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Ρόδος, 21 Νοεµβρίου 2017 
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Με πρόταση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, τρία µεγάλα λιµενικά έργα των 
Κυκλάδων, εντάσσονται στο Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών του 

Υπουργείου Υποδοµών & Μεταφορών 
 

Μετά από πρόταση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, δόθηκε από το Υπουργείο Υποδοµών & 
Μεταφορών η σύµφωνη γνώµη για την προέγκριση ένταξης στο Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων 
Μεταφορών (ΣΠΕΜ), στο πλαίσιο της επικείµενης αναθεώρησής του,  τριών µεγάλων λιµενικών έργων 
συνολικού προϋπολογισµού 8,08 εκατ. ευρώ, τα οποία ανήκουν στα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα Μεταφορών 
και διαθέτουν υψηλή ωριµότητα. 
Τα έργα αυτά, που θα συµπεριληφθούν στην επικείµενη αναθεώρηση του ΣΠΕΜ είναι: 
 
Κατασκευή εµπορικού κρηπιδώµατος λιµένα Σύρου, προϋπολογισµού 3.100.000 ευρώ, µε δικαιούχο 
το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Σύρου. 
Κατασκευή νέων αιθουσών αναµονής επιβατών και διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου λιµένα 
Παροικιάς, προϋπολογισµού 1.469.830 ευρώ, µε δικαιούχο το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Πάρου – 
Αντιπάρου 
Αναβάθµιση συστήµατος προσκρουστήρων λιµένα Μυκόνου, προϋπολογισµού 3.508.828 ευρώ, µε 
δικαιούχο το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Μυκόνου. 
 

Κατόπιν της προένταξης των παραπάνω έργων στο ΣΠΕΜ, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος 
Χατζηµάρκος, απέστειλε επιστολή στους προέδρους των ∆ηµοτικών Λιµενικών Ταµείων, Σύρου, κ. ∆. 
Κοσµά, Πάρου, κ. Στ. Καραχάλιο και Μυκόνου, κ. Θ. Χαριτόπουλο, τους οποίους ενηµερώνει για την 
προένταξη των έργων και ζητά να προχωρήσουν στις ενέργειες ολοκλήρωσης των απαραίτητων 
υπολοίπων διαδικασιών ωρίµανσης, έτσι ώστε να είναι δυνατή η υποβολή και η ένταξή τους στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», µετά από τη σχετική πρόσκληση η οποία 
προγραµµατίζεται να εκδοθεί το αµέσως επόµενο διάστηµα. 
 

Σηµειώνεται ότι εκτός από τα τρία παραπάνω έργα που υποβλήθηκαν από τα αντίστοιχα ∆ηµοτικά 
Λιµενικά Ταµεία νησιών των Κυκλάδων, από τα ∆ωδεκάνησα υπεβλήθησαν δύο προτάσεις από τα 
∆ηµοτικά Λιµενικά Ταµεία Νότιας ∆ωδεκανήσου και Καλύµνου, τα οποία δεν είχαν τον 
απαιτούµενο βαθµό ωριµότητας και κατά συνέπεια, προγραµµατίζονται για να υποβληθούν στο πλαίσιο 
της οριστικής τροποποίησης του  Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ), που θα 
πραγµατοποιηθεί στο πρώτο εξάµηνο του 2018. 


