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Στα βήματα του ΕΣΠΑ

Αγαπητοί αναγνώστες,

Συμπληρώνοντας τον Ιούνιο έναν χρόνο από την επίσημη έναρξη του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 που έγινε με 

τη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στη Σύρο, το Πρόγραμμα 

έχει περάσει πλέον στην υλοποίηση. Όπως θα διαβάσετε και πιο αναλυτικά 

στο οπισθόφυλλό μας έχουν ήδη ενταχθεί 16 έργα και δράσεις συνολικού 

προϋπολογισμού 19,4 εκ. ευρώ και οι εντάξεις νέων έργων συνεχίζονται με ταχείς 

ρυθμούς.

Στο καινούριο τεύχος της Επικοινωνίας θα βρείτε ένα ενδιαφέρον αφιέρωμα στο 

μικρό και πανέμορφο νησί της Χάλκης και την προσπάθεια που γίνεται μέσω των 

πόρων του ΕΣΠΑ για να αναβαθμίσει την καθημερινότητά της και παράλληλα να 

διατηρήσει την πλούσια πολιτιστική της κληρονομιά. Διαβάστε ακόμη για το νέο 

ολοήμερο Νηπιαγωγείο της Κύθνου, που χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 και λειτουργεί παρέχοντας 

στο νησί υπηρεσίες εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου. Ακόμη στις σελίδες μας 

θα βρείτε ένα κατατοπιστικό άρθρο για το κρίσιμο θέμα της διαχείρισης 

απορριμμάτων και το τι προβλέπει για τα επόμενα χρόνια ο νέος Περιφερειακός 

Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), ο οποίος βρίσκεται στη φάση της 

ολοκλήρωσης.

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

ιστοσελίδα: http://www.pepna.gr/
e-mail: notioaigaio@mou.gr

επίβλεψη έκδοσης: Βαγγέλης Αραγιάννης 
εκτύπωση: ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΕ

Εκδίδεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Το εξώφυλλο μας:
Χάλκη, χωριό και κάστρο



Προκειμένου να εξασφαλίζεται το υψηλότερο 
δυνατό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος 
και της δημόσιας υγείας, η νομοθεσία προβλέ-
πει την εκπόνηση και έγκριση εθνικού και πε-
ριφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων, με τον πρώτο που αφορά το σύνολο 
της χώρας να εκπονείται και να εφαρμόζεται με 
ευθύνη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, και τον δεύτερο να γίνεται σε περιφερεια-
κό επίπεδο.

Το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, 
για συντομία ΠΕΣΔΑ, αποτελεί έναν ολοκληρωμένο 
σχεδιασμό που βρίσκεται σε συμφωνία με τις κατευ-
θύνσεις τόσο του εθνικού σχεδιασμού, όσο και των 
Ευρωπαϊκών Οδηγιών, μέσω του οποίου προωθούνται 
τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη, την επαναχρη-
σιμοποίηση και την τελική διάθεση των αποβλήτων σε 
επίπεδο Περιφέρειας. 

Πιο συγκεκριμένα το ΠΕΣΔΑ περιλαμβάνει κυρί-
ως τα εξής:
• τη συνολική καταγραφή των ποσοτήτων των απο-

βλήτων που παράγονται
• την καταγραφή των υφιστάμενων υποδομών  

διαχείρισης 
• τις μεθόδους διαχείρισης που θα εφαρμοστούν με 

ειδική αναφορά στη συλλογή, μεταφορά, μετα-
φόρτωση, προσωρινή αποθήκευση, αξιοποίηση 
και διάθεση των στερεών αποβλήτων

• τις προτάσεις των απαιτούμενων έργων και 
• την αρχική εκτίμηση του κόστους των έργων αυτών

Το ΠΕΣΔΑ που ισχύει και εφαρμόζεται στην Περι-
φέρεια Νοτίου Αιγαίου εγκρίθηκε το 2008. Λόγω του 
ότι από τότε έχουν γίνει μια σειρά από νέες θεσμικές 
ρυθμίσεις (όπως η Οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα 
2008/98/ΕΚ και ο Νόμος 4042/2012 που ενσωματώνει 
την Οδηγία αυτή στο εθνικό δίκαιο και το Πρόγραμμα 

Καλλικράτης), προέκυψε η ανάγκη για την αναθεώ-
ρησή του, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στα σημερινά 
πλέον δεδομένα.

