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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 17η
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 229/2020
Σήμερα 23/9/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση,
που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, τα
μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατά τις προβλέψεις των
διατάξεων: Α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-6-2010),
όπως ισχύει και Β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(ΠΝΠ) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ.
55/τ. Α’/11-3-2020), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 689113/17-9-2020 πρόσκλησης του
Προέδρου κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 17/9/2020
στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε
καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.
Θέμα 17ο Η.Δ.
Έγκριση σκοπιμότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής σε συγχρηματοδοτούμενο
πρόγραμμα, LIFE 2020, με προτεινόμενο τίτλο: «Άνθρακας στις μεσογειακές
καλλιέργειες. Ενίσχυση πρακτικών μετριασμού άνθρακα και αναβάθμιση των εθνικών
εκθέσεων αερίων θερμοκηπίου».
Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο ογδόντα τριών
(83) παρόντων επί συνόλου εκατόν ένα (101) Περιφερειακών Συμβούλων ενώ οι
συμμετέχοντες/παρόντες και μη συμμετέχοντες/απόντες στη συζήτηση του
συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:
Συμμετέχοντες/Παρόντες:
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης Γεώργιος
Ο Πρόεδρος κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
Ο Γραμματέας κ. Αδαμόπουλος Σπυρίδων
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Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Δημόπουλος Γεώργιος, Νάνου Δήμητρα,
Κεφαλογιάννη
Λουκία,
Λεωτσάκος
Ανδρέας,
Αντωνάκου
Σταυρούλα,
Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη Βασιλική (Βάσω), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Αυγερινός
Αθανάσιος.
Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη Αικατερίνη,
Βαθιώτης Αθανάσιος, Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Δουνδουλάκη Ελένη, Κόκκαλης
Βασίλειος, Κουρή Μαρία, Μελάς Σταύρος, Πέππας Νικόλαος.
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:
Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα,
Αγγέλης Σπυρίδων, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αδαμοπούλου
Γεωργία (Τζίνα), Αθανασίου Μάριος, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεβίζος Παναγιώτης,
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος, Αλεξίου Ελισσάβετ, Αλμπάνης Ευάγγελος, Αλυμάρα
Σοφία, Αναγνωστόπουλος Μάρκος, Ανδρεάκος Δημήτριος, Ανδρουλακάκης Νικόλαος,
Αποστολόπουλος Εμμανουήλ, Ασημακόπουλος Παναγιώτης, Αυγερινού Αφροδίτη,
Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαλαβάνη Στυλιανή, Βαρέλη-Στεφανίδη Ζωή, Βάρσου
Μαργαρίτα, Βασιλοπούλου Ελένη, Βενιεράτος Διονύσιος, Βερελή Βασιλική (Βάσω),
Βιδάλη Μαρία (Μαίρη), Βίτσας Κωνσταντίνος, Βλάχος Γεώργιος, Βλάχου Γεωργία,
Βοϊδονικόλας Σταύρος, Γεωργόπουλος Γεώργιος, Γιαννακουλοπούλου Γρηγορία,
Γιομπαζολιάς
Γεράσιμος
(Μάκης),
Γρηγορίου
Ηλίας,
Δαλιάνη
Φωτεινή,
Δασκαλοπούλου Σπυριδούλα, Δημητρίου Γεώργιος, Δούρου Ειρήνη (Ρένα), Ζέρβα
(Διαμάντη) Μαρία, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογήρου Φανή (Φαίη) – Χριστίνα,
Καραμάνος Χρήστος, Κατρανίδου Αναστασία (Νατάσα), Κατριβάνος Γεώργιος,
Κατσιγιάννης Αθανάσιος, Κατσικάρης Δημήτριος, Κατωπόδη Ζωή (Ζέτα), Κεχρής
Ιωάννης,
Κοροβέσης
Στυλιανός,
Κοσμίδη
Ευρώπη,
Κούρτης
Ανδρέας,
Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Λάσκαρη-Κρασοπούλου Βασιλική,
Λεονάρδου Πολυτίμη, Λογοθέτη Αικατερίνη (Κατερίνα), Λυμπέρη Ελένη - Κωνσταντίνα
('Ελενα), Μεθενίτης Σωτήριος, Μεθυμάκη Άννα, Μίχας Λεωνίδας, Μπαλάφας
Γεώργιος, Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Μπενετάτος Στυλιανός,
Παναγιώταρος Ηλίας, Παναγιώτου Κωνσταντίνος, Παπαγεωργίου Νικόλαος,
Παπαδάκης Νικόλαος, Παππά Παναγιώτα, Πρωτούλης Ιωάννης, Ρασσιάς (Ρώμας)
Χαράλαμπος (Χάρης), Σγουρός Ιωάννης, Σιώρας Ηλίας, Σμέρος Ιωάννης, Τατάγια
Χριστίνα, Τζήμερος Γλαύκος-Αθανάσιος, Τημπλαλέξης Γρηγόριος, Τουλγαρίδης
Κωνσταντίνος, Τσίχλη Μαριάνα, Χατζηπέρος Παναγιώτης, Χρονοπούλου Νίκη.
