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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στην 24η συνεδρίασή του, την Τετάρτη,
25/11/2020, που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:
Presence.gov.gr, συζήτησε τα παρακάτω θέματα που έλαβαν αριθμούς αποφάσεων
279 έως 287 έτους 2020:
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 1ο Ε.Η.Δ.: Σχετικά με την καταγγελία του Συλλόγου Υπαλλήλων
Περιφέρειας Αττικής για αυθαίρετες «μετακινήσεις»,
τοποθετήσεις και
συνδικαλιστικές διώξεις.
Καταψηφίστηκε το κατεπείγον του προτεινόμενου εκτός ημερησίας διάταξης θέματος.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 2ο Ε.Η.Δ.: Σχετικά με τις μη απ’ ευθείας μεταδόσεις των
συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Συμφωνήθηκε η απ’ ευθείας μεταδόσεις των συνεδριάσεων του Περιφερειακού
Συμβουλίου μέσω live-streaming
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 3ο Ε.Η.Δ.: Σχετικά την λήψη άμεσων μέτρων για τη διακοπή κάθε
εργασίας στην Πειραϊκή.
Καταψηφίστηκε το κατεπείγον του προτεινόμενου εκτός ημερησίας διάταξης θέματος.
ΘΕΜΑ 4ο Ε.Η.Δ.: Σχετικά με τη μη διακοπή κοινωνικού προγράμματος στο Πέραμα.
Υπερψηφίστηκε το κατεπείγον του προτεινόμενου εκτός ημερησίας διάταξης θέματος.
Κατά τη συζήτηση συμφωνήθηκε να επανέλθει το θέμα παρουσία και του Δημάρχου
Περάματος.
(συζήτηση)
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής
Γ΄τριμήνου 2020.
Περίληψη απόφασης:
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τα αποτελέσματα εκτέλεσης
προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής Γ΄ τριμήνου 2020, σύμφωνα με την εν λόγω
απόφαση.
(αρ. απόφασης 279/2020)
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση: α) οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για τη σύσταση
Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης εκ μέρους της Περιφέρειας
Αττικής, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και του Δήμου Αθηναίων, β)
σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κατ’ άρθρο 2
Ν.4674/2020, όπως ισχύει, γ) σχεδίου Καταστατικού του Αναπτυξιακού Οργανισμού
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δ) εγγραφής στον προϋπολογισμό ποσού για τη συμμετοχή
της Περιφέρειας Αττικής στον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ε)
παροχής εξουσιοδοτήσεων για τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες.
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε:
α) την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας για τη σύσταση Αναπτυξιακού
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης εκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής, του
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και του Δήμου Αθηναίων,
β) τη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Περιφέρειας
Αττικής, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και του Δήμου Αθηναίων, κατ’ άρθρο
2 Ν.4674/2020, όπως ισχύει,
γ) το σχέδιο Καταστατικού του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
δ) την εγγραφή στον προϋπολογισμό ποσού έξι εκατομμυρίων ευρώ (6.000.000,00€)
για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στο Μετοχικό κεφάλαιο του Αναπτυξιακού
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
ε) τη παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων για τις απαραίτητες διαδικαστικές
ενέργειες, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση.
(αρ. απόφασης 280/2020)
ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός και εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου Αναπτυξιακού
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ανέδειξε τα οχτώ μέλη (8) μέλη της Περιφέρειας
Αττικής στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Αττικής, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και
του Δήμου Αθηναίων, ως εξής :
Τακτικά μέλη :
1. Παπαγεωργίου Νικόλαος (Πρόεδρος), Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής
2. Θεοδωρόπουλος Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής
3. Λεονάρδου Πολυτίμη, Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής
4. Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής
5. Πάρσαλης Ιωσήφ
6. Λάσκαρη – Κρασοπούλου Βασιλική, Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής
7. Δρίβας Ιωάννης
8. Αβραμίδου- Λαμπροπούλου Ανδριανή, Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής
Αναπληρωματικά μέλη :
o Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής
2

o Αγγελόπουλος Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής
o Χατζηπέρος Παναγιώτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής
o Αδαμόπουλος Σπυρίδων, Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής
(αρ. απόφασης 281/2020)
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων για την εορταστική
περίοδο Χριστουγέννων - Πρωτοχρονιάς 2020-2021.
