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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 63 822 
   213 20 63 776 
             
Συνεδρίαση 60η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2642/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 23-11-2021, 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: 981768/18-11-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 18-11-2021. 
 

Θέμα 40ο  
Έγκριση της συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής στο εταιρικό σχήμα για την υποβολή της 
πρότασης για το έργο “LIFE CLIMAIR – Promoting behavioural change across society using 
innovative IoT tools on the effects and feedbacks between air pollution and climate change” 
(«Προώθηση της αλλαγής συμπεριφοράς στην κοινωνία, χρησιμοποιώντας καινοτόμα εργαλεία 
Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things – IoT)»)  στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE. 
 
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  

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Μελάς Σταύρος 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λογοθέτη Αικατερίνη  
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κουρή Μαρία 

• Καραμάνος Χρήστος 
 
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, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Μίσκα, η 
οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Έχοντας υπ΄ όψη : 

ΑΔΑ: Ψ3ΤΜ7Λ7-9ΘΨ



 

 2 

1. Το N. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’/87/7.6.2010). 
2. Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. – Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι». 
3. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/τ.Α’/2010), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 66313/24553/25-08-2017 (ΦΕΚ 3051/τ.Β’/05-09-2017) Απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής έγκρισης της τροποποίησης – 
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την 37419/13479 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β’/11-05-2018). 
4. Το Νόμο 4735/2020  (ΦΕΚ Α' 197/12-10-2020) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων 
της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού 
Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την 
εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις». 
5. Τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE και τις σχετικές οδηγίες υποβολής 
πρότασης. 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 
ToLIFE αποτελεί το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Προστασία του Περιβάλλοντος και την 
Κλιματική Αλλαγή.  
Το πρόγραμμα προσφέρει δυνατότητα για χρηματοδότηση προτάσεων στις ακόλουθες θεματικές 
προτεραιότητες: 
▪ Φύση και Βιοποικιλότητα, 
▪ Κυκλική Οικονομία και Ποιότητα Ζωής, 
▪ Μετρίαση και Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, 
▪ Μετάβαση σε Καθαρή Ενέργεια 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 
Ο κύριος στόχος του έργου LIFE CLIMAIR είναι η προώθηση της αλλαγής συμπεριφοράς, μέσω 
της ενεργοποίησης της κοινωνίας για την υποστήριξη των πολιτικών διαχείρισης και προσαρμογής 
στην κλιματική κρίση, καθώς και των συνεχιζόμενων δράσεων για την οικοδόμηση μιας πιο 
πράσινης Ευρώπης.  
Η μεθοδολογία επίτευξης των στόχων του έργου CLIMAIR περιλαμβάνει: 
1) Εκπαίδευση φορέων και ενδιαφερομένων, όπως φοιτητές, δάσκαλοι, οργανισμοί, ΜΚΟ αλλά και 
άλλα λιγότερο ενεργά μέλη της κοινωνίας, με ειδικά προσαρμοσμένα εκπαιδευτικά και 
πληροφοριακά προγράμματα, με τη μορφή «ζωντανών εργαστηρίων» (livinglabs) και 
πρωτοβουλιών συνδημιουργίας. 
2) Ανάπτυξη μιας ανοιχτής και ευέλικτης πλατφόρμας και λογισμικού υποστήριξης πολιτικών που 
σχετίζονται με τη διαχείριση και την αναχαίτιση της κλιματικής αλλαγής σε περιφερειακό επίπεδο 
(Εργαλείο Πολιτικής LIFE CLIMAIR), με στόχο την υποβοήθηση λήψης αποφάσεων και εύρεσης 
κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων. 
3) Ανάπτυξη μιας καινοτόμου, δωρεάν εφαρμογής έξυπνου τηλεφώνου, με παιγνιώδη 
στοιχεία,προσανατολισμένη δημογραφικά σε νεαρούς χρήστες,για την ευαισθητοποίηση σε 
ατομικό επίπεδο και τη διάχυση γνώσης σχετικά με τις δυνατότητες προσαρμογής στην κλιματική 
αλλαγή (Εφαρμογή LIFE CLIMAIR). Η εφαρμογή θα προωθήσει και θα επιδείξει έναν διαφορετικό 
τρόπο ζωής, τον "τρόπο ζωής χαμηλών εκπομπών άνθρακα (LowCarbon / LOCA Lifestyle)" 
λαμβάνοντας υπόψη τα τρέχοντα πρότυπα τρόπου ζωής, τις υφιστάμενες ανάγκες και 
δυνατότητες.  
4) Συγκρότησηενός πλαισίου για τη συλλογή όλων των δεδομένων που απαιτούνται από επίσημες 
αρχές και οργανισμούς, για τον υπολογισμό και την παρακολούθηση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και κλασικών ρύπων στην ατμόσφαιρα, καθώς και δημιουργία μιας 
αυτοματοποιημένης διαδικασίας εισαγωγής σε μια βάση δεδομένων GIS. 
 
