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Tο βόρειο
αιγαίο
αλλάζει
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Πρόγραμμα
Mικρά Nησιά
KΘΠ 83

ΔHMOΣ ΦOYPNΩN - KOPΣEΩN

Για πρώτη φορά εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου παρεμβάσεις
αποκλειστικά για τα μικρά νησιά

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
αναβαθμίζει τα μικρά νησιά
αναγνωρίζοντας τον κεντρικό τους ρόλο
για την χωρική της ανάπτυξη

ΔHMOΣ ΨAPΩN

ΔHMOΣ OINOYΣΣΩN

Tα μικρά νησιά του Bορείου
Aιγαίου σχεδιάζουν
& υλοποιούν τα δικά τους έργα

ΔHMOΣ AΓ. EYΣTPATIOY
ΔHMOΣ ΦOYPNΩN - KOPΣEΩN

Eιδικές δράσεις για την εξισορρόπηση πρόσθετου κόστους
που οφείλεται σε παράγοντες σχετιζόμενους
με το μέγεθος της αγοράς

H Περιφέρεια Bορείου Aιγαίου κάνει πράξη την πολιτική στήριξης των μικρών νησιών μας
Ειδικό Πρόγραμμα για τα μικρά νησιά,
μια ευκαιρία και μια πρόκληση ταυτόχρονα
Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αποτελεί ένα νησιωτικό χώρο με ειδικά χαρακτηριστικά κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, τα οποία αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα για την ταυτότητα του χώρου, όμως συχνά και αδυναμία που οδηγεί σε
υστέρηση και ένταση των διανησιωτικών ανισοτήτων.
Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για πρώτη φορά μέσα από
το ΕΣΠΑ αποφάσισε να σχεδιάσει και να προετοιμάσει ένα
ειδικό πρόγραμμα για την στήριξη των μικρών νησιών του
Βορείου Αιγαίου και συγκεκριμένα των νησιών με πληθυσμό
λιγότερο από 5.000 κατοίκους.

Το πρόγραμμα με μια ματιά
Το παρόν πρόγραμμα στόχο έχει να αναδείξει, στα όρια
της επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ και του ΕΤΠΑ, την έννοια
της νησιωτικότητας στα πολύ μικρά νησιά του Βορείου
Αιγαίου με την στήριξη και αναζωογόνηση τους.
Προβλέπονται δράσεις με τις οποίες επιχειρείται η
βελτίωση και συμπλήρωση ενός ευρέως φάσματος τεχνικών κυρίως υποδομών
και λοιπών αναγκαίων υπηρεσιών στα μικρά νησιά της Περιφέρειας.

Οι βασικές αναπτυξιακές κατευθύνσεις
αφορούν τα εξής:
Αναπτυξιακή Κατεύθυνση 1η: Προστασία και ήπια/
ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών
πόρων.
Αναπτυξιακή Κατεύθυνση 2η: Εξασφάλιση υψηλού επιπέδου
εκπαιδευτικών, κοινωνικών, διοικητικών και πολιτιστικών
υπηρεσιών και δραστηριοτήτων.

Νησιά που τυγχάνουν της ενίσχυσης
Ως επιλέξιμες περιοχές ορίζονται τα μικρά νησιά
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και συγκεκριμένα
οι δήμοι:
• Οινουσσών
• Ψαρών
• Αγίου Ευστρατίου
• Φούρνων - Κορσεών

Διαθέσιμος Προϋπολογισμός
Ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός των
δράσεων ανέρχεται σε 5.159.752 € και αφορά
έργα που υπηρετούν την αναπτυξιακή στρατηγική
αναζωογόνησης των μικρών νησιών του Βορείου Αιγαίου.

Τι έχει γίνει έως σήμερα
Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ενέργειες
προετοιμασίας. Αναλυτικά:
• σχεδιάστηκε και προκηρύχθηκε το πρόγραμμα,
• υποβλήθηκαν προτάσεις έργων στο πλαίσιο ενός
συνολικού σχεδίου ανάπτυξης των νησιών,
• αξιολογήθηκαν και εντάχθηκαν τα αναπτυξιακά
σκόπιμα έργα για κάθε νησί,
• ενεργοποιήθηκε ο αντίστοιχος κωδικός για
υποβολή των ανωτέρω έργων σε επίπεδο φακέλου
υποψηφιότητας.
Το επόμενο διάστημα η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή
θα εντάσσει σταδιακά τα έργα τα οποία έχουν εγκριθεί και θα παρακολουθεί
την πορεία εξέλιξης των έργων των μικρών νησιών.

