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Αγαπητοί αναγνώστες,

Με το τεύχος αυτό η επικοινωνίας μπαίνει στο δεύτερο 

χρόνο της κυκλοφορίας της και ελπίζουμε ότι έχει καταφέρει 

να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της πληροφόρησής σας για το 

ΕΣΠΑ και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων 

Αιγαίου.

Στο καινούριο 

μας τεύχος ο 

Γενικός 

Γραμματέας της 

Αποκεντρωμέ-

νης Διοίκησης 

Αιγαίου κ. Φώτης 

Χατζημιχάλης, 

μας μιλά για την 

υλοποίηση του 

προγράμματος "Καλλικράτης", την πορεία του ΕΣΠΑ και τη 

στρατηγική ανάπτυξης των νησιών του Αιγαίου.

Στις σελίδες αυτού του τεύχους παρουσιάζουμε το έργο  

της συντήρησης και αποκατάστασης του Εκκλησιαστικού 

Συγκροτήματος Αγίου Γεωργίου Άνω Σύρου, ενός ξεχωριστού 

μνημείου, που εντάσσεται στο πλαίσιο της μεγάλης 

προσπάθειας που γίνεται με πόρους του Προγράμματος  

για την προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου  

της Περιφέρειάς μας.

Στη στήλη «Εν ολίγοις» κάνουμε μια σύντομη περιγραφή  

των βασικών εννοιών και της ορολογίας που σχετίζονται  

με τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, ενώ «Στα βήματα του 

ΕΣΠΑ» σας ενημερώνουμε για τις τελευταίες εξελίξεις του 

Προγράμματος.

Τέλος στους πίνακες του οπισθόφυλλου θα βρείτε όλα τα 

έργα που εντάχθηκαν αυτό το δίμηνο και τις ενεργές 

προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων προς ένταξη. 
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Συνέντευξη 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

κ. Φώτη Χατζημιχάλη

Η ΕΠιΚοιΝωνία συνάντησε τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου Φώτη 
Χατζημιχάλη και συζήτησε μαζί του για την υλοποίηση του «Καλλικράτη», την πορεία του 
ΕΣΠΑ, τη στρατηγική ανάπτυξης των νησιών του Αιγαίου.

Τo Αιγαίο είναι ένας ιδιαίτερα ευαίσθητος 
χώρος και από εθνική και από οικονομική  
και από κοινωνική άποψη.  
Οι ιδιαιτερότητες, οι καθυστερήσεις  
αλλά και οι αναπτυξιακές δυνατότητες  
που τον χαρακτηρίζουν προσδιορίζουν  
και τις δικές μας προτεραιότητες.

Στο μικρό χρονικό διάστημα που ασκείτε τα 
καθήκοντά του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου, ποια είναι τα προβλήματα που 
έχουν εμφανιστεί κατά την υλοποίηση του 
εγχειρήματος «Καλλικράτης»; Υπήρξαν 
δυσλειτουργίες; Υπήρξε αλληλοεπικάλυψη 
αρμοδιοτήτων;
Το πρόγραμμα «Καλλικράτης» είναι μια επαναστατική, 
κατά τη  γνώμη μου, τομή στο χώρο της Αυτοδιοίκησης 
και της Δημόσιας  Διοίκησης. Μια τομή που έχει ως 
πρωταρχικό στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
πολιτών, την αποτελεσματικότερη λειτουργία των 
υπηρεσιών, την ενίσχυση της αναπτυξιακής 
προσπάθειας που καταβάλλει η χώρα μας, τη 
συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και των φορέων 
τους στη λήψη των αποφάσεων που καθορίζουν το 
μέλλον τους. 
Είναι επόμενο ότι το πρώτο διάστημα εφαρμογής αυτής 
της μεγάλης αλλαγής θα υπάρξουν προβλήματα και 
δυσλειτουργίες. Είναι ένα διάστημα προσαρμογής στους 
νέους ρόλους, τις νέες αρμοδιότητες, τις νέες δομές που 
δημιουργούνται. Μιλώντας για την Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Αιγαίου, η ίδρυση υπηρεσιών από μηδενική 
βάση στον Πειραιά και η αναδιάταξη των υπηρεσιών σ’ 
ολόκληρο το Αιγαίο, στo πλαίσιο του νέου οργανισμού 
λειτουργίας, δημιουργεί κάποιες δυσκολίες 
προσαρμογής. Προσπαθούμε, όμως, οι δυσκολίες αυτές 
να μην έχουν συνέπειες στην αναπτυξιακή πορεία των 
νησιών μας και στην εξυπηρέτηση των πολιτών και 
πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο. 

Κατά με τη μεταβατική περίοδο που διαρκεί ως τις 
30 Ιουνίου, ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης έχει την ευθύνη του ΕΣΠΑ. 
Παρακολουθώντας την πορεία υλοποίησης των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, ποια είναι η 
εκτίμηση που έχετε διαμορφώσει; Υπάρχει επαρκής 
απορρόφηση; Σε ποιους τομείς εμφανίζονται 
προβλήματα δυστοκίας και κωλυσιεργίας;
Μια από τις πρώτες προτεραιότητές μας, παρά το 
διάστημα προσαρμογής που ανέφερα προηγουμένως, 

είναι η απρόσκοπτη υλοποίηση του ΕΣΠΑ και η 
αύξηση της απορρόφησης των διαθέσιμων κοινοτικών 
πόρων. Όχι μόνον επειδή η απορροφητικότητα αυτή 
συνδέεται με το Πρόγραμμα Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης που εφαρμόζει η χώρα, αλλά κυρίως επειδή 
είναι μια αναπτυξιακή δυνατότητα που πρέπει να 
αξιοποιηθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και 
αποτελεσματικά. 
Η  υλοποίηση  των επιχειρησιακών προγραμμάτων και 
η απορροφητικότητα πόρων για το Νότιο Αιγαίο 
βρίσκονται σε καλό σημείο. Εκτίμησή μου είναι ότι θα 
καλύψουμε με άνεση και θα υπερβούμε τους στόχους 
που έχουμε βάλει για το 2011. Μπορώ να πω ότι δεν 
αντιμετωπίζουμε πρόβλημα απορρόφησης πόρων, αλλά 
την αναγκαιότητα επιτάχυνσης της διαδικασίας 
υλοποίησης των έργων. Ήδη η απορρόφηση των 
διαθέσιμων πόρων αγγίζει το 32,5 %. Παράλληλα, 
επειδή η αρμοδιότητα για το ΕΣΠΑ θα περάσει από τον 
Ιούλιο στην αιρετή Περιφέρεια, βρισκόμαστε ήδη σε 
στενή επαφή και συνεργασία μαζί της, ώστε να υπάρχει 
μια ομαλή συνέχεια χωρίς τριβές και καθυστερήσεις. Για 
τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας είμαι ιδιαίτερα 
αισιόδοξος.

Έχοντας μια πλούσια πολιτική εμπειρία, αφού για 
πολλά χρόνια διατελέσατε βουλευτής, υφυπουργός 
και κορυφαίο στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος, 
θεωρείτε ότι ο θεσμός της αιρετής περιφέρειας 
μπορεί να ανταποκριθεί επαρκώς στις αυξημένες 
ανάγκες και απαιτήσεις που αντιμετωπίζουμε 
σήμερα; Με δεδομένες τις αδυναμίες αλλά και 
παθογένειες που εμφανίζει η δημόσια διοίκηση, 
αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση, δε φοβάστε μήπως 
και η περιφερειακή αυτοδιοίκηση αποκτήσει τα 
χαρακτηριστικά ενός νέου πελατειακού, 
γραφειοκρατικού και αναποτελεσματικού θεσμού;
Μα ακριβώς επειδή υπήρχαν αυτές οι αδυναμίες και οι 
παθογένειες της Αυτοδιοίκησης και της Δημόσιας 
Διοίκησης εφαρμόζεται ο «Καλλικράτης». Το μέχρι 
σήμερα συγκεντρωτικό κράτος αποκεντρώνει εξουσίες 
και αρμοδιότητες και μετατρέπεται σε σύγχρονο 
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Με τον "ºαλλικράτη" 
θεμελιώνεται για πρώτη 

φορά η αιρετή 
περιφερειακή 

αυτοδιοίκηση με έναν 
ιδιαίτερο, ισχυρό και 

αναβαθμισμένο 
αυτοδιοικητικό και 
αναπτυξιακό ρόλο.
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επιτελικό, ευέλικτο και λειτουργικό κράτος προς όφελος 
των πολιτών. Η Αυτοδιοίκηση ενισχύεται μέσα από ένα 
τελείως διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας. 
Δημιουργούνται ισχυροί Δήμοι. Θεμελιώνεται για πρώτη 
φορά η αιρετή περιφερειακή αυτοδιοίκηση με έναν 
ιδιαίτερο, ισχυρό και αναβαθμισμένο αυτοδιοικητικό και 
αναπτυξιακό ρόλο. Θέλουμε να αφήσουμε επιτέλους πίσω 
μας τα φαινόμενα αδράνειας, αναποτελεσματικότητας, 
κακοδιαχείρισης, σπατάλης, αδιαφάνειας, γραφειοκρατίας. 
Προσπαθούμε να χτίσουμε ένα νέο πρότυπο 
διακυβέρνησης, σε όλα τα επίπεδα που θα ελέγχεται από 
τους πολίτες και θα λογοδοτεί σε αυτούς.
Οι βάσεις για τη σωστή λειτουργία της περιφερειακής 
αυτοδιοίκησης έχουν τεθεί με το θεσμικό πλαίσιο, αλλά 
και τη συμφωνία και δέσμευση της συντριπτικής 
πλειοψηφίας των ανθρώπων της αυτοδιοίκησης που 
συμμετέχουν στην υλοποίησή του. Είναι ένα μεγάλο 
στοίχημα που πρέπει να κερδίσει η αυτοδιοίκηση με τη 
βοήθεια όλων μας. Κυρίως με τη βοήθεια των πολιτών 
που σίγουρα δεν θα δεχθούν ένας νέος ελπιδοφόρος 
θεσμός να αποκτήσει πελατειακά και γραφειοκρατικά 
χαρακτηριστικά. Φαινόμενα του παρελθόντος που 
συσσώρευσαν τεράστια προβλήματα στις τοπικές 
κοινωνίες ελπίζω πως τα καταδικάζουμε όλοι, όχι μόνο 
φραστικά αλλά και με τις πράξεις και συμπεριφορές μας. 

Ζώντας από κοντά τα μεγάλα προβλήματα και τις 
αυξημένες ανάγκες των νήσων του Αιγαίου, ποιες 
πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι οι βασικές 
προτεραιότητες μιας αποκεντρωμένης διοίκησης; 
Γνωρίζετε ότι η επικρατούσα εκτίμηση είναι ότι τα 
νησιά του Αιγαίου είναι παραμελημένα από την 
πολιτεία. Ως εκπρόσωπος της πολιτείας, ποιες θα είναι 
οι πρωτοβουλίες και οι ενέργειές σας έτσι ώστε το 
σύμπλεγμα των νήσων του Αιγαίου να μπορεί να 
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά, τόσο τα υπαρκτά 
προβλήματα, όσο και τις εκκρεμότητες του 
παρελθόντος, ακολουθώντας μια στρατηγική 
ανάπτυξης;
To Aιγαίο είναι ένας ιδιαίτερα ευαίσθητος χώρος και από 
εθνική και από οικονομική και από κοινωνική άποψη. Οι 
ιδιαιτερότητες, οι καθυστερήσεις αλλά και οι αναπτυξιακές 
δυνατότητες που τον χαρακτηρίζουν προσδιορίζουν και 
τις δικές μας προτεραιότητες. Σε μια περίοδο κρίσης, όπως 
αυτή που βιώνει η  χώρα μας και οι πολίτες, πρέπει να 
κινηθούμε, σε ασφυκτικά χρονικά πλαίσια με την 
μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα. Δεν έχουμε 
καιρό για χάσιμο. Οι προτεραιότητες μας κινούνται 
παράλληλα σε τρεις κατευθύνσεις :
• Στη γρήγορη υλοποίηση της νέας διοικητικής δομής 

και τη συγκρότηση των νέων υπηρεσιών της Γενικής 
Γραμματείας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 
Αποκεντρώνουμε αρμοδιότητες, στελεχώνουμε τις 
Διευθύνσεις μας και επιχειρούμε την εφαρμογή 
πιλοτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο της 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ώστε να 
διευκολύνουμε τη λειτουργικότητα και 
αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μας με στόχο 
την αμεσότερη εξυπηρέτηση των πολιτών, οι οποίοι 
πρέπει και στα νησιά να απολαμβάνουν τουλάχιστον 
ισοδύναμες υπηρεσίες σε σχέση με αυτές της 
ηπειρωτικής χώρας

• Στη συντονισμένη υλοποίηση των οριζόντιων - 
τομεακών πολιτικών των συναρμόδιων υπουργείων

•  Στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας νέας 
σύγχρονης και ολοκληρωμένης αναπτυξιακής 
στρατηγικής για το Αιγαίο με την αξιοποίηση κάθε 
διαθέσιμου πόρου και προγράμματος και φυσικά σε 
άμεση συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση και τους 
φορείς της περιοχής .

Το Αιγαίο, ενώ συνιστά συγκριτικό πλεονέκτημα για τη 
χώρα μας, εντούτοις δεν έχει αξιοποιήσει όλες τις 

δυνατότητες και τις ευκαιρίες που έχει. Με ποιο 
σχέδιο, με ποια στρατηγική μπορούν τα νησιά του 
Αιγαίου να αποτελέσουν την ατμομηχανή ανάπτυξης 
της χώρας;
Τα νησιά του Αιγαίου μπορούν πράγματι να αποτελέσουν 
την ατμομηχανή ανάπτυξης της χώρας μας.  Μπορούν να 
γίνουν οι καλύτεροι πρεσβευτές και δημιουργοί μιας 
άλλης θετικής εικόνας στη διεθνή Κοινότητα για την 
Ελλάδα, την ανάπτυξη και το μέλλον της. Πρέπει γι αυτό 
να υλοποιηθεί άμεσα μια νέα στρατηγική για την 
ανάπτυξη του Αιγαίου, βασισμένη στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της  περιοχής και τις δυνατότητες του 
ανθρώπινου δυναμικού. 
Στόχος μας πρέπει να είναι να μετατρέψουμε τη 
νησιωτικότητα του Αιγαίου σε συγκριτικό πλεονέκτημα. 
Να δημιουργήσουμε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης σε 
ανθρώπινη κλίμακα. Να δώσουμε ταυτότητα στην 
ανάπτυξη κάθε νησιού ξεχωριστά, αξιοποιώντας τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Να βελτιώσουμε και να 
διαφοροποιήσουμε το παρεχόμενο τουριστικό προϊόν, 
προσαρμοσμένο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε 
περιοχής. Να το συνδέσουμε με την ανάπτυξη του 
αγροτικού τομέα και τα ιδιαίτερα προϊόντα που μπορούν 
να παραχθούν, προϊόντα πιστοποιημένα, προϊόντα 
γεωγραφικής ένδειξης, βιολογικά, ολοκληρωμένης 
διαχείρισης κτλ. Να υποστηρίξουμε νέες τεχνολογίες και 
καινοτόμες δραστηριότητες που μπορούν να αναπτυχθούν 
στα νησιά μας. Να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα που 
προσφέρεται για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, με στόχο την ενεργειακή αυτονομία κάθε 
νησιού. Να αναδείξουμε και να προστατέψουμε το 
περιβάλλον. Να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα 
ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων. Να χρησιμοποιήσουμε την 
ψηφιακή τεχνολογία για να μειώσουμε τις αποστάσεις και 
να βελτιώσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες και την 
αποτελεσματικότητα των δημόσιων υπηρεσιών. Και 
παράλληλα να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα 
υποδομών και μεταφορών που δυσκολεύουν σημαντικά 
τις αναπτυξιακές προσπάθειες.  
Σ’ αυτή την κατεύθυνση εντείνουμε τις προσπάθειές μας. 
Σε μια νέα στρατηγική που θα εξειδικευθεί από τους 
φορείς του Αιγαίου και θα στηριχθεί από όλους. Γιατί για 
την επιτυχή υλοποίησή της και για να έχουμε άμεσα 
θετικά αποτελέσματα χρειάζεται η συστράτευση όλων μας.

Ως Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ποια είναι 
η συνεργασία σας με τους αιρετούς περιφερειάρχες 
Νοτίου και Βορείου Αιγαίου; Υπάρχει σύγκλιση στα 
καίρια ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των 
νησιών του Αιγαίου; 
Πρέπει να πω ότι με τους αιρετούς Περιφερειάρχες Νοτίου 
και Βορείου Αιγαίου κ. Μαχαιρίδη και κ. Γιακαλή έχουμε 
αναπτύξει μια άριστη σχέση συνεργασίας. Γνωριζόμαστε 
από παλιά, έχουμε κοινούς στόχους, αλλά και τις ίδιες 
προτεραιότητες σε σχέση με την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων των πολιτών και την ανάπτυξη των νησιών 
του Αιγαίου. Ήδη έχουμε κάνει κοινές συναντήσεις με 
στόχο το συντονισμό των ενεργειών μας και τον από 
κοινού σχεδιασμό για την αντιμετώπιση θεμάτων όπως η 
αποτελεσματική και χωρίς καθυστερήσεις υλοποίηση του 
ΕΣΠΑ, η διαχείριση των απορριμμάτων και η 
αποκατάσταση των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης 
απορριμμάτων που λειτουργούν σήμερα, η υλοποίηση 
των ειδικών αναπτυξιακών προγραμμάτων, η διαχείριση 
των υδατικών πόρων, η αποτελεσματικότερη λειτουργία 
των υπηρεσιών μας κτλ. Οι ρόλοι μας είναι διακριτοί, δεν 
ταυτίζονται αλλά στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας 
συνεργαζόμαστε με κοινό στόχο, όπως σας είπα, την 
ανάπτυξη των νησιών του Αιγαίου και την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων των πολιτών.

Æα νησιά του Αιγαίου 
μπορούν να αποτελέσουν 

την ατμομηχανή ανάπτυξης 
της χώρας μας.

Βιογραφικό

O κ. Χατζημιχάλης γεννήθηκε το 1957 
στο Λιβάδι Ελασσόνας. Σπούδασε 

οικονομικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών. Δραστηριοποιήθηκε 

συνδικαλιστικά στο φοιτητικό χώρο. 
Εξελέγη Πρόεδρος του Συλλόγου 

φοιτητών της Σχολής του, ενώ από το 
1980 έως το 1983 υπήρξε μέλος του 

Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΦΦΕ.

Στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. εντάχθηκε το 1975. Το 
1979 έγινε μέλος του Τομέα Νεολαίας 

του ΠΑ.ΣΟ.Κ., υπεύθυνος για τις 
οργανώσεις της Σπουδάζουσας. Από το 

1982 έως το 1987 διετέλεσε 
αναπληρωτής Γραμματέας και από το 

1987 έως το 1989 Γραμματέας της 
Νεολαίας του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής 
του ΠΑ.ΣΟ.Κ. από το Α΄ Συνέδριο του 

Κινήματος το 1984 έως σήμερα. Από το 
1989 έως και το 1994 υπήρξε μέλος 

του Εκτελεστικού Γραφείου της 
Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Υπήρξε Εκπρόσωπος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο 
Εθνικό Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας, 
και Γραμματέας του Τομέα Πολιτισμού 

του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και Γραμματέας του Τομέα 
Απόδημου Ελληνισμού του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Από το 1986 έως το 1989 εργάστηκε ως 
δημοσιογράφος και παραγωγός εκπομπών 
στο κρατικό ραδιόφωνο. Εργάστηκε στην 

Εθνική Στεγαστική Τράπεζα έως το 
1993. Εξελέγη βουλευτής Λάρισας το 

1993. Επανεξελέγη το 1996 και το 
2000. Διετέλεσε Υφυπουργός Αγροτικής 

Ανάπτυξης από το 2000 ως το 2004.
Υπήρξε μέλος της Διακομματικής 

Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου 
καθώς και της Επιτροπής Μορφωτικών 

Υποθέσεων της Βουλής και από το 1998 
έως το 2000 Αναπληρωτής Γραμματέας 
του Προεδρείου της Κοινοβουλευτικής 

Ομάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Είναι παντρεμένος 
και πατέρας μιας κόρης.
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Παρουσίαση

Æο ¶πιχειρησιακό ¦ρόγραμμα ºρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 δίνει μεγάλη έμφαση 
στην προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της ¦εριφέρειάς μας. ¦ροβλέπει 
γι'αυτό 27 εκ. ευρώ, ένα σημαντικό δηλαδή μέρος των πόρων του, για την υλοποίηση έργων 
ανάδειξης μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, κατασκευής και βελτίωσης μουσείων, αλλά 
και σύγχρονων πολιτιστικών υποδομών σε κάθε σχεδόν νησί των ºυκλάδων και της 
Δωδεκανήσου. Ένα από αυτά τα έργα, είναι και η συντήρηση και αποκατάσταση του 
¶κκλησιαστικού ªυγκροτήματος Αγίου ¡εωργίου στην Άνω ªύρο, που παρουσιάζουμε  
σε αυτές τις σελίδες. ¶ντάχθηκε στο ¦ρόγραμμα το Δεκέμβριο του 2010 με προϋπολογισμό 
2,5 εκ. ευρώ και θα υλοποιηθεί από τη Διεύθυνση Αναστύλωσης Βυζαντινών και 
Μεταβυζαντινών Μνημείων του Ëπουργείου ¦ολιτισμού και Æουρισμού.

Συντήρηση και 
Αποκατάσταση 
Εκκλησιαστικού Συγκροτήματος 
Αγίου Γεωργίου Άνω Σύρου

Η σημασία του 
εκκλησιαστικού 
συγκροτήματος του 
Αγίου Γεωργίου για τη 
φυσιογνωμία της Σύρου
Μνημείο της μεταβυζαντινής εποχής, με 
ιδιαίτερο ιστορικό και καλλιτεχνικό 
ενδιαφέρον, ο Άγιος Γεώργιος βρίσκεται 
στην κορυφή του λόφου της Άνω Σύρου 
και μαζί με την Ανάσταση στην κορυφή 
του απέναντι λόφου της Ερμούπολης, 
είναι σύμβολα της αρμονικής συμβίωσης 
στο νησί της ανατολικής και της δυτικής 
έκφρασης της Χριστιανικής Πίστης.
Η συνεισφορά του εκκλησιαστικού 
συγκροτήματος του Αγίου Γεωργίου 
στην αποτύπωση και αξιολόγηση αυτής 
της ιδεολογικής μοναδικότητας είναι κάτι 
περισσότερο από σημαντική. Όχι μόνο 
ιεραρχεί την ίδια την εικόνα του σπάνιου 

αυτού δείγματος οικισμού της Άνω 
Σύρου, αλλά συμβάλλει στη ρητορική 
και σημαντική ερμηνεία ολόκληρου του 
οικιστικού συγκροτήματος μιας από τις 
σπουδαιότερες πόλεις της νεότερης 
ιστορίας της Ελλάδας, της Ερμούπολης. 
Η ανάγνωση του νοηματικού 
περιεχομένου αυτής της συμμετρικής 
αρμονικής χωροθετικής έκφρασης της 
συμβίωσης του ανατολικού και δυτικού 
θρησκευτικού δόγματος έχει πλέον 
καθιερωθεί στη συνείδηση των 
κατοίκων του νησιού και των 
επισκεπτών του σε τέτοιο βαθμό, που 
ακόμα και το νυκτερινό καταφώτιστο 
τοπίο να τονίζει έντονα.
Όλα αυτά καθώς και η ιστορική, 
αρχιτεκτονική και καλλιτεχνική αξία του 
Εκκλησιαστικού Συγκροτήματος 
συνηγόρησαν στην ανάγκη άμεσης και 
ολοκληρωμένης προσέγγισης επισκευής, 
αποκατάστασης και συντήρησής του.
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επικοινωνία

Ιστορική πορεία - 
περιγραφή  
του εκκλησιαστικού 
συγκροτήματος  
Αγίου Γεωργίου
Η θέση του ναού στην κορυφή του 
λόφου ανάγει στο μεσαίωνα. Ο ναός 
υπέστη πολλές μετατροπές μέχρι να 
αποκτήσει τη σημερινή του μορφή και 
ο ακριβής χρόνος οικοδόμησής του δεν 
είναι δυνατόν να καθοριστεί, γιατί τα 
προ του 1617 γραπτά μνημεία 
καταστράφηκαν με την πυρπόληση 
τότε του καθεδρικού ναού από τον 
Καπουδάν πασά, που απαγχόνισε τον 
επίσκοπο Ιωάννη Ανδρέα Κάργα, η δε 
πυρκαγιά αποτέφρωσε όλα τα αρχεία 
που φυλάσσονταν στην επισκοπική 
κατοικία.
Το εκκλησιαστικό συγκρότημα της 
καθολικής Επισκοπής αποτελείται από 
τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, τον 
Πρόναο, το Βαπτιστήριο, το Σακρηστία, 
το Κωδωνοστάσιο, την Αίθουσα 
Συγκέντρωσης των Πιστών, το Κτίσμα 
Στέγασης του Ιστορικού Αρχείου 
(Παλαιά Ιερατική Σχολή), το Παλάτι του 
Επισκόπου, δύο αποθήκες και 
συγκρότημα αυλών και κλιμάκων που 
συνδέουν τους χώρους με το ευρύτερο 
περιβάλλον οπτικά, ακουστικά και 
γεωφυσικά. 
Ο κεντρικός πυρήνας του Αγίου 
Γεωργίου, ανήκει στο ρυθμό της 
τρίκλιτης Βασιλικής με Θόλο στο 
κεντρικό κλίτος και σταυροθόλια στα 
πλευρικά κλίτη. Έτσι, το μέγιστο 
εξωτερικό ύψος στο κέντρο φτάνει τα 
9,5 μέτρα, ενώ στα πλαϊνά τα 7 μέτρα 
περίπου. Οι εξωτερικές του διαστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένου του Πρόναου, 
υπολογίζονται σε 26 μέτρα μήκος και 
14,6 μέτρα πλάτος.
Ο Ναός του Αγίου Γεωργίου εφάπτεται 
στο μέσον της βορινής επιμήκους 
πλευράς με προϋπάρχοντα από το 1703 
θολωτό ναΐσκο, ο οποίος σήμερα 
χρησιμοποιείται σαν βαπτιστήριο. Στη 
δυτική πλευρά και με άνοιγμα προς την 
αυλή, το «μπαλκόνι» του ναού, έχει 
γίνει προσθήκη πρόναου, στον όροφο 
του οποίου είναι τοποθετημένο το 
εκκλησιαστικό όργανο «Tribuna». Ο 
πρόναος στην αρχική του μορφή ήταν 
ανοικτός με πέντε τόξα προς τη δυτική 
αυλή. Η τοξοστοιχία αυτή στηριζόταν 

σε πέντε μαρμάρινες αρχαίες κολώνες. 
Σήμερα όμως είναι ανοιχτό μόνο το 
κεντρικό τόξο. Στη νότια πλευρά, 
πλησίον του Ιερού Βήματος, υψώνεται 
το καμπαναριό, με τη χαρακτηριστική 
μαρμάρινη κορόνα, ενώ στη βάση του 
διαμορφώνονται δύο μικρές αποθήκες 
σε διαφορετικά επίπεδα.
Το καμπαναριό το οποίο έχει κτυπηθεί 
τρεις φορές από κεραυνό, στην αρχική 
του μορφή διέθετε ένα ακόμη όροφο 
και τα τόξα του ήταν όχι απλά όπως 
είναι σήμερα, αλλά δίλοβα με 
μαρμάρινη κολώνα στη μέση. Βόρεια 
του ναού και στη συνέχεια του 
βαπτιστηρίου βρίσκονται 
τοποθετημένα εν σειρά τα κτίσματα του 
σκευοφυλακίου, της αίθουσας 
συγκέντρωσης των πιστών και του 
κτίσματος του ιστορικού αρχείου με τις 
αυλές τους. Στη νότια πλευρά της 
εκκλησίας και σε χαμηλότερο επίπεδο 
βρίσκεται το Παλάτι του Επισκόπου. 
Όλα αυτά τα κτίσματα προσαρμόζονται 
στο φυσικό ανάγλυφο του εδάφους και  
συνδέονται μεταξύ τους με ένα 
ενδιαφέρον πλέγμα κλιμακωτών 
δρόμων, πλατωμάτων και στεγαδιών.

Το έργο
Το έργο έχει σκοπό να αναδείξει το 
σημαντικό αυτό και ιδιαίτερου 
ιστορικού και καλλιτεχνικού 
ενδιαφέροντος μεταβυζαντινό μνημείο, 
που αφενός θα γίνει επισκέψιμος 
χώρος και αφετέρου θα αναβαθμίσει 
την περιοχή της Άνω Σύρου.
Η αποκατάσταση του Εκκλησιαστικού 
Συγκροτήματος, συνολικής έκτασης 
1.800 τ.μ. περίπου, στοχεύει να 
επαναφέρει το Ναό στην αρχική του 
μορφή, όπως τον συνέλαβε, τον 
σχεδίασε και τον κατασκεύασε το 1834 
ο αρχιτέκτονας Νικόλαος Χατζησίμος, 
αλλά και το Παρεκκλήσι του Τιμίου 
Σταυρού (Βαπτιστήριο), όπως χτίστηκε 
το 1703, ενώ το σύνολο του 
συγκροτήματος θα συντηρηθεί και θα 
αναβαθμιστεί αισθητικά και 
λειτουργικά.
Οι εργασίες που έχουν 
προγραμματιστεί να γίνουν είναι οι 
εξής:

    βελτίωση της συνοχής και της 
αντοχής των υλικών για την 
αντισεισμική θωράκιση του κτιρίου

    αποκατάσταση και ανάδειξη της 

μορφολογίας του μνημείου με 
εργασίες όπως η ανακατασκευή του 
κωδωνοστασίου και της 
ερειπωμένης οικίας, η διάνοιξη της 
τοξοστοιχίας της δυτικής αυλής 
(πρόναος) 

    αποκατάσταση των τοιχογραφιών
    νέες ηλεκτρομηχανολογικές 

εγκαταστάσεις και κυρίως 
αντικεραυνική προστασία του 
συγκροτήματος

Αναλυτικότερα θα επισκευασθούν και 
θα αποκατασταθούν λειτουργικά και 
αισθητικά:
1.   Ο κυρίως Ναός
2.   Ο Πρόναος
3.   Το Κωδωνοστάσιο
4.    Το Παρεκκλήσιο του Τιμίου 

Σταυρού (Βαπτιστήριο)
5.   Το Επισκοπείο
6.    Το Ιστορικό Αρχείο (πρώην 

Ιεροδιδασκαλία, Σεμινάρια) μαζί με 
την αίθουσα υποδοχής και το 
Σκευοφυλάκιο (σαχριστία)

7.    Η ερειπωμένη οικία στο βόρειο 
μέρος του Ιερού Ναού, η οποία θα 
λειτουργήσει ως κέντρο έρευνας σε 
συνδυασμό με το Κέντρο Ιστορικών 
Μελετών της Καθολικής Επισκοπής 
Σύρου (ΚΙΜΚΕΣ)

5

Ο καθηγητής Ιωσήφ Στεφάνου, ήταν εκείνος που 
ανέλαβε και έφερε σε πέρας την εκπόνηση της μελέτης 
του έργου.

«Το όλο έργο μελετήθηκε με ιδιαίτερη προσοχή, αφού 
της πρώτης συστηματικής αποτύπωσης του το 2003 
ακολούθησε ιστορική έρευνα της πορείας του από την 
πρώτη εγκατάσταση στο λόφο μέχρι σήμερα, 
εντοπίστηκαν οι αλλοιώσεις και 
παραμορφώσεις που προκάλεσαν 
οι διάφορες επεμβάσεις και 
εκτιμήθηκε η παθολογία όλων 
των στοιχείων του 
συγκροτήματος. Ακολούθησαν οι 
προτάσεις συντήρησης και 
αποκατάστασης, οι απαραίτητες 
αδειοδοτήσεις μετά από τους 
σχετικούς ελέγχους (Κεντρικό 
Αρχαιολογικό Συμβούλιο, 
Πολεοδομία κτλ.) και τελικά το 
έργο μετά από αξιολόγηση εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ. 
Σήμερα το έργο βρίσκεται στη φάση προκήρυξης για την 
επιλογή του κατάλληλα εξειδικευμένου εργολήπτη. Το 
γεγονός ότι φορέας εκτέλεσης και επίβλεψης είναι το 
ίδιο το Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού εγγυάται 
για την άρτια ολοκλήρωσή του».

Ο Ιωσήφ Ν. Στεφάνου κατάγεται από την Άνω Σύρο. 
Είναι αρχιτέκτων πολεοδόμος, ομότιμος καθηγητής στο 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ιδρυτής του 
Εργαστηρίου Πολεοδομικής Σύνθεσης του Τμήματος 
Αρχιτεκτόνων, καθώς και τ. πρόεδρος της Ανώτατης 
Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
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Εν ολίγοις Εν ολίγοις 

Τι γινόταν μέχρι χθες
Ανεξέλεγκτη Διάθεση Αποβλήτων
Ìώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμά-
των (ÌΑΔΑ) είναι οι χώροι στους οποίους 
συγκεντρώνονται τα σκουπίδια, χωρίς να 
υπάρχουν οι υποδομές που χρειάζονται για 
την προστασία της δημόσιας υγείας και του 
περιβάλλοντος. Ãι επιπτώσεις που δημιουρ-
γούνται είναι πολύ σοβαρές για το νερό (μι-
κρόβια, βαρέα μέταλλα, τοξικές ουσίες), τον 
αέρα (διοξίνες, οσμές, φαινόμενο θερμοκη-
πίου, τρύπα όζοντος) και το έδαφος (φυτά, 
καλλιέργειες, βοσκοτόπια). ¡ι'αυτό και η 
¶υρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει την άμεση 
παύση της λειτουργίας τους, επιβάλλοντας 
μάλιστα αυστηρά πρόστιμα στους δήμους 
που δεν φροντίζουν για το κλείσιμο και την 
αποκατάσταση των ÌΑΔΑ που βρίσκονται 
στην περιοχή τους.

Τι πρέπει  
να γίνεται σήμερα
Υγειονομική Ταφή
Ένας ενδεδειγμένος τρόπος για την αντιμε-
τώπιση αυτού του προβλήματος είναι η δημι-
ουργία μεγάλων στεγανών λεκανών στο έδα-
φος, μέσα στις οποίες γίνεται η διάθεση των 
απορριμμάτων. Æα απορρίμματα τοποθετού-
νται σε στρώσεις ύψους 2-3 μέτρων, συμπιέ-
ζονται και καλύπτονται με χώμα στο τέλος 
κάθε ημέρας. Ένας τέτοιος χώρος ονομάζε-
ται Ìώρος Ëγειονομικής Æαφής Απορριμμάτων 
(ÌËÆΑ) και κατασκευάζεται με τέτοιο τρόπο 
ώστε να εμποδίζονται ή να ελαχιστοποιούνται 
οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον από 
τους ρύπους, όπως είναι τα στραγγίσματα, το 
βιοαέριο, τα μικροαπορρίμματα, οι οσμές 
κτλ. Όταν ο ÌËÆΑ γεμίσει, καλύπτεται με χώ-
μα πάχους 1 μέτρου περίπου και αφού στε-
γανωθεί, επαναφέρεται στην αρχική του κα-
τάσταση και για ένα χρονικό διάστημα παρα-
κολουθείται συστηματικά, γιατί εξακολουθεί 
να παράγει ρύπους όπως είναι το βιοαέριο ή 
τα στραγγίσματα. Αφού γίνουν οι κατάλληλες 

διαμορφώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
άλλους σκοπούς (για παράδειγμα μετά από 
δενδροφύτευση μπορεί να γίνει πάρκο ανα-
ψυχής).
Ανάλογα με τα απόβλητα που δέχονται οι 
Ìώροι Ëγειονομικής Æαφής διακρίνονται σε:  

    Ìώρους ταφής επικίνδυνων αποβλήτων
    Ìώρους ταφής μη επικίνδυνων αποβλή-

των

    Ìώρους ταφής αδρανών αποβλήτων

Μεταφόρτωση
ªε περίπτωση που τα απορρίμματα προκει-
μένου να φτάσουν στον ÌËÆΑ χρειάζεται να 
μεταφερθούν σε απόσταση μεγαλύτερη από 
30 χλμ. και η ημερήσια ποσότητά τους ξε-
περνά τους 20 τόνους, τότε είναι καλό να 
δημιουργούνται ªταθμοί Μεταφόρτωσης 

Η Διαχείριση  
των απορριμμάτων

Οι ΧΥΤΑ της Περιφέρειας

Οι ΧΑΔΑ της Περιφέρειας

   Δωδεκάνησα Κυκλάδες Σύνολο Περιφέρειας
       Κατασκευασμένοι - Λειτουργούντες 8 9 17
        Υπό κατασκευή 4 2 6
        Αρχικό στάδιο / Υπό μελέτη 4 7 11
        Σύνολο 16 18 34

   Δωδεκάνησα Κυκλάδες Σύνολο Περιφέρειας
       Ενεργοί 7 13 20
       Ανενεργοί 22 22 44
       Αποκατεστημένοι 14 10 24
       Σύνολο 43 45 88

Ο ΧΥΤΑ της Σύρου
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Εν ολίγοις Στα βήματα  
του ΕΣΠΑ
Οι εξελίξεις  
από τεύχος σε τεύχος

Πορεία 
υλοποίησης
Συνολικά μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, 
για το μέρος του Προγράμματος που 
αφορά το Νότιο Αιγαίο:

    έχουν δημοσιοποιηθεί προσκλήσεις 
ύψους 444 εκ. €

   έχουν ενταχθεί συνολικά στο 
Πρόγραμμα (στους Άξονες που 
αφορούν στην Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου) πράξεις προϋπολογισμού 
313,6 εκ. € (ποσοστό 112%)

   έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις 
242,3 εκ. € (ποσοστό 86,5%) και 

   έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές 
90,8 εκ. € (ποσοστό 32,4%)

(δείτε το  ιστόγραμμα της πορείας του 
Προγράμματος στο Νότιο Αιγαίο)

Σε σχέση με τις δράσεις που διαχειρίζεται 
η ΕΔΑ της Περιφέρειας, η εικόνα είναι η 
εξής. 
Ως τώρα η ΕΔΑ έχει δημοσιοποιήσει 35 

προσκλήσεις στους τελικούς δικαιούχους, 
προκειμένου να υποβάλουν προτάσεις για 
ένταξη στο Πρόγραμμα, καθώς και 3 
προσκλήσεις τομεακών επιχειρησιακών 
προγραμμάτων.
Μέχρι τις 28/2/2011 είχαν ενταχθεί

    Στο Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου: 79 
πράξεις προϋπολογισμού 133,1 εκ. €, 
για τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί 
δαπάνες ύψους 31,9 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 τους δύο πρώτους μήνες του 
2011).
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(ªΜΑ). Η μεταφόρτωση γίνεται με απορριμ-
ματοφόρα στους προσωρινούς αυτούς χώ-
ρους συγκέντρωσης, προκειμένου στη συνέ-
χεια να μεταφερθούν στον ÌËÆΑ με ειδικά 
οχήματα κατάλληλα για κίνηση σε μεγάλες 
αποστάσεις.

Εναλλακτική Διαχείριση
Η εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων 
περιλαμβάνει τη συλλογή υλικών όπως οι συ-
σκευασίες, οι μπαταρίες, οι ηλεκτρικές συ-
σκευές, τα λάστιχα κ.α., ώστε είτε να χρησιμο-
ποιηθούν ξανά, είτε υλικά τους να αξιοποιη-
θούν σε κάποιο άλλο προϊόν. ºομμάτι της 
εναλλακτικής διαχείρισης είναι και η ανακύ-
κλωση.
Έτσι λοιπόν ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο 
σύστημα διαχείρισης αστικών αποβλήτων 
πρέπει να συνδυάζει την εφαρμογή προ-
γραμμάτων για την αποτελεσματική συλλογή 
των απορριμμάτων, τον περιορισμό της παρα-
γωγής σκουπιδιών, τη διαλογή στην πηγή, την 
ανακύκλωση υλικών, την μεταφόρτωση σε 
περίπτωση που είναι οικονομικά συμφέρου-
σα, τη χρήση μεθόδων επεξεργασίας με 
στόχο την ενεργειακή αξιοποίηση ή την επα-
ναχρησιμοποίηση των υλικών και τη διάθεση 
του τελικού υπολείμματος σε σύγχρονους 
Ìώρους Ëγειονομικής Æαφής Ëπολειμμάτων 
(ÌËÆË).

Η σημερινή κατάσταση 
στην Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου
ªτο νομό Δωδεκανήσου σήμερα υπάρχουν 8 
κατασκευασμένοι ÌËÆΑ που εξυπηρετούν 
157.000 μόνιμους κατοίκους περίπου, δηλα-
δή το 83% του πληθυσμού του νομού. Αυτό το 
διάστημα στα Δωδεκάνησα κατασκευάζονται 
4 ακόμη νέοι ÌËÆΑ, 1 επεκτείνεται, ενώ σχε-
διάζονται και ωριμάζουν 4 ακόμα σε ισάριθ-
μα νησιά. Με την ολοκλήρωση του σχεδια-
σμού που υπάρχει θα εξυπηρετούνται συνο-
λικά από σύγχρονους ÌËÆΑ σε 15 νησιά οι 
περίπου 190.000 μόνιμοι κάτοικοι του νομού  
Δωδεκάνησα.
ªτο νομό ºυκλάδων έχουν ήδη κατασκευα-
στεί 9 ÌËÆΑ, οι οποίοι καλύπτουν 49.600 μό-
νιμους κατοίκους (δηλαδή το 45% του πληθυ-
σμού του νομού), ενώ κατασκευάζονται 2 
ακόμη. ªχεδιάζεται και ωριμάζει η κατα-
σκευή 7 νέων ÌËÆΑ και 4 ªΜΑ ή ÌËÆΑ, που θα 
εξυπηρετούν ισάριθμα νησιά. Με την ολο-
κλήρωση του σχεδιασμού θα εξυπηρετούνται 
συνολικά οι 110.000 μόνιμοι κάτοικοι των 
ºυκλάδων σε 23 νησιά.

Πορεία Προγράµµατος στο Νότιο Αιγαίο
(µέχρι 28.2.2011)

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

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

Στηρίζει ό,τι αξίζει

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενωσης

διεύθυνση:
τηλ. :
φαξ :

ιστοσελίδα: 
e-mail: 

επίβλεψη έκδοσης: 
δημιουργικό: 

εκτύπωση: 

Σάκη Καράγιωργα 22 - 84100 Σύρος
2281360800
2281360860
www.notioaigaio.gr 
notioaigaio@mou.gr
Βαγγέλης Αραγιάννης
ACCESS AE
ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΕ
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Έργα που εντάχθηκαν από την ΕΔΑ της Περιφέρειας στο διάστημα από 1/1 έως 28/2/2011
  

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

 1 9 58 Στερέωση και ανάδειξη αρχαίου οικισμιού στη Βρουλιά  ΚΒ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων 
    νότιας Ρόδου Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού 654.500

 2 9 58 Διαμόρφωση και ανάδειξη ιερού Ερεθιμίου Απόλλωνος  ΚΒ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων  
    στον Θεολόγο Ρόδου Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού 667.000

 3 9 58 Ιερά Μονή Αγ. Νικολάου Βάνης στην Τήνο - Επισκευή και   2η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων  
    αποκατάσταση καθολικού και τράπεζας Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού 300.000

 4 9 59 Ιστορικό λαογραφικό μουσείο Λυκείου Ελληνίδων Σύρου Δ. Σύρου - Ερμούπολης 2.675.654

 5 9 75 Προμήθεια εξοπλισμού για τις ακαδημαϊκές μονάδες  
    του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Ρόδο και Σύρο Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2.000.000

 6 9 75 Αποκατάσταση κτιρίου Β΄ κτιριακού συγκροτήματος  
    Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο Πανεπιστήμιο Αιγαίου 9.458.244

 7 10 23 Βελτίωση οδού από διασταύρωση Βαγιάς έως περιοχή Λιγγίνου  
    ν. Πάτμου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 585.800

 8 10 23 Βελτίωση νότιου περιφερειακού δρόμου ν. Σερίφου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 920.000

 9 10 23 Βελτίωση περιφερειακών - τοπικών οδών στις νήσους Αμοργό,  
    Σίκινο, Αστυπάλαια & Μεγίστη ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 3.100.000

 10 10 23 Βελτίωση οδού Α. Πούντας - Αγ. Ανάργυροι Αστυπάλαιας Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 393.000

 11 10 58 Αποκατάσταση του Μοναστηρίου του Αγ. Γεωργίου του Βουνού  4η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων  
    στο Καστελόριζο Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού 1.100.000

  ΣΥΝΟΛΑ    21.854.198

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 428.800

  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 21 59 Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδομής 3.700.000

  11 27 45 Διαχείριση και διανομή νερού 38.350.195

  12 28 59 Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδομής - Υποδομές σύγχρονου πολιτισμού 2.324.346

  13 29 59 Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδομής (για τα μικρά νησιά και τις περιόχες χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης  
     της Περιφέρειας) 2.000.000

  14 30 58 Προστασία & διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς (για τα μικρά νησιά και τις περιόχες χαμηλής οικονομικής  
     ανάπτυξης της Περιφέρειας) 2.218.000

  15 31 23 Περιφερειακές και Τοπικές οδοί (για τα μικρά νησιά και τις περιόχες χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης 
     της Περιφέρειας) 7.001.200

  16 32 75 Εξοπλισμός ΙΕΚ 1.000.000

  17 33 75 Υποδομές στον τομέα της πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 8.000.000

  18 35 57 Bελτίωση τουριστικών υπηρεσιών 8.000.000

  19 36 46 Επεξεργασία Υδάτων - Λύματα (για τα μικρά νησιά και τις περιόχες χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης  
     της Περιφέρειας) 8.000.000

  20 37 75 Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης (Εξοπλισμός Ειδικών Σχολείων) 1.000.000


