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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

7 εκατ. ευρώ για έργα βελτίωσης των λιµενικών υποδοµών στα µικρά 
νησιά,  από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» 

Ο αρχικά διαθέσιµος προϋπολογισµός των 4,5 εκατ. ευρώ, αυξάνεται κατά 2,5 εκ. 
ευρώ επιπλέον και δίνεται παράταση στην προθεσµία υποβολής προτάσεων για 

ένταξη και χρηµατοδότηση 

Κατά 2,5 εκατ. ευρώ αυξάνεται ο προϋπολογισµός της πρόσκλησης που αφορά στην 
ένταξη έργων βελτίωσης των λιµενικών υποδοµών στα µικρά νησιά Κυκλάδων και 
∆ωδεκανήσου, από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020». Ο 
συνολικός προϋπολογισµός, ανέρχεται, από 4,5 σε 7 εκατ. ευρώ και παράλληλα, 
δίδεται παράταση ως τις 20.10.2017, στην προθεσµία που έχουν οι δυνητικοί 
δικαιούχοι, να υποβάλουν τις προτάσεις τους για ένταξη και χρηµατοδότηση. 
 
Συγκεκριµένα, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζηµάρκος απευθύνει 
νέα πρόσκληση µε τίτλο «Ολοκλήρωση, βελτίωση ή/και αναβάθµιση 
διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών λιµενικών συνδέσεων των µικρών 
νησιών της Περιφέρειας» και συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη  7.000.000 
ευρώ, για ένταξη και χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 
«Ενίσχυση της Περιφερειακής Συνοχής», του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Νότιο 
Αιγαίο», ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης.  
 
Η πρόσκληση αφορά στα νησιά: Αγαθονήσι, Αµοργό, Ανάφη, Αντίπαρο, 
Αστυπάλαια, Θηρασιά, Ίο, Κάσο, Κέα, Κίµωλο, Κύθνο, Λειψούς, Μεγίστη, 
∆ονούσα, Ηρακλειά, Κουφονήσι, Σχοινούσα, Ψέριµο, Τέλενδο, Νίσυρο, Πάτµο, 
Σέριφο, Σίκινο, Σίφνο, Σύµη , Τήλο, Φολέγανδρο και Χάλκη.  
 
Απευθύνεται προς: 

1. την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, 
∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων ∆ωδεκανήσου 

2. τους ∆ήµους Αγαθονησίου, Αµοργού, Ανάφης, Αντιπάρου, Αστυπάλαιας, 
Θήρας (για Θηρασιά), Ίου, Κάσου, Κέας, Κιµώλου, Κύθνου, Λειψών, 
Μεγίστης, Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (για ∆ονούσα, Ηρακλειά, 



Κουφονήσι, Σχοινούσα), Καλύµνου (για Ψέριµο και Τέλενδο), Νισύρου, 
Πάτµου, Σερίφου, Σικίνου, Σίφνου, Σύµης, Τήλου, Φολεγάνδρου και Χάλκης 
και 

3. τα ∆ηµοτικά Λιµενικά Ταµεία Νάξου, Ίου, Πάρου, Θήρας, Σίφνου, Σύρου, 
Πάτµου, Κω, Νότιας ∆ωδεκανήσου και Καλύµνου. 

 
για την υποβολή προτάσεων έργων:  
 

• Βελτίωσης και επέκτασης  λιµενικών υποδοµών, όπως κατασκευή προβλητών, 
κρηπιδωµάτων, κυµατοθραυστών, προσαρµοσµένων στις απαιτήσεις των 
σύγχρονων µεταφορικών µέσων 

• Κατασκευής  κτιριακών έργων λιµενικής ζώνης, όπως κατασκευή επιβατικών 
σταθµών, στεγάστρων και βοηθητικών κτιρίων 

• Βελτίωσης των ενδοπεριφερειακών συνδέσεων, όπως αγορά πλοίων 

• ∆ηµιουργίας υποδοµών υδατοδροµίων 
 
Επισηµαίνεται ότι όλες οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν έργα τα οποία 
περιλαµβάνονται στο εγκεκριµένο Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών 
2014-2025. 
 
Η προθεσµία υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της παραπάνω πρόσκλησης, 
λήγει στις 20/10/2017. 
 
 