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου LIFE CLIMAIR θα είναι: 

• Το εργαλείο πολιτικής LIFE CLIMAIR για την διάχυση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και την 
προσαρμογή των αναγκών των εμπλεκόμενων αρχών σε περιφερειακό επίπεδο. 
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•Η παιγνιώδης εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα LIFE CLIMAIR, για την επίδειξη των 
βραχυπρόθεσμων δυσμενών συνθηκών που απορρέουν από τον προσωπικό τρόπο ζωής. 

• Τα ζωντανά εργαστήρια (livinglabs) για τη βιωματική μάθηση των ενδιαφερόμενων, ομάδων & 
φορέων, σχετικά με τη ζωτική σημασία της ανάπτυξης ενός αποτυπώματος χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα. 

•Ευαισθητοποίηση του κοινού στο θέμα της κλιματικής αλλαγής, ανά περιοχή και σε σύνδεση με 
τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων και την κλιματική αλλαγή, τις εκάστοτε αντίξοες συνθήκες και 
ακραία καιρικά φαινόμενα, με διάχυση πληροφορίας για προστασία και μετριασμό των δυσμενών 
αποτελεσμάτων.  

• Μια ανοιχτή και ευέλικτη πλατφόρμα με πληροφορίες έργου, η οποία θα συνδέει τις διάφορες 
εφαρμογές, δικτυακούς τόπους και δράσεις, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. 
 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Η Περιφέρεια Αττικής θα συμβάλει στις ακόλουθες δράσεις:  

1. Στην καταγραφή της ισχύουσας νομοθεσίας και σχεδιασμού της στρατηγικής επικοινωνίας. 
2. Στον σχεδιασμό του εργαλείου άσκησης πολιτικής και στην πιλοτική και τελική εφαρμογή 

του. 
3. Στη διάχυση των ευρημάτων και αποτελεσμάτων του έργου, τόσο σε αρμόδιους φορείς 

όσο και στους πολίτες. 
4. Στην παρακολούθηση του αντίκτυπου του έργου. 
5. Στη διαχείριση του έργου, διασύνδεσης του με άλλα συναφή έργα και διαμόρφωσης 

μελλοντικού σχεδίου περαιτέρω αξιοποίησης. 
 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 

Α/Α ΕΤΑΙΡΟΣ ΧΩΡΑ 

1 Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Επικεφαλής Εταίρος) Ελλάδα 

2 
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών ‘Δημόκριτος’ - 
ΙΠΡΕΤΕΑ 

Ελλάδα 

3 Sybilla Consulting Engineers Ltd Ελλάδα 

4 
Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής - 
ΕΛΙΑΜΕΠ 

Ελλάδα 

5 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελλάδα 

6 Περιφέρεια Θεσσαλίας Ελλάδα 

7 Περιφέρεια Αττικής Ελλάδα 

8 Institute for Development and International Relations Κροατία 

9 GreenBalkanFoundation Κόσοβο 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1.950.000,00€. 
Ο προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Αττικής ανέρχεται περίπου στις150.000,00€.Η 
χρηματοδότησή του καλύπτεται σε ποσοστό 60% από Ευρωπαϊκούς πόρους. 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
4 έτη. 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
30Νοεμβρίου 2021. 
 

Μετά τα παραπάνω  εισηγούμαστε: 
Τη λήψη απόφασης έγκρισης σκοπιμότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής στο εταιρικό 
σχήμα για την υποβολή της πρότασης για το έργο “LIFECLIMAIR – 
PromotingbehaviouralchangeacrosssocietyusinginnovativeIoTtoolsontheeffectsandfeedba
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cksbetweenairpollutionandclimatechange”(«Προώθηση της αλλαγής συμπεριφοράς στην 
κοινωνία, χρησιμοποιώντας καινοτόμα εργαλεία Διαδικτύου των Πραγμάτων (InternetofThings–
IoT)»)στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
 
Την έγκριση σκοπιμότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής στο εταιρικό σχήμα για την 
υποβολή της πρότασης για το έργο “LIFECLIMAIR – 
PromotingbehaviouralchangeacrosssocietyusinginnovativeIoTtoolsontheeffectsandfeedba
cksbetweenairpollutionandclimatechange”(«Προώθηση της αλλαγής συμπεριφοράς στην 
κοινωνία, χρησιμοποιώντας καινοτόμα εργαλεία Διαδικτύου των Πραγμάτων (InternetofThings–
IoT)»)στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE. 
 

 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος  καταψηφίζει την ως 

άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Είμαστε κατά της λογικής του Προγράμματος LIFE 
και στη λογική της διαρκούς αναζήτησης τέτοιων προγραμμάτων για να γίνουν μελέτες για 
θέματα όπως το συγκεκριμένο την υποστήριξη δηλαδή των πολιτικών διαχείρισης και 
προσαρμογής στην λεγόμενη κλιματική κρίση» 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Μελάς Σταύρος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
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