Μη συμμετέχοντες/Απόντες :
Το μέλος του Π.Σ. κ. Αναστασοπούλου Στυλιανή.
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ.
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία.
O Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος δίνει
το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Β. Κόκκαλη, ο οποίος θέτει υπ’ όψιν του
Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 687232/17-9-2020 εισήγηση της
Γενικής Δ/νσης Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής,
που εστάλη με την πρόσκληση και έχει ως εξής :
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Σχετ.:

α) Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 /τ.Α./07-06-2010) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ133Α/19-7-2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και ισχύει.
β) Ο ισχύον Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 238/τ.Α./27-12-10) όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 37419/13479/18 απόφαση «Έγκριση της 121/2018
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης –
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής»
(ΦΕΚ 1661 /τ.Β./11-05-2018)

Το παρόν αφορά εισήγηση για την έγκριση σκοπιμότητας συμμετοχής της
Περιφέρειας Αττικής σε έργο, χρονικής διάρκειας 3,5 ετών, εφόσον προκριθεί, στο
πλαίσιο χρηματοδότησης του LIFE2020.
Γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα LIFE2020 Δράση για το Κλίμα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Το LIFE είναι το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα,
για την περίοδο από 1-1-2014 έως 31-12-2020. Η νομική βάση του LIFE είναι ο
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 11ης Δεκεμβρίου 2013. Το Πρόγραμμα LIFE διαρθρώνεται σε δύο
υποπρογράμματα: το υποπρόγραμμα για το περιβάλλον και το υποπρόγραμμα για τη
δράση για το κλίμα.
Το υποπρόγραμμα «Δράση για το Κλίμα» καλύπτει τρεις τομείς προτεραιότητας:
• LIFE Μετριασμός της Κλιματικής Αλλαγής (LIFE Climate Change Mitigation - CCM)
• LIFE Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (LIFE Climate Change Adaptation - CCA)
• LIFE Κλιματική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση (LIFE Climate Governance and
Information - CGI)
Η πρόταση που πρόκειται να υποβληθεί ανήκει στο τομέα: LIFE Κλιματική
Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση. Πρόκειται για έργα στους τομείς της
ευαισθητοποίησης, της κατάρτισης και της δημιουργίας ικανοτήτων, της συμμόρφωσης
και επιβολής του νόμου, της ανάπτυξης της γνώσης και της συμμετοχής των
ενδιαφερομένων.
Το LIFE παρέχει επιχορηγήσεις δράσης για έργα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και
διάδοσης σχετικά με τα θέματα του κλίματος. Αυτό περιλαμβάνει τη στήριξη των
πολιτικών της ΕΕ από τους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους φορείς, υποστηρίζοντας
την επικοινωνία, τη διαχείριση και τη διάδοση πληροφοριών για τη διευκόλυνση της
πλατφόρμας ανταλλαγής γνώσεων και συνεργασίας, προωθώντας και συμβάλλοντας
στην αποτελεσματικότερη συμμόρφωση και επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ για το
κλίμα, τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών και προσεγγίσεων πολιτικής.
Τα εν λόγω έργα λαμβάνουν συγχρηματοδότηση μέχρι 55%.
Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους στην Αναθέτουσα Αρχή μέσω
του eProposal πριν από τις 16:00 τοπική ώρα Βρυξελλών της 6 Οκτωβρίου 2020.