Η αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ ανατέθηκε από την 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης τον Αύγουστο του 2015, 
ενώ τον επόμενο μήνα (Σεπτέμβριος 2015) ανατέθηκε 
και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώ-
σεων που απαιτείται να συνοδεύει το ΠΕΣΔΑ. Και τα 
δύο έχουν ολοκληρωθεί και βρισκόμαστε στη διαδι-
κασία της διαβούλευσης, προκειμένου στη συνέχεια 
το ΠΕΣΔΑ να τεθεί προς έγκριση από το Περιφερειακό 
Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου. Μετά την έγκρισή του από 
το Περιφερειακό Συμβούλιο ακολουθεί η κύρωση του 
ΠΕΣΔΑ με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας. 

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η ύπαρξη του ανα-
θεωρημένου του ΠΕΣΔΑ είναι μια από τις αιρεσιμό-
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ΧΥΤΑ  Νίσυρου
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τητες (προϋποθέσεις) του ΕΣΠΑ 2014-2020, χωρίς την οποία δεν είναι δυνατή η 
ένταξη έργων διαχείρισης αποβλήτων τόσο στο ΠΕΠ, όσο και στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη.

Στο υπό αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ λαμβάνεται μέριμνα για τη διαχείριση τόσο των 
αποβλήτων που προέρχονται από τις πόλεις και τα χωριά (αστικά απόβλητα), όσο 
και από τις βιομηχανίες, τις οικοδομές, τα νταμάρια και την αγροτική παραγωγή. 
Υπολογίζεται ότι στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου το 2014 παράχθηκαν συνολικά 
περίπου 260 χιλ. τόνοι αστικά στερεά απόβλητα (160 χιλ. στα Δωδεκάνησα & 100 
χιλ. στις Κυκλάδες). Το μεγαλύτερο ποσοστό τους είναι οργανικά (αποφάγια), χαρτί-
χαρτόνι και πλαστικό.

Ο νέος σχεδιασμός δίνει ιδιαίτερο βάρος στην ανακύκλωση και την κομποστο-
ποίηση με τη συμβολή φυσικά των κατοίκων. Οι στόχοι που έχουν τεθεί είναι το 2020 
να ανακυκλώνεται περί το 80% και να κομποστοποιείται περί το 70% των αντίστοι-
χων υλικών, ώστε να μην καταλήγουν σε χώρους ταφής και να εξοικονομούνται με 
αυτόν τον τρόπο σημαντικότατοι πόροι, φυσικοί και οικονομικοί, συμβάλλοντας 
στην προστασία και ανάδειξη του νησιωτικού περιβάλλοντος.

Σε γενικές γραμμές οι βασικές αρχές και άξονες δράσης της προτεινόμενης 
στρατηγικής του ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου για το 2020 είναι οι εξής:
• καθιερώνεται χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών και χωριστή συλλογή 

οργανικών με την εφαρμογή συστήματος συνολικά 6 κάδων (χαρτί/χαρτόνι, 
μέταλλα, πλαστικά, γυαλί, οργανικά και σύμμεικτα)

• προωθείται η δημιουργία πράσινων σημείων σε όλους τους Δήμους, σε συν-
δυασμό με νησίδες ανακύκλωσης υψηλής αισθητικής σε τουριστικά σημεία 
(π.χ. παραλίες) και κέντρων ανακύκλωσης εκπαίδευσης στη διαλογή στην 
πηγή

• προβλέπεται η δημιουργία μονάδων βιολογικής επεξεργασίας (κομποστοποίη-
ση) για κάθε Δήμο, οι οποίες θα διαχειρίζονται αποκλειστικά τα οργανικά μετά 
από διαλογή στην πηγή

• προωθείται η οικιακή κομποστοποίηση με υψηλό στόχο χωριστής συλλογής, 
10% των παραγόμενων οργανικών

