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Τ

ο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) αποτελεί την μεγαλύτερη και βασικότερη αναπτυξιακή
πρωτοβουλία της χώρας μας για την περίοδο 2007-2013. Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου το ΕΣΠΑ
υλοποιείται μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013. Οι πόροι
που θα κατευθυνθούν για την ανάπτυξη των νησιών μας στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 20072013, είναι 362 εκ. και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της Περιφέρειας όπως:
• αύξηση της ελκυστικότητας των νησιών μας
• ενίσχυση της εξωστρέφειας της παραγωγικής κυρίως βάσης
• και τέλος άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών/ διανησιωτικών και ενδονησιωτικών ανισοτήτων.
Η αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας Β. Αιγαίου για την Περίοδο 2007-2013 στην πράξη στηρίζεται στην
υιοθέτηση μίας σειράς δράσεων στο πλαίσιο τεσσάρων αξόνων προτεραιότητας:

Άξονας Προτεραιότητας 2
Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Στόχος του Άξονα είναι η βελτίωση και αναβάθμιση των βασικών υποδομών σε δρόμους και λιμάνια. Κυρίαρχο ζήτημα των
ενισχύσεων του παρόντος άξονα είναι η στήριξη των φορέων της Περιφέρειας στην ολοκλήρωση των υποδομών σε πύλες
εισόδου, ταυτόχρονα και η αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτύου δρόμων. Ο συγκεκριμένος άξονας προτεραιότητας
επιδιώκει να μειώσει τις ενδονησιωτικές ανισότητες, όσο και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για καλύτερη
προσβασιμότητα στα νησιά μας.

Άξονας Προτεραιότητας 5
Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Στόχος του Άξονα είναι η διεύρυνση και ο εκσυγχρονισμός της επιχειρηματικής βάσης των νησιών μας. Στο πλαίσιο του
άξονα χρηματοδοτούνται οι επιχειρήσεις σε όλα τα νησιά προκειμένου να αναβαθμίσουν την παραγωγική διαδικασία και
τα μέσα τους, ώστε να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές.

Άξονας Προτεραιότητας 8
Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Στόχοι του Άξονα είναι:
α) η προστασία και βελτίωση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που αποτελεί το συγκριτικό πλεονέκτημα
στα νησιά μας και το οποίο και συνεισφέρει στην τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
β) η βελτίωση των προϋποθέσεων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, με υποδομές και μέσα που υποστηρίζουν το ανθρώπινο δυναμικό των νησιών μας.
γ) διαφοροποίηση του αναπτυξιακού προτύπου της Περιφέρειας, στοχεύοντας στην διεύρυνση και αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και την άμβλυνση των διανησιωτικών και ενδονησιωτικών ανισοτήτων.

Άξονας Προτεραιότητας 11
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής-Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης - Κρήτη & Βόρειο Αιγαίο
Στόχος του Άξονα είναι η κάλυψη των ιδιαίτερα σημαντικών αναγκών του Προγράμματος για προετοιμασία και υποστήριξη
της εφαρμογής του, λόγω των απαιτήσεων των νέων Κανονισμών των Διαρθρωτικών Ταμείων, όσον αφορά στις
υποβοηθητικές/ υποστηρικτικές ενέργειες για την ορθολογική και αποτελεσματική υλοποίησή του, καθώς και για την
αξιόπιστη παρακολούθηση του.

Άξονας Προτεραιότητας 2
Υποδομές & Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Β. Αιγαίου
Λιμενικές υποδομές
Στην κατηγορία δράσεων στο πλαίσιο του Κωδικού Θεματικής Προτεραιότητας 30, ενισχύονται οι παρεμβάσεις για την συνολική αναβάθμιση των λιμένων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Συγκεκριμένα ενισχύονται υποδομές και αναγκαίος εξοπλισμός για την λειτουργική αναβάθμιση των λιμένων.
Η κεντρική στόχευση των ενισχύσεων για τις λιμενικές υποδομές, αναφέρεται στην στήριξη
των νησιών μας ώστε να επιτύχουν την αναγκαία διανησιωτική προσπελασιμότητα. Η αναβάθμιση μάλιστα των υφισταμένων υποδομών θα επιτύχει μείωση της «απόστασης» και άμβλυνση της
απομόνωσης από και προς τον εθνικό ηπειρωτικό χώρο και κατ’ επέκταση τον υπόλοιπο ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.
Λιμενικά
έργα
Ευδήλου
Ικαρία
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Νέα Μάδυτος
Μύρινα
Λήμνου

