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Αγαπητοί αναγνώστες,

Τον περασμένο Δεκέμβριο εγκρίθηκε το Περιφερειακό Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου για τη νέα προγραμματική περίοδο 

2014-2020. Το Πρόγραμμα, όπως θα διαβάσετε αναλυτικότερα στο 

οπισθόφυλλό μας, βρίσκεται στη φάση της προετοιμασίας, ώστε 

το δεύτερο εξάμηνο αυτής της χρονιάς να ξεκινήσει η υποβολή 

προτάσεων προς ένταξη και η υλοποίηση έργων. Παράλληλα προχωρά 

με ταχείς ρυθμούς η υλοποίηση των έργων της τρέχουσας περιόδου 

που ολοκληρώνεται στο τέλος του 2015. Για τις προτεραιότητες που 

θέτει η Περιφέρεια στο «σταυροδρόμι» των δύο προγραμματικών 

περιόδων, αλλά και για τις ενέργειες που δρομολογούνται προκειμένου 

να αναγνωριστεί εμπράκτως το θέμα της νησιωτικότητας, μας μιλά ο 

Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος με μια συνέντευξη 

που παραχώρησε στη δημοσιογράφο Ρένα Παυλάκη-Διακίδη.

Στο τεύχος αυτό διαβάστε ακόμη ένα αφιέρωμα στην Κω, το νησί με τη 

μεγάλη τουριστική ανάπτυξη, αλλά και την πλούσια ιστορία, όπου μέσω 

του ΕΣΠΑ διατίθενται πάνω από 60 εκ. ευρώ, καθώς και για το πολύ 

σημαντικό έργο που γίνεται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου 

στη Σταυροπηγιακή Μονή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Ρουκουνιώτη στη 

Σύμη. Τέλος μπορείτε όπως κάθε φορά να ενημερωθείτε για την πρόοδο 

του Προγράμματος από το προηγούμενο τεύχος μας μέχρι σήμερα.

Καλή ανάγνωση.

διεύθυνση: Σάκη Καράγιωργα 22 - 84100 Σύρος
τηλ.: 22813 60800 
φαξ: 22813 60860

ιστοσελίδα: www.eda.notioaigaio.gr 
e-mail: notioaigaio@mou.gr

επίβλεψη έκδοσης: Βαγγέλης Αραγιάννης, Νίκος Αλμπανόπουλος
εκτύπωση: ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΕ

Εκδίδεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρησης 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Το εξώφυλλο μας:
Η Μονή Ρουκουνιώτη στη Σύμη

σε αυτό το τεύχος
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«Στο Νότιο Αιγαίο εξακολουθεί να 
δοκιμάζεται η Συνθήκη της Ρώμης»

Συνέντευξη του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου στη Ρένα Παυλάκη-Διακίδη

Στους πρώτους μήνες της θητείας του ο κ. Χατζημάρκος διαπιστώνει σοβαρό 
πολιτικό έλλειμμα στη μέχρι σήμερα διαχείριση τεσσάρων Κοινοτικών Πλαισίων 
Στήριξης, αφού τα νησιά της Περιφέρειας, μετά από έναν πακτωλό κονδυλίων, εξα-
κολουθούν να έχουν σοβαρές ελλείψεις σε βασικά έργα υποδομής, ενώ το νέο ΠΕΠ 
2014 – 2020, είναι το μικρότερο σε όλη τη χώρα, ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι 
το Νότιο Αιγαίο συμπεριλαμβάνεται στις «περισσότερο αναπτυγμένες» Περιφέρειες. 

Ο Περιφερειάρχης υπογραμμίζει ότι τα προβλήματα θα λυθούν μόνο εφόσον η 
έννοια της νησιωτικότητας αναγνωριστεί εμπράκτως από την ελληνική κυβέρνηση 

και υπενθυμίζει ότι «αυτό που απετέλεσε το 1960, στη Συνθήκη της Ρώμης τον υπέρ-
τατο στόχο την Ευρωπαίων, το να δημιουργήσουν ένα χώρο ίσων ευκαιριών, σήμερα 
δοκιμάζεται ουσιαστικά στις δυσπρόσιτες περιοχές της Ευρώπης, που δεν είναι άλλες 
από τις νησιωτικές. Αν η Ευρώπη θέλει να κρατήσει τον καταστατικό της ρόλο, τον 
αρχικό πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό στόχο της, πρέπει να δοκιμαστεί και πρέ-
πει να πετύχει ακριβώς στις πολιτικές κοινωνικής συνοχής και στη διαμόρφωση ενός 
χώρου ίσων ευκαιριών».

Το Νότιο Αιγαίο ως χώρος ίσων ευκαιριών είναι ο μεγάλος στόχος που θέτει ο νέος Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος και 
σκοπεύει, όχι μόνο να αξιοποιήσει στο έπακρο τους διαθέσιμους κοινοτικούς πόρους, αλλά και να δώσει τη μάχη για να συμπεριληφθεί το Νότιο 
Αιγαίο -με «όπλο» τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του- στις Περιφέρειες που χαρακτηρίζονται ως «λιγότερο αναπτυγμένες» και εξασφαλίζουν κατά 
συνέπεια αυξημένους πόρους.  
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Κύριε Περιφερειάρχη, η ανάληψη των καθηκόντων 
σας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, συμπίπτει με 
το τελευταίο στάδιο ολοκλήρωσης των επιχειρησια-
κών προγραμμάτων της τρέχουσας περιόδου. Ποιες 
είναι οι προτεραιότητές σας σε αυτή τη φάση; 
Προτεραιότητά μας δεν μπορεί να είναι άλλη από την 

