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   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
                                                                                                  ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
EΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.:  213 20 63 900 
   213 20 63 778 

  
Συνεδρίαση 16η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 124η 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 04/10/2021, ημέρα Δευτέρα, έλαβε χώρα διά περιφοράς, (δυνάμει του 
άρθρου 10 της από 11-3-20 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄55), ήτοι με ψηφοφορία μέσω αποστολής μηνύματος 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση id.politismou@patt.gov.gr, ύστερα 
από την 30/09/2021 πρόσκληση της Προέδρου της Eπιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, η  οποία 
κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 30/09/2021. 
 

Θέμα 1ο  
 
Το θέμα συζητείται με τη διαδικασία του κατεπείγοντος διότι η συνδιοργάνωση της εκδήλωση, με την 
αδελφότητα Κρητών η «ΟΜΟΝΟΙΑ» που θα φιλοξενηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, θα γίνει στις 
25 Οκτωβρίου 2021 και ως εκ τούτου τα χρονικά όρια είναι περιορισμένα. 
 
 
Στην δια περιφοράς ψηφοφορία 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 
 Λεονάρδου Πολυτίμη 
 Μπαρμπαγιάννη Ευγενία 
 Αυλωνίτου Χρυσάνθη 
 Βαρέλη – Στεφανίδη Ζωή 
 Βασιλοπούλου Ελένη 
 Γιομπαζολιάς Γεράσιμος’ 
 Λυμπέρη Ελένη 
 Δημητρίου Γεώργιος 
 Τζήμερος Γλαύκος Αθανάσιος  

 
 

Παρούσα είναι το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Μαρία Ζέρβα. 
Απών είναι το τακτικό μέλος της Επιτροπής Θεόδωρος Κουτσογιανόπούλος. 

 
 
Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας 
Αττικής, κα Αμαλία Ρόντου. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην δια περιφοράς ψηφοφορία συμμετέχουν 17 από τα 17 μέλη 
της  Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, η πρόεδρος της Επιτροπής κα. Βιδάλη Μαίρη ενημέρωσε  
τα μέλη της Επιτροπής για τα εξής: 
 

ΗΗ ΑΑδδεελλφφόόττηητταα ΚΚρρηηττώώνν ΠΠεειιρρααιιάά ««ΗΗ ΟΟΜΜΟΟΝΝΟΟΙΙΑΑ»» ιιδδρρύύθθηηκκεε ττοο 11888800.. ΕΕίίννααιι ττοο ααρρχχααιιόόττεερροο 
σσωωμμααττεείίοο ΚΚρρηηττώώνν σσττοονν ΠΠεειιρρααιιάά κκααιι εείίννααιι σσυυννέέχχεειιαα ττηηςς ΕΕππιιττρροοππήήςς ΠΠεερρίίθθααλλψψηηςς ΚΚρρηηττώώνν 
ππρροοσσφφύύγγωωνν,, πποουυ εείίχχεε σσυυσσττααθθεείί κκααττάά ττηη δδιιάάρρκκεειιαα ττηηςς ΚΚρρηηττιικκήήςς εεππααννάάσστταασσηηςς σσττοονν ΠΠεειιρρααιιάά μμεε 
κκύύρριιοο μμέέλληημμάά ττηηςς ττηηνν ππεερρίίθθααλλψψηη ττωωνν ττρρααυυμμααττιιώώνν κκααιι ττηηνν ηηθθιικκήή κκααιι οοιικκοοννοομμιικκήή σσττήήρριιξξηη ττωωνν 
κκααττααττρρεεγγμμέέννωωνν.. 

