Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. περιβαλλοντικός
σύμβουλος στην ανάπλαση της
Astir Marina
Στο πλαίσιο του έργου ανάπλασης της Astir Marina, η Astir
ανακοινώνει τη σύναψη συνεργασίας με το Ελληνικό Κέντρο
Θαλάσσιων Ερευνών – ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. για τη διαχείριση και
πιστοποίηση των βυθοκορημάτων στην περιοχή. Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
αναλαμβάνει το ρόλο του περιβαλλοντικού συμβούλου του έργου.
Κριτήριο για την επιλογή του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ως φορέα διαχείρισης,
αποτέλεσε η μακροχρόνια εμπειρία του Κέντρου στις θαλάσσιες
έρευνες και ειδικότερα στις αναλύσεις και στην αξιολόγηση της
ποιότητας του πυθμενικού υλικού, της βιοποικιλότητας αλλά και
η δυνατότητα διάθεσης και χρήσης του κατάλληλου εξοπλισμού
(εργαστήρια, πλωτό μέσο, μηχανήματα λήψης πυθμενικών δειγμάτων
σε μεγάλα βάθη κ.λπ.).
Η επίσημη ανάθεση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας
τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου, παρουσία της Πέννυς Ζαγλαρίδου, CEO
της Astir, του Κωνσταντίνου Μήτσιου, Deputy Development
Director της Astir, του Περικλή Κωνσταντινίδη, Technical
Advisor, Civil Engineer N.T.U.A της Astir, των εκπροσώπων του
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Γρηγόρη Ρουσάκη, Αναπληρωτή Διευθυντή του
Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας, του Δρ. Βασίλη Καψιμάλη, Διευθυντή
Ερευνών, του Δρ. Γιάννη Παναγιωτόπουλου, Θαλάσσιου Γεωλόγου –
Ιζηματολόγου, καθώς και εκπροσώπων της τεχνικής εταιρείας
Marnet.

Σε δήλωσή της αναφορικά με τη συνεργασία της Astir με
το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., η Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας
Πέννυ Ζαγλαρίδου, ανέφερε σχετικά:
«Το σχέδιο ανάπλασης της Astir Marina έχει δημιουργηθεί με
απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό συμπράττουμε
με το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., αρμόδιο φορέα με πολυετή πείρα και

εξειδικευμένη γνώση που θα εξασφαλίσει σε κάθε στάδιο της
συνεργασίας μας την υποδειγματική διαχείριση και πιστοποίηση
των βυθοκορημάτων και γενικότερα όλων των περιβαλλοντικών
ζητημάτων του έργου».
Η συνεργασία με το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., το οποίο έχει πραγματοποιήσει
σημαντικό αριθμό αντίστοιχων ερευνών και έχει λειτουργήσει
επανειλημμένως ως εμπειρογνώμων σε θέματα θαλάσσιου
περιβάλλοντος για λογαριασμό δημόσιων φορέων, φέρνει την Astir
ένα βήμα πιο κοντά στη δημιουργία μιας παγκοσμίου κλάσης
μαρίνας, υπηρετώντας σταθερά και με αφοσίωση την αειφόρο
ανάπτυξη, ιδιαίτερα στην περιοχή της Βουλιαγμένης.
Επιπλέον, η Astir παρέλαβε από τους μελετητές του έργου και
την ακτομηχανική μελέτη, η οποία συμπεριλήφθηκε στη Μελέτη
Περιβαντολλογικών Επιπτώσεων, τα αποτελέσματα της οποίας
κατέδειξαν ότι η επίπτωση του έργου στο ανάγλυφο της ακτής του
κόλπου της Βουλιαγμένης είναι μηδενική. Αξίζει να σημειωθεί
ότι η ολοκληρωμένη ακτομηχανική μελέτη πραγματοποιήθηκε με
αποκλειστική πρωτοβουλία της Astir και χωρίς προηγούμενη
δέσμευση ή υποχρέωση της εταιρείας από το υφιστάμενο
νομοθετικό πλαίσιο, καθόσον
προέκυπταν ζητήματα.
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Η Μελέτη Περιβαντολλογικών Επιπτώσεων έχει ήδη λάβει θετική
γνωμοδότηση από το περιφερειακό συμβούλιο της Περιφέρειας
Αττικής, από το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Βάρης – Βούλας –
Βουλιαγμένης, καθώς επίσης και από όλες τις εμπλεκόμενες
δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς (Υπ. Πολιτισμού, Υπ.
Εθνικής Άμυνας, Υπ. Περιβάλλοντος – πρώην ΟΡΣΑ κλπ.), ενώ
αναμένεται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) από τα
υπουργεία Τουρισμού, Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος για την
οριστική έγκρισή της το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
Σημειώνεται επίσης ότι η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων έχει λάβει εγκριτική ομόφωνη γνωμοδότηση από το 5ο
τμήμα (περιβάλλοντος) του Συμβουλίου της Επικρατείας τον
Ιούνιο του 2019, στη συνέχεια της οποίας εξεδόθη το π.δ..
έγκρισης γενικού σχεδιασμού μαρίνας Βουλιαγμένης.

Η ανάπλαση της Astir Marina αποτελεί βασικό πυλώνα της
συνολικής επένδυσης και περιλαμβάνει την αναβάθμιση της
θαλάσσιας ζώνης, του ευρύτερου λιμενοβραχίονα, καθώς και τη
δημιουργία υποδομών ήπιας ανάπτυξης στην ξηρά. Με βάση τον
προγραμματισμό της Διοίκησης, οι εργασίες ανάπλασης και
ανακαίνισης αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο 2020.

