Programme GR02 - Integrated Marine & Inland
Water Management of the European Economic
Area Financial Mechanism (EEA FM 2009-2014)

PROJECT: IMPROVING KNOWLEDGE AND INCREASING AWARENESS FOR
WETLAND RESTORATION IN ATTICA REGION

Description
The project addresses the lack of knowledge on
wetlands of Attica and the difficulties in accessing
environmental information that is needed for the
competent authorities, such as the Attica Region
(Environment and Water Directorates) and the
Management Body of Schinias to document
wetland protection and rehabilitation measures.
The project contributes to the objective of EEA
program for integrated management of marine and
inland water resources and is expected to increase
the knowledge and awareness in regard to Attica
wetlands as water related ecosystems that face
serious environmental problems and biodiversity
loss. The project will promote the implementation
of: a) the measure "Rehabilitation and restoration
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of wetland areas" of the Attica River Basin
Management Plan, b) the wetland protection and
restoration measures of the Master Plan of Athens
– Attica 2020, c) the Strategic Action Plan on
Wetlands of Attica and d) provisions of the law on
biodiversity (N. 3937/2011). More specifically,
scientific studies will be carried out about the
biodiversity of wetlands and water quality in water
bodies, delineation proposals will be developed,
management and restoration measures will be
formulated, wetland data and information will be
made accessible on the Internet, and information
meetings and events for knowledge exchange will
be organized.

REGION OF ATTICA
NORWEGIAN INSTITUTE OF BIOECONOMY RESEARCH (NORWAY)
GOULANDRIS NATURAL HISTORY MUSEUM - GREEK BIOTOPE
WETLAND CENTRE
MANAGEMENT BODY OF SCHINIAS MARATHON NATIONAL PARK
•Increase of knowledge for 50 wetlands in Attica and scientific
documentation of their delineating.
•Scientific documentation for taking the necessary precaution
measures for protecting, managing and restoring 4 important
areas
Increased knowledge and awareness of the protection and
management of water bodies suffering from environmental
problems or biodiversity loss.
02/09/2015 - 30/04/2017
€ 398,887.00
www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view

Πρόγραμμα GR02 – Ολοκληρωμένη Διαχείριση
Θαλασσίων και Εσωτερικών Υδάτων,
ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014

ΠΡΑΞΗ: ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Περιγραφή
Το έργο αντιμετωπίζει την έλλειψη της γνώσης για
τους υγροτόπους της Αττικής και τη δυσκολία
πρόσβασης σε περιβαλλοντικές πληροφορίες, ώστε
οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής
(Περιβάλλοντος και Υδάτων), ο Φορέας Διαχείρισης
Σχοινιά και άλλοι σχετικοί φορείς να τεκμηριώσουν
τα
απαιτούμενα
μέτρα
προστασίας
και
αποκατάστασης. Το έργο εντάσσεται στον
ευρύτερο σκοπό του προγράμματος του Ενιαίου
Οικονομικού Χώρου 2009-2014 για ολοκληρωμένη
διαχείριση των θαλάσσιων και εσωτερικών
υδατικών πόρων και αναμένεται να αυξήσει τη
γνώση και την ευαισθητοποίηση για τους
υγροτόπους
της
Αττικής,
ως
υδάτινα
οικοσυστήματα που αντιμετωπίζουν έντονα
περιβαλλοντικά
προβλήματα
και
απώλεια
βιοποικιλότητας. Μέσω του έργου προάγεται η
εφαρμογή του μέτρου «Ανασύσταση και

Φορέας Υλοποίησης:
Εταίροι Πράξης:

Σκοπός Πράξης:

Αποτέλεσμα Πράξης:
Χρονοδιάγραμμα:
Συνολική επιλέξιμη δαπάνη:
Ιστοσελίδα:

αποκατάσταση περιοχών υγροβιότοπων» του
Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος
Αττικής, θα υλοποιηθεί μέρος του ειδικού
προγράμματος προστασίας και αποκατάστασης
υγροτόπων του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας
– Αττικής και θα τεθούν σε εφαρμογή μέρος του
σχεδίου δράσης της Στρατηγικής για τους
υγροτόπους της Αττικής καθώς και διατάξεις του
νόμου περί βιοποικιλότητας (Ν. 3937/2011).
Συγκεκριμένα θα παραχθούν επιστημονικές
μελέτες για τη βιοποικιλότητα των υγροτόπων και
για την ποιότητα των υδάτων σε υδάτινα σώματα,
θα
διατυπωθούν
προτάσεις
οριοθέτησης,
διαχείρισης και αποκατάστασης, θα καταστούν
διαθέσιμα δεδομένα και πληροφορίες για ευρεία
χρήση, μέσω του διαδικτύου, και θα οργανωθούν
συναντήσεις
ενημέρωσης
και
ανταλλαγής
τεχνογνωσίας.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
NORWEGIAN INSTITUTE OF BIOECONOMY RESEARCH (ΝΙΒΙΟ)
ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ- ΕΚΒΥ
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ-ΜΑΡΑΘΩΝΑ
Βελτίωση της γνώσης, αύξηση της ευαισθητοποίησης για 50
υγροτόπους της Αττικής και επιστημονική τεκμηρίωση της
οριοθέτησης των υγροτόπων αυτών.
Επιστημονική τεκμηρίωση για λήψη των απαιτούμενων
μέτρων προστασίας, διαχείρισης και αποκατάστασης σε 4
σημαντικές περιοχές
Αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης για την
προστασία και την διαχείριση υδατικών σωμάτων που
αντιμετωπίζουν περιβαλλοντικά προβλήματα ή απώλεια
βιοποικιλότητας
02/9/2015 – 30/4//2017
398.887,00 €
www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view