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε :
α) το πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων για την εορταστική περίοδο
Χριστουγέννων - Πρωτοχρονιάς 2020-2021, που θα πραγματοποιηθούν σε
προτεινόμενο χώρο της Περιφέρειας Αττικής και θα μεταδοθούν στο κοινό ζωντανά
διαδικτυακά μέσω live streaming, την εορταστική περίοδο μεταξύ 23 Δεκεμβρίου
2020 και 10 Ιανουαρίου 2021, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση.
β) τη σκοπιμότητα και τη δαπάνη υλικοτεχνικής υποστήριξης, έως το ποσό των
75.000 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), για οργάνωση και εκτέλεση παραγωγής, για έξοδα
ηχητικής και φωτιστικής εγκατάστασης και εξοπλισμού, για δαπάνες συνεργείου που
θα αναλάβει τη ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση των παραστάσεων στους θεατές
καθώς και για δαπάνες επικοινωνίας και προβολής του συνολικού προγράμματος.
(αρ. απόφασης 282/2020)
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης διεξαγωγής διαδικτυακών – live
streaming – παραστάσεων για παιδιά στα σχολεία από την παιδική σκηνή
«Αερόπλοιο» του Κέντρου Σπουδών Λαϊκού Θεάτρου.
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σκοπιμότητα και δαπάνη διεξαγωγής
διαδικτυακών – live streaming – παραστάσεων για παιδιά στα σχολεία από την
παιδική σκηνή «Αερόπλοιο» του Κέντρου Σπουδών Λαϊκού Θεάτρου, σύμφωνα με
την εν λόγω απόφαση.
(αρ. απόφασης 283/2020)
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση σκοπιμότητας και κάλυψης δαπανών στα πλαίσια της
προετοιμασίας για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις των εορτασμών των 200 χρονών από
το 1821.
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σκοπιμότητα και την κάλυψη
δαπανών των δραστηριοτήτων για τους αναφερόμενους Δήμους της Περιφερειακής
Ενότητας Νήσων, κατόπιν αιτημάτων τους, στα πλαίσια της προετοιμασίας για τις
πολιτιστικές εκδηλώσεις των εορτασμών των 200 χρονών από το 1821, σύμφωνα με
την εν λόγω απόφαση.
(αρ. απόφασης 284/2020)
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση λήψης μέτρων σήμανσης και εξασφάλισης κυκλοφορίας για τις
εργασίες διέλευσης δικτύου οπτικών ινών επί του οδοστρώματος της Ε.Ο 23
(Καλύβια – Ανάβυσσος) του Δήμου Σαρωνικού, στο πλαίσιο κατασκευής του έργου:
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«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (NGA) ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ – ΑΚ ΛΑΓΟΝΗΣΙ» που εκτελείται από την «ΑΡΤΕΜΙΣ
ITS SA» για λογαριασμό του ΟΤΕ.
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη λήψη μέτρων σήμανσης και
εξασφάλισης κυκλοφορίας για τις εργασίες διέλευσης δικτύου οπτικών ινών επί του
οδοστρώματος της Ε.Ο 23 (Καλύβια – Ανάβυσσος) του Δήμου Σαρωνικού, στο
πλαίσιο κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ
ΓΕΝΙΑΣ (NGA) ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ – ΑΚ ΛΑΓΟΝΗΣΙ»
που εκτελείται από την «ΑΡΤΕΜΙΣ ITS SA» για λογαριασμό του ΟΤΕ, σύμφωνα με
την εν λόγω απόφαση.