πλήρη απορρόφηση των πόρων του τρέχοντος ΕΣΠΑ, 

η ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων και η ωρίμανση 

όσων δεν θα μπορέσουν να ολοκληρωθούν, ώστε  να 

εξασφαλισθεί η χρηματοδότησή τους στην επόμενη 

προγραμματική περίοδο. Υπάρχει μια συζήτηση για ενδε-

χόμενη παράταση του προγράμματος. Εμείς δεν την λαμ-

βάνουμε υπόψη μας. Μένουμε προσηλωμένοι στο χρονικό 

ορόσημο της 31ης Δεκεμβρίου 2015. Παρακολουθούμε 

καθημερινά, πολύ στενά την εξέλιξη όλων των έργων που 

είναι ενταγμένα, ούτως ώστε να φτάσουμε στο τέλος αυ-

τής της προγραμματικής περιόδου έχοντας επιτύχει να μη 

χάσουμε ούτε ένα ευρώ κοινοτικών πόρων. Ταυτόχρονα, 

να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση και τη συνέχιση 

των έργων που κρίνουμε απολύτως απαραίτητα και που 

δεν θα έχουν ολοκληρωθεί, στην επόμενη προγραμματι-

κή περίοδο. Και τους δύο στόχους φαίνεται μέχρι στιγμής 

να τους επιτυγχάνουμε. Είμαστε αισιόδοξοι ότι ομαλά θα 

πάμε στο κλείσιμο της τρέχουσας προγραμματικής περι-

όδου και εγκαίρως θα έχουμε μεταφέρει στην επόμενη τα 

έργα που αξιολογούνται ως πρώτης προτεραιότητας και 

έχουν ωριμότητα και προοπτική ολοκλήρωσης.

 

Αυτή την περίοδο ξεκινά το νέο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα για το Νότιο Αιγαίο, τμήμα του ΕΣΠΑ 

2014-2020. Πως σχεδιάζετε να το αξιοποιήσετε, 
δεδομένου ότι αφορά περισσότερο άυλες δράσεις 
και λιγότερο υποδομές; 
Βρισκόμαστε σε μεταβατικό στάδιο: τελειώνει μια προ-

γραμματική περίοδος και αρχίζει η επόμενη. Με τα μέχρι 

σήμερα δεδομένα, η νέα περίοδος ενδέχεται να είναι η 

τελευταία ευκαιρία για την Ελλάδα να διαχειριστεί κοι-

νοτικούς πόρους. Κατά συνέπεια, πρέπει να δράσουμε 

αναλόγως, ιδιαίτερα εν μέσω κρίσης, με τις καταστάσεις 

να πιέζουν,  ούτως ώστε με τους πόρους της επόμενης 

προγραμματικής περιόδου, να δώσουμε όσο περισσότε-

ρες λύσεις μπορούμε στα πολύ μεγάλα ανοιχτά μέτωπα 

που έχουν τα νησιά μας. Να τους αξιοποιήσουμε με τρόπο 

τέτοιο, που να απαντήσουμε στις προκλήσεις της περιό-

δου αυτής. Ερχόμενοι μετά από μια βαθιά εξαετή ύφεση 

αλλά ταυτοχρόνως και με πολύ μεγάλα κενά σε ότι αφορά 

την «αξιοποίηση» των πόρων των προηγούμενων κοινοτι-

κών προγραμμάτων, κάνουμε μια θλιβερή διαπίστωση: ότι 

μετά από τέσσερα κοινοτικά πλαίσια στήριξης, δυστυχώς 

οι πληγές στα νησιά είναι ακόμη απαράδεκτα πολλές και 

μεγάλες. 

Οι πόροι που προβλέπονται στο νέο ΕΣΠΑ για το 
Νότιο Αιγαίο, επαρκούν για να κλείσετε αυτές τις 
πληγές; 
Σε ό,τι αφορά το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, αυτή τη 

στιγμή έχουμε μόνο άξονες και ποσά ανά άξονα. Ποσά ελά-

χιστα μπροστά στα κενά που καλούμαστε να καλύψουμε. 

Δυστυχώς, το νέο ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου είναι το μικρότερο 

στην Ελλάδα. Μόνο 168 εκατ. ευρώ, ένα ποσό υπερβολικά 

χαμηλό για να καλύψει τις ανάγκες των 52 κατοικημένων 

νησιών της Περιφέρειάς μας. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι η 

διαχείριση των χρημάτων αυτών είναι εξαιρετικά δύσκολη 

σε σχέση με την πίεση που έρχεται από τους νησιώτες, από 

τις τοπικές κοινωνίες κάθε νησιού.

Για να αντιληφθείτε το μέγεθος του προβλήματος είναι 

σκόπιμο να κάνετε τη σύγκριση. Υπήρξε προγραμματική 

περίοδος που η περιοχή μας δέχτηκε και 1,2 δις ευρώ!  

Κι όμως, παρά τα ασύλληπτα ποσά που εισέρευσαν στο 

Νότιο Αιγαίο, τα νησιά είναι ακόμη γυμνά από βασικές 

υποδομές. Μεγάλες ελλείψεις εντοπίζονται σε λιμενικές 

υποδομές, σε δομές υγείας, σε σχολικές αίθουσες, αερο-

δρόμια, οδικό δίκτυο και δυστυχώς ακόμη και σε  δίκτυα 

ύδρευσης, αποχέτευσης και εγκαταστάσεις διαχείρισης 

απορριμμάτων. Θλιβερή διαπίστωση και αυταπόδεικτο 

πολιτικό έλλειμμα στην περιοχή μας, ότι δεν έχουμε ούτε 

ένα νησί που να είναι καλυμμένο στους προαναφερθέντες 

τομείς. Αυτό σημαίνει ότι έλλειψε ο στρατηγικός σχεδια-

σμός και η ορθολογική διαχείριση. Αυτό αναδεικνύει τις 

τεράστιες ευθύνες, όχι μόνο του κεντρικού κράτους οι 

οποίες είναι υπαρκτές και δεν τις αρνούμαστε, αλλά και 

της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Μιλάτε για πολύ μεγάλες ελλείψεις σε βασικές 
υποδομές. Όμως, το τελευταίο ΕΣΠΑ δεν προορί-
ζεται για έργα υποδομής, τα οποία υποτίθεται ότι 
θα έπρεπε να είχαν γίνει με τα τέσσερα κοινοτικά 
πλαίσια που προηγήθηκαν. Με αυτό ως δεδομένο,  
πώς θα καλύψετε τις ανάγκες των νησιών;
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Αυτό ακριβώς που περιγράφετε, είναι και ο λόγος που θέ-