• προβλέπεται η δημιουργία μονάδων επεξεργασίας υπολειπόμενων (μετά τη 
διαλογή στην πηγή) σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων σε μεγάλα νησιά 
(Ρόδος, Κως, Σύρος και Νάξος)

• για τις ξενοδοχειακές μονάδες της Περιφέρειας προτείνεται η χρήση αποκλει-
στικών κάδων χωριστής συλλογής για τις μονάδες άνω των 150 κλινών, σε δεύ-
τερη φάση για τις εκείνες άνω των 50 κλινών και σε επόμενη φάση τις άνω των 
20 κλινών. Το ίδιο ισχύει και για το σύνολο των μεγάλων οργανισμών κοινής 
ωφέλειας του νησιού, τους μεγάλους παραγωγούς (π.χ. στρατόπεδα, συνεδρια-
κά κέντρα, δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία, κ.λπ.).

Για την υλοποίηση όλων των έργων και δράσεων που προβλέπονται στο ΠΕΣΔΑ 
εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν πόροι της τάξης των 133 εκ. € (63 εκ. € για τις Κυκλάδες 
και 70 εκ. € για τα Δωδεκάνησα).



χάλκη
έντονη πολιτιστική ταυτότητα

Μικρή σε έκταση και πληθυσμό η Χάλκη είναι ένα 
νησί πανέμορφο και με πλούσια πολιτιστική κλη-
ρονομιά. Στη διατήρηση αυτής της ταυτότητας, 
αλλά και στην αναβάθμιση της καθημερινότητάς 
της δόθηκε βάρος την προηγούμενη προγραμμα-
τική περίοδο με έξι έργα συνολικού προϋπολογι-
σμού περίπου 2,8 εκ. ευρώ. 

Απέναντι από τη Ρόδο, η Χάλκη είναι από τα μικρότερα 
νησιά του συμπλέγματος της Δωδεκανήσου, ωστόσο με αξιο-
σημείωτη ιστορία κι ενεργό παρόν ως αυτόνομος δήμος. Στο 
ορεινό και βραχώδες με κάποιες πεδιάδες έδαφός της ζουν 
λιγότεροι από 500 κάτοικοι, κυρίως ψαράδες. Πολλές και με 
πεντακάθαρα νερά οι παραλίες της, ενώ ολόκληρο το νησί 
είναι ενταγμένο στο δίκτυο Natura 2000 ως ζώνη ειδικής προ-
στασίας. Το όνομά της κατά πάσα πιθανότητα προήλθε από τη 
φοινικική λέξη «κάρκι» ή «κάλχι» που σημαίνει πορφύρα, ένα 
όστρακο που υπήρχε άφθονο στις ακτές του νησιού κατά την 
αρχαιότητα, ενώ σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή οφείλεται στα 
ορυχεία χαλκού που υπήρχαν τότε.

Ιστορικός προσδιορισμός 
Η Χάλκη κατοικείται από την προϊστορική εποχή και η 
μυθολογία λέει πως κατοικήθηκε διαδοχικά από πολλούς 
λαούς, Τιτάνες Πελασγούς, Φοίνικες κ.ο.κ. Ήταν μέλος 
της Δηλιακής Συμμαχίας, κάτι που αποδεικνύει ότι είχε 
ανεξάρτητη διοικητική υπόσταση. Η ιστορία της είναι συχνά 
συνυφασμένη με αυτήν της Ρόδου, ιδιαίτερα κατά τον 12ο-
14ο αιώνα. Σημάδια εκείνης της εποχής παραμένουν έντονα, 
όπως το οικόσημο του Μεγάλου Μαγίστρου των Ιωαννιτών 
Ιπποτών Ντ’ Ομπισόν που σώζεται ακόμη. Αργότερα, κατά 
την οθωμανική αυτοκρατορία, το νησί παίρνει μέρος στην 
Επανάσταση του 1821, ενώ το 1912 κυριεύεται από τους 
Ιταλούς και μετά ενσωματώνεται στην Ελλάδα μαζί με τα 
υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Από τα μέσα του 19ου αιώνα η 
τουρκοκρατούμενη Χάλκη φτάνει στο απόγειο της ακμής 
της. Μαζί με τη Σύμη, την Κάλυμνο και το Καστελόριζο, 
αναπτύσσουν το εμπόριο και τη σπογγαλιεία. Ιδρύονται 
σχολεία και το μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού σημειώνει 
κατακόρυφη άνοδο, την οποία διαδέχεται η παρακμή. Στη 
σύγχρονη ιστορία, κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου 

