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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

2,5 εκατ. ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Νότιο Αιγαίο 
2014-2020”, για έργα διαχείρισης λυµάτων στα µικρά νησιά της 

Περιφέρειας 
 

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου απευθύνει πρόσκληση υποβολής προτάσεων 
προς ένταξη και χρηµατοδότηση  

 

Με σκοπό την ολοκληρωµένη διαχείριση λυµάτων στα µικρά νησιά της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου, για την προστασία του περιβάλλοντος  και κυρίως των παράκτιων 
υδάτων, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζηµάρκος απευθύνει πρόσκληση για την 
υποβολή προτάσεων έργων, προκειµένου να ενταχθούν και να χρηµατοδοτηθούν από 
το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Νότιο Αιγαίο 2014-2020”, συνολικού 
προϋπολογισµού 2.500.000 ευρώ.  
 

Η ολοκληρωµένη διαχείριση λυµάτων στα µικρά νησιά της Περιφέρειας, παρόλο που 
αφορά µικρούς οικισµούς, είναι ύψιστης σηµασίας, λαµβάνοντας υπόψιν την ανάγκη 
προστασίας των παράκτιων υδάτων. Για τον λόγο αυτό,  στο πλαίσιο της πρόσκλησης 
“∆ράσεις για την βελτίωση των υποδοµών συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης 
λυµάτων στα µικρά νησιά της Περιφέρειας” προβλέπονται δράσεις για τη 
συµπλήρωση των απαραίτητων υποδοµών στα µικρά νησιά του Νοτίου Αιγαίου, 
όπως, ενδεικτικά, έργα επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων, έργα κατασκευής, 
αναβάθµισης και επέκτασης δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και οµβρίων κλπ. 
 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι στους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση είναι: 

• Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου   
• ∆ήµοι Αγαθονησίου, Αµοργού, Ανάφης, Αντιπάρου, Αστυπάλαιας, Ίου, 

Κάσου, Κέας, Κιµώλου, Κύθνου, Λειψών, Μεγίστης, Νάξου & Μικρών 
Κυκλάδων (∆ονούσα, Ηρακλειά, Κουφονήσι, Σχοινούσα), Νισύρου, Πάτµου, 
Σερίφου, Σικίνου, Σίφνου, Σύµης, Τήλου, Φολεγάνδρου και Χάλκης.  

• ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης (∆ΕΥΑ) Θήρας (για 
Θηρασιά) και Καλύµνου (για Ψέριµο και Τέλενδο).  

 

Η συνολική δηµόσια δαπάνη, για την παραπάνω πρόσκληση ανέρχεται σε 2.500.000 
ευρώ και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας  “Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής”, του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος “Νότιο Αιγαίο 2014-2020”. 
 

Ως ελάχιστος προϋπολογισµός των υποβαλλοµένων προτάσεων ορίζεται το ποσό των 
300.000 ευρώ. 
 

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από τις 06/06/2017 έως τις 31/07/2017. 


