
 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  

Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 

 

   

                                                                                                      Ερμούπολη, 2 Οκτωβρίου 2019 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

2 εκατ. ευρώ, επιπλέον χρηματοδότηση για έργα διασφάλισης της επάρκειας 

και της ποιότητας του πόσιμου νερού στα μικρά νησιά της Περιφέρειας 
 

Ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, απευθύνει πρόσκληση για υποβολή προτάσεων 

έργων, για ένταξη και χρηματοδότηση, στο Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, προκειμένου 

να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες των νησιών  
 

Επιπλέον πόροι συνολικού ύψους 2.000.000 ευρώ πρόκειται να διατεθούν από ευρωπαϊκούς 

πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,  για την κατασκευή έργων ύδρευσης στα μικρά νησιά 

Κυκλάδων και Δωδεκανήσου. Τα έργα, μέσω της ορθολογικής διαχείρισης, της καλύτερης 

διανομής και του ελέγχου ποιότητας, αποσκοπούν στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών της 

Περιφέρειας σε πόσιμο νερό, λόγω της μείωσης των  υδατικών πόρων, που οφείλεται τόσο στα 

γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της, όσο και στην αύξηση του πληθυσμού κατά τους 

καλοκαιρινούς μήνες, ιδιαίτερα στις περισσότερο τουριστικές περιοχές. 
 

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος,  απευθύνει  πρόσκληση  με τίτλο 

“Δράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος στα μικρά νησιά της 

Περιφέρειας”, προς τους δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων έργων, 

προκειμένου να ενταχθούν στον Άξονα  Προτεραιότητας 5 «Ενίσχυση της περιφερειακής 

συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, που 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του 

ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 2.000.000 ευρώ. 
 

Η πρόσκληση αφορά σε δράσεις που αποσκοπούν στην ορθολογικότερη διαχείριση του νερού με 

καλύτερη διανομή του, έλεγχο της ποιότητάς του και διασφάλιση της αναγκαίας ποσότητας 

ακόμη και στην περίοδο της τουριστικής αιχμής.  
 

Ειδικότερα, οι δράσεις  της πρόσκλησης αφορούν σε έργα  

 συλλογής, διανομής, επεξεργασίας και διαχείρισης πόσιμου νερού, όπως:  

 κατασκευή νέων και επέκταση υφισταμένων δικτύων ύδρευσης  

 αντικατάσταση παλαιών δικτύων για την μείωση των απωλειών ύδατος  και για την 

βελτίωση της ποιότητας του νερού 

 κατασκευή αγωγών μεταφοράς και δεξαμενών αποθήκευσης νερού 

 κατασκευή μονάδων αφαλάτωσης και διύλισης και των συνοδών έργων για την 

μετατροπή του θαλασσινού ή του υφάλμυρου νερού σε πόσιμο 
 

Η πρόσκληση  που αφορά τα μικρότερα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, απευθύνεται 

στους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους: 

 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων Κυκλάδων και 

Δωδεκανήσου) 

  



 Δήμους Αγαθονησίου, Αμοργού, Ανάφης, Αντιπάρου, Αστυπάλαιας, Ίου, Κάσου, Κέας, 

Κιμώλου, Κύθνου, Λειψών, Μεγίστης, Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (για Δονούσα, 

Ηρακλειά, Κουφονήσι, Σχοινούσα), Νισύρου, Πάτμου, Σερίφου, Σικίνου, Σίφνου, Σύμης, 

Τήλου, Φολεγάνδρου και Χάλκης. 

 Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Θήρας (για Θηρασιά) και 

Καλύμνου (για Ψέριμο και Τέλενδο). 

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη για παρεμβάσεις που αφορούν την παροχή νερού για 

ανθρώπινη κατανάλωση (υποδομή εξαγωγής, επεξεργασίας αποθήκευσης και διανομής) 

ανέρχεται σε 1.300.000 ευρώ. 

Η δημόσια δαπάνη για παρεμβάσεις διαχείρισης αποβλήτων και εξοικονόμησης πόσιμου νερού 

ανέρχεται, επίσης, σε 700.000 ευρώ. 
 

Ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής προτάσεων ορίζεται η 1
η
/10/2019 και λήξης η 

31
η
/12/2019.  

 

 

 

 


