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Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής
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Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα
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fax : 213 2063533
e-mail : ssona@patt.gov.gr
Συνεδρίαση 7η
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 65/2015
Σήµερα 5/03/2015 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που
πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και
Τουρισµού (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού
Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 43427/27-2-2015
πρόσκλησης και της υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 43917/2-3-2015 ορθής επανάληψης αυτής του
Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκαν νόµιµα στις 27-02-2015 και 2-3-2015
αντίστοιχα, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και
σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους.
Θέµα 6ο Η∆
Έγκριση σκοπιµότητας δαπάνης ποσού 15.000,00€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) και
συµµετοχής της Περιφέρειας Αττικής στο «6ο AGRO QUALITY FESTIVAL- 6ο Φεστιβάλ
Ελαιόλαδου και Ελιάς.
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο ογδόντα τριών (83) παρόντων Περιφερειακών
Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση
του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής:
Η Περιφερειάρχης Αττικής κα ∆ούρου Ρένα.
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα), Καραµέρος Γεώργιος,
Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης
(Τάκης), Βασιλείου Ιωάννης.
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή
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Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεξίου Αθανάσιος,
Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη
Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάµω, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα,
Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος
Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Γαβράς Παναγιώτης, Γιαννακάκη Μαρία, Γούλας
Απόστολος, Γρηγοριάδης Θεµιστοκλής (Θέµης), ∆αµιανός Πέτρος, ∆ανάκος Χριστόφορος,
∆ανιά Νικολέττα, ∆ήµου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης
Μιλτιάδης, Ζωγραφάκη -Τελεµέ Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου
Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, Καµάρας Παύλος,
Καραµάνος Χρήστος, Καστανιάς Νικόλαος, Καστρινάκης Γεώργιος, Κοροβέσης Στυλιανός,
Κορωναίου - Καµπά Σοφία, Κουκά Μαρίνα, Κουτσούµπα ∆έσποινα, Κρητικού Αικατερίνη
(Κατερίνα), Λαµπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Μανουσογιαννάκης
Ιωάννης, Μαντάς Ασηµάκης (Μάκης), Μαραβέλιας ∆ηµήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεταξά
Ειρήνη, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρµπούρης
Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη,
Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παπαδηµητρίου - Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα,
Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης,
Πρωτούλης Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης, Σµέρος
Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία,
Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήµερος Γλαύκος – Αθανάσιος, Τζίβα Αιµιλία,
Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρµάκης
Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χρήστου - Γερµενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός
Φώτιος.
Απόντες:
Ο Αντιπεριφερειάρχης Αττικής κ.κ. Φιλίππου Πέτρος.
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Γάκης
Αντώνιος, Γιάµαλη Αναστασία, ∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης), ∆ηµάκος ∆ηµήτριος,
∆ηµοπούλου Ελένη, Ζαφειρίου Ελένη, Καράµπελας Κωνσταντίνος, Κοροµάντζος Βασίλειος,
Κουµουτσάκος Γεώργιος, Κωστόπουλος Νικόλαος, Λεβέντη Αγγελική, Μαντούβαλος
Πέτρος, Μεθυµάκη Άννα, Μοίρας Ιωάννης, Νικηταρά Φωτεινή, Ροκοφύλλου Άννα,
Χαρδαλιάς Νικόλαος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής Σκληβανίτη
Ελένη και Καπελούζου Σταυρούλα.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής κ.
Θεόδωρος Σχινάς δίνει τον λόγο στον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Φαρµάκη Ταξιάρχη, ο
οποίος θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου το υπ' αριθµ. πρωτ. ∆ΑΚΠ 442/26-22015 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής, το οποίο έχει σταλεί µε την
πρόσκληση και έχει ως εξής:

Ο πρωτογενής τοµέας αποτελεί σηµαντικό πυλώνα της οικονοµίας τόσο σε εθνικό
όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, δεδοµένου ότι αποτελεί βάση ανάπτυξης της χώρας
ιδιαίτερα στην σηµερινή δύσκολη οικονοµική συγκυρία. Οι γεωργικές δραστηριότητες και
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η µεταποίηση των παραγόµενων αγαθών ασκούνται σε όλη την επικράτεια της
Περιφέρειας Αττικής δηµιουργώντας µία µεγάλη ποικιλία αγροτικών προϊόντων τα οποία
συνιστούν το «καλάθι» της Αττικής. Τα κηπευτικά, ο οίνος, το µέλι, το ελαιόλαδο, το
φιστίκι, το κρέας και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα είναι τα κυριότερα αγροτικά προϊόντα,
που σε συνδυασµό µε τα επώνυµα τοπικά προϊόντα (φιστίκι Αιγίνης, σύκα Βραυρώνας,
εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τροιζηνίας κ.α.) σκιαγραφούν την φυσιογνωµία της
Αττικής γης.
