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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

∆ράσεις για την προστασία ειδών και οικοτόπων στην περιοχή  
Βόρειας Καρπάθου και Σαρίας, εντάσσονται στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα “Νότιο Αιγαίο 2014-2020” 
 

Με απόφαση του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζηµάρκου και µε σκοπό την 
ανάδειξη και προστασία ενός από τους σηµαντικότερους βιοτόπους της Ελλάδας 

 
Με απόφαση του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζηµάρκου, εντάσσεται στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» η Πράξη «∆ιαχειριστικές 
παρεµβάσεις στην Προστατευόµενη Περιοχή Β. Καρπάθου - Σαρίας», επιλέξιµης 
δηµόσιας δαπάνης ύψους 241.890 €. 

 
Η περιοχή της Βόρειας Καρπάθου - Σαρίας θεωρείται ως ένας από τους 
σηµαντικότερους βιοτόπους στην Ελλάδα, λόγω της ύπαρξης πολλών σπάνιων και 
ενδηµικών ειδών χλωρίδας και πανίδας, πολλά από τα οποία συναντώνται 
αποκλειστικά στην περιοχή και πουθενά αλλού στον κόσµο. Για τον λόγο αυτό η 
Βόρεια Κάρπαθος και η Σαρία έχουν ενταχθεί στο δίκτυο NATURA 2000 (δίκτυο 
σηµαντικών οικολογικά περιοχών της Ευρώπης).  

 
Στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης, θα υλοποιηθούν στοχευµένες δράσεις 
διαχείρισης και προστασίας ειδών και οικοτόπων στην προστατευόµενη περιοχή  Β. 
Καρπάθου και νήσου Σαρίας, µε στόχο την εφαρµογή του ισχύοντος θεσµικού 
πλαισίου προστασίας της Προστατευόµενης Περιοχής (Ζώνη Ειδικής Προστασίας, 
Καταφύγιο Άγριας Ζωής), την εφαρµογή του ∆ιαχειριστικού Σχεδίου της 
Προστατευόµενης Περιοχής Καρπάθου - Σαρίας και στην προστασία των χερσαίων 
και θαλάσσιων οικοσυστηµάτων της περιοχής και των σηµαντικών ειδών και 
οικοτόπων, σύµφωνα µε τις κοινοτικές Οδηγίες.  

 
Ειδικότερα, θα υλοποιηθούν οι εξής δράσεις: 

• Μέτρα ελέγχου και αποκατάστασης υποβαθµισµένων χερσαίων και παράκτιων 
οικοσυστηµάτων 

• Λεπτοµερής εκτίµηση της οικολογικής κατάστασης των προστατευόµενων 
θαλασσίων οικοτόπων 

• Εγκατάσταση τεχνητών φωλιών για την προσαρµογή του Μαυροπετρίτη και των 
θαλασσοπουλιών από τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής 

• Υπηρεσίες ανάδειξης- προβολής και προσέλκυσης επισκεπτών 
• ∆ηµιουργία έκθεσης ερµηνείας περιβάλλοντος 



• Υπηρεσίες δηµιουργίας υποθαλάσσιας διαδροµής στο πλαίσιο προώθησης του 
θαλάσσιου οικοτουρισµού 

• Υπηρεσίες Συµβούλου 
 

Η Πράξη εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και 
διαχείριση των πόρων» του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο» και συγχρηµατοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.  

 
Ως ηµεροµηνία έναρξης της Πράξης, ορίζεται η 12/03/2018  και λήξης η 11/03/2021. 

 
 

 