Οδοποιία
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι παρεμβάσεις που αφορούν:
στην αναβάθμιση του υφιστάμενου επαρχιακού και τοπικού δίκτυα, όσο και αντίστοιχη
ενίσχυση για δράσεις στο εθνικό οδικό δίκτυο.
στην υλοποίηση έργων υποδομής για την δημιουργία νέων οδικών δικτύων και χαράξεων
για την βελτίωση της προσπελασιμότητας στον ενδονησιωτικό χώρο.
Κρίσιμο κομμάτι των εν λόγω δράσεων είναι η ενίσχυση των φορέων της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου για να υλοποιήσουν έργα υποδομής στο οδικό δίκτυο των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, προκειμένου να γίνουν αυτά σύγχρονα και να συνεισφέρουν στην άρση των προβλημάτων ενδονησιωτικής επικοινωνίας.
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Άξονας Προτεραιότητας 8
Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής Περιφέρειας Β. Αιγαίου
Υγεία - Πρόνοια
Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στοχεύεται η αναβάθμιση και η αύξηση της δυναμικότητας
και λειτουργικότητας των υποδομών υγείας. Από το ΕΠ ΚΝΑ χρηματοδοτούνται έργα επέκτασης,
ανάπτυξης, αναβάθμισης των υποδομών στην Δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, έργα δημιουργίας, αναβάθμισης, ανάπτυξης υποδομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και τέλος έργα αναβάθμισης υποδομών, προμήθειας εξοπλισμού φορέων παροχής υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.
Οι δράσεις προνοιακού χαρακτήρα που ενισχύονται από το πρόγραμμα αποτελούν επίσης κρίσιμο κομμάτι της παρέμβασης. Στόχος των δράσεων αποτελεί η κάλυψη των αναγκών σε υποδομές φροντίδας παιδιών με σκοπό την εξυπηρέτηση/αποδέσμευση του γυναικείου πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας προκειμένου να ενταχθεί στην αγορά εργασίας. Από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 συγχρηματοδοτούνται κτιριακές υποδομές για την ανέγερση νέων υποδομών φροντίδας παιδιών ή/και παιδιών με αναπηρία και κτιριακές υποδομές
για τον εκσυγχρονισμό, μετατροπή ή βελτίωση υφιστάμενων υποδομών φροντίδας παιδιών ή/και
παιδιών με αναπηρία. Στην ίδια κατηγορία προνοιακών δράσεων περιλαμβάνονται και αυτές που
αφορούν τη δημιουργία, ενίσχυση και αναβάθμιση υποδομών ανοικτής φροντίδας, αυτόνομης και
ημιαυτόνομης διαβίωσης, δομών βραχείας νοσηλείας, μονάδες κοινωνικής αποκατάστασης κ.α.

Σκυλίτσειο
Γ. Ν. Χίου
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Κάστρο
Μυτιλήνης

