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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Γραφείο Προέδρου 
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e-mail : ssona@patt.gov.gr  

 
Συνεδρίαση 15η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 187/2020 

Σήμερα 02/9/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, που 
πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, τα μέλη 
του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατά τις προβλέψεις των 
διατάξεων: Α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-6-2010), 
όπως ισχύει και Β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(ΠΝΠ) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55/τ. 
Α’/11-3-2020), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 619582/27-8-2020 πρόσκλησης του 
Προέδρου κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 27/8/2020 στον 
Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα 
από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 
 

Θέμα 18ο Η.Δ. 

Έγκριση της συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής στο εταιρικό σχήμα για την υποβολή 
της πρότασης για το έργο HEART – HEAlthier Cities by Implementing Advanced urban 
Blue-Green-based Regenerative Technologies: the HEART approach (HEART – Υγιέστερες 
Πόλεις διαμέσου της εφαρμογής εξελιγμένων, αστικών, μπλε – πράσινων τεχνολογιών για 
την αναζωογόνηση: η προσέγγιση HEART) στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 
2020.  

Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο εβδομήντα τριών 
(73) παρόντων επί συνόλου εκατόν ένα (101) Περιφερειακών Συμβούλων, ενώ οι 
συμμετέχοντες/παρόντες και μη συμμετέχοντες/απόντες στη συζήτηση του 
συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Συμμετέχοντες/Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης Γεώργιος 
 
Ο Πρόεδρος κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος 
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος 
Ο Γραμματέας κ. Αδαμόπουλος Σπυρίδων 
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Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Δημόπουλος Γεώργιος, Νάνου Δήμητρα, 
Κεφαλογιάννη Λουκία, Λεωτσάκος Ανδρέας, Αντωνάκου Σταυρούλα, Θεοδωρακοπούλου-
Μπόγρη Βασιλική (Βάσω), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Αυγερινός Αθανάσιος. 
 
Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη Αικατερίνη, 
Βαθιώτης Αθανάσιος, Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Δουνδουλάκη Ελένη, Κόκκαλης 
Βασίλειος, Κουρή Μαρία, Μελάς Σταύρος, Πέππας Νικόλαος. 
 
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: 
Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα, 
Αγγέλης Σπυρίδων, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αδαμοπούλου 
Γεωργία (Τζίνα), Αθανασίου Μάριος, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεβίζος Παναγιώτης, 
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος, Αλμπάνης Ευάγγελος, Αλυμάρα Σοφία, Ανδρεάκος 
Δημήτριος, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Ασημακόπουλος Παναγιώτης, Αυγερινού 
Αφροδίτη, Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαλαβάνη Στυλιανή, Βαρέλη-Στεφανίδη Ζωή, Βάρσου 
Μαργαρίτα, Βασιλοπούλου Ελένη, Βενιεράτος Διονύσιος, Βερελή Βασιλική (Βάσω), 
Βιδάλη Μαρία (Μαίρη), Βίτσας Κωνσταντίνος, Βλάχος Γεώργιος, Βλάχου Γεωργία, 
Βοϊδονικόλας Σταύρος, Γεωργόπουλος Γεώργιος, Γιαννακουλοπούλου Γρηγορία, 
Γιομπαζολιάς Γεράσιμος (Μάκης), Γρηγορίου Ηλίας, Δαλιάνη Φωτεινή, Δασκαλοπούλου 
Σπυριδούλα, Δούρου Ειρήνη (Ρένα), Ζέρβα (Διαμάντη) Μαρία, Θεοχάρη Αικατερίνη 
(Καίτη), Καλογήρου Φανή (Φαίη) – Χριστίνα, Καραμάνος Χρήστος, Κατρανίδου 
Αναστασία (Νατάσα), Κατριβάνος Γεώργιος, Κατσιγιάννης Αθανάσιος, Κατσικάρης 
Δημήτριος, Κατωπόδη Ζωή (Ζέτα), Κεχρής Ιωάννης, Κοροβέσης Στυλιανός, Κοσμίδη 
Ευρώπη, Κούρτης Ανδρέας, Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Λάσκαρη-
Κρασοπούλου Βασιλική, Λεονάρδου Πολυτίμη, Λογοθέτη Αικατερίνη (Κατερίνα), Λυμπέρη 
Ελένη - Κωνσταντίνα ('Ελενα), Μεθενίτης Σωτήριος, Μεθυμάκη Άννα, Μίχας Λεωνίδας, 
Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Μπενετάτος Στυλιανός, 
Παναγιώταρος Ηλίας, Παναγιώτου Κων/νος, Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπαδάκης 
Νικόλαος, Παππά Παναγιώτα, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράσσιας (Ρώμας) Χαράλαμπος 
(Χάρης), Σγουρός Ιωάννης, Σιώρας Ηλίας, Τζήμερος Γλαύκος-Αθανάσιος, Τημπλαλέξης 
Γρηγόριος, Τουλγαρίδης Κωνσταντίνος, Τσίχλη Μαριάνα, Χατζηπέρος Παναγιώτης, 
Χρονοπούλου Νίκη. 
 
