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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ           

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας  
∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού  
Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών  
Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής  
Ταχ.∆/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17  
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213-2063532, 536, 718, 775   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

Συνεδρίαση 11η   

 
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 117/2017 

Σήµερα 30/3/2017 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που 
πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών 
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού 
Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 64204/24-3-2017
πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά που κοινοποιήθηκε νόµιµα στις 24-3-
2017 στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε 
καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους. 
 

Θέµα 17ο Η.∆. 

Έγκριση σκοπιµότητας για τη συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής στη Β΄ φάση υποβολής 
του εθνικού φακέλου της Πρότασης «Ολοκληρωµένες δράσεις για την διατήρηση και 
διαχείριση των περιοχών NATURA 2000, των ειδών, οικότοπων και οικοσυστηµάτων 
στην Ελλάδα – Integrated actions for the conservation and management of NATURA 
2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece» στο πλαίσιο των 
Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων (Integrated Projects) LIFE. 

 

∆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: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα), Καραµέρος Γεώργιος, 
Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης 
(Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Η Αντιπρόεδρος κ. Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα 
Ο Γραµµατέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
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Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη 
Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αναγνωστοπούλου 
Μαργαρίτα, Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου 
Μαλάµω, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βλάχος 
Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης 
Αντώνιος, Γιαννακάκη Μαρία, Γούλας Απόστολος, Γρηγοριάδης Θεµιστοκλής (Θέµης), 
∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης), ∆αµιανός Πέτρος, ∆ανάκος Χριστόφορος, ∆ανιά 
Νικολέττα, ∆ηµάκος ∆ηµήτριος, ∆ήµου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), 
Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, 
Καραµάνος Χρήστος, Καράµπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Κοροβέσης 
Στυλιανός, Κοροµάντζος Βασίλειος, Κορωναίου - Καµπά Σοφία, Κουτσούµπα ∆έσποινα, 
Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαµπρίδου Μαρία, Λάσκαρη -
Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μαντάς Ασηµάκης (Μάκης), Μεγάλης 
Ιωάννης, Μεθυµάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, 
Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή,
Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας 
Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, 
Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης, 
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, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Απόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. ∆ούρου Ρένα. 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Βασιλοπούλου Κυριακούλα 
(Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Γιάµαλη Αναστασία, ∆ηµοπούλου Ελένη, Ζαφειρίου Ελένη,
Ζωγραφάκη -Τελεµέ Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου Αικατερίνη, 
Καµάρας Παύλος, Κουκά Μαρίνα, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντούβαλος Πέτρος, 
Μαραβέλιας ∆ηµήτριος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Πρωτούλης Ιωάννης, Ροκοφύλλου Άννα, 
Στεργίου Ιωάννα, Χαρδαλιάς Νικόλαος. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  κ. 
Σκληβανίτη Ελένη και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία.  
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής κ. 
Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στην Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Κ. Σταυροπούλου, η
οποία  εισηγείται του θέµατος και θέτει υπόψη του Συµβουλίου την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 
56662/2017/15-3-2017 εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Κλιµατικής Αλλαγής
Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει σταλεί µε την πρόσκληση και έχει ως εξής: 
 

Το παρόν αφορά εισήγηση για τη συµµετοχή στη Β φάση υποβολής του εθνικού 
φακέλου της Πρότασης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA 2000, ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ, ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α – INTEGRATED ACTIONS FOR THE 
CONSERVATION AND MANAGEMENT OF NATURA 2000 SITES, SPECIES, 
HABITATS AND ECOSYSTEMS IN GREECE», χρονικής διάρκειας 8 ετών, στο πλαίσιο 
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των Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων (Integrated Projects) LIFE µε συνολικό 
προϋπολογισµό 17.000.000 ευρώ.  

 

Γενικές πληροφορίες για τα Ολοκληρωµένα Πρόγραµµατα (Intergrated Projects) 
LIFE  
Στόχος: Υλοποίηση ολοκληρωµένων έργων και ενεργειών που συµβάλλουν στην 
επίτευξη των στόχων των οδηγιών για τα πουλιά και των οικοτόπων προτεραιότητας 
(Οδηγίες 2009/147/ECand 92/43/EEC) καθώς επίσης στην επίτευξη του στόχου 1 της 
Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Βιοποικιλότητα, µέσω της εφαρµογής  του Πλαισίου 
Ενεργειών Προτεραιότητας (Άρθρο 8 of 92/43/EEC) που έχει θέσει το κάθε κράτος 
µέλος. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για χρηµατοδότηση: Η αποτύπωση και άλλων 
συµπληρωµατικών πρωτοβουλιών έργων και δράσεων, που χρηµατοδοτούνται είτε από 
Εθνικούς Πόρους είτε από άλλα χρηµατοδοτικά εργαλεία  
Πρόσκληση: µία φορά κατ΄έτος από την Ε.Ε 
Υποβολή Ολοκληρωµένης ανταγωνιστικής σε επίπεδο Ε.Ε πρότασης:  είτε σε 
Εθνικό επίπεδο είτε σε Περιφερειακό επίπεδο. Κάθε κράτος µέλος δύναται να υλοποιήσει 
1 ή 2 τέτοια έργα. Μεγαλύτερη βαρύτητα τα έργα Εθνικής Εµβέλειας.   

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 
  
Συντονιστής Εταίρος και Συµβαλλόµενος ∆ικαιούχος µε την Ε.Ε: Υπουργείο 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ) 
 
Λοιποί Εταίροι: Πανεπιστήµιο Πατρών, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, WWF 
Ελλάς, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια Αττικής, 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου & 
∆υτικής Μακεδονίας. 
 
Ο συνολικός προϋπολογισµός του προγράµµατος ανέρχεται σε: 17.000.000,00 € 
 
EULIFEαιτούµενη χρηµατοδοτική συνεισφορά: 10.200.000,00 € (δηλαδή 60% 
συνολικού επιλέξιµου κόστους) 
 
∆ιάρκεια υλοποίησης: 8 έτη  

Το εκτιµώµενο συνολικό συγχρηµατοδοτούµενο κόστος για την Περιφέρεια της 
Αττικής στην υλοποίηση του έργου είναι 2.000.000,00€. Η εκτιµώµενη συνεισφορά της 
Περιφέρειας Αττικής  αφορά στο 20% αυτού του ποσού, (ε) σχετικό, ήτοι: 
400.000,00 € ιδία χρηµατοδότηση. 
 

Σύντοµη περιγραφή του Εθνικού Φακέλου: 
Τα κύρια αντικείµενα είναι τα εξής: 
 
� Α:  Προπαρασκευαστικές ∆ράσεις  

A1. Ανάπτυξη των Σχεδίων ∆ράσης για είδη και οικοτόπους προτεραιότητας της 
Κοινότητας. 
A2. Βελτιστοποίηση των εξειδικεύσεων των υφιστάµενων δεδοµένα 

παρακολούθησης των περιοχών  NATURA 2000 
A3. Χαρτογράφηση και αξιολόγηση των Υπηρεσιών των Οικοσυστηµάτων 
Α4. Χαρτογράφηση και δικτύωση των Κοινωνικών Εταίρων. 
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� C:  Συµπαγείς ∆ράσεις Εφαρµογής  

C1. Εφαρµογή στο πεδίο των ∆ιαχειριστικών Σχεδίων για είδη και οικοτόπους 
C2. Πιλοτική Εφαρµογή των ∆ιαχειριστικών Σχεδίων των περιοχών 

NATURA 2000 
C3. Ανάπτυξη ενός Υποστηρικτικού Συστήµατος Λήψης Απόφασης (DSS) για την 

διαχείριση των περιοχών NATURA 2000 
C4. ∆ηµιουργία ενός διαδραστικού και ενδο-διαχειρίσιµου ppGIS-webGIS, για την 

οπτικοποίηση- απεικόνιση  και παρακολούθηση των οικοσυστηµικών 
περιοχών  

C5. Αποτίµηση των πιλοτικών µελετών Χαρτογράφησης και Αξιολόγησης  
pilotstudies 

C6. Ανάπτυξη και ενδυνάµωση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναµικού 
(Capacity building) 

 
� D:  Παρακολούθηση των επιδράσεων των δράσεων του προγράµµατος  

D1. Παρακολούθηση της συνεισφοράς του προγράµµατος στην εφαρµογή του 
πλαισίου ∆ράσεων Προτεραιότητας (PAF) 

D2. Παρακολούθηση της επίδρασης της εφαρµογής των ∆ιαχειριστικών 
Σχεδίων  των 4 επιλεγµένων Περιφερειών και των Σχεδίων ∆ράσης σε 
εθνική κλίµακα 

D3. Παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας της ενδυνάµωσης και ανάπτυξης 
ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού και του συστήµατος επιµόρφωσης του 
προγράµµατος. 

D4. Παρακολούθηση της περιβαλλοντικής επίδρασης του IP 
D5. Παρακολούθηση της κοινωνικοοικονοµικής επίδρασης του IP 

 
� Ε: ∆ράσεις Επικοινωνίας και ∆ιάχυσης αποτελεσµάτων  

E1. Σχέδιο Επικοινωνίας και ∆ιάχυσης αποτελεσµάτων  
Ε2. Μεταφορά εµπειρίας και υποστήριξη της ικανότητας διαχείρισης των 

περιοχών NATURA 2000 µιας γειτονικής Περιφέρειας.  
 
� F:  ∆ιαχείριση και παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του 

προγράµµατος 

F1. Συνολική ∆ιαχείριση και συντονισµός 

Η Περιφέρεια Αττικής θα υλοποιήσει έργα και δράσεις στα πεδία: Α4, C2, C6, D2, E1, 
E2, F1, που θα εξειδικευτούν στους επόµενους µήνες και θα αρχίσει η υλοποίησή τους 
από το 3ο έτος υλοποίησης του IP και µετά, αφού θα έχει προηγηθεί η εκπόνηση ή/και 
επικαιροποίηση των ∆ιαχειριστικών Σχεδίων των προκριµένων περιοχών. 

 

Πίνακας Προτεταθέντων Περιοχών Natura 2000 Περιφέρειας Αττικής  
Για την επιλογή των προτεινόµενων περιοχών Natura 2000 -Ειδικές Ζώνες ∆ιατήρησης 
(ΕΖ∆) και Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)- για την υλοποίηση και εφαρµογή των 
διαχειριστικών σχεδίων και δράσεων ελήφθησαν υπόψη τα εξής: 

- Οι απειλές και πιέσεις που δέχεται η περιοχή 

- Η οικολογική πληροφορία 
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- Η απουσία Φορέα ∆ιαχείρισης, ο οποίος θα σχεδίαζε µέτρα και θα 
πραγµατοποιούσε δράσεις για τη διαχείριση και προστασία της περιοχής 

- Αν έχουν εκτελεστεί σε προγενέστερο χρόνο προγράµµατα αποτελέσµατα των 
οποίων ενδεχοµένως θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν άµεσα ή έµµεσα 

- Να υλοποιηθεί, αν είναι δυνατόν, το σύνολο των προτεινόµενων µέτρων και 
δράσεων που αφορούν την/τις περιοχές οι οποίες τελικά θα επελεχθούν, όπως θα 
προκύψουν από τα ∆ιαχειριστικά Σχέδια των περιοχών Φύση 2000 και από το 
σχέδιο δράσεων προτεραιότητας που εκπονεί η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία 
µε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή-Ελληνικό Κέντρο Υγροτόπων 
Βιοτόπων µε τον τίτλο: «Επιστηµονική τεκµηρίωση για την κατάρτιση σχεδίου 
δράσεων προτεραιότητας, περιοχών της Περιφέρειας Αττικής που έχουν 
χαρακτηριστεί περιοχές Natura 2000» και βρίσκεται στο τελικό στάδιο παραλαβής 
των παραδοτέων της Β΄ (και τελευταίας) Φάσης.  

- Να περιλαµβάνει τύπους οικοτόπων για τους οποίους προβλέπονται µέτρα στο 
Πλαίσιο ∆ράσεων Προτεραιότητας για το δίκτυο Natura 2000, για την Ελλάδα, την 
προγραµµατική περίοδο 2014-2020. 

 
 
Ως εκ τούτων προτείνονται οι παρακάτω περιοχές κατά σειρά προτεραιότητας: 

 

Α 

Β 

E 
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Σηµείωση: Το υπόβαθρο των ανωτέρω εικόνων έχει προέλθει από τον Natura 2000 
Network Viewer πάνω στον οποίο έχουν σηµειωθεί οι περιοχές Φύση 2000 της 
Περιφέρειας Αττικής. 
Α. Υµηττός – Αισθητικό δάσος Καισαριανής  – Λίµνη Βουλιαγµένης   
GR3000006 «ΥΜΗΤΤΟΣ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ∆ΑΣΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΛΙΜΝΗ 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ», ΕΖ∆ και  
GR3000015 «ΌΡΟΣ ΥΜΗΤΤΟΣ», ΖΕΠ 

Natura 2000 Standard Data Form: 
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR3000006   
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR3000015  
 
 
Β. Σούνιο – Περιοχή Λεγρενών – Νησίδα Πατρόκλου και παράκτια θαλάσσια ζώνη 
GR3000005 «Σούνιο – Νησίδα Πατρόκλου και παράκτια θαλάσσια ζώνη» (ΕΖ∆) 
GR3000014 «Περιοχή Λεγρενών – Νησίδα Πατρόκλου» (ΖΕΠ) 

Natura 2000 Standard Data Form: 
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR3000005     
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR3000014   
 
 
C. Κύθηρα – Αντικύθηρα – Γύρω Νησίδες   
GR3000008 «ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ - ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ ΚΑΙ ΛΑΓΟΥΒΑΡ∆ΟΣ»,  ΕΖ∆ 
GR3000010 «ΝΗΣΙ∆ΕΣ ΚΥΘΗΡΩΝ: ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ, ∆ΡΑΓΟΝΕΡΑ, ΑΝΤΙ∆ΡΑΓΟΝΕΡΑ», 

ΕΖ∆ 
GR3000012 «ΝΗΣΟΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙ ΝΗΣΙ∆ΕΣ ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ, ΛΑΓΟΥΒΑΡ∆ΟΣ, 

ΠΛΑΚΟΥΛΗΘΡΑ ΚΑΙ ΝΗΣΙ∆ΕΣ ΘΥΜΟΝΙΕΣ», ΖΕΠ 

C 

D 
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GR3000013 «ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΝΗΣΙ∆ΕΣ: ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ, ∆ΡΑΓΟΝΕΡΑ, 
ΑΝΤΙ∆ΡΑΓΟΝΕΡΑ, ΑΥΓΟ, ΚΑΠΕΛΟ, ΚΟΥΦΟ ΚΑΙ ΦΙ∆ΟΝΗΣΙ», ΖΕΠ  

Natura 2000 Standard Data Form: 
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR3000008  
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR3000010  
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR3000012  
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR3000013  
 
 
D. Νησίδες Μυρτώου Πελάγους 
GR3000011 «ΝΗΣΙ∆ΕΣ ΜΥΡΤΩΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ: ΦΑΛΚΟΝΕΡΑ, ΒΕΛΟΠOΥΛΑ, 

ΑΝΑΝΕΣ», ΖΕΠ 

Natura 2000 Standard Data Form: 
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR3000011  
 
 
Ε. Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα και υγρότοπος Σχινιά 
GR300016 «Υγρότοπος Σχινιά», ΖΕΠ 

Natura 2000 Standard Data Form: 
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR3000016  
 
 
Στην παρούσα χρονική στιγµή και προκειµένου να ολοκληρωθεί ο φάκελος της Β’ Φάσης 
θα πρέπει να συνυποβληθεί υπογεγραµµένο το έγγραφο – δήλωση – εντολή που 
ακολουθεί στο Παράρτηµα, καθώς και η σχετική απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου. 
 

Αναµενόµενα άµεσα και έµµεσα οφέλη για την Περιφέρεια Αττικής από το έργο: 

� Χαρτογράφηση και αξιολόγηση της κατάστασης των οικοσυστηµάτων και των 
υπηρεσιών τους σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 

� ∆ιασφάλιση της συνοχής µεταξύ του δικτύου NATURA 2000 και των υπηρεσιών 
εξωτερικών χώρων  

� Αξιολόγηση της παρακολούθησης και της κατάστασης διατήρησης των ειδών και των 
οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος για την 4η περίοδο αναφοράς. 

� Πιλοτική εφαρµογή των Σχεδίων ∆ιαχείρισης περιοχών Φύση 2000 σε περιοχές της 
Αττικής 

� Υλοποίηση προτεινόµενων µέτρων της/των περιοχών οι οποίες τελικά θα 
επελεχθούν, του σχέδιου δράσεων προτεραιότητας που εκπονεί η Περιφέρεια 
Αττικής σε συνεργασία µε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή-Ελληνικό Κέντρο 
Υγροτόπων Βιοτόπων µε τον τίτλο: «Επιστηµονική τεκµηρίωση για την κατάρτιση 
σχεδίου δράσεων προτεραιότητας, περιοχών της Περιφέρειας Αττικής που έχουν 
χαρακτηριστεί περιοχές Natura 2000» και βρίσκεται στο τελικό στάδιο παραλαβής 
των παραδοτέων της Β΄ (και τελευταίας) Φάσης. 

� Ανάπτυξη πλατφόρµας γεωχωρικών εργαλεία προκειµένου να παράσχεται 
τεχνογνωσία και υποστήριξη για την αποτελεσµατική διαχείριση της διατήρησης των 
περιοχών NATURA 2000 
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� ∆ηµιουργία ενός εθνικού και συµµετοχικού σύστηµατος µέσω γεω-χωρικών 
εργαλείων για την οπτικοποίηση των οικοσυστηµάτων και των υπηρεσιών τους 
καθώς και τη διαχείριση του δικτύου NATURA 2000  

� Κατάρτιση σχετικά µε την εφαρµογή των οδηγιών για τα πτηνά και τους οικοτόπους 
και τις ανάγκες του δικτύου NATURA 2000 αλλά και τις ευκαιρίες που παρέχει 

� Αύξηση της ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά µε το δίκτυο Natura 2000. 

� 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: 

o Εξειδίκευση των κατευθυντήριων γραµµών περιβαλλοντικής πολιτικής σε 
επίπεδο περιφέρειας.  

o 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.).  

o 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. 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 

LIFE Integrated Projects 2016 - A4 
 

ASSOCIATED BENEFICIARY DECLARATION and MANDATE 

 
I, the undersigned, EIRINI DOUROU , representing, REGION OF ATTICA ,Public Body, 
Regional Authority, L. Syggrou 15-17, GR 117 43 Athens, Attica, GREECE, VAT 
997875116 
 
Here in after referred to as "the associated beneficiary", 
 
for the purposes of the signature and the implementation of the grant agreement 
INTEGRATED ACTIONS FOR THE CONSERVATION AND MANAGEMENT OF 
NATURA 2000 SITES, SPECIES, HABITATS AND ECOSYSTEMS IN GREECE with 
the Contracting Authority (hereinafter referred to as "the grant agreement")  
here by: 
1. Mandate 
MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY (MEEN) 
Public Body 
17 Amaliados str., GR 11523, Athens, Greece 
EL 090273987 
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Represented  by CHRISTINA BARITAKI, Secretary General of Ministry of 
Environment and Energy 
(here in after referred to as "the coordinating beneficiary”) 

 
to sign in my name and on my behalf the grant agreement and its possible subsequent 
amendments with the Contracting Authority.  
 
2. Mandate the coordinating beneficiary to act on behalf of the associated beneficiary in 
compliance with the grant agreement. 
 
I hereby confirm that the associated beneficiary accepts all terms and conditions of the 
grant agreement and, in particular, all provisions affecting the coordinating beneficiary 
and the associated beneficiaries. In particular, I acknowledge that, by virtue of this 
mandate, the coordinating beneficiary alone is entitled to receive funds from the 
Contracting Authority and distribute the amounts corresponding to the associated 
beneficiary's participation in the action. 

 
I hereby accept that the associated beneficiary will do everything in its power to help the 
coordinating beneficiary fulfil its obligations under the grant agreement, and in 
particular, to provide to the coordinating beneficiary, on its request, whatever 
documents or information may be required. 

 
I hereby declare that the associated beneficiary agrees that the provisions of the grant 
agreement, including this mandate, shall take precedence over any other agreement 
between the associated beneficiary and the coordinating beneficiary which may have an 
effect on the implementation of the grant agreement. 
 
I furthermore certify that: 

1. The associated beneficiary has not been served with bankruptcy orders, nor has 
it received a formal summons from creditors.  My organisation is not in any of the 
situations listed in Articles 106(1) and 107 of Council Regulation No 966/2012 of 
the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on the financial 
rules applicable to the general budget of the Union (OJ L298 of 26.10.2012). 

2. The associated beneficiary will contribute 400.000,00€ to the project.   

My organisation will participate in the implementation of the following actions: Α4, 
C2, C6, D2, E1, E2, F1 

The estimated total cost of my organisation's part in the implementation of the 
project is 2.000.000,00€. 

3. The associated beneficiary will conclude with the coordinating beneficiary an 
agreement necessary for the completion of the work, provided this does not 
infringe on our obligations, as stated in the grant agreement with the Contracting 
Authority. This agreement will be based on the model proposed by the 
Contracting Authority. It will describe clearly the tasks to be performed by my 
organisation and define the financial arrangements. 

4. I commit to comply with all relevant eligibility criteria, as defined in the LIFE 
Multiannual Work Programme 2014-2017 and the LIFE Call for Proposals 
including the LIFE Guidelines for Applicants. 

 

ΑΔΑ: 629Ι7Λ7-ΓΚΑ



 10

This declaration and mandate shall be annexed to the grant agreement and shall form 
an integral part there of. 
 

I am legally authorised to sign this statement on behalf of my organisation.   

I have read in full the LIFE Model Grant Agreement and the Financial and 
Administrative GUIDELINES provided with the LIFE application files. 

I certify to the best of my knowledge that the statements made in this proposal are true 
and the information provided is correct. 

 

At Athens  on........................................................ 

Signature of the Associated Beneficiary: 

 

 

 

Name(s) and status/function of signatory: 

……………………………………………………………………… 
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Ακολουθεί η µετάφραση του. 
LIFE Ολοκληρωµένα Έργα 2016 - A4 

 

∆ΗΛΩΣΗ και ΕΝΤΟΛΗ ΣΥΝ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

 
Εγώ, η κάτωθι υπογεγραµµένη Ειρηνη ∆ούρου ,που εκπροσωπώ την Περιφέρεια 
Αττικής, ΟΤΑ Β Βαθµού, Λ. Συγγρού 15-17, Αθήνα Αττική,  µε  ΑΦΜ 997875116 
 
εφεξής καλούµενος "συνδικαιούχος", 
 
για τους σκοπούς της υπογραφής και υλοποίησης του συµφωνητικού επιχορήγησης µε 
τίτλο INTEGRATED ACTIONS FOR THE CONSERVATION AND MANAGEMENT OF 
NATURA 2000 SITES, SPECIES, HABITATS AND ECOSYSTEMS IN GREECE µε την 
Αναθέτουσα Αρχή (εφεξής καλούµενο ως "το συµφωνητικό επιχορήγησης") 
δια του παρόντος: 
1. ∆ίνω εντολή στον/στην 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΥΠΕΝ) 
∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ, Αµαλιάδος 17, 11523, Αθήνα, Ελλάδα, ΑΦΜ 090273987, που 
εκπροσωπείται από την κα Χριστίνα Μπαριτάκη, Γενική Γραµµατέα ΥΠΕΝ, (εφεξής 
καλούµενος ως "ο συντονιστής δικαιούχος") 

 
να υπογράψει εξ ονόµατός µου το συµφωνητικό επιχορήγησης και τις πιθανές 
επακόλουθες τροποποιήσεις µε την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
2. ∆ίνω εντολή στον συντονιστή δικαιούχο να ενεργεί εκ µέρους του συνδικαιούχου 
σύµφωνα µε το συµφωνητικό επιχορήγησης. 
 
∆ιά τούτου, επιβεβαιώνω ότι ο συνδικαιούχος αποδέχεται όλους τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του συµφωνητικού επιχορήγησης και, συγκεκριµένα, όλες τις διατάξεις 
που επηρεάζουν τον συντονιστή δικαιούχο και τους συνδικαιούχους. Ειδικότερα, 
αναγνωρίζω ότι, δυνάµει αυτής της εντολής, µόνο ο συντονιστής δικαιούχος δικαιούται 
να λαµβάνει χρηµατοδότηση από την Αναθέτουσα Αρχή και να κατανέµει τα ποσά που 
αντιστοιχούν στη συµµετοχή του συνδικαιούχου στη δράση. 

 
∆ιά τούτου, αποδέχοµαι ότι ο συνδικαιούχος θα κάνει ό,τι µπορεί για να βοηθήσει τον 
συντονιστή δικαιούχο να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του βάσει του συµφωνητικού 
επιχορήγησης, και ειδικότερα, να παρέχει στον συντονιστή δικαιούχο, µετά από αίτησή 
του, όποια έγγραφα ή πληροφορίες µπορεί να απαιτούνται. 

 
∆ιά τούτου, δηλώνω υπεύθυνα ότι ο συνδικαιούχος συµφωνεί ότι οι διατάξεις του 
συµφωνητικού επιχορήγησης, συµπεριλαµβανοµένης αυτής της εντολής, υπερισχύουν 
κάθε άλλης συµφωνίας µεταξύ του συνδικαιούχου και του συντονιστή δικαιούχου που 
µπορεί να έχει επιπτώσεις στην εφαρµογή του συµφωνητικού επιχορήγησης. 
 
Επιπρόσθετα, βεβαιώνω ότι: 

1. Ο συνδικαιούχος δεν έχει χρεοκοπήσει ούτε έχει λάβει επίσηµη κλήτευση από 
πιστωτές. Ο οργανισµός µου δεν εµπίπτει σε καµία από τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στα Άρθρα 106(1) και 107 του Κανονισµού Αριθ. 966/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 ως 
προς τους δηµοσιονοµικούς κανόνες που εφαρµόζονται στον γενικό 
προϋπολογισµό της Ένωσης (ΕΕ L 298 της 26.10.2012). 
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2. Ο συνδικαιούχος θα συνεισφέρει 400.000,00€   στο έργο. 

Ο οργανισµός µου θα συµµετάσχει στην υλοποίηση των ακόλουθων δράσεων: 
Α4, C2, C6, D2, E1, E2, F1 

Το εκτιµώµενο συνολικό κόστος για τον οργανισµό µου στην υλοποίηση του 
έργου είναι 2.000.000,00€. 

Ο συνδικαιούχος θα συνάψει µε τον συντονιστή δικαιούχο ένα συµφωνητικό, το 
οποίο είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση της εργασίας, εφόσον αυτό δεν 
παραβαίνει τις υποχρεώσεις µας, όπως αναφέρεται στο συµφωνητικό 
επιχορήγησης µε την Αναθέτουσα Αρχή. Αυτό το συµφωνητικό θα βασιστεί στο 
υπόδειγµα που προτείνεται από την Αναθέτουσα Αρχή. Θα περιγράφει µε 
σαφήνεια τις εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν από τον οργανισµό µου και θα 
καθορίζει τους οικονοµικούς όρους. 

3. ∆εσµεύοµαι να συµµορφωθώ µε όλα τα σχετικά κριτήρια επιλεξιµότητας, όπως 
αυτά ορίζονται στο Πολυετές Πρόγραµµα Εργασίας LIFE για την περίοδο 2014-
2017 και την πρόσκληση υποβολής προτάσεων LIFE, συµπεριλαµβανοµένων των 
Οδηγιών LIFE για τους αιτούντες. 

 

Αυτή η δήλωση και η εντολή θα επισυναφθεί στο συµφωνητικό επιχορήγησης και θα 
αποτελέσει αναπόσπαστο µέρος αυτού. 
 

Είµαι νόµιµα εξουσιοδοτηµένος να υπογράψω αυτή τη δήλωση εκ µέρους του 
οργανισµού µου. 

Έχω διαβάσει πλήρως το Υπόδειγµα LIFE Συµφωνητικό Επιχορήγησης και τις 
Οικονοµικές και ∆ιοικητικές Ο∆ΗΓΙΕΣ που παρέχονται µε τα αρχεία αιτήσεων LIFE. 

∆ηλώνω ότι, από όσο γνωρίζω, οι δηλώσεις που έγιναν σε αυτή την πρόταση είναι 
αληθείς και η πληροφορία που παρέχεται είναι ορθή. 

 

Στ ................................ (τοποθεσία) στις................................. (ηµεροµηνία). 

Υπογραφή του Συνδικαιούχου: 

 

Όνοµα(τα) και θέση/αρµοδιότητα του υπογράφοντος: 
 

 

 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 

µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 

Εγκρίνει τη σκοπιµότητα για τη συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής στη Β’ φάση 
υποβολής του εθνικού φακέλου της Πρότασης «Ολοκληρωµένες δράσεις για την 
διατήρηση και διαχείριση των περιοχών NATURA 2000, των ειδών, οικότοπων και 
οικοσυστηµάτων στην Ελλάδα – Integrated actions for the conservation and 
management of NATURA 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece», 
χρονικής διάρκειας 8 ετών, στο πλαίσιο των Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων 
(Integrated Projects) LIFE. 
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Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Η. 
Παναγιώταρος, Ι. Μεγάλης, Π. Μουλιανάκης, Ε. Μπαρµπούρης, Α. Φωτόπουλος , Ε. 
Χρήστου – Γερµενή, Χρ. Αγγελονίδη, ∆. Κουτσούµπα, Α. Βασιλάκη, Α. Μαντάς, Φ. 
Νικολιδάκη, Ζ. Ράικου.  
 
 

 

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

 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 
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