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                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ                                                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 
∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού 
Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών 
Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής 

Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17   
Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα  
Τηλ :  213 2063532, 213 2063775  
 
Συνεδρίαση 39η 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 389/2012 

 
 Σήµερα 11/12/2012 ηµέρα Τρίτη και ώρα 15.00 συνήλθαν σε τακτική 
συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου  
Aνάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του 
Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. 
πρωτ. οικ. 181085/04-12-2012 προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράµπελα 
Κωνσταντίνου, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στις 04/12/2012 στον 
Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε 
καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους. 
 

Θέµα 2ο  ΕΗ∆ 
Έγκριση σκοπιµότητας για τη διεκδίκηση από την Περιφέρεια Αττικής της 
διοργάνωσης της επόµενης Ευρωπαϊκής ∆ιάσκεψης Κορυφής των 
Περιφερειών και των Πόλεων στην Αθήνα το 2014.  
 
 
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο παρόντων Περιφερειακών Συµβούλων 
κατά την έναρξη της συνεδρίασης εβδοµήντα πέντε (75) ενώ οι παρόντες και 
απόντες στη συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής:  
 
Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης. 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα, 
Μανιάτης Κων/νος, Παπαντωνίου Κων/νος, Καρακλιούµη Μαρία, Κατσικάρης 
∆ηµήτριος, Κισκήρα Χρυσάνθη. 
 
Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράµπελας Κωνσταντίνος 
Η Γραµµατέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Αδαµόπουλος Κων/νος, 
Αδαµοπούλου Μαρίνα, Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασίου Αθανάσιος, 
Αθανασόπουλος Κων/νος, Αλεβίζος Περικλής, Αµανατίδης Νικόλαος, 
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Αναγνώστου Αικατερίνη, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αξαρλής Ιωάννης, 
Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, Αφεντούλη ∆έσποινα,  Βακάλης 
Ευάγγελος, Βαρελάς ∆ηµήτριος, Βασιλάκη Ειρήνη, Βασιλάκης Μιχαήλ,  
Βασιλάκου Λιλίκα, Βιδάλη Μαρία, Βουδούρης Παναγιώτης, Βουράκης Μιχαήλ-
Άγγελος, Γάκης Αντώνιος, Γαλανός Νικόλαος, Γιαννακάκης Αντώνιος, 
Γιαννακάκος Βασίλειος, Γιοµπαζολιάς Γεράσιµος, Γκούµας Ιωάννης, 
∆αµάσκος Χαράλαµπος, ∆ηµαράς Γεώργιος, ∆ηµαράς Ιωάννης, ∆ηµόπουλος 
Ιωάννης, Επιτροπάκης Εµµανουήλ,  Ερµίδου Γεωργία, Ζαννιάς Αναστάσιος, 
Ηλίας Ιωάννης, Καληώρας Αθανάσιος, Καµµένος Γεώργιος, Κανελλάκης 
Κων/νος, Καπάταης Χρήστος, Καραΐνδρου Θάλεια, Καραµανλή Άννα,  Καψής 
Κων/νος, Κικίλιας Βασίλειος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοκκινόπουλος 
Ιπποκράτης, Κολοβού Ελένη, Κουρή - Συµβουλάκη Στυλιανή, Κυπραίος 
∆ηµήτριος, Κυπριανίδου  Ερµιόνη,  Κωνσταντάκου Μερόπη, Λιόσης Άγγελος, 
Μαΐστρος Παναγιώτης, Μανιάτης Καλλικράτης,  Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, 
Μαντσιώκα Αλεξάνδρα, Μανώλης Ιωάννης, Μαργαρίτης Γεώργιος, 
Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, Ματαράγκας Γεώργιος, 
Μεθυµάκη Άννα, Μπαρούτας ∆ηµοσθένης, Μπενέτος Ιωάννης, Παναγούλης 
Ευστάθιος, Πανταλάκη – Ανδριανοπούλου Ιωάννα, Πλεύρης Αθανάσιος, 
Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, Προµπονάς Ιάκωβος, Σαµόλης Αλέξανδρος, 
Σπονδυλίδης Αθανάσιος, Τσιρίδης Γεώργιος, Τσουκαλάς ∆ηµήτριος, Φλούδα 
Γεωργία, Φουντάς Γεώργιος, Χολέβα Μαρία, Ψαριανός Γρηγόριος. 
 
Απόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Χρήστου Στέφανος, ∆ήµου Σταυρούλα. 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Βαρεµένος Γεώργιος, Βλάχος Ιωάννης, 
Γιαννικάκης Θεµιστοκλής, Γούδης Χρήστος, ∆ιάκος Κων/νος, Ζαφειρίου 
Ελένη, Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος, Ζερβάκη Ηρώ, Καραθάνος Χαράλαµπος, 
Καστρινάκης Γεώργιος, Κουρούσης Χρήστος, Λούσκος Παναγιώτης, 
Λυµπέρη Ελένη - Κων/να, Μαρούγκα Ασπασία, Μπαλού Αλεξάνδρα, 
Μπάστας Κων/νος, Ροκοφύλλου Άννα, Σµέρος Γεώργιος, Σπυρίδων 
Σπυρίδων, Χάγιος Άγγελος. 
 
 
Χρέη υπηρεσιακής γραµµατέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής 
κ. Πάνθη ∆ούκα. 
 

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία και αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία (µε 
εβδοµήντα δύο (72) ψήφους υπέρ και οκτώ (8) ψήφους κατά) µε την απόλυτη 
πλειοψηφία του όλου αριθµού των µελών του Περιφερειακού Συµβουλίου η 
συζήτηση του θέµατος µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, ο Πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής κ. Κων/νος Καράµπελας δίνει το λόγο 
στον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Ι. Σγουρό, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής για τα εξής: 
 
Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι η Συνέλευση των περιφερειακών και 
τοπικών αντιπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Είναι µια πολιτική συνέλευση απαρτιζόµενη από αιρετούς αντιπροσώπους των 
περιφερειακών και των τοπικών αρχών στην υπηρεσία της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης. Βασιζόµενη στην πολιτική  νοµιµότητα, διασφαλίζει τη θεσµική 
εκπροσώπηση του συνόλου των περιοχών, των περιφερειών, των πόλεων και 
των δήµων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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Αποστολή της  είναι η ενσωµάτωση των περιφερειακών και των τοπικών 
αρχών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ευρώπη καθώς και η 
καλύτερη συµµετοχή των πολιτών.  
Η ΕτΠ απαρτίζεται από 344 Τακτικά και ισάριθµα Αναπληρωµατικά µέλη. Όλα 
τα Μέλη διορίζονται για τέσσερα έτη από το Συµβούλιο, µετά από πρόταση 
των κρατών µελών. Αν και κάθε χώρα επιλέγει τα µέλη που την εκπροσωπούν 
µε το δικό της τρόπο, οι αντιπροσωπείες οφείλουν να αντικατοπτρίζουν την 
πολιτική, γεωγραφική και περιφερειακή ή τοπική ισορροπία δυνάµεων του 
κράτους µέλους. Τα µέλη είναι εκλεγµένοι αντιπρόσωποι ή βασικοί 
παράγοντες των τοπικών ή περιφερειακών αρχών της περιφέρειάς τους.  
Η ΕτΠ επιτελεί το έργο της µε τη βοήθεια έξι εξειδικευµένων επιτροπών, που 
απαρτίζονται από µέλη της, τα οποία εξετάζουν λεπτοµερώς τις προτάσεις για 
τις οποίες ζητείται η γνωµοδότηση της ΕτΠ και καταρτίζουν σχέδια 
γνωµοδότησης. Στα σχέδια γνωµοδότησης υπογραµµίζονται τα σηµεία εκείνα, 
όπου διαπιστώνεται σύγκλιση µε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
καθώς και εκείνα στα οποία προτείνονται τροποποιήσεις µε στόχο τη βελτίωση 
του εγγράφου.  
Το κάθε σχέδιο γνωµοδότησης συζητείται, στη συνέχεια, σε µία από τις πέντε 
συνόδους ολοµέλειας της ΕτΠ που διεξάγονται κάθε χρόνο. Εάν η πλειοψηφία 
το εγκρίνει, τότε υιοθετείται ως γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών 
και διαβιβάζεται στην Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο.  
Η ΕτΠ εκδίδει επίσης ψηφίσµατα που αφορούν θέµατα πολιτικής 
επικαιρότητας. 
Συστάθηκε µε τη Συνθήκη του Μάαστριχτ. Η πρώτη της συνεδρίαση 
πραγµατοποιήθηκε τον Μάρτιο του 1994 στην Αθήνα. 
Υπάρχουν 6 επιτροπές στην ΕΤΠ, αποτελούµενες από µέλη της, οι οποίες 
ειδικεύονται σε συγκεκριµένους τοµείς πολιτικής:  
• COTER  
Επιτροπή "Πολιτική συνοχής"  
• ECOS  
Επιτροπή "Οικονοµική και Κοινωνική Πολιτική"  
• DEVE  
Επιτροπή "Βιώσιµη ανάπτυξη"  
• EDUC  
Επιτροπή «Πολιτισµός, Παιδεία και Έρευνα"  
• CONST  
Επιτροπή «Συνταγµατικά θέµατα, ευρωπαϊκή διακυβέρνηση και χώρος 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης»  
• RELEX  
Επιτροπή «Εξωτερικές σχέσεις και αποκεντρωµένη συνεργασία»  
 