σαμε ως πολιτικό στόχο να «χτυπήσουμε» την κατάταξη 

της Περιφέρειας στις πλούσιες και ανεπτυγμένες της Ευ-

ρώπης και να απαντήσουμε τεχνοκρατικά ότι δεν ανήκου-

με σε αυτές. Είναι μια μάχη που θα δώσουμε στην επόμενη 

διετία και έχουμε ισχυρά επιχειρήματα να αντιτάξουμε. Για 

το Νότιο Αιγαίο είναι μια μάχη επιβίωσης, διότι η κατάταξη 

αυτή μας στερεί πάρα πολλούς πόρους και μας αποκλείει 

από πολλά χρηματοδοτικά προγράμματα. Ουδέποτε στο 

παρελθόν υπήρξε πολιτική αντίσταση πάνω σε αυτήν την 

εξέλιξη  και αυτό το πολιτικό έλλειμμα, δυστυχώς, το πλη-

ρώνουν πολύ ακριβά τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Το πλη-

ρώνουν σε θέσεις εργασίας, σε υποδομές, σε ανάπτυξη, σε 

πόρους οικονομικούς και ανθρώπινους. Γι αυτό θέσαμε ως 

πρώτο στόχο να κινηθούμε, παράλληλα με την αξιοποίηση 

των πόρων του επόμενου προγράμματος, προς την ακύ-

ρωση αυτής της άδικης και δυσμενέστατης εξέλιξης. 

Με ποια επιχειρήματα σχεδιάζετε να αντικρούσετε 
την κατάταξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στις 
πλούσιες Περιφέρειες της Ευρώπης;
Η κατάταξη των Περιφερειών έγινε με αποκλειστικό 

κριτήριο, το μέσο εισόδημα ανά κάτοικο κάθε περιοχής, 

πράγμα που από μόνο του αποτελεί λάθος. Πλην όμως, 

αυτό που ισχύει στη χώρα μας και δεν ισχύει σε καμία 

άλλη ευρωπαϊκή χώρα, είναι ότι ο υπολογισμός του δεί-

κτη του μέσου εισοδήματος σε όλη την υπόλοιπη Ευρώ-

πη γίνεται επί πραγματικών εισοδημάτων, ενώ στη χώρα 

μας δυστυχώς ισχύει ακόμη η πατέντα των υποθετικών 

εισοδημάτων. Αναφέρομαι στα τεκμήρια διαβίωσης, τα 

οποία διαμορφώνουν εισοδηματικά επίπεδα ακόμη και σε 

ανθρώπους που, ενώ πλήττονται από την ύφεση και την 

ανεργία, εξακολουθούν να φορολογούνται σε ένα συγκε-

κριμένο ύψος εισοδήματος, επειδή κληρονόμησαν ένα 

σπίτι και έχουν ένα αμάξι 1400 κυβικών. Δεν είναι ούτε 

σωστό, ούτε δίκαιο. 

Σε περίπτωση που η μάχη για να συμπεριληφθεί η 
ΠΝΑ στις λιγότερο αναπτυγμένες Περιφέρειες δεν 
έχει θετική έκβαση, πώς θα αναπληρώσετε την 
απώλεια των πόρων;   
Εμείς ξεκινάμε τη μάχη αυτή με αισιοδοξία. Αυτή τη 

στιγμή που μιλάμε, έχοντας μια πρώτη εικόνα και από τη 

στάση που θα τηρήσουν άλλες ευρωπαϊκές περιφέρειες, 

έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι το μέτωπο θα είναι 

πολύ μεγαλύτερο και δεν θα είμαστε μόνοι μας στις Βρυ-

ξέλλες. Θέλω να τονίσω ότι, για να έχουμε επιτυχία εκεί, θα 

πρέπει να έχουμε στο πλευρό μας και την κυβέρνηση. Δεν 

έχουμε κανένα λόγο να αμφιβάλλουμε γι’ αυτό. Δεν έχουμε 

καμία αγωνία ή αμφιβολία, καθώς η ελληνική κυβέρνηση 

έχει μόνο να κερδίσει, στηρίζοντας τη δική μας θέση και 

επιχειρηματολογία. Στην περίπτωση που η μάχη αυτή δεν 

φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα, τότε είναι μονόδρομος, η 

κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού να γίνει από το εθνικό 

σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Δεν 

υπάρχει άλλος δρόμος.

Επιπλέον, δόθηκε η μάχη -και ελπίζω αυτό να γίνει σε-

βαστό και από τη σημερινή κυβέρνηση- το 30% των πό-

ρων όλων των τομεακών προγραμμάτων να εκχωρηθεί 

στις Περιφέρειες, όπως ήταν και η αρχική συμφωνία με 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία κατέληξε να είναι και 

συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης  -ως φορέα 

υποδοχής του νέου χρηματοδοτικού πλαισίου- και της 

ΕΝΠΕ. Σε τομείς όπως είναι η αλιεία, το περιβάλλον και οι 

υποδομές, για το Νότιο Αιγαίο η μεταβίβαση των πόρων 

των τομεακών προγραμμάτων σημαίνει μια πηγή χρημα-

τοδότησης η οποία θα είναι μεγαλύτερη και από το ίδιο το 

ΠΕΠ. Ο στόχος ήταν και παραμένει να γίνει εκχώρηση των 

πόρων αυτών στις Περιφέρειες, διότι κανένας δεν μπορεί 

να έχει καλύτερη εικόνα, να παίρνει αποτελεσματικότερες 

αποφάσεις και να θέτει τις προτεραιότητες σε κάθε τόπο, 

από τον πρώτο και δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης. 

