του προγράμματος δράσης “the Openmind project” είναι: 
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 α) η προσφορά Πολιτισμού – Τέχνης – Παιδείας στους συμπολίτες μας, ως επιβράβευση 
στην ευαισθησία που επιδεικνύουν ανακυκλώνοντας και έτσι μειώνοντας τον όγκο των σύμμεικτων 
αστικών οικιακών απορριμμάτων. 
β) η δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων εργασίας με αντικείμενο: την προστασία του 
Περιβάλλοντος, την συμβολή στην δημιουργία παγκόσμιας συλλογικής περιβαλλοντικής 
συνείδησης, την ορθή αξιοποίηση του Εθελοντισμού με στόχο την προσφορά στις αδύναμες 
κοινωνικές ομάδες, την ενημέρωση των πολιτών για το Οικολογικό Ζήτημα. 
γ) η υπενθύμιση στην παγκόσμια πνευματική κοινότητα, πως η Ελλάς παραμένει πάντοτε ικανή να 
γεννά ιδέες τόσο ισχυρές, όσο και αυτές που  ήδη έχει χρησιμοποιήσει για θεμέλια του ο Δυτικός 
πολιτισμός και ανήκουν στο πολιτισμικό κληροδότημα των Ελλήνων. Κατά τον σχεδιασμό του εν 
λόγω σχεδίου δράσης γεννήθηκε ανάμεσα στους συντελεστές του η προσδοκία να επαναφέρουν 
ως αντικείμενο του παγκόσμιου σύγχρονου κοινωνικού διαλόγου το θέμα: “Ποιός ο ρόλος του 
πνευματικού κόσμου στο Οικολογικό Ζήτημα;”.  
 δ) η εξωστρέφεια στην επικοινωνία του θεσμού του Οικολογικού εισιτηρίου με την 
συνεργασία των εξ αντικειμένου σχετικών επαγγελματικών ομάδων και με τελικό σκοπό την 
διεκδίκηση σημαντικού μεριδίου της αγοράς του Οικολογικού Τουρισμού και του Φεστιβαλικού 
Τουρισμού. Πρόκειται για μια αγορά στην οποία δυστυχώς δεν συμμετέχει έως σήμερα η χώρα μας. 
ε) η προσφορά στον Άνθρωπο μέσω της προσφοράς οικονομικής και άλλης στήριξης 
ανθρωπιστικών θεσμικών οργανώσεων, που ήδη υπoλειτουργούν και αντιμετωπίζουν σοβαρά 
οικονομικά-και άλλα- προβλήματα. Παράλληλα η δράση the Openmind project δημιουργεί τις βάσεις 
για την εξάλειψη του φαινομένου των υπό βάρβαρη και παράνομη εκμετάλλευση ανθρώπων, που 
“ψάχνουν το μεροκάματο στα σκουπίδια”. 
Κατόπιν αυτών εισηγούμαι την άνευ ανταλλάγματος παραχώρηση χώρου στο Πεδίον του Άρεως 
στην ΜΚΟ «κάτι πρέπει να γίνει» στις 21 Σεπτεμβρίου 2013 προκειμένου να διοργανώσει 
αυθημερόν 21 εκδηλώσεις Πολιτισμού – Τέχνης – Παιδείας για να παρουσιάσει στους πολίτες την 
ιδέα του Οικολογικού εισιτηρίου (eco – ticket). 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

την άνευ ανταλλάγματος παραχώρηση χώρου στο Πεδίον του Άρεως στην ΜΚΟ «κάτι πρέπει να 
γίνει» στις 21 Σεπτεμβρίου 2013 προκειμένου να διοργανώσει αυθημερόν 21 εκδηλώσεις 
Πολιτισμού – Τέχνης – Παιδείας για να παρουσιάσει στους πολίτες την ιδέα του Οικολογικού 
εισιτηρίου (eco – ticket).. 
 
Το τακτικό μέλος της Ο.Ε. κα Ζαφειρίου δηλώνει λευκό. 
 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα 

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης 
Βασίλειος Κόκκαλης 
Άννα Μεθυμάκη 
Ιωάννης Αξαρλής 
Σπυρίδων Σπυρίδων 
Χρήστος Κουρούσης 
Ελένη Ζαφειρίου 
Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 
Αλεξάνδρα Μαντσιώκα 
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