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Δελτίο Τύπου 
 

Ολοκληρώθηκε η δράση δημοσιότητας Explore the Aegean 
 
Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι 3 διαδρομές της δράσης δημοσιότητας ‘Explore The Aegean’ που 

διοργάνωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 

2014–2020 από τις 26 Αυγούστου μέχρι 19 Σεπτεμβρίου. 

 

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής καμπάνιας ‘EU in my Region’, 9 νέοι από 18 

ως 30 ετών επελέγησαν μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας να ταξιδέψουν, με έξοδα καλυμμένα 

από την Τεχνική Βοήθεια του Προγράμματος, στα νησιά της Περιφέρειάς μας και να αναδείξουν 

με φωτογραφίες, βίντεο και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα 

συγχρηματοδοτούμενα έργα που υλοποιούνται μέσω ΕΣΠΑ και τη σημασία τους για τις τοπικές 

κοινωνίες. 

 

Ξεκινώντας από διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας, οι 9 ταξιδιώτες ακολούθησαν τις εξής 

διαδρομές (3 άτομα ανά διαδρομή): 

 

α) Ρόδος - Κως - Κάλυμνος (26/8 – 1/9), όπου επισκέφθηκαν στη Ρόδο, την Παναγία του 

Κάστρου και το Ισπανικό Κατάλυμα στη μεσαιωνική πόλη, τον παλιό και τον νέο ξυλοπεζόδρομο 

στο λιμάνι της Ακαντιάς, την Αρχαία Ακρόπολη, το πάρκο Ροδίνι και τον αρχαιολογικό χώρο 

Φιλερήμου. 

Στην Κω, το Ασκληπιείο, το Αρχαιολογικό Μουσείο και τη Ρωμαϊκή Οικία. 

Στην Κάλυμνο τη Στέγη Υποστηριζόμενων ΑμεΑ, τον Βρεφονηπιακό Σταθμό και το 1
ο
 Δημοτικό 

σχολείο. 

 

β) Σύρος - Πάρος - Νάξος - Σαντορίνη (30/8 – 7/9), όπου επισκέφθηκαν στη Σύρο, το 

Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο Βάρης, τον Καθεδρικό Ναό Αγ. Γεωργίου Άνω Σύρου, τα 

έργα προστασίας στο λιμάνι της Ερμούπολης και το Σύστημα Τηλεϊατρικής στο Γενικό 

Νοσοκομείο.  

Στην Πάρο, τη Μονάδα Αφαλάτωσης και το Δημοτικό Σχολείο Αρχιλόχου Μάρπησσας.  

Στη Νάξο, τη Νησίδα Μουσείων Κάστρου Χώρας, το 2
ο
 Δημοτικό Σχολείο Χώρας, το Κέντρο 

Κοινότητας και το Φαρμακείο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. 
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Στη Σαντορίνη, το νέο οδικό δίκτυο Αεροδρόμιο - Φηρά - Βουρβούλο - Οία, τον Βρεφονηπιακό 

Σταθμό Εμπορείου και τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Φηρών. 

γ) Κύθνος - Σίφνος - Κίμωλος - Μήλος  (11 – 19/9), όπου επισκέφθηκαν στην Κύθνο, το 

Αρχαιολογικό Μουσείο και το σπήλαιο Δρυοπίδας. 

Στη Σίφνο, το Δημοτικό Σχολείο, τον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο στον Άγιο Ανδρέα. 

Στην Κίμωλο, τα έργα Αφαλάτωσης και τα λιμενικά έργα στην Ψάθη. 

Στη Μήλο, το σχολικό συγκρότημα Γυμανσίου - Λυκείου, το Κέντρο Κοινότητας και το Αρχαίο 

Θέατρο. 

 

Ένα μέρος του οπτικοακουστικού υλικού έχει αναρτηθεί ήδη στη σελίδα της ΕΥΔ Ν. Αιγαίου στο 

facebook (https://www.facebook.com/EYDNotiouAigaiou), ενώ το πλήρες υλικό θα βρίσκεται 

σύντομα στην ιστοσελίδα μας (www.pepna.gr) και θα παρουσιαστεί δημόσια σε σχετικές 

εκδηλώσεις, ημερίδες κλπ. 

 

Ευχαριστούμε όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση αυτών των ταξιδιών.  

 

Με βάση αυτή την εμπειρία θα σχεδιάσουμε στο μέλλον παρόμοιες δράσεις για την προβολή των 

έργων που υλοποιούνται με συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και από εθνικούς πόρους, υπό την 

εποπτεία της ΕΥΔ Νοτίου Αιγαίου, και την ανάδειξη της σημασίας τους για τους κατοίκους των 

νησιών της Περιφέρειάς μας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 

και Επενδυτικά Ταμεία 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής  Ένωσης 

 

 

 