Ωστόσο ο αγροτοδιατροφικός τοµέας της Περιφέρειας Αττικής χρήζει περαιτέρω
στήριξης, προκειµένου να αναδείξει την σηµαντική συνεισφορά του στην διατροφική
επάρκεια των κατοίκων του λεκανοπεδίου και τον ρόλο του στην παραγωγή ποιοτικών
αγροτικών προϊόντων. Κατά το παρελθόν, η συµµετοχή της Περιφέρειας σε εκθέσεις του
αγροτοδιατροφικού τοµέα έτυχε µεγάλης απήχησης από τον αγροτικό κόσµο µε
αποτέλεσµα να υπάρχει αίτηµα για επανάληψη αυτής της θετικής προσπάθειας.
Η ∆/νση Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής αξιοποιώντας την µέχρι σήµερα
εµπειρία της στην οργάνωση και επιµέλεια των συµµετοχών της Περιφέρειας Αττικής σε
τέτοιου είδους δράσεις προβολής και έχοντας υπόψη τα εκθεσιακά γεγονότα που
πρόκειται να λάβουν χώρα τον τρέχον έτος προτείνει καταρχάς την συµµετοχή της
Περιφέρειας στην εξής διοργάνωση:
6ο AGRO QUALITY FESTIVAL- 6ο Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς
Μετά από επικοινωνία µε την διοργανώτρια εταιρεία «Ευρωπαϊκός Οργανισµός
Στρατηγικού Σχεδιασµού (Ε.Ο.Σ.Σ.)», ενηµερωθήκαµε ότι θα διεξαχθεί το 6ο AGRO
QUALITY FESTIVAL –Ποιοτικά Αγροτικά Προϊόντα παράλληλα µε το 6ο Φεστιβάλ
Ελαιολάδου και Ελιάς στις 8, 9 και 10 Μαΐου του 2015 στο Στάδιο Ειρήνης και
Φιλίας, για 6η συνεχόµενη χρονιά.
Στόχος της διοργάνωσης είναι να προβάλλει και να αναδείξει τα ποιοτικά προϊόντα
των ελληνικών επιχειρήσεων µέσα από µια σειρά δράσεων που θα λάβουν χώρα στο
τριήµερο αποσκοπώντας:
- στην ενηµέρωση των καταναλωτών για τα πιστοποιηµένα προϊόντα που
κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά
- στην προώθηση της υγιεινής διατροφής και της ασφάλειας του καταναλωτή
- στην προτροπή των καταναλωτών για την αγορά ελληνικών πιστοποιηµένων
προϊόντων προωθώντας την καλλιέργεια καταναλωτικής συνείδησης – Agroκουλτούρα
- στην παρουσίαση των εταιριών πιστοποίησης και γεωργικών συµβούλων και του
ρόλου τους στην ελληνική αγορά
- στην ανάδειξη των προϋποθέσεων και των ελέγχων που οδηγούν στην παραγωγή
προϊόντων ανώτερης ποιότητας
Στην έκθεση θα πραγµατοποιηθεί και συνέδριο Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας µε
θεµατολογία:
• Η Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της ΕΕ
• Γεωργία µε ελληνική ταυτότητα
• Πιστοποιηµένη ταυτότητα και ποιότητα
• Η ελληνική διατροφή και η παραγωγή τροφίµων
• ∆ιατροφική ασφάλεια, ποιότητα και υγεία
• Τοπικό και περιφερειακό προϊόν. ∆ιατροφικά πρότυπα και διατροφικός
πολιτισµός
• Τα καλάθια των προϊόντων της ελληνικής γης
• Εθνικά και περιφερειακά σήµατα “brand name” για την ελληνικότητα της γεωργίας
• Κρητικό σύµφωνο ποιότητας
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• Σύνδεση έρευνας µε τις τοπικές αγορές
• Οι έλεγχοι ποιότητας και πιστοποίησης
• Το νέο µοντέλο αγροτικής ανάπτυξης: υψηλή αξία, ποιότητα και ταυτότητα
προϊόντων
• Ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα. Προϋποθέσεις παραγωγής και χρήσης του
όρου «παραδοσιακό».
Παράλληλα µε το 6ο Agro Quality Festival θα διεξαχθεί το 6ο Φεστιβάλ
Ελαιολάδου και Ελιάς ένας από τους σηµαντικότερους θεσµούς της ελαιοκοµίας στην
Ελλάδα. Στην έκθεση συµµετέχουν ελαιοπαραγωγοί, εταιρείες και συνεταιρισµοί µε
βασική παραγωγή τους το ελαιόλαδο και την επιτραπέζια ελιά, εταιρείες που εµπλέκονται
στην σήµανση, την τυποποίηση και πιστοποίηση του ελαιολάδου και της ελιάς, εταιρείες
ελαιουργικών µηχανηµάτων και µηχανηµάτων επεξεργασίας και τυποποίησης
ελαιοκοµικών προϊόντων. Μεταξύ των εκθετών συγκαταλέγονται επίσης Περιφέρειες,
∆ηµόσιοι Οργανισµοί, Επιµελητήρια καθώς και Περιφερειακές Ενώσεις ∆ήµων και
Κοινοτήτων.
