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Με τα εγκαίνιά της τον περασμένο Σεπτέμβριο λειτουργεί πλέον επίσημα 
η νέα Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων και Αθλητικών Εκδηλώσεων του Δη-
μοτικού Σχολείου Αρχιλόχου στη Μάρπησσα της Πάρου. Η αίθουσα χρη-
ματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-
2020 και μαζί με το έργο της αναβάθμισης του σχολείου που βρίσκεται 
στο στάδιο της υλοποίησης έχει συνολικό προϋπολογισμό 1,5 εκ. ευρώ.

Η Μάρπησσα είναι ένας μικρός παραδοσιακός οικισμός της Πάρου που 
αναπτύσσεται συνεχώς και το καλοκαίρι μετατρέπεται σε τουριστικό προο-
ρισμό, χάρη στις υπέροχες διαδρομές του και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις 
που μαγνητίζουν τους επισκέπτες. Όπως είναι φυσικό ένας αναπτυσσόμενος 

οικισμός έχει και μεγάλες ανάγκες για έργα υποδομής. Ένα τέτοιο έργο εί-
ναι και η Αναβάθμιση του Δημοτικού σχολείου Αρχιλόχου Μάρπησσας, που 
εντάχθηκε στο Πρόγραμμα τον Ιούνιο του 2016 με φορέα υλοποίησης τον 
Δήμο Πάρου. Το έργο περιλαμβάνει την αναβάθμιση του κτιρίου, όπου στε-
γάζεται το Δημοτικό Σχολείο, δυναμικότητας 150 μαθητών, καθώς και την 
κατασκευή (ως μεταφερόμενο έργο από την προηγούμενη προγραμματική 
περίοδο) αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων, με 
στόχο τη δημιουργία ποιοτικότερου περιβάλλοντος μάθησης, την αντιμετώ-
πιση του προβλήματος χώρου για τη διοργάνωση πολιτιστικών, αθλητικών 
σχολικών και άλλων δραστηριοτήτων με την εξασφάλιση προσβασιμότητας 
σε όλους χωρίς διακρίσεις.
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δημοτικό σχολείο αρχιλόχου 
στη μάρπησσα Πάρου

μια σύγχρονη αίθουσα πολιτισμού-αθλητισμού σε λειτουργία
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Φιλοξενεί αγωνιστικό χώρο καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης με 
ξύλινο δάπεδο αγωνιστικών προδιαγραφών και κερκίδες 296 θέσεων. 
Στον χώρο κάτω από τις κερκίδες υπάρχουν τα αποδυτήρια των αθλητών, 
θυρωρείο, ιατρείο, κυλικείο και τουαλέτες, αλλά και βοηθητικοί χώροι (λε-
βητοστάσιο, αποθήκες κτλ.). Στην αίθουσα, με τις κατάλληλες μετατροπές 
θα μπορούν να φιλοξενούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως συναυλίες, 
θεατρικές παραστάσεις, αλλά και ομιλίες, συνέδρια κ.ά. Η σύμβαση με τον 
ανάδοχο για την κατασκευή της αίθουσας υπογράφτηκε τον Νοέμβριο του 
2014 και το έργο ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2016, ικανοποιώντας με 
τον καλύτερο τρόπο ένα μακροχρόνιο αίτημα της Παριανής κοινότητας.

Τα εγκαίνια έγιναν στις 27 Σεπτεμβρίου από τον σεβασμιότατο μητρο-
πολίτη Παροναξίας Καλλίνικο, τον περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο και 
τον δήμαρχο Πάρου Μάρκο Κωβαίο, παρουσία των τοπικών αρχών και με 
μεγάλη συμμετοχή του κόσμου και κυρίως της νεολαίας του νησιού. Η τελετή 
ολοκληρώθηκε συμβολικά με έναν αθλητικό αγώνα βόλλεϋ, μεταξύ των ομά-
δων Φοίνικα Σύρου και Βοϊβοντίνας από τη Σερβία.

