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100 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη 20 λιµανιών 

Πρόσκληση του CEF έως 24/4/2019 για τη χρηµατοδότηση µελετών και έργων  
 
Τρίτη, 05 Φεβρουαρίου 2019 

Στα 100 εκατ. ευρώ ανέρχεται ο συνολικός προϋπολογισµός της πρόσκλησης του Connecting 
Europe Facility (CEF) για τη χρηµατοδότηση των µελετών και των έργων που αφορούν τα 20 
ελληνικά λιµάνια του εκτεταµένου ∆ιευρωπαϊκού ∆ικτύου Μεταφορών (∆Ε∆-Μ), που είναι ο 
Βόλος, η Ελευσίνα, η Καβάλα, η Καλαµάτα, το Κατάκολο, η Κέρκυρα, η Κυλλήνη, το Λαύριο, η 
Μύκονος, η Μυτιλήνη, η Νάξος, η Πάρος, η Ραφήνα, η Ρόδος, η Σαντορίνη, η Σκιάθος, η 
Σύρος, η Χαλκίδα, τα Χανιά και η Χίος. 

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 24η Απριλίου 2019, όπως 
ανακοινώθηκε σε ηµερίδα ενηµέρωσης και προετοιµασίας των Φορέων ∆ιοίκησης και 
Εκµετάλλευσης Λιµένων (Φ∆ΕΛ) που πραγµατοποιήθηκε χθες στο υπουργείο Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, µε πρωτοβουλία της Γενικής Γραµµατείας Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής 
και Ναυτιλιακών Επενδύσεων (ΓΓΛΛΠΝΕ). 

Στη συνάντηση συµµετείχαν ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Κουβέλης, 
ο αναπληρωτής υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Νεκτάριος Σαντορινιός, ο 
γενικός γραµµατέας Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, Χρήστος 
Λαµπρίδης, στελέχη της ΓΓΛΛΠΝΕ, της Επιτελικής ∆οµής ΕΣΠΑ του ΥΝΑΝΠ και εκπρόσωποι των 
είκοσι λιµένων. 

Εκτός από τα στελέχη της ΓΓΛΛΠΝΕ, κεντρικές εισηγήσεις πραγµατοποίησαν οι προϊστάµενοι 
της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού της Εφαρµογής (ΕΥΣΕ), κ.κ. Λογοθέτης Γεώργιος και 
Ψαρουδάκης Ελευθέριος, καθώς και άλλα στελέχη της. 

Σηµειώνεται ότι από τα 100 εκατ. ευρώ τα 65 εκατ. ευρώ αφορούν έργα ή/και µελέτες για 
σιδηροδροµικά, οδικά διασυνοριακά τµήµατα του εκτεταµένου δικτύου ∆Ε∆-Μ, καθώς και έργα 
ή/και µελέτες για τις συνδέσεις για την ανάπτυξη θαλάσσιων λιµένων του εκτεταµένου δικτύου 
∆Ε∆-Μ. 

Επίσης 35 εκατ. ευρώ αφορούν έργα για τη µείωση του θορύβου των σιδηροδροµικών 
εµπορευµατικών µεταφορών. Η πολιτική ηγεσία του ΥΝΑΝΠ, αφού ευχαρίστησε τα στελέχη της 
ΕΥΣΕ για τη συνεργασία τους, τόνισε τη σηµασία της πρόσκλησης για τα λιµάνια του 
εκτεταµένου ∆ιευρωπαϊκού ∆ικτύου Μεταφορών και παρότρυνε τους υπεύθυνους των Φορέων 
∆ιαχείρισης και Εκµετάλλευσης Λιµένων να αξιοποιήσουν αυτή τη χρηµατοδοτική δυνατότητα 
για έργα που είναι αναγκαία για τους λιµένες.  

 


