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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Κρίσιµης σηµασίας παρέµβαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για 
την προστασία των ακτών από την διάβρωση 

 

Ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζηµάρκος απευθύνει πρόσκληση για ένταξη 
έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» 

 

Καίριας σηµασίας παρέµβαση για την προστασία των ακτών από το διαρκώς 
εντεινόµενο φαινόµενο της διάβρωσης και τις σοβαρές επιπτώσεις του, σε επίπεδο όχι 
µόνο περιβαλλοντικό, αλλά και κοινωνικοοικονοµικό, αποτελεί η απόφαση της 
Περιφερειακής Αρχής να χρηµατοδοτήσει µε το ποσό του 1.500.000 ευρώ, µέσω του 
ΕΣΠΑ 2014-2020, δράσεις προστασίας και αναστροφής του φαινοµένου, σε παραλίες 
των νησιών του Νοτίου Αιγαίου. 
 

Ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζηµάρκος, απευθύνει πρόσκληση µε τίτλο 
«Προστασία των ακτών της Περιφέρειας από τη διάβρωση», για την υποβολή 
προτάσεων έργων, προκειµένου να ενταχθούν και να χρηµατοδοτηθούν από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», στον άξονα 
προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων», ο οποίος 
συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 
 

∆υνητικοί δικαιούχοι της πρόσκλησης είναι: 

• Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
• ∆ήµοι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
• ∆ηµοτικά Λιµενικά Ταµεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

 

Η επιλέξιµη συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη ανέρχεται σε 1.500.000 ευρώ. 
Ως ηµεροµηνία έναρξης της υποβολής προτάσεων ορίζεται η 01/02/2018 και λήξης η 
30/04/2018. 
 

Η διάβρωση των ακτών, αν και συνιστά φυσικό φαινόµενο, επιταχύνεται από την 
ανθρώπινη παρέµβαση. Προκαλεί προβλήµατα στις παράκτιες υποδοµές και 
περιουσίες, εγκυµονώντας παράλληλα σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των 
παραλιακών δρόµων, των οικηµάτων, αλλά και των ανθρώπων που προσεγγίζουν την 
ακτή, µε συνέπεια σηµαντικό κοινωνικοοικονοµικό και περιβαλλοντικό κόστος, αλλά 
και επιπτώσεις στο τουριστικό προϊόν εν γένει, εξαιτίας της υποβάθµισης των 
παραλιών και των τουριστικών εγκαταστάσεων και καταλυµάτων.  
Για τους λόγους αυτούς είναι ιδιαίτερα κρίσιµη η ανάληψη πρωτοβουλιών για την 
αντιµετώπιση του φαινόµενου της διάβρωσης ώστε να αποφευχθούν οι οποιεσδήποτε 
αρνητικές συνέπειες στο περιβαλλοντικό και οικονοµικό περιβάλλον των διαφόρων 
περιοχών της Περιφέρειας. 
Η δράση αφορά στην υλοποίηση ήπιων έργων προστασίας ή και αναστροφής των 
φαινοµένων διάβρωσης σε παραλίες των νησιών του Νοτίου Αιγαίου, λαµβάνοντας  



υπόψη και τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια 
Στρατηγική. 
 

Ενδεικτικά µέτρα που µπορεί να ληφθούν είναι: 
• Εφαρµογή µεθόδων τεχνητής συµπλήρωσης της παραλίας 

• Τεχνικά έργα συγκράτησης υλικού ή εγκλωβισµού της άµµου και 
ελαχιστοποίησης των απωλειών, όπως κατασκευή κυµατοθραυστών ή 
προβόλων ή τοποθέτηση ογκολίθων θωράκισης. 

Στις  προτεινόµενες δράσεις µπορεί να περιλαµβάνεται η εκπόνηση των οριστικών 
µελετών των τεχνικών έργων, στις περιπτώσεις που αυτές δεν έχουν εκπονηθεί. 
 


