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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.:  213 20 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 52η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2225/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 4-10-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση 
η Οικονομική Επιτροπή, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την υπ’ αριθ. 
πρωτ: 941795/29-9-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της στις 29-9-2022. 
 

Θέμα 67ο  
Εισήγηση για την έγκριση Σκοπιμότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής σε 
χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, HORIZON EUROPE με προτεινόμενο τίτλο: «GOBEYOND». 
 
Στην συνεδρίαση συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

• Μελάς Σταύρος 
Απόντες από την συνεδρίαση:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Κουρή Μαρία 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Πασσά, ο 
οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα HORIZON Europe 

Το «Ορίζοντας Ευρώπη» (Horizon Europe) είναι το βασικό πρόγραμμα χρηματοδότησης της 
ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία με προϋπολογισμό 95,5 δισ. Ευρώ για την περίοδο 2021-
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2027. Αντιμετωπίζει την κλιματική αλλαγή, συμβάλλει στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης του ΟΗΕ και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της ΕΕ. 

Το πρόγραμμα διευκολύνει τη συνεργασία και ενισχύει τον αντίκτυπο της έρευνας και της 
καινοτομίας στην ανάπτυξη, υποστήριξη και εφαρμογή πολιτικών της ΕΕ, ενώ αντιμετωπίζει τις 
παγκόσμιες προκλήσεις. Υποστηρίζει τη δημιουργία και την καλύτερη διασπορά άριστων γνώσεων 
και τεχνολογιών. 

Η ΕΕ έχει αναγνωρίσει πέντε τομείς αποστολών όπου οι στοχευμένες επενδύσεις στην 
έρευνα και στην καινοτομία μπορούν να έχουν πραγματικό αντίκτυπο με όφελος για τον πολίτη:  

• Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού 
μετασχηματισμού 

• Υγεία - Καρκίνος, 

• Υγιείς ωκεανοί, υγιείς θάλασσες και υγιή παράκτια και εσωτερικά ύδατα, 

• Κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις, 

• Υγεία του εδάφους και τρόφιμα 
Οι προτάσεις για τα προγράμματα «Ορίζοντας Ευρώπη» υποβάλλονται στην Ε.Ε. Η παρούσα 
πρόταση (HORIZON-CL3-2022-DRS-01- 05: Improved impact forecasting and early warning 
systems supporting the rapid deployment of first responders in vulnerable areas) είναι ενός 
σταδίου και η προθεσμία υποβολής της λήγει την 23η Νοεμβρίου 2022. 
Γενικές πληροφορίες για το προτεινόμενο Έργο 

Κύριος στόχος του έργου θα είναι η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας με την οποία θα είναι 
δυνατόν να γίνονται προβλέψεις οι οποίες θα αφορούν τις επιπτώσεις σε περίπτωση εκτάκτων 
αναγκών οι οποίες προέρχονται τόσο από μετεωρολογικά φαινόμενα (πλημμύρες, έντονες 
βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις, δασικές πυρκαγιές, καύσωνες κ.α.), όσο και από γεωλογικά 
φαινόμενα (σεισμοί, τσουνάμι, εκρήξεις ηφαιστείων κ.α.). Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει επίσης 
δυνατότητες ολοκλήρωσης και αλληλεπίδρασης για να μπορεί να εφαρμοστεί ως σύστημα 
έγκαιρης προειδοποίησης και υποστήριξης αποφάσεων σε κέντρα ελέγχου και διαχείρισης 
έκτακτης ανάγκης σε διάφορες κλίμακες, και ιδίως σε περιφερειακή και δημοτική κλίμακα. 

Επιπλέον, θα αναπτυχθούν διάφορα πρωτότυπα (front-end) προσαρμοσμένα στις 
περιφερειακές/τοπικές ανάγκες, τα οποία θα σχεδιαστούν από κοινού στις διάφορες φάσεις της 
εκτέλεσής τους με τις αρχές πολιτικής προστασίας και τις υπηρεσίες πρώτης απόκρισης που 
συμμετέχουν στο έργο. 

Το έργο θα αναπτύξει 4 πιλοτικές επιδείξεις προκειμένου να επικυρώσει τόσο την 
πλατφόρμα, όσο και τις προσαρμοσμένες εκδόσεις των πρωτοτύπων για τις επιδείξεις υπό 
συνθήκες επιχειρησιακής χρήσης και σε πραγματικό χρόνο. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
επίδειξης (2 χρόνια, το ήμισυ του έργου), τα σχόλια και οι παρατηρήσεις που θα συγκεντρωθούν 
από τα κέντρα διαχείρισης έκτακτης ανάγκης θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της λειτουργίας 
και για την πραγματοποίηση διαδοχικών βελτιωμένων εκδόσεων. Οι προγραμματισμένες πιλοτικές 
εφαρμογές θα γίνουν: στην Ανδαλουσία (Ισπανία), στην Περιφέρεια Καμπανίας (Ιταλία), στην 
Περιφέρεια Αττικής (Ελλάδα) και σε μία Περιφέρεια του Μαρόκο. 

Στην πιλοτική εφαρμογή στην Περιφέρεια Αττικής (GR), η επίδειξη θα γίνει από την Πολιτική 
Προστασία της Περιφέρειας Αττικής με την υποστήριξη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (ως 
πρώτος οργανισμός ανταπόκρισης) και της DRAXIS (ΜΜΕ), που έχουν προσκληθεί ως εταίροι της 
πρότασης.  

