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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ           

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας  
Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού  
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών  
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής  
Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17  
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213-2063532, 536, 775   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

 
Συνεδρίαση 12η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 91/2018 

Σήμερα 29/3/2018 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. 60930/23-3-2018 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που 
κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 23-3-2018, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από 
τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς 
Συμβούλους. 

Θέμα 6ο Η.Δ. 

Έγκριση σκοπιμότητας για την υποβολή πρότασης συμμετοχής της Περιφέρειας 
Αττικής σε έργο, με τίτλο: " Ανθεκτική προσαρμογή των Μεσογειακών Πόλεων και 
Περιφερειών στην κλιματική αλλαγή " (“Resilient based climate change adaptation in 
Mediterranean cities and regions”), στο πλαίσιο του προγράμματος της Γενικής 
Διεύθυνσης 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-2018-PP-PREV-AG: Prevention 
in civil protection and marine pollution. 

 
Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο ογδόντα τριών (83) 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 
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Γεώργιος, Καπάταης Χρήστος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), Βασιλείου 
Ιωάννης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σμέρος Ιωάννης 
Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμόπουλος 
Νικόλαος, Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, 
Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναγνωστοπούλου 
Μαργαρίτα, Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, 
Αποστολοπούλου Μαλάμω, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βασιλάκη Άννα, Βλάχος 
Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης 
Αντώνιος, Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης), Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος 
Χριστόφορος, Δημάκος Δημήτριος, Δημοπούλου Ελένη, Δήμου Σταυρούλα, 
Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, 
Ζωγραφάκη -Τελεμέ Ελένη, Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), 
Καλογεράκος Κυριάκος, Καραμάνος Χρήστος, Καράμπελας Κωνσταντίνος, 
Καστανιάς Νικόλαος, Κορδής Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κορωναίου - Καμπά 
Σοφία, Κουκά Μαρίνα, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, 
Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, 
Μαραβέλιας Δημήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυμάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας 
Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα, 
Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη 
Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, 
Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος 
Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Ροκοφύλλου Άννα, Σγουρός Ιωάννης, Σταυροπούλου 
Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου 
Ελισσάβετ, Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος,  Τζίβα Αιμιλία, Τουτουντζή Παρασκευή 
(Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρμάκης Ταξιάρχης, 
Φωτόπουλος Ανδρέας, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χρήστου - Γερμενή Ευγενία, Χριστάκη 
Μαρία, Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Απόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Δούρου Ρένα. 
 
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ. Τζόκας Σπυρίδων, Γαβρίλης Γεώργιος, Φιλίππου Πέτρος. 
  
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αθανασιάδης Παναγιώτης, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), 
Βέττα Καλλιόπη, Γιάμαλη Αναστασία, Γιαννακάκη Μαρία, Γούλας Απόστολος, Δανιά 
Νικολέττα, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Καμάρας Παύλος, Κορομάντζος 
Βασίλειος, Λαμπρίδου Μαρία, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), Μαντούβαλος Πέτρος, 
Πρωτούλης Ιωάννης, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα). 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  κ. 
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία. 
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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. 57712/23-3-2018 εισήγηση της 
Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, που έχει σταλεί 
μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής : 

 
ΣΧΕΤ.:  1. Οι διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2.Ο Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική 
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση 
Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως ισχύει.  

3.Ο Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/1-5-2002) «Αναβάθμιση Πολιτικής 
Προστασίας και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.4249/2014 (ΦΕΚ Α΄ 73).  

4.Την υπ. αριθμ. 109290/39629/23-12-16 Απόφαση της Ασκούσας 
καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 
4251 τΒ΄/29-12-2016) «Έγκριση της υπ’ αριθ. 438/2016 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία 
τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής». 

5.Το υπ΄αριθμ. 2/52145/0026/01-07-2014 (ΑΔΑ : 7ΠΝΩΗ-ΨΟ2) έγγραφο 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.  

6.Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 8840/13-01-2017 (ΦΕΚ 339/Β/17-01-2017) 
Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 
της μεταξύ άλλων στον Αντιπεριφερειάρχη κ Χρήστο Καραμάνο και στην 
Περιφερειακή Σύμβουλο της Περιφέρειας Αττικής κα Ιωάννα Τσούπρα, 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αρ. πρωτ. οικ. 14027/20-1-2017 
απόφαση (ΑΔΑ 75567Λ7-9ΤΤ).  

 
Με το παρόν τίθεται υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Αττικής και γίνεται εισήγηση για τη σκοπιμότητα συμμετοχής στην υποβολή 
πρότασης έργου με τον προσωρινό τίτλο: " Ανθεκτική προσαρμογή των 
Μεσογειακών Πόλεων και Περιφερειών στην κλιματική αλλαγή " (“Resilient based 
climate change adaptation in Mediterranean cities and regions”), στο πλαίσιο 
του προγράμματος της Γενικής Διεύθυνσης 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-2018-PP-PREV-AG: Prevention in civil protection 
and marine pollution. 
 
Σύντομη περιγραφή του έργου: 
" Ανθεκτική προσαρμογή των Μεσογειακών Πόλεων και Περιφερειών στην 
κλιματική αλλαγή " (“Resilient based climate change adaptation in 
Mediterranean cities and regions”), 
 
Πρόγραμμα: DG-ECHO “Call for proposals on Prevention and Preparedness 
projects” 
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Άξονα Προτεραιότητας: Πρόληψη (prevention). 
 
Ειδικός Σκοπός 1 – Έργα εστιασμένα στην ανάπτυξη στρατηγικών για απομείωση 
κινδύνων συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής (Projects supporting the 
development of disaster risk reduction strategies, taking into account climate 
change adaptation). 
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 25 Απριλίου 2018  
 
Η πρόταση με τίτλο «Ανθεκτική προσαρμογή των Μεσογειακών Πόλεων και 
Περιφερειών στην κλιματική αλλαγή» στοχεύει στην βελτίωση της 
ανθεκτικότητας των αστικών ιστών / περιφερειών απέναντι σε μια σειρά κινδύνων 
που οι επιπτώσεις σου αναμένεται να αυξηθούν λόγω της κλιματικής αλλαγής. Η 
πρόταση στοχεύει στην καλύτερη κατανόηση των κινδύνων (πλημμύρες, δασικές 
πυρκαγιές, ακραία φαινόμενα, βροχοπτώσεις, καύσωνες κλπ) και την εξέλιξη τους 
που αναμένεται να ισχυροποιήσει κάποια από αυτά και να αλλάξει τα 
χαρακτηριστικά τους (π.χ. συχνότητα εμφάνισης και ένταση). 
 
Η έννοια της ανθεκτικότητας των αστικών περιοχών / περιφερειών  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 περιοχών / περιφερειών  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 δομών Πόλεων /Περιφερειών 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.  
 
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 
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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, Ιταλία και Κροατία. 
 
Ειδικοί σκοποί:    
 Σχεδιασμός απλών και αποτελεσματικών ενεργειών και εργαλείων 

προκειμένου Πόλεις και Περιφέρειες της Μεσογείου να είναι ανθεκτικότερες σε 
φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές. 

 Ανάπτυξη και εφαρμογή δεικτών ανθεκτικότητας που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των πόλεων / περιφερειών. 

 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 Πόλεις και Περιφέρειες της Μεσογείου μπορούν να καταστούν πιο 
ανθεκτικές σε φαινόμενα φυσικών καταστροφών και κλιματικής αλλαγής 

 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 της Περιφέρειας και των υποδομών της, 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 έχει εκδηλωθεί 
ενδιαφέρον να  συμμετάσχουν οι εξής φορείς: 
  

 Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών  Επιστημών «Δημόκριτος» (Ελλάδα) 
 Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ – Ελλάδα) 
 Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου  
 Πανεπιστήμιο Veleučilište Velika Gorica (Κροατία) 
 ARTELIA S.A.S (Γαλλική Εταιρεία) 
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 Entente pour la foret mediterranee (Γαλλικός Φορέας για Δασικές 
Πυρκαγιές) 

 University of Florence (Ιταλία) 
 
Χρονική διάρκεια του έργου: 
 
Το έργο θα έχει μέγιστη χρονική διάρκεια 2 έτη. 
 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 

 Ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός του προτεινόμενου έργου: ως 
800.000,00 € 

 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 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, εφόσον εγκριθεί, 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 και 
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μάλιστα σε θέματα που σχετίζονται και με την κλιματική αλλαγή. Η τελική ωφέλεια 
θα είναι για τους πολίτες, καθώς θα εξεταστούν οι δυνατότητες μείωσης της έκθεσή 
τους σε σχετικούς κινδύνους.   

 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 

μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
Εγκρίνει τη σκοπιμότητα συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής στην υποβολή 

πρότασης έργου με τον προσωρινό τίτλο: "Ανθεκτική προσαρμογή των 
Μεσογειακών Πόλεων και Περιφερειών στην κλιματική αλλαγή " (“Resilient based 
climate change adaptation in Mediterranean cities and regions”), στο πλαίσιο του 
προγράμματος της Γενικής Διεύθυνσης 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-
2018-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, Ν. Αδαμόπουλος, Α. Βασιλάκη, Αικ. Θανοπούλου, Φ. Νικολιδάκη, Ζ. 
Ράικου. 

 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 
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