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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Πρόσκληση για ένταξη στο ΕΠ Νότιο Αιγαίο, έργων ενίσχυσης των υποδοµών 
πρόνοιας (παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών),  προϋπολογισµού 1.200.000 

ευρώ, απευθύνει ο Περιφερειάρχης 
 

Ισχυρό δίχτυ προστασίας προς τις ασθενέστερες οµάδες πληθυσµού των µικρών 
νησιών, από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

 
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράµµατος 
στήριξης των ευπαθών οµάδων πληθυσµού στα µικρά νησιά των Κυκλάδων και της 
∆ωδεκανήσου, ενισχύει τις υποδοµές πρόνοιας και κοινωνικής φροντίδας, 
αξιοποιώντας κοινοτικούς πόρους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Νότιο Αιγαίο 
2014-2020».  
 
Ο  Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζηµάρκος, απευθύνει πρόσκληση 
για την υποβολή προτάσεων έργων για τη «∆ηµιουργία και αναβάθµιση υποδοµών 
πρόνοιας στα µικρά νησιά της Περιφέρειας», για ένταξη και χρηµατοδότηση από  
το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», συνολικής 
συγχρηµατοδοτούµενης δαπάνης 1.200.000 ευρώ. 
 
Οι δράσεις που θα χρηµατοδοτηθούν αφορούν στη δηµιουργία νέων υποδοµών 
κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και στην επέκταση και αναβάθµιση των ήδη 
υφισταµένων, µε στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των κατοίκων της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου σε κοινωνικές υπηρεσίες, ιδιαιτέρως δε εκείνων που βρίσκονται ή 
κινδυνεύουν να περιέλθουν σε κατάσταση φτώχειας. 
 
Ειδικότερα, οι παρεµβάσεις θα αφορούν, κατασκευή και εξοπλισµό υποδοµών 
φροντίδας παιδιών όπως παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθµοί, καθώς και 
επέκταση / αναβάθµιση υφισταµένων δοµών φροντίδας παιδιών. 
 
Η πρόσκληση απευθύνεται στους εξής δυνητικούς δικαιούχους: 
 

• Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
• ∆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,  



 
για την υποβολή προτάσεων, προκειµένου να ενταχθούν και να χρηµατοδοτηθούν στο 
πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5 «Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής», ο 
οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ). 
 
Η προθεσµία υποβολής των προτάσεων ορίζεται από 23/8/2017 έως και 30/11/2017. 
 
Ως ελάχιστος προϋπολογισµός των υποβαλλοµένων πράξεων, ορίζεται το ποσό των 
300.000 ευρώ.  
 
 
 