Πολιτισμός
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 στο πλαίσιο της προστασίας και διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ενισχύει
ενέργειες ανάδειξης μνημείων και αρχαιολογικών χώρων.
Βασική δράση στο πλαίσιο της ανάπτυξης των πολιτιστικών υποδομών αποτελεί η δημιουργία,
αναβάθμιση και βελτίωση μουσείων και υποδομών νεότερου και σύγχρονου πολιτισμού. Έργα κατασκευής, βελτίωσης κτιριακών υποδομών και εξοπλισμού μουσείων αλλά και πολιτιστικών κτιρίων νεώτερου και σύγχρονου πολιτισμού, αποτελούν παρεμβάσεις που συγχρηματοδοτούνται
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013.
Τέλος στις παρεμβάσεις του τομέα πολιτισμού περιλαμβάνονται και αυτές που αφορούν στην
βελτίωση των πολιτιστικών υπηρεσιών με την προώθηση/χρηματοδότηση πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα αποτελέσουν σταδιακά θεσμό και θα επαναλαμβάνονται περιοδικά, αξιοποιώντας
τις πολιτιστικές υποδομές της περιφέρειας.
Μουσείο
Πυθαγορείου
Σάμου
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Τουρισμός
Κυρίαρχος στόχος της Περιφέρειας Β. Αιγαίου αποτελεί η διαφοροποίηση του αναπτυξιακού
προτύπου της Περιφέρειας και η διεύρυνση και αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος.
Μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 θα συγχρηματοδοτούνται:
• έργα δημόσιων τουριστικών υποδομών για την αναβάθμιση της ποιότητας του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος, την μείωση της εποχικότητας και την προώθηση ειδικών μορφών
θεματικού τουρισμού σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας,
• δράσεις προβολής του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας προκειμένου να αναδειχθούν οι πλούσιοι φυσικοί και πολιτιστικοί της πόροι και οι δυνατότητες αξιοποίησης νέων ή
εναλλακτικών μορφών τουρισμού, με στόχο την διεύρυνση των τουριστικών αγορών.

Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Αστική και Αγροτική Αναγέννηση
Τα ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση αποτελούν βασικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και αφορούν στην υλοποίηση υποδομών στις πόλεις των νησιών του
Β. Αιγαίου για την αναβάθμιση της ποιότητας διαβίωσης των κατοίκων.
Στην κατηγορία παρεμβάσεων του κωδικού θεματικής προτεραιότητας 61 περιλαμβάνονται
το σύνολο των έργων και δράσεων που συνεισφέρουν στον σταδιακό μετασχηματισμό της πόλης
σε μια περισσότερο λειτουργική και βιώσιμη αστική περιοχή. Τα έργα που χρηματοδοτούνται υπάγονται σε ένα ευρύτερο αναπτυξιακό σχεδιασμό ολοκληρωμένου χαρακτήρα με συνεκτική φιλοσοφία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση και με την εμπλοκή όσο το δυνατόν περισσότερων φορέων.

JESSICA
Στο πλαίσιο των δράσεων περιλαμβάνονται και αυτές που αφορούν το χρηματοδοτικό μέσο
Jessica (Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για Αειφόρες Επενδύσεις στα Αστικά Κέντρα - Joint European
Support for Sustainable Investment in City Areas). Στόχος του Jessica είναι η υψηλότερη παραγωγικότητα των δημόσιων πόρων και πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων, η επίδραση μόχλευσης
με την κινητοποίηση επιπρόσθετων πόρων και η τεχνογνωσία, οι νέες συμπράξεις και οι συνέργιες με την αξιοποίηση της εμπειρίας του ιδιωτικού τομέα ή/και διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Το χρηματοδοτικό μέσο Jessica αποτελεί μηχανισμό χρηματοδότησης της βιώσιμης αστικής
ανάπτυξης με την συμμετοχή και του ιδιωτικού τομέα. Με το Jessica οι επιδοτήσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων μπορούν να μετατραπούν μέσω των Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) είτε
σε επιστρεπτέα και ανακυκλώσιμη βοήθεια, είτε σε συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και
σε άλλα έργα για αστική ανανέωση και ανάπτυξη.
Στόχος του Jessica είναι η υψηλότερη παραγωγικότητα των δημόσιων πόρων και πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων, η επίδραση μόχλευσης με την κινητοποίηση επιπρόσθετων πόρων και η τεχνογνωσία, οι νέες συμπράξεις και οι συνέργιες με την αξιοποίηση της εμπειρίας του ιδιωτικού
τομέα ή/και διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 έχει δεσμευτεί ποσό
ύψους 10 εκ. € για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και τη σύσταση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου Jessica.