Μετά την τέλεση των εγκαινίων ο Περιφερειάρχης τόνισε τη μεγάλη 
σημασία του έργου. «Παραδίδουμε σήμερα στην κοινωνία της Πάρου ένα σύγ-
χρονο κλειστό κέντρο αθλητισμού, που κατασκευάστηκε με πόρους του ΕΣΠΑ  
2014-2020, για το οποίο η Πάρος δούλεψε πολλά χρόνια και περίμενε επίσης 
πολλά χρόνια. Αυτό απαντά και στο ερώτημα περί «πατρότητας» των έργων. 
Ναι, όλα τα έργα έχουν πατέρα, την κοινωνία στην οποία απευθύνονται. Είμα-

στε ευτυχείς που το παραδίδουμε στην νεολαία της Πάρου και μπορέσαμε έτσι 
να υπηρετήσουμε τις επιθυμίες και τις ανάγκες της».

Με τη βελτίωση του κτιρίου, που μετά την υπογραφή της σύμβα-
σης με τον ανάδοχο βρίσκεται στο στάδιο της έναρξης υλοποίησης, οι 
μαθητές θα έχουν πια τον δικό τους σύγχρονο χώρο. Γίνεται έτσι πραγ-
ματικότητα το όνειρο, που πρέπει να βιώνει ένας μαθητής στην αρχή 
της μακράς εκπαιδευτικής του πορείας, έχοντας πρόσβαση σ’ αυτήν 
και μέσα σε ένα ασφαλές, χαρούμενο, ενταγμένο στη γνήσια παραδο-
σιακή παριανή κοινότητα, πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον.

Από την τελετή των εγκαινίων του έργου
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Αγαπητοί αναγνώστες,

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 έχει περάσει 

πια στη φάση της πλήρους υλοποίησης και αυτό φαίνεται από τα έργα 

που βρίσκονται σε εξέλιξη και φυσικά εκείνα που ολοκληρώνονται 

και παραδίδονται για χρήση. Δύο από αυτά τα έργα παρουσιάζουμε 

στο καινούριο μας τεύχος: το δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο στην 

Αιγιάλη της Αμοργού (σελ.3) και την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 

και αθλητικών εκδηλώσεων του δημοτικού σχολείου Αρχιλόχου στη 

Μάρπησσα της Πάρου (σελ.6).

Μπορείτε ακόμη να ενημερωθείτε για τη λειτουργία των δεκατριών 

Κέντρων Κοινότητας που δημιουργήθηκαν στα νησιά της Περιφέρειάς μας, 

με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, προκειμένου 

να παρέχουν ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες στους πολίτες (σελ.8), 

αλλά και για τους πόρους του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης που διαχειρίζονται οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας, για την 

ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και του γεωργικού τομέα (σελ.12).

Διαβάστε επίσης για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης που έχει 

εγκριθεί για τον Δήμο της Ρόδου και σύντομα θα περάσει από τη φάση του 

σχεδιασμού στην υλοποίηση (σελ.10), για τη διαδρομή που ακολουθεί ένα 

έργο από την ένταξη μέχρι την ολοκλήρωσή του (σελ.14) και όπως κάθε 

φορά το οπισθόφυλλό μας θα σας δώσει μια συνολική εικόνα για τη μέχρι 

τώρα εξέλιξη της υλοποίησης του Προγράμματος.

Καλή ανάγνωση.

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

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

επίβλεψη έκδοσης: Βαγγέλης Αραγιάννης, Αγάπη Αδαμοπούλου
δημιουργικό: Εν.Το.Πο.Σύρο 

εκτύπωση: ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΕ

Εκδίδεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Το εξώφυλλο μας:
Η Ιερά Μονή Χοζοβιώτισσας στην Αμοργό
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Μια ακόμη νέα σχολική μονάδα τέθηκε στην υπηρεσία της εκπαίδευ-
σης χάρη στη χρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ. Το Νηπιαγωγείο και 
Δημοτικό Σχολείο Αιγιάλης στην Αμοργό που ολοκληρώθηκε από το Επι-
χειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 με προϋπολογισμό 1,7 
εκ. ευρώ. Αποτελεί πια εφαλτήριο για τη μόρφωση 100 και πλέον μαθητών 
του Κυκλαδίτικου νησιού, που τα τελευταία χρόνια έχει αυξημένες εκπαι-
δευτικές ανάγκες εξαιτίας της πληθυσμιακής αύξησης και της μεγάλης 
τουριστικής ανάπτυξης.

