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ΘΕΜΑ: «Σύσταση Ομάδας Εργασίας κατ’ εφαρμογή του Μνημονίου Συνεργασίας 
μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας 
Λ.Α.Ε.Α. Ακρόπολις»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ «Συλλογικά Όργανα Διοίκησης» του Ν. 2690/1999 (Α’ 
45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγειας» και άλλες διατάξεις» (Α΄112), όπως 
ισχύει.

4. Τις διατάξεις της υπ’αριθ.37419/13479/08.05.2018 Απόφασης του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ Β’1661/11.05.2018) «Έγκριση της 121/2018 
Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» 
και ειδικότερα το Άρθρο 69 στο οποίο αναφέρονται οι αρμοδιότητες της Δ/νσης 
Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής.

5. Το από 03/11/2020 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της 
Αστικής Μη Κερδοσκοπικής εταιρίας «Λ.Α.Ε.Α Ακρόπολις» και ειδικότερα τις 
διατάξεις του αρ.3 αυτού, σύμφωνα με τις οποίες «Για να υλοποιηθεί το αντικείμενο της 
παρούσας συνεργασίας όπως αναφέρεται στο Άρθρο 1 του παρόντος, θα συσταθεί 
Ομάδα Εργασίας από εκπροσώπους και των δύο συνεργαζόμενων μερών, για να 
καθορίσει τις λεπτομέρειες του πλαισίου της συνεργασίας, να ενισχύσει την καλή 
επικοινωνία, να προωθήσει την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας, καθώς και 
να συντονίσει τις απαιτούμενες ενέργειες στις κοινές δράσεις». 

            

Αθήνα,      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
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6. Το από 15/02/2021 απαντητικό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου του Προέδρου του 
Δ.Σ. της Λέσχης Αρχιμαγείρων, Αρχιζαχαροπλαστών, Αρτεργατών, Επιστημόνων 
Επισιτισμού Αττικής  "Ακρόπολις" κου.Μουζάκη.

7. Το από 29/01/2021 απαντητικό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου της Δ/νσης Αγροτικής και 
Κτηνιατρικής Πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Συστήνουμε Ομάδα Εργασίας κατ’ εφαρμογή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας Λ.Α.Ε.Α. Ακρόπολις, ως 
ακολούθως:

 Μουζάκης Κωνσταντίνος του Παναγιώτη, Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΑΜΚΕ με την 
επωνυμία «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ - Λέσχη Αρχιμαγείρων, Αρχιζαχαροπλαστών, Αρτεργατών 
και επιστημόνων Επισιτισμού Αττικής»,  

 Κολυβά Αθηνά του Αναστασίου-Διονυσίου, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού-
Οικονομικού με βαθμό Α’, Προϊσταμένη της Δ/νσης Τουρισμού της Περιφέρειας 
Αττικής,

 Σιώτα Φωτεινή του Κωνσταντίνου, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού 
με βαθμό Α’, Προϊσταμένη του Τμήματος Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Δ/νσης 
Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής,

 Κωνσταντοπούλου Μαρία του Αθανασίου, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Γεωτεχνικών με 
βαθμό Α’, υπάλληλος του Τμήματος Αγροτικής Πολιτικής και Προβολής της Δ/νσης 
Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής, με αναπληρώτρια την 
Σταυρουλάκη Βασιλική του Γεωργίου, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Γεωτεχνικών με βαθμό 
Α’, Προϊσταμένη του Τμήματος Αγροτικής Πολιτικής και Προβολής της Δ/νσης 
Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Κοντού Αικατερίνη του Αθηναγόρα, κατηγορίας ΔΕ 
κλάδου Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α’, υπάλληλος του Τμήματος Τουριστικής 
Προβολής της Δ/νσης Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής.

Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι ο προσδιορισμός του γενικού πλαισίου αρχών συνεργασίας 
και συνεργειών μεταξύ της «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» και του «Λ.Α.Ε.Α. ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ», 
στοχεύοντας στην εξασφάλιση της τακτικής και λειτουργικής συνεργασίας ανάμεσα στα δύο 
μέρη για την διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης κοινών δράσεων στους τομείς: 
ανάπτυξης και προβολής του γαστρονομικού τουρισμού της Αττικής ως σταθερός μοχλός 
ανάπτυξης, αλλά και προβολής των αγροτικών προϊόντων της Αττικής.
  

Ενδεικτικά, το πλαίσιο συνεργασίας θα περιλαμβάνει: 
 Την ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων για τον σχεδιασμό στοχευμένων νέων 

δράσεων στο πλαίσιο ανάδειξης της αττικής γαστρονομικής κληρονομιάς για την 
προώθηση του γαστρονομικού τουρισμού στην Περιφέρεια Αττικής και των αγροτικών 
προϊόντων της Αττικής στο εσωτερικό και διεθνές κοινό.

 Την συνεργασία στο πλαίσιο εκπόνησης ενός ψηφιακού γαστρονομικού χάρτη της 
Αττικής και την ανάπτυξη χρήσιμου επίκαιρου περιεχομένου για την επίσημη 
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ιστοσελίδα τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Αττικής, www.athensattica.com, 
σχετικά με γαστρονομικές διαδρομές, κ.ά.

 Την συνεργασία σε θέματα ανταλλαγής καλών διεθνών πρακτικών, στο πλαίσιο 
ισόρροπης και αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής, με σεβασμό 
στην προστασία όλων των τουριστικών πόρων της.

 Την συνεργασία για τον σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων που ενισχύουν την 
αναγνώριση των τοπικών προϊόντων της αττικής γης από ένα ευρύτερο καταναλωτικό 
κοινό, για την περαιτέρω ενδυνάμωση της πίστης και της προτίμησης των αττικών 
ποιοτικών προϊόντων, λόγω των συγκριτικών πλεονεκτημάτων τους. 

 Την διερεύνηση των δυνατοτήτων σχεδίασης και υλοποίησης δράσεων και 
προγραμμάτων ενημέρωσης του κοινού για όλα τα ανωτέρω. 

Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των Δημόσιων 
Υπηρεσιών και μέχρι την υλοποίηση του έργου της.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ

Πίνακας Αποδεκτών:
Οι αναφερόμενοι στην παρούσα

Κοινοποίηση:
1. Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κλιματικής Αλλαγής
2. Γενική Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας,  Κτηνιατρικής & Αλιείας
3. Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας
4. Δ/νση Τουρισμού
5. Δ/νση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής
6. Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού
7. ΑΜΚΕ Λ.Α.Ε.Α. Ακρόπολις

http://www.athensattica.com/
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