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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η ΕΕΤΑΑ δίπλα στους νησιωτικούς δήμους 

 

ηελ ηθαλνπνίεζε ελόο ρξόληνπ αηηήκαηνο ησλ δεκάξρσλ κηθξώλ 

λεζησηηθώλ δήκσλ θαη ηεο ΚΕΔΕ πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα 

πινπνηνύλ έξγα ηνπηθήο εκβέιεηαο θαη αλάπηπμεο κε ρξεκαηνδόηεζε από 

ην ΕΠΑ. Απώηεξνο ζθνπόο ηνπ όινπ εγρεηξήκαηνο είλαη λα 

ζπγθξαηήζνπλ ηνλ πιεζπζκό, λα δεκηνπξγήζνπλ ππνδνκέο γηα ηνλ 

ηνπξηζκό θαη ζέζεηο εξγαζίαο θαζώο ζα εληζρπζνύλ νη ηνπηθέο νηθνλνκίεο 

αλαθέξζεθε ζηελ νκηιία ηνπ ν πξόεδξνο ηεο ΕΕΣΑΑ θ. Δεκήηξεο 

Καινγεξόπνπινο ζην ζπλέδξην πνπ νξγάλσζε ε ΚΕΔΕ ζηα Κύζεξα κε 

ζέκα «Νεζησηηθή Πνιηηηθή – Σνπηθή Απηνδηνίθεζε». 

 

Ο θ. Καινγεξόπνπινο, ζηελ νκηιία ηνπ, έδσζε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 

ζεκαζία πνπ έρεη ε απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 

ζύκθσλα κε ηελ νπνία ην εγρείξεκα  ζα ρξεκαηνδνηεζεί κε 2 εθ. επξώ 

από ην Επηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα ΤΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 ηνπ λένπ 

ΕΠΑ. Η Ειιεληθή Εηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο ζα 

αλαιάβεη ηνλ ζπληνληζκό, ηελ παξαθνινύζεζε θαη αμηνιόγεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ήδε από ηελ πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε κε ην Σακείν 

Παξαθαηαζεθώλ θαη Δαλείσλ πξνβιέπεηαη ρξεκαηνδόηεζε γηα κειέηεο 

σο θαη 75.000 επξώ ζηνπο λεζησηηθνύο θαη νξεηλνύο δήκνπο κέρξη θαη 

3.000 θαηνίθσλ. 

 

ηελ ζπλέρεηα ν πξόεδξνο ηεο ΕΕΣΑΑ παξνπζίαζε ην κνληέιν 

ζπγθξόηεζεο θαη ηελ επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία ηεο άηππεο Μνλάδαο 

Τινπνίεζεο Έξγσλ ζε Δήκνπο Μηθξώλ Νεζηώλ. Εηδηθόηεξα, αληηθείκελν 

ηεο δξάζεο απνηειεί ε ππνζηήξημε ησλ κηθξώλ δήκσλ γηα ην ζρεδηαζκό, 

ηελ σξίκαλζε θαη ηελ πινπνίεζε έξγσλ, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνύλ νη 

βαζηθέο ππνδνκέο πνπ επηηξέπνπλ ηε ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνύ ζην 

κηθξά λεζηά θαη ηελ αλάπηπμε ηνπο. Αθνξά δήκνπο πνιύ κηθξώλ λεζηώλ 

ηεο ρώξαο πνπ δελ έρνπλ ηελ απαηηνύκελε ζηειέρσζε γηα λα ζρεδηάζνπλ 

θαη λα πινπνηήζνπλ έξγα ππνδνκήο κε ζπγρξεκαηνδνηνύκελνπο ή 

εζληθνύο πόξνπο (σξίκαλζε έξγσλ, αλάζεζε κειεηώλ, αηηήζεηο 



ρξεκαηνδόηεζεο δεκνπξάηεζε θαηαζθεπήο, επίβιεςε θαη παξαιαβή - 

νινθιήξσζε). 

 

«Γηα ην ζθνπό απηό δεκηνπξγείηαη άηππε Μνλάδα Τινπνίεζε Έξγσλ ζε 

Δήκνπο Μηθξώλ Νεζηώλ πνπ αλαιακβάλεη ηα εμήο», είπε ν θ. 

Καινγεξόπνπινο θαη επηζήκαλε «Καηαγξαθή αλαγθώλ θαη αλαπηπμηαθόο 

ζρεδηαζκόο ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ην δήκν, ππνζηήξημε ζηελ σξίκαλζε 

ησλ έξγσλ, πξνεηνηκαζία θαθέινπ ρξεκαηνδόηεζεο, αλάζεζε θαη 

παξαιαβή αμηόπηζησλ κειεηώλ, δεκνπξάηεζε εξγνιαβίαο ή πξνκήζεηαο, 

επίβιεςε ηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη 

παξαιαβή, νινθιήξσζε θαη παξάδνζε ησλ έξγσλ ζην δήκν.» 

Κιείλνληαο ηελ νκηιία ηνπ ν πξόεδξνο ηεο ΕΕΣΑΑ αλαθέξζεθε ζηελ 

ζπκκεηνρή ησλ ππνπξγείσλ Μεηαθνξώλ θαη Τπνδνκώλ, Ναπηηιίαο θαη 

Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο. Σν πξώην ζα κεξηκλά γηα ηε ζύληαμε ή αλάζεζε 

κειεηώλ, ηε δεκνπξάηεζε έξγσλ, ηελ επίβιεςε ηεο πινπνίεζεο θαη ηεο 

ηειηθήο παξαιαβήο, ελώ ην δεύηεξν ζα ζπκβάιιεη ζηελ ηεξάξρεζε ησλ 

έξγσλ θαη ζα ππνζηεξίδεη ην έξγν ηεο Μνλάδαο κε θαηάιιειν 

πξνζσπηθό. 

 

ε όηη αθνξά ηελ ΕΕΣΑΑ ηόληζε όηη ζα ππνζηεξίδεη ηνπο δήκνπο ζηελ 

εθπόλεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνύ θαη αλαπηπμηαθνύ ηνπο ζρεδηαζκνύ, θαζώο 

θαη ζηελ αλαδήηεζε ησλ αλαγθαίσλ θάζε θνξά πεγώλ ρξεκαηνδόηεζεο 

γηα ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ. Επηπιένλ παξαθνινπζεί ην λνκηθό πιαίζην 

θαη ππνζηεξίδεη ηε Μνλάδα ζηε ζεζκηθή νξγάλσζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο 

κε ηνπο δήκνπο.  

 



 
 

 

 
 

 

 


