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ΘΕΜΑ: Συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην ανάπτυξη «Στρατηγικών 

σχεδίων» στο πλαίσιο του ΕΝPI CBC MED (Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας και 

Εταιρικής Σχέσης) (ΙΕVP) σε συνεργασία με τη Περιφέρειας Provence –Alpes- Cote 

d’Azur (PACA) της Γαλλίας και άλλους εταίρους της Μεσογειακής λεκάνης.  
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Γεώργιος Πουσσαίος, Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων 

 

Η Περιφέρεια Provence –Alpes- Cote d’Azur (PACA) της Γαλλίας διαμέσου της 

κυρίας Ιζαμπέλ Μπουσύ υπεύθυνης του ελληνικού παραρτήματος της ΜΚΟ με τίτλο 

«Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος» απέστειλε πρόσκληση ενδιαφέροντος για 

συμμετοχή της Περιφέρειας μας στην ανάπτυξη «Στρατηγικών σχεδίων» στο 

πλαίσιο του προγράμματος ΕΝPI CBC MED (Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας και 

Εταιρικής Σχέσης) (ΙΕVP) σε συνεργασία και με άλλους εταίρους από τη Μεσογειακή 

λεκάνη. 

Σύμφωνα με το ενημερωτικό υλικό που εστάλλει, το ENPI CBC MED (Ευρωπαϊκού 

Μέσου Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης) (ΙΕVP)  είναι εργαλείο για την υποστήριξη 

της αειφόρου ανάπτυξης και την προσαρμογή των πολιτικών στην ευρωπαϊκή 

νομοθεσία. Υποστηρίζει τις δυνατότητες διασυνοριακών συνεργασιών στα σύνορα 

της ΕΕ. Κύριος στόχος του IEVP είναι η προώθηση μιας αρμονικής και μακροχρόνιας 

συνεργασίας στην μεσογειακή λεκάνη αντιμετωπίζοντας τις κοινές προκλήσεις και 

αξιοποιώντας τις ενδογενείς δυνατότητες . 

Τον Μάιο πρόκειται να βγεί μια προκήρυξη για τα «Στρατηγικά σχέδια» που θα 

αφορά τις προτεραιότητες 1 και 2 του Προγράμματος και ειδικότερα μεταξύ αυτών 

συμπεριλαμβάνεται και η υποπροτεραιότητα: 

• Αειφόρος τουρισμός βασισμένος στην προστασία και αξιοποίηση της 

πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. (Sustainable tourism based on the 

preservation and enhancement of cultural and natural heritage)  

Τα στρατηγικά σχέδια απαιτούν την συνεργασία από ελάχιστα 4 φορείς (κατά 

προτίμηση Περιφέρειες) 4 διαφόρων χώρων, από τους οποίους τουλάχιστον μία 

μεσογειακή χώρα της ΕΕ και μία μεσογειακή χώρα εκτός ΕΕ. Ο προϋπολογισμός 

τους κυμαίνεται μεταξύ 2 και 5 εκατομμύρια Ευρώ . Περίπου 64,2 εκατ Ευρώ θα 

αφιερωθούν σε αυτήν την πρώτη πρόσκληση για Στρατηγικά σχέδια. Η 

χρηματοδότηση είναι 90% του προϋπολογισμού του κάθε σχεδίου. 

Η κεντρική ιδέα θα ήταν να γίνει ανταλλαγή εμπειρίας μεταξύ των περιφερειών, ένα 

σχέδιο δράσης για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη των νησιών του Αιγαίου, και 



μια σειρά από πιλοτικές και επιδεικτικές δράσεις σε αυτήν την κατεύθυνση από 

δημόσιους φορείς. Επίσης δράσεις  επιδοτήσεων σε επενδύσεις ιδιωτικών 

επιχειρήσεων που απαντούν στα κριτήρια αειφόρου τουρισμού που έχουν τεθεί ή 

θα τεθούν από τη Περιφέρεια. 

Η προκήρυξη θα αφορά δύο στάδια υποβολής. Το πρώτο θα αφορά μία περιγραφή 

της ιδέας και σε περίπτωση έγκρισης ένα δεύτερο της συνολικής υποβολής της 

πρότασης. 

Στην διαδικασία υποβολής της πρότασης και για την τεχνική υποστήριξη κατά την 

υλοποίηση του σχεδίου, προτείνεται η συνεργασία με το παράρτημα του 

«Μεσογειακού Κέντρου Περιβάλλοντος» στην Ελλάδα (όπως αντίστοιχα έχει 

συμφωνηθεί και στην Γαλλία με την Περιφέρεια PACA) . 

