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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
EΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.:  213 20 63 604 
    

  
 
Συνεδρίαση 6η 
 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 64η 
 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 14-04-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 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: 
305674/08-04-2022 πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της 
στις 08/04/2022. 
 
 

Θέμα 1ο .   

 
Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης διοργάνωσης του 3ου Διεθνούς φεστιβάλ Κινηματογράφου 
και Γαστρονομίας για το έτος 2022. 
 

 
Στην συνεδρίαση  συμμετέχουν: 
O Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Xαράλαμπος (Χάρης) Ρασσιάς (Ρώμας). 
Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Μαρία (Μαίρη) Βιδάλη. 
 
Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού,  κκ.: 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Βοϊδονικόλας Σταύρος 
 Δαλιάνη Φωτεινή 
• Κουτσογιαννόπουλος  Θεόδωρος 
 Αυλωνίτου Χρυσάνθη 
• Βαρέλη – Στεφανίδη Ζωή 
 Γιομπαζολιάς Γεράσιμος 
• Δημητρίου Γεώργιος 
 Τζήμερος – Γλαύκος Αθανάσιος  
 
 
Τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού κ.κ Γεωργία Βλάχου,  
Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αθανασίου Μάριος,  Αβραμίδου - Λαμπροπούλου Ανδριανή. 
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Απόντα είναι τα τακτικά μέλη της Επιτροπής  Γεώργιος Βλάχος,  Λεονάρδου Πολυτίμη, 
Αδαμοπούλου Γεωργία, Μπαρμπαγιάννη Ευγενία, Βασιλοπούλου Ελένη, Ελένη Λυμπέρη. 
 
Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, εκτελεί η υπάλληλος της 
Περιφέρειας Αττικής, κα Παγώνα Καραγιάννη. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 15 από τα 17 μέλη της  
Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιπεριφερειάρχης 
Πολιτισμού κ. Χαράλαμπος (Χάρης) Ρασσιάς (Ρώμας)    ενημερώνει τα μέλη της Επιτροπής  για τα 
εξής: 
Έχοντας υπόψη: 

 

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. πρωτ. 59238/24-01-2022 (ΦΕΚ 39/Υ.Ο.Δ.Δ./28-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 

«Παράταση θητείας της Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Πολιτισμού της Περιφέρειας Αττικής» 

9. Την υπ’ αρ. πρωτ. 116817/11-02-2022 (ΦΕΚ 113/Υ.Ο.Δ.Δ./16-02-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 

«Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Πολιτισμού  - Τροποποίηση και συμπλήρωση των υπ’ αρ. 

696452/5-11-2019, 864073/14-10-2021 και 970352/16-11-2021 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Αττικής»  
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10. Την υπ’ αρ. 179/22-12-2021 (ΑΔΑ:660Ι7Λ7-Ξ7Χ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα 

«Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου 

Δράσης 2022». 

11. Την υπ’ αρ. πρωτ. 169047/30-12-2021 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία 

επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 της Περιφέρειας Αττικής. 

12. Την υπ’ αρ. 5/2022 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 421/τεύχος Β΄/ 03-02-

2022) 

13. Την υπ’ αρ. 36/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5/2022 

απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα «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», ως προς τα μέλη που ορίζονται από τον 

Περιφερειάρχη Αττικής(ΦΕΚ 1299/τεύχος Β΄/ 18-03-2022) 

 

FILMFOODFESTIVAL (3ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Γαστρονομίας) 
 

Το φεστιβάλ παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2020 στους τρεις Δήμους του Νοτίου Τομέα, το Δήμο 

Νέας Σμύρνης, το Δήμο Αργυρούπολης και το Δήμο Αλίμου. Κατά τις προετοιμασίες και τη δημοσιοποίηση του 

προγράμματος υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό καθώς πρόκειται για ένα νέο πρωτότυπο φεστιβάλ που 

συνδυάζει μαγειρική, γεύση και ταινίες. Δυστυχώς όμως, λόγω των συνθηκών που επικράτησαν, έγινε διαδικτυακά.  