Το ζήτημα αυτό πάντως, εκτός από οικονομικό, 
είναι πρωτίστως πολιτικό. Η νησιωτικότητα ανα-
γνωρίστηκε και κατοχυρώθηκε μεν στα χαρτιά, δεν 
έγινε όμως πράξη μέχρι σήμερα. 
Πιστεύω πως η  ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει επιτέλους 

να αναγνωρίσει αφενός τη νησιωτικότητα, αφετέρου τις 

τρομακτικές ανάγκες των νησιών σε υποδομές, τα οποία 

σε σχέση με την ηπειρωτική Ελλάδα απαιτούν πόρους, που 

για κάθε τομέα είναι προφανώς και δικαίως πολλαπλάσι-

οι, από τους αντίστοιχους, που μια ηπειρωτική περιοχή 

έχει ανάγκη. Στην ηπειρωτική Ελλάδα, για ένα πληθυσμό 

300.000 ανθρώπων, μπορεί να επαρκεί ένα νοσοκομείο, 

ένα οδικό δίκτυο, ένα λιμάνι, ένα αεροδρόμιο, ένας ΧΥΤΑ. 

Εμείς, για τον πληθυσμό των 300.000 ανθρώπων που είναι 

ολόκληρη η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, είμαστε υποχρε-

ωμένοι να έχουμε 115 λιμάνια, 14 αεροδρόμια, τα οποία 

είναι λίγα σε σχέση με τις ανάγκες του πληθυσμού, να 

χρειαζόμαστε μια δομή υγείας ανά νησί, που σήμερα δεν 

υπάρχει και βέβαια δομές στην παιδεία σε κάθε νησί  που 

επίσης δεν υπάρχουν.  Αυτό μας βγάζει έξω από τους στα-

τιστικούς δημοσιονομικούς δείκτες, αλλά κάποιοι πρέπει 

να καταλάβουν ότι η νησιωτικότητα συνίσταται σε αυτό 

ακριβώς. Δεν έχει καμία σχέση με τους στατιστικούς δη-

μοσιονομικούς δείκτες που συναντά κανείς στην ηπειρω-

τική Ευρώπη. Νησιωτικότητα σημαίνει ότι σε κάθε μικρή 

νησιώτικη κοινωνία πρέπει να εκπληρωθεί ο θεμελιώδης 

όρος της Συνθήκης της Ρώμης, που απετέλεσε και τον 

θεμέλιο λίθο της σύστασης της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης, που 

περικλείεται στη φράση «χώρος ίσων ευκαιριών». Αυτό 

που απετέλεσε το 1960, στη Συνθήκη της Ρώμης, τον 

υπέρτατο στόχο των Ευρωπαίων, το να δημιουργήσουν 

ένα χώρο ίσων ευκαιριών, σήμερα δοκιμάζεται ουσιαστι-

κά στις δυσπρόσιτες περιοχές της Ευρώπης, που δεν είναι 

άλλες από τις νησιωτικές. Άρα, αν η Ευρώπη θέλει να κρα-

τήσει τον καταστατικό της ρόλο, τον αρχικό της πολιτικό, 

οικονομικό και κοινωνικό στόχο, αλλά και ένα περιεχόμενο 

το οποίο είναι πολύ διαφορετικό από την υγεία του χρημα-

τοπιστωτικού συστήματος και μόνο, πρέπει να δοκιμαστεί 

και πρέπει να πετύχει ακριβώς στις πολιτικές κοινωνικής 

συνοχής και στη διαμόρφωση ενός χώρου ίσων ευκαι-

ριών. Σήμερα, η αποτυχία είτε της Ευρώπης είτε κυρίως 

των εθνικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα, 

έγκειται στο ότι χώρος ίσων ευκαιριών στην νησιωτική 

Ελλάδα, δεν υφίσταται. 
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Κως,
έργα στο νησί του Ιπποκράτη 

Η Κως συνδυάζει πλούσια ιστορία, σύγχρονο 
τρόπο ζωής, αναπτυγμένη τουριστική υποδομή 
αλλά και γόνιμο έδαφος, που αποτέλεσε πηγή 
ζωής από την αρχαιότητα. Τρίτο σε έκταση νησί 
της Δωδεκανήσου, μετά τη Ρόδο και την Κάρπαθο, 
αλλά δεύτερο από άποψη πληθυσμού σε ολόκληρη 
την Περιφέρεια, βρίσκεται κοντά στα μικρασιατικά 
παράλια και έχει καθημερινή ακτοπλοϊκή σύνδεση 
με τον Πειραιά, τα περισσότερα από τα Δωδεκάνη-
σα και την Τουρκία (Μπόντρουμ). Διαθέτει επίσης 
διεθνές αεροδρόμιο που τη συνδέει απευθείας με 
μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις και εξυπηρετεί κάθε 
χρόνο περισσότερους από 1 εκ. επισκέπτες. 

Αποκαλείται συχνά το «νησί του Ιπποκράτη» αφού εκεί 
γεννήθηκε ο πατέρας της Ιατρικής, τον όρκο του οποίου -προ-
σαρμοσμένο στις συνθήκες της εποχής- δίνουν όσοι ξεκινούν 
την άσκηση επιστημών υγείας. Στις μέρες μας όμως η Κως εί-
ναι επίσης γνωστή και ως «νησί του ποδηλάτου», χάρη σε ένα 
εκτεταμένο δίκτυο ποδηλατόδρομων που αξιοποιούν μόνιμοι 
κάτοικοι και επισκέπτες. Εκτός από την πόλη της Κω στο νησί 
υπάρχουν έξι ακόμα μεγάλοι οικισμοί: Κέφαλος, Καρδάμαινα, 

Αντιμάχεια, Μαστιχάρι, Πυλί και Ζιπάρι. 
Η Κως κατοικούταν από τους προϊστορικούς χρόνους. Αποι-