Μη συμμετέχοντες/Απόντες: 
Αλεξίου Ελισσάβετ, Αναγνωστόπουλος Μάρκος, Αναστασοπούλου Στυλιανή 
Αποστολόπουλος Εμμανουήλ, Δημητρίου Γεώργιος, Σμέρος Ιωάννης, Τατάγια Χριστίνα. 
  
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ. 
Σκληβανίτη Ελένη  και κ.  Σωτηροπούλου Ευαγγελία. 
 
O Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος δίνει το 
λόγο στον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Ν. Παπαδάκη, ο οποίος θέτει υπ’ όψιν του 
Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 199624/10-3-2020 εισήγηση της Δ/νσης  
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής, που έχει σταλεί με την 
πρόσκληση και έχει ως εξής : 
 
Έχοντας υπ΄ όψη : 
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 – 
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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. Την πρόσκληση SC1-BHC-29-2020 Innovative actions for improving urban health and 
wellbeing – addressing environment, climate and socioeconomic factors, στο πλαίσιο του 
προγράμματος HORIZON 2020. 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020  
Το πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020" (Horizon 2020) είναι το χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ 
για τη Έρευνα και τη Καινοτομία που θα καλύψει την περίοδο 2014-2020, με 
προϋπολογισμό περίπου 80 δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα υποστηρίζει τη στρατηγική 
"Ευρώπη 2020" που αναδεικνύει την έρευνα και την καινοτομία ως κεντρικούς μοχλούς 
για την έξυπνη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη, στοχεύοντας παράλληλα στην 
αποτελεσματική αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων. 
Οι τρεις κύριοι βασικοί άξονες του προγράμματος είναι: 
- Επιστημονική Αριστεία (Εxcellent Science): Επιστημονική έρευνα παγκόσμιου επιπέδου 
με στόχο την προσέλκυση στην ΕΕ των καλύτερων επιστημόνων. 
- Βιομηχανική Υπεροχή (Ιndustrial Leadership): Στρατηγική επένδυση σε τεχνολογίες-
κλειδιά, όπως νανοτεχνολογία-μικροηλεκτρονική, συμμετοχή ιδιωτικού τομέα, δημιουργία 
καινοτόμων επιχειρήσεων. 
- Κοινωνικές Προκλήσεις (Societal Challenges):  Αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών 
προκλήσεων, όπως η γήρανση πληθυσμού, εξάντληση ενεργειακών πόρων, 
αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής. 
Βασικοί στόχοι είναι οι παρακάτω: 

