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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

10,4 εκατ. ευρώ για νέα σχολικά κτίρια και παιδικούς- 
βρεφονηπιακούς σταθµούς στα νησιά της Περιφέρειας, από το Ε.Π. 

«Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» 
 

Ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζηµάρκος, απευθύνει προσκλήσεις για υποβολή 
προτάσεων έργων, για ένταξη και χρηµατοδότηση 

 
Πόροι συνολικού ύψους 10.400.000 ευρώ πρόκειται να διατεθούν από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020»  για τη δηµιουργία και 
αναβάθµιση υποδοµών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και 
για την κατασκευή και αναβάθµιση παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών, στα 
µικρά και µεγαλύτερα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 
 
Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζηµάρκος,  απευθύνει τρεις ανοιχτές 
προσκλήσεις προς τους δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων έργων, 
προκειµένου να ενταχθούν στον Άξονες Προτεραιότητας «Βελτίωση βασικών 
υποδοµών» και «Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής» του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», που συγχρηµατοδοτούνται από το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 
 
1. Η πρόσκληση µε τίτλο «Υποδοµές πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης», επιλέξιµης δηµόσιας δαπάνης 3.400.000 ευρώ, απευθύνεται στους 
δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων έργων: 
 

• Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
• ∆ήµοι Άνδρου, Θήρας, Καλύµνου, Καρπάθου, Κω, Λέρου, Μήλου, 

Μυκόνου, Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Πάρου, Ρόδου, Σύρου – 
Ερµούπολης και Τήνου  

Οι δράσεις που θα χρηµατοδοτηθούν αφορούν στη συµπλήρωση των υποδοµών της 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε βάση τις προτεραιότητες του 
Υπουργείου Παιδείας και της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης και αφορούν 
στην κατασκευή / επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων προσχολικής αγωγής, 
δηµοτικών σχολείων, γυµνασίων και λυκείων. 



Η συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη ανέρχεται σε 3.400.000 ευρώ, εκ των 
οποίων 2.400.000 ευρώ θα διατεθούν στην εκπαιδευτική υποδοµή για σχολική 
εκπαίδευση (πρωτοβάθµια και γενική δευτεροβάθµια) και 1.000.000 ευρώ στην 
υποδοµή για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα. 
 
2. Η πρόσκληση µε τίτλο «Υποδοµές πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης στα µικρά νησιά»,  επιλέξιµης δηµόσιας δαπάνης 3.800.000 ευρώ, 
απευθύνεται στους δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων έργων: 
 

• Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
• ∆ήµοι 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. 

Οι δράσεις που θα χρηµατοδοτηθούν αφορούν στη συµπλήρωση των υποδοµών της 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και αφορούν στην κατασκευή / 
επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων προσχολικής αγωγής, δηµοτικών σχολείων, 
γυµνασίων και λυκείων. 
Η συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη ανέρχεται σε 3.800.000 ευρώ, εκ των 
οποίων 1.900.000 ευρώ θα διατεθούν στην εκπαιδευτική υποδοµή για σχολική 
εκπαίδευση (πρωτοβάθµια και γενική δευτεροβάθµια) και 1.900.000 ευρώ στην 
υποδοµή για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα. 
 
3. Η πρόσκληση µε τίτλο «Κατασκευή και αναβάθµιση παιδικών, βρεφονηπιακών 
σταθµών» επιλέξιµης δηµόσιας δαπάνης 3.200.000 ευρώ, απευθύνεται στους 
δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων έργων: 
 

• Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
• ∆ήµοι Άνδρου, Θήρας, Καλύµνου, Καρπάθου, Κω, Λέρου, Μήλου, 

Μυκόνου, Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Πάρου, Ρόδου, Σύρου – 
Ερµούπολης και Τήνου  

Οι δράσεις που θα χρηµατοδοτηθούν αφορούν στη δηµιουργία νέων υποδοµών 
κοινωνικής πρόνοιας και στην επέκταση και αναβάθµιση ήδη υφισταµένων µε στόχο 
τη βελτίωση της πρόσβασης των κατοίκων της Περιφέρειας σε κοινωνικές υπηρεσίες, 
ιδιαιτέρως σε εκείνων που βρίσκονται ή κινδυνεύουν να περιέλθουν σε κατάσταση 
φτώχειας.  
 
Η ηµεροµηνία έναρξης της υποβολής προτάσεων και για τις τρεις παραπάνω 
προσκλήσεις είναι η 15/12/2017 και  ηµεροµηνία λήξης η 30/03/2018.  
 
Ως ελάχιστος προϋπολογισµός των υποβαλλοµένων πράξεων ορίζεται το ποσό των 
300.000 ευρώ. 