ΣΣήήμμεερραα ««ΗΗ ΟΟΜΜΟΟΝΝΟΟΙΙΑΑ»» ξξεεχχωωρρίίζζεειι μμεε ττοο κκοοιιννωωννιικκόό κκααιι ττοο πποολλιιττιισσττιικκόό ττηηςς έέρργγοο.. ΟΟιι 
χχοορροοίί κκααιι ηη μμοουυσσιικκήή ττηηςς ΚΚρρήήττηηςς εείίννααιι ααννααππόόσσππαασσττοο κκοομμμμάάττιι ττηηςς κκοουυλλττοούύρρααςς κκααιι ττηηςς ππααρράάδδοοσσήήςς 
μμααςς.. HH ΑΑδδεελλφφόόττηητταα ΚΚρρηηττώώνν ΠΠεειιρρααιιάά ««ΗΗ ΟΟΜΜΟΟΝΝΟΟΙΙΑΑ»» λλεειιττοουυρργγεείί σσχχοολλέέςς χχοορροούύ κκααιι κκρρηηττιικκήήςς 
μμοουυσσιικκήήςς,, όόπποουυ όόλλεεςς οοιι ηηλλιικκίίεεςς δδιιδδάάσσκκοοννττααιι ααππόό κκααττααξξιιωωμμέέννοουυςς ααννθθρρώώπποουυςς ττοουυ χχώώρροουυ,, όόχχιι μμόόννοο 
ττηηνν ττεεχχννιικκήή ττοουυ χχοορροούύ ααλλλλάά κκααιι ττηηνν πποολλιιττιισσττιικκήή κκλληηρροοννοομμιιάά ττηηςς ΚΚρρήήττηηςς.. ΚΚάάθθεε χχρρόόννοο 
δδιιοορργγααννώώννεειι εεκκδδηηλλώώσσεειιςς σσττοονν ΠΠεειιρρααιιάά μμεε σσττόόχχοο ττηηνν ππρροοσσέέλλκκυυσσηη ννέέωωνν κκααιι ττηηνν δδιιααττήήρρηησσηη 
ζζωωννττααννήήςς ττηηςς πποολλιιττιισσττιικκήήςς κκλληηρροοννοομμιιάάςς μμααςς.. 

ΦΦέέττοοςς,, όόππωωςς ααννααφφέέρρεειι σσττοο 6622//2244--99--22002211 έέγγγγρρααφφόό ττηηςς,, γγιιαα νναα ττιιμμήήσσεειι ττηηνν εεππέέττεειιοο ττωωνν 
220000 χχρρόόννωωνν   ααππόό ττηηνν ΕΕππααννάάσστταασσηη ττοουυ 11882211 κκααιι ττηη σσυυμμμμεεττοοχχήή ττηηςς ΚΚρρήήττηηςς σσττοουυςς ααγγώώννεεςς ττοουυ 
έέθθννοουυςς,, ππρροοττεείίννεειι ττηη σσυυννδδιιοορργγάάννωωσσηη εεκκδδήήλλωωσσηηςς ττηη ΔΔεευυττέέρραα 2255 ΟΟκκττωωββρρίίοουυ 22002211 σσττοο ΔΔηημμοοττιικκόό 
ΘΘέέααττρροο ΠΠεειιρρααιιάά,, ττοο οοπποοίίοο ππααρρααχχωωρρεείί γγιιαα ττοο σσκκοοππόό ααυυττόό οο ΔΔήήμμοοςς ΠΠεειιρρααιιάά.... ΗΗ εεκκδδήήλλωωσσηη θθαα 
ππεερριιλλααμμββάάννεειι ιισσττοορριικκήή ααννααφφοορράά σσττοουυςς ααγγώώννεεςς ττωωνν ΚΚρρηηττιικκώώνν γγιιαα ττηηνν ααππεελλεευυθθέέρρωωσσηη κκααιι 
μμοουυσσιικκοοχχοορρεευυττιικκόό ππρρόόγγρρααμμμμαα ααππόό τταα σσυυγγκκρροοττήήμμαατταα ττηηςς ΑΑδδεελλφφόόττηηττααςς κκααιι σσυυννααυυλλίίαα.. 

