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Αγαπητοί αναγνώστες,

Το ξεκίνημα της χρονιάς φέρνει μεγάλες αλλαγές στη 

λειτουργία της αυτοδιοίκησης, καθώς με την εφαρμογή του 

«Καλλικράτη» και τους νέους θεσμούς της αιρετής 

περιφερειακής 

αυτοδιοίκησης 

και της 

αποκεντρωμέ-

νης διοίκησης 

μεταφέρονται 

επιπλέον 

αρμοδιότητες 

από το κράτος 

στην περιφέρεια. 

Παράλληλα 

συνεχίζεται ο 

αγώνας δρόμου για την αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ. 

Αγώνας που αποκτά ιδιάζουσα σημασία, αφού συνδέεται 

άμεσα με τη μεγάλη προσπάθεια της χώρας μας να περάσει 

από την κρίση και να βρεθεί και πάλι σε πορεία ανάπτυξης. 

Πολύ σημαντικά λοιπόν όσα μας είπε για όλα αυτά  

ο Υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης & 

Ανταγωνιστικότητας Παναγιώτης Ρήγας, στη συνέντευξη  

που φιλοξενεί το 5ο μας τεύχος.

Στις σελίδες αυτού του τεύχους παρουσιάζουμε το «Δημοτικό 

Σχολείο Παστίδας Ρόδου», ένα ακόμη σημαντικό νέο έργο για 

την εκπαίδευση, που υλοποιείται στην Περιφέρειά μας.

Και βεβαίως από τις γνωστές πλέον στήλες «Εν ολίγοις» και 

«Στα βήματα του ΕΣΠΑ», παρουσιάζουμε όσο πιο απλά γίνεται 

τις διαδικασίες και τις εξελίξεις του Προγράμματος, αλλά και 

πίνακες με τα έργα που εντάχθηκαν το τελευταίο διάστημα 

και τις ενεργές προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων προς 

ένταξη.
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Συνέντευξη 
Υφυπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 

κ. Παναγιώτη Ρήγα

Η ΕΠιΚοιΝωνία είχε µια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση µε τον Υφυπουργό Περιφερειακής 
Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Παναγιώτη Ρήγα. Συζήτηση που επικεντρώθηκε κυρίως στο 
θέµα αξιοποίησης των πόρων του ΕΣΠΑ για την ανάπτυξη της χώρας µας, στις αλλαγές του 
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, αλλά και ειδικότερα σε καίρια ζητήµατα που απασχολούν την Περιφέρειά µας. 

Η κεντρική εξουσία οφείλει,  
στο επίπεδο των μεγάλων δημόσιων 
πολιτικών, να χαράζει και να εφαρμόζει 
νησιωτικές πολιτικές προσαρμοσμένες  
στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες  
της νησιωτικής περιφέρειάς μας.

Αναλάβατε Υφυπουργός Περιφερειακής 
Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, αρμόδιος 
για το ΕΣΠΑ, σε μία κρίσιμη καμπή για τη 
χώρα μας. Γνωρίζετε ότι είναι η μόνη 
δυνατότητα και ευκαιρία-κουμπαράς  – θα 
λέγαμε – να αξιοποιήσουμε σωστά και 
ορθολογικά τους ευρωπαϊκούς πόρους. 
Ποιες είναι οι προτεραιότητες της 
κυβέρνησης και ποιες ενέργειες  σχεδιάζει 
να αναπτύξει, προκειμένου να υπάρχει 
μεγαλύτερη απορρόφηση;
Θα αποτελούσε κοινοτυπία και 
χιλιοδιατυπωμένη διαπίστωση η αναφορά στην 
ανάγκη της βέλτιστης αξιοποίησης των 
πολύτιμων πόρων του ΕΣΠΑ. Το ζητούμενο 
είναι να υπάρξει τάχιστα η μετάβαση από τις 
διαπιστώσεις στη δράση και, τελικά, στο 
αποτέλεσμα.  Για να γίνει αυτό απαιτείται 
ουσιαστικότερος συντονισμός και 
αποτελεσματικότερη συνεργασία ανάμεσα 
στους φορείς υλοποίησης και στους φορείς 
διαχείρισης, εποπτείας και ελέγχου του ΕΣΠΑ.
Προς την κατεύθυνση αυτή έχουν 
δρομολογηθεί οι πιο κάτω ενέργειες:
•   Ολοκληρώνεται η νέα κεντρική πρωτοβουλία 

με στόχο την περαιτέρω απλοποίηση 
υλοποίησης των έργων και δράσεων του 
ΕΣΠΑ

•   Ολοκληρώνεται και προχωρά προς ψήφιση 
στη Βουλή η θεσμοθέτηση μέτρων 
επιτάχυνσης της έκδοσης απαραίτητων 
εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων (π.χ. 
απαλλοτριώσεις, περιβαλλοντική 
αδειοδότηση, εγκρίσεις Υπ. Πολιτισμού) για 
την ταχύτερη ωρίμανση των έργων του 
ΕΣΠΑ

•   Μελετώνται και θα ληφθούν, σε συνεργασία 
με το Υπουργείο Εσωτερικών, άμεσα μέτρα 
ενίσχυσης και υποβοήθησης των φορέων 
υλοποίησης του προγράμματος, ούτως  ώστε 

να επιταχυνθούν οι ρυθμοί προετοιμασίας 
και υλοποίησης των έργων του ΕΣΠΑ. Η ίδια 
μέριμνα θα ληφθεί και για τις υπηρεσίες 
διαχείρισης, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. 
(ενδεικτικά για το Αιγαίο επισημαίνεται η 
αξιοποίηση της "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ", που 
αναλαμβάνει – με τη σύμφωνη γνώμη των 
νησιωτικών δήμων και για λογαριασμό τους 
– να υλοποιήσει σημαντικό αριθμό έργων 
του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-
2013.

•   Εντείνονται, εκ μέρους του Υπουργείου μας, 
οι προσπάθειες καλύτερου συντονισμού των 
υπευθύνων των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων και ενισχύονται οι 
διαδικασίες ελέγχου της απόδοσης και του 
έργου των υπηρεσιών που έχουν την 
ευθύνη της διαχείρισής τους

Υπάρχει κάποιος αναπροσανατολισμός του 
ΕΣΠΑ σε συνδυασμό και με τις δυσμενείς 
επιπτώσεις που προκαλεί η οξεία οικονομική 
κρίση;
Έχει ήδη ξεκινήσει σε κεντρικό επίπεδο η 
συζήτηση αναθεώρησης του ΕΣΠΑ, η οποία 
βεβαίως είναι σε μεγάλο βαθμό οριοθετημένη 
και, παράλληλα, χρειάζεται την έγκριση της Ε.Ε.
Η αναθεώρηση, που θα αφορά στο σύνολο 
των επιχειρησιακών προγραμμάτων, είναι 
προφανές ότι θα υπηρετεί τη νέα εθνική 
στρατηγική για την ανάπτυξη και στην 
περιφερειακή της διάσταση. Οι στρατηγικού 
χαρακτήρα υποδομές που θα προωθηθούν, 
πρέπει να είναι συμβατές με το πρότυπο της 
πράσινης ανάπτυξης και η ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας μέσα από το ΕΣΠΑ οφείλει 
να είναι στοχευμένη και να δίνει έμφαση στη 
νεανική επιχειρηματικότητα, την 
ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια, την 
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Βιογραφικό

O Παναγιώτης Ρήγας ορκίστηκε 
Υφυπουργός Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
τον Σεπτέμβριο του 2010.

Πτυχιούχος του Νομικού Τμήματος  
και του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών 

και Δημοσίου Δικαίου  
του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου 
(master) στο Δημόσιο και Ιδιωτικό 

Διεθνές Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο 
της Νίκαιας της Γαλλίας.

Το 1984 διορίστηκε Σύμβουλος 
Περιφερειακής Ανάπτυξης  

στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Το 1986 τοποθετήθηκε μετακλητός 
Έπαρχος Άνδρου.

Το 1988 διορίστηκε Νομάρχης Χίου 
μέχρι τον Ιούλιο του 1989.

Το 1993 ορίστηκε  
για δεύτερη φορά Νομάρχης Χίου  

μέχρι τον Αύγουστο του 1994.

Εκλεγμένος δύο τετραετίες Νομάρχης 
Κυκλάδων από το 1994 έως το 2002.

Πρόεδρος του  
Νομαρχιακού Συμβουλίου Κυκλάδων  

από το 2002 έως το 2006.

Βουλευτής Κυκλάδων  
από το 2004 μέχρι σήμερα. 
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καινοτομία και στη δημιουργία σταθερών 
θέσεων απασχόλησης.

Οι Περιφέρειες της χώρας έχουν αποκτήσει 
πλέον αιρετή διοίκηση και καθίστανται 
αυτοτελείς πολιτικές και αναπτυξιακές 
υποδομές. Πιστεύετε ότι θα υπάρξουν 
παρενέργειες κατά τη διαδικασία μετάβασης;
Ο «Καλλικράτης» δημιουργεί εντελώς νέα 
δεδομένα στον τομέα της λειτουργίας του 
Κράτους και της Αυτοδιοίκησης. Με την ίδρυση 
και λειτουργία της αιρετής περιφερειακής 
αυτοδιοίκησης, έχουμε τη μεγαλύτερη – για τα 
ελληνικά δεδομένα – μεταφορά εξουσίας από το 
Κέντρο στην Περιφέρεια.  Έχουμε μία 
πρωτόγνωρη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, πόρων 
αλλά και ευθυνών από την κεντρική εξουσία 
στην αυτοδιοικητική περιφέρεια.
Η σημαντικότερη, βεβαίως, αρμοδιότητα είναι 
αυτή του σχεδιασμού και της υλοποίησης της 
περιφερειακής ανάπτυξης και της διαχείρισης 
των οικονομικών πόρων (κοινοτικών και 
εθνικών), που κατευθύνονται στην περιφέρεια 
μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού και του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Σύμφωνα με τον «Καλλικράτη», η αιρετή 
Περιφέρεια αναλαμβάνει την παραπάνω 
αρμοδιότητα από την 1/7/2011. Το διάστημα των 
έξι μηνών – κατά τη γνώμη μου – είναι αρκετό 
ώστε η μετάβαση στο νέο σύστημα να είναι όσο 
το δυνατόν πιο ομαλή και πλήρης. Προφανώς θα 
υπάρξουν δυσκολίες και εμπόδια, που πρέπει να 
αρθούν με πρωτοβουλία της πολιτείας αλλά και 
με την ειλικρινή συνεργασία της περιφερειακής 
αυτοδιοίκησης.
Θέλω να πιστεύω ότι η επιθυμία και ο στόχος 
των πολιτών και όλων των νέων περιφερειακών 
αρχών είναι κοινός. Να επιτύχει ο νέος θεσμός, 
να αναδείξει τον δυναμισμό και τις προοπτικές 
της ελληνικής περιφέρειας, να αξιοποιήσει τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα του κάθε τόπου και 
να δημιουργήσει όρους και προϋποθέσεις για 
βιώσιμη ανάπτυξη και ποιότητα ζωής για όλους 
τους κατοίκους της ελληνικής επικράτειας.

Ως βουλευτής Κυκλάδων, γνωρίζετε πολύ 
καλά τις ανάγκες και τα προβλήματα της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ποιες, κατά τη 
γνώμη σας, πρέπει να είναι οι βασικές αιχμές 
ενός αναπτυξιακού σχεδίου;
Η ενιαία Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, που με την 
εφαρμογή του «Καλλικράτη» αποκτά υπόσταση 
αυτοτελούς αναπτυξιακής οντότητας, 
συγκεντρώνει όλες τις προϋποθέσεις για να γίνει 
περιφέρεια πρότυπο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Το αναπτυξιακό σχέδιο της περιφέρειας, το οποίο 
με τη διαδικασία του δημοκρατικού 
προγραμματισμού οφείλει να εκπονήσει αλλά και 
να υλοποιήσει η νέα αιρετή περιφερειακή 
αυτοδιοίκηση, πρέπει να περιλαμβάνει ενέργειες 
και δράσεις που θα αίρουν τις αρνητικές 
συνέπειες της νησιωτικότητας και θα αξιοποιούν 
τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της αιγιακής 
πολυνησίας.
Απαιτούνται πολιτικές που θα προωθούν την 
εδαφική συνοχή, θα αμβλύνουν τις 
ενδοπεριφερειακές ανισότητες, θα ενισχύουν την 
προσπελασιμότητα και θα βελτιώνουν την 
ανταγωνιστικότητα σε περιφερειακό επίπεδο.
Οι σύγχρονες υποδομές για την εξυπηρέτηση 
των συνδυασμένων μεταφορών, η αξιοποίηση 
του σημαντικότατου ενεργειακού δυναμικού από 
ΑΠΕ, η διαφοροποίηση και αναβάθμιση του 

τουριστικού προϊόντος, πρέπει να αποτελούν 
αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου.
Τα νησιά, αξιοποιώντας ορθολογικά τους 
πολύτιμους περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς 
πόρους, μπορούν να παράγουν προϊόντα και 
υπηρεσίες ποιότητας και υψηλής προστιθέμενης 
αξίας, με έμφαση στην καινοτομία και με 
εξωστρεφή προσανατολισμό.
Την ίδια στιγμή, η κεντρική εξουσία οφείλει, στο 
επίπεδο των μεγάλων δημόσιων πολιτικών, να 
χαράζει και να εφαρμόζει νησιωτικές πολιτικές 
προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες και τις 
ανάγκες της νησιωτικής περιφέρειάς μας.

Ο Τουρισμός, αντικειμενικά, αποτελεί το 
γονιμότερο πεδίο για την αναπτυξιακή 
στρατηγική που καλείται να ακολουθήσει η 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ως αρμόδιος για 
το ΕΣΠΑ, ποια θεωρείτε ότι πρέπει να είναι η 
τουριστική στρατηγική της;
Αναμφίβολα, ο Τουρισμός αποτελεί την κυρίαρχη 
οικονομική δραστηριότητα στην Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου και έχει συμβάλλει καθοριστικά 
στη διαμόρφωση του υψηλού ακαθάριστου 
περιφερειακού προϊόντος και των υψηλών 
δεικτών ευημερίας που εμφανίζει η Περιφέρειά 
μας.
Βεβαίως, όλη αυτή η αναπτυξιακή «έκρηξη» έχει 
βασιστεί στην υιοθέτηση συγκεκριμένου 
προτύπου τουριστικής ανάπτυξης και σε 
συγκεκριμένα νησιά, με ισχυρό τουριστικό 
«brand name», που αποτελούν τουριστικούς 
προορισμούς παγκόσμιας εμβέλειας (Μύκονος, 
Σαντορίνη, Ρόδος, κ.λπ.)
Με βάση τα παραπάνω, μία νέα περιφερειακή 
στρατηγική για τον Τουρισμό πρέπει να:
•   �Προωθεί�την αειφορική αξιοποίηση των 

περιβαλλοντικών και πολιτισμικών πόρων 
των νησιών, αναβαθμίζοντας έτσι το 
τουριστικό προϊόν

•   �Σχεδιάζει�και υλοποιεί, χωρίς καθυστέρηση, 
τις απαραίτητες υποδομές που διευκολύνουν 
την πρόσβαση επισκεπτών στα νησιά, τη 
μετάβασή τους από το ένα νησί στο άλλο και 
την ασφαλή και ποιοτική διαμονή τους στο 
νησί του προορισμού τους

•    Προγραμματίζει�και προωθεί την υλοποίηση 
των ειδικών υποδομών που θα «στηρίξουν» 
τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού στα νησιά 
της περιφέρειας, εξασφαλίζοντας και τη 
συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, όσον αφορά 
το κόστος κατασκευής τους και τη λειτουργία 
τους (π.χ. μαρίνες, συνεδριακά κέντρα, κ.λπ.)

•   �Προβλέπει στοχευμένες δράσεις ενίσχυσης 
της επιχειρηματικότητας, δίνοντας έμφαση 
στην καινοτομία, στην εξωστρέφεια, στη 
δημιουργία οικονομιών κλίμακας, στην 
κινητοποίηση νέου επιχειρηματικού 
ανθρώπινου δυναμικού και στην ενίσχυση 
της σταθερής εργασίας

•   �Ενισχύει δράσεις που θα συμβάλουν στην 
επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και θα 
προωθούν τη λογική των δικτύων και της 
συμπληρωματικότητας μεταξύ των νησιών

•    Προωθεί ολοκληρωμένες δράσεις τουριστικής 
προβολής, αξιοποιώντας σύγχρονες μεθόδους 
και καλές διεθνείς πρακτικές, που παράγουν 
συγκεκριμένα μετρήσιμα αποτελέσματα και 
επιτρέπουν τόσο στην Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου όσο και σε κάθε νησί ξεχωριστά να 
αποκτήσουν τη δική τους ισχυρή και 
αναγνωρίσιμη τουριστική ταυτότητα.

Ã "ºαλλικράτης" δημιουργεί 
νέα δεδομένα στον τομέα 

της λειτουργίας του ºράτους 
και της °υτοδιοίκησης

Æο αναπτυξιακό σχέδιο 
 της ¦εριφέρειας πρέπει 

να περιλαμβάνει ενέργειες 
και δράσεις που θα αίρουν 

τις αρνητικές συνέπειες 
της νησιωτικότητας και θα 
αξιοποιούν τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα της 
αιγιακής πολυνησίας
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Παρουσίαση

Æο έργο
Æο κτήριο στο οποίο στεγάζεται σήμερα το ¢ημοτικό ªχολείο της ¦αστίδας στη Äόδο, είναι 
ανεπαρκές από άποψη υποδομών και χώρων για να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες μιας 
συνεχώς αναπτυσσόμενης περιοχής. Έτσι με ευθύνη της Áομαρχιακής °υτοδιοίκησης 
¢ωδεκανήσου εκπονήθηκε η μελέτη για την κατασκευή ενός νέου σχολικού συγκροτήματος 
και προτάθηκε να χρηματοδοτηθεί από το ¶πιχειρησιακό ¦ρόγραμμα ºρήτης & Áήσων 
°ιγαίου. Æο έργο εντάχθηκε στο ¦ρόγραμμα το καλοκαίρι του 2009 και ο προϋπολογισμός του 
ανέρχεται σε 2 εκ. ευρώ. ¸ κατασκευή του  ξεκίνησε τον °ύγουστο του 2010 και αναμένεται 
να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2012.

∆ημοτικό  
Σχολείο  
Παστίδας Ρόδου

Το σχολικό κτήριο θα είναι διώροφο, με υπόγειο και θα έχει 
συνολική έκταση 2.250 τετραγωνικά μέτρα. Περιλαμβάνει δώδεκα 
αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, βιβλιοθήκη, 
δύο εργαστήρια φυσικών επιστημών, δύο εργαστήρια τεχνολογίας, 
εργαστήριο πληροφορικής και γραφεία διοίκησης. Στην αυλή του 
σχολείου θα υπάρχει υπαίθριο αμφιθέατρο και χώροι άθλησης και 
ψυχαγωγίας των παιδιών. 
Η θέση του κτηρίου στο οικόπεδο καθώς και ο προσανατολισμός 
του επιλέχθηκαν ειδικά για να προστατεύεται από το βοριά, να 
υπάρχει άριστος αερισμός και φωτισμός των αιθουσών 
διδασκαλίας και να ρυθμίζεται με τον καλύτερο τρόπο η 
κυκλοφορία των πεζών και των αυτοκινήτων που θα κινούνται στο 
χώρο. Επίσης έχουν προβλεφθεί και κατάλληλες φυτεύσεις ώστε οι 
όψεις του κτηρίου και ο αύλειος χώρος να ενσωματωθούν απόλυτα 
στο τοπίο της περιοχής, εξασφαλίζοντας υψηλή αισθητική και 
άριστους όρους διαβίωσης και εκπαίδευσης.
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Ένα σύγχρονο, 
φωτεινό σχολείο 
για τους  
μικρούς μαθητές 
της Παστίδας
Καθώς οι ανάγκες της εκπαίδευσης 
γίνονται όλο και μεγαλύτερες, 
μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς 
προσδοκούν σύγχρονα σχολεία 
που να ανταποκρίνονται στις 
σημερινές απαιτητικές 
προδιαγραφές. Οι κάτοικοι της 
Παστίδας λοιπόν θα έχουν πολύ 
σύντομα ένα ολοκαίνουριο 
σύγχρονο σχολείο, σε ένα φωτεινό 
και χαρούμενο κτήριο που θα 
διευκολύνει τη διδασκαλία των 
εκπαιδευτικών και τη φοίτηση των 
μικρών μαθητών, κάνοντας πιο 
δημιουργικές και πιο ευχάριστες τις 
ώρες που θα περνούν σε αυτό.

Για τη μεγάλη σημασία που έχει το 
έργο αυτό μας μίλησε ο 
Περιφερειακός�Διευθυντής�
Πρωτοβάθμιας�και�

Δευτεροβάθμιας�Εκπαίδευσης�
Νοτίου�Αιγαίου�κ.�Νικόλαος�
Ράπτης.

«Με μεγάλη χαρά 
πληροφορηθήκαμε ότι προχωρούν 
οι εργασίες για την παράδοση του 
νέου κτηριακού συγκροτήματος 
στην Παστίδα της Ρόδου το οποίο 
θα φιλοξενήσει τα παιδιά της 
αναπτυσσόμενης αυτής περιοχής. 

Ευελπιστούμε σύντομα να το 
εγκαινιάσουμε και να το 
παραδώσουμε στην εκπαιδευτική 
κοινότητα και τοπική κοινωνία.

Από τη μεριά μας θα θέλαμε να σας 
βεβαιώσουμε ότι θα καταβάλουμε 
κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως 
ώστε με την έναρξη της σχολικής 
χρονιάς να καλυφθούν πλήρως οι 
ανάγκες τόσο σε στελέχωση 
εκπαιδευτικού δυναμικού όσο και 
σε υλικοτεχνική υποδομή».

5

Ο κ. Νικόλαος Γ. Ράπτης είναι κάτοχος 
μεταπτυχιακού τίτλου στην Παιδαγωγική Λογοτεχνία 
και διδακτορικού στη Διοίκηση και Διαχείριση 
Εκπαιδευτικών μονάδων. Είναι διδάκτορας του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου
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¸ εφαρμογή του ¦ρογράμματος ºαλλικράτης (Áόμος 3852/2010) αλλάζει τα δεδομένα στη 
λειτουργία του ºράτους και της °υτοδιοίκησης. Με τους νέους θεσμούς της αιρετής περιφε-
ρειακής αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης και τη μεταφορά νέων αρμοδιοτή-
των από το κράτος στην περιφέρεια, σημαντικές είναι οι αλλαγές και στη διαχείριση των 
¦ρογραμμάτων του ¶ª¦°.

Εν ολίγοις 

Καλλικράτης 
    και Περιφέρεια

Έτσι λοιπόν από 1/1/2011 ξεκινά η λειτουργία αφενός της αιρετής 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στην οποία υπάγονται οι Κυκλάδες και τα 
Δωδεκάνησα με πρώτο εκλεγμένο Περιφερειάρχη τον κ. Γιάννη 
Μαχαιρίδη και αφετέρου η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου που 
περιλαμβάνει τις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου στην οποία 
ορίστηκε Γενικός Γραμματέας ο κ. Φώτης Χατζημιχάλης.

Μέχρι τις 30/6/2011 αρμόδια για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 
εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων του ΕΣΠΑ είναι η 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Από την 1η/7/2011 η αρμοδιότητα αυτή 
περνά πλέον στην αιρετή Περιφέρεια, στην οποία θα υπάγονται τόσο η 
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, όσο και οι υπηρεσίες που λειτουργούν 
ως  δικαιούχοι έργων ΕΣΠΑ (Διεύθυνση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης και 
Διεύθυνση Δημοσίων Έργων). Έτσι λοιπόν και η Ενδιάμεση Διαχειριστική 
Αρχή μέχρι τις 30/6/2011 υπάγεται στο Γενικό Γραμματέα, ενώ από κει και 
πέρα στον Περιφερειάρχη.

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων και Κοινοτήτων των δύο Νομών, οι 
γνωστές μας ΤΥΔΚ, που εξυπηρετούσαν όσους Δήμους και Κοινότητες 
δεν είχαν δικές τους τεχνικές υπηρεσίες, ειδικά για το Νότιο Αιγαίο 
ενσωματώνονται στην Περιφέρεια, ενώ στην υπόλοιπη χώρα περνούν 
στο Δήμο της έδρας του αντίστοιχου νομού.

Μια άλλη σημαντική αλλαγή είναι η κατάργηση των Νομαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων. Οι αρμοδιότητές τους περνούν πλέον στην αιρετή 
Περιφέρεια (εκτός από κάποιες που μεταφέρονται στους Δήμους, όπως 
για παράδειγμα η σχολική στέγη, η μελέτη έργων συντήρησης και 
βελτίωσης οδικού δικτύου, τα έργα τοπικής σημασίας για τη γεωργία, την 
κτηνοτροφία και την αλιεία) και τα έργα τους υλοποιούνται από τις νέες 
της υπηρεσίες που λειτουργούν στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

Τέλος σχετικά με το θέμα της διαχειριστικής επάρκειας των φορέων (της 
πιστοποίησης δηλαδή ότι έχουν την απαιτούμενη οργάνωση, το 
προσωπικό και την υποδομή για να αναλαμβάνουν και να εκτελούν έργα 
του ΕΣΠΑ), οι φορείς που συνενώθηκαν με άλλους, θα πρέπει μετά την 
αναδιάρθρωση των υπηρεσιών και των διαδικασιών τους να 
πιστοποιηθούν εκ νέου μέχρι τις 30/6/2011. Σύντομα προβλέπεται να 
πιστοποιηθούν και άλλοι Δήμοι της Περιφέρειας, αφού με τις 
συγχωνεύσεις υπηρεσιών απέκτησαν πλέον πρόσθετο έμπειρο 
προσωπικό.  

Γιάννης Μαχαιρίδης
Ο πρώτος εκλεγμένος Περιφερειάρχης  

Νοτίου Αιγαίου

Φώτης Χατζηµιχάλης
Ο πρώτος Γενικός Γραμματέας της 

Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Αιγαίου
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Ημερίδες
Με πρωτοβουλία της Περιφέρειας, 
διοργανώθηκαν δύο ημερίδες, στο 
πλαίσιο της προσπάθειας για ενημέρωση 
του κοινού και των δικαιούχων για τις 
δράσεις του Προγράμματος.

   ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ – ΣΥΡΟΣ 
13-10-2010

Με στόχο την ενημέρωση για την 
προετοιμασία και υλοποίηση έργων του 
ΕΣΠΑ , που ανέλαβε η ανώνυμη εταιρεία 
του δημοσίου «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ», 
οργανώθηκε στην Ερμούπολη, στις 13 
Οκτωβρίου 2010 η πρώτη ημερίδα.
Παρά τις πρόσφατες νομοθετικές 
ρυθμίσεις για την απλούστευση των 
διαδικασιών του ΕΣΠΑ, εξακολουθούν να 
υπάρχουν καθυστερήσεις στην 
προετοιμασία έργων, λόγω κυρίως της 
υποστελέχωσης των υπηρεσιών της 
Περιφέρειας και των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης των Κυκλάδων 
και της Δωδεκανήσου. Για το λόγο αυτό, 
μετά από αίτημα της Περιφέρειας, 
ανατέθηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση 
στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε» ο ρόλος του 
δικαιούχου για 77 έργα υποδομών της 
Περιφέρειας. Έτσι, η εταιρεία ανέλαβε να 
επιμελείται τις διαδικασίες ένταξης, 
δημοπράτησης και κατασκευής των 
έργων αυτών, ανάλογα με τους 
υπάρχοντες πόρους από τα διάφορα 
χρηματοδοτικά προγράμματα, 
διευκολύνοντας τα μικρά κυρίως νησιά, 
τα οποία και αντιμετωπίζουν τις 
μεγαλύτερες δυσκολίες, όταν καλούνται 
να υλοποιούν έργα με τις δικές τους 
υπηρεσίες.
Στην ημερίδα της Περιφέρειας έγινε 
αναλυτική ενημέρωση όλων των 
ενδιαφερόμενων φορέων για το ρόλο 
που αναλαμβάνει η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, 
ώστε να ωριμάσει και να επισπεύσει την 
υλοποίηση των έργων αυτών.

    ΡΟ∆ΟΣ 21-10-2010
Με θέμα «Ολοκληρωμένα�Σχέδια�
Αστικής�Ανάπτυξης», διοργανώθηκε η 
δεύτερη ημερίδα στη Ρόδο, στις 21 
Οκτωβρίου 2010.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & 

Νήσων Αιγαίου 2007-2013 προβλέπει 
την  υλοποίηση δράσεων αναβάθμισης σε 
περιοχές αστικών κέντρων, που 
αντιμετωπίζουν οικονομικά, κοινωνικά ή 
περιβαλλοντικά προβλήματα. Η Ημερίδα, 
λοιπόν, είχε στόχο την ενημέρωση των 
δικαιούχων αυτών των περιοχών, οι 
οποίες θα πρέπει να προετοιμάσουν τις 
προτάσεις τους για να τις υποβάλουν 
προς αξιολόγηση στην Ενδιάμεση 
Διαχειριστική Αρχή.

Τεχνικές��
Συναντήσεις
    ΡΟ∆ΟΣ 20-10-2010
Για την προετοιμασία της καθιερωμένης 
ετήσιας συνάντησης των Υπηρεσιών της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις 
Διαχειριστικές Αρχές των Προγραμμάτων 
του ΕΣΠΑ, που γίνεται στο τέλος κάθε 
χρονιάς, έγινε, στις 20 Οκτωβρίου 2010 
στη Ρόδο, τεχνική συνάντηση ανάμεσα 
στις Διαχειριστικές Αρχές των 
Περιφερειών Βορείου Αιγαίου, Νοτίου 
Αιγαίου και Κρήτης και των αρμόδιων 
στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με 
τη συμμετοχή των Γενικών Γραμματέων 
και των Περιφερειών καθώς και στελεχών 
του Υπουργείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 
Κοινή διαπίστωση ήταν η επιτάχυνση της 
υλοποίησης, μετά τις θεσμικές αλλαγές 
που έγιναν το τελευταίο διάστημα για την 
απλοποίηση των διαδικασιών του ΕΣΠΑ, 
και η βεβαιότητα ότι θα καλυφθούν όλοι 
οι στόχοι του Προγράμματος.

    ΑΘΗΝΑ 8-12-2010
Η ετήσια συνάντηση πραγματοποιήθηκε 
στην Αθήνα, στις 8 Δεκεμβρίου 2010, με 
τη συμμετοχή του Υφυπουργού 
Περιφερειακής Ανάπτυξης & 
Ανταγωνιστικότητας, Παναγιώτη Ρήγα. 
Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν, 
ήταν η συνολική εικόνα που παρουσιάζει 
σήμερα το ΕΣΠΑ, οι προβλέψεις για το 
2011, η επίδραση που προβλέπεται να 
έχει η μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη» 
στη διαχείριση των Προγραμμάτων, η 
επιμέρους πορεία του ΕΣΠΑ ανά 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και τομέα, 
καθώς και η στρατηγική «Ευρώπη 2020», 
με την οποία μπαίνουν οι βάσεις για την 
επόμενη προγραμματική περίοδο 
2014-2020. Έγινε από όλους αποδεκτό ότι 
το 2010 σημειώθηκε σημαντική πρόοδος 
στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ και υπήρξε η 
βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι στόχοι θα 
επιτευχθούν πλήρως, ενώ επισημάνθηκε 
η ανάγκη ακόμα μεγαλύτερης 
προσπάθειας για το 2011, κατά το οποίο 
οι στόχοι είναι ακόμη πιο απαιτητικοί.

Στα βήματα του ΕΣΠΑ
Οι εξελίξεις από τεύχος σε τεύχος

Πορεία�υλοποίησης
Συνολικά μέχρι το τέλος της χρονιάς (στοιχεία 
μέχρι 31.12.2010) για το μέρος του 
Προγράμματος που αφορά το Νότιο Αιγαίο:

    έχουν δημοσιοποιηθεί προσκλήσεις ύψους 
393,1 εκ. €

    έχουν ενταχθεί συνολικά στο Πρόγραμμα και 
στους Άξονες που αφορούν στην Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου πράξεις προϋπολογισμού 
292,6 εκ. € (ποσοστό 104%)

    έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις 230,9 
εκ. € (ποσοστό 82,5%) και 

    έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές 89,2 εκ. € 
(ποσοστό 31,8%)

(βλέπε ιστόγραμμα πορεία Προγράμματος στο 
Νότιο Αιγαίο)
Σε σχέση με τις δράσεις που διαχειρίζεται η ΕΔΑ 
της Περιφέρειας, η εικόνα είναι η εξής: Έχουν 
δημοσιοποιηθεί 35 προσκλήσεις στους τελικούς 
δικαιούχους, προκειμένου να υποβάλουν 
προτάσεις για ένταξη στο Πρόγραμμα, καθώς και 
3 προσκλήσεις τομεακών επιχειρησιακών 
προγραμμάτων.
Μέχρι 31/12/2010 είχαν ενταχθεί

    Στο Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου: 65 πράξεις 
προϋπολογισμού 108 εκ. €, για τα οποία 
έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες ύψους 31,7 
εκ. €.

    Στο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού: 1 
πράξη προϋπολογισμού 1,7 εκ. €, για την 
οποία έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες 
272χιλ. € και 

    Στο Ε.Π. Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη: 10 
πράξεις προϋπολογισμού 13,5 εκ. € για τα 
οποία έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες ύψους 
1,8 εκ. €.

(δείτε στον πίνακα της σελίδας 8 τις προσκλήσεις 
που έχουν ανοικτή προθεσμία για υποβολή 
προτάσεων, καθώς και πίνακα με τα έργα που 
εντάχθηκαν το τετράμηνο Σεπτέμβριος – 
Δεκέμβριος, από την έκδοση δηλαδή του 
προηγούμενου τεύχους μας μέχρι τις 31/12/2010)

Πορεία Προγράµµατος στο Νότιο Αιγαίο
(µέχρι 31.12.2010)

Εντάξεις ΑπορρόφησηΣυµβάσεις
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Το έντυπο χρηµατοδοτείται  
από το ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου

Έργα που εντάχθηκαν από την ΕΔΑ της Περιφέρειας στο διάστημα από 1/9 έως 31/12/2010
��

�������α/α� Άξονας� Θεματική� ����������������������������������������������Τίτλος�Έργου� ����������Δικαιούχος� �Π/Υ�Έργου
� � � �Προτερ.� Προτερ.��

� 1� 3� 22� Ολοκλήρωση�βελτίωσης�εθνικής�οδού�Ρόδου�-�Λίνδου�από�Φαληράκι�� Δ/νση�Οδικών�Έργων�
� � � � έως�Κολύμπια�� Υπ.Υποδομών�Μεταφορών�&�Δικτύων� 13.000.000

� 2� 3� 30� Εγκατάσταση�πλωτού�κυματοθραύστη�στο�λιμάνι�του�Αδάμαντα�Μήλου� Νομαρχιακή�Αυτοδιοίκηση�Κυκλάδων� 1.270.000

� 3� 3� 30� Αλιευτικό�καταφύγιο�στο�Πλημμύρι�Νότιας�Ρόδου� Δημοτικό�Λιμενικό�Ταμείο�Νότιας�Δωδ/σου� 1.543.104

� 4� 9� 51� Οργάνωση�της�λειτουργίας�της�προστατευόμενης�περιοχής��
� � � � οικοανάπτυξης�Β.�Καρπάθου�και�Σαρίας�&�του�Φορέα�Διαχείρισής�της�� Φορέας�Διαχείρισης�Καρπάθου�-�Σαρίας� 2.494.017

� 5� 9� 58� Αποκατάσταση�αρχαίου�θεάτρου�Μήλου� ΚΑ'�Εφορεία�Προϊστορικών�και�Κλασικών���
� � � � � Αρχαιοτήτων�Υπουργείου�Πολιτισμού�&�Τουρισμού� 1.500.000

� 6� 9� 58� Αποκατάσταση�-�ανάδειξη�αρχαιολογικού�χώρου�Καμείρου�Ρόδου� ΚΒ'�Εφορεία�Προϊστορικών�και�Κλασικών��
� � � � � Αρχαιοτήτων�Υπουργείου�Πολιτισμού�&�Τουρισμού� 1.200.000

� 7� 9� 58� Αρχαιολογικός�περίπατος�πόλεως�Κω� Αρχαιολογικό�Ινστιτούτο�Αιγαιακών�Σπουδών��
� � � � � Υπουργείου�Πολιτισμού�&�Τουρισμού� 700.000

� 8� 9� 58� Στερέωση�και�αναστήλωση�μνημείων�της�Ακροπόλεως�Λίνδου� Ταμείο�Διαχείρισης�Πιστώσεων�για�την�Εκτέλεση��
� � � � � Αρχ.�Έργων�Υπουργείου�Πολιτισμού�&�Τουρισμού�� 500.000

� 9� 9� 58� Αρχαιολογική�έκθεση�στην�Casa�Romana�στην�Κω� Αρχαιολογικό�Ινστιτούτο�Αιγαιακών�Σπουδών��
� � � � � Υπουργείου�Πολιτισμού�&�Τουρισμού� 500.000

� 10� 9� 58� Στερέωση�-�συντήρηση�βυζαντινών�μνημείων�Νάξου�� 2η�Εφορεία�Βυζαντινών�Αρχαιοτήτων�Υπουργείου�Πολιτισμού�&�Τουρισμού� 550.000

� 11� 9� 58� Αποκατάσταση�της�δυτικής�πτέρυγας�του�ιπποτικού�καταλύματος�� Ταμείο�Διαχείρισης�Πιστώσεων�για�την�Εκτέλεση�
� � � � της�Ισπανίας�στη�Μεσαιωνική�Πόλη�της�Ρόδου� Αρχ.�Έργων�Υπουργείου�Πολιτισμού�&�Τουρισμού�� 300.000

� 12� 9� 58� Αποκατάσταση�ετοιμόρροπων�και�επικίνδυνων�τμημάτων�του�πλατιού�� Ταμείο�Διαχείρισης�Πιστώσεων�για�την�Εκτέλεση�
� � � � του�Μεγάλου�Μαγίστρου�στη�Μεσαιωνική�Πόλη�της�Ρόδου�� Αρχ.�Έργων�Υπουργείου�Πολιτισμού�&�Τουρισμού� 1.400.000

� 13� 9� 58� Αποκατάσταση�ορόφου�ανατολικής�πτέρυγας�ιπποτικού�ξενώνα�� Ταμείο�Διαχείρισης�Πιστώσεων�για�την�Εκτέλεση�
� � � � της�Αγίας�Αικατερίνης�και�διαμόρφωση�περιβάλλοντος�χώρου��� Αρχ.�Έργων�Υπουργείου�Πολιτισμού�&�Τουρισμού� 300.000

� 14� 9� 58� Αποκατάσταση�της�ιπποτικής�πυροβολαρχίας�του�προμαχώνα�� Ταμείο�Διαχείρισης�Πιστώσεων�για�την�Εκτέλεση�
� � � � του�πλατιού�του�Μεγάλου�Μαγίστρου� Αρχ.�Έργων�Υπουργείου�Πολιτισμού�&�Τουρισμού� 300.000

� 15� 9� 58� Ανάδειξη�και�επισκεψιμότητα�των�οχυρωματικών�μνημείων�� Ταμείο�Διαχείρισης�Πιστώσεων�για�την�Εκτέλεση�
� � � � των�μόλων�του�μεσαιωνικού�λιμανιού�της�πόλης�της�Ρόδου� Αρχ.�Έργων�Υπουργείου�Πολιτισμού�&�Τουρισμού�� 600.000

� 16� 9� 58� Συντήρηση�και�αποκατάσταση�Εκκλησιαστικού�Συγκροτήματος�� Διεύθυνση�Αναστύλωσης�Βυζαντινών�και�Μεταβυζαντινών�Μνημείων�Έργων� � �
� � � � Αγίου�Γεωργίου�Άνω�Σύρου� �Υπουργείου�Πολιτισμού�&�Τουρισμού�� 2.499.198

� 17� 9� 59� Επιγραφική�συλλογή�στο�Ασκληπιείο�Κω� Αρχαιολογικό�Ινστιτούτο�Αιγαιακών�Σπουδών��Υπ.�Πολιτισμού�&�Τουρισμού� 300.000

� 18� 9� 75� 4ο�Γενικό�Λύκειο�Πόλης�Ρόδου�(Ροδοπούλα)� Νομαρχιακή�Αυτοδιοίκηση�Δωδεκανήσου� 3.630.000

� 19� 9� 75� Ολοήμερο�8-θέσιο�Δημοτικό�Σχολείο�Καρδάμαινας�Κω� Νομαρχιακή�Αυτοδιοίκηση�Δωδεκανήσου� 2.630.000

� 20� 9� 75� Διαμόρφωση�-�επέκταση�πρώην�Κοινοτικού�Καταστήματος��
� � � � για�τη�στέγαση�Νηπιαγωγείου�Μάρπησσας�Πάρου� Δήμος�Πάρου� 465.000

� 21� 9� 76� Προμήθεια�8�ασθενοφόρων�για�τις�ανάγκες�του�ΕΚΑΒ��
� � � � στην�Περιφέρεια�Νοτίου�Αιγαίου� Εθνικό�Κέντρο�Άμεσης�Βοήθειας�(ΕΚΑΒ)�� 560.000

� 22� 10� 23� Επαρχιακή�Οδός�Καμπί�-�Χαβουνά�-�Κάτω�Μεριά�Κέας� Νομαρχιακή�Αυτοδιοίκηση�Κυκλάδων� 3.377.565

� 23� 10� 58� Συντήρηση�και�ανάδειξη�μνημείων�αρχαίας�Καρθαίας�Κέας� Ταμείο�Διαχείρισης�Πιστώσεων�για�την�Εκτέλεση�Αρχ.�Έργων��
� � � � � Υπουργείου�Πολιτισμού�&�Τουρισμού��� 900.000

� 24� 10� 58� Συντήρηση�-�στερέωση�μνημείων�Δήλου�στη�συνοικία�του�θεάτρου,�� Ταμείο�Διαχείρισης�Πιστώσεων�για�την�Εκτέλεση�Αρχ.�Έργων�
� � � � διαμόρφωση�πορείας�επίσκεψης�� Υπουργείου�Πολιτισμού�&�Τουρισμού�� 1.000.000

� 25� 10� 58� Στερέωση�αρχαίου�πύργου�Αγ.�Μαρίνας�Κέας� Ταμείο�Διαχείρισης�Πιστώσεων�για�την�Εκτέλεση�Αρχ.�Έργων��
� � � � � Υπουργείου�Πολιτισμού�&�Τουρισμού�� 1.200.000

� 26� 10� 58� Αποκατάσταση�-�διαμόρφωση�ακρόπολης�Παλαιοκάστρου�Μεγίστης�� ΚΒ'�Εφορεία�Προϊστορικών�και�Κλασικών�Αρχαιοτήτων��
� � � � και�αρχαίου�οχυρού�Ρω�� �Υπουργείου�Πολιτισμού�&�Τουρισμού� 700.000

� 27� 10� 58� Αποκατάσταση�μεσοπυργίου�τμήματος�του�αρχαίου�τείχους�Νισύρου� ΚΒ'�Εφορεία�Προϊστορικών�και�Κλασικών�Αρχαιοτήτων��
� � � � � �Υπουργείου�Πολιτισμού�&�Τουρισμού� 300.000

� 28� 10� 58� Στερέωση�και�ανάδειξη�αρχαίου�οικισμιού�στο�Χωριό�Χάλκης� ΚΒ'�Εφορεία�Προϊστορικών�και�Κλασικών�Αρχαιοτήτων�
� � � � � �Υπουργείου�Πολιτισμού�&�Τουρισμού� 300.000

� 29� 10� 58� Διαμόρφωση�και�ανάδειξη�Άσπρου�Πύργου�Σερίφου� ΚΑ'�Εφορεία�Προϊστορικών�και�Κλασικών�Αρχαιοτήτων��
� � � � � �Υπουργείου�Πολιτισμού�&�Τουρισμού� 500.000

� 30� 10� 58� Μοναστηριακό�συγκρότημα�Επισκοπής�Σικίνου�-�Αποκατάσταση�κελιών�� 2η�Εφορεία�Βυζαντινών�Αρχαιοτήτων�
� � � � και�συντήρηση�τοιχογραφιών�Αγ.�Άννας��� Υπουργείου�Πολιτισμού�&�Τουρισμού� 300.000

� 31� 10� 58� Αποκατάσταση�-�ανάδειξη�μεσαιωνικών�μνημείων�οικισμού�Χάλκης� 4η�Εφορεία�Βυζαντινών�Αρχαιοτήτων�Υπουργείου�Πολιτισμού�&�Τουρισμού� 800.000

� 32� 10� 58� Συντήρηση�και�αποκατάσταση�της�Σταυροπηγιακής�Μονής�του�� 4η�Εφορεία�Βυζαντινών�Αρχαιοτήτων�
� � � � Αρχαγγέλου�Μιχαήλ�Ρουκουνιώτη�στη�Σύμη� Υπουργείου�Πολιτισμού�&�Τουρισμού� 850.000

� 33� 10� 58� Διαμόρφωση�και�ανάδειξη�αρχαίου�οχυρού�στη�θέση�� ΚΒ'�Εφορεία�Προϊστορικών�και�Κλασικών�
� � � � Καστράκι�Αγαθονησίου� Αρχαιοτήτων�Υπουργείου�Πολιτισμού�&�Τουρισμού� 332.000

� 34� 10� 58� Αποκατάσταση�και�λειτουργική�αναβάθμιση�� 4η�Εφορεία�Βυζαντινών�Αρχαιοτήτων�
� � � � Ιεράς�Μονής�Αποκάλυψης�Πάτμου� Υπουργείου�Πολιτισμού�&�Τουρισμού� 800.000

� 35� 10� 58� Συντήρηση�και�επέκταση�του�αρχαιολογικού�χώρου�Σκάρκου�Ίου� ΚΑ'�Εφορεία�Προϊστορικών�και�Κλασικών��
� � � � � Αρχαιοτήτων�Υπουργείου�Πολιτισμού�&�Τουρισμού� 400.000

� 36� 10� 75� Κατασκευή�Δημοτικού�Σχολείου�Κέας� Νομαρχιακή�Αυτοδιοίκηση�Κυκλάδων� 2.370.000

� 37� 10� 77� Κατασκευή�βρεφονηπιακού�σταθμού�Τήλου� Δήμος�Τήλου� 1.350.000

� � ΣΥΝΟΛΑ� � � � 51.720.885

Ευρωπαϊκή Ένωση
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επικοινωνία

Ενεργές προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων που έχει εκδόσει η ΕΔΑ της Περιφέρειας
��

� � α/α� Κωδικός� Θεματική� Περιγραφή� Διαθέσιμος
�� � Πρόσκλησης� Προτεραιότητα� � Προϋπολογισμός˜�  
 

 � 1� 4� 76� Υποδομές�στον�τομέα�της�υγείας� 4.642.143
� � 2� 9� 44� Διαχείριση�οικιακών�και�βιομηχανικών�στερεών�αποβλήτων� 22.950.331
� � 3� 12� 77� Υποδομές�στον�τομέα�της�φροντίδας�παιδιών� 1.409.000
� � 4� 13� 77� Υποδομές�στον�τομέα�φροντίδας�παιδιών�(για�τα�μικρά�νησιά�και�τις�περιόχες�χαμηλής�οικονομικής�ανάπτυξης�της�Περιφέρειας)� 652.375
� � 5� 14� 75� Υποδομές�στον�τομέα�της�εκπαίδευσης�(για�τα�μικρά�νησιά�και�τις�περιόχες�χαμηλής�οικονομικής�ανάπτυξης�της�Περιφέρειας)� 5.130.000
� � 6� 15� 76� Υποδομές�στον�τομέα�της�υγείας�(για�τα�μικρά�νησιά�και�τις�περιόχες�χαμηλής�οικονομικής�ανάπτυξης�της�Περιφέρειας)� 4.000.000
� � 7� 17� 30� Λιμένες�(για�τα�μικρά�νησιά�και�τις�περιόχες�χαμηλής�οικονομικής�ανάπτυξης�της�Περιφέρειας)� 8.411.874
� � 8� 18� 23� Περιφερειακές�και�Τοπικές�οδοί� 16.616.151
� � 9� 19� 30� Λιμένες� 6.186.696
� � 10� 20� 58� Προστασία�&�διατήρηση�της�πολιτιστικής�κληρονομιάς� 327.302
� � 11� 21� 59� Ανάπτυξη�πολιτιστικής�υποδομής� 3.700.000
� � 12� 25� 75� Υποδομές�στον�τομέα�της�τριτοβάθμιας�εκπαίδευσης� 2.541.756
� � 13� 27� 45� Διαχείριση�και�διανομή�νερού� 38.350.195
� � 14� 28� 59� Ανάπτυξη�υποδομών�σύγχρονου�τουρισμού� 2.324.346
� � 15� 29� 59� Ανάπτυξη�πολιτιστικής�υποδομής�(για�τα�μικρά�νησιά�και�τις�περιόχες�χαμηλής�οικονομικής�ανάπτυξης�της�Περιφέρειας)� 4.000.000
� � 16� 30� 58� Προστασία�&�διατήρηση�της�πολιτιστικής�κληρονομιάς�(για�τα�μικρά�νησιά�και�τις�περιόχες�χαμηλής�οικονομικής��
� � � � � ανάπτυξης�της�Περιφέρειας)� 2.218.000
� � 17� 31� 23� Περιφερειακές�και�Τοπικές�οδοί�(για�τα�μικρά�νησιά�και�τις�περιόχες�χαμηλής�οικονομικής�ανάπτυξης�της�Περιφέρειας)� 7.001.200
� � 18� 32� 75� Εξοπλισμός�ΙΕΚ� 1.000.000
� � 19� 33� 75� Υποδομές�στον�τομέα�της�πρωτοβάθμιας�&�δευτεροβάθμιας�εκπαίδευσης� 8.000.000
� � 20� 34� 75� Εξοπλισμός�Ακαδημία�Εμπορικού�Ναυτικού�Σύρου� 900.000
� � 21� 35� 57� Bελτίωση�τουριστικών�υπηρεσιών� 8.000.000
� � 22� 36� 46� Επεξεργασία�Υδάτων�-�Λύματα�(για�τα�μικρά�νησιά�και�τις�περιόχες�χαμηλής�οικονομικής�ανάπτυξης�της�Περιφέρειας)� 8.000.000