Γενικές πληροφορίες για το προτεινόμενο Έργο
Ο τίτλος της προτεινόμενου έργου είναι: «Άνθρακας στις μεσογειακές καλλιέργειες.
Ενίσχυση πρακτικών μετριασμού άνθρακα και αναβάθμιση των εθνικών
εκθέσεων αερίων θερμοκηπίου».
Το έργο στοχεύει στην παροχή ενός πλαισίου επιχειρησιακών μεθοδολογιών για την
παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την επαλήθευση των αλλαγών στα
αποθέματα του εδαφικού οργανικού άνθρακα και των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου από γεωργικά εδάφη. Αυτό επιτρέπει τον εντοπισμό βιώσιμων και
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πλούσιων σε μετριασμό πρακτικών διαχείρισης. Οι στόχοι του έργου μπορούν να
οριστούν ως εξής:
1. Προσδιορισμός και αξιολόγηση καλλιεργητικών πρακτικών σε διάφορες
κλιματολογικές συνθήκες της Νότιας Ευρώπης (Μεσογείου) που οδηγούν σε αυξημένη
πρόσληψη διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα (πρακτικές άμβλυνσης του
μετριασμού).
2. Προώθηση της υιοθέτησης πλούσιων βιώσιμων πρακτικών μετριασμού για την
αύξηση της αποθήκευσης άνθρακα και τη μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις στην περιοχή της Μεσογείου.
3. Αντιμετώπιση των φραγμών που εμποδίζουν την ευρύτερη εφαρμογή των
καλλιεργητικών πρακτικών μετριασμού στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις στην περιοχή της
Μεσογείου, παρέχοντας τα κατάλληλα εργαλεία πληροφόρησης και τα απαραίτητα
κίνητρα (μέτρα) για τους παραγωγούς, τα οποία θα μπορούσαν επίσης να
αναπαραχθούν στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.
4. Ενίσχυση της συμμετοχής των γεωργικών φορέων σε δράσεις μετριασμού του
κλίματος.
5. Εκχώρηση χρηματικών αξιών στις κύριες υπηρεσίες οικοσυστήματος σε
καλλιεργήσιμες περιοχές, κυρίως για τη δέσμευση CO2, ως σημαντικές πληροφορίες
για το σχεδιασμό αποτελεσματικών κινήτρων με την υποστήριξη καινοτόμων
μηχανισμού πληρωμών (εθελοντικές αγορές).
6. Βελτίωση των υφιστάμενων γνώσεων και δεδομένων σχετικά με την αναφορά του
ισοζυγίου CO2 των καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην περιοχή της Μεσογείου, ιδίως για
τα ορυκτά εδάφη και τη βιομάζα των πολυετών καλλιεργειών ·
7. Διερεύνηση της πιθανής χρήσης των εργαλείων (π.χ. μοντέλα) που προτείνονται στη
βελτίωση του IPCC του 2019 για αναβάθμιση από μη λεπτομερείς εκτιμήσεις (Tier 1
and 2) σε λεπτομερείς εκτιμήσεις (Tier 3) που είναι απαραίτητες για την
παρακολούθηση της πολιτικής για το κλίμα.
Η Περιφέρεια Αττικής θα συμμετάσχει στις Dissemination Δράσεις του έργου που έχουν
να κάνουν με τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου καθώς και την εφαρμογή τους
στις καλλιεργητικές συνήθειες των παραγωγών. Έτσι, πρόκειται να πάρει μέρος σε όλες
τις συναντήσεις – συσκέψεις των εταίρων του έργου ώστε να μπορεί να συντονίσει την
εφαρμογή των κατάλληλων καλλιεργητικών πρακτικών στο πεδίο.
