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Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κο-

ρινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ» από τους κ.κ. : 

1.- ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΣΤΑΜΑΤΗ, Δημ. Σύμβουλο Θηβαίων, ΠΡΟΕΔΡΟ, 2.- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΑΛΕ-

ΞΑΝΔΡΟ, Δήμαρχο Κορινθίων, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ, 3.- ΖΕΤΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ 

Δωρίδος, 4.- ΖΙΩΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ Λεβαδέων, 5.- ΖΩΓΚΟ ΑΝΔΡΕΑ, ΔΗΜ. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟ Κορινθίων, 6.- ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ Βέλου-

Βόχας, 7.- ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ Αιγιαλείας, 8.- 

ΠΕΡΡΑ ΣΩΤΗΡΙΟ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων, 9.- ΡΑΠΤΗ Ι-

ΩΑΝΝΗ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ Ναυπακτίας, 10.- ΡΑΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ Λου-

τρακίου-Περαχώρας-Αγ.Θεοδώρων, 11.- ΣΑΛΑΠΑΤΑΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ Λε-

βαδέων, 12.- ΣΩΤΗΡΧΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ Θηβαίων, 13. - ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΚΩΝ-

ΣΤΑΝΤΙΝΟ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ Ναυπακτίας, 14.- ΤΥΡΗΝΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, ΔΗΜ. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟ Θηβαίων, αιρετούς αντιπροσώπους των Δήμων Μελών του Συνδέσμου, συνήλθε σε 

δημόσια τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 246 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.), 

σήμερα οκτώ (8) Δεκεμβρίου 2017, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11.30΄ π.μ., στα γραφεία της έ-

δρας του Σ.Π.Ο.Α.Κ. (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ.Κ. ΑΙΓΙΟΥ / Παλαιό Νοσοκομείο) οδός Ν. 

Πλαστήρα 19 και Κανελλοπούλου, μετά από την υπ’ αριθ. 292/4-12-2017 πρόσκληση του κ. Προέ-

δρου, η οποία κοινοποιήθηκε σύμφωνα με το Νόμο σε όλα τα Μέλη για συζήτηση και λήψη από-

φάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί το Διοικητικό Συμβούλιο 

εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. 

Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα προσκλήθηκαν από τα Μέλη του Σώματος οι κ.κ.:  

1.- ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, 2.- ΑΡΤΙΝΟΠΟΥ-

ΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δωρίδος, 3.- ΒΑΛΑΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΗΜ. ΣΥΜ-

ΒΟΥΛΟΣ Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, 4.- ΓΚΙΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, 5.- ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  Πατρέων, 

6.- ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Πατρέων, 7.- ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΘΕΟΔΟ-

ΣΙΑ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Πατρέων, 8.- ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ Μάνδρας-Ει-

δυλλίας, 9.- ΛΙΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Μάνδρας -Ειδυλλίας, 10.- ΞΥΛΙΑΣ ΘΕ-

ΟΔΩΡΟΣ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Πατρέων, 11.- ΠΑΘΕΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Βέλου-Βόχας, 12.- ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αιγιαλείας, 13.- ΠΑΠΑΘΑ-

ΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Λεβαδέων, 14.- ΡΟΥΜΠΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΗΜ. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Σικυωνίων, 15.- ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Κορινθίων, 

16.- ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ Σικυωνίων, 17.- ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ,  
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ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ Αιγιαλείας, κωλυόμενοι. 

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Προεδρεύων, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού από τα 

τριάντα ένα (31) Μέλη παραβρέθηκαν τα δεκατέσσερα (14) Μέλη, κήρυξε την έναρξη της Συνε-

δρίασης.  
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Για το αντικείμενο: «Εξέταση πρότασης για τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα που 

αφορά στον Κορινθιακό Κόλπο.» 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Π.Ο.Α.Κ. κ. Σταμάτης Χαλβατζής (Δημ. Σύμ-

βουλος Θηβαίων), ανακοινώνει το θέμα και δίνει τον λόγο στον κ. Διονύση Καντήρο, Ειδικό Σύμ-

βουλο του Δημάρχου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ.Θεοδώρων κ. Γ. Γκιώνη, ο οποίος εισηγείται τα 

εξής: 

«Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "ENI CBC MED 2014-2020", σας καταθέτω την 

ακόλουθη πρόταση:  
 

Τίτλος Πρότασης: "UNITED: UNIfied Conservation sTrategies in MEDiterranean ICZM 

(Integrated Coastal Zone Management): risk assessment and blue growth opportunities".  

"UNITED: Κοινές στρατηγικές διατήρησης για την Μεσογειακή ΟΔΠΖ (Ολοκληρωμένη Διαχείριση 

Παράκτιων Ζωνών): εκτίμηση κινδύνου και ευκαιρίες μπλε ανάπτυξης". 

Συντονιστής του έργου: Prof. Stefano Piraino, University of Salento. 

Κύριος δικαιούχος: CONISMA (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare). 
 

