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Συνεδρίαση 27η
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 283/2016
Σήµερα 30/8/2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση,
που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του
Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ’ αριθµ. πρωτ.
οικ. 156610/24-8-2016 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά και της από
26-8-2016 ορθής επανάληψης αυτής, που κοινοποιήθηκαν νόµιµα, στις 24-8-2016
και 26-8-2016 αντίστοιχα, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους
Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους.
Θέµα 8ο Η.∆.
Έγκριση σκοπιµότητας για την συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής σε πρόγραµµα
µε τίτλο: «GREEN KYTHERA».
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο ογδόντα ενός (81) παρόντων Περιφερειακών
Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη
συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής:
Παρόντες:
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. ∆ούρου Ρένα.
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα), Καραµέρος
Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Βασιλείου
Ιωάννης.
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
Ο Αντιπρόεδρος κ. ∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης)
Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή
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Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη
Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου
Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη,
Αποστολάκη Ευαγγελία, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα,
Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βλάχος Γεώργιος, Βλάχος Κωνσταντίνος,
Βρούστης Αριστείδης, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος, Γιαννακάκη Μαρία,
Γρηγοριάδης Θεµιστοκλής (Θέµης), ∆αµιανός Πέτρος, ∆ανάκος Χριστόφορος, ∆ανιά
Νικολέττα, ∆ηµοπούλου Ελένη, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης
Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεµέ Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος
(Νάσος), Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καµάρας Παύλος, Καραµάνος Χρήστος,
Καράµπελας Κωνσταντίνος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κοροµάντζος Βασίλειος,
Κορωναίου - Καµπά Σοφία, Κουτσούµπα ∆έσποινα, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα),
Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαµπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική,
Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαραβέλιας ∆ηµήτριος, Μεγάλης
Ιωάννης, Μεθυµάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής,
Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά
Φωτεινή, Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας,
Πάντζας Σπυρίδων,
Παπαδηµητρίου - Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα, Παππά Παναγιώτα, Πελέκης
Ζαχαρίας, Πρωτούλης Ιωάννης, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης,
Σµέρος Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου
Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα),
Φαρµάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χρήστου Γερµενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος.
Απόντες:
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ. Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης) και Φιλίππου Πέτρος.
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: Αποστολοπούλου Μαλάµω, Βασιλάκη Άννα, Βέττα Καλλιόπη,
Γιάµαλη Αναστασία, Γούλας Απόστολος, ∆ηµάκος ∆ηµήτριος, ∆ήµου Σταυρούλα,
Θανοπούλου Αικατερίνη, Καλογεράκος Κυριάκος, Καστανιάς Νικόλαος,
Καστρινάκης Γεώργιος, Κουκά Μαρίνα, Μαντάς Ασηµάκης (Μάκης), Μαντούβαλος
Πέτρος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Πατσαβός
Παναγιώτης, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Ροκοφύλλου Άννα, Τζήµερος
Γλαύκος - Αθανάσιος, Τζίβα Αιµιλία, Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα
Ιωάννα, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής
Σκληβανίτη Ελένη και Ζαλοκώστα Ευανθία-Αναστασία.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής
κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει τον λόγο στην Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Κ.
Σταυροπούλου, η οποία θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου την υπ’
αριθµ. 155759/16/23-08-2016 (ορθή επανάληψη) εισήγηση της ∆/νσης
Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει σταλεί µαζί µε την πρόσκληση
και έχει ως εξής:

Σχετ.:

α) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 /τ.Α./07-06-2010)
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β) Τον ισχύον Οργανισµό της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 238/τ.Α/27-12-10)
όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθ. 44403/11 απόφαση «Έγκριση
τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής»
(ΦΕΚ 2494/τ.Β/04-11-2011).
Tο παρόν αφορά εισήγηση για υποβολής πρότασης προκειµένου να
χρηµατοδοτηθεί έργο, χρονικής διάρκειας 4 ετών, στο πλαίσιο χρηµατοδότησης του
Ευρωπαϊκού προγράµµατος LIFE µε περιοχή εφαρµογής τα Κυθήρα-Αντικηθύρα µε
συνολικό προϋπολογισµό 2.500.000 ευρώ.
Γενικές πληροφορίες για το πρόγραµµα LIFE
Το LIFE αποτελεί χρηµατοδοτικό εργαλείο της Ε.Ε για την υποστήριξη της
προστασίας του Περιβάλλοντος και τη ∆ράση για το Κλίµα, που αποτελούν τα δύο
Υπο-προγράµµατά του για την περίοδο 2014-2020. Συγκεκριµένα, το Υποπρόγραµµα για το Περιβάλλον καλύπτει τις εξής θεµατικές ενότητες:
• Περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων
• Φύση και βιοποικιλότητα
• Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση
Η προθεσµία για την υποβολή των αιτήσεων στην Ε.Ε. είναι η 12η Σεπτεµβρίου
2016.
Γενικές πληροφορίες για το προτεινόµενο Έργο
Το προτεινόµενο έργο “Green Kythera” καλύπτει µια σειρά από προτεραιότητες
για την προστασία και ολοκληρωµένη διαχείριση του νερού και της παράκτιας
ζώνης, οι οποίες τίθενται στη θεµατική ενότητα: «Περιβάλλον και αποδοτικότητα
των πόρων» και συγκεκριµένα στον άξονα προτεραιότητας: Ύδατα,
περιλαµβανοµένου του θαλασσίου περιβάλλοντος (Water, including marine
environment) της πρόσκλησης LIFE 2016 της Ε.Ε. Πιο συγκεκριµένα, το εν λόγω
έργο αναπτύχθηκε λαµβάνοντας υπόψη τον Οδικό Χάρτη που εξέδωσε η ΕΕ για
µια Ευρώπη αυτάρκη και αποδοτική όσον αφορά στους φυσικούς της πόρους
(COM(2011) 571) και αντιστοίχως το 7ο Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον
(Environment Action Programme) αλλά και τις στρατηγικές της ΕΕ για τη θάλασσα
και την παράκτια ζώνη (COM 2013). Σε όλα τα παραπάνω, αλλά και σε αρκετές
Οδηγίες της ΕΕ, έχουν τεθεί µια σειρά από συγκεκριµένους στόχους που αφορούν
στην προστασία και αειφόρο διαχείριση των δύο αυτών πόρων, από τους οποίους
εξαρτώνται άµεσα τόσο ο άνθρωπος, όσο και πληθώρα άλλων έµβιων οργανισµών.
Σύντοµη εισαγωγή για το Έργο
Στα Κύθηρα και Αντικύθηρα, όπως και στα περισσότερα νησιά της
Μεσογείου, η βιώσιµη ανάπτυξη και ευηµερία περνάει κυρίως µέσα από την ορθή
διαχείριση των υδατικών πόρων και της παράκτιας ζώνης. Σε αντίθεση µε τις
περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές, στα νησιά οι φυσικοί αυτοί πόροι είναι
άρρηκτα συνδεδεµένοι στο επίπεδο της λεκάνης απορροής, όπου οι ανθρώπινες
δραστηριότητες επηρεάζουν, έµµεσα ή άµεσα, την κατάσταση και τη διαχείρισή
τους. Οι δραστηριότητες αυτές αναµένεται να ενταθούν µέσα στα επόµενα χρόνια,
λόγω τόσο της διαφαινόµενης αύξησης της τουριστικής κίνησης, όσο και της
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κλιµατικής αλλαγής. Έτσι, η σύνδεση µιας ολοκληρωµένης και αειφορικής
διαχείρισης των υδατικών πόρων και της παράκτιας ζώνης κρίνεται επιτακτική για
τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα σε νησιά όπως
τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα, όπου οι πιέσεις παρουσιάζουν έντονη εποχική
διακύµανση µε ιδιαίτερα σηµαντική αύξηση κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών
µηνών. Η ορθή αντιµετώπιση αυτών των θεµάτων για όλα τα νησιά περνάει µέσα
από την αξιοποίηση της παραδοσιακής γνώσης σε συνδυασµό µε καινοτόµες
πρακτικές και όχι µέσω µεγάλης κλίµακας παρεµβάσεων και υποδοµών αυξηµένου
κόστους. Με το πρόγραµµα “Green Kythera” επιχειρείται η υλοποίηση των
παραπάνω, ανάγοντας έτσι τα νησιά των Κυθήρων- Αντικυθήρων σε νησιά –
πρότυπα. Με τον τρόπο αυτό, δίνεται παράλληλα η ευκαιρία στον ∆ήµο και στην
Περιφέρεια να ενδυναµώσουν περαιτέρω τις δοµές και τις δυνατότητές τους και στη
συνέχεια να προβούν σε διάχυση αυτών των πρακτικών και της πληροφορίας σε
άλλους δήµους και περιφέρειες µε αντίστοιχες ανάγκες.
Βασικός στόχος του έργου:
Προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης του νησιωτικού συµπλέγµατος
Κυθήρων-Αντικυθήρων µέσα από την ολοκληρωµένη διαχείριση των
υδατικών πόρων και της παράκτιας ζώνης και την εφαρµογή επιδεικτικών
δράσεων σε επίπεδο λεκανών απορροής.
Ειδικοί σκοποί του έργου:
• Σχεδιασµός και υλοποίηση δράσεων κατακράτησης υδατικών πόρων σε
οικιστικές και αγροτικές περιοχές µε µέτρα συλλογής επιφανειακών υδάτων
για αρδευτική - υδρευτική χρήση και εµπλουτισµού υδροφορέων µέσα από
υλοποίηση ήπιων έργων και εφαρµογή παραδοσιακών πρακτικών.
• Μείωση της οργανικής ρύπανσης µε επιδεικτική εφαρµογή βιώσιµων µεθόδων
διαχείρισης λυµάτων ελαιοτριβείων.
• Εφαρµογή πρακτικών για την εξοικονόµηση νερού και ενέργειας µέσα από
στοχευµένες δράσεις σε τουριστικές και δηµοτικές εγκαταστάσεις.
• Εκπόνηση σχεδίων ολοκληρωµένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης σε
επίπεδο λεκανών απορροής.
• Προώθηση ήπιων και εναλλακτικών µορφών τουρισµού µε σκοπό τη
χρονική και χωρική διασπορά της τουριστικής πίεσης.
• Ανάπτυξη κατάλληλων συµµετοχικών εργαλείων και µηχανισµών για την
επίλυση συγκρούσεων σε τοπικό επίπεδο, αλλά και για τη διευκόλυνση της
παρακολούθησης της περιβαλλοντικής κατάστασης και των έκτακτων
περιστατικών.
Περιοχή υλοποίησης
Περιοχή υλοποίησης του έργου είναι τα νησιά Κυθήρων και Αντικυθήρων. Τα
επιδεικτικά έργα και δράσεις θα πραγµατοποιηθούν σε συγκεκριµένες λεκάνες
απορροής αυτών των νησιών. Οι περιοχές Natura 2000 των δύο νησιών
συµπεριλαµβάνονται στο σύνολο τους στο προτεινόµενο έργο και είναι οι
παρακάτω:
- GR3000013. Κύθηρα και γύρω νησίδες: Πρασονήσι, ∆ραγονέρα,
Αντιδραγονερα, Αυτό, Καπέλλο, Κουφό και Φιδονήσι, SPA
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-

GR3000010. Νησίδες Κυθήρων: Πρασονήσι, ∆ραγονέρα, Αντιδραγονερα, SCI
GR3000008. Αντικύθυρα-Πρασσονήσι και Λαγούβαρδολ SCI
GR3000012. Νήσος Αντικύθηρα και νησίδες Πρασονήσι, Λαγούβαρδος,
Πλακουλίθρα και νησίδες Θυµονιές SPA

Εξειδίκευση δράσεων (Βλ. χάρτη µε αποτύπωση δράσεων-ενδεικτικά)
Συλλογή επιφανειακών υδάτων για αρδευτική-υδρευτική χρήση και
εµπλουτισµός υδροφορέων µέσα από υλοποίηση ήπιων έργων και
εφαρµογή παραδοσιακών πρακτικών.
• Ανακατασκευή και συντήρηση υφιστάµενων παραδοσιακών κλειστών και
ανοικτών στερνών.
• Χωροθέτηση νέων και συντήρηση υπαρκτών ανοικτών κοιλοτήτων
συγκράτησης νερού.
• Κατασκευή µικρών φραγµάτων µικρής κλίµακας ενταγµένων στο τοπίο, µε
σκοπό τη διατήρηση ποσοτήτων επιφανειακών υδάτων, τόσο για απευθείας
υπέργεια χρήση όσο και για εµπλουτισµό των υδροφορέων.
• Ανακατασκευή και συντήρηση παραδοσιακών τοιχίων και προβόλων
διευθέτησης χειµάρρων.
• Προώθηση άνυδρων παραδοσιακών καλλιεργειών (µπαµπακίες, ελαιώνες,
αρωµατικά κλπ).
• Ανακατασκευή και συντήρηση υφιστάµενων πέτρινων τοιχίων (ξερολιθιές) σε
αναβαθµίδες µε σκοπό τη συγκράτηση του εδάφους και του νερού για ενίσχυση
της διήθησης.
• Χαρτογράφηση υφιστάµενων υποθαλάσσιων πηγών παροχής γλυκού νερού.
Επιδεικτική/πιλοτική εφαρµογή διαχείρισης λυµάτων ελαιοτριβείων.
Κατασκευή τεχνητού υγροτόπου και συνοδευτικών εγκαταστάσεων για τη
διαχείριση λυµάτων ελαιοτριβείων. Περιλαµβάνει το διαχωρισµό στερεών
υπολειµµάτων υψηλής εµπορικής αξίας και τη φυσική επεξεργασία των υγρών για
επαναχρησιµοποίηση τους στην άρδευση. Επιπρόσθετα, η δηµιουργία του
τεχνητού υγρότοπου αναµένεται να ωφελήσει σηµαντικά την τοπική βιοποικιλότητα.
Εφαρµογή ήπιων δράσεων για την εξοικονόµηση νερού και ενέργειας σε
τουριστικές και δηµοτικές εγκαταστάσεις.
• Εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης νερού σε τουριστικές επιχειρήσεις και
δηµοτικά κτίρια (ρυθµιστές πίεσης και ροής κλπ)
• Εισαγωγή επιλεγµένων τουριστικών επιχειρήσεων στο πρόγραµµα
πιστοποίησης της “Travelife” (http://www.travelife.org/Hotels/landing_page.asp)
Προώθηση ήπιων µορφών τουρισµού µε σκοπό την χρονική και χωρική
διασπορά της τουριστικής πίεσης
Προώθηση εναλλακτικών µορφών τουρισµού και ιδίως του οικοτουρισµού
(µονοπάτια, ορνιθοτουρισµός, πολιτιστικός τουρισµός, καταδυτικός τουρισµός κλπ.)
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Εκπόνηση σχεδίων ολοκληρωµένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης σε
επίπεδο λεκανών απορροής.
Ανάπτυξη εργαλείων διαχείρισης για την προστασία και διατήρηση του
χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντος της περιοχής µελέτης (περιβάλλον
διαδικτύου για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών, εικονικών εργαστηρίων,
γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών, δυναµικά µοντέλα).
Ανάπτυξη κατάλληλων συµµετοχικών εργαλείων και µηχανισµών για την
επίλυση συγκρούσεων σε τοπικό επίπεδο.
• ∆ηµιουργία δικτύου για τη συνεργασία των χρηστών της παράκτιας ζώνης.
• ∆ηµιουργία διαδικτυακής πλατφόρµας για την προώθηση συµµετοχικών
διαδικασιών και την εκπροσώπηση όλων των εµπλεκοµένων µερών.
∆ράσεις επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης
• Περιβαλλοντική εκπαίδευση µέσω παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού και
εφαρµογή του σε σχολεία της περιοχής.
• ∆ράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης τουριστών των νησιών.
• Υλοποίηση ηµερίδων και ενηµερωτικών δράσεων για τον τοπικό πληθυσµό.
• Κατασκευή και λειτουργία ενηµερωτικών περιπτέρων, πινακίδων ενηµέρωσης,
διανοµή έντυπου και ψηφιακού υλικού κλπ.
• ∆ηµιουργία επιδεικτικών καλλιεργειών παραδοσιακού τύπου µε τη χρήση
αυτόχθονων ποικιλιών.
• ∆ιάχυση εµπειρίας και τεχνογνωσίας σε περιφερειακό επίπεδο, µε έµφαση σε
άλλες νησιωτικές περιοχές.
Η συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής θα αφορά κυρίως σε:
-

Μεγάλες δράσεις επικοινωνίας και εκπαίδευσης προσωπικού

-

Επιδεικτική κατασκευή τεχνητού υγρότοπου. Η κατασκευή του υγρότοπου
αφενός άπτεται της ορθής διαχείρισης λυµάτων ελαιοτριβείων και αφετέρου της
δηµιουργίας χώρου ανάπτυξης οικοτουρισµού, ενώ αναµένεται να οφελήσει
σηµαντικά την ορνιθοπανίδα αλλά και την εν γένει βιοποικιλότητας της
περιοχής. Σηµειώνεται ότι η περιοχή Κυθήρων που υπάγεται σε καθεστώς
Natura 2000, αναµένεται να επεκταθεί στο θαλάσσιο χώρο (σχετικά σχέδια
βρίσκονται σε διαβούλευση αυτή τη χρονική περίοδο), ενώ απότελεί το
σηµαντικοτερο µεταναστευτικό πέρασµα για την ορνιθοπανίδα στη χώρα.

Εταιρικό σχήµα:
- ∆ήµος Κυθήρων-Αντικυθήρων (Συντονιστής)
- Περιφέρεια Αττικής
- Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA)
- Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ)
- Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΓΠΑ)
- Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)
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Ενδεικτικός προϋπολογισµός
Ο προτεινόµενος προϋπολογισµός του έργου εκτιµάται ότι θα ανέλθει στα
2.500.000 ευρώ. Η Περιφέρεια Αττικής θα συµµετάσχει ως εταίρος µε
προϋπολογισµό δράσεων 460.000€ (± 10%), ο οποίος θα οριστικοποιηθεί µε βάση
τις απαιτήσεις της φόρµας αίτησης
∆ιάρκεια έργου: 4 έτη.
Αναµενόµενη έναρξη: 01/07/2017
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,
όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:
•

Εξειδίκευση των κατευθυντήριων γραµµών περιβαλλοντικής πολιτικής σε
επίπεδο περιφέρειας.

•

Η εισήγηση στο περιφερειακό συµβούλιο, µε βάση περιβαλλοντικά κριτήρια,
για την εξασφάλιση χρηµατοδοτικών πηγών και την κατανοµή των σχετικών
πιστώσεων, καθώς και για προτάσεις µέτρων για την προστασία του
περιβάλλοντος της περιοχής και ιδιαίτερα των ευαίσθητων περιοχών
(βιότοπων κ.λπ.).
Η σύνταξη µελετών, έλεγχος µελετών συντασσόµενων από τους άλλους
φορείς για την εκτέλεση Κτιριακών έργων και έργων Περιβάλλοντος- Η/Μ
έργων και επίβλεψη µελετών

•

•

Η κατάρτιση των τευχών δηµοπράτησης, η συµµετοχή στη δηµοπράτηση
των έργων ως και εν γένει διοίκηση και διαχείριση της εκτελέσεως των
Κτιριακών έργων και έργων Περιβάλλοντος- Η/Μ έργων αρµοδιότητας
∆/νσης Τ.Ε.

•

Η διοργάνωση ενηµερωτικών συναντήσεων για την ενηµέρωση του κοινού
σε θέµατα προστασίας των υδάτινων οικοσυστηµάτων

•

Τη δηµιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη ειδικών µορφών τουρισµού
σε περιοχές ευθύνης της Περιφέρειας Αττικής που διαθέτουν τους
αναγκαίους τουριστικούς πόρους (φυσικούς, ιστορικούς, πολιτιστικούς κ.α.).

Επίσης, θα συµβάλει στην απόκτηση τεχνογνωσίας και επιµόρφωσης
προσωπικού της Περιφέρειας Αττικής σε θέµατα που αφορούν στην κλιµατική
αλλαγή και διαχείρισης υδάτινων πόρων και λυµάτων.
Επισηµαίνεται ότι το φαινόµενο της κλιµατικής αλλαγής επηρεάζει σηµαντικά
όλα τα νησιά της ΠΕ Νήσων. Ιδιαίτερα λόγω της ανοµβρίας των δύο τελευταίων
ετών, αντιµετωπίζονται σοβαρότατα προβλήµατα ύδρευσης και άρδευσης, κυρίως
στα Κύθηρα κι Αντικύθηρα, µε σοβαρότατες αρνητικές επιπτώσεις στους µόνιµους
κατοίκους και τους επισκέπτες. Το προτεινόµενο έργο αναµένεται να συνδράµει
στον εµπλουτισµό του υδροφόρου ορίζοντα και κατά συνέπεια εντάσσεται στο
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πλαίσιο προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή και την καλύτερη διαχείριση του
υδατικού πόρου.
Το έργο περιλαµβάνει ήπιες δράσεις εξοικονόµησης του υδατικού πόρου σε
τουριστικές και δηµοτικές εγκαταστάσεις, ενώ µέσω του προτεινόµενου σχεδιασµού
της παράκτιας ζώνης και των παραδοσιακών έργων για τη συλλογή των
επιφανειακών υδάτων προς χρήση (αρδευτική/υδρευτική), πέραν του εµπλουτισµού
το υδροφόρου ορίζοντα, αναµένεται θετική επίδραση σε και σε άλλα περιβαλλοντικά
θέµατα, όπως η διάβρωση του εδάφους.
Παράλληλα, θα υπάρξουν δράσεις για την ανάπτυξη ήπιου τουρισµού µε
χωρική και χρονική διασπορά, ώστε να διευρυνθεί η τουριστική περίοδος και
παράλληλα να µειωθούν οι πιέσεις από αυτήν.
Ίδια χρηµατοδότηση:
Η χρηµατοδοτική ενίσχυση της Ε.Ε. ανέρχεται στο 60% του συνολικού
προϋπολογισµού, δηλαδή απαιτείται 1.000.000€ εθνική συµµετοχή στο σύνολο του
έργου. Η Περιφέρεια Αττικής προτείνεται να συνεισφέρει 400.000€ για 4 χρόνια
(100.000€ το χρόνο). Στο ποσό αυτό περιλαµβάνονται και οι µισθοί των δηµοσίων
υπαλλήλων που θα απασχοληθούν στο πρόγραµµα (85.000€ κατ’ εκτίµηση).
Συνοψίζοντας, η Περιφέρεια Αττικής µε τη συµµετοχή της στο πρόγραµµα:
-

θα δώσει µία βιώσιµη λύση στη διαχείριση των
ελαιοτριβείων, µε υποδειγµατικό και πρωτοπόρο τρόπο,

-

θα διαχειριστεί µε καλύτερο τρόπο τους υδάτινους πόρους και θα
εξοικονοµήσει νερό,

-

θα εµπλουτίσει τον υδροφόρο ορίζοντα µε µικρά, ήπια, παραδοσιακά
έργα,

-

θα συµβάλει στην ανάπτυξη ήπιου τουρισµού αυξάνοντας την
τουριστική περίοδο και τις επισκέψιµες περιοχές,

-

θα διαθέτει σχέδιο ολοκληρωµένης διαχείρισης της παράκτιας ζώνης
στη περιοχή των Κυθήρων-Αντικυθήρων, και

λυµάτων

- θα αποκτήσει σχέδιο για την αξιοποίηση, επανάληψη και µεταφορά
δράσεων του προτεινόµενου έργου σε άλλα νησιά της Π.Ε. Νήσων της
Περιφέρειας Αττικής προσαρµοσµένο στις δικές τους ανάγκες και
ιδιαιτερότητες.
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Χάρτης: Προτεινόμενες δράσεις (ενδεικτικά)

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής
µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη σκοπιµότητα για την υποβολή πρότασης, για την συµµετοχή της
Περιφέρειας Αττικής, ως εταίρος, σε πρόγραµµα µε τίτλο: «GREEN KYTHERA»,
χρονικής διάρκειας 4 ετών, στο πλαίσιο χρηµατοδότησης του Ευρωπαϊκού
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προγράµµατος LIFE, µε περιοχή εφαρµογής τα Κύθηρα-Αντικύθηρα και συνολικό
προϋπολογισµό 2.500.000 ευρώ.
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, Χ. Αγγελονίδη, Ε. Ζαφειρίου, Ι.
Πρωτούλης και ∆. Κουτσούµπα.
Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ.
Κουτσογιάννη, Χ. ∆ανάκος, Ι. Μοίρας και Ζ. Πελέκης.

Α.

Αδαµοπούλου

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΡΥΝΑ
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