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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

2,1 εκατ. ευρώ  από το Ε.Π. Νότιο Αιγαίο 2014-2020,  για έργα 
αντιπληµµυρικής προστασίας στα νησιά 

 
Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για ένταξη και χρηµατοδότηση 

απευθύνει ο Περιφερειάρχης 
 
Με σκοπό τον σχεδιασµό δράσεων οι οποίες θα συµβάλουν τόσο στην πρόληψη όσο 
και στην αντιµετώπιση των καταστροφών που προκαλούνται από τις πληµµυρικά 
φαινόµενα στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζηµάρκος, 
απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για έργα πρόληψης και 
προστασίας, συνολικής επιλέξιµης δηµόσιας δαπάνης 2.124.000 ευρώ, προκειµένου 
να ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020»  στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. 
 
Η πρόσκληση µε τίτλο «Αντιµετώπιση κινδύνων και καταστροφών - 
αντιπληµµυρικά έργα» απευθύνεται στους δυνητικούς δικαιούχους: 
 

• Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
• ∆ήµους Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

• ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης (∆ΕΥΑ) Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου 

 
Επιλέξιµες δράσεις στην εν λόγω πρόταση είναι: 
 

• Έργα αντιπληµµυρικής προστασίας όπως έργα αύξησης της αντοχής των 
κοιτών στη διάβρωση, έργα διαµόρφωσης κατάλληλων κοιτών, έργα 
ανάσχεσης πληµµυρών, µικρά έργα οδοποιίας κατά µήκος των ρεµάτων  κ.α. 

• Προµήθεια εξοπλισµού αντιπληµµυρικής προστασίας 
 
∆εν είναι επιλέξιµες οι δράσεις: 
 

• Έργα συλλογής και αποχέτευσης οµβρίων 



• Έργα αποστράγγισης οδικών αξόνων και άλλων τεχνικών έργων 
• Παρεµβάσεις που περιλαµβάνουν κάλυψη ρέµατος 

• Αντιπληµµυρικά έργα, στο πλαίσιο παρεµβάσεων ορεινής υδρονοµίας σε 
δάση 

• Σηµειακές παρεµβάσεις οι οποίες δεν τεκµηριώνεται ότι συµβάλλουν στην 
αντιπληµµυρική προστασία της περιοχής 

 
Σηµειώνεται ότι οι επιλέξιµες δράσεις σχεδιάζονται σε στενή συνεργασία µε τα 
αρµόδια υπουργεία και είναι απολύτως ενταγµένες στον εθνικό σχεδιασµό για την 
αντιµετώπιση καταστροφών από πληµµύρες και πυρκαγιές. 
Σε σχέση µε τις πληµµύρες και σε εφαρµογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, έχει 
ολοκληρωθεί η προκαταρκτική αξιολόγηση των κινδύνων πληµµύρας από την Ειδική 
Γραµµατεία Υδάτων του ΥΠΕΝ, που περιλαµβάνει και τον προσδιορισµό των Ζωνών 
δυνητικά υψηλού κινδύνου πληµµύρας στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα των Νήσων 
Αιγαίου, που αφορά και στην γεωγραφική περιοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 
Οι δράσεις αντιπληµµυρικής προστασίας που θα υλοποιηθούν, θα επικεντρωθούν στις 
περιοχές των παραπάνω Ζωνών. Για την υλοποίηση ανάλογων δράσεων εκτός των 
Ζωνών αυτών, απαιτείται τεκµηρίωση της σκοπιµότητας και αιτιολόγηση σχετικά µε 
την ανάσχεση πληµµυρικών φαινοµένων εντός της ζώνης.  
 
Η συγχρηµατοδοτούµενη επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη, από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, ανέρχεται σε 2.124.000 ευρώ.  
 
Ως ελάχιστος προϋπολογισµός των υποβαλλόµενων πράξεων, ορίζεται το ποσό των 
150.000 ευρώ. 
 
Προθεσµία υποβολής προτάσεων από τις 14/08/2017 έως τις 30/11/2017. 
 
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.pepna.gr.  
 


