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Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 

 

Explore the Aegean 

Έχοντας στόχο την προβολή των έργων που συγχρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου και γενικότερα το ΕΣΠΑ 2014-2020, η Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης διοργανώνει την ενέργεια με τίτλο “Explore the Aegean”. Η ιδέα της ενέργειας 

βασίζεται στο project “Road Trip” (https://roadtriproject.eu) που υλοποιήθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 
Έξι νέοι ηλικίας, μεταξύ 18 και 30 ετών, θα ταξιδέψουν μέσα στο διάστημα Ιούνιος-Ιούλιος 

2019, ακολουθώντας μια από τις 3 διαδρομές που έχουν καθοριστεί. Κάθε διαδρομή θα 

διαρκεί 7-10 ημέρες. 

 

Σε κάθε διαδρομή οι νέοι θα επισκέπτονται συγχρηματοδοτούμενα έργα και δράσεις 

(αναφέρονται ενδεικτικά μερικά και σε εκείνους που θα επιλεγούν θα δοθούν οι σχετικές 

αναλυτικές πληροφορίες από την Υπηρεσία μας), αλλά και θα έρχονται σε επαφή με την 

ιστορία των νησιών και τις πολιτιστικές τους δραστηριότητες. Σε όλη τη διάρκεια της 

πορείας τους θα φωτογραφίζουν, θα βιντεοσκοπούν και θα κάνουν αναρτήσεις στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, περιγράφοντας παράλληλα την εμπειρία τους. Όταν ολοκληρωθούν 

και οι τρεις διαδρομές, θα συγκεντρωθεί το υλικό και θα δημιουργηθεί ένα βίντεο μικρής 

διάρκειας, το οποίο θα μπορεί να παρουσιαστεί (πιθανά και από τους ίδιους) σε εκδηλώσεις 

δημοσιότητας και σε συναντήσεις του δικτύου πληροφόρησης και επικοινωνίας. 

 

Διαδρομή 1 

Σύρος, Πάρος, Νάξος, Σαντορίνη 

Ενδεικτικά έργα:  

Ύδρευση Ποσειδωνίας – Φοίνικα Σύρου, Σύστημα ασφάλειας Λιμανιού Σύρου, Δημοτικό 

Σχολείο και Νηπιαγωγείο Βάρης Σύρου, Κέντρο συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών 

θυμάτων βίας Σύρου, Μονάδα Αφαλάτωσης Παροικιάς Πάρου, Δημοτικό Σχολείο Αρχιλόχου 

Μάρπησσας Πάρου, Δίκτυο Ύδρευσης Κώστου - Παροικιάς Πάρου, Νησίδα Μουσείων 

Κάστρου Χώρας Νάξου, Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Νάξου και 

Μικρών Κυκλάδων, Προσθήκη τμήματος 2ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου, Κατασκευή 

οδικού δικτύου Αεροδρόμιο-Φηρά-Βουρβούλο - Οία Θήρας, Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού 

Σταθμού Εμπορείου, Δήμου Θήρας, Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θήρας. 
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Διαδρομή 2 

Κύθνος, Σίφνος, Κίμωλος, Μήλος 

Ενδεικτικά έργα:  

Αρχαιολογικό Μουσείο Κύθνου, Ανάδειξη σπηλαίου Δρυοπίδας Κύθνου, Δημοτικό Σχολείο 

Σίφνου, Αφαλάτωση Κιμώλου, Αναβάθμιση και Στατική Ενίσχυση κτιρίων σχολικού 

συγκροτήματος Γυμνασίου Λυκείου Μήλου, Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Πλάκα – Πλάκες – 

Τρυπητή - Τριοβάσαλος και Πέρα Τριοβάσαλος Δ. Μήλου, Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μήλου. 

 

Διαδρομή 3 

Κάλυμνος, Κως, Ρόδος 

Ενδεικτικά έργα:  

Στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑμεΑ στην Κάλυμνο, Βρεφονηπιακός Σταθμός 

Καλύμνου, Επέκταση 1ου Δημοτικού Σχολείου Καλύμνου, Αποκατάσταση και στατική 

ενίσχυση 7ου Δημοτικού Σχολείου Κω, Βρεφονηπιακός Σταθμός Πόλης Κω, Κέντρο 

Κοινότητας Κω, Λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας 

Κω, Προστασία και ανάδειξη Αρχαίας Ακρόπολης Ρόδου, Ανάδειξη και διαμόρφωση του 

αρχαιολογικού χώρου Φιλερήμου Ρόδου, Προστασία και ανάδειξη πάρκου Ροδίνι στη Ρόδο, 

Βρεφονηπιακός σταθμός Ιαλυσού Ρόδου, Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας 

Ατόμων με Αναπηρία "ΕΛΠΙΔΑ" Ρόδου, Δομή Παροχής Σισιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο 

Δήμου Ρόδου. 