Η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) παρέχει στις τοπικές και περιφερειακές 
αρχές τη δυνατότητα να εκφράζουν τις απόψεις τους στην καρδιά της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Η ΕτΠ συστάθηκε το 1994 επειδή το 75% της νοµοθεσίας της ΕΕ έχει 
εφαρµογή στο τοπικό ή το περιφερειακό επίπεδο και συνεπώς είναι λογικό οι 
αντιπρόσωποι των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειακής 
διοίκησης να συµµετέχουν στη διαδικασία κατάρτισης των νέων κοινοτικών 
νόµων. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συµβούλιο της Ευρώπης υποχρεούνται από τις 
Συνθήκες να ζητούν τη γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών όποτε 
διατυπώνονται νέες προτάσεις σε τοµείς που ενδέχεται να έχουν συνέπειες 
στο τοπικό και το περιφερειακό επίπεδο. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ όριζε 
πέντε τέτοιους τοµείς: την οικονοµική και κοινωνική συνοχή, τα διευρωπαϊκά 
δίκτυα υποδοµών, την υγεία, την εκπαίδευση και τον πολιτισµό. Η Συνθήκη 
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του Άµστερνταµ ήρθε να προσθέσει πέντε ακόµη τοµείς, την πολιτική 
απασχόλησης, την κοινωνική πολιτική, το περιβάλλον, την επαγγελµατική 
κατάρτιση και τις µεταφορές, οι οποίοι καλύπτουν σήµερα το µεγαλύτερο 
φάσµα των δραστηριοτήτων της ΕΕ.  
Εκτός από τους προαναφερθέντες τοµείς, η Επιτροπή, το Συµβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατηρούν το δικαίωµα να ζητούν τη γνωµοδότηση 
της ΕτΠ για προτάσεις που µπορούν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο 
τοπικό και το περιφερειακό επίπεδο. Η ΕτΠ µπορεί εξάλλου να καταρτίζει 
γνωµοδοτήσεις µε δική της πρωτοβουλία, προσθέτοντας έτσι, διάφορα θέµατα 
στο πρόγραµµα της ΕΕ. 
Η 5η Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη Κορυφής των Περιφερειών και των Πόλεων, 
πραγµατοποιήθηκε στις 22 και 23 Μαρτίου 2012 στην Κοπεγχάγη, και 
αποτελεί συνέχεια των προηγούµενων ανάλογων διασκέψεων του Άµστερνταµ 
(1997), του Wrocław (2005), της Ρώµης (2007) και της Πράγας (2009).  
Η επόµενη διάσκεψη θα πραγµατοποιηθεί το 2014 και θα συµπέσει µε 
τους εορτασµούς για τα 20 χρόνια από την ίδρυση της Επιτροπής των 

περιφερειών.  

Με βάση τις στατιστικές των εγγραφών που καταρτίστηκαν στο πλαίσιο της 
διάσκεψης κορυφής, της Κοπεγχάγης ενεγράφησαν συνολικά 667 
αντιπρόσωποι, στους οποίους συγκαταλέγονται: 
– 232 µέλη της ΕτΠ (186 τακτικά µέλη και 46 αναπληρωµατικά· ποσοστό 

απόντων σε σχέση µε τις εγγραφές: 17%)· 
– 92 εκλεγµένοι αντιπρόσωποι και οµιλητές (πλην των µελών της ΕτΠ)· 
– 284 ανώτεροι υπάλληλοι τοπικών και περιφερειακών αρχών και 

ενώσεων· 
– 59 δηµοσιογράφοι. 

 
Στις πρώτες δύο κατηγορίες περιλαµβάνονται 140 δήµαρχοι και πρόεδροι 
περιφερειών από όλη την Ευρώπη, ορισµένοι από τους οποίους δεν ήταν 
µέλη της ΕτΠ. 
Στην εναρκτήρια συνεδρίαση έλαβε µέρος ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής κ. Barroso ενώ στη συνεδρίαση λήξης της εκδήλωσης, έλαβαν 
µέρος ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Schulz και η 
Πρωθυπουργός της ∆ανίας κ. Thorning-Schmidt.  
Επειδή η επόµενη ∆ιάσκεψη Κορυφής το 2014 συµπίπτει µε τα 20 χρόνια από 
την ίδρυση της Επιτροπής, και µε δεδοµένο ότι η πρώτη, εναρκτήρια, 
∆ιάσκεψη πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα το 1994, θεωρούµε εξαιρετική τη 
συγκυρία να υποβάλλουµε επίσηµα αίτηµα για να πραγµατοποιηθεί η 
∆ιάσκεψη του 2014 για τα 20 χρόνια, στην Αθήνα. Τόσο για συµβολικούς 
λόγους, όσο και για καθαρά πρακτικούς λόγους η διεξαγωγή της ∆ιάσκεψης 
κορυφής στην Αθήνα θα καταστήσει την Αθήνα και την Ελλάδα επίκεντρο του 
Πανευρωπαϊκού και του παγκόσµιου πολιτικού ενδιαφέροντος, και µια 
εξαιρετική ευκαιρία για την προβολή της χώρας µας, αλλά και προώθησης των 
θέσεων µας. Σε αυτή την κρίσιµη πολιτική συγκυρία µόνο µια επιθετική και 
εξωστρεφή πολιτική που θα τονίζει τις προοπτικές και τις δυνατότητες της 
χώρας, θα µας βγάλει από το αδιέξοδο.  
Για το λόγο αυτό ζητώ την έγκριση σκοπιµότητας για να διεκδικήσει επίσηµα η 
Περιφέρεια Αττικής την διοργάνωση της επόµενης ∆ιάσκεψης Κορυφής των 
Περιφερειών και των Πόλεων το 2014.  
Το ακριβές κόστος συµµετοχής της Περιφέρειας Αττικής θα προκύψει µετά 
από συζητήσεις µε την Επιτροπή των Περιφερειών, και θα προσδιορίζει 
αναλυτικά τις παρεχόµενες υπηρεσίες (διαµονή, µεταφορά, γεύµα, διερµηνεία 
ή ότι άλλο χρειαστεί). Σε κάθε περίπτωση είµαστε διατεθειµένοι να 
προσφέρουµε, τουλάχιστον,  ακριβώς τις ίδιες παροχές που προσέφερε η 
Κοπεγχάγη στην προηγούµενη ∆ιάσκεψη Κορυφής. Αναλυτικός 
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προϋπολογισµός και κόστος της συµµετοχής µας  θα εγκριθεί σε επόµενο 
Περιφερειακό Συµβούλιο, αφού καταλήξουµε στις δράσεις που θα καλύψει η 
Περιφέρεια Αττικής.  
Ζητώ, λοιπόν, την εξουσιοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου για να 
προβώ σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες για την υποβολή του επίσηµου 
αιτήµατος προς την Επιτροπή των Περιφερειών για την διεκδίκηση της 
επόµενης ∆ιάσκεψης Κορυφής των Περιφερειών και των Πόλεων, στην 
Περιφέρεια Αττικής το 2014.   
 

                 Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 
µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία (µε 66 ψήφους υπέρ) 

 
1) Εγκρίνει τη σκοπιµότητα για τη διεκδίκηση από την Περιφέρεια Αττικής 

της διοργάνωσης της επόµενης Ευρωπαϊκής ∆ιάσκεψης Κορυφής των 
Περιφερειών και των Πόλεων στην Αθήνα το 2014. 

2) Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Αττικής να προβεί σε όλες τις 
απαιτούµενες ενέργειες για την υποβολή του επίσηµου αιτήµατος προς την 
Επιτροπή των Περιφερειών για την διεκδίκηση της επόµενης ∆ιάσκεψης 
Κορυφής των Περιφερειών και των Πόλεων στην Περιφέρεια Αττικής το 2014.  

3) Εγκρίνει την προεκτιµώµενη δαπάνη των 600.000 ευρώ περίπου για 
τη διοργάνωση της επόµενης Ευρωπαϊκής ∆ιάσκεψης Κορυφής των 
Περιφερειών και των Πόλεων στην Αθήνα το 2014. 
Ο αναλυτικός προϋπολογισµός και το οριστικό κόστος συµµετοχής της 
Περιφέρειας Αττικής θα εγκριθούν σε επόµενη συνεδρίαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου.  

 
 
 
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. 

Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Βακάλης Ευάγγελος, 
Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κυπραίος ∆ηµήτριος, Φλούδα Γεωργία. 
 

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Αθανασίου Αθανάσιος, 
∆ηµαράς Ιωάννης, Κωνσταντάκου Μερόπη, Παναγούλης Ευστάθιος, Πιπιλή 
Αικατερίνη, Τσουκαλάς ∆ηµήτριος, Κυπριανίδου  Ερµιόνη, Καπάταης 
Χρήστος. 
 

 

   
 

 
      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.                      Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.   
  
 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ                    ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΠΙΠΙΛΗ  

ΑΔΑ: Β4ΜΛ7Λ7-ΖΞ9


