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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Παρατείνεται ως τις 28/2/2020 η προθεσμία υποβολής στο ΕΣΠΑ, 

προτάσεων έργων  διαχείρισης αποβλήτων στα μικρά νησιά 
 

Διατίθενται 4,5 εκατ. ευρώ, από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
 

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, παρατείνεται  ως 

τις 28 Φεβρουαρίου 2020, η προθεσμία υποβολής προτάσεων έργων διαχείρισης αποβλήτων 

στα μικρά νησιά της Περιφέρειας, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Δράσεις εφαρμογής 

Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) στα μικρά νησιά»,

προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφορική ανάπτυξη και 

διαχείριση των πόρων» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Συγκεκριμένα, η πρόσκληση με τίτλο «Δράσεις εφαρμογής Περιφερειακού Σχεδίου 

Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) στα μικρά νησιά», επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 

4.500.000 €, αφορά τα μικρότερα νησιά του Νοτίου Αιγαίου και απευθύνεται στους 

Δήμους: 

Αγαθονησίου, Αμοργού, Ανάφης, Αντιπάρου, Αστυπάλαιας, Θήρας (για Θηρασιά), Ίου, 

Κάσου, Κέας, Κιμώλου, Κύθνου, Λειψών, Μεγίστης, Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (για 

Δονούσα, Ηρακλειά, Κουφονήσι, Σχοινούσα), Καλύμνου (για Ψέριμο και Τέλενδο), 

Νισύρου, Πάτμου, Σερίφου, Σικίνου, Σίφνου, Σύμης, Τήλου, Φολεγάνδρου και Χάλκης. 

Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική 

σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους.  

Με δεδομένες τις διαπιστωμένες αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης έργων για την 

εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), του Εθνικού Στρατηγικού 

Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, καθώς και του ΠΕΣΔΑ στην Περιφέρεια 

Νοτίου Αιγαίου, προκύπτει η ανάγκη χρηματοδότησης των παρακάτω ενδεικτικών 

παρεμβάσεων: 

1. Δράσεις επεξεργασίας Βιοαποβλήτων 

- Δράσεις προώθησης οικιακής κομποστοποίησης , μέσω της προμήθειας κάδων οικιακής 

κομποστοποίησης 

- Δράσεις ανάπτυξης χωριστής συλλογής (Διαλογή στην Πηγή) Βιοαποβλήτων 

- Δράσεις επεξεργασίας προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων (συστήματα ανοικτής 

κομποστοποίησης, μηχανικοί κομποστοποιητές ή συνδυασμένα συστήματα) 

 

2. Δράσεις ανάπτυξης πράσινων σημείων (έργα υποδομής, προμήθεια εξοπλισμού, 

απόκτηση γης, έργα σύνδεσης με δίκτυα ΟΚΩ), νησίδες ανακύκλωσης υψηλής αισθητικής 

σε τουριστικά σημεία όπως πχ παραλίες 

  



3. Υποδομές προσωρινής αποθήκευσης ή και μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών 

4. Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας για επεξεργασία βιοαποβλήτων και 

πράσινα σημεία.   

5. Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων (ΧΥΤΥ, ΣΜΑ, ΣΜΑΑ, 

αναβάθμιση υφισταμένων ΧΥΤ κλπ) – για τα μικρά νησιά  

 

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλομένων πράξεων ορίζεται το ποσό των 200.000 

ευρώ. 

 

Η αρχική προθεσμία υποβολής των προτάσεων έληγε στις 30.08.2019 και με την παρούσα 

τροποποιητική απόφαση, παρατείνεται ως τις 28.02.2020. 

 

    

 
 