Ειδικές Δράσεις για τα Μικρά Νησιά
Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για πρώτη φορά μέσα από το ΕΣΠΑ σχεδίασε ένα Ειδικό Πρόγραμμα για την στήριξη των νησιών του Βορείου Αιγαίου με πληθυσμό λιγότερο από 5.000 κατοίκους. Στόχος του ειδικού προγράμματος είναι η ανάδειξη της έννοια της νησιωτικότητας μέσα
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από δράσεις τόσο προστασίας και ήπιας/ ορθολογικής αξιοποίησης των φυσικών και πολιτιστικών
πόρων όσο και εξασφάλισης υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικών, κοινωνικών, διοικητικών και πολιτιστικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων των μικρών νησιών της Περιφέρειας Β. Αιγαίου.
Ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός των δράσεων ανέρχεται σε τουλάχιστον 5 εκ € και αφορά έργα που υπηρετούν την αναπτυξιακή στρατηγική αναζωογόνησης των μικρών νησιών του Βορείου Αιγαίου.
Και αυτές οι δράσεις ακολουθούν ένα πλαίσιο στοχευμένων δράσεων που υπάγονται σε ένα
σχεδιασμό από την βάση με πλήρη ευθύνη των εμπλεκόμενων Δήμων των νησιωτικών περιοχών.

Προστασία Περιβάλλοντος
Στην εν λόγω κατηγορία παρεμβάσεων του περιβαλλοντικού τομέα περιλαμβάνονται το σύνολο των δράσεων εκείνων που αναφέρονται στην αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών πόρων
με στόχο τη μείωση της παραγωγής απορριμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό τα έργα που θα υλοποιηθούν
ή υλοποιούνται ήδη, σχετίζονται με την ολοκλήρωση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερών Αποβλήτων στο Βόρειο Αιγαίο σε ότι αφορά τα προβλεπόμενα έργα κατασκευής ΧΥΤΑ
και ΧΥΤΥ, τη δημιουργία των υπολοίπων ΣΜΑ που προβλέπονται από τον ισχύοντα ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας και τέλος τις προμήθειες εξοπλισμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Η οριστική παύση λειτουργίας και η άμεση αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων, η
προώθηση και μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης, αλλά και η ολοκληρωμένη διαχείριση, αποτελούν τις βασικές επιλογές της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
Το ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου εστιάζει και στο πρόβλημα των λυμάτων με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος δίνοντας προτεραιότητα σε οικισμούς με έντονη τουριστική ανάπτυξη που παρουσιάζουν έντονες τάσεις οικιστικής επέκτασης. Στο πλαίσιο αυτό οι επιλέξιμες ενέργειες αφορούν σε έργα κατασκευής, αντικατάστασης, επέκτασης, αναβάθμισης δικτύων αποχέτευσης καθώς και συστημάτων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων σε εγκεκριμένο φυσικό αποδέκτη.
Στις θεματικές παρεμβάσεις του τομέα «Περιβάλλοντος» περιλαμβάνονται επίσης και οι
δράσεις επέκτασης ή/και αντικατάστασης αγωγών εξωτερικών ή/και εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε αστικά-ημιαστικά κέντρα και οικισμούς των νησιών της Περιφέρειας Β. Αιγαίου. Στόχος των
δράσεων αυτών είναι η βελτίωση των συνθηκών ή/ και η αύξηση του εξυπηρετούμενου πληθυσμού των νησιών και των επισκεπτών σε πόσιμο νερό, με παράλληλη μείωση των απωλειών στο
υφιστάμενο δίκτυο. Επίσης η δημιουργία ή/και αναβάθμιση ταμιευτήρων συλλογής ή/και αποθήκευσης ύδατος, καθώς και έργων υδρομάστευσης, επεξεργασίας ύδατος, αντλιοστασίων και λοιπών συνοδών έργων.
Η οργάνωση του χώρου με την υλοποίηση αντίστοιχων μελετών χωρικής οργάνωσης ανοιχτής
πόλης, όσο και δράσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν από φυσικές καταστροφές για την πρόληψη κινδύνων αποτελούν επίσης προτεραιότητα στην Περιφέρειας Β. Αιγαίου. Οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο αυτό αφορούν ενδεικτικά σε έργα διευθέτησης χειμάρρων, έργα
προστασίας ακτών, αντιδιαβρωτικά έργα κλπ.
Τέλος στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του τομέα εντάσσονται δράσεις που αφορούν την προώθηση των φυσικών πόρων την προστασία και ανάδειξη μνημείων φυσικού κάλλους με μικρής
κλίμακας έργα πρόληψης, προστασίας, ανάδειξης, σήμανσης και αξιοποίησης επιλεγμένων περιοχών, δημιουργία περιηγητικών μονοπατιών, δημιουργία δικτύου θέσεων θέας κλπ. Στόχος είναι η αποτελεσματικότερη σύνδεση του πλούσιου φυσικού περιβάλλοντος της Περιφέρειας Β.
Αιγαίου και η διασύνδεση του με το τουριστικό προϊόν της Περιφέρειας, καθώς και η προστασία
και η ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς με έργα υποδομής (ενδεικτικά αναφέρονται προμήθειας-εξοπλισμού, προβολής-προώθησης και ενημέρωσης του κοινού κλπ).
8