κίστηκε από τους Κάρες και τους Δωριείς, κατακτήθηκε από 
τους Πέρσες, γνώρισε ακμή τους Βυζαντινούς χρόνους, λεη-
λατήθηκε από τους Σαρακηνούς και είδε να περνούν από τα 
χώματά της Γενοβέζοι, Ενετοί και -βέβαια- Οθωμανοί. Το 1912 
πέρασε στους Ιταλούς αλλά αμέσως μετά τη συνθηκολόγηση 
του Στρατάρχη Μπαντόλιο, το Σεπτέμβριο 1943, καταλήφθη-
κε από τους Γερμανούς. Με το τέλος του πολέμου στην Ευρώ-
πη πέρασε πρόσκαιρα σε αγγλικά χέρια, πριν ενσωματωθεί 
επίσημα στην Ελλάδα στις 7 Μαρτίου 1948, ως συνέπεια της 
Συνθήκης Ειρήνης (Παρίσι, Φεβρουάριος 1947) με την οποία η 
Ιταλία εκχώρησε στη χώρα μας την πλήρη κυριαρχία όλης της 
Δωδεκανήσου. Το μεσοδιάστημα (Μάρτιος 1947 – Ιανουάριος 
1948) τα νησιά -και η Κως- τελούσαν υπό ελληνική διοίκηση. 

Στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος για το Νότιο 
Αιγαίο υλοποιούνται στο νησί έργα προϋπολογισμού 15.3 εκ. 
€, με πληρωμές 12 εκ. €, κάτι που μεταφράζεται σε απορρό-
φηση (τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές) 80% περί-
που. Στα έργα περιλαμβάνονται τέσσερα από τον τομέα του 
Πολιτισμού, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία που αποδί-
δεται στη διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος της Κω και τη 

Η Κως έχει ακτογραμμή 112 χλμ., 
έκταση 290,3 τετραγωνικά χιλιόμετρα 
και πληθυσμό σύμφωνα με την πιο 
πρόσφατη απογραφή 33.388 κατοίκους 

Φωτογραφίες: Νίκος Κασέρης
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διαφύλαξη της πολιτιστικής της κληρονομιάς: Χαρακτηριστικό, 
ο αρχαιολογικός περίπατος στην πόλη ομαδοποιεί τα μνημεία 
μέσα από θεματικές και χρονολογικές (από το 366 π.Χ. ως το 
1947) διαδρομές, με την παράλληλη ανάδειξη πλήθους από 
αυτά (ενδεικτικά και μόνο αναφέρονται ο βωμός του Διονύσου, 
ο ναός Ατταλιδών, ελληνιστικής δυναστείας του 3ου και 2ου 
π.Χ. αιώνα, τμήμα της αρχαίας αγοράς, αρχαίες και παλαιοχρι-
στιανικές οικίες κλπ.). Άλλο σημαντικό έργο είναι η αποκατά-
σταση και επανέκθεση του αρχαιολογικού μουσείου, σε κτίριο 
που είχε αναγερθεί ειδικά για το σκοπό αυτό από τους Ιταλούς 
το 1936, στην καρδιά του ιστορικού και εμπορικού κέντρου της 
πόλης και έχει σήμερα χαρακτηριστεί μνημείο. Μέχρι πρόσφα-
τα όμως και παρά τον ιδιαιτέρως μεγάλο αριθμό επισκεπτών 
του, δεν είχε ανακαινισθεί. Με το έργο έγιναν αρχιτεκτονικές 
και στατικές επεμβάσεις, επιτεύχθηκε η επέκταση των εκθεσια-
κών χώρων στο υπόγειο και τον όροφο, ενώ εμπλουτίστηκε το 
μουσείο με εγκαταστάσεις υγιεινής και πωλητήριο. Δύο ακόμα 
αρχαιολογικά έργα ήταν η οργάνωση έκθεσης στη ρωμαϊκή 
οικία (βλ. πλαίσιο) και η αναβάθμιση του εξοπλισμού για την 
οργάνωση έκθεσης επιγραφικής συλλογής στο Ασκληπιείο, σε 
κτίριο που παλιότερα είχε καταρρεύσει και αποκατασταθεί. 
Άλλα σημαντικά έργα στο πλαίσιο του ΠΕΠ είναι η κατασκευή 
νέων ή η αναβάθμιση εκπαιδευτικών μονάδων (τρία δημοτικά 
και ένα γυμνάσιο), η κατασκευή παιδικού σταθμού στο Ζηπάρι 
και η αγορά και εγκατάσταση νέου προηγμένου εξοπλισμού στο 
νοσοκομείο του νησιού.   

Επιπλέον, 7 εκ. € είναι ο προϋπολογισμός της «Ολοκληρωμέ-
νης Αστικής Ανάπτυξης Κω» (φάσεις Α’ και Β’), ενός «πακέτου» 
μικρότερων έργων και παρεμβάσεων που συνολικά αναβαθμί-
ζουν τον αστικό ιστό της πόλης της Κω (ενδεικτικά, επέκταση 

Επιγραφική συλλογή στο Ασκληπιείο

Η οργάνωση έκθεσης στη Ρωμαϊκή 

Οικία (γνωστή ως Casa Romana) 

στην Κω χρηματοδοτήθηκε από το 

Πρόγραμμα και υλοποιήθηκε από την 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, 

η οποία εξέδωσε ένα πολύ ωραίο 

δίγλωσσο έντυπο οδηγό (βλ. εικόνα 

εξωφύλλου). Στις σελίδες του παρατί-

θεται αρχικά το ιστορικό του μνημεί-

ου που ήρθε στο φως με ανασκαφές 

από τον Luciano Laurenzi την περίο-

δο της ιταλοκρατίας (1933-1936) και 

συντηρήθηκε και αποκαταστάθηκε σταδιακά, με εθνικούς πόρους (1975-1985) 

και πόρους του ΠΕΠ Νότιου Αιγαίου 2000-2006. Στη συνέχεια ο αναγνώστης 

ενημερώνεται για τις τέσσερεις οικοδομικές φάσεις της Οικίας (ελληνιστική, 

περίοδος 142 μ.Χ. – 3ος αι. μ.Χ., ύστερος 3ος – μέσα 4ου αι. μ.Χ., τελική φάση 

μετά το 365 μ.Χ.), τον εξαιρετικό διάκοσμό της (μαρμαροθετήματα, ψηφιδωτά, 

τοιχογραφίες, γλυπτά) και τις εργασίες συντήρησης. Την επιμέλεια του εντύπου 

είχε ο Παύλος Τριανταφυλλίδης και τα κείμενα ο ίδιος, η Μαρία Τσιριμώνα και η 

Ειρήνη Νικολοπούλου. Τη μετάφραση στα αγγλικά η Alexandra Doumas.  