Η σημερινή απόφαση αφορά τη καταρχάς δήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους της 

περιφέρειας για συμμετοχή στο πρόγραμμα ως εταίρος. Στη πορεία και σε 

συνεργασία με τον συντάκτη(το ΜΚΠ) της πρότασης, θα τεθούν οι δικές μας 

προτάσεις και δράσεις προς χρηματοδότηση στα πλαίσια του προγράμματος και θα 

καθορισθεί η οικονομική συμμετοχή μας κατ’ αναλογία αυτών και του συνολικού 

προϋπολογισμού του. Η ιδία συμμετοχή μπορεί να καλυφθεί ακόμα και μέσω της 

μισθοδοσίας μέρους του προσωπικού της Περιφέρειας που θα ενδιαφερθεί να 

συμμετάσχει χωρίς να αποκλείεται η εξασφάλιση ενός επιπλέον εισοδήματος γι’ 

αυτούς. 

Θεωρώ ότι η πρόταση πρέπει να μας ενδιαφέρει ακόμα και στο επίπεδο της 

προβολής του τουριστικού προϊόντος της περιφέρειας και προτείνω τη συμμετοχή 

μας σ’ αυτό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερµού̟ολη   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                     Αρ. Πρωτ:  
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Ταχ. ∆/νση:  
Ταχ. Κώδικας: 84100  
Τηλέφωνο: 22810- 
FAX: 22810- 
E-mail:  

 

 
      ΠΡΟΣ: 

Πρόεδρο της Περιφερειακής Επιτροπής 
Τουρισµού της Περιφέρειας Προβηγκίας- 
Άλπεων -Κυανής Ακτής 

 

Μέσω του Προέδρου του Μεσογειακού 
Κέντρου Περιβάλλοντος 

      25, Bd Paul Pons 

      F-84800 L’isle-sur- la Sorgue 

 

 

Η περιφέρειά µας, κατόπιν συµβουλής του Μεσογειακού Κέντρου 
Περιβάλλοντος, σκέφτεται να δηµιουργήσει ένα έργο συνεργασίας στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού µέσου γειτονίας και εταιρικής σχέσης (ENPI) στο θέµα του βιώσιµου 
τουρισµού. 

Εξετάζουµε το ενδεχόµενο να συνεργαστούµε µε την περιφέρεια Προβηγκία-Άλπεις-
Κυανή Ακτή (PACA) και ιδιαιτέρως µε την Περιφερειακή Επιτροπή Τουρισµού 
προκείµενου να υλοποιήσουµε αυτήν την ιδέα. 

 

Η περιφέρειά µας, λόγω των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών της, των 
αναγνωρισµένων πλεονεκτηµάτων της, αλλά και των σοβαρών της προβληµάτων, 
έχει στραφεί µε ιδιαίτερη θέρµη προς µία βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη, και το ENPI 
θα µας προσφέρει τη δυνατότητα µίας διαπεριφερειακής συνεργασίας που θα 
πλουτίσει το στρατηγικό µας προβληµατισµό και θα εµπλέξει κυρίως περιφέρειες 
τρίτων µεσογειακών χωρών, οι οποίες έχουν συνάψει συµφωνίες συνεργασίας µε την 
περιφέρειά σας. 



 

Σε περίπτωση που αυτή η εκδήλωση µας ενδιαφέροντος σας αφορά, θα ήµασταν 
ευτυχείς, µέσω του ΜΚΠ * (ΜΚΟ, συνεργαζόµενος εταίρος µε το Πρόγραµµα των 
Ηνωµένων Εθνών για το περιβάλλον (UNEP)) και την αντιπρόσωπό του στην 
Ελλάδα (Κα Isabelle Bouchy), να ξεκινήσουµε µία συνεργασία που θα µας επιτρέψει 
να ανταποκριθούµε στην επόµενη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για στρατηγικά 
έργα. 

 

Ευχαριστούµε για την άµεση επιβεβαίωση του ενδιαφέροντός σας. 

 

Με ιδιαίτερη εκτίµηση, 

 

 

Ιωάννης Μαχαιρίδης 

Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου 
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                                                                       ΠΡΟΣ: 

Monsieur le Président du Comité 
Régional du Tourisme de la Région 
Provence-Alpes- Cote d’Azur 

 

Sous le couvert de Monsieur le 
Président du Centre Méditerranéen de 
l’Environnement 

      25, Bd Paul Pons 

      F-84800 L’isle-sur- la Sorgue 

 

 

Notre région sur les conseils du Centre Méditerranéen de l’Environnement  
envisagerait de concevoir un projet de coopération dans le cadre de l’Instrument 
Européen de Voisinage et de Partenariat (ENPI) sur le thème du tourisme durable. 

Nous avons envisagé la coopération avec la région PACA et en particulier avec le 
Comité Régional du Tourisme pour concrétiser cette possibilité. 

Notre région du fait de ses caractéristiques environnementales , de ses atouts 
reconnus, mais aussi de ses sévères contraintes, est particulièrement encline à un 
développement touristique durable et ENPI nous offrirait la possibilité d’une 
coopération transrégionale , enrichissant notre réflexion stratégique , et impliquant 
notamment des régions des pays tiers méditerranéens ayant des accords de 
coopération avec votre région. 

 



Dans la mesure où cette manifestation d’intérêt recueille votre attention, nous serons 
très heureux . par l’intermédiaire du CME * (ONG partenaire associée au Programme 
des Nations Unies pour l’Environnement - PNUE) et de son antenne grecque 
(madame Isabelle Bouchy) , d’engager un processus de travail en commun nous 
permettant de répondre au prochain appel à propositions pour projets stratégiques. 

 

 

Merci de nous confirmer rapidement votre intérêt. 

 

Avec l’assurance de ma haute considération 

 

Ioannis Maheridis 

Préfet de la région Sud Egée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος   
 

Αλιµος , 24/03/2011 

 

Αγαπητή Κα Αντιπεριφερειάρχη, 

Είµαστε µια ΜΚΟ που δρα εδώ και 20 χρόνια στην Ελλάδα και στο ευρωπαϊκό επίπεδο στον 

τοµέα της προστασίας και αξιοποίησης του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονοµιάς, 

της ευαισθητοποίησης και κατάρτισης των νέων στον τοµέα αυτό, και στις ανταλλαγές 

τεχνογνωσίας των επαγγελµατιών των χωρών της Ευρώπης για εναλλακτικές στρατηγικές 

ανάπτυξης τόσο στον τοµέα της γεωργίας / κτηνοτροφίας όσο και στον τοµέα του τουρισµού. 

Είχαµε την τύχη να συνεργαστούµε µε τον Κο Μ. Βίλλα σε ένα µεγάλο έργο LIFE για την 

αντιµετώπιση της διάβρωσης µέσω την αναβάθµιση των αναβαθµίδων καλλιέργειας στην 

Τήνο και θα µπορεί να σας µιλήσει για µας. 

 

Ήθελα να σας ενηµερώσω για το ενδιαφέρον της Περιφέρειας Provence –Alpes- Cote 

d’Azur (PACA) της Γαλλίας να συνεργαστεί µαζί µε την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στην 

ανάπτυξη «Στρατηγικών σχεδίων» στο πλαίσιο του ΕΝPI CBC MED (Ευρωπαϊκού Μέσου 

Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης) (ΙΕVP) . 

Είναι εργαλείο για την υποστήριξη της αειφόρας ανάπτυξης και την προσαρµογή των 

πολιτικών µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Υποστηρίζει τις δυνατότητες διασυνοριακών 

συνεργασιών στα σύνορα της ΕΕ . Και για αυτές  συγχρηµατοδοτείται από το FEDER. 

Κύριος στόχος του IEVP είναι η προώθηση µιας αρµονικής και µακροχρόνιας συνεργασίας 

στην µεσογειακή λεκάνη αντιµετωπίζοντας τις κοινές προκλήσεις και αξιοποιώντας τις 

ενδογενείς δυνατότητες . 

 

Τον Απρίλη θα βγει µια προκήρυξη για τα «Στρατηγικά σχέδια» που θα αφορά τις 

προτεραιότητες 1 και 2 του Προγράµµατος, και ειδικότερα σε ότι µπορεί να σας ενδιαφέρει: 

a2. αειφόρος τουρισµός βασισµένος στην προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής 

και φυσικής κληρονοµιάς. 

Τα στρατηγικά σχέδια απαιτούν την συνεργασία από ελάχιστα 4 φορείς (κατά προτίµηση 

Περιφέρειες) 4 διαφόρων χώρων, από τους οποίους τουλάχιστον µία µεσογειακή χώρα της 

ΕΕ και µία µεσογειακή χώρα εκτώς ΕΕ. Ο προϋπολογισµός τους κυµαίνεται µεταξύ 2 και 5 



εκατοµµύρια Ευρώ . Περίπου 37 εκατ Ευρώ θα αφιερωθούν σε αυτήν την πρώτη πρόσκληση 

για Στρατηγικά σχέδια. Η χρηµατοδότηση είναι 90% του προϋπολογισµού του κάθε σχεδίου. 

 

Αυτή τη στιγµή η Περιφέρεια PACA ψάχνει άτυπα ενδεχοµένους συνεταίρους µέσω των 

τεχνικών συµβουλών της, και έτσι το µάθαµε από τους συνεταίρους µας το Centre 

Mediterraneen de l’Environnement France .  

 

Θα ήταν λοιπόν η κατάλληλη στιγµή εάν σας ενδιαφέρει το ενδεχόµενο αυτής της συνεργασίας 

, να εκφράζεται επίσηµα από την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου προς την Περιφέρεια PACA το 

ενδιαφέρον σας. 

 

Στην διαδικασία υποβολής πρότασης και για την τεχνική υποστήριξη κατά την υλοποίηση του 

σχεδίου , είµαστε στην διάθεση σας (όπως αντίστοιχα οι εταίροι µας στην Γαλλία µε την 

Περιφέρεια PACA) . 

 

Με εκτίµηση 

 

Ιζαµπέλ Μπουσύ 

Διευθύντρια 

 

 

 

 

Πολυνείκους 2 – 17455 ΑΛΙΜΟΣ 
Τηλ 210 9887630, κιν 6945545744   Fax  210 9887565  email : 

medcenv@ath.forthnet.gr 
www.medcenv.org 

 