Ταυτόχρονα µε την έκθεση, θα πραγµατοποιηθεί συνέδριο που θα αφορά στη ελιά
και το ελαιόλαδο και επιγραµµατικά θα ασχοληθεί µε τις εξής ενότητες: 1) την προώθηση
και τις εξαγωγές ελαιολάδου και ελιάς, 2) την πιστοποίηση ως εγγύηση για παραγωγό
και καταναλωτή 3) το βιολογικό ελαιόλαδο (προβλήµατα- προοπτικές),
την
ολοκληρωµένη διαχείριση στην ελαιοκαλλιέργεια και τους κώδικες ορθής ελαιοκοµικής
πρακτικής, 4) τα ελαιοτριβεία (τρόποι χρηµατοδότησης, νέος αναπτυξιακός νόµος κ.τ.λ.).
Οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ θα ολοκληρωθούν µε τον 4ο ∆ιαγωνισµό «Ελληνικών
Εξαιρετικών Παρθένων Ελαιολάδων» όπου τα ελαιόλαδα που θα αναδειχθούν, θα
βραβευθούν και θα µπορούν να χρησιµοποιούν το σήµα του µεταλλίου που θα
κατακτήσουν στην συσκευασία τους.
Συνοψίζοντας, οφείλουµε να επισηµάνουµε τον σηµαντικό ρόλο που
διαδραµατίζουν τα προϊόντα της Αττικής Γης στις διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων,
την αναγνωρισµένη παγκοσµίως αξία της «Μεσογειακής ∆ιατροφής», καθώς και την
άρρηκτη σχέση αυτών µε τον Πολιτισµό και την Ιστορία του Ελληνισµού, στοχεύοντας
στην στήριξη επαγγελµατιών του Αγροτικού Χώρου που δραστηριοποιούνται σ’ αυτόν,
µε σεβασµό στο προϊόν και τον καταναλωτή.
Με την ζωντανή και διαχρονική παρουσία της Περιφέρειας Αττικής σε τέτοιου
είδους διοργανώσεις, επιδιώκουµε να τονισθεί ο κοινωνικός και θεσµικός ρόλος που
διαδραµατίζουµε στην διάδοση και την καθιέρωση των αγροτικών προϊόντων υψηλής
ποιότητας. Η Περιφέρεια Αττικής µπορεί σε µεγάλο βαθµό να διαµορφώσει την
καταναλωτική συνείδηση των πολιτών της, στρέφοντας τους σε ποιοτικά, πιστοποιηµένα
παραδοσιακά αγροτικά προϊόντα. Επιπλέον η Περιφέρεια, είναι η πλέον αρµόδια για να
καταδείξει στο κοινό, τις προϋποθέσεις που απαιτούνται και τους ελέγχους που
πραγµατοποιούνται από τις αρχές για την παραγωγή ασφαλών προϊόντων υψηλής
διατροφικής αξίας.
Καταλήγοντας, θεωρούµε σκόπιµη τη συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής µε ένα
κεντρικό περίπτερο, άρτια διαµορφωµένο από λειτουργικής και αισθητικής απόψεως,
ούτως ώστε αφενός να φιλοξενηθούν τα πιστοποιηµένα παραδοσιακά προϊόντα της
Αττικής γης, οι παραγωγοί των οποίων εξ αντικειµένου και λόγω του δυσµενούς
οικονοµικού περιβάλλοντος αδυνατούν να ανταποκριθούν στις οικονοµικές απαιτήσεις
ενός αυτοτελούς περιπτέρου και αφετέρου να αναδειχθεί ο πλούτος και η υψηλή
ποιότητα των προϊόντων της.
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Η πιθανή δαπάνη (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%) για τη συµµετοχή της
Περιφέρειας Αττικής στο συγκεκριµένο φεστιβάλ, ανέρχεται στις 15.000,00€ (ανώτατο
όριο) και αφορά περίπτερο 100 τ.µ..
Παρακαλούµε για την έγκριση σκοπιµότητας της συµµετοχής µας στο 6ο Agro
Quality Festival - 6ο Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς ενηµερώνοντας σας, ότι σε
µελλοντικό χρόνο θα επανέλθουµε µε νέα εισήγηση που θα αφορά στις εκθέσεις “MEAT
DAYS 2015-DAIRY EXPO 2015- FROZEN FOOD 2015” και “7ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΛΙΟΥ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΣ” που θα διεξαχθούν στις 7-9
Νοεµβρίου 2015 και στις 4-6 ∆εκεµβρίου 2015 αντίστοιχα.

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής
µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει τη σκοπιµότητα συµµετοχής της Περιφέρειας Αττικής στο 6ο AGRO
QUALITY FESTIVAL – 6ο Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς που θα διεξαχθεί στις 8, 9 και
10 Μαϊου του 2015 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Β) Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 15.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%) για
τη συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής στο παραπάνω αναφερόµενο φεστιβάλ.
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ.
Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μπαλού Αλεξάνδρα και Πρωτούλης Ιωάννης.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΡΥΝΑ
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