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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.:  213 20 63 538 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 49η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2251/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 12-10-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., 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 Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 839250/7-10-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 7-10-2021. 
 

Θέμα 9ο εκτός ημερήσιας διάταξης 
Εισήγηση έγκρισης σκοπιμότητας για συμμετοχή 2 ατόμων στην COP26, στη Γλασκώβη Ηνωμένο 
Βασίλειο. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Γεωργόπουλος Γεώργιος 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Καραμάνος Χρήστος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγέλης Σπυρίδων  

• Κατριβάνος Γεώργιος 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 

• Χρονοπούλου Νίκη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Κουρή Μαρία 

• Μπαλάφας Γεώργιος  

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, και αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής για τα εξής: 
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Το 2021 θα φιλοξενηθεί στη Γλασκώβη του Ηνωμένου Βασιλείου η 26η Σύνοδος της Διάσκεψης 
των Μερών (26th Conference Of Parties, COP26) της Σύμβασης-Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών 
για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCC), από 31 Οκτωβρίου έως 12 Νοεμβρίου. Η COP26  θα αφορά 
κυρίως στις: 

• Διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών (COP 26) 

• Διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών που λειτουργεί ως σύνοδος των Μερών του 
Πρωτοκόλλου του Κιότο (CMP 14) 

•  Διάσκεψη των Μερών που λειτουργεί ως σύνοδος των Μερών της Συμφωνίας των 
Παρισίων (CMA 1) 

 
Επίσης, η COP26 θα φιλοξενήσει πολλές παράλληλες εκδηλώσεις και εκθέματα καλύπτοντας 
μεγάλο εύρος θεμάτων, το επίσημο πρόγραμμα των οποίων αναμένεται να ανακοινωθεί 
προσεχώς.  
 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το Ν.4414/2016 (ΦΕΚ 149/τ.Α/09-08-2016) άρθρα 42-45, 
έχει εγκριθεί η Εθνική Στρατηγική για την Κλιματική Αλλαγή και αναγράφεται ρητά η υποχρέωση 
των Περιφερειών να εκπονήσουν Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική 
Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ). Το ΠεΣΠΚΑ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που προσδιορίζει και ιεραρχεί 
τα απαραίτητα μέτρα και δράσεις προσαρμογής και θα πρέπει να εκπονηθεί από την οικεία 
Περιφέρεια. Το ΠεΣΠΚΑ Αττικής εγκρίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με σχετική 
εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής και μετά από γνώμη της 
Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης και της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας 
της Ατμόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εισηγείται για τη 
συμβατότητα του ΠεΣΠΚΑ με τις κατευθύνσεις και τους στόχους της Εθνικής Στρατηγικής για την 
Κλιματική Αλλαγή.  

Η Περιφέρεια Αττικής έχει ήδη εκπονήσει το Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην 
Κλιματική Αλλαγή, το οποίο μετά τη δημόσια διαβούλευση και σύμφωνη γνώμη της Περιφερειακής 
Επιτροπής Διαβούλευσης και του του ΥΠΕΝ βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισης της ΣΜΠΕ από την 
αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΝ.  

 
Η Περιφέρεια Αττικής τα τελευταία έτη παρακολουθεί συστηματικά τα τεκταινόμενα που αφορούν 
την κλιματική αλλαγή, καθώς επιδρά σε όλους τους παραγωγικούς τομείς και στην ποιότητα της 
ζωής των πολιτών. Επί σειρά ετών έχει προβεί σε μία σειρά ενεργειών για την απόκτηση γνώσης 
και υλοποίηση μέτρων και δράσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή: 

1. Στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου ORIENTGATE, έχει εκπονηθεί Πιλοτική 
Μελέτη & Στρατηγική για τους Υγροτόπους της Αττικής με τίτλο «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ 
ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ & ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ», όπου 
μελετώνται οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στους Υγροτόπους της Αττικής και 
περιγράφονται άξονες δράσης για τη προσαρμογή τους σε αυτήν καθώς και τη διατήρηση και 
ανάδειξή τους, Νοέμβριος 2014.  

2. Με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στο Ολοκληρωμένο Έργο LIFE IP 4 NATURA-
LIFE16 IPE GR000002, «Ολοκληρωμένες δράσεις για την διατήρηση και διαχείριση των 
περιοχών NATURA 2000, των ειδών, οικοτόπων και οικοσυστημάτων στην Ελλάδα – 
Integrated actions for the conservation and management of NATURA 2000 sites, species, 
habitats and ecosystems in Greece», για το φυσικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα στην 
Ελλάδα, το μεγαλύτερο σε χρηματοδότηση και διάρκεια που θα υλοποιηθεί στη χώρα μας. 