(αρ. απόφασης 285/2020)
ΘΕΜΑ 8ο: Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής ΜελέτηςΠεριβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΣΜΠΕ) του Σχεδίου για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχών
Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στον Πόρο, εντός της Π.Α.Υ.
Α8, αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Περιφέρειας Αττικής, με φορέα
την «ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο
«Π.Ο.Α.Υ. ΠΟΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.».
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής:
α) 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.) στον Πόρο, εντός
της Π.Α.Υ. Α8, αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Περιφέρειας Αττικής,
με φορέα την «ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΠΟΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό
τίτλο «Π.Ο.Α.Υ. ΠΟΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», για τους λόγους που
αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση
β) αποφάσισε την έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος:
«Με αφορμή τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, εκφραζόμενες μέσω της υπ’ αρ.
121/2-10-2020 ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου και παρά τη
νομιμότητα της απόφασης σύμφωνα με την ΚΥΑ 317222/4-11-11 (ΦΕΚ β΄2505/4-112011) σχετικά με την «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις
υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού
(Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ)», ζητάμε τα κάτωθι:
α) Να αναστείλει η Κυβέρνηση τη διαδικασία θεσμοθέτησης ΠΟΑΥ έως την
αναθεώρηση του Χωροταξικού Πλαισίου.
β) Να προηγηθεί της θεσμοθέτησής του νέου Ειδικού Χωροταξικού για τις
Υδατοκαλλιέργειες, η θεσμοθέτηση Γενικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον
Παράκτιο και Νησιωτικό Χώρο, ώστε όλες οι χρήσεις – δράσεις που υπάρχουν ή
αναπτύσσονται ή πρόκειται να αναπτυχθούν σε αυτόν να λειτουργούν ισόρροπα,
ορθολογικά και μη ανταγωνιστικά (τουρισμός, λιμάνια, ναυσιπλοΐα, αλιεία,
αρχαιότητες, προστατευόμενα οικοσυστήματα κ.λ.π.).
γ) Για την θεσμοθέτησή του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου, για την
θεσμοθέτηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών και για την
έκδοση όλων των διοικητικών πράξεων που αφορούν στην Υδατοκαλλιεργητική
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δραστηριότητα, να είναι απαραίτητη η δεσμευτική σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον
των ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού των περιοχών που με οποιονδήποτε τρόπο αφορούν.
δ) Θεωρώντας ότι η συγκεκριμένη ΠΟ.Α.Υ ανοίγει το δρόμο για υπερσυγκέντρωση
ιχθυοτροφικών μονάδων στον Πόρο, ψηφίζουμε αρνητικά στη ΣΜΠΕ και
επιθυμούμε, υπό τις παρούσες συνθήκες και σε περίπτωση απόρριψης των
ανωτέρω επισημάνσεων μας, την άμεση απομάκρυνση όλων των
ιχθυοτροφείων από τον Πόρο.»
(αρ. απόφασης 286/2020)
ΘΕΜΑ 5ο ΕΗΔ : Συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος για τους απασχολούμενους μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ στην Περιφέρεια Αττικής.
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής αποφάσισε την έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος:
«Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής :
• Εμμένει στην υπ’ αριθμ. 261/2019 απόφασή του.
• Δηλώνει την πλήρη στήριξή του στα αιτήματα των απασχολουμένων, μέσω
κοινωφελών προγραμμάτων του ΟΑΕΔ στην Περιφέρεια Αττικής.
• Αναγνωρίζει ότι οι παρέχοντες εργασία μέσω των κοινωφελών προγραμμάτων
του ΟΑΕΔ καλύπτουν αληθείς, πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Περιφέρειας
Αττικής.
• Θα αξιολογήσει την πιθανότητα παροχής νομικής συνδρομής στους
απασχολούμενους, κατά την εκδίκαση των ένδικων βοηθημάτων τους.»
(αρ. απόφασης 287/2020)
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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