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Συνεδρίαση  17
η
 

 

Απόφαση υπ’ αριθ. 54/2018 

 

Στην  Αθήνα,  σήµερα  στις  1-11-2018,   ηµέρα  Πέµπτη  και  ώρα  14:30, στο 

Αµφιθέατρο της ∆/νσης Μεταφορών της  Περιφέρειας Αττικής (Λ. Μεσογείων 156), 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η  Επιτροπή Πολιτισµού  και  Αθλητισµού,  ύστερα   

από   πρόσκληση   της   Προέδρου  της,  που  κοινοποιήθηκε έγκαιρα στα  µέλη της, στις  

26-10-2018. 

 

Θέµα 1
ο
   

« Έγκριση σκοπιµότητας και δαπάνης πολιτιστικών εκδηλώσεων για την Παγκόσµια 

Ηµέρα Ατόµων µε Αναπηρία στις 3 ∆εκεµβρίου 2018».  

 

Παρόντες: 

� Η Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισµού και Αθλητισµού, κ. Εύη Αποστολάκη. 

Τα τακτικά µέλη της Επιτροπής  Πολιτισµού και Αθλητισµού κ.κ.: 

� Βαβουλά Αριστέα  

� Βλάχος Γεώργιος 

� ∆ανιά Νικολέττα 

� Πάντζας Σπυρίδων  

� Στεφανοπούλου Αναστασία  και 

� Χαρδαλιάς Νικόλαος 

 

Τα αναπληρωµατικά µέλη κ.κ.: 

� ∆ανάκος Χριστόφορος 

� Νερούτσου Μαρία και 

 

Απόντες:  

Τα τακτικά µέλη της κ.κ.: 

� Αγγελόπουλος Θεόδωρος 

� Αστρινάκη-Τσίτσου Ελένη  

� Αδαµοπούλου Αικατερίνη 

� Βέττα Καλλιόπη 

� ∆ήµου Σταυρούλα 

� Ευαγγελίου Παρασκευάς 

� Κορωναίου – Καµπά Σοφία  και 

� Σµέρος Ιωάννης  

                                         

 

ΑΔΑ: ΩΩ897Λ7-ΦΗ8



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Εύη Αποστολάκη, παίρνει το 

λόγο και ενηµερώνει τα µέλη της Επιτροπής, για τα εξής: 

«H 3
η
 του ∆εκέµβρη αποτελεί την εθνική, ευρωπαϊκή και παγκόσµια ηµέρα των 

ανθρώπων µε αναπηρία. Ήδη από τα προηγούµενα χρόνια µε τη διοργάνωση πολιτιστικών 

εκδηλώσεων τόσο από οµάδες ανάπηρων καλλιτεχνών όσο και εκδηλώσεις καθολικά 

προσβάσιµων καταγράφηκε η µεγάλη έλλειψη αντίστοιχων πρωτοβουλιών καθώς και η 

µεγάλη ανάγκη για τέτοιου είδους διοργανώσεις .Με αφορµή αυτή τη µέρα η Περιφέρεια 

Αττικής προτίθεται για άλλη µία χρονιά να συνδιοργανώσει µαζί µε την Κίνηση 

Καλλιτεχνών µε Αναπηρία και την Ταινιοθήκη της Ελλάδος πολιτιστικές εκδηλώσεις που 

στο επίκεντρό τους θα έχουν την ανάδειξη της προσβασιµότητας και της συµµετοχής των 

ανθρώπων µε αναπηρία στο αγαθό του πολιτισµού. Πιο συγκεκριµένα έναν 

κινηµατογραφικό µαραθώνιο προσβάσιµων προβολών στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας. Οι 

ταινίες που έχουν καταστεί προσβάσιµες είναι «Το Προξενιό της Άννας » του Παντελή 

Βούλγαρη, «Θου-Βου Φαλακρός Πράκτωρ, Επιχείρησις: Γης Μαδιάµ» του Θανάση 

Βέγγου, «Σ’αυτή τη Χώρα Κανείς δεν Ήξερε να Κλαίει » του Γιώργου Πανουσόπουλου, 

«Στρέλλα» του Πάνου Κούτρα, «Μετέωρο και Σκιά» του Τάκη Σπετσιώτη καθώς και 

τριήµερο παιδικό θεατρικό παραστάσεων.  Εξαιτίας της πρωτοτυπίας της διοργάνωσης 

καθώς και της έλλειψης εξοικείωσης µε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες προτείνεται η 

δηµιουργία τηλεοπτικού spot εξίσου προσβάσιµου ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη 

προβολή της εκδήλωσης. Σε αυτή την κατεύθυνση και µε γνώµονα την καθολική 

προσβασιµότητα των πολιτών στο αγαθό του πολιτισµού και  σύµφωνα µε το νόµο 3852 

του 2010 ,άρθρο 186 ,κεφάλαιο Η’ και συγκεκριµένα τις διατάξεις 12,13,14 που αφορούν 

το συντονιστικό ρόλο της Επιτροπής πολιτισµού-αθλητισµού,  την υπερτοπικότητα των 

δράσεων καθώς και την ανάπτυξη των τεχνών και των γραµµάτων εισηγούµαστε τη 

διοργάνωση ενός κινηµατογραφικού «µαραθωνίου» προσβάσιµων προβολών και των 

τριών θεατρικών παραστάσεων στις 7,8,9/12/2018 αντίστοιχα  µε συνολικό κόστος 14.000 

πλέον ΦΠΑ που αφορά καλλιτεχνικές αµοιβές καθώς και δαπάνες προσβασιµότητας, 

δαπάνες σε σχέση µε το χώρο και την παραγωγή του τηλεοπτικού spot και θα βαρύνουν 

τον ΚΑΕ 0844». 

 

                                Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Επιτροπή  Πολιτισµού  και Αθλητισµού 

αποφασίζει  οµόφωνα  

 

την  έγκριση  σκοπιµότητας και δαπάνης πολιτιστικών εκδηλώσεων για την Παγκόσµια 

Ηµέρα Ατόµων µε Αναπηρία στις 3 ∆εκεµβρίου 2018, σύµφωνα µε την εισήγηση 

 

 

Η Πρόεδρος       Η Γραµµατέας             Τα Μέλη  

   

   

  Εύη  Αποστολάκη  Γεωργάκη  Μαρία  � Βάβουλα Αριστέα 

� Βλάχος Γεώργιος 

� ∆ανιά Νικολέττα 

� ∆ανάκος Χριστόφορος 

� Νερούτσου Μαρία 

� Πάντζας Σπυρίδων  

� Στεφανοπούλου Αναστασία  

� Χαρδαλιάς Νικόλαος 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΩ897Λ7-ΦΗ8


		2018-11-08T11:40:55+0200
	Athens




