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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Αθήνα,    29 / 4 / 2021 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              Αρ. πρωτ.: 346716 
Γραφείο Προέδρου   
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 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στην 11η συνεδρίασή του, τη Μ. Τετάρτη, 
28/4/2021, που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e: 
Presence.gov.gr, συζήτησε τα παρακάτω θέματα που έλαβαν αριθμούς αποφάσεων 
83 έως 90 έτους 2021:   
 
ΘΕΜΑ 1ο:  Ενημέρωση - συζήτηση για την ενίσχυση από την Περιφέρεια Αττικής, μέσω 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», μικρών και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19.  

 
(ενημέρωση-συζήτηση) 

 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση παροχής εξουσιοδοτήσεων για την ένταξη της Περιφέρειας Αττικής 
στην Ειδική Διαδικτυακή Εφαρμογή της Τράπεζας της Ελλάδος μέσω «Δια Portal». 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε για την ένταξη της Περιφέρειας Αττικής 
στην Ειδική Διαδικτυακή Εφαρμογή της Τράπεζας της Ελλάδος μέσω «ΔΙΑΣ Portal»:  
α) τη χορήγηση εξουσιοδοτήσεων με τα αντίστοιχα δικαιώματα στους αναφερόμενους 
στην εν λόγω απόφαση χρήστες και β) τον ορισμό της Προϊσταμένης της Δ/νσης Τα-
μειακής Διαχείρισης Περιφέρειας Αττικής κ. Αφροδίτη Καλαμβόκη Ανδριώτη ως συντο-
νίστριας για την υλοποίηση της προσχώρησης της Περιφέρειας Αττικής στην ειδική 
διαδικτυακή εφαρμογή.  
 

(αρ. απόφασης 83/2021) 
 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση σκοπιμότητας για την κάλυψη δαπάνης για τη συμμετοχή των 
τέκνων του προσωπικού της Περιφέρειας Αττικής σε παιδικές κατασκηνώσεις για το 
έτος 2021. 
Περίληψη απόφασης:  
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σκοπιμότητα για την κάλυψη της 
δαπάνης για τη συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Περιφέρειας Αττικής σε 
παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2021, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. 
 

(αρ. απόφασης 84/2021) 
 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για το πρόγραμμα δράσεων προβολής 
και προώθησης προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής για το 
Β’ Εξάμηνο του 2021. 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σκοπιμότητα και τη δαπάνη για την 
υλοποίηση του προγράμματος δράσεων προβολής και προώθησης προϊόντων του α-
γροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής για το Β’ Εξάμηνο του 2021, ήτοι τη 
συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής σε δράσεις προώθησης και προβολής του αγρο-
διατροφικού τομέα για το Β’ εξάμηνο του 2021, συνολικού προϋπολογισμού 323.000 
ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και την ενίσχυση κατά 80% των επιχειρήσεων 
που θα συμμετάσχουν σε αυτές, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση.   
 

(αρ. απόφασης 85/2021) 
 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) για τη σημειακή Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) στα 
ΟΤ 90 και 90α της Δ.Ε. Ελληνικού του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης. 
 

(αποσύρθηκε) 
 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
του Σχεδίου για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχών Οργανωμένης 
Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στην περιοχή τωv Διαπορίωv Nήσωv 
Σαρωvικού Κόλπου, Σαλαμίvος και της ευρύτερης Περιοχής αρμοδιότητας 
Περιφερειακής Εvότητας Νήσωv, Περιφέρειας Αττικής, με Φορέα τηv «Φορέας 
Διαχείρισης Περιοχής Οργαvωμέvης Αvάπτυξης Υδατοκαλλιεργειώv Διαπορίωv 
Nήσωv Σαρωvικού Κόλπου, Σαλαμίvος και της Ευρύτερης Περιοχής Ιδιωτική 
Κεφαλαιουχική Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο «Π.Ο.Α.Υ. Διαπορίωv Nήσωv, Σαλαμίvος 
και Ευρύτερης Περιοχής Ι.Κ.Ε.».  
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής γνωμοδότησε αρνητικά επί της Στρατηγικής 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου για τον χαρακτηρισμό και 
την οριοθέτηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) 
στην περιοχή τωv Διαπορίωv Nήσωv Σαρωvικού Κόλπου, Σαλαμίvος και της 
ευρύτερης Περιοχής αρμοδιότητας Περιφερειακής Εvότητας Νήσωv, Περιφέρειας 
Αττικής, με Φορέα τηv «Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οργαvωμέvης Αvάπτυξης 
Υδατοκαλλιεργειώv Διαπορίωv Nήσωv Σαρωvικού Κόλπου, Σαλαμίvος και της 
Ευρύτερης Περιοχής Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο «Π.Ο.Α.Υ. 
Διαπορίωv Nήσωv, Σαλαμίvος και Ευρύτερης Περιοχής Ι.Κ.Ε.», για τους λόγους που 
αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 
 

(αρ. απόφασης 86/2021) 
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ΘΕΜΑ 7ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για 
την εγκατάσταση μικροκυματικών κεραιών (MICROWAVE LINKS) σε υφιστάμενες 
εγκαταστάσεις της εταιρείας FORTHNET MEDIA S.A. με σκοπό την αναβάθμιση - 
εκσυγχρονισμό τους στην θέση Όρνεο του όρους ΠΑΡΝΗΘΑ του Δήμου Αχαρνών της 
Περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.  
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής γνωμοδότησε θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλο-
ντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση μικροκυματικών κεραιών 
(MICROWAVE LINKS) σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις της εταιρείας FORTHNET 
MEDIA S.A. με σκοπό την αναβάθμιση - εκσυγχρονισμό τους στην θέση Όρνεο του 
όρους ΠΑΡΝΗΘΑ του Δήμου Αχαρνών της Περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττι-
κής της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους και τα μέτρα 
που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 
 