3. Συμμετοχή στο έργο με τίτλο:  «Improving the European Rivers Water Quality through Smart 
Water Management Policies /Βελτίωση της ποιότητας των υδάτων των ευρωπαϊκών ποταμών 
μέσω έξυπνων πολιτικών διαχείρισης», με το ακρωνύμιο BIGDATA4RIVERS και κωδικό 
PGI05949 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Europe, στοχεύει να προχωρήσει στην 
εφαρμογή των οδηγιών για τα ύδατα, προτείνοντας την προώθηση μιας έξυπνης διαχείρισης 
των υδάτων Το έργο έχει χρονική διάρκεια 3 ετών και η Περιφέρεια Αττικής συμμετέχει μέσω 
του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής. 

4. Συμμετοχή στο έργο EIFFEL (Horizon 2020) το οποίο αποσκοπεί στο να εκμεταλλευθεί 
εποικοδομητικότερα τις νέες δυνατότητες που προσφέρει η Γεωπαρατήρηση (Earth 
Observation) και να δημιουργήσει μεθοδολογίες μετριασμού της κλιματικής αλλαγής όσον 

http://ukcop26.orgcop26/
https://seors.unfccc.int/seors/reports/events_list.html?session_id=COP23
https://seors.unfccc.int/seors/reports/exhibits_list.html?session_id=COP23
https://www.interregeurope.eu/bigdata4rivers/
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αφορά την εκπομπή θερμοκηπικών αερίων καθώς και προσαρμογής σε αυτήν υπηρετώντας 
τη συμφωνία των Παρισίων.  

5. Η Περιφέρεια Αττικής παρακολούθησε τα τεκταινόμενα (εντός της πρώτης εβδομάδας της 
Συνόδου) της 21ης Σύνοδος της Διάσκεψης (COP21) των Μερών της Σύμβασης-Πλαισίου των 
Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCC), αλλιώς γνωστή και ως «Παρίσι 
2015», 30 Νοεμβρίου έως 11 Δεκεμβρίου 2015. Στην COP21 επιτεύχθηκε η «Συμφωνία του 
Παρισιού» για την υιοθέτηση μίας νέας παγκόσμιας συμφωνίας για το Κλίμα, με ισχύ μετά το 
2020 και με στόχο τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε επίπεδα κάτω των 
2οC. 

6. Η COP22 (22nd Conference Of Parties), στο Μαρακές, ακολούθησε την «Συμφωνία του 
Παρισιού», 7 έως 18 Νοεμβρίου 2016. Η Περιφέρεια Αττικής επίσης παρακολούθησε τα 
τεκταινόμενα της COP22 (κατά τη δεύτερη εβδομάδα αυτής) και συμμετείχε ενεργά στην 
«κλειστή» ετήσια συνεδρίαση για τα Κράτη και τις Περιφέρειες (Annual States & Regions 
General Assembly) του “The Climate Group” (TCG), την 13η Νοεμβρίου.  

7. Η COP23 (23nd Conference Of Parties), διοργανώθηκε στη Βόννη Γερμανίας, από 6 έως 17 
Νοέμβριου 2017 και η Περιφέρεια Αττικής παρακολούθησε τα τεκταινόμενα αυτής (κατά τη 
δεύτερη εβδομάδα) ενώ συμμετείχε ενεργά στην «κλειστή» ετήσια συνεδρίαση για τα Κράτη 
και τις Περιφέρειες (Annual States & Regions General Assembly) του “The Climate Group” 
(TCG), την 12 Νοεμβρίου. 

8. Η COP24 (24th Conference Of Parties, COP24) διοργανώθηκε στο Κατοβίτσε της Πολωνίας 
από 3 έως 14 Δεκεμβρίου 2018 και η Περιφέρεια Αττικής παρακολούθησε τα τεκταινόμενα 
αυτής (κατά την πρώτη εβδομάδα) ενώ συμμετείχε ενεργά στην «κλειστή» ετήσια συνεδρίαση 
για τα Κράτη και τις Περιφέρειες (Annual States & Regions General Assembly) του “The 
Climate Group” (TCG). 

Η Περιφέρεια Αττικής συνεχίζοντας την ενημέρωση, επικοινωνία και προώθηση ιδεών και 
ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών αλλά και την προώθηση της συνεργασίας με θεσμικούς 
παράγοντες που παράγουν γνώση και πολιτικές για την κλιματική αλλαγή προτείνεται να 
παρακολουθήσει όσο το δυνατόν περισσότερες εκδηλώσεις που διενεργούνται υπό την ομπρέλα 
της COP26, από την 7η  έως και την 11η Νοεμβρίου 2021 (εντός της δεύτερης εβδομάδας 
διεξαγωγής της COP26).  
 
 
Ενδεικτικός προϋπολογισμός κόστους συμμετοχής στην COP26 
Παρακάτω περιγράφεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για τη συμμετοχή της Γενικής Δ/ντριας 
Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής καθώς και μίας υπαλλήλου του Γραφείου 
Υποστήριξης της Γενικής Δ/νσης Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής, ως εξής: 

 
- Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής, κα Αργυρή 

Παρασκευοπούλου: 
Αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής και μετακίνηση από και προς το αεροδρόμιο= 600€ 
Διαμονή για τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις: 4x220= 880€ 
Αποζημίωση για πέντε (5) ημέρες= 5x100= 500€ 
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ= 1.980€ 
 

- Υπάλληλο του Γραφείου Υποστήριξης της Γενικής Δ/νσης Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής 
Αλλαγής, κα. Ιωάννα Χάλαρη: 
Αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής και μετακίνηση από και προς το αεροδρόμιο= 600€ 
Διαμονή για τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις: 4x160= 640€ 
Αποζημίωση για πέντε (5) ημέρες: 5x80= 400€ 
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ= 1.640€ 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 1.980+1.640=3.620€ 
 

Παρακαλούμε να εγκριθούν: 
 

Α) η σκοπιμότητα της συμμετοχής στην COP26 στη Γλασκώβη του Ηνωμένου Βασιλείου ως εξής: 

http://www.cop21.gouv.fr/en
mailto:http://unfccc.int/meetings/marrakech_nov_2016/meeting/9567.php
https://www.theclimategroup.org/
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/un-climate-change-conference-november-2017/sessions-of-negotiating-bodies/cop-23/cop-23
http://cop24.katowice.eu/
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 για την περίοδο 07 έως και 11 Νοεμβρίου 2021 (εντός της δεύτερης εβδομάδας της COP26) 
για τις: 

1. Αργυρή Παρασκευοπούλου, Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Βιώσιμης Ανάπτυξης και 
Κλιματικής Αλλαγής (ΠΕ Περιβάλλοντος, Δρ.) 

2. Ιωάννα Χάλαρη, υπάλληλο του Γραφείου Υποστήριξης της Γενικής Δ/νσης Βιώσιμης 
Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής, (ΠΕ Περιβάλλοντος, Δρ.) 

 
Β) ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός 3.620€ (περιλαμβανομένων των φόρων) για τη 

συμμετοχή των 2 ατόμων στη  COP26 στη Γλασκώβη του Ηνωμένου Βασιλείου όπως 
περιγράφεται παραπάνω. 

 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
         Την έγκριση: 

Α) Της σκοπιμότητας της συμμετοχής στην COP26 στη Γλασκώβη του Ηνωμένου Βασιλείου ως 
εξής: 

 για την περίοδο 07 έως και 11 Νοεμβρίου 2021 (εντός της δεύτερης εβδομάδας της COP26) 
για τις: 

1. Αργυρή Παρασκευοπούλου, Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Βιώσιμης Ανάπτυξης και 
Κλιματικής Αλλαγής (ΠΕ Περιβάλλοντος, Δρ.) 

2. Ιωάννα Χάλαρη, υπάλληλο του Γραφείου Υποστήριξης της Γενικής Δ/νσης Βιώσιμης 
Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής, (ΠΕ Περιβάλλοντος, Δρ.) 

 
Β) του ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 3.620€ (περιλαμβανομένων των φόρων) για τη 

συμμετοχή των 2 ατόμων στη  COP26 στη Γλασκώβη του Ηνωμένου Βασιλείου όπως 
περιγράφεται παραπάνω. 

 
 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραμάνος Χρήστος και το αναπληρωματικό 

μέλος κ. Αγγέλης Σπυρίδων απέχουν από την ψηφοφορία. 
➢ Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής επιτροπής κ.κ. Κατριβάνος Γεώργιος και 

Ανδρουλακάκης Νικόλαος καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση. 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Χρονοπούλου Νίκη καταψηφίζει την ως άνω 

απόφαση. 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Γεωργόπουλος Γεώργιος 
Αδαμόπουλου Γεωργία 
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Καραμάνος Χρήστος 
Αγγέλης Σπυρίδων  
Κατριβάνος Γεώργιος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Χρονοπούλου Νίκη 
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