Το νέο εκπαιδευτήριο κατασκευάστηκε σε έκταση που παραχώρησε η Ιερά Μονή 
της Χοζοβιώτισσας, που με τον τρόπο αυτό συνεχίζει να έχει καθοριστική συμβολή 
στα γράμματα του νησιού, μιας και ήταν η Μονή που το 1828 ίδρυσε το πρώτο ελλη-
νικό σχολείο της Αμοργού, ένα από τα πρώτα του Ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτους.

 Περιγραφή του έργου
Το Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο της Αιγιάλης Αμοργού μέχρι πριν λίγο καιρό 
στεγαζόταν σε δύο διαφορετικά, πεπαλαιωμένα και ακατάλληλα κτίρια, που απείχαν 
πολύ από το να καλύπτουν τις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών και 
των νηπίων. Αυτό φυσικά προκαλούσε αφενός μεγάλη ταλαιπωρία για τα παιδιά και 
τις οικογένειές τους και αφετέρου είχε ως συνέπεια τη διάσπαση της συνοχής της 
σχολικής μονάδας και τη χαμηλή ποιότητα εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Η κατασκευή 

συνεπώς του νέου σχολικού συγκροτήματος, ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού κυττά-
ρου, ήταν επιτακτική ανάγκη για την αναβάθμιση των υποδομών εκπαίδευσης του 
νησιού γενικότερα. 

Το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 
τον Νοέμβριο του 2016 με προϋπολογισμό 1,7 εκ. ευρώ και φορέα υλοποίησης 
τον Δήμο Αμοργού. Αρχικά ήταν ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 
& Νήσων Αιγαίου 2007-2013 και μεταφέρθηκε στο νέο Ε.Π. λόγω της μη έγκαιρης 
ολοκλήρωσής του στο χρονικό πλαίσιο του Προγράμματος.

Το συγκρότημα αποτελείται από τρία κτίρια συνολικής επιφάνειας 1.471 τ.μ. Το 
Δημοτικό Σχολείο δυναμικότητας 96 μαθητών περιλαμβάνει 6 αίθουσες διδασκα-
λίας, καθεμιά των 16 μαθητών, αίθουσα φυσικοχημείας, αίθουσα πληροφορικής - 
ξένων γλωσσών, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και βιβλιοθήκη, χώρους διοίκησης, 
καθώς και όλες τις απαιτούμενες συμπληρωματικές εγκαταστάσεις. Το νηπιαγωγείο 
είναι δυναμικότητας 30 νηπίων με 2 αίθουσες διδασκαλίας, χώρο ξεκούρασης νη-
πίων, γραφείο νηπιαγωγών, τραπεζαρία, μαγειρείο και τους λοιπούς χώρους που 
διευκολύνουν την εκπαίδευση και τη φιλοξενία των νηπίων και προσφέρουν έναν 
ιδανικό χώρο για τους εκπαιδευτικούς και τους εργαζόμενους.

Η υλοποίηση δεν ήταν εύκολη, εξαιτίας μιας σειράς δυσμενών προβλημάτων και 
σοβαρών διενέξεων με την κατασκευαστική εταιρία, από το 2013 μέχρι την ολοκλή-
ρωσή του. Τελικά, οι προσπάθειες απέδωσαν και με την έναρξη της νέας σχολικής 
περιόδου το σχολείο κατέστη εφικτό να ξεκινήσει τις εργασίες του, άρτιο και λει-

Νέο δημοτικό σχολείο