Η Χάλκη έχει έκταση 28 τ.χλμ. και 
πληθυσμό 480 κατοίκους
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πολέμου, η Χάλκη έχει να καταθέσει ονόματα αγωνιστών, όπως ο υπολοχαγός 
Αλέξανδρος Διάκος, ο πρώτος Έλληνας αξιωματικός που έπεσε μαχόμενος στο 
Ελληνοαλβανικό μέτωπο και ο λοχαγός Διογένης Φανουράκης, ο πρώτος Έλληνας 
αξιωματικός που σκοτώθηκε στα Δωδεκάνησα.

Ιστορικός προσδιορισμός 
Σήμερα, αποτελεί τον ιδανικό ταξιδιωτικό προορισμό για όσους δεν αγαπούν τον 
μαζικό τουρισμό αλλά προτιμούν τα ήσυχα νησιωτικά τοπία που προσφέρονται για 
φυσιολατρικές διαδρομές και έχουν να επιδείξουν σημαντικά ιστορικά μνημεία. 
Οι επισκέπτες της απολαμβάνουν τους αβίαστους ρυθμούς της, τις παραλίες 
της, ιδανικές για ψάρεμα και κολύμβηση, την πεζοπορία, αλλά και τη γεύση της 
αυθεντικής σούμας και τον ήχο της λύρας των ντόπιων οργανοπαιχτών. Στο λιμάνι 
της βρίσκεται ο πανέμορφος οικισμός του Νημποριού, με κατοικίες νεοκλασικής 
αρχιτεκτονικής, που φανερώνουν μεγαλείο άλλων καιρών. Οι κάτοικοι ασχολούνται 
κυρίως με την κτηνοτροφία και την αλιεία. Το 1984 η Χάλκη ανακηρύχτηκε από την 
UNESCO νησί της Ειρήνης και Φιλίας των νέων.

Στερέωση και ανάδειξη αρχαίου οικισμού 
στο Χωριό Χάλκης 
Με στόχο την προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της 
αποκατάστασης αρχαιολογικών χώρων, ολοκληρώθηκε η στερέωση και η ανάδειξη 
του αρχαίου οικισμού του οποίου ψήγματα είχαν σωθεί στο εγκαταλελειμμένο Χωριό. 

Πάνω στα ερείπια της ακρόπολής του είχε χτιστεί το Κάστρο από τους Ιππότες της 
Ρόδου. Ο αρχαίος οικισμός ήταν χτισμένος αμφιθεατρικά στην πλαγιά του λόφου 
προς το εσωτερικό του νησιού, αθέατος από τη θάλασσα για να προστατεύεται από 
τις πειρατικές επιδρομές. Στα θεμέλια του κάστρου σώζεται η τοιχοποιία της αρχαίας 
ακρόπολης και στην πλαγιά του λόφου είναι ορατοί ανάμεσα στα σπίτια τοίχοι που 
πρέπει να χρησίμευαν ως αναλημματικοί τοίχοι των αρχαίων οικιών, δηλαδή τοίχοι που 
τις προστάτευαν από τις κατολισθήσεις χωμάτων. Επίσης, κοντά στην ακρόπολη σώζεται 
επιγραφή αφιερωμένη στον Δία και την Εκάτη λαξευμένη σε λίθινα έδρανα. Ορισμένοι 
από τους αναλημματικούς τοίχους ήταν ετοιμόρροποι ενώ ένας είχε ήδη καταρρεύσει.