Το έτος όμως 2021 το φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε στις 16,17 και 18 Ιουλίου στο θερινό σινεμά cine Άλιμος του 

Δήμου Αλίμου. Κάτοικοι και επισκέπτες, παράλληλα με τις ταινίες, είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν παραδοσιακές 

ή και πιο gourmet συνταγές, και πιάτα, καθώς και να συμμετάσχουν σε κληρώσεις δώρων. Στόχος του φεστιβάλ ήταν 

να δοθεί μια επιπλέον νότα πολιτιστικού ενδιαφέροντος στην περιοχή των Νοτίων Προαστίων της Αθήνας και να 

υποστηριχθεί την τοπική κοινότητα, ώστε να αξιοποιήσει τη γαστρονομία ως εργαλείο για την ενίσχυση της 

ανάπτυξης και της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο. Ο παραπάνω στόχος είχε μεγαλύτερη σημασία σε μία περίοδο 

ιδιαίτερα δύσκολη για την εστίαση στην Αθήνα. 

Το συγκεκριμένο φεστιβάλ είναι μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής και λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης του 

κόσμου, επιθυμεί να γίνει θεσμός. 

Αυτή τη χρονιά, το filmfoodfestival θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Αλίμου για τρεις μέρες, την 1η, 2η και 3η Ιουλίου 

και θα συνεπάρει, όπως κάθε χρόνο το κοινό. Θα προσελκύσει καλλιτέχνες, δημοσιογράφους και επισκέπτες, ώστε 

να υποδεχτούν το νέο πολιτιστικό δρώμενο, το οποίο θα ενώσει τον πολιτισμό με την ψυχαγωγία, αλλά και τη 

γαστρονομία. Έτσι, κάτω από τα αστέρια της Αθήνας, το φεστιβάλ αισιοδοξεί να στεγάσει τη μαγεία της Έβδομης 

Τέχνης. 

Το πρόγραμμα των κινηματογραφικών ταινιών θα απαρτίζεται από τρεις (3) ταινίες. Οι ταινίες θα παρουσιάζονται 

από έναν ηθοποιό. Στη συνέχεια θα ακολουθεί σύντομη συζήτηση μεταξύ του παρουσιαστή και ενός chef. Θα 

ακολουθεί μαγειρική με συνταγή από την χώρα της ταινίας που προβλήθηκε. Το κοινό θα παρακολουθεί την 

εκτέλεση της συνταγής από την οθόνη προβολής. Όταν ολοκληρώνεται η μαγειρική θα ακολουθεί η διανομή του 

φαγητού στις θέσεις των θεατών. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί φεστιβάλ κινηματογράφου στο 
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οποίο οι προβολές θα γίνουν σε οθόνη LED 7 μέτρων, που θα έχει τοποθετηθεί εκείνο το τριήμερο στον χώρο του 

κινηματογράφου. 

Επειδή η συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής για την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων σε Δήμους της χωρικής 

αρμοδιότητας της είναι σύμφωνη με το άρθρο 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010), όπου αναφέρεται ότι 

μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας στον τομέα της Η΄ Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού 

συμπεριλαμβάνονται:  

• Η συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των δήμων(παρ.11)  

• Ο συντονισμός δράσεων των πολιτιστικών φορέων της περιφέρειας (παρ. 12)  

• Η υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας (παρ. 13)  

 

Για τους λόγους αυτούς  

Εισηγούμαστε: 

 

Την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης του ποσού των 30.000 €, πλέον Φ.Π.Α., για τη διοργάνωση του φεστιβάλ 

Κινηματογράφου και Γαστρονομίας, «FilmFoodFestival» για το έτος 2022, ποσό που αφορά δαπάνες διοργάνωσης 

του φεστιβάλ, υλικοτεχνικού εξοπλισμού και ενοικίασης εξοπλισμού. 

Το Φεστιβάλ είναι μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής και θα πραγματοποιηθεί στις 1, 2 και 3 Ιουλίου 2022 

στο cineAlimosτου Δήμου Αλίμου. 

 

Σε περίπτωση μεταβολής του χρόνου ή του τόπουδιεξαγωγής του φεστιβάλλόγω των καταστάσεων που επικρατούν 

στη χώρα από την εξέλιξη της πανδημίας ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας, το φεστιβάλθα πραγματοποιηθεί σε νέο 

χρόνο ή τόπο χωρίς να απαιτείται τροποποίηση της απόφασης για το λόγο αυτό. 

Οι δαπάνες που πρόκειται να καλυφθούν, θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 0844 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 

της Περιφέρειας Αττικής. 

