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Συνεδρίαση 3η
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 29/2015
Σήµερα 3/02/2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που
πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας
και Τουρισµού (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του
Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ.
19775/28-01-2015 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε
νόµιµα στις 28-01-2015 στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους
Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους.
Θέµα 3ο
Έγκριση συµµετοχής και υποβολή πρότασης της Περιφέρειας Αττικής στο Πρόγραµµα:
GR02 - Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων: «Αύξηση της
γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά µε την ανασύσταση και αποκατάσταση των
υγροτόπων της Αττικής», στο πλαίσιο του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου, περιόδου 2009-2014 (ΧΜ ΕΟΧ 2009 - 2014) και ορισµός νοµίµου
εκπροσώπου.
∆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 κα ∆ούρου Ρένα.
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα), Καραµέρος Γεώργιος,
Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου
Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης.

1

ΑΔΑ: 7ΟΦΥ7Λ7-Θ2Φ

Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
Ο Αντιπρόεδρος κ. ∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης)
Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή
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, Αποστολοπούλου Μαλάµω, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα,
Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης
Αριστείδης, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος, Γιάµαλη Αναστασία, Γιαννακάκη
Μαρία, Γούλας Απόστολος, Γρηγοριάδης Θεµιστοκλής (Θέµης), ∆αµιανός Πέτρος,
∆ανάκος Χριστόφορος, ∆ηµοπούλου Ελένη, ∆ήµου Σταυρούλα, (Πάρης), Ευσταθιάδης
Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεµέ Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος
(Νάσος), Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος,
Καµάρας Παύλος, Καραµάνος Χρήστος, Καράµπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς
Νικόλαος, Καστρινάκης Γεώργιος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κορωναίου - Καµπά Σοφία,
Κουκά Μαρίνα, Κουµουτσάκος Γεώργιος, Κουτσούµπα ∆έσποινα, Κρητικού Αικατερίνη
(Κατερίνα), Λαµπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Μανουσογιαννάκης
Ιωάννης, Μαντάς Ασηµάκης (Μάκης), Μαραβέλιας ∆ηµήτριος, Μεγάλης Ιωάννης,
Μεθυµάκη Άννα, Μοίρας Ιωάννης, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα,
Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Παλιού Αικατερίνη,
Πάντζας Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας,
Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Σαπουνά Αγγελική
(Αγγέλικα), Σµέρος Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεφανοπούλου Αναστασία,
Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήµερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τζίβα Αιµιλία,
Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα,
Φαρµάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χρήστου - Γερµενή Ευγενία, Χριστάκη
Μαρία, Χρυσικός Φώτιος.
Απόντες:
Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Τζόκας Σπυρίδων.
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Βασιλάκη Άννα, ∆ανιά Νικολέττα, ∆ηµάκος ∆ηµήτριος, Ευαγγελίου Παρασκευάς,
Κοροµάντζος Βασίλειος, Κωστόπουλος Νικόλαος, Λεβέντη Αγγελική, Μαντούβαλος
Πέτρος, Μεταξά Ειρήνη, Μουλιανάκης Περικλής, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα),
Παναγιώταρος Ηλίας, Παπαδηµητρίου - Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα, Ροκοφύλλου Άννα,
Σγουρός Ιωάννης, Στεργίου Ιωάννα, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής
Σταυρούλα Καπελούζου και Ευτυχία Παπαδηµητρίου.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής κ.
Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Α. Αναγνωστόπουλο, ο
οποίος θέτει υπόψη του Σώµατος την µε αριθµ. πρωτ. οικ. 18511/28-01-2015 (ορθή
επανάληψη) εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος που έχει σταλεί µαζί µε την πρόσκληση
και έχει ως εξής:
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Σχετ.

1. Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης»
(Φ.Ε.Κ.
87/Α/7-6-10)
2. Π.∆. 145/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Ε.Κ.
238/Α/27.12.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύµφωνα µε την
υπ. αρ. πρωτ. 44403/4-11-11 (ΦΕΚ 2494/Β) απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών

Ζητείται:
Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου για αποδοχή των όρων της
πρόσκλησης «No GR02.02 ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΠΡΑΞΕΩΝ
ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2009-2014 (ΧΜ ΕΟΧ 2009 - 2014)» και έγκριση της συµµετοχής
της Περιφέρειας Αττικής στο Πρόγραµµα «GR02 - Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση
Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων» και συγκεκριµένα στο παραδοτέο:
«Αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά µε την προστασία και
διαχείριση υδατικών συστηµάτων που παρουσιάζουν περιβαλλοντικά
προβλήµατα ή απώλεια βιοποικιλότητας» µε χρηµατοδότηση από:
 ΧΩΡΕΣ ΕΟΧ-ΕΖΕΣ: ΙΣΛΑΝ∆ΙΑ, ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΟΧ 2009-2014
(85%)
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (15%)
Στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα υποβληθεί πρόταση µε τίτλο:
«Αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά µε την
ανασύσταση και αποκατάσταση των υγροτόπων της Αττικής»
µε Φορέα Υλοποίησης την Περιφέρεια Αττικής, και Εταίρους
1. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)
2. Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά
3. Ερευνητικό Ινστιτούτο για τη Γεωργία και το Περιβάλλον (BIOFORSK),
Όσλο, Νορβηγία
Η προτεινόµενη πράξη «Αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης
σχετικά µε την ανασύσταση και αποκατάσταση των υγροτόπων της
Αττικής»
απαιτείται:
Για την υλοποίηση του µέτρου RBD06_SM07_041 «Ανασύσταση και
αποκατάσταση περιοχών υγροβιότοπων» το οποίο περιλαµβάνεται στο
εγκεκριµένο Σχέδιο ∆ιαχείρισης Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Αττικής
(εφαρµογή της Οδηγίας πλαίσιο για τα Ύδατα). Σύµφωνα µε την
περιγραφή του µέτρου (RBD06_SM07_041), οι υγροβιότοποι, γενικότερα και
ανεξάρτητα από τον τύπο ή µέγεθός τους, συνιστούν µία κατηγορία βιοτόπων
στην οποία δίνεται κατά κανόνα ιδιαίτερη σηµασία και προσοχή, εξαιτίας των
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αρκετών, ποικίλων και σηµαντικών ιδιοτήτων τους (υψηλή βιοποικιλότητα,
παραγωγικότητα, σπανιότητα, επιστηµονικό ενδιαφέρον – εκπαιδευτική αξία,
«αποθήκευση» ύδατος κλπ). Στόχος του µέτρου αποτελεί η ανάδειξη των
περιοχών αυτών µέσω της οριοθέτησής τους και της εκπόνησης των
απαιτούµενων µελετών διαχείρισης των υγροβιότοπων. Οι περιοχές
προτεραιότητας που αναγνωρίζονται στο µέτρο αυτό είναι το ρέµα
Πικροδάφνης και η εκβολή του, το έλος Βουρκάρι Μεγάρων και ο
υγρότοπος Πάχης και η λίµνη Κουµουνδούρου.
Επιπλέον, η υλοποίηση της προτεινόµενης πράξης:
- Στοχεύει στην εφαρµογή της Στρατηγικής για τη ∆ιατήρηση των
Υγροτόπων της Αττικής και την Προσαρµογή τους στην Κλιµατική
Αλλαγή.
- Συµβάλλει στην εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας όπως: (i) O
Ν.4277/2014, ο οποίος ορίζει το νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής
(άρθρο 5 και άρθρο 20). (ii) Ο Ν. 3937/2011 για τη βιοποικιλότητα, στον
οποίο προβλέπεται η προστασία των υγροτόπων (άρθρα 13 και 20). (iii) Η
ΚΥΑ 33318/3028/1998, η οποία εναρµονίζει την ελληνική νοµοθεσία µε την
Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους και τα είδη Κοινοτικού
ενδιαφέροντος, και το δίκτυο Natura 2000. (iv) H ΚΥΑ 414985/1985 «µέτρα
διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (v) Οι νόµοι µε τους οποίους
κυρώθηκαν οι διεθνείς συµβάσεις Βέρνης για τη διατήρηση της άγριας ζωής
και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης (κυρώθηκε µε τον Ν.
1335/1983), Βόννης για τη διατήρηση των αποδηµητικών ειδών της άγριας
πανίδας (κυρώθηκε µε τον Ν.2719/1999), Ραµσάρ για την προστασία των
υγροτόπων (Ν.∆. 191/1974, όπως ισχύει) και Σύµβασης των Ηνωµένων
Εθνών για την Κλιµατική Αλλαγή, η οποία καλύπτει και θέµατα
βιοποικιλότητας (κυρώθηκε µε τον Ν. 2205/1994).
- Βρίσκεται σε απόλυτη συνάφεια µε (i) την Αναπτυξιακή Στρατηγική της
χώρας στον Τοµέα Περιβάλλοντος για την Προγραµµατική Περίοδο 20142020 (αποδοτική χρήση των πόρων και χαµηλά επίπεδα εκποµπών
διοξειδίου του άνθρακα, παράλληλα µε την προστασία του φυσικού,
πολιτιστικού και δοµηµένου περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων) και (ii)
την Εθνική στρατηγική και το Σχέδιο δράσης για την εφαρµογή της Εθνικής
Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα της Ελλάδας.
Η προτεινόµενη πράξη καλύπτει και αρµοδιότητες της Περιφέρειας
Αττικής. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010, στις
αρµοδιότητές της περιλαµβάνονται:



Η µέριµνα συγκέντρωσης των γενικών πληροφοριών για την ποιότητα
του περιβάλλοντος στην περιοχή.
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.).
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Η σύνταξη, η παρακολούθηση της εφαρµογής και η αξιολόγηση των
κανονισµών διοίκησης και λειτουργίας και των σχεδίων διαχείρισης για
προστατευόµενες περιοχές.
Η έκδοση αποφάσεων του Περιφερειάρχη για την επιβολή περιορισµών
η άλλων µέτρων για τη χρήση των υδάτων και η επιβολή µέτρων και
κυρώσεων για την προστασία των υδάτων. Σηµειώνεται, ωστόσο, ότι,
σύµφωνα µε τον Ν.4117/2013, άρθρο 5, παράγραφος στ, έχει επέλθει
στην αρµοδιότητα του Γενικού Γραµµατέα της
Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής.
Η διοργάνωση ενηµερωτικών συναντήσεων για την ενηµέρωση του
κοινού σε θέµατα προστασίας των υδάτινων οικοσυστηµάτων.
Η εκπόνηση και εκτέλεση προγραµµάτων, τα οποία αφορούν σε θέµατα
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Νέας Γενιάς και εκπαίδευσης ενηλίκων,
σύµφωνα µε τον αντίστοιχο σχεδιασµό και τις εφαρµοζόµενες, από το
Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, πολιτικές.
Η παρακολούθηση και η επισήµανση στους αρµόδιους φορείς
ζητηµάτων που αναφέρονται στη λήψη των αναγκαίων µέτρων προς
βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών.

Βάσει των παραπάνω η Προτεινόµενη Πράξη περιλαµβάνει ερευνητικές
µελέτες για 4 υδατικά συστήµατα και 50 υγροτόπους της Αττικής, δράσεις
δηµοσιοποίησης και διάχυσης των αποτελεσµάτων (φυλλάδια, ενηµερωτικές
ηµερίδες, ιστοσελίδα έργου και λογότυπο), σεµινάρια κατάρτισης και
ανταλλαγή τεχνογνωσίας µε Νορβηγό εταίρο.
Οι Ερευνητικές Μελέτες ανά υδατικό σύστηµα είναι οι ακόλουθες:
(1) Ερευνητική µελέτη για την ποιότητα των υδάτων και την κατάσταση
διατήρησης του υγροτόπου στο Βουρκάρι Μεγάρων. Σύµφωνα µε όσα έχουν
προβλεφθεί και προταθεί στην Ειδική Μελέτη Χαρακτηρισµού ως
Περιφερειακού Πάρκου, θα γίνει καταγραφή των συνθηκών και των κινδύνων
που απειλούν τον υγροβιότοπο και προσδιορισµός των απαραίτητων έργων
για την προστασία, διατήρηση και αναβάθµιση των οικολογικών
χαρακτηριστικών των ζωνών Α1, Α2 και A3. Θα ληφθούν υπόψη οι ρυπογόνοι
παράγοντες όπως βαρέα µέταλλα (κοντά και αποθήκες καυσίµων) και θα
γίνουν τοξικολογικές αναλύσεις ιζήµατος ενώ πρέπει να καταγραφούν µια
σειρά από παραµέτρους (φυσικοχηµικές και βιολογικές) σε τουλάχιστον
εποχιακή βάση. Αποτέλεσµα: Προτάσεις διαχείρισης και αποκατάστασης του
παράκτιου υδατικού συστήµατος, των οικοτόπων και της βιοποικιλότητας.
(2) Ερευνητική µελέτη για την ποιότητα των υδάτων και την κατάσταση
διατήρησης του υγροτόπου της Λίµνης Κουµουνδούρου. Συνέχιση της
παρακολούθησης των υδάτων που έχει διενεργηθεί στο παρελθόν και σε
συνάφεια µε την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά. Προτάσεις οριοθέτησης και
ρυθµίσεων χρήσεων γης για την ένταξη της Λίµνης Κουµουνδούρου σε
προστατευόµενη περιοχή σύµφωνα µε όσα έχουν προβλεφθεί στο νέο ΡΣΑ.
Αποτέλεσµα: Προτάσεις διαχείρισης και αποκατάστασης του υδατικού
συστήµατος, των οικοτόπων και της βιοποικιλότητας.
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(3) Ερευνητική µελέτη για την ποιότητα των υδάτων του Ρέµατος
Πικροδάφνης. Σύνδεση της ποιότητας µε πηγές ρύπανσης Σε συνέχεια
σχετικής µελέτης του ∆ήµου Αγ. ∆ηµητρίου, µε στόχο την αποτύπωση της
ποιότητας των υδάτων του ρέµατος στην πηγή και σε επιπλέον κλάδους.
Αποτέλεσµα: Προτάσεις διαχείρισης και αποκατάστασης του υδατικού
συστήµατος.
(4) Ερευνητική µελέτη για τη διαχείριση υδάτων στο Εθνικό Πάρκο του
Υγροτόπου Σχινιά. Επανεκτίµηση των αναγκών σε νερό του υγρότοπου,
επικαιροποίηση των υπολογισµών µέσων µηνιαίων υπερχειλίσεων, µετρήσεις
των ποσοτήτων νερού που περνούν από τη Μακαρία πηγή προς το
Κωπηλατοδρόµιο (µέσω θυροφραγµάτων) και από το δεύτερο στον υγρότοπο,
µετρήσεις αλατότητας νερού στον κεντρικό υγρότοπο, στο χαµηλότερο τµήµα
του (Στόµι) και στο Κωπηλατοδρόµιο, µετρήσεις µηνιαίων κατακρηµνισµάτων.
Μελέτη / Αξιολόγηση των τεχνικών υποδοµών στη διαχείριση των υδάτων.
Αποτέλεσµα: ∆ιατύπωση προτάσεων αποκατάστασης µε έµφαση στη
διαχείριση των υδάτων.
(5) Οριοθετήσεις 50 υγροτόπων, καταγραφή βιοποικιλότητας και απειλών, και
προτάσεις αποκατάστασης. Σύµφωνα µε όσα έχουν προβλεφθεί στο νέο ΡΣΑ
και στον νόµο περί βιοποικιλότητας. Αποτέλεσµα: Χαρτογραφική Αποτύπωση
ορίων 50 υγροτόπων και καταχώρηση απογραφικών δεδοµένων σε
ηλεκτρονική βάση.
Ρόλος και συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής
Η Περιφέρεια Αττικής θα συµµετάσχει στο έργο ως συντονιστής και φορέας
υλοποίησης. Μέσω της ∆/σης Περιβάλλοντος, της ∆/σης Αναπτυξιακού
Προγραµµατισµού και του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης. Η Περιφέρεια
Αττικής συµµετέχει µε προϋπολογισµό 151.217€ (+/- 10%), 100%
συγχρηµατοδοτούµενο.
Η συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής θεωρείται κρίσιµη και ουσιαστική για την
επιτυχή υλοποίηση και µεγιστοποίηση των ωφελειών της πρότασης. Η
συµµετοχή της Περιφέρειας άπτεται τόσο στον συντονισµό, στην
παρακολούθηση, καθώς και στην επιστηµονική επιστασία και καθοδήγηση σε
όλες τις δράσεις του προτεινόµενου έργου, όσο και µέσω δράσεων
ενηµέρωσης του κοινού, καθώς και εισηγήσεων λήψης µέτρων για
εφαρµογή της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα της Ελλάδας, για την
προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και δοµηµένου περιβάλλοντος και των
φυσικών πόρων, για την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής και
ιδιαίτερα των ευαίσθητων περιοχών (βιότοπων κ.λπ.), καθώς και για την
προστασία αυτών από τις επιδράσεις της κλιµατικής αλλαγής. Τα παραπάνω
µπορούν να επιτευχθούν διότι η Περιφέρεια Αττικής διαθέτει εξειδικευµένο
επιστηµονικό προσωπικό (µε µεταπτυχιακή εξειδίκευση, διδακτορικές διατριβές
και ακαδηµαϊκή-ερευνητική εµπειρία σε ιδρύµατα της Ελλάδος και του
εξωτερικού).


Η ∆/σης Περιβάλλοντος, θα είναι υπεύθυνη για τον επιστηµονικό
συντονισµό του έργου. Τα κύρια καθήκοντα των στελεχών και των
υπαλλήλων της ∆/σης Περιβάλλοντος σε όλες τις δράσεις του
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προτεινόµενου έργου είναι ο συντονισµός, η παρακολούθηση, η
επιστασία και η καθοδήγηση. Επίσης η συµµετοχή στις δειγµατοληψίες,
στην επιµόρφωση και στις ηµερίδες.
Η ∆/νση Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων θα
συνδράµει ως αρµόδια αρχή σε θέµατα προστασίας και
διαχείρισης υδάτων στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Αττικής.
Η ∆/ση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, υπεύθυνη για να συντονίζει
τις απαραίτητες διοικητικές πράξεις και να συµµετέχει ενεργά στα
θέµατα προγραµµατισµού και κοστολόγησης των έργων και µέτρων που
θα προταθούν µέσω του “ Οδικού Χάρτη ενεργειών για την υλοποίηση
των προτεινόµενων µέτρων διαχείρισης και αποκατάστασης της
πράξης”.
Τέλος, το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης θα οριστεί υπεύθυνο για την
οικονοµική διαχείριση του έργου.

Το σχήµα αυτό κρίνεται το ταχύτερο και πιο αποτελεσµατικό τόσο από την
άποψη της αρτιότητας εκτέλεσης της πράξης, όσο και από την ταχύτητα
διενέργειας διοικητικών διαδικασιών.
Η ∆ιάρκεια του έργου θα είναι 12 µήνες, µε προβλεπόµενη έναρξη Μάιο
2015.
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, τα σηµαντικότερα αναµενόµενα άµεσα και
έµµεσα οφέλη για την Περιφέρεια είναι:


Άµεση συνεισφορά στην κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Αττικής
που πηγάζουν από υποχρεώσεις - αρµοδιότητες παρακολούθησης της
ποιότητας του Περιβάλλοντος σε περιοχές µε διαδηµοτικό χαρακτήρα,
σύµφωνα µε διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας [(1)-(2) σχετικά]:
o Άρθρο 186/ΣΤ παρ 26-28 του (1) σχετικού: «…26. Η εξειδίκευση
των κατευθυντήριων γραµµών περιβαλλοντικής πολιτικής σε
επίπεδο περιφέρειας. 27. Η µέριµνα συγκέντρωσης των γενικών
πληροφοριών για την ποιότητα του περιβάλλοντος και τις
ρυπογόνες δραστηριότητες στην περιοχή, καθώς και για τη
λειτουργία του εθνικού δικτύου πληροφορικής για το περιβάλλον.
28. 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 προς προστασία του περιβάλλοντος της
περιοχής και ιδιαίτερα των ευαίσθητων περιοχών (βιότοπων
κ.λπ.).…».
o Άρθρο 210 (Μητροπολιτικές λειτουργίες) παρ 8 του (1) σχετικού:
«…Ο συντονισµός των ενεργειών για την παρακολούθηση και
προστασία του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου
ο φυσικός αποδέκτης, οι προστατευτέοι φυσικοί πόροι, οι
ρυπαίνουσες δραστηριότητες ή οι ενδεικνυόµενες λύσεις
παρουσιάζουν διαδηµοτικό χαρακτήρα...»
o Άρθρο 25 παρ.2 (αρµοδιότητες) του (2) σχετικού: «…• Την
εξειδίκευση των κατευθυντήριων γραµµών περιβαλλοντικής
πολιτικής σε επίπεδο µητροπολιτικής περιφέρειας. • Τη σύνταξη,
την παρακολούθηση της εφαρµογής και την αξιολόγηση των
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κανονισµών διοίκησης και λειτουργίας και των σχεδίων
διαχείρισης για προστατευόµενεςπεριοχές.».
Τεχνογνωσία-εκπαίδευση
του
προσωπικού
της
∆ιεύθυνσης
Περιβάλλοντος σε θέµατα δειγµατοληψίας και µετρήσεων ρύπων µέσω
και του εξοπλισµού-αναλωσίµων που θα αποκτηθούν για τις
δειγµατοληψίες, αλλά και σε θέµατα συλλογής, επεξεργασίας και
διάθεσης δεδοµένων. Κατάλληλη αξιοποίηση του εξειδικευµένου
επιστηµονικού προσωπικού της Περιφέρειας
και περαιτέρω
εκπαίδευση-επιµόρφωση του, µέσω της συµµετοχής της Περιφέρειας
στο εν λόγω πρόγραµµα.
Η Καταγραφή των σηµείων προστατευόµενων υγροτόπων, όπου
σύµφωνα µε τις ανωτέρω αναφερθείσες ερευνητικές µελέτες περί της
ποιότητας των υδάτων αυτών µπορεί να υποδειχθούν ως σηµεία
ύπαρξης ρυπογόνου ή/και µολυσµατικής επιβάρυνσης των υγροτόπων
θα συνδράµει και θα διευκολύνει την στοχευόµενη δράση των
ελεγκτικών µηχανισµών της Περιφέρειας Αττικής.
Μελέτες µε βάση τα δεδοµένα που θα συλλεχθούν – δηµιουργία
βάσεων δεδοµένων/βιβλιοθήκης.
Αλληλεπίδραση-συνεργασία µε ένα δίκτυο αξιόπιστων ερευνητικώνακαδηµαϊκών ιδρυµάτων όπως το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων
Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), ο Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά και
το Ερευνητικό Ινστιτούτο για τη Γεωργία και το Περιβάλλον
(BIOFORSK).
Απαρχή και εδραίωση µελλοντικών συνεργασιών ανάµεσα στους
εµπλεκόµενους φορείς σε θέµατα περιβάλλοντος και κλιµατικής αλλαγής

Σύµφωνα µε όλα τα ανωτέρω, εισηγούµαστε την συµµετοχή της Περιφέρειας
στο συγκεκριµένο πρόγραµµα.
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής
µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1) Εγκρίνει τη συµµετοχή και την υποβολή πρότασης της Περιφέρειας
Αττικής στο Πρόγραµµα: GR02 - Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση
Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων: «Αύξηση της γνώσης και της
ευαισθητοποίησης σχετικά µε την ανασύσταση και αποκατάσταση των
υγροτόπων της Αττικής», στο πλαίσιο του Χρηµατοδοτικού
Μηχανισµού Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, περιόδου 2009-2014
(ΧΜ ΕΟΧ 2009 – 2014.
2) Ορίζει ως νόµιµο εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής στο εν λόγω
Πρόγραµµα
τον
Περιφερειακό
Σύµβουλο
κ.Αθανάσιο
Αναγνωστόπουλο.
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ.
Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Ζαφειρίου Ελένη,
Μπαλού Αλεξάνδρα, Πρωτούλης Ιωάννης.
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Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Μεγάλης Ιωάννης,
Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χρήστου - Γερµενή
Ευγενία, Κουτσούµπα ∆έσποινα.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΡΥΝΑ
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