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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας  
∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού  
Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών  
Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής  
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Συνεδρίαση 29η   

 
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 280/2015 

Σήµερα 24/09/2015 ηµέρα Πέµπτη 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. 
180666/18-09-2015 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που 
κοινοποιήθηκε νόµιµα στις 18-09-2015 στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από 
τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους. 

Θέµα 9ο 
 

Έγκριση σκοπιµότητας για τη συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής στην υποβολή 
πρότασης, µε τίτλο: «Θαλάσσιο Περιβάλλον Κυθήρων - Αντικυθήρων», στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού προγράµµατος «Life “Φύση & Βιοποικιλότητα” για 
Είδη/Οικοτόπους Προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περιοχές του 
∆ικτύου Νατούρα 2000». 

 
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο ενενήντα τριών (93) 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, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος 
Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης. 
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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, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη 
Άννα, 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, ∆ανιά Νικολέττα, ∆ηµάκος ∆ηµήτριος, 
∆ηµοπούλου Ελένη, ∆ήµου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (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), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λάσκαρη - 
Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, 
Μαραβέλιας ∆ηµήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυµάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας 
Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα, 
Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), 
Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας,  Πάντζας Σπυρίδων, Παπαδηµητρίου - 
Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα, Παππά Παναγιώτα, Πελέκης Ζαχαρίας,  Πρωτονοτάριος 
Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Ροκοφύλλου Άννα,  Σαπουνά Αγγελική 
(Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης, Σµέρος Ιωάννης,  Σταυροπούλου Καλλιόπη, 
Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ,  Τζίβα Αιµιλία, 
Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, 
Φαρµάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χρήστου - 
Γερµενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Απόντες: 
Αποστολοπούλου Μαλάµω, Κοροµάντζος Βασίλειος, Λαµπρίδου Μαρία, Μαντάς 
Ασηµάκης (Μάκης), Μαντούβαλος Πέτρος, Νικηταρά Φωτεινή, Πατσαβός 
Παναγιώτης, Στεργίου Ιωάννα, Τζήµερος Γλαύκος – Αθανάσιος. 
 
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 Εντεταλµένη Περιφερειακή Σύµβουλο κ. 
Καλλιόπη Σταυροπούλου, η οποία θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου την 
υπ’ αριθµ. οικ. 180660/15/18-09-15 εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει σταλεί µε την πρόσκληση και 
έχει ως εξής: 

Έχοντας υπόψη : 

ΑΔΑ: Β8ΓΑ7Λ7-Β6Π



 3 

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2.  Το Π.∆. 145/27-12-10 «Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει 
σήµερα.  

3.  Το Ν. 3463/2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 

4. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων 
για την προγραµµατική περίοδο 2007 –2013», όπως ισχύει σήµερα. 

5. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999. 

6. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1083/2006 του Συµβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί 
καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999. 

7. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης ∆εκεµβρίου 2006 για τη 
θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 
του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής 
και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

8. Τον Κανονισµό του Προγράµµατος LIFE. 

9. Τις οδηγίες υποβολής πρότασης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα LIFE. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 

To LIFE αποτελεί το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για την Προστασία του Περιβάλλοντος 
και την Κλιµατική Αλλαγή για την περίοδο από 01.01.2014 έως 31.12.2020.  

Το υποπρόγραµµα για το περιβάλλον καλύπτει τις θεµατικές προτεραιότητες: 

 Περιβάλλον και αξιοποίηση Φυσικών Πόρων 

 Φύση και Βιοποικιλότητα 

 Περιβαλλοντική ∆ιακυβέρνηση και Πληροφόρηση 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Σεπτέµβριο του 2010 εξέφρασε την ανησυχία του για 
την έλλειψη προόδου σε ότι αφορά στη δηµιουργία του ∆ικτύου Natura 2000 στο 
θαλάσσιο χώρο και ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη-Μέλη να 
επιταχύνουν τις απαραίτητες διαδικασίες, υιοθετώντας ως στόχο την προστασία του 
20% της χερσαίας και θαλάσσιας έκτασης της Ευρώπης µέχρι το 2020. 

Η 10η Σύνοδος των Συµβαλλόµενων Μερών της Σύµβασης για τη Βιολογική 
Ποικιλότητα υιοθέτησε ως στόχο την κάλυψη του 10% των παράκτιων – θαλάσσιων  
περιοχών µε µέτρα προστασίας και διαχείρισης έως το 2020. 
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Ειδικότερα, για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην Ευρώπη, έχει 
εκδοθεί η Οδηγία 2008/56/ΕΚ για τη θαλάσσια στρατηγική, η οποία έχει εναρµονιστεί 
στο ελληνικό εθνικό δίκαιο µε το Ν.3983/2011 «Εθνική στρατηγική για την προστασία 
και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος».  

Ως εκ τούτου υφίσταται ανάγκη δηµιουργίας Θαλάσσιων Προστατευόµενων 
Περιοχών.  

 Στο πλαίσιο αυτό και µε αφορµή την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 
Πρόγραµµα LIFE που αφορά στην προστασία του Περιβάλλοντος και ειδικότερα στο 
υπόπρόγραµµα για το περιβάλλον και τη θεµατική προτεραιότητα “LIFE Nature & 
Biodiversity”, µε καταληκτική ηµεροµηνία την 7η Οκτωβρίου 2015, η Περιφέρεια 
Αττικής υποβάλλει πρόταση συµµετοχής ως εταίρος στο έργο µε τίτλο: «Θαλάσσιο 
Περιβάλλον Κυθήρων-Αντικυθήρων», µε διακριτό τίτλο «DeepBlue». 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Βασικός στόχος του προγράµµατος είναι να αποτελέσουν τα νησιά των Κυθήρων και 
Αντικύθηρων, καθώς και ο θαλάσσιος χώρος που τα περιβάλλει πρότυπο µοντέλο 
διαχείρισης µιας θαλάσσιας προστατευόµενης περιοχής, όπου η φύση και ο 
άνθρωπος θα συνυπάρξουν αρµονικά, λειτουργώντας παράλληλα ως ένα 
επιτυχηµένο παράδειγµα για τη δηµιουργία και λειτουργία αντίστοιχων περιοχών σε 
όλη τη Μεσόγειο. 

Οι σκοποί του έργου είναι: 

• η ολοκληρωµένη διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος των Κυθήρων και 
Αντικυθήρων, µέσα από την προστασία παγκοσµίως απειλούµενων θαλάσσιων 
οργανισµών και οικοσυστηµάτων. 

• η θαλάσσια χωροταξία των συγκεκριµένων περιοχών, 

• η βιώσιµη αλιεία, 

• η ήπια ανάπτυξη αυτών των περιοχών, µέσα από την ανάδειξη αυτών των 
σηµαντικών ιδιαιτεροτήτων που τις χαρακτηρίζει. 

 

Η περιοχή υλοποίησης του έργου αφορά στις περιοχές ΖΕΠ (Ζώνες Ειδικής 
Προστασίας) και ΕΖ∆ (Ειδικές Ζώνες ∆ιατήρησης) του ∆ικτύου Natura 2000 στην 
περιοχή των Κυθήρων και Αντικυθήρων. Υπογραµµίζεται ότι στο θαλάσσιο χώρο 
Κυθήρων-Αντικυθήρων βρίσκονται δύο σηµαντικά ναυάγια: το ναυάγιο Αντικυθήρων 
και το Ναυάγιο του Μέντορ» (3ο πλοίο του Έλγιν). 

 

∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 Οι δράσεις του προτεινόµενου έργου συνάδουν µε τα Μέτρα προτεραιότητας για 
θαλασσίους οικοτόπους και είδη του ∆ικτύου Natura 2000, όπως έχουν καθοριστεί 
στο Πλαίσιο ∆ράσεων Προτεραιότητας (Prioritised Action Framework) από το 
Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(ΥΠΑΠΕΝ), για την αποτελεσµατική διαχείριση και χρηµατοδότηση τους κατά την 
προγραµµατική περίοδο 2014-2020. 
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Πιο συγκεκριµένα: 

Για την Βιοποικιλότητα προτείνονται τα παρακάτω: 

 Βασική προτεραιότητα, µε προοπτική χρηµατοδότησης έως 75% από το LIFE 
NATURE, θα είναι είδη και οικότοποι προτεραιότητας κοινοτικού ενδιαφέροντος, 
όπως η Μεσογειακή Φώκια Monachus monachus, απειλούµενα Κητώδη 
(Cetaceans), καθώς και τα θαλάσσια λιβάδια Ποσειδωνίας Posidonia oceaniα. 
Ενδεχοµένως, να συµπεριληφθούν κάποιοι ακόµα παράκτιοι ή θαλάσσιοι 
οικότοποι/οργανισµοί προτεραιότητας [π.χ. Θαλασσοπούλια (Αιγαιόγλαρος Larus 
auduinii, Θαλασσοκόρακας Phalacrocorax carbo, κ.α.), η Θαλάσσια Χελώνα Caretta 
caretta και κοραλλιογενείς σχηµατισµοί). 

 

Για την δηµιουργία Θαλάσσιας Προστατευόµενης Περιοχής, προτείνονται µια σειρά 
από βήµατα, τα οποία θα οδηγήσουν στη θεσµοθέτηση της περιοχής ως «Θαλάσσιο 
Πάρκο» από τις εθνικές αρµόδιες αρχές: 

 

 θα συνταχθεί «Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη» (ΕΠΜ) για τη «Θαλάσσια 
Προστατευόµενη Περιοχή» (ΘΠΠ) και σχέδιο Π∆ για τη δηµιουργία «Εθνικού ή 
Περιφερειακού Θαλάσσιου Πάρκου» (Νόµος 3937/2011 – ΦΕΚ/Α 60/31.03.2011 
«∆ιατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις»). 

 

Για την Αλιεία και άλλες δράσεις για τη θάλασσα προτείνονται τα παρακάτω: 

 θα διεξαχθεί µελέτη για την κατάσταση των ιχθυοαποθεµάτων στον θαλάσσιο 
χώρο των Κυθήρων και Αντικυθήρων. Με βάση αυτή τη µελέτη θα εξεταστεί η 
περίπτωση να δηµιουργηθούν µία ή περισσότερες περιοχές ελέγχου ή αποκλεισµού 
της αλιείας µε σκοπό τη διατήρηση των ιχθυοαποθεµάτων (Νόµος 3937/2011–
ΦΕΚ/Α 60/31.03.2011 «∆ιατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις»), µε την 
προϋπόθεση ότι οι ντόπιοι αλιείς θα τηρήσουν τα µέτρα υποστήριξης της βιώσιµης 
αλιείας. 

 Θα γίνει µελέτη της αλληλεπίδρασης της αλιείας µε προστατευόµενα θαλάσσια 
ζώα: 

o Καταγραφή της αλιευτικής δραστηριότητας µε δειγµατοληπτικές εξόδους µε 
αλιευτικά σκάφη και συνεντεύξεις αλιέων,  

o Εκτίµηση της αλληλεπίδρασης της επαγγελµατικής παράκτιας αλιείας µε 
προστατευόµενα θαλάσσια ζώα (κητώδη, φώκια, θαλάσσια χελώνα), 

o Πιλοτική εφαρµογή αντισταθµιστικών µέτρων για τις ζηµιές που προκαλούν τα 
προστατευόµενα θαλάσσια ζώα στα αλιευτικά εργαλεία. Αξιολόγηση της εφαρµογής 
τους. 

 Σύνταξη Σχεδίου Αλιευτικής ∆ιαχείρισης. 

Το Σχέδιο Αλιευτικής ∆ιαχείρισης θα ενταχθεί στο πλαίσιο της εκπόνησης της Ειδικής 
Περιβαλλοντικής Μελέτης για την προστατευόµενη περιοχή NATURA. Έχει σκοπό 
τον καθορισµό µέτρων για τη βιωσιµότητα της παράκτιας αλιείας στο πλαίσιο της 
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αειφόρου διαχείρισης της παράκτιας ζώνης.    

 Θα εξεταστεί, ακόµα, η περίπτωση δηµιουργίας τεχνιτών υφάλων σε περιοχές 
µε λιβάδια Ποσειδωνίας, για την υποστήριξη της αναπαραγωγής των ψαριών ή 
ειδικών κατασκευών για την αποτροπή χρήσης συρόµενων διχτυών που 
καταστρέφουν τα λιβάδια της Ποσειδωνίας.  

 Μελέτη για την πρόσδοση αξίας, πιστοποίηση και προώθηση «φιλικών προς 
τα παράκτιο και θαλάσσιο οικοσύστηµα» προϊόντων και υπηρεσιών (π.χ. ανάδειξη 
των φυσικών αλυκών (αλαταρές) που έχουν δηµιουργηθεί στις ακτές των Κυθήρων 
και Αντικυθήρων από τη χρόνια δυναµική της θάλασσας.   

 

Για τον τουρισµό προτείνονται τα παρακάτω: 

 Θα σχεδιαστούν παράκτια και υποθαλάσσια µονοπάτια µε σκοπό να γίνει 
γνωστό στους τουρίστες, αλλά και στους ντόπιους το θαλάσσιο περιβάλλον των 
νησιών. Αυτοί οι χώροι θα έχουν και «εκπαιδευτικό» σκοπό, καθώς θα µπορούν να 
τα επισκέπτονται (οργανωµένα µε εκπαιδευµένους οδηγούς) τα σχολεία του νησιού 
(Κύθηρα), και παράλληλα θα προσελκύσουν για εκπαιδευτικούς σκοπούς και 
µαθητές καθώς και φοιτητές από σχετικές σχολές και από άλλες περιοχές της 
Ελλάδας και το εξωτερικό. Αυτά τα παράκτια και υποθαλάσσια µονοπάτια θα 
αποτελούν συνέχεια ή θα προηγούνται χερσαίων µονοπατιών που θα καθοριστούν 
εντός των Κυθήρων και Αντικυθήρων. 

 Εγκατάσταση Ενηµερωτικών Περιπτέρων (2-3) που θα ενηµερώνουν καθ’ όλη 
τη διάρκεια της τουριστική περιόδου για τους έλληνες και ξένους επισκέπτες. Μέρος 
από το υλικό που θα παραχθεί στη διάρκεια του προγράµµατος για την ενηµέρωση 
και ευαισθητοποίηση θα διατεθεί για αυτόν τον σκοπό. 

 Στον χώρο των περιπτέρων θα υπάρχουν και ανοικτές εκθέσεις φωτογραφίας 
µε θέµα το φυσικό περιβάλλον των νησιών, καθ‘ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, 
ενώ παράλληλα θα διεξάγονται και διάφορες εκδηλώσεις για τα παιδιά του νησιού 
αλλά και των επισκεπτών. 

 

Για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση προτείνονται τα παρακάτω: 

 ∆ηµιουργία Περιβαλλοντικού Μουσείου/ Περιβαλλοντικού Κέντρου 
Ενηµέρωσης, µε κύρια θεµατολογία την ανάδειξη του µεσογειακού νησιωτικού 
χαρακτήρα των νησιών (χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον), συµπεριλαµβανόµενων 
και των παραδοσιακών ανθρώπινων δραστηριοτήτων που έχουν συνδιαµορφώσει 
µαζί µε τη φύση το τοπίο και τον χαρακτήρα των δύο νησιών. 

 ∆ηµιουργία Γραφείου Επικοινωνίας µε Αλιείς.  

 Επίσκεψη ψαράδων αλλά και κατοίκων των δύο νησιών, σε ένα αντίστοιχο 
πάρκο της Μεσογείου ή γενικότερα του ευρωπαϊκού χώρου για να ενηµερωθούν και 
να γνωρίσουν τον τρόπο λειτουργίας παρόµοιων πάρκων αλλά και τα οφέλη των 
τοπικών κοινωνιών από αντίστοιχες Θαλάσσιες Προστατευόµενες Περιοχές και 
Θαλάσσια Πάρκα του εξωτερικού. 

 Καµπάνια µείωσης και/ή έλεγχου της χρήσης πλαστικών παραγώγων από 
τους κατοίκους, παραγωγικούς φορείς και επισκέπτες των νησιών (σακούλες, 
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µπουκάλια, δίχτυα, κ.α.), των οποίων η ανεξέλεγκτη χρήση έχει σαν αποτέλεσµα να 
βρίσκουν τον θάνατο χιλιάδες θαλάσσιοι οργανισµοί (θαλασσοπούλια, ψάρια, 
χελώνες, κητώδη, κ.α.). 

 Θα παραχθούν ενηµερωτικά και εκπαιδευτικά εργαλεία µε στόχο τη συνεχή 
ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση του κοινού. 

 Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος θα διεξαχθούν διεθνή Συνέδρια και 
συναντήσεις εργασίας. Ο αριθµός τους και το αντικείµενο τους θα καθοριστεί από 
τους εταίρους του προγράµµατος. 

 Τέλος, θα πραγµατοποιηθούν εκδηλώσεις κοινού, ενηµερωτικά και 
εκπαιδευτικά βιωµατικά σεµινάρια για τους ψαράδες και τους κατοίκους. 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑ 

• Πανεπιστήµιο Αιγαίου (Επικεφαλής Εταίρος) 

• Περιφέρεια Αττικής 

• ∆ήµος Κυθήρων 

• Κυθηραϊκό  Ίδρυµα Πολιτισµού και Ανάπτυξης (ΚΙΠΑ) 

• Mom (ΜΚΟ για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας) 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Ο Προτεινόµενος Προϋπολογισµός του έργου εκτιµάται να ανέλθει στις πεντακόσιες 
χιλιάδες ευρώ (500.000,00€), ενώ ο προϋπολογισµός της Περιφέρειας Αττικής στις 
εκατό πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000,00€).  

Η χρηµατοδοτική ενίσχυση της Ευρωπαϊκή Ένωσης ανέρχεται στο 75% ενώ το 
υπόλοιπο 25% θα καλυφθεί από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.  

 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο θα πρέπει να ξεκινήσει µετά την υπογραφή των συµφωνιών επιχορήγησης. 
Η προβλεπόµενη διάρκεια του έργου είναι πέντε έτη (60 µήνες). 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Προθεσµία για την υποβολή των αιτήσεων η 7η Οκτωβρίου 2015. 

 

Μετά τα παραπάνω  εισηγούµαστε 

 

- Τη λήψη απόφασης έγκρισης σκοπιµότητας συµµετοχής της Περιφέρειας 
Αττικής ως εταίρος καθώς και την υποβολή αντίστοιχης πρότασης προς της 
∆ιαχειριστική Αρχή του Προγράµµατος LIFΕ. 

- Τον ορισµό της Εντεταλµένης Περιφερειακής Συµβούλου κας Καλλιόπης 
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Σταυροπούλου, ως νόµιµο εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή 
των εγγράφων στο πλαίσιο του έργου. 

 

Στη συνέχεια η κ. Σταυροπούλου συµπλήρωσε ότι προστίθενται ως εταίροι 
στο εν λόγω πρόγραµµα α) η εταιρεία ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ και β) το Πανεπιστήµιο Κρήτης 
(Μουσείο Φυσικής Ιστορίας). 

 

 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 

µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

  

Α) Εγκρίνει τη σκοπιµότητα για τη συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής (ως 
εταίρος) καθώς και την υποβολή αντίστοιχης πρότασης µε τίτλο «Θαλάσσιο 
Περιβάλλον Κυθήρων – Αντικυθήρων» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
προγράµµατος «Life ‘Φύση & Βιοποικιλότητα’ για Είδη / Οικοτόπους 
Προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περιοχές του ∆ικτύου Natura 2000». 

Ο προϋπολογισµός της Περιφέρειας Αττικής εκτιµάται να ανέλθει περίπου 
στις 150.000,00 €. 

Β) Ορίζει την Εντεταλµένη Περιφερειακή Σύµβουλο κα Σταυροπούλου 
Καλλιόπη ως νόµιµο εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή των 
απαραίτητων εγγράφων στο πλαίσιο του παραπάνω έργου. 
 
 
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. 
Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Ζαφειρίου Ελένη, Μπαλού 
Αλεξάνδρα, Πρωτούλης Ιωάννης. 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ  

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΡΥΝΑ  
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