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν θα είναι: 
-Συμμετοχή στις εργασίες συν-σχεδιασμού της πλατφόρμας και του πρωτοτύπου για το 

κέντρο διαχείρισης εκτάκτων περιστατικών της Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής. 
-Χειρισμός της πλατφόρμας για να δοκιμαστούν και να επικυρωθούν οι προβλέψεις καθώς 

και η ενοποίηση των τοπικών πηγών δεδομένων που έχουν καθοριστεί (συμπεριλαμβανομένων 
των ήδη υπαρχόντων αισθητήρων, καμερών web, πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο αλλά και 
χαρτών ευπάθειας και κινδύνου) και των αλγορίθμων που είναι περισσότερο κατάλληλοι για την 
μετατροπή των προϊόντων Πρόβλεψης Επιπτώσεων σε εναύσματα ενεργειών αποφάσεων που 
ενσωματώνονται στα πρωτόκολλα απόκρισης. 

-Παράλληλα θα δοκιμαστούν και τα εργαλεία υποστήριξης για τη δημιουργία ειδοποιήσεων 
σε συγκεκριμένους ιστότοπους και  για προκαθορισμένα σημεία προτεραιότητας.  

  
Η Περιφέρεια Αττικής ως εταίρος θα μεριμνήσει για την βέλτιστη υλοποίηση των πιλότων που 

θα συμμετέχει σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους.  
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Οι εφαρμογές των μεθοδολογιών θα υποστηρίξουν την εφαρμογή των προβλέψεων του 

νόμου 4662/2020 – ΦΕΚ 27/Α/7-2-2020 σχετικά με: 
Τον ορθολογικό σχεδιασμό μέτρων πρόληψης για μείωση του κινδύνου καταστροφών με τελικό 
επιδιωκόμενο στόχο την προστασία των κατοίκων και του περιβάλλοντος, την αξιόπιστη εκτίμηση 
της πρόβλεψης των επικινδυνοτήτων, τρωτότητας και απειλών για την μείωση των αρνητικών 
συνεπειών των επικείμενων καταστροφών και την ενημέρωση των πολιτών και των εθελοντικών 
οργανώσεων για τα ζητήματα αυτά. 

 
Εταιρικό σχήμα (υπό διαμόρφωση): 
 

1 Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ΝΟΑ Ελλάδα 

2 Περιφέρεια Αττικής  RoA Ελλάδα 

3 Περιφέρεια Ανδαλουσίας  Ισπανία 

4 Περιφέρεια Καμπάνιας  Ιταλία 

5 Περιφέρεια στο Μαρόκο  Μαρόκο 

6 Universitat Politècnica de Catalunya CRAHI Ισπανία 

8 Δράξις Τεχνολογίες Περιβάλλοντος ΑΕ  DRAXIS Ελλάδα 

 
 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός  
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός των δράσεων της Περιφέρειας Αττικής θα 

ανέρχεται συνολικά στα 80.000 ευρώ ± 20% περίπου, το οποίο και θα καθοριστεί πριν την 
υποβολή αξιολόγησης και θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή της Περιφέρειας στα επιμέρους έργα 
του προγράμματος. Το πρόγραμμα είναι 100% χρηματοδοτούμενο και η Περιφέρεια Αττικής 
δεν θα επιβαρυνθεί με ίδιους πόρους. 
Διάρκεια έργου: 4 έτη.  
Αναμενόμενα άμεσα και έμμεσα οφέλη για την Περιφέρεια Αττικής από το έργο: 

 
✓ Συνεισφορά στην κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Αττικής που απορρέουν από 

υποχρεώσεις-αρμοδιότητές της, σύμφωνα με διατάξεις των (α) και (β) σχετικών: 

 Δημιουργία ευφυούς επιχειρησιακής δομής Πολιτικής Προστασίας, η οποία θα έχει τη 
δυνατότητα πλήρους εικόνας της Περιφέρειας σε πραγματικό χρόνο. 

 Επεξεργασία, ανάλυση, και τροφοδότηση κρισίμων δεδομένων σε συνεχή βάση, για κάθε 
είδους δυνητικό κίνδυνο προερχόμενο από γεωδυναμικά ή/και υδρομετεωρολογικά 
φαινόμενα, βοηθώντας ουσιαστικά στη λήψη πολιτικών αποφάσεων. 

 Εξειδίκευση των κατευθυντήριων γραμμών Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο 
Μητροπολιτικής Περιφέρειας. 

 Καλύτερη, ταχύτερη και εγκυρότερη επικοινωνία μεταξύ των συνεργαζομένων Φορέων 
Πολιτικής Προστασίας, σε Εθνικό και Τοπικό επίπεδο, με την Μητροπολιτική Περιφέρεια της 
Αττικής. 

 Σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας και της οργάνωσης θεμάτων πρόληψης, ενημέρωσης 
και αντιμετώπισης των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. 

 
✓ Ενίσχυση της προστασίας των πολιτών και μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης 

στην Μητροπολιτική Περιφέρεια της Αττικής. 
 
Μετά τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση της σκοπιμότητας συμμετοχής της Περιφέρειας 
Αττικής στο χρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα HORIZON Europe με προτεινόμενο τίτλο 
GOBEYOND. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
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Την έγκριση της σκοπιμότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής στο χρηματοδοτούμενο 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα HORIZON Europe με προτεινόμενο τίτλο GOBEYOND. 

 
 
 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την ως 

άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Διαφωνούμε τόσο στη στρατηγική όσο και στους 
σκοπούς του «Horizon Εurope» τα εταιρικά σχήματα του οποίου αποτελούν εξειδίκευση της 
στρατηγικής της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης που έχουμε καταψηφίσει» 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος  καταψηφίζει την ως άνω 
απόφαση. 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βερελή Βασιλική 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μελάς Σταύρος 
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