Αρχαιολογικός περίπατος
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και ενοποίηση υπαρχόντων ποδηλατόδρομων, αποκατάσταση πάρκων, ανακαίνιση 
κτιρίου φιλαρμονικής και δημιουργία κέντρου ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης, αναπλά-
σεις σε πλατείες και πολλά ακόμα).  

Ένας σημαντικός αριθμός έργων (συνολικού προϋπολογισμού περίπου 39 εκ. ευρώ) 
υλοποιούνται στο νησί με πόρους του εθνικού (ή, όπως αποκαλείται, «τομεακού») Επι-
χειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης. Από αυτά, έχει 
ολοκληρωθεί και λειτουργεί η κατασκευή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στην Καρ-
δάμαινα (4.7 εκ. €) και ολοκληρώνεται το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης του ίδιου οι-
κισμού (3.9 εκ. €). Έχουν αποκατασταθεί ήδη δύο παλαιοί χώροι άτακτης εναπόθεσης 
απορριμμάτων (ενώ υπολείπεται και εκκρεμεί ακόμα ένας) όπως ήταν υποχρέωση της 
χώρας, τόσο για προφανείς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας υγείας και προστασίας 
του περιβάλλοντος όσο και για να αποφευχθεί η πληρωμή δυσβάσταχτων προστίμων 
από το Δήμο. Η επέκταση του ΧΥΤΑ με νέο κύτταρο αντιμετωπίζει καθυστερήσεις, που 
μπορεί να οδηγήσουν το έργο στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Ωστόσο έχουν 
ολοκληρωθεί οι μελέτες και η διαδικασία αδειοδότησης, συνεπώς η κατασκευή του 
έργου θα μπορούσε να ξεκινήσει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της απαλλοτρίωσης, 
που εκκρεμεί. 

Το μεγαλύτερο από άποψη προϋπολογισμού έργο (20.54 εκ. €) είναι η κατασκευή 
δικτύων αποχέτευσης και οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας διάθεσης λυμάτων στη δη-
μοτική ενότητα Δικαίου, που συνολικά θα εξυπηρετούν 25,000 κατοίκους. Το έργο 
υλοποιείται ήδη, προχωρά με γοργούς ρυθμούς αλλά θα ολοκληρωθεί το 2016, στο 
πλαίσιο της επόμενης προγραμματικής περιόδου.

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στο Κοκκινόνερο

Ο κόμβος στην είσοδο της πόλης

Μαρίνα
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Στο ιστόγραμμα αυτής της σελίδας απεικονίζεται η ετήσια εξέλιξη του Προγράμ-
ματος ως προς το μέρος του που αναλογεί στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, από 
το 2009 (έτος έναρξης της υλοποίησής του) μέχρι σήμερα και στον πίνακα πα-
ρουσιάζεται η πορεία εξέλιξης ανά Άξονα Προτεραιότητας.

Τέλος ειδικά για τις δράσεις που διαχειρίζεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της 
Περιφέρειας, μέχρι τις 30 Απριλίου του 2015 συνολικά είχαν ενταχθεί
•  Στο Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου: 152 πράξεις προϋπολογισμού 219,8 εκ. €, 
για τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες ύψους 141,7 εκ. €.
•  Στο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού: 4 πράξεις προϋπολογισμού 
1,4 εκ. €, για τις οποίες οποία έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες 461,9 χιλ. € και 
•  Στο Ε.Π. Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη: 74 πράξεις προϋπολογισμού 107,7 
εκ. € για τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες ύψους 36,0 εκ. €.

Διανύοντας την τελευταία χρονιά 
υλοποίησής του το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αι-
γαίου 2007-2013 εξακολουθεί να 
παρουσιάζει υψηλές επιδόσεις. Με 
στοιχεία έως τις 30/4/2015 οι πέ-
ντε από τους δεκατρείς Άξονες του 
Προγράμματος που αφορούν στην 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχουν 
συμβάσεις συνολικού ύψους 611,6 
εκ. ευρώ και πληρωμές που φτάνουν 
τα 366,2 εκ. ευρώ (ποσοστό απορρό-
φησης 130,8%). 

Διαχρονική Εξέλιξη του Προγράμματος

Άξονας Προτεραιότητας  Δεσμεύσεις Εντάξεις Συμβάσεις Πληρωμές

Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας 40,0 62,4 58,7 41,0
Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα 107,0 408,4 397,5 217,1

Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής 76,2 110,6 88,0 65,8
Χωρική συνοχή και συνεργασία 50,6 65,9 60,4 37,9

Τεχνική υποστήριξη 6,0 7,9 7,0 4,4
Σύνολο 279,8 655,1 611,6 366,2

Πορεία ανά Άξονα Προτεραιότητας
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Η Ιερά Σταυροπηγιακή Μονή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Ρουκουνιώτη 
στη Σύμη, κτισμένη σε πλάτωμα καλλιεργήσιμης γης στην περιοχή 
«μέσα Νημοράκι» στον Έρεικα, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα 
οχυρωμένου μοναστηριακού συγκροτήματος της περιόδου της 
ιπποτοκρατίας. Η μονή αναγέρθηκε τον 14ο αι. και γνώρισε διαδοχικές 
οικοδομικές φάσεις που τροποποίησαν τη μορφή και τη δομή της, 
προσδίδοντας στον αρχιτεκτονικό ρυθμό της έναν ομολογουμένως 
εντυπωσιακό, φρουριακό χαρακτήρα.