Η UNITED αντιπροσωπεύει ένα διατομεακό, διεπιστημονικό και διασυνοριακό όραμα συνερ-

γασίας για την βιώσιμη χρήση των μεσογειακών παράκτιων θαλάσσιων οικοσυστημάτων, τη συγ-

χώνευση καινοτόμων προσεγγίσεων για την παρακολούθηση, τη διαχείριση και την αξιοποίηση 

των παράκτιων υδάτων στο στρατηγικό πλαίσιο των αρχών της μπλε ανάπτυξης της ΕΕ. Το έργο 

στοχεύει στην τόνωση της προστασίας του περιβάλλοντος, στην προσαρμογή της κλιματικής αλ-

λαγής και τον μετριασμό του κινδύνου που συμπίπτει με την αειφόρο ανάπτυξη και τις ευκαιρίες 

απασχόλησης σε ένα ευρύ φάσμα θαλάσσιων και παραθαλάσσιων ανθρώπινων δραστηριοτήτων, 

από τον τουρισμό και την προστασία της φυσικής κληρονομιάς και της βιοποικιλότητας, έως την 

υδατοκαλλιέργεια, την αλιεία και τις μπλε βιοτεχνολογίες. Θα δημιουργήσει ένα καινοτόμο περι-

βάλλον και μια πλατφόρμα γνώσης με βάση την έρευνα για την προώθηση μιας συντονισμένης 

μπλε οικονομίας σε διάφορους κοινωνικοοικονομικούς τομείς, καθώς και την αναβάθμιση μιας 

ολοκληρωμένης διαχείρισης επικεντρωμένη στο οικοσύστημα των μεσογειακών παράκτιων ζωνών. 

Η χρήση σύγχρονων γνώσεων και τεχνολογιών, η εφαρμογή προηγμένων εργαλείων διαμοιρασμού 

και συλλογής δεδομένων, θα συμβάλλουν σε σύγχρονες περιβαλλοντικές μεθόδους που θα κατά-

στήσουν την UNITED ως την πρώτη διασυνοριακή συνεκτική προσπάθεια για ένα συντονισμένο 

και ισχυρό δεσμό των διατομεακών φορέων της ΕΕ με εφαρμογή προσαρμοστικών στρατηγικών 

παρακολούθησης και μέτρα μετριασμού κατά των τρεχουσών και μελλοντικών περιβαλλοντικών 

απειλών στην ΕΕ στις γοργά μεταβαλλόμενες μεσογειακές παράκτιες ζώνες. Με βάση υπάρχοντα 

ερευνητικά δίκτυα συνεργασίας και κεφαλαιοποίηση γνώσεων από προηγούμενα επιτυχημένα έργα 

του ENPI (π.χ. MED-JELLYRISK, M3-HABs), και εμπνευσμένο από τις συστάσεις της οδηγίας 

πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική της ΕΕ, η UNITED θα αντιμετωπίσει τις μελλοντικές διε-

θνείς απαιτήσεις, πολιτικές και κανονισμούς που θα εφαρμοστούν οι διασυνοριακές πιλοτικές δρά-

σεις που σχετίζονται με ορισμένες πτυχές της διαχείρισης των θαλάσσιων παράκτιων ζωνών, συ-

μπεριλαμβανομένου: 
 

• επιτόπια και απομακρυσμένη παρακολούθηση της υγείας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και 

της ποιότητας των εσωτερικών υδάτων 

• διατήρηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, θαλάσσια ξένα είδη και βιολογικές εισβολές 

• ξεσπάσματα άλγεων και μεδουσών 

• θαλάσσια σκουπίδια και οργανική ρύπανση 

• εντοπισμός, αξιοποίηση και ενημέρωση των νέων τροφίμων / ζωοτροφών που μπορεί να προσφέ-

ρει η θάλασσα 

• βιώσιμη εκμετάλλευση ακατέργαστου βιολογικού υλικού για βιοτεχνολογικές εφαρμογές 

• ολοκληρωμένα σύνολα δεδομένων περιβαλλοντικών πιέσεων, χάρτες κινδύνων για το θαλάσσιο 

περιβάλλον 
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• αύξηση της φυσικής παραγωγικότητας των κοινοτήτων ψαριών υπέρ των αλιευτικών δραστηριο- 

τήτων αναψυχής 

• ανάπτυξη και διαφοροποίηση του παράκτιου τουρισμού και των τοπικών θαλάσσιων οικονο-

μιών.» 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Π.Ο.Α.Κ. αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο κ. Πρόεδρος, έλαβε 

υπόψη του την πρόταση-εισήγηση του κ. Διονύση Καντήρου, Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου 

Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ.Θεοδώρων κ. Γ. Γκιώνη και μετά από διαλογική συζήτηση,  

Ο μ ό φ ω ν α   Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

Εγκρίνει τη συμμετοχή του Σ.Π.Ο.Α.Κ. στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "ENI 

CBC MED 2014-2020", σύμφωνα με την πρόταση όπως αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της πα-

ρούσας απόφασης. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 52/2017. 

Ο Πρόεδρος       Τα Μέλη 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
                                 


