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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
 

Ένα εκατ. ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Νοτίου Αιγαίου, 
διατίθεται για την προστασία και ανάδειξη των οικοσυστηµάτων 

Κυκλάδων και ∆ωδεκανήσου 
 

Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζηµάρκος απευθύνει πρόσκληση για την 
υποβολή προτάσεων έργων, για ένταξη και χρηµατοδότηση 

 
Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων που αφορούν σε δράσεις για την προστασία 
και ανάδειξη των οικοσυστηµάτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στις περιοχές 
του δικτύου “NATURA 2000”, απευθύνει ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος 
Χατζηµάρκος, προκειµένου να ενταχθούν και να χρηµατοδοτηθούν από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Νότιο Αιγαίο 2014-2020. 
 
Η πρόσκληση «∆ράσεις προστασίας και ανάδειξης των οικοσυστηµάτων της 
Περιφέρειας στις περιοχές του δικτύου NATURA 2000» συγχρηµατοδοτούµενης 
δηµόσιας δαπάνης 1.000.000 ευρώ, απευθύνεται στους δυνητικούς δικαιούχους: 
 

• Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αιγαίου 
• Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

• ∆ήµους Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
• Φορείς ∆ιαχείρισης 
• Λοιπούς φορείς καθ’ αρµοδιότητα (πανεπιστήµια, Ερευνητικά Κέντρα, 

Ινστιτούτα, Μουσεία κ.ά.) 

για την υποβολή προτάσεων έργων, προκειµένου να ενταχθούν και να 
χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση 
πόρων», του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Νότιο Αιγαίο.  
Η συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη, ύψους 1.000.000 ευρώ, προέρχεται από 
πόρους του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του 
ελληνικού δηµοσίου. 
 
Ειδικότερα, οι δράσεις που θα χρηµατοδοτηθούν θα αφορούν: 



 
• Μέτρα ελέγχου και αποκατάστασης υποβαθµισµένων οικοσυστηµάτων 

• Μέτρα/έργα πράσινων υποδοµών που στοχεύουν στην αναβάθµιση του 
οικοσυστήµατος και τη βιώσιµη διαχείριση των πόρων 

• Ενέργειες παρακολούθησης και εξέτασης επικινδυνότητας φαινοµένων που 
απειλούν φυσικούς οικότοπους 

• Επεµβάσεις για την αναµόρφωση - αναβάθµιση του τοπίου 
• Μέτρα για τον έλεγχο στην πρόσβαση και τη διαχείριση των επισκεπτών 

• Μέτρα αξιοποίησης των οικοσυστηµάτων µε παρεµβάσεις ανάδειξης και 
προβολής 

• ∆ράσεις αποκατάστασης µικρών νησιωτικών υγρότοπων, στις περιπτώσεις 
που η ανθρώπινη δραστηριότητα έχει υποβαθµίσει τα οικοσυστήµατά τους 

• ∆ράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση του βαθµού διατήρησης 
προστατευοµένων οικοτόπων και ειδών 

Οι παρεµβάσεις στις περιοχές του δικτύου “NATURA 2000” θα είναι εντός του 
«Πλαισίου ∆ράσεων Προτεραιότητας για το ∆ίκτυο NATURA 2000 για την 
Προγραµµατική Περίοδο 2014 – 2020» που έχει εκπονηθεί από το ΥΠΕΚΑ. 
 
Η υποβολή των προτάσεων στο πλαίσιο και των δύο προσκλήσεων είναι δυνατή από 
τις 13.3.2017 έως τις 31.5.2017.   
 
Οι αναλυτικές προσκλήσεις και όλα τα συνοδευτικά έντυπα βρίσκονται αναρτηµένα 
στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.pepna.gr και www.espa.gr.   
 
Για αναλυτικότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
απευθύνονται στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στην 
Ερµούπολη Σύρου (τηλέφωνα: 2281360826 & 2281360824). 
 
 