Γυμνάσιο
Καρλοβάσου Σάμου

1ο Γυμνάσιο Χίου

Εκπαίδευση
Η αναβάθμιση και η αύξηση της δυναμικότητας και λειτουργικότητας των υποδομών εκπαίδευσης αποτελεί βασικό στόχο στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου. Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ο στόχος αυτός εξυπηρετείτε μέσα από έργα
στήριξης της λειτουργίας νέων και υφιστάμενων πανεπιστημιακών μονάδων όπως η κατασκευή
και αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών, αλλά και η προμήθεια λειτουργικού εξοπλισμού καθώς
και σύγχρονου εργαστηριακού και τεχνολογικού εξοπλισμού μονάδων, εργαστηρίων και βιβλιοθηκών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
Πανεπιστήμιο
Αιγαίου
Λήμνος
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Έργα Προτεραιότητας Περιφέρειας Β. Αιγαίου
Σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει καταρτιστεί ένας κατάλογος 181 έργων προτεραιότητας που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΚΤ, συνολικού προϋπολογισμού 11.514.124.998 ευρώ.
Στον κατάλογο των έργων προτεραιότητας έχουν περιληφθεί 6 έργα της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου, συνολικού προϋπολογισμού 49.551.897 €.
Τίτλος Έργου

Συνολικός π/υ

Περιμετρική Οδός Βαθέος Σάμου

14.006.224

Βελτιώσεις στην εθνική Χίου Καρδαμύλων

10.985.000

Επαρχιακή Οδός Καλλονής-Ερεσού / Παράκαμψη οικισμού Άγρας
Λιμάνι Μυτιλήνης

8.000.000

Αποκατάσταση μνημείων Κάστρου Μυτιλήνης

2.300.000

Κατασκευή νέου κτιρίου και εκσυγχρονισμός υφιστάμενης κτιριακής υποδομής του
Γενικού Νοσοκομείου Χίου»Σκυλίτσειο»

Το Βόρειο Αιγαίο αλλάζει
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5.363.000

8.897.673

Προσκλήσεις που έχουν εκδοθεί από την ΕΔΑ Περιφέρειας Β. Αιγαίου
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
1. Βελτίωση προσβασιμότητας στην εργασία και
ενδυνάμωση βιώσιμης εργασιακής συμμετοχής και
εξέλιξης της γυναίκας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
6.200.000

3. Εθνικές οδοί

33.532.683

4. Πόσιμο νερό

17.543.158

5. Εξοπλισμός στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

1.250.000

6. Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και
επιθεώρηση
7. Λιμένες
8. Υποδομές στον τομέα φροντίδας παιδιών
9. Αξιολόγηση και μελέτες, ενημέρωση και επικοινωνία
10. Κτιριακές υποδομές Α΄, Β΄θμιας εκπαίδευσης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
39. Λιμένες

651.700
23.885.658
1.031.950
614.700

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
26.952.073

40. Εξοπλισμός Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης

1.000.000

41. Προστασία & διατήρηση πολιτιστικής κληρονομιάς /
Αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία

2.000.000

42. Υποδομές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

6.000.000

43. Προώθηση των φυσικών πόρων

1.289.938

44. Προστασία και ανάδειξη φυσικής κληρονομιάς

3.869.814

45. Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Αστική και Αγροτική
Αναγέννηση