Εταιρικό σχήμα (υπό διαμόρφωση):
1
Πάντειο Πανεπιστήμιο
2
ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ
3
Università degli Studi della Basilicata
4
Università degli Studi della Tuscia
5
CEBAS - CSIC
6
Περιφέρεια Αττικής
7
Αγροτικός
Συνεταιρισμός
Φυτειών
Αιτωλοακαρνανίας «Ακαρνανική Γη»
8
Αγροτικός Συνεταιρισμός Δέλτα Οινιαδών
Αιτωλοακαρνανίας

Ελλάδα
Ελλάδα
Ιταλία
Ιταλία
Ισπανία
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα

Ενδεικτικός προϋπολογισμός
Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 2.000.000
ευρώ. Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός των δράσεων της Περιφέρειας Αττικής

ΑΔΑ: Ω8Υ57Λ7-ΠΣΙ
θα ανέρχεται συνολικά στα 60.000 ευρώ ± 20% περίπου, το οποίο και θα καθοριστεί
επακριβώς πριν την υποβολή.
Το πρόγραμμα είναι κατά 55% χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η
Περιφέρεια Αττικής θα επιβαρυνθεί με ίδιους πόρους (45%). Η ιδία συμμετοχή θα
καλυφθεί από τις αποδοχές των ήδη εργαζόμενων στην Περιφέρεια που θα
απασχοληθούν στο έργο. Εμπεριστατωμένη οικονομική ανάλυση θα πραγματοποιηθεί
πριν την υποβολή της πρότασης.
Διάρκεια Έργου: 3,5 έτη.
Ο ρόλος της Περιφέρειας Αττικής
Ο βασικός ρόλος της Περιφέρειας Αττικής επικεντρώνεται στη εφαρμογή των
αποτελεσμάτων του έργου που αφορούν την υιοθέτηση των καλλιεργητικών πρακτικών
από τους παραγωγούς. Έτσι, ο στόχος της Περιφέρειας Αττικής είναι να εφαρμόσει
στρατηγικές προκειμένου να υποστηρίξει την εφαρμογή των καλλιεργητικών
πρακτικών, ενισχύοντας την συμμετοχή των παραγωγών στην επικύρωση των
προτεινόμενων διαδικασιών.
Η συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής με ειδικούς επιστήμονες των Γενικών
Διευθύνσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Οικονομίας,
Κτηνιατρικής και Αλιείας, για την υποβολή πρότασης για το συγκεκριμένο έργο είναι
σημαντική, καθόσον τα αποτελέσματα του έργου θα είναι πολύ χρήσιμα κατά τον
σχεδιασμό των εφαρμοζόμενων καλλιεργητικών πρακτικών στην Περιφέρεια Αττικής.
Οι πρακτικές θα οδηγήσουν τα αγροτικά οικοσυστήματα σε μεγαλύτερη αποθηκευτική
ικανότητα άνθρακα, με παράλληλη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, με
ότι αυτό συνεπάγεται για το περιβάλλον και την εθνική μας οικονομία. Το έργο
σχετίζεται άμεσα με το Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή
(ΠεΣΠΚΑ) της Περιφέρειας Αττικής και ιδιαίτερα με τον τομέα της ΓεωργίαςΚτηνοτροφίας του ΠεΣΠΚΑ.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Την έγκριση της σκοπιμότητας υποβολής πρότασης για τη συμμετοχή της
Περιφέρειας Αττικής στο συγχρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για το
Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα, LIFE 2020, για το έργο με τίτλο: «Άνθρακας
στις μεσογειακές καλλιέργειες. Ενίσχυση πρακτικών μετριασμού άνθρακα και
αναβάθμιση των εθνικών εκθέσεων αερίων θερμοκηπίου».
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν :
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής» κ.κ. Ι.
Πρωτούλης, Α. Αυγερινού, Σ. Βαλαβάνη, Σ. Μπενετάτος, Κ. Παναγιώτου, Η. Σιώρας, Γ.
Τημπλαλέξης, Ν. Χρονοπούλου,
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην
Αττική Ανταρσία σε Κυβέρνηση ΕΕ ΔΝΤ» κ. Κ. Τουλγαρίδης και κ. Ε. Αλεξίου,
- η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης «Ανυπότακτη Αττική» κ. Μ. Τσίχλη,
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Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Ελληνική Αυγή για την
Αττική» κ.κ. Η. Παναγιώταρος, Δ. Ανδρεάκος, Π. Ασημακόπουλος, Γ.
Γιαννακουλοπούλου.
Κατά τη διενέργεια της ψηφοφορίας δεν ήταν παρών ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ε.
Αποστολόπουλος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