Αξιοσημείωτη ιδιαιτερότητα της μονής αποτελεί η διώροφη μορφολογία των 
δύο καθολικών της, των κεντρικών δηλαδή ναών του συγκροτήματος, που απο-
τελούν και τον πυρήνα του μοναστηριακού συγκροτήματος. Τα καθολικά έχουν 
κτιστεί το ένα υπεράνω του άλλου, προκειμένου να καλύψουν τις αυξανόμενες 
λειτουργικές ανάγκες των μοναχών. Γύρω από τα καθολικά κτίστηκαν βοηθητικοί 
χώροι, μαγειρείο, φούρνος, τραπεζαρία και κελιά, διατεταγμένα σε τρία επίπεδα, 
καθώς και ηγουμενείο και ναΰδριο αφιερωμένο στον Άγιο Σώζοντα. Η μονή δι-
έθετε επίσης δεξαμενές νερού, στάβλο, ελαιοτριβείο και αλώνι ανοικτού τύπου, 

Σταυροπηγιακή Μονή 
Μιχαήλ Ρουκουνιώτη  

στη Σύμη

Συντήρηση και αποκατάσταση με πόρους του προγράμματος



παρουσίαση έργου /11

εγκαταστάσεις που υποστήριζαν τις αγροτικές εργασίες των μοναχών και εξα-
σφάλιζαν τη μέγιστη δυνατή αυτονομία και αυτάρκεια της μονής.

Εκτός από την αρχιτεκτονική  ιδιαιτερότητα του συγκροτήματος, εντύπωση 
προκαλεί ο ζωγραφικός διάκοσμος, που καλύπτει τόσο τις εσωτερικές τοιχοποιίες 
των δύο καθολικών, όσο και τμήματα του εξωνάρθηκα και του προνάου του κάτω 
καθολικού, αλλά και του αρκοσολίου, με τον τάφο των ηγουμένων Κυρίλλου και 
Γαβριήλ (1828). Το κάτω καθολικό διακοσμείται με τοιχογραφίες της περιόδου 
της ιπποτοκρατίας του 14ου/15ου αι., και το άνω καθολικό με μεταβυζαντινές 
τοιχογραφίες του 1738, φιλοτεχνημένες από τον ντόπιο ζωγράφο Γρηγόριο τον 
Συμαίο. Συνδετικός κρίκος των ζωγραφικών διακόσμων των δύο καθολικών συ-
νιστούν οι εμπνευσμένες από τον εικονογραφικό κύκλο του αρχαγγέλου Μιχαήλ 
παραστάσεις του, δείγμα της ιδιαίτερης λατρείας με την οποία τιμάται  ο αρχάγ-
γελος στο νησί της Σύμης.

Οι εργασίες αποκατάστασης του μοναστηριακού συγκροτήματος εντάχθη-
καν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου με τίτλο: «Συντή-
ρηση και Αποκατάσταση Σταυροπηγιακής Μονής Αρχαγγέλου Μιχαήλ Ρουκου-
νιώτη στη Σύμη» και υλοποιήθηκαν από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου 
(πρώην 4η ΕΒΑ) με αυτεπιστασία και προϋπολογισμό 865.000 ευρώ. Οι εργασίες 

κινήθηκαν γύρω από τρεις βασικούς άξονες: την αποκατάσταση και συντήρηση 
των κτιριακών υποδομών του συγκροτήματος με εξυγίανση και εκσυγχρονισμό των 
υφιστάμενων δομών, τη συντήρηση και αποκατάσταση του τοιχογραφικού διακό-
σμου των δύο καθολικών και την οργάνωση εκθέσεων στους χώρους της παλαιάς 
τραπεζαρίας και του ελαιοτριβείου, με λειτουργικά αντικείμενα και αντικείμενα 
καθημερινής χρήσης προερχόμενα από τη μονή. Στο συγκρότημα εξασφαλίστηκε 
πρόσβαση ΑΜΕΑ, ενώ το σύνολο των εργασιών, που εκτελέστηκαν υποδειγματικά, 
συνέβαλε αποφασιστικά στην ποιοτική αναβάθμιση της μορφής, της δομής και της 
χρήσης της μονής, η οποία μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πόλο έλξης στο νησί 
στο πλαίσιο οργανωμένων θρησκευτικών διαδρομών αλλά και μεμονωμένα, ως 
επισκέψιμο μνημείο.

Την ομάδα επίβλεψης του έργου αποτέλεσαν οι Παναγιώτα Ψαρρή, αρχαιο-
λόγος, Κατερίνα Κακακιού, αρχιτέκτονας και Σωτήρης Πατατούκος, συντηρητής 
αρχαιοτήτων και έργων τέχνης.

Το άρθρο έγινε σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων 

Δωδεκανήσου, στην οποία ανήκει και το φωτογραφικό υλικό



ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020: το ξεκίνημα
Το 2015 είναι χρονιά με «διπλή» σημασία για τη χώρα μας, καθώς σε αυτή συναντιούνται 

δύο αναπτυξιακές περίοδοι: Το τρέχον ΕΣΠΑ, δηλ. το σχέδιο για την περίοδο 2007-2013 

που φέτος ολοκληρώνεται και το επόμενο, το σχέδιο για την περίοδο 2014-2020, που 

εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρσι και αναμένεται να «τρέξει» (να υπάρξουν 

δηλ. οι πρώτες εντάξεις έργων και δράσεων και ακολούθως η αρχική ροή πόρων προς 

τη χώρα) το φθινόπωρο του 2015. Όπως συνέβη και με το προηγούμενο, το νέο ΕΣΠΑ 

διακρίνεται σε «τομεακά» και «περιφερειακά» προγράμματα, ένα εκ των οποίων αφορά 

την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου. Ας δούμε τα πρώτα βήματα του νέου περιφερειακού 

προγράμματος.