22.452.426

46. Άλλη συνδρομή για τη βελτίωση των τουριστικών
υπηρεσιών

5.562.859

6.939.079

47. Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδομής

1.500.000

11. Περιφερειακές/ τοπικές οδοί

24.710.244

48. Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδομής

2.000.000

12. Έργο Γέφυρα “Ε.Ο. ΜΥΤ. - ΛΑΡΣΟΣ”

6.998.487

49. Διαχείριση στερεών αποβλήτων

13. Κτιριακές υποδομές και εξοπλισμός μονάδων
δευτεροβάθμιας περίθαλψης
14. Έργο Γέφυρα “ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΒΑΘΕΟΣ ΣΑΜΟΥ”
15. Σχέδια Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης

8.731.373
13.000.000

50. Εξοπλισμός Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης
51. Δομές για την προώθηση της κοινωνικής
ενσωμάτωσης ειδικών κοινωνικών ομάδων

800.000
1.000.000
10.319.505

2.579.876

52. Εξοπλισμός ειδικών σχολείων

16. Λύματα

4.536.000

53. Εθνικές οδοί

22.547.683

17. ΧΥΤΑ - ΧΥΤΥ - ΣΜΑ - ΧΑΔΑ

18.016.835

1.000.000

18. Κτιριακές υποδομές προσχολικής, Α΄, Β΄θμιας
εκπαίδευσης

54. Άλλη συνδρομή για τη βελτίωση των τουριστικών
υπηρεσιών

12.409.992

4.586.685

19. Έργο Γέφυρα “ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΒΑΘΕΟΣ”

14.006.224

55. Προστασία περιβάλλοντος και πρόληψη
καταστροφών από καιρικά φαινόμενα
56. Προώθηση των φυσικών πόρων

1.000.000

57. Υποδομές στον τομέα φροντίδας παιδιών

1.000.000

20. Έργο Γέφυρα “ΛΙΜΑΝΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ”
21. Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και
επιθεώρηση

9.605.000
309.400

2.979.750

58. Μικρά Νησιά

5.159.752

22. Έργο Γέφυρα “ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΥΔΗΛΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ”

4.000.000

59. ΣΜΑ

2.144.431

23. XΥΤΑ - ΧΥΤΥ

5.962.000

60. ΧΑΔΑ

2.387.435

24. Αποκατάσταση Χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης
απορριμμάτων (ΧΑΔΑ)

2.848.000

25. Προστασία & διατήρηση πολιτιστικής κληρονομιάς

9.674.537

26. Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)

3.766.835

27. Περιφερειακές / τοπικές οδοί

10.653.121

28. Υποδομές εκπαίδευσης

5.133.760

29. Υποδομές εκπαίδευσης

1.128.396

30. Μουσεία και υποδομές σύγχρονου πολιτισμού

2.750.000

31. Δράσεις υποστήριξης και ενίσχυσης πολιτιστικών
δραστηριοτήτων

450.000

32. Υποδομές στον τομέα της υγείας

34.006.378

33. Κτιριακές υποδομές Α΄, Β΄θμιας εκπαίδευσης

15.596.479

34. ΣΜΑ

3.766.835

35. ΧΑΔΑ

2.848.000

36. Λύματα

17.181.976

37. Εθνικές οδοί

22.547.683

38. Πόσιμο νερό

12.248.825

61. Επαρχιακό/ τοπικό οδικό δίκτυο

25.600.000

62. Πόσιμο νερό

9.000.000

63. Συστήματα συλλογής και επεξεργασίας αστικών
λυμάτων

9.000.000

64. Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και
επιθεώρηση

1.069.600

65. Πολιτιστικοί θεσμοί και ενίσχυση δραστηριοτήτων
στον πολιτιστικό τομέα

500.000

66. Υποδομές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

6.500.000

67. Βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών

1.854.286

68. Κτιριακές υποδομές προσχολικής, Α΄, Β΄θμιας
εκπαίδευσης

2.000.000

69. Λύματα

4.500.000

70. Πόσιμο νερό

2.500.000

71. Εθνικές οδοί

34.000.000

72. XΥΤΑ - ΧΥΤΥ

12.000.000

73. Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και
επιθεώρηση

137.030
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