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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ           

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας  
∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού  
Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών  
Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής  
Ταχ.∆/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17  
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 2132063532, 2132063536, 2132063775   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

Συνεδρίαση 16η   

 
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 157/2017 

Σήµερα 04/5/2017 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που 
πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών 
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού 
Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 88095/28-4-2017
πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά και της υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 89831/03-
5-2017 συµπληρωµατική αυτής, που κοινοποιήθηκαν νόµιµα, στις 28-4-2017 και 03-5-
2017 αντίστοιχα, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες 
καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους. 

 
Θέµα 6ο Η.∆. 

Έγκριση σκοπιµότητας για την υποβολή πρότασης συµµετοχής της Περιφέρειας Αττικής 
σε έργο, µε τίτλο: "∆υνατότερες και Ανθεκτικότερες αστικές υποδοµές στην ΕΕ" 
(“Stronger and Resilient Urban Infrastructures within the EU ”), στο πλαίσιο του 
προγράµµατος της Γενικής ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής 
Βοήθειας για την πρόληψη στην πολιτική προστασία και τη θαλάσσια ρύπανση - DG-
ECHO “Call for proposals on Prevention and Preparedness projects” - UCPM-2017-PP-
PREV-AG: Prevention in civil protection and marine pollution. 

 

∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο ενενήντα τριών (93) παρόντων Περιφερειακών 
Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη 
συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα), Καραµέρος Γεώργιος, 
Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης 
(Τάκης), Βασιλείου Ιωάννης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
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Η Αντιπρόεδρος κ. Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα 
Ο Γραµµατέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη 
Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, 
Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναλογίδου 
Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάµω, Αστρινάκη -
Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), 
Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, Γαβράς 
Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος, Γιάµαλη Αναστασία, Γιαννακάκη Μαρία, Γούλας 
Απόστολος, Γρηγοριάδης Θεµιστοκλής (Θέµης), ∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης), 
∆αµιανός Πέτρος, ∆ανάκος Χριστόφορος, ∆ανιά Νικολέττα, ∆ηµάκος ∆ηµήτριος, 
∆ηµοπούλου Ελένη, ∆ήµου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης 
Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου Αικατερίνη, 
Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, Καµάρας Παύλος, Καραµάνος 
Χρήστος, Καράµπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Κοροβέσης Στυλιανός, 
Κοροµάντζος Βασίλειος, Κορωναίου - Καµπά Σοφία, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), 
Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαµπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη 
Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς Ασηµάκης (Μάκης), Μαραβέλιας 
∆ηµήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυµάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, 
Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρµπούρης 
Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος 
Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης 
Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Ροκοφύλλου Άννα, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), 
Σγουρός Ιωάννης, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου 
Ελισσάβετ, Τζίβα Αιµιλία, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρµάκης 
Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χρήστου - Γερµενή Ευγενία, 
Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Απόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. ∆ούρου Ρένα. 
 
Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Φιλίππου Πέτρος. 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Ζωγραφάκη -Τελεµέ Ελένη, Κουκά Μαρίνα, Κουτσούµπα ∆έσποινα, Μαντούβαλος 
Πέτρος, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Πρωτούλης Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Σµέρος 
Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Τζήµερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τσαβαλιά 
Παρασκευή (Βιβή). 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  κ. 
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία.   
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής κ. 
Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στην Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Ι. Τσούπρα η οποία θέτει 
υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου την υπ’ αριθµ. πρωτ. 83533/26-4-2017 εισήγηση 
της Αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει 
σταλεί µαζί µε την πρόσκληση και έχει ως εξής : 

 
Με το παρόν τίθεται υπόψη του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας 
Αττικής και γίνεται εισήγηση για τη σκοπιµότητα συµµετοχής στην υποβολή πρότασης 
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έργου µε τον προσωρινό τίτλο: "∆υνατότερες και Ανθεκτικότερες αστικές υποδοµές 
στην ΕΕ" (“Stronger and Resilient Urban Infrastructures within the EU ”), στο 
πλαίσιο του προγράµµατος της Γενικής ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας για την πρόληψη στην πολιτική προστασία και τη 
θαλάσσια ρύπανση - DG-ECHO “Call for proposals on Prevention and Preparedness 
projects” - UCPM-2017-PP-PREV-AG: Prevention in civil protection and marine 
pollution. 
 
