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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Με το ποσό των 17,85 εκ. ευρώ, η Περιφέρεια ενισχύει τις λιµενικές 
υποδοµές των νησιών,  από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Νότιο 

Αιγαίο 2014-2020 
 

Προσκλήσεις τρίµηνης προθεσµίας για την υποβολή προτάσεων προς ένταξη 
έργων, απευθύνει ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζηµάρκος 

 
Το ποσό των 17,85 εκ. ευρώ για παρεµβάσεις βελτίωσης των λιµενικών υποδοµών 
στα νησιά Κυκλάδων και ∆ωδεκανήσου, διαθέτει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, από 
το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».  
 
Ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Χατζηµάρκος απευθύνει τρεις προσκλήσεις προς τα 
∆ηµοτικά Λιµενικά Ταµεία και τους ∆ήµους του Νοτίου Αιγαίου, καθώς και στις 
Υπηρεσίες της Περιφέρειας και του Υπουργείου Υποδοµών, για να υποβάλουν εντός 
τριών µηνών, τις προτάσεις τους για την ένταξη και χρηµατοδότηση έργων και 
δράσεων, µε σκοπό την περαιτέρω βελτίωση των λιµενικών εγκαταστάσεων, την 
άρση της αποµόνωσης των νησιών και την αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό των 
παρεχοµένων υπηρεσιών.  
Στόχος είναι η ενίσχυση των λιµενικών πυλών εισόδου – εξόδου, ο σχεδιασµός και η 
υλοποίηση κατάλληλων δράσεων που θα συµβάλουν στην αντιµετώπιση των 
προβληµάτων σύνδεσης των νησιών µε την υπόλοιπη Περιφέρεια, καθώς και µε τις 
πύλες εισόδου – εξόδου της Περιφέρειας, µε σκοπό την προώθηση της ισόρροπης 
χωρικής ανάπτυξης και την εξασφάλιση ισοδύναµης µεταφορικής εξυπηρέτησης των 
πολιτών.  
 
Η πρόσκληση µε τίτλο «∆ράσεις αναβάθµισης των λιµενικών υποδοµών ∆Ε∆-Μ» 
και συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη ύψους 8.350.718 ευρώ, αφορά στα 
νησιά: Ρόδος, Σαντορίνη, Μύκονος, Νάξος, Πάρος και Σύρος. 
 
Απευθύνεται προς: 

1. το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, ∆ιεύθυνση Λιµενικών Υποδοµών, 
∆ιεύθυνση Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδοµών  

2. την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, 
∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων ∆ωδεκανήσου) 

3. τους ∆ήµους Ρόδου, Σαντορίνης, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου και Σύρου – 
Ερµούπολης και 



4. τα ∆ηµοτικά Λιµενικά Ταµεία Νότιας ∆ωδεκανήσου, Σαντορίνης, Μυκόνου, 
Νάξου, Πάρου και Σύρου 

 
για την υποβολή προτάσεων έργων που στοχεύουν στην ανάπτυξη υφιστάµενων 
λιµενικών υποδοµών της Περιφέρειας που περιλαµβάνονται στο ∆ιευρωπαϊκό ∆ίκτυο 
Μεταφορών (∆Ε∆-Μ). 
Συγκεκριµένα, για την ενίσχυση των λιµενικών πυλών εισόδου – εξόδου της 
Περιφέρειας, θα χρηµατοδοτηθεί η: 

• Βελτίωση, επέκταση  λιµενικών υποδοµών, όπως κατασκευή προβλητών, 
κρηπιδωµάτων, κυµατοθραυστών, προσαρµοσµένων στις απαιτήσεις των 
σύγχρονων µεταφορικών µέσων 

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

• Εγκατάσταση συστηµάτων ασφαλείας λιµενικών εγκαταστάσεων  
 
 Η πρόσκληση µε τίτλο «Ολοκλήρωση, βελτίωση ή/και αναβάθµιση 
διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών λιµενικών συνδέσεων» και 
συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη 5.000.000 ευρώ, αφορά στα νησιά: Άνδρος, 
Κάλυµνος, Κάρπαθος, Κως, Λέρος, Μήλος και Τήνος. 
 
Απευθύνεται προς: 

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

2. τους ∆ήµους Άνδρου, Καλύµνου, Καρπάθου, Κω, Λέρου, Μήλου και Τήνου 
και 

3. τα ∆ηµοτικά Λιµενικά Ταµεία Άνδρου – Τήνου, Καλύµνου, Κω, Πάτµου, 
Μήλου και Νότιας ∆ωδεκανήσου 

 
για την υποβολή προτάσεων έργων:  

• βελτίωσης λιµενικών υποδοµών, όπως κατασκευή προβλητών, 
κρηπιδωµάτων, κυµατοθραυστών 

• κτιριακών εγκαταστάσεων για την αναβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών 
και τη βελτίωση της λειτουργικότητας των λιµένων 

• ενίσχυσης της ασφάλειας των λιµένων 
• δηµιουργίας υποδοµών υδατοδροµίων 

 
Η πρόσκληση µε τίτλο «Ολοκλήρωση, βελτίωση ή/και αναβάθµιση 
διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών λιµενικών συνδέσεων των µικρών 
νησιών της Περιφέρειας» και συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη 4.500.000 
ευρώ, αφορά στα νησιά: Αγαθονήσι, Αµοργό, Ανάφη, Αντίπαρο, Αστυπάλαια, 
Θηρασιά, Ίο, Κάσο, Κέα, Κίµωλο, Κύθνο, Λειψούς, Μεγίστη, Νάξο, Μικρές 
Κυκλάδες (∆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 και για τις τρεις προσκλήσεις, είναι τρίµηνης 
διάρκειας και συγκεκριµένα, από 02/01/2017 έως τις 31/03/2017. 
 