(αρ. απόφασης 87/2021) 
 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
υφιστάμενου Σταθμού κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE πoυ βρίσκεται 
σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση ‘Στρατή’, της Δ.Κ. Μαραθώνος, του Δήμου 
Μαραθώνος, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας 
Αττικής (κωδικός και ονομασία: 1000826 – ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ). 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής γνωμοδότησε θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλο-
ντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενου Σταθμού κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας 
VODAFONE πoυ βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση ‘Στρατή’, της Δ.Κ. 
Μαραθώνος, του Δήμου Μαραθώνος, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, 
της Περιφέρειας Αττικής (κωδικός και ονομασία: 1000826 – ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ), 
σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους και τα μέτρα που αναφέρονται στην εν 
λόγω απόφαση. 

 
(αρ. απόφασης 88/2021) 

 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για 
την εγκατάσταση μικροκυματικών κεραιών (MICROWAVE LINKS) σε υφιστάμενες 
εγκαταστάσεις της εταιρείας FORTHNET MEDIA S.A. με σκοπό την αναβάθμιση - 
εκσυγχρονισμό τους στην θέση «Εύζωνας» του όρους ΥΜΗΤΤΟΣ του ∆ήµου 
Καισαριανής της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα Αθηνών της Περιφέρειας 
Αττικής.  
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής γνωμοδότησε θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλο-
ντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση μικροκυματικών κεραιών 
(MICROWAVE LINKS) σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις της εταιρείας FORTHNET 
MEDIA S.A. με σκοπό την αναβάθμιση - εκσυγχρονισμό τους στην θέση «Εύζωνας» 
του όρους ΥΜΗΤΤΟΣ του ∆ήµου Καισαριανής της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού 
Τοµέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους 
και τα μέτρα που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 
 

(αρ. απόφασης 89/2021) 
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ΘΕΜΑ 1ο Ε.Η.Δ.: Ψήφισμα για τη στήριξη του αιτήματος των Δήμων Βύρωνα και 
Δάφνης-Υμηττού να παραμείνουν οι εγκαταστάσεις στο Θέατρο Βράχων πνεύμονας 
αναψυχής, αθλητισμού και πολιτισμού στις πόλεις τους. 
Περίληψη απόφασης: 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής αποφάσισε την έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος: 
«Πριν λίγες ημέρες δημοσιοποιήθηκε η απόφαση του Εφετείου Αθηνών, η οποία 
κατοχυρώνει τον χώρο του Θεάτρου Βράχων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού καθώς και 
των αθλητικών εγκαταστάσεων (Λόφος Κοπανά) σε ιδιώτες. 
Το 2003 και 2005 κατατέθηκαν οι πρώτες αγωγές από τους φερόμενους ως ιδιοκτήτες, 
με τίτλους κτήσης από την Οθωμανική περίοδο. 
Το 2016 υπήρξε απόφαση πρώτου βαθμού, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. 
Το 2017 ασκήθηκε έφεση και το 2020 το Εφετείο αποφάσισε την αναγνώριση 
ιδιοκτησιών σε έκταση 108 στρεμμάτων, ακυρώνοντας την πρωτόδικη απόφαση. 
Με την συγκεκριμένη απόφαση ζημιώνεται το Ελληνικό δημόσιο, οι Δήμοι, οι πολίτες 
και οι χρήστες των χώρων, μετά από δεκαετίες λειτουργίας σε όφελος όλων. 
Ένας χώρος με δύο υπέροχα θέατρα το «Μελίνα Μερκούρη» και το «Άννα Συνοδινού», 
με ένα από τα σημαντικότερα Φεστιβάλ, ένας χώρος που διεκδικήθηκε μαχητικά  από 
τον λαό των Δήμων την δεκαετία του '80 για να γίνουν γήπεδα.  
Αυτά έως σήμερα  φιλοξενούν ομάδες παιδιών, εφήβων, ερασιτεχνικά πρωταθλήματα 
ποδοσφαίρου, προπονήσεις της Γυμναστικής Ακαδημίας, τα Παμβυρώνεια, αγώνες 
όλων των σχολείων, θεσμούς δεκαετιών. 
Οι Δήμοι Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού μαζί με το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, 
καταθέτουν αίτηση αναίρεσης της απόφασης του Εφετείου στον Άρειο Πάγο. 
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, ως το μεγαλύτερο Αυτοδιοικητικό όργανο της 
χώρας, εκφράζει την έντονη ανησυχία του για αυτή την εξέλιξη.  
Ζητάει από την Κυβέρνηση να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση προκειμένου οι εκτάσεις 
να παραμείνουν στο Δημόσιο. 
Τίθεται στο πλευρό των Δήμων και του Ελληνικού Δημοσίου, προκειμένου ο χώρος να 
συνεχίσει να είναι ένας  υπερτοπικός πνεύμονας πρασίνου, αθλητικό και πολιτιστικό 
πάρκο, υπόδειγμα ελεύθερου χώρου αναγκαίου για την ποιότητα ζωής των κατοίκων 
της περιοχής.» 

 

(αρ. απόφασης 90/2021) 
 
 
Οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου αναρτώνται στο site της Περιφέρειας 
Αττικής http://www.patt.gov.gr. 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
 
 
                                                             ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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