 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης θα καλύψει τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής 

των 6 συμμετεχόντων.  

 
Οι αιτήσεις εκείνων που θέλουν να συμμετάσχουν μπορούν να υποβάλλονται στο 

notioaigaio@mou.gr έως τις 30/4/2019 με ένα μήνυμα στο οποίο θα αναφέρονται όνομα, 

επώνυμο, ηλικία, τόπος διαμονής, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση στα 

κοινωνικά δίκτυα και εξοπλισμός (τύπος τηλεφώνου και φωτογραφικής 

μηχανής/κάμερας). Το μήνυμα θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα σύντομο βίντεο 

(διάρκειας έως 60 δευτερολέπτων), στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα παρουσιάζουν τον 

εαυτό τους και τα κίνητρά τους για να συμμετάσχουν στο Explore the Aegean. Επίσης θα 

πρέπει να συνοδεύεται από 2-3 φωτογραφίες τραβηγμένες από την αναφερόμενη 

φωτογραφική μηχανή, ώστε να διαπιστωθεί η ευχέρεια στη λήψη ποιοτικών 

φωτογραφιών. 
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Ερωτήσεις 

Ποιοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής;  

Κάθε νέος ηλικίας από 18 έως 30 ετών που του αρέσουν τα ταξίδια, διαθέτει τον 

απαιτούμενο εξοπλισμό, έχει ευχέρεια στη φωτογράφιση και το τράβηγμα βίντεο και έχει 

εμπειρία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

 

Πώς υποβάλλεται η αίτηση συμμετοχής; 

Ο ενδιαφερόμενος γυρίζει με το κινητό ή την κάμερά του ένα βίντεο διάρκειας έως 60 

δευτερολέπτων, στο οποίο περιγράφει τον εαυτό του, τα κίνητρά του και γιατί είναι 

κατάλληλος να συμμετάσχει στο Explore the Aegean.  

Οι αιτήσεις, συνοδευόμενες από το βίντεο υποβάλλονται στο notioaigaio@mou.gr έως τις 

30/4/2019 με ένα μήνυμα στο οποίο θα αναφέρονται όνομα, επώνυμο, ηλικία, τόπος 

διαμονής, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση στα κοινωνικά δίκτυα και 

εξοπλισμός (τύπος τηλεφώνου και φωτογραφικής μηχανής/κάμερας). Επίσης θα πρέπει να 

αποσταλούν ηλεκτρονικά 2-3 φωτογραφίες τραβηγμένες από την αναφερόμενη 

φωτογραφική μηχανή, ώστε να διαπιστωθεί η ευχέρεια στη λήψη ποιοτικών 

φωτογραφιών. 

Τέλος θα πρέπει να δηλωθούν κατά σειρά προτίμησης οι διαδρομές, έτσι ώστε στο τέλος 

της διαδικασίας να έχουν επιλεγεί και οι τρεις. 

 

Πώς γίνεται η τελική επιλογή των συμμετεχόντων; 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας μια επιτροπή της Υπηρεσίας μας θα επιλέξει 6 από τους 

υποψηφίους που κατά την κρίση της ανταποκρίνονται στους σκοπούς της ενέργειας 

(επικοινωνιακό προφίλ, παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα κτλ.). Δεν προβλέπεται διαδικασία 

ενστάσεων για την επιλογή αυτή. 

 
Τι θα χρειαστούν οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν; 

Απαραίτητα είναι: smartphone, ενεργοί λογαριασμοί σε κοινωνικά δίκτυα και 

φωτογραφική μηχανή για λήψεις φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης κατάλληλων για 

δημοσιεύσεις σε έντυπα. Οι φωτογραφίες που θα τραβούν θα πρέπει να είναι απαραίτητα 

σε υψηλή ανάλυση και σε μορφή landscape και portrait, ώστε να μπορούν να 

χρησιμοποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες των εκδόσεων της Υπηρεσίας. 

 