 
 
                                                 Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της                                                      

η Επιτροπή Πολιτισμού και Αθλητισμού 
                                                              αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 
Την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης του ποσού των 30.000 €, πλέον Φ.Π.Α., για τη διοργάνωση του φεστιβάλ 

Κινηματογράφου και Γαστρονομίας, «FilmFoodFestival» για το έτος 2022, ποσό που αφορά δαπάνες διοργάνωσης 

του φεστιβάλ, υλικοτεχνικού εξοπλισμού και ενοικίασης εξοπλισμού. 

Το Φεστιβάλ είναι μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής και θα πραγματοποιηθεί στις 1, 2 και 3 Ιουλίου 2022 

στο cineAlimosτου Δήμου Αλίμου. 

 

Σε περίπτωση μεταβολής του χρόνου ή του τόπουδιεξαγωγής του φεστιβάλλόγω των καταστάσεων που επικρατούν 

στη χώρα από την εξέλιξη της πανδημίας ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας, το φεστιβάλθα πραγματοποιηθεί σε νέο 

χρόνο ή τόπο χωρίς να απαιτείται τροποποίηση της απόφασης για το λόγο αυτό. 
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Οι δαπάνες που πρόκειται να καλυφθούν, θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 0844 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 

της Περιφέρειας Αττικής. 

 
 
Τα τακτικά μέλη Βαρέλη Στεφανίδη Ζωή, Βασιλοπούλου Ελένη και Αυλωνίτου Χρυσάνθη 
ψηφίζουν κατά της ανωτέρω απόφασης «Η  ανωτέρω εκδήλωση ήταν ενταγμένη στο περσινό 
καλοκαιρινό πολιτιστικό πρόγραμμα του Νοτίου Τομέα για τρεις ημέρες στον ίδιο χώρο, cine 
Alimos, με ποσό δαπάνης 20.000 ευρώ (απόφαση 59/2021). Είχαμε ψηφίσει θετικά, συνολικά, 
τον καλοκαιρινό προγραμματισμό των εκδηλώσεων. Τώρα έρχεται η εκδήλωση μεμονωμένη, 
έναντι του ποσού των 30.000 ευρώ, πάλι για τρεις ημέρες στο cine Alimos και με αύξηση της 
δαπάνης κατά 10.000ευρώ. 
Θεωρούμε ακατανόητο τον τρόπο που έρχεται η εκδήλωση, ξεκομμένη από το συνολικό 
καλοκαιρινό πρόγραμμα ενώ η επιπλέον δαπάνη περιττή σε μια ήδη καλοπληρωμένη εκδήλωση.  
 
Τα  τακτικά μέλη Γιομπαζολιάς Γεράσιμος και Αβραμίδου Λαμπροπούλου Ανδριανή ψηφίζουν 
κατά της ανωτέρω απόφασης. 
 
Το τακτικό μέλος Γλαύκος Αθανάσιος Τζήμερος ψηφίζει κατά της ανωτέρω απόφασης «Δεν 
υπάρχει καμιά λογική και ηθική βάση στη δημιουργία "φεστιβάλ" στα οποία κάποιοι 
διασκεδάζουν και τρώνε με τα λεφτά των άλλων. Θα μπορούσε αυτό το Φεστιβάλ να 
χρηματοδοτείται από χορηγούς οι οποίοι θα διαφήμιζαν τα προϊόντα τους και θα είχαν 
περίπτερα προώθησής τους. Θα μπορούσε να έχει εισιτήριο. Αφού τόσοι πολλοί ενδιαφέρονται 
τόσο πολύ για τον συνδυασμό κινηματογράφου και γαστρονομίας, γιατί να μην πληρώσουν 
εισιτήριο εισόδου; Όμως στην εποχή της κρίσης, όταν κάθε μήνα οι απλήρωτες υποχρεώσεις στην 
εφορία ξεπερνούν το 1 δισ., το να χρησιμοποιούνται τα χρήματα του φορολογούμενου για 
τέτοιου είδους Φεστιβάλ της "τζάμπα" απόλαυσης συνιστά πρόκληση.» 
 
 

 

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

 
•  Βοϊδονικόλας Σταύρος 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Δαλιάνη Φωτεινή 
• Κουτσογιαννόπουλος  Θεόδωρος 
 Αυλωνίτου Χρυσάνθη 
• Βαρέλη – Στεφανίδη Ζωή 
 Γιομπαζολιάς Γεράσιμος 
• Δημητρίου Γεώργιος 
 Τζήμερος – Γλαύκος Αθανάσιος  
 Βλάχου Γεωργία 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Αθανασίου Μάριος 
 Αβραμίδου – Λαμπροπούλου 

Ανδριανή 
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