Αφού απομακρύνθηκε με ποικίλους τρόπους η περιβάλλουσα ξυλώδης βλάστηση, 
σε έναν χώρο έκτασης 40 περίπου στρεμμάτων, καθαρίστηκαν τα μονοπάτια 
πρόσβασης και διαμορφώθηκαν οι διαδρομές προς τα επισκέψιμα μνημεία ανάμεσα 
στα ερειπωμένα σπίτια του οικισμού και στον χώρο της ακρόπολης, με την κατασκευή 
λιθόστρωτου κεντρικού μονοπατιού και την τοποθέτηση πετρόχτιστων και ξύλινων 
καθισμάτων, καθώς και την τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων στα ορατά αρχαία 
μνημεία και πινακίδων προσανατολισμού στις διαδρομές. Κατόπιν, απομακρύνθηκαν 
οι επιχώσεις και αναδείχθηκαν οι πυλίδες του αρχαίου τείχους, συμπληρώθηκαν οι 
θεμελιώσεις 27 αναλημματικών τοίχων που ήταν ετοιμόρροποι και έγινε  δομική 
αποκατάσταση θραυσμένων λιθοπλίνθων. Επίσης, αναδείχθηκαν το αρχαίο τείχος 
στην ακρόπολη με την πυλίδα, τα αρχαία πηγάδια και τα διάσπαρτα ορατά αρχαία. 

Παράλληλα, έγινε αρχιτεκτονική αποτύπωση των αναλημματικών τοίχων, 
καταγραφή, σχεδιαστική αποτύπωση και αρχιτεκτονική τεκμηρίωση των διάσπαρτων 
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λίθων, ανασκαφική διερεύνηση, αρχαιολογική και φωτογραφική τεκμηρίωση, 
καταγραφή ευρημάτων, τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων στα ορατά αρχαία 
μνημεία και πινακίδων προσανατολισμού στις διαδρομές. Τέλος, τοποθετήθηκαν 
ενημερωτικές πινακίδες σχετικά με τον αρχαίο οικισμό στην πλατεία του Χωριού και 
στον σημερινό οικισμό της Χάλκης.

Το έργο υλοποιήθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου και κόστισε 
385.000 ευρώ.

Αποκατάσταση και ανάδειξη μεσαιωνικών 
μνημείων οικισμού Χάλκης 
Το έργο κόστους 800 χιλ. ευρώ υλοποιήθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Δωδεκανήσου και προέβλεπε τη συντήρηση και αποκατάσταση του ιερού ναού του 
Αγίου Νικολάου, καθώς και την αποκατάσταση τμήματος του τείχους και σωστικές 
εργασίες στον βόρειο πύργο του μεσαιωνικού κάστρου. Πιο αναλυτικά, οι εργασίες 
περιελάμβαναν την υποστύλωση και αντιστήριξη του ναού, καθαιρέσεις επιχρισμάτων 
και τοποθέτηση νέων, αρμολογήματα, ενέματα, συμπληρώσεις λιθοδομών. Οι 
τοιχογραφίες του ναού συντηρήθηκαν με επιφανειακές στερεώσεις, καθαρισμούς 
και συμπληρώσεις απώλειας κονιάματος, ενώ παρόμοιες εργασίες συντήρησης 
έγιναν και σε αρχαιολογικά ευρήματα. Επίσης, αποκαταστάθηκε ο θόλος του ναού 

και μονώθηκε καταλλήλως, ενώ τόσο στον Αγ. Νικόλαο όσο και στον βόρειο πύργο 
κατασκευάστηκαν κουφώματα, αποκαταστάθηκαν τα δάπεδα και διαμορφώθηκε ο 
περιβάλλοντας χώρος. Στο νότιο τείχος αποκαταστάθηκε το γκρεμισμένο τμήμα του 
ώστε να είναι ασφαλές για τους επισκέπτες.

Παράλληλα, έγιναν ανασκαφικές εργασίες με τη διενέργεια δοκιμαστικών 
τομών και φωτογραφική τεκμηρίωση αεροφωτογράφισης συμπεριλαμβανομένης, 
οργανώθηκε υλικό για ενημερωτικές πινακίδες, αλλά και στοιχειοθετήθηκε 
ενημερωτικό φυλλάδιο σε ελληνικά και αγγλικά καθώς και σε κώδικα Μπράιγ.

Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Χάλκης
Η κατασκευή του Περιφερειακού Ιατρείου εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 με προϋπολογισμό 419.436 ευρώ με στόχο να 
συμβάλει στην κάλυψη των άμεσων αναγκών υγείας και περίθαλψης, αντικαθιστώντας 
το υφιστάμενο κτίριο το οποίο κατεδαφίστηκε. Το ιατρείο  περιλαμβάνει χώρους 
Α’ Βοηθειών, ακτινολογικό εργαστήριο, αίθουσα τηλεϊατρικής, εξεταστήρια, 
παιδιατρικό τμήμα, καθώς και βοηθητικούς χώρους αναμονής και προθάλαμους 
συνολικής επιφάνειας 150 τ.μ., ενώ διαμορφώθηκε ο περιβάλλων χώρος κι έγινε η 
σύνδεση με τα δίκτυα  ηλεκτροδότησης, ύδρευσης και αποχέτευσης. Κι ενώ το κτίριο 
έχει ολοκληρωθεί, την προμήθεια του απαραίτητου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 

Χωριό
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Μοναστήρι Άη Γιάννη Αλάργα

Εξοπλισμός διαχείρισης απορριμμάτων

έχει αναλάβει ως δικαιούχος το Γ.Ν. Ρόδου και βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης 
προσφορών. Λόγω του ότι δεν τελείωσε μέσα στα χρονικά όρια του ΕΣΠΑ 2007-2013, το 
έργο θα ολοκληρωθεί από εθνικούς πόρους.

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ
Με πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη 
αποκαταστάθηκε ο χώρος ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων έκτασης περίπου 2 

στρεμμάτων που λειτουργούσε για πάνω από 30 χρόνια στην περιοχή Αγναθούς. 
Από τον προϋπολογισμό του έργου, ύψους 390 χιλ. ευρώ, έγινε η προμήθεια 
οχημάτων για την περισυλλογή και μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς 
και εξοπλισμού ανακύκλωσης και κομποστοποίησης.

Πιλοτικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης 
διαχείρισης απορριμμάτων 
Για την περιβαλλοντική αναβάθμιση του νησιού, σε συνδυασμό με την αποκατάσταση 
του ΧΑΔΑ, υλοποιήθηκε και ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης των 
απορριμμάτων, το οποίο αφορούσε και την Ανάφη, με συνολικό κόστος 360 χιλ. 
ευρώ. Στο πλαίσιο του έργου έγινε η προμήθεια εξοπλισμού κομποστοποίησης 
και ανακύκλωσης και πραγματοποιήθηκαν δράσεις για την ευαισθητοποίηση και 
ενημέρωση και ενεργή συμμετοχή των κατοίκων στην ανακύκλωση, καθώς επίσης 
και η προμήθεια δύο μονάδων παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού.

Μονάδα αφαλάτωσης
Τέλος από το ίδιο Πρόγραμμα εγκαταστάθηκε στην περιοχή Κάνια μονάδα 
αφαλάτωσης η οποία έχει δυναμικότητα 600 κυβικών μέτρων νερού ανά ημέρα, 
με στόχο να προσφέρει ανάσα στο υδρευτικό πρόβλημα του νησιού. Παράλληλα 
εγκαταστάθηκε και μια προκατασκευασμένη δεξαμενή ύδρευσης χωρητικότητας 
700 κυβικών μέτρων, ενώ υλοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες εργασίες (κατασκευή 
αγωγών, γεωτρήσεις, σύνδεση με δίκτυα) ώστε το έργο να γίνει λειτουργικό.

08/η Περιφέρεια νησί προς νησί
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Σπηλιά στην περιοχή Κελιά - Παλαιό ασκητήριο με αγιογραφίες πάνω στους βράχους



Το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου, ένας ακόμα σύγχρονος χώρος 
εκπαίδευσης για το Νότιο Αιγαίο, προϋπολογισμού 370 χιλ. ευρώ, ολοκλη-
ρώθηκε με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους και βρίσκεται ήδη σε πλήρη λειτουργία.  

Το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 
2007-2013 τον Αύγουστο του 2012 με φορέα υλοποίησης την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ. 
Η σύμβαση υπογράφτηκε τον Μάιο του 2013 και παραδόθηκε ολοκληρωμένο για 
χρήση το καλοκαίρι του 2015.

Το κτήριο κατασκευάστηκε σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Κύθνου και 
εκτείνεται σε συνολική επιφάνεια 232 τμ. Είναι ισόγειο με κεραμοσκεπή, ενώ στο 
υπόγειο υπάρχουν πρόσθετοι βοηθητικοί χώροι 58 τμ. Στο ισόγειο υπάρχουν η εί-
σοδος και ο χώρος αναμονής, το γραφείο νηπιαγωγών, δύο αίθουσες εργασίας και 
μία αίθουσα ύπνου. Στο ίδιο επίπεδο υπάρχει χώρος υγιεινής νηπίων, ατόμων με 
αναπηρίες και ενηλίκων, καθώς επίσης και η τραπεζαρία-κουζίνα. Στο υπόγειο έχουν 
δημιουργηθεί οι αποθήκες που συνδέεται με το υπόλοιπο κτήριο με εσωτερική σκά-
λα. Το προαύλιο τοποθετήθηκε σε σημείο του οικοπέδου που δίνει τη δυνατότητα 

για συνεχή έλεγχο και κατάλληλη εποπτεία των παιδιών, ενώ κατασκευάστηκε ένας 
μικρός στεγασμένος χώρος για παιχνίδι όταν ο καιρός είναι βροχερός.

Σύγχρονες προδιαγραφές
Το έργο κατασκευάστηκε με κατάλληλες προδιαγραφές προκειμένου να ανταποκρί-
νεται στις ανάγκες ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού κυττάρου: εξωτερικούς τοίχους με 
θερμομόνωση, εσωτερικά και εξωτερικά επιχρίσματα μαρμαροκονίας, αντιολισθη-
τικό και ηχομονωτικό δάπεδο PVC στους κύριους χώρους του ισογείου, βιομηχανικό 
δάπεδο στην αυλή, ξύλινα θερμομονωτικά, αεροστεγή και υδατοστεγή κουφώματα 
εργοστασιακής κατασκευής σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο, διπλά τζάμια, παροχή 
ζεστού νερού από μπόιλερ τριπλής ενέργειας, εγκαταστάσεις κλιματισμού ψύξης-
θέρμανσης και παθητικής πυροπροστασίας, εξωτερικό και εσωτερικό σύστημα αντι-
κεραυνικής προστασίας.

Νησιωτικό ύφος και λειτουργικότητα
Ο οικισμός της Χώρας Κύθνου έχει επισήμως χαρακτηριστεί παραδοσιακός ως περιο-
χή ιδιαίτερου κάλλους και συνεπώς υπάρχουν ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης. 

10/παρουσίαση έργου
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Για τον λόγο αυτό στη μελέτη του έργου υπήρξε μέριμνα ώστε το κτήριο να είναι συμβατό με την αρχιτε-
κτονική του νησιού και έτσι κατασκευάστηκε σύμφωνα με αρχιτεκτονικά στοιχεία του παλιού λιθόκτιστου 
Δημοτικού σχολείου που βρίσκεται στο γειτονικό οικόπεδο. Επίσης, ο προσανατολισμός του κτηρίου είναι νό-
τιος, ώστε να εξασφαλίζεται άπλετος φωτισμός σε όλες τις αίθουσες, ενώ ο προαύλιος χώρος είναι ασφαλής, 
δεδομένης της δυνατότητας συνεχούς ελέγχου και εποπτείας. Η είσοδος προσανατολισμένη ανατολικά, δίνει 
τη δυνατότητα πρόσβασης από τη δημοτική οδό, ενώ πολύ κοντά βρίσκεται δημοτικός χώρος στάθμευσης.

Το Νηπιαγωγείο έχει τη δυνατότητα ολοήμερης φιλοξενίας 20-25 παιδιών. Τη φετινή σχολική χρονιά 
βέβαια τα παιδιά έτυχε να είναι στη Χώρα σε σχέση με τα προηγούμενα δύο-τρία χρόνια. «Πληθυσμιακές 
διαφορές όμως που είναι φυσιολογικές στις νησιωτικές περιοχές», όπως μας είπε ο Δήμαρχος του νησιού 
Σταμάτης Γαρδέρης. «Το νέο μας νηπιαγωγείο» συμπληρώνει ο κ. Γαρδέρης, «είναι σύγχρονο, λειτουργικό, με 
όλες τις απαραίτητες υποδομές, έχοντας δώσει λύση σε μια πάγια ανάγκη της κοινωνίας της Κύθνου. Κυρίως, 
είναι ένας χώρος ευχάριστος για τα παιδιά, κι αυτό είναι εξίσου σημαντικό. Σημειωτέον ότι, πριν την κατασκευή 
του, το Νηπιαγωγείο στεγαζόταν σε διάφορους χώρους που νοικιάζονταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, με 
αποτέλεσμα να μετακινείται η έδρα του, με όποια ταλαιπωρία συνεπαγόταν αυτό για τα παιδιά και τις οικογένειές 
τους. Τέλος, ο χώρος, ειδικά ο εξωτερικός, εξυπηρετεί μια επιπλέον ανάγκη του νησιού, αφού διατίθεται για 
εκδηλώσεις πολιτιστικού ενδιαφέροντος το καλοκαίρι».

O Σταμάτης Γαρδέρης εκλέχθηκε 

Δήμαρχος της Κύθνου στις αυτοδιοι-

κητικές εκλογές του 2014. Γεννήθηκε 

και μεγάλωσε στην Κύθνο όπου ζει και 

σήμερα και είναι έγγαμος με τρία παιδιά. 

Ηλεκτρολόγος στο επάγγελμα, αλλά και 

με επιχειρηματική δραστηριότητα στον 

τουριστικό τομέα, ασχολήθηκε με τα 

κοινά παρακινούμενος από την ιδιαίτερη 

αγάπη για τον τόπο του. Όπως λέει ο ίδιος, 

ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον για μια 

ήπια τουριστική ανάπτυξη της Κύθνου σε 

συνδυασμό με τον πρωτογενή τομέα.
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020:  
Ξεκίνησε η υλοποίηση

Προκηρύξεις για νέες δράσεις ανταγωνιστικότητας
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Η υλοποίηση του Προγράμματος ξεκίνησε ουσιαστικά τον Αύγουστο του 2015 με τη δημοσίευση των πρώτων 
προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων και την ένταξη των πρώτων πράξεων τον Σεπτέμβριο. 

Μέχρι σήμερα έχουν δημοσιευτεί 17 προσκλήσεις και έχουν ενταχθεί 16 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 19,4 εκ. ευρώ. 
Από αυτά κάποια είναι έργα που μεταφέρθηκαν από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο (όπως ο εξοπλισμός του Πυρο-
σβεστικού Σώματος, το Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου και η προμήθεια ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ), ενώ εντάχθηκε και μια σειρά 
πολύ σημαντικών νέων δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης (όπως τα κέντρα 
συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας και η λειτουργία των βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών).

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ενταχθούν μια σειρά από νέα έργα για την αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης και των υποδομών πρόνοιας (βρεφονηπιακοί σταθμοί), ενώ θα ακολουθήσει το καλοκαίρι και η ένταξη έργων 
πολιτισμού (προστασία και ανάδειξη μνημείων και αρχαιολογικών χώρων και υποδομές μουσείων).

Επίσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία- ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανά-
πτυξης και Τουρισμού, έχουν δημοσιευτεί οι εξής τέσσερις προκηρύξεις για νέες δράσεις: 

1. Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
2. Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
3. Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
4. Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών

Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων λήγει στις 24 Μαΐου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από τις ιστοσελίδες του ΕΣΠΑ www.espa.gr, της ΕΥΔ ΕΠΑ-
νΕΚ, http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp, καθώς επίσης και στους λογαριασμούς της στα κοινωνικά δίκτυα https://www.facebook.com/
antagonistikotita, https://twitter.com/epan_ii, http://www.linkedin.com/groups?gid=5063337, καθώς και από το Γραφείο Πληροφόρησης του Προγράμματος 
στο 801 11 36 300 (από σταθερό τηλέφωνο χωρίς 210) από τις 8:30 έως 19:00. 