ΈΈχχοοννττααςς υυππόόψψηη όόλλαα τταα ππααρρααππάάννωω,, κκααθθώώςς κκααιι ττοο γγεεγγοοννόόςς όόττιι σσύύμμφφωωνναα μμεε ττοο άάρρθθρροο 118866 
ττοουυ ΝΝ.. 33885522//22001100 ((ΦΦΕΕΚΚ 8877//ττ..ΑΑ’’//0077--0066--22001100)),, όόππωωςς ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε κκααιι ιισσχχύύεειι ,, μμεεττααξξύύ ττωωνν 
ααρρμμοοδδιιοοττήήττωωνν ττηηςς ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς σσττοονν ττοομμέέαα ΠΠααιιδδεείίααςς –– ΠΠοολλιιττιισσμμοούύ 
–– ΑΑθθλληηττιισσμμοούύ σσυυμμππεερριιλλααμμββάάννεεττααιι κκααιι ηη κκοοιιννήή οορργγάάννωωσσηη μμεε ττοοππιικκοούύςς φφοορρεείίςς πποολλιιττιισσττιικκώώνν 
εεκκδδηηλλώώσσεεωωνν ππααρραακκααλλοούύμμεε νναα εειισσηηγγηηθθεείίττεε σσττηηνν ΕΕππιιττρροοππήή ΠΠοολλιιττιισσμμοούύ κκααιι 

ΑΑθθλληηττιισσμμοούύ ττηηνν έέγγκκρριισσηη ττηηςς σσκκοοππιιμμόόττηηττααςς  γγιιαα  ττηηνν  δδιιεεννέέρργγεειιαα  μμοουυσσιικκήήςς  εεκκδδήήλλωωσσηηςς,,    

σσεε  σσυυννδδιιοορργγάάννωωσσηηςς μμεε ττηηνν ΑΑδδεελλφφόόττηητταα ΚΚρρηηττώώνν ΠΠεειιρρααιιάά ««ΗΗ ΟΟΜΜΟΟΝΝΟΟΙΙΑΑ»»,,  μμεε ττοονν ΜΜααννώώλληη 
ΚΚοοννττααρρόό κκααιι ττοουυςς σσυυννεερργγάάττεεςς ττοουυ,, ττηηνν ΔΔεευυττέέρραα 2255 ΟΟκκττωωββρρίίοουυ 22002211 σσττοο ΔΔηημμοοττιικκόό ΘΘέέααττρροο 
ΠΠεειιρρααιιάά,, ττοο οοπποοίίοο ππααρρααχχωωρρεείί οο ΔΔήήμμοοςς ΠΠεειιρρααιιάά.. 
ΗΗ δδααππάάννηη ττηηςς εεκκδδήήλλωωσσηηςς ααννέέρρχχεεττααιι σσττοο πποοσσόό ττωωνν 77..550000,,0000 €€ ((εεππττάά χχιιλλιιάάδδωωνν 
ππεενντταακκοοσσίίωωνν εευυρρώώ)) ππλλέέοονν ττοουυ ΦΦΠΠΑΑ κκααιι ττωωνν ππννεευυμμααττιικκώώνν δδιικκααιιωωμμάάττωωνν .. 
ΗΗ δδααππάάννηη θθαα ββααρρύύννεειι ττοονν ΚΚΑΑΕΕ 00884444..0011 ττοουυ ΕΕΦΦ 0077007722 ττοουυ ΠΠρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ ττηηςς ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς 
ΑΑττττιικκήήςς γγιιαα ττοο έέττοοςς 22002211.. 
ΗΗ εεκκδδήήλλωωσσηη θθαα ππρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθεείί μμεε ααυυσσττηηρρήή ττήήρρηησσηη όόλλωωνν ττωωνν μμέέττρρωωνν ππεερριιοορριισσμμοούύ ττηηςς 
δδιιαασσπποορράάςς ττοουυ κκοορρωωννοοϊϊοούύ CCOOVVIIDD 1199.. 
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                                             Η Επιτροπή Πολιτισμού και Αθλητισμού  

                                                        αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 

TTηηνν έέγγκκρριισσηη ττηηςς σσκκοοππιιμμόόττηηττααςς για την διενέργεια μουσικής εκδήλωσης, σε σσυυννδδιιοορργγάάννωωσσηη  
μμεε ττηηνν ΑΑδδεελλφφόόττηητταα ΚΚρρηηττώώνν ΠΠεειιρρααιιάά ««ΗΗ ΟΟΜΜΟΟΝΝΟΟΙΙΑΑ»»,,  μμεε ττοονν ΜΜααννώώλληη ΚΚοοννττααρρόό κκααιι ττοουυςς 
σσυυννεερργγάάττεεςς ττοουυ,, ττηηνν ΔΔεευυττέέρραα 2255 ΟΟκκττωωββρρίίοουυ 22002211 σσττοο ΔΔηημμοοττιικκόό ΘΘέέααττρροο ΠΠεειιρρααιιάά,, ττοο οοπποοίίοο 
ππααρρααχχωωρρεείί οο ΔΔήήμμοοςς ΠΠεειιρρααιιάά.. 
ΗΗ δδααππάάννηη ττηηςς εεκκδδήήλλωωσσηηςς ααννέέρρχχεεττααιι σσττοο πποοσσόό ττωωνν 77..550000,,0000 €€ ((εεππττάά χχιιλλιιάάδδωωνν 
ππεενντταακκοοσσίίωωνν εευυρρώώ)) ππλλέέοονν ττοουυ ΦΦΠΠΑΑ κκααιι ττωωνν ππννεευυμμααττιικκώώνν δδιικκααιιωωμμάάττωωνν .. 
ΗΗ δδααππάάννηη θθαα ββααρρύύννεειι ττοονν ΚΚΑΑΕΕ 00884444..0011 ττοουυ ΕΕΦΦ 0077007722 ττοουυ ΠΠρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ ττηηςς ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς 
ΑΑττττιικκήήςς γγιιαα ττοο έέττοοςς 22002211.. 
ΗΗ εεκκδδήήλλωωσσηη θθαα ππρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθεείί μμεε ααυυσσττηηρρήή ττήήρρηησσηη όόλλωωνν ττωωνν μμέέττρρωωνν ππεερριιοορριισσμμοούύ ττηηςς 
δδιιαασσπποορράάςς ττοουυ κκοορρωωννοοϊϊοούύ CCOOVVIIDD 1199.. 

 

Τα μέλη Αυλωνίτου Χρυσάνθη , Βαρέλη – Στεφανίδη Ζωή και Βασιλοπούλου Ελένη ψηφίζουν κατά 
της ανωτέρω απόφασης «Στην 13η συνεδρίαση της επιτροπής, εγκρίθηκε η επιχορήγηση 
εκδήλωσης της πανελλήνιας ομοσπονδίας πολιτιστικών Κρητικών σωματείων για τα 200 
χρόνια. 
Το σωματείο του Πειραιά ανήκει στην ομοσπονδία; 
Θα έρθουν κι άλλα σωματεία Κρητών από τους υπόλοιπους 65 δήμους για ανάλογες 
εκδηλώσεις; 
Θα βελτιωθεί επιτέλους η λειτουργία της επιτροπής ή θα συνεχίσει η πλειοψηφία να δρα με 
την λογική του "δεν μας ενδιαφέρει τι λέτε και τι ψηφίζετε"; 
Καταψηφίζουμε το αίτημα.» 
 

 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) ΒΙΔΑΛΗ 
 
 
 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΡΑΣΣΙΑΣ (ΡΩΜΑΣ) 

ΤΑ ΜΕΛΗ  
 
Αδαμοπούλου Γεωργία 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Βλάχος Γεώργιος 
Βοϊδονικόλας Σταύρος 
Δαλιάνη Φωτεινή 
Λεονάρδου Πολυτίμη 
ΜπαρμπαγιάννηΕυγενία 
Αυλωνίτου Χρυσάνθη 
Βαρέλη – Στεφανίδη Ζωή 
Βασιλοπούλου Ελένη 
Γιομπαζολιάς Γεράσιμος’ 
Λυμπέρη Ελένη 
Δημητρίου Γεώργιος 
Τζήμερος Γλαύκος Αθανάσιος  
Ζέρβα Μαρία 
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