• Ενσωμάτωση της Κοινωνίας στην επιστήμη και την καινοτομία  

• Προώθηση της ισότητας των φύλων 

• Εξατομίκευση της υγειονομικής και ιατρικής περίθαλψης 

• Καινοτομία στη διαχείριση υδάτινων πόρων 

• Απόβλητα: ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση πρώτων υλών  

• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών  
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 
Οι κύριοι επιστημονικοί και τεχνολογικοί στόχοι του έργου με το ακρωνύμιο HEART 
μπορούν να συνοψιστούν ακολούθως: 

• Η δημιουργία μιας Κοινότητας Πρακτικής για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών 
και πολιτικών ανάμεσα σε φορείς της δημόσιας υγείας, συμπεριλαμβανομένου και 
ειδικών σε κοινωνικο-οικονομικά θέματα. Ο στόχος του εταιρικού σχήματος είναι να 
προωθήσει μία μεθοδολογία αστικού σχεδιασμού προσανατολισμένου στην 
προάσπιση της δημόσιας υγείας, να εκμεταλλευτεί την εμπειρία των διεθνών 
δικτύων υγιών πόλεων, να προτείνει εξειδικευμένες λύσεις για κοινωνικό-
οικονομικά, περιβαλλοντικά και τεχνικά θέματα στις αρμόδιες αρχές και να 
υποστηρίξει την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για τη βελτίωση της δημόσιας 
υγείας και ευεξίας. 

• Η ανάπτυξη και απόδειξη αποτελεσματικών ενεργειών για την προώθηση της 
δημόσιας υγείας και ευεξίας στις πόλεις. Το έργο HEART θα εφαρμόσει μπλε και 
πράσινες μεθοδολογίες αστικού σχεδιασμού, οι οποίες στηρίζονται στα 
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παραδείγματα που περιλαμβάνονται στον οδηγό Μπλε και Πράσινων Λύσεων 
(Blue Green Solutions). Οι ενέργειες αυτές θα δημιουργούν χωρικές και 
λειτουργικές συνθήκες οι οποίες θα βελτιώνουν και θα ισχυροποιούν όχι μόνο τη 
δημόσια υγεία και ευεξία των κατοίκων, αλλά μεταξύ άλλων θα ξεκλειδώνουν την 
κυκλική δυνατότητα του αστικού μεταβολισμού και της ανθεκτικότητας των πόλεων 
απέναντι στην Κλιματική Αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές. 

• Η εκπόνηση ενός μοντέλου στοχευμένων παρεμβάσεων για τη βιωσιμότητα, που 
στηρίζεται στις συλλογικές ανάγκες και εμπλέκει την κοινότητα και τις πολλαπλές 
δυναμικές της για την υιοθέτηση των αλλαγών.  Η προσέγγιση που θα αναπτυχθεί 
θα ακολουθεί τρεις κατευθύνσεις: 1). Τη διασφάλιση της συνάφειας των 
παρεμβάσεων στις συγκεκριμένες προτιμήσεις και ανάγκες της κοινότητας, 2). Τη 
συμπερίληψη των επιθυμιών και αξιών των κατοίκων/ χρηστών κατά τη 
σχεδιαστική διαδικασία, 3). Την κατοχύρωση της κοινωνικής βιωσιμότητας των 
αποτελεσμάτων του έργου μέσα από την καλλιέργεια αισθήματος ευθύνης και 
συνιδιοκτησίας στις εμπλεκόμενες κοινότητες. Η ισότητα των φύλων, η 
συμπερίληψη μειονοτικών ομάδων και άλλοι παράμετροι διασφάλισης της 
κοινωνικής συνοχής θα καθοδηγούν την εφαρμογή του έργου και θα βοηθήσουν 
στην εξομάλυνση των ανισοτήτων υγείας στις πόλεις. 

• Η κινητοποίηση των πολιτών για την αλλαγή της συμπεριφοράς τους και των 
καθημερινών τους συνηθειών, προκειμένου να βελτιώσουν την υγεία και ευεξία 
τους. Η συμμετοχή των πολιτών θα βασίζεται σε ενέργειες που περιεγράφηκαν 
νωρίτερα και θα υποστηρίζεται από καινοτόμα εργαλεία, όπως εφαρμογές 
Σοβαρών Παιχνιδιών (Serious Games) και εικονικούς βοηθούς (Virtual Assistants). 

• Η παρακολούθηση, αξιολόγηση και ποσοτικοποίηση του αντίκτυπου των 
εξατομικευμένων λύσεων, αναφορικά με τη δημόσια υγεία και την ευεξία, 
λαμβάνοντας υπ’ όψη κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις.  

• Η περαιτέρω μελέτη των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης και ο καθορισμός 
ποσοτικών δεικτών για αξιολόγηση της συνέργειας ανάμεσα σε μπλε και πράσινες 
λύσεις και τη δημόσια υγεία και ευεξία. Εκτός από τα τεχνολογικά πειστήρια, η 
πρόταση HEART στοχεύει στην ανάπτυξη κλινικών αποδείξεων μέσα από τη 
χρήση τεχνολογιών, όχι μόνο στο αστικό περιβάλλον, αλλά και με κλινικές δοκιμές. 
Με αυτόν τον τρόπο θα υποστηριχθεί η χάραξη πολιτικής από ισχυρές αποδείξεις 
και από μια ανθρωποκεντρική μεθοδολογία, η οποία θα ενθαρρύνει συμμετοχικές 
προσεγγίσεις.  

• Η δημιουργία πλατφoρμών συνεχούς ροής, ανοιχτών δεδομένων για τη μελέτη της 
επίδρασης των υπό εφαρμογή προσεγγίσεων, κυρίως αναφορικά με τη δημόσια 
υγεία και ευεξία και τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας με άλλες, συναφείς 
υποδομές δεδομένων, για αποτελεσματική διαβούλευση και ανταλλαγή πρακτικών 
και εμπειρίας. 

• Ο καθορισμός υγειών, επιχειρηματικών μοντέλων και νέων μοντέλων 
διακυβέρνησης, τα οποία προωθούν τη χάραξη πολιτικής και την 
συστηματοποίηση στο χώρο της υγείας σε αστικό επίπεδο, συνυπολογίζοντας τις 
αρμοδιότητες των πόλεων, καθώς και τις ανάγκες των πολιτών. 

• Η ευρεία και αποτελεσματική επικοινωνία και διάδοση των αποτελεσμάτων του 
έργου σε διάφορα κοινά μέσα από στοχευμένες ενέργειες και  συνεργασίες με 
συναφή έργα και πρωτοβουλίες, τόσο Ευρωπαϊκά, όσο και διεθνή.  

 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Ο βασικός ρόλος της Περιφέρειας Αττικής συνίσταται στην υποστήριξη της  δημιουργίας 
πολιτικών για την πράσινη ανάπτυξη σε αστικά περιβάλλοντα. Το έργο θα έχει ως βασικό 
αποτέλεσμα μια καινοτόμα μεθοδολογία αστικού σχεδιασμού (innovative urban planning 
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methodology and tool), η οποία θα βασίζεται στις πράσινες/μπλε υποδομές (blue/green 
infrastructures) και θα λαμβάνει τη δημόσια υγεία και ποιότητα ζωής του πολίτη ως βασικό 
γνώμονα.  
Προκειμένου να μελετηθεί ο τρόπος με τον οποίο οι υποδομές αυτές επηρεάζουν την 
υγεία των πολιτών, θα επιλεγεί κατάλληλο δείγμα αυτών στις τέσσερεις Ευρωπαϊκές 
περιοχές του έργου (Αττική - Ελλάδα, Αάρχους - Δανία, Κόρκ - Ιρλανδία και Βελιγράδι - 
Σερβία) που θα έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένα σημεία, όπου υπάρχουν μπλε και 
πράσινες υποδομές και θα γίνει σύγκριση με ομάδες πολιτών που δεν επωφελούνται από 
τέτοιες υποδομές.  
Για την Περιφέρεια Αττικής θα γίνει και κλινική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από τα 
ελληνικά νοσοκομεία που συμμετέχουν στο εταιρικό σχήμα, καθώς και από συγκεκριμένες 
κλινικές μονάδες της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (συντονιστής του 
έργου).  
 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 

Α/Α ΕΤΑΙΡΟΣ ΧΩΡΑ 

1 
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική 
Σχολή – Επικεφαλής Εταίρος 

Ελλάδα 

2 Uniwersytet Warszawski, Institute for Social Studies Πολωνία 

3 European Health Management Association Βέλγιο 

4 Imperial College of Science Technology and Medicine 
Ηνωμένο 
Βασίλειο 

5 Amphi International ApS Δανία 

6 Geosystems Gmbh Γερμανία 

7 Gavin Buggy Ιρλανδία 

8 Mikser Udruzenje Σερβία 

9 RISA Sicherheitsanalysen Gmbh Γερμανία 

10 BioAssist Ελλάδα 

11 Sentio Labs Μονοπρόσωπη ΙΚΕ Ελλάδα 

12 EnPlus d.o.o. Σερβία 

13 Institut Za Zastitu Zdravlja Srbijedr Milan Jovanovic Batut Σερβία 

14 Institute of Public Health in Ireland Limited Ιρλανδία 

15 Υπουργείο Υγείας Ελλάδα 

16 Region Midtjylland Δανία 

17  Grad Beograd Σερβία 

18  Dublin City Council Ιρλανδία 

19 Περιφέρεια Αττικής Ελλάδα 

20 Aarhus Kommune Δανία 

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
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07 Απριλίου 2020 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ο προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Αττικής θα κυμανθεί ανάμεσα σε 80.000,00 – 
140.000,00€.  
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
Από 42 έως 48 μήνες. 
 

Μετά τα παραπάνω  εισηγούμαστε: 
Τη λήψη απόφασης έγκρισης σκοπιμότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής στο 
εταιρικό σχήμα για την υποβολή της πρότασης για το έργο HEART – HEAlthier Cities by 
Implementing Advanced urban Blue-Green-based Regenerative Technologies: the 
HEART approach (HEART – Υγιέστερες Πόλεις διαμέσου της εφαρμογής 
εξελιγμένων, αστικών, μπλε – πράσινων τεχνολογιών για την αναζωογόνηση: η 
προσέγγιση HEART)  στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HORIZON 2020.  
 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Την έγκριση της σκοπιμότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής στο εταιρικό 
σχήμα για την υποβολή της πρότασης για το έργο HEART – HEAlthier Cities by 
Implementing Advanced urban Blue-Green-based Regenerative Technologies: the 
HEART approach (HEART – Υγιέστερες Πόλεις διαμέσου της εφαρμογής εξελιγμένων, 
αστικών, μπλε – πράσινων τεχνολογιών για την αναζωογόνηση: η προσέγγιση HEART) 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HORIZON 2020. 

 
 
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν :  
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής» κ.κ. Ι. 
Πρωτούλης, Α. Αυγερινού, Σ. Βαλαβάνη, Σ. Μπενετάτος, Κ. Παναγιώτου, Η. Σιώρας, Γ. 
Τημπλαλέξης, Ν. Χρονοπούλου,  
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Ελληνική Αυγή για την Αττική» κ.κ. Η. 
Παναγιώταρος, Δ. Ανδρεάκος, Π. Ασημακόπουλος, Γ. Γιαννακουλοπούλου, 
- ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική 
Ανταρσία σε Κυβέρνηση ΕΕ ΔΝΤ» κ. Κ. Τουλγαρίδης, 
- η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης «Ανυπότακτη Αττική» κ. Μ. Τσίχλη.  
 
Κατά τη διενέργεια της ψηφοφορίας δεν ήταν παρούσα η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Δ. 
Αγγελάκη. 

 

 

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

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 
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