Η έγκριση
Η περίοδος σχεδιασμού για το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για τις Κυκλάδες και τη 

Δωδεκάνησο ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2012. Οι αρχικές σκέψεις και κατευθύνσεις, 

αφού ζυμώθηκαν -στο πλαίσιο μιας ευρύτατης διαβούλευσης- με τις προτάσεις 

και παρατηρήσεις των αρμόδιων υπουργείων, κοινωνικών φορέων & εταίρων και 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποκρυσταλλώθηκαν σε προγραμματικά κείμενα που 

υποβλήθηκαν προς έγκριση στην Επιτροπή αρχικά την άνοιξη 2014 και στη συνέχεια, 

μετά από βελτιώσεις και συμπληρώσεις, το φθινόπωρο του ίδιου έτους. Το Πρόγραμμα 

εγκρίθηκε οριστικά στις 18 Δεκεμβρίου 2014. 

Οι πόροι 
Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του ΠΕΠ ανέρχεται σε 168,2 εκ. ευρώ. Από αυτά 

ποσοστό 50% προέρχεται από τα ταμεία της Ε.Ε. (62,2 εκ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης και 21,9 εκ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), ενώ 

το υπόλοιπο 50% (84,1 εκ. ευρώ) αποτελεί την εθνική συμμετοχή. Εκτός από το ΠΕΠ 

όμως, η Περιφέρεια εκτιμάται ότι θα αντλήσει πόρους και από τα Τομεακά Επιχειρησιακά 

Προγράμματα του ΕΣΠΑ (ποσά κατά προσέγγιση): 

• Από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη», 180 εκ. € 

• Από το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», 150 εκ. € 

• Από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», 47 εκ. €

• Από το ΕΠ «Αγροτική Ανάπτυξη», 120 εκ. €

• Από το ΕΠ «Θάλασσα και Αλιεία», 10 εκ. € 

• Από το ΕΠ «Διασυνοριακή Συνεργασία Ελλάδα – Κύπρος»

Συνεπώς, το σύνολο των πόρων που θα επενδυθούν στην Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου την 

περίοδο υλοποίησης του ΕΣΠΑ (από το τελευταίο τρίμηνο του 2015 ως το τέλος του 2023) 

αναμένεται να προσεγγίσει τα 650 εκ. €.  

Η δομή του Προγράμματος
Το ΠΕΠ προβλέπει 7 Άξονες Προτεραιότητας:

1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας (22,4 εκ. €)

Περιλαμβάνονται υποδομές και ενισχύσεις στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας, 

τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών καθώς και την ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας (ίδρυση νέων επιχειρήσεων αλλά και υποστήριξη των 

επιχειρηματικών σχεδίων υφιστάμενων επιχειρήσεων).

2. Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων (33,5 εκ. €)

Προβλέπονται έργα και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτήρια και 

κατοικίες, προστασίας από περιβαλλοντικούς κινδύνους (πλημμύρες, φωτιές, διάβρωση 

ακτών), προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, διαχείρισης νερού, δράσεις αστικής 

ανάπτυξης, έργα προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς και άλλα. 

3. Βελτίωση βασικών υποδομών (41,1 εκ. €)

Θα υλοποιηθούν έργα που βελτιώνουν και αναβαθμίζουν τις υποδομές μεταφορών 

(κυρίως λιμενικών), υγείας και πρόνοιας (περιλαμβανομένου και του εκσυγχρονισμού 

του εξοπλισμού τους) και εκπαίδευσης & αρχικής κατάρτισης.

4. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης - Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού 

(43 εκ. €)

Περιλαμβάνονται προγράμματα για την προώθηση της απασχόλησης και κατάρτισης 

ανέργων αλλά και εργαζόμενων, για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, καθώς επίσης 

δράσεις για την κοινωνική ενσωμάτωση και την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών 

(βρεφονηπιακοί σταθμοί, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης και κέντρα διημέρευσης 

ατόμων με αναπηρία), τη βελτίωση της απασχόλησης, την τοπική ανάπτυξη και την 

ανάπτυξη νέων μοντέλων παροχής υγείας, με προγράμματα πρόσβασης ευπαθών 

ομάδων σε υπηρεσίες υγείας και δράσεις προαγωγής υγείας.

5. Ενίσχυση της Περιφερειακής Συνοχής (25 εκ. €)

Άξονας επικεντρωμένος στις ανάγκες των μικρών νησιών της Περιφέρειας (με πληθυσμό 

έως 3.000 κατοίκους). Περιλαμβάνει έργα μεταφορών, υγείας, πρόνοιας, παιδείας, 

περιβάλλοντος και πολιτισμού.

6. Τεχνική υποστήριξη ΕΤΠΑ (2,3 εκ. €)

7. Τεχνική υποστήριξη ΕΚΤ (0,8 εκ. €)

Περιλαμβάνονται δράσεις για την υποστήριξη της υλοποίησης του Προγράμματος, την 

αξιολόγηση των πράξεων, την ενημέρωση των δικαιούχων και των πολιτών και άλλα. 

Τα πρώτα βήματα
Ο νέος νόμος (Ν. 4314/2014) που διέπει την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 

ψηφίστηκε το Δεκέμβριο 2014. Σύμφωνα με τις διατάξεις του για να ενεργοποιηθούν τα 

Προγράμματα θα πρέπει να γίνει η εξειδίκευσή τους, δηλαδή ένα κείμενο με αναλυτική 

περιγραφή των προβλεπόμενων δράσεων και των ακολουθούμενων διαδικασιών και να 

εγκριθούν τα κριτήρια επιλογής των έργων. Επίσης το επόμενο διάστημα -μέχρι τις αρχές 

του καλοκαιριού- θα συνεδριάσουν οι Επιτροπές Παρακολούθησης (δηλ. τα όργανα που 

έχουν την ευθύνη παρακολούθησης της υλοποίησης των Προγραμμάτων) προκειμένου 

να εγκριθούν τα παραπάνω. 

Τέλος έγινε η αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης προκειμένου να διαχειριστεί 

τόσο το νέο Πρόγραμμα όσο και τους πόρους που θα εκχωρηθούν στην Περιφέρεια από 

τα Τομεακά Προγράμματα. Στη συνέχεια θα ξεκινήσει η γνωστή και από το τρέχον ΕΣΠΑ 

δημοσίευση προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων προς αξιολόγηση και ένταξη. 