Σύντοµη περιγραφή του έργου: 

 
"∆υνατότερες και Ανθεκτικότερες αστικές υποδοµές στην ΕΕ" (“Stronger and 
Resilient Urban Infrastructures within the EU ”). 
 
Πρόγραµµα: DG-ECHO “Call for proposals on Prevention and Preparedness projects” 
Άξονα Προτεραιότητας: Πρόληψη (prevention). 
 
Ειδικός Σκοπός 1 – Έργα εστιασµένα στη βελτίωση της ανθεκτικότητας αστικών 
υποδοµών λαµβάνοντας υπόψη φαινόµενα domino και την ανθεκτικότητα των αστικών 
υποδοµών (Projects focusing on improving urban resilience by addressing cascade 
effects and the resilience of urban infrastructure). 
 
Προθεσµία υποβολής αιτήσεων: 11 Μαΐου 2017  
 
Η πρόταση µε τίτλο «∆υνατότερες και Ανθεκτικότερες αστικές υποδοµές στην ΕΕ» 
στοχεύει στην βελτίωση της ανθεκτικότητας των αστικών υποδοµών (ενέργειας, 
διαχείρισης υδάτων, υγείας, µεταφορών, κ.λ.π) λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες 
προστασίας τους από τις φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές, καθώς και τον 
ενδεχόµενο αντίκτυπο που η διακοπή της λειτουργίας τους θα έχει στην κοινωνική και 
οικονοµική δραστηριότητα.  
 
Η έννοια της ανθεκτικότητας των αστικών υποδοµών δεν θα πρέπει απλώς να 
περιορίζεται στην «εκ των υστέρων» αντιµετώπιση των καταστροφών σε αυτές. Η 
επιτυχής λύση της δράσης θα συνεισφέρει στο σχεδιασµό ή και στην κατασκευή 
ανθεκτικότερων αστικών υποδοµών που θα µπορούν να αντιµετωπίσουν ακραία 
γεγονότα διατηρώντας τα επίπεδα λειτουργίας τους σε ένα ελάχιστα αποδεκτό, αλλά και 
παράλληλα να διευκολύνει τη διαδικασία αντίδρασης σε περιπτώσεις καταστροφών 
µεγάλης κλίµακας.  Περαιτέρω η αλληλεπίδραση µεταξύ υποδοµών και πολιτικής 
προστασίας (σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο), των φορέων αντιµετώπισης 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και άλλων οργανισµών θα πρέπει να οργανωθεί µέσα σε 
ένα συνολικό πλαίσιο, καλύπτοντας όλες τις πτυχές και ανάγκες της επιχειρησιακής, 
κοινωνικής, οικονοµικής και περιβαλλοντικής ανθεκτικότητας και βιωσιµότητας αυτών. 
  
Η παρούσα πρόταση, αναγνωρίζοντας τις ανωτέρω αναγκαιότητες, επιδιώκει να 
προωθήσει µε απτό τρόπο συγκεκριµένα µέτρα για τον εντοπισµό και τη βελτίωση της 
ανθεκτικότητας των αλληλεξαρτώµενων υποδοµών και τις ανάγκες των φορέων 
αντιµετώπισης  Πολιτικής Προστασίας προκειµένου να ενισχυθεί το επίπεδο των 
υπηρεσιών προστασίας στην κοινωνία. 
 
Κατά την υλοποίηση της πρότασης σχεδιάζεται να αναπτυχθεί διαδραστικό διαδικτυακό 
εργαλείο (πλατφόρµα) µέσω του οποίου ο χρήστης θα µπορεί να εφαρµόζει σε 
προσοµοίωση τα προτεινόµενα µέτρα σε υποδοµές και να παρατηρεί τα αναµενόµενα 
αποτελέσµατα.  
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Το έργο θα λάβει υπόψη τους κανονισµούς της ΕΕ, τις κατευθυντήριες γραµµές, εθνικές 
στρατηγικές και περιφερειακές συµφωνίες και διαµέσου µιας διακρατικής προσέγγισης 
θα θέσει τις βάσεις για την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας µε σκοπό τον 
καθορισµό ενός κοινού πλαισίου για την αξιολόγηση της ανθεκτικότητα των αστικών 
υποδοµών στις περιβαλλοντικές πιέσεις που εντείνονται µε την κλιµατική αλλαγή αλλά 
και άλλες φυσικές καταστροφές. 
 
Οι περιοχές εφαρµογής θα είναι υποδοµές της Περιφέρειας Αττικής, και υποδοµές σε 
ευρωπαϊκές πόλεις στη Γαλλία, Κύπρο, Λιθουανία και Κροατία. 
 
Ειδικοί σκοποί:    

• Σχεδιασµός απλών και αποτελεσµατικών ενεργειών και εργαλείων προκειµένου 
κρίσιµες αστικές υποδοµές (π.χ µεταφορές, υγεία, διαχείριση υδάτων, ενέργεια 
κ.λ.π) να είναι ανθεκτικότερες σε φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές. 

• Ανάπτυξη και εφαρµογή δεικτών ανθεκτικότητας που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για την αξιολόγηση των αστικών υποδοµών µέσα σε µια πόλη. 

• ∆ηµιουργία κειµένου οδηγιών σχετικά µε την ανθεκτικότητα στις αστικές  
υποδοµές, συµπεριλαµβανοµένων σχετικών κατευθύνσεων µετά από φυσικές 
καταστροφές  (σεισµός, φωτιά, πληµµύρα) σε βασικές υποδοµές, το οποίο θα 
χρησιµεύσει ως εργαλείο διάδοσης κρίσιµων πληροφοριών στην κοινότητα των 
χρηστών. 

• Πραγµατοποίηση ασκήσεων επί χάρτου σε διάφορες περιοχές της ΕΕ 
(συµπεριλαµβανοµένης και της Περιφέρειας Αττικής) µε διαφορετικά 
χαρακτηριστικά και κινδύνους για να εξεταστεί η εγκυρότητα των προτεινόµενων 
προσεγγίσεων. 

• Ανάπτυξη και χρήση εκπαιδευτικού υλικού ως µέσο διάδοσης του έργου στην 
οικεία κοινότητα χρηστών (αστικές / περιφερειακές αρχές, φορείς εκµετάλλευσης 
υποδοµών, κλπ.) 

• Στοχευµένες εκστρατείες ενηµέρωσης δηµόσιων οργανισµών, υπηρεσιών, 
φορέων κλπ. σχετικά µε τα αποτελέσµατα του προγράµµατος και τον τρόπο που 
οι αστικές υποδοµές µπορούν να καταστούν πιο ανθεκτικές σε φαινόµενα 
φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. 

• Συµβολή στο σχεδιασµό δράσεων αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. 
 
Ο ρόλος της Περιφέρειας Αττικής στην πρόταση αφορά:  

• Τη συµµετοχή και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας στις δράσεις για την 
ανθεκτικότητα υποδοµών, καθώς και τον ρόλο που θα έχει ως φορέας διαχείρισης 
υποδοµών σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και επιπτώσεων κλιµατικής 
αλλαγής. 

• Τη διεξαγωγή άσκησης επί χάρτου για την ανάλυση της ανθεκτικότητας 
διαδηµοτικών υποδοµών (π.χ. αστικοί άξονες) που διαχειρίζεται η Περιφέρεια, η 
οποία και θα αποτελεί και το φορέα υλοποίησης της άσκησης. 

• Τη συνεισφορά σε δράσεις διάχυσης των αποτελεσµάτων. 
 
Εταιρικό σχήµα συνεργασίας έργου: 
 
Εκτός από την Περιφέρεια Αττικής στην προτεινόµενη πρόταση θα συµµετάσχουν οι εξής 
φορείς: 
  

• Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών  Επιστηµών «∆ηµόκριτος» (Ελλάδα) 
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• Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ – Ελλάδα) 
• Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο Κύπρου  
• Πανεπιστήµιο Veleučilište Velika Gorica (Κροατία) 
• ARTELIA S.A.S (Γαλλική Εταιρεία) 
• Entente pour la foret mediterranee (Γαλλικός Φορέας για ∆ασικές Πυρκαγιές) 
• ΤLithuanian Energy Institute (Ερευνητικό Ινστιτούτο της Λιθουανίας) 

 
Χρονική διάρκεια του έργου: 
 
Το έργο θα έχει µέγιστη χρονική διάρκεια 2 έτη. 
 
Ενδεικτικός Προϋπολογισµός: 

1. Ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισµός του προτεινόµενου έργου: ως 
1.000.000,00 € 

2. Ενδεικτικός προϋπολογισµός Περιφέρειας Αττικής:  ως 90-100.000,00 €.  
 
Σηµειώνεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται κατά 75% από το ευρωπαϊκούς πόρους και το 
υπόλοιπο 25% από έµµεση συµµετοχή. 
 
Η χρηµατοδότηση της Περιφέρειας θα είναι σε ποσοστό 75% από την ΕΕ στα πλαίσια 
της δράσης και το υπόλοιπο 25% θα καλυφθεί από ίδιους πόρους (µισθοδοσία µόνιµων 
υπαλλήλων). Επιλέξιµες δαπάνες είναι δαπάνες προσωπικού όπου µπορεί να 
προσληφθεί εξωτερικός συνεργάτης (µε ισοδύναµους ανθρωποµήνες), ταξίδια (κατ’ 
εκτίµηση 10.000,00 Ευρώ όπως και σε όλους τους εταίρους) και το κόστος 
διοργάνωσης άσκησης επί χάρτου. 

 
Αναµενόµενα άµεσα και έµµεσα οφέλη για την Περιφέρεια Αττικής από το έργο: 
 
Η Περιφέρεια Αττικής αναµένεται ότι:  
 
- θα αποκοµίσει εµπειρίες και θα αποκτήσει δεδοµένα και εργαλεία που σχετίζονται µε 
την εκτίµηση ανθεκτικότητας κρίσιµων υποδοµών σε φυσικές – τεχνολογικές 
καταστροφές. Με τον τρόπο αυτό θα βοηθηθεί στο σχεδιασµό δράσεων και µέτρων 
πρόληψης που αφορούν τόσο λειτουργία των υποδοµών και του µηχανισµού 
πολιτικής προστασίας αλλά και την προσαρµογή  στις επιπτώσεις από το φαινόµενο 
της κλιµατικής αλλαγής.  

- θα αποκτήσει πληροφορίες που θα µπορούν περαιτέρω  να αξιοποιηθούν ως 
κεντρικός φορέας σε άσκηση επί χάρτου σε υποδοµές που την αφορούν,  

- θα αποκτήσει τεχνογνωσία για την εκπαίδευση του προσωπικού της, αλλά και άλλων 
ενδιαφεροµένων φορέων – υπηρεσιών σε θέµατα εκτίµησης της ανθεκτικότητας των 
αστικών υποδοµών αλλά σχεδιασµού δράσεων πολιτικής προστασίας. 

- Θα αποκτήσει εµπειρίες σε θέµατα που αφορούν το σχεδιασµό πολιτικής 
προστασίας σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 

Με τη συµµετοχή της στο συγκεκριµένο πρόγραµµα η Περιφέρεια Αττική (και µάλιστα ως 
περιοχή εφαρµογής) θεωρούµε ότι µπορεί να αποκτήσει πληροφορία και εργαλεία 
σχεδιασµού προκειµένου να είναι σε θέση να ανταποκριθεί καλύτερα στο ρόλο της για 
την αντιµετώπιση φυσικών – τεχνολογικών καταστροφών και τη µείωση της τρωτότητας 
των υποδοµών που λειτουργούν. Η τελική ωφέλεια θα είναι για τους πολίτες, καθώς θα 
εξεταστούν οι δυνατότητες µείωσης της έκθεσή τους σε σχετικούς κινδύνους.   
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Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 

µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 

Εγκρίνει τη σκοπιµότητα της συµµετοχής της Περιφέρειας Αττικής στην υποβολή 
πρότασης έργου µε τον προσωρινό τίτλο: "∆υνατότερες και Ανθεκτικότερες αστικές 
υποδοµές στην ΕΕ" (“Stronger and Resilient Urban Infrastructures within the EU ”), στο 
πλαίσιο του προγράµµατος της Γενικής ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας για την πρόληψη στην πολιτική προστασία και τη θαλάσσια 
ρύπανση - DG-ECHO “Call for proposals on Prevention and Preparedness projects” - 
UCPM-2017-PP-PREV-AG: Prevention in civil protection and marine pollution. 
 

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Η. 
Παναγιώταρος, Ι. Μεγάλης, Π. Μουλιανάκης, Ε. Μπαρµπούρης, Α. Φωτόπουλος, Ε. 
Χρήστου – Γερµενή, Ι. Μανουσογιαννάκης, Χρ. Αγγελονίδη, Ε. Ζαφειρίου, Α. Μπαλού, 
Α. Βασιλάκη. 
 
Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Αικ. Θανοπούλου, Α. Μαντάς, Ι. 
Πρωτονοτάριος. 
 
 
 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 
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