
Δράσεις της Περιφέρειας Αττικής

για την προστασία των υγροτόπων

Δ/νση Περιβάλλοντος
Αντιγόνη Γκούφα

MSc Περιβαλλοντολόγος

Αθήνα, 

2 Δεκεμβρίου 2015



� Διατήρηση της βιοποικιλότητας

� Αντιπλημμυρική προστασία

� Αποθήκευση νερού

� Βελτίωση της ποιότητας των υδάτων

� Σταθεροποίηση ακτών – αντιδιαβρωτική αξία

� Οικονομική (τουρισμός, αλιεία, κυνήγι)

� Αναψυχή

� Πολιτιστική αξία (π.χ αρχαιολογικοί χώροι)

� Έρευνα και εκπαίδευση

Αξίες υγροτόπων



Υγρότοποι Αττικής (ενδεικτικά)

Λίμνες:

Βουλιαγμένης

Κουμουνδούρου

Μαραθώνα

Έλη:

Σχινιά

Βραυρώνας

Μπεξίζας

Λαυρίου

Λούτσας

Λουτρού

Εκβολές ποταμών:

Κηφισού

Ιλισού

Ασωπού

Ρέματα:

Πικροδάφνης

Ραφήνας

Αλυκή:

Αναβύσσου

Λιμνοθάλασσες:

Ψάθας

Σκάλας Ωρωπού

Βουρκαρίου

Πάχη



• Συμμετοχή στο πρόγραμμα SEE OrientGate, «Επιδράσεις της

κλιματικής αλλαγής στους Υγροτόπους της Αττικής», 

Ιούλιος 2012-Δεκέμβριος 2014

• Εκδήλωση «δορυφόρος» της ευρωπαϊκής Πράσινης Εβδομάδας

(Green Week 2015): «Ευαισθητοποίηση φορέων για την

αποκατάσταση του υγροτόπου Μπρεξίζα, της Περιφέρειας

Αττικής», 3-5 Ιουνίου 2015

• EOX GR02, «Αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης

σχετικά με την ανασύσταση και αποκατάσταση των υγροτόπων

Αττικής», ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 2009-2014, 

Σεπτέμβριος 2015-Φεβρουάριος 2017

Προγράμματα -Δράσεις για τους

υγροτόπους της Περιφέρειας Αττικής



Τι ήταν το πρόγραμμα OrientGate;

Πρόγραμμα OrientGate

Διακρατικό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας του Χώρου της Νοτιο-

Ανατολικής Ευρώπης (SOUTH EAST EUROPE 2007 - 2013), 4.8 εκ € (19 

χρηματοδοτικοί εταίροι, 11 συνεργαζόμενοι, 3 παρατηρητές) με τη συμμετοχή 13 

χωρών (Ινστιτούτα, Ερευνητικά κέντρα, Δημόσιες Υπηρεσίες), 85% SEE - 15% ΠΔΕ

Με τίτλο OrientGate: Ένα Δομημένο Δίκτυο για την Ενσωμάτωση της Γνώσης για

το Κλίμα, στην Πολιτική και στο Χωρικό Σχεδιασμό

και σκοπό να διασυνδέσει

http://www.orientgateproject.org/



OrientGate - «Επιδράσεις της κλιματικής

αλλαγής στους Υγροτόπους της Αττικής»
Η Περιφέρεια Αττικής συμμετείχε στο έργο ως χρηματοδοτικός εταίρος με ενεργό

ρόλο στο 2ο Θεματικό Κέντρο: «Ανομβρία, Νερό και Ακτές», από τα συνολικά τρία

που διακρινόταν το πρόγραμμα. Στο πλαίσιο του OrientGate και σε συνεργασία με

το ΕΚΒΥ εκπονήθηκαν «Εκτίμηση τρωτότητας υγροτόπων της Αττικής στην

κλιματική αλλαγή & Σχέδιο Δράσης»:

τη σχετική έκδοση µπορείτε να δείτε εδώ:

http://www.ekby.gr/download_files/ATTICA%20W
ETLAND%20%20KLIMATIKI_PAT_EKBY.pdf



OrientGate - «Επιδράσεις της κλιματικής

αλλαγής στους Υγροτόπους της Αττικής»



Άξονας δράσης Ι: Βελτίωση της γνώσης για τους υγροτόπους της Αττικής και για τις

επιπτώσεις από την αλλαγή του κλίματος

Άξονας δράσης ΙΙ: Διατήρηση και βελτίωση των υγροτοπικών οικοσυστημάτων της

Αττικής και των υπηρεσιών που παρέχουν και προσαρμογή στην

κλιματική αλλαγή

Άξονας δράσης ΙΙΙ: Αειφορική χρήση των υδατικών πόρων

Άξονας δράσης IV: Ρυθμίσεις χρήσεων γης

Άξονας δράσης V: Ενημέρωση, ανάδειξη και άσκηση αναψυχής και ήπιου τουρισμού

στους υγροτόπους της Αττικής

Άξονας δράσης VΙ: Ενδυνάμωση της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης για τη

διατήρηση των υγροτόπων και την προσαρμογή τους στην

κλιματική αλλαγή

Άξονας δράσης VII: Ενσωμάτωση της διάστασης διατήρησης των υγροτόπων στη

λειτουργία των επιχειρήσεων

OrientGate - Στρατηγική & Άξονες Δράσης για τη

διατήρηση των υγροτόπων της Αττικής και την

προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή



«Ευαισθητοποίηση φορέων για την

αποκατάσταση του υγροτόπου Μπρεξίζα της

Περιφέρειας Αττικής»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσε και φέτος την Πράσινη Εβδομάδα, από 3 

έως 5 Ιουνίου στις Βρυξέλλες , με βασικό θέμα του συνεδρίου τη φύση και τη 

βιοποικιλότητα και στις χώρες μέλη διοργανώθηκαν εκδηλώσεις δορυφόροι, με σκοπό 

την προβολή κάποιου σημαντικού τοπικού περιβαλλοντικού θέματος, σχετικό με τη φύση 

και την βιοποικιλότητα. 

Η  Περιφέρεια Αττικής διοργάνωσε εκδήλωση «δορυφόρο» στη χώρα μας, σε 

συνεργασία με το ΕΚΒΥ με τίτλο «Ευαισθητοποίηση των φορέων για την αποκατάσταση 

του υγροτόπου «Μπρεξίζα», της Περιφέρειας Αττικής». Πολύτιμη υπήρξε η συνδρομή της 

Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής του ΥΠΟΠΑΙΘ, του Δήμου Μαραθώνα και 

της ΜΕΔΗΜ Α.Ε., ενώ τις εκδηλώσεις υποστήριξε εθελοντικά η συνεργατική ομάδα 

σχεδιασμού “Collective Planning and Design” (CPD).

Ο υγρότοπος «Μπρεξίζα» επιλέχθηκε λόγω της μεγάλης αρχαιολογικής σημασίας 

του, της υποβάθμισής του, που αντανακλά κατά μεγάλο μέρος τη μη συνετή διαχείριση 

των υγροτόπων στο παρελθόν, και των μεγάλων δυνατοτήτων που διαθέτει για 

αποκατάσταση, ανάδειξη και προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.

ΜΕΔΗΜΜΕΔΗΜ ΑΑ..ΕΕ..



3 &5 Ιουνίου: ξεναγήσεις και εκπαιδευτικά παιχνίδια στον

αρχαιολογικό χώρο και τον υγρότοπο «Μπρεξίζα», με στόχο την

ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας και των πολιτών. 

Την οργάνωση του εκπαιδευτικού προγράμματος και των

ξεναγήσεων ανέλαβαν από κοινού η Εφορεία Αρχαιοτήτων

Ανατολικής Αττικής (σε συνδυασμό και με τις δράσεις για τις

Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές 2015 του ΥΠΟΠΑΙΘ) και το

Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας.

4 Ιουνίου: εκπρόσωποι της κεντρικής διοίκησης του υπουργείου

Περιβάλλοντος, της Περιφέρειας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 

του Δήμου Μαραθώνα, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής

Αττικής του ΥΠΟΠΑΙΘ, του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων Υγροτόπων

(ΕΚΒΥ) και εκπρόσωποι τοπικών συλλόγων και ευαισθητοποιημένοι

πολίτες, επισκέφτηκαν τον υγρότοπο και συμμετείχαν σε

στρογγυλό τραπέζι ανταλλαγής απόψεων και γόνιμου διαλόγου για

την αποκατάσταση, διατήρηση και ανάδειξη της Μπρεξίζα. 

«Ευαισθητοποίηση φορέων για την αποκατάσταση του

υγροτόπου Μπρεξίζα της Περιφέρειας Αττικής»

ec.europa.eu/environment/greenweek

https://www.facebook.com/GreenWeek2015Brexiza



Πρόγραμμα GR02 του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014

Τι είναι το πρόγραμμα GR02;

Διακρατικό πρόγραμμα του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (δότριες χώρες: Ισλανδία, Λιχτενστάιν, 

Νορβηγία) 2009-2014 (11.188.235€), με κύριους στόχους την μείωση των

οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων και την ενδυνάμωση των

σχέσεων μεταξύ των δότριων χωρών και της Ελλάδος, 85% ΧΜ ΕΟΧ - 15% 

ΠΔΕ

Με τίτλο GR02: «Ολοκληρωμένη διαχείριση εσωτερικών και θαλάσσιων

υδάτων»

Ειδικός στόχος του GR02 είναι η καλή περιβαλλοντική κατάσταση

ευρωπαϊκών εσωτερικών και θαλασσίων υδάτων. 

http://www.eysped.gr/el/Pages/eea.aspx



Η Περιφέρεια Αττικής είναι ο φορέας υλοποίησης του έργου με εταίρους το 
ΕΚΒΥ, το Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Σχινιά και Νορβηγό εταίρο 
(Norwegian Institute of Bioeconomy Reaserch - NIBIO)

Μέσω του έργου θα παραχθούν:

Ι. Μελέτες επιστημονικής τεκμηρίωσης μέτρων διαχείρισης / αποκατάστασης 
τεσσάρων υδατικών συστημάτων και τεκμηρίωση οριοθέτησης 50 
υγροτόπων.

ΙΙ. Καταχώρηση 50 υγροτόπων της Αττικής σε βάση δεδομένων για τους 
ελληνικούς υγροτόπους που διατηρεί το ΕΚΒΥ, δημιουργία συνοπτικών 
περιγραφικών αναφορών (δελτίων απογραφής) και γεωγραφικών αρχείων 
κατάλληλων για διάχυση και ευρεία χρήση μέσω του διαδικτύου.

ΙΙΙ. Αύξηση της ευαισθητοποίησης μέσω των δράσεων δημοσιοποίησης και 
διάχυσης των αποτελεσμάτων (φυλλάδια, ενημερωτικές ημερίδες, 
ιστοσελίδα έργου και λογότυπο, πλατφόρμα για διάχυση πληροφοριών και 
δεδομένων), βελτίωση της επιχειρησιακής κατάστασης του Φορέα 
υλοποίησης και των εταίρων μέσω των σεμιναρίων κατάρτισης και 
ανταλλαγής τεχνογνωσίας με Νορβηγό εταίρο

EOX GR02 - «Αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά 

με την ανασύσταση και αποκατάσταση των υγροτόπων Αττικής»



Ευχαριστώ για την προσοχή σας.


