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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 58η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2553/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 16-11-2021, 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: 957367/11-11-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 11-11-2021. 
 

 
Θέμα 3ο 

Εισήγηση για την έγκριση Σκοπιμότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής σε χρηματοδοτούμενο 
πρόγραμμα, HORIZON EUROPE με προτεινόμενο τίτλο: «BRAVE». 
 
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  

• Αδαμοπούλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  

• Καραμάνος Χρήστος  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Λογοθέτη Αικατερίνη  

• Κατριβάνος Γεώργιος 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Κουρή Μαρία 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Μαρία Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Κόκκαλη 
(Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος) ο οποίος  ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα HORIZON2020 

 
Το «Ορίζοντας Ευρώπη» (Horizon Europe) είναι το βασικό πρόγραμμα χρηματοδότησης της 

ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία με προϋπολογισμό 95,5 δισ. Ευρώ για την περίοδο 2021-
2027. Αντιμετωπίζει την κλιματική αλλαγή, συμβάλλει στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης του ΟΗΕ και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της ΕΕ. 

Το πρόγραμμα διευκολύνει τη συνεργασία και ενισχύει τον αντίκτυπο της έρευνας και της 
καινοτομίας στην ανάπτυξη, υποστήριξη και εφαρμογή πολιτικών της ΕΕ, ενώ αντιμετωπίζει τις 
παγκόσμιες προκλήσεις. Υποστηρίζει τη δημιουργία και την καλύτερη διασπορά άριστων γνώσεων 
και τεχνολογιών. 

 
Οι προτάσεις για τα προγράμματα «Ορίζοντας Ευρώπη» υποβάλλονται στην Ε.Ε.. Η παρούσα 
πρόταση εμπίπτει στην περιοχή «Ανθεκτική στις Καταστροφές Κοινωνία για την Ευρώπη (Disaster-
Resilient Society for Europe)» και συγκεκριμένη στον τομέα:  

- Ολοκληρωμένη μείωση του κινδύνου καταστροφών για ακραία κλιματικά φαινόμενα: από 
συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης έως μακροπρόθεσμη προσαρμογή και ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας “Integrated Disaster Risk Reduction for extreme climate events: from early 
warning systems to long term adaptation and resilience building” (Disaster-Resilient Society 
2021 HORIZON-CL3-DRS-2021-01-02),  

είναι ενός σταδίου και η προθεσμία υποβολής της λήγει την 23η Νοεμβρίου 2021. 
Οι προτάσεις στο εν λόγω τομέα συμβάλουν στον Στρατηγικού Σχεδίου Horizon Europe 2021-2024: 
«Οι απώλειες από φυσικές, τυχαίες και ανθρωπογενείς καταστροφές μειώνονται μέσω της 
ενισχυμένης μείωσης του κινδύνου καταστροφών με βάση την πρόληψη δράσεις, καλύτερη 
κοινωνική ετοιμότητα και ανθεκτικότητα και βελτιωμένη διαχείριση κινδύνου καταστροφών με 
συστημικό τρόπο» και πιο  συγκεκριμένα, στα παρακάτω: 

− Βελτιωμένη κατανόηση, ενισχυμένη γνώση και επίγνωση της κατάστασης από τους πολίτες, 
σχετικά με τους κινδύνους που σχετίζονται με καταστροφές, ενδυναμώνοντας τη δράση τους 
και συνεπώς αυξάνοντας την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής κοινωνίας. 

− Αποτελεσματικότερος διατομεακός, διακλαδικός, διασυνοριακός συντονισμός του κύκλου 
διαχείρισης κινδύνου καταστροφών (από την πρόληψη, την ετοιμότητα στον μετριασμό, την 
απόκριση και την ανάκαμψη) από διεθνές σε τοπικό επίπεδο. 

− Ενισχυμένη ανταλλαγή γνώσεων και συντονισμός σχετικά με την τυποποίηση στον τομέα της 
διαχείρισης κρίσεων. 

− Ενισχυμένες ικανότητες των πρώτων ανταποκριτών σε όλες τις επιχειρησιακές φάσεις που 
σχετίζονται με κάθε είδους (φυσικές και ανθρωπογενείς) καταστροφές, ώστε να μπορούν να 
προετοιμάσουν καλύτερα τις επιχειρήσεις τους, να έχουν πρόσβαση σε ενισχυμένη 
επίγνωση της κατάστασης, να διαθέτουν μέσα για να ανταποκρίνονται στα γεγονότα με 
ταχύτερο, ασφαλέστερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο, καθώς και να μπορούν να 
προχωρήσουν πιο αποτελεσματικά στην αναγνώριση, τη διαλογή και τη φροντίδα των 
θυμάτων. 

 
Γενικές πληροφορίες για το προτεινόμενο Έργο 
Στόχοι του έργου BRAVE είναι να: 
- Εξερευνήσει, παράξει και καταστήσει διαθέσιμα δεδομένα κλιματικής/καιρικής πρόγνωσης και 

δείκτες ακραίων γεγονότων που σχετίζονται με το κλίμα (πλημμύρες, ξηρασίες, καύσωνες και 
δασικές πυρκαγιές) εμπνευσμένα από τέσσερις τοποθεσίες, Living Lab sites, του έργου. 

- Εξερευνήσει, βελτιώσει, προτείνει, εκπαιδεύσει, δοκιμάσει και επικυρώσει εργαλεία/αλγόριθμους 
και διαδικασίες έγκαιρης προειδοποίησης για την υποστήριξη της απόκρισης έκτακτης ανάγκης και 
της λήψης αποφάσεων. 

- Βελτιώσει τις διαδικασίες/πρακτικές, διασφαλίζοντας ότι οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται με 
τον σωστό τρόπο και την κατάλληλη στιγμή στα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη. 

- Δημιουργήσει μία νέα διαδικτυακή πλατφόρμα για την παροχή πληροφοριών προσαρμοσμένων 
στις ανάγκες των τοποθεσιών, Living Lab sites. 

- Δημιουργήσει και προωθήσει μια Ομάδα Οργάνωσης Εθελοντών για την ενίσχυση της 
ανταπόκρισης σε ακραία κλιματικά φαινόμενα, επιτρέποντας τη δέσμευση των τοπικών κοινοτήτων 
για πρόληψη, ετοιμότητα, ανταπόκριση, ανάκαμψη και μάθηση σε ακραία κλιματικά γεγονότα. 
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- Πραγματοποιήσει διάγνωση σχετικά με τα οργανωτικά και συμπεριφορικά εμπόδια στη 
διακυβέρνηση πολλαπλών κινδύνων και να προτείνει τρόπους αντιμετώπισης αυτών, μέσω της 
αλληλεπίδρασης με τις κοινότητες και τους κύριους τοπικούς και εθνικούς φορείς. 

 
Οι τοπικοί εταίροι του BRAVE, Living Lab Sites, θα συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες 

του έργου, συμπεριλαμβανομένων των συναντήσεων του έργου και των δράσεων διάχυσης. Θα 
συμβάλουν στον καθορισμό του πλαισίου για τη Διαχείριση Κινδύνου Καταστροφών και θα 
επιλέξουν τα κλιματικά δεδομένα και τους δείκτες κινδύνου (για έγκαιρη προειδοποίηση και 
προσαρμογή) που θα χρειαστούν. Θα υποστηριχθούν, επίσης, για τη βελτίωση των λειτουργικών 
τους διαδικασιών και τη συνεργασία με άλλους εμπλεκόμενους φορείς. 

 
Η Περιφέρεια Αττικής θα συμμετάσχει ως μία τοποθεσία (Living lab site) και θα διοργανώσει, 

με την υποστήριξη των συνεργατών BRAVE, μερικά εργαστήρια με τοπικούς εμπλεκόμενους φορείς 
και εκπροσώπους της κοινότητας και μια εκδήλωση προσομοίωσης, σύμφωνα με οδηγίες και έναν 
οδικό χάρτη κοινό για όλους. Τα σχόλια από αυτές τις δραστηριότητες θα υποστηρίξουν τα εξής: 

i) Σχεδιασμό, υλοποίηση και επίδειξη ενός καινοτόμου πλαισίου για τη Διαχείριση Κινδύνου 
Καταστροφών (Disaster Risk Management). 

ii) Ενισχυμένη κοινωνική δέσμευση και ετοιμότητα. 
iii)Βελτιωμένη διακυβέρνηση πολλαπλών κινδύνων και αξιολόγηση χρηματοοικονομικού 

κινδύνου. 
 

 
Εταιρικό σχήμα (υπό διαμόρφωση): 

Α/Α Όνομα εταίρου Χώρα 

1 
(Συντονιστής) 

LABORATORIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL Πορτογαλία 

2 BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES Γαλλία 

3 SOCIEDADE PORTUGUESA DE INOVACAO CONSULTADORIA 
EMPRESARIAL E FOMENTO DA INOVACAO SA 

Πορτογαλία 

4 ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ελλάδα 

5 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ Ελλάδα 

6 CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA Πορτογαλία 

7 SΙNLOC - SISTEMA INIZIATIVE LOCALI SPA Ιταλία 

8 ADDITION PROJECTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LDA Πορτογαλία 

9 INSTITUTO PORTUGUES DO MAR E DA ATMOSFERA, IP Πορτογαλία 

10 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ LUNDS Σουηδία 

11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ελλάδα 

  12  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΕΣΠΩΝ Ελλάδα 

  13 SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE CORSE Γαλλία 

 
Ενδεικτικός προϋπολογισμός  

Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του προγράμματος εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 5,6 εκ. 
ευρώ. Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός των δράσεων της Περιφέρειας Αττικής θα 
ανέρχεται συνολικά στα 240.000,00 125.000 ευρώ ± 20% περίπου, το οποίο θα καθοριστεί πριν την 
υποβολή αξιολόγησης και θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή της Περιφέρειας στα επιμέρους έργα του 
προγράμματος. Το πρόγραμμα είναι 100% χρηματοδοτούμενο και η Περιφέρεια Αττικής δεν θα 
επιβαρυνθεί με ίδιους πόρους. 

 
Διάρκεια έργου: 4 έτη.  
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Αναμενόμενα άμεσα και έμμεσα οφέλη για την Περιφέρεια Αττικής από το έργο: 
✓ Υποστήριξη της εφαρμογής διεθνών πλαισίων πολιτικής (π.χ. το Πλαίσιο Sendai για τη μείωση 

του κινδύνου καταστροφών, τη συμφωνία του Παρισιού, τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης), 
των πολιτικών της ΕΕ για τη διαχείριση κινδύνων καταστροφών για την αντιμετώπιση φυσικών 
και ανθρωπογενών απειλών (είτε τυχαίες είτε εκ προθέσεως), προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας και τη νέα στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στο κλίμα. 

✓ Συνεισφορά στην κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Αττικής που απορρέουν από υποχρεώσεις-
αρμοδιότητές της, σύμφωνα με διατάξεις των (α) και (β) σχετικών: 

− Εκπόνηση στρατηγικών σχεδίων, προγραμμάτων και μελετών για την αντιμετώπιση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της κλιματικής αλλαγής. 

− Εξειδίκευση των κατευθυντήριων γραμμών περιβαλλοντικής πολιτικής σε επίπεδο 
μητροπολιτικής περιφέρειας. 

− Μέριμνα συγκέντρωσης των γενικών πληροφοριών για την ποιότητα του περιβάλλοντος.  

− Συντονισμός των ενεργειών για την παρακολούθηση και προστασία του περιβάλλοντος, 
ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου ο φυσικός αποδέκτης, οι προστατευτέοι φυσικοί πόροι, οι 
ρυπαίνουσες δραστηριότητες ή οι ενδεικνυόμενες λύσεις παρουσιάζουν διαδημοτικό 
χαρακτήρα.  

− Το συντονισμό του έργου πολιτικής προστασίας για την ετοιμότητα και την πρόληψη 
καταστροφών, αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών.  

− Το σχεδιασμό και οργάνωση θεμάτων πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των 
καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. 

✓ Ενίσχυση της προστασίας των πολιτών. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

την έγκριση σκοπιμότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής σε έργο, χρονικής διάρκειας 4 ετών, 
εφόσον προκριθεί, στο πλαίσιο χρηματοδότησης του ΗΟRΙΖΟΝ EUROPE, με προτεινόμενο τίτλο: 
«BRAVE». 
 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την 

ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση: «Είμαστε κατά της λογικής του Προγράμματος 
HORIZON και στη λογική της διαρκούς αναζήτησης τέτοιων προγραμμάτων για να γίνουν 
μελέτες για θέματα όπως το συγκεκριμένο για την λεγόμενη κλιματική αλλαγή και για τα μέτρα 
προστασίας από καταστροφές από έντονα καιρικά φαινόμενα.». 
 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμοπούλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  
Καραμάνος Χρήστος  
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Λογοθέτη Αικατερίνη  
Κατριβάνος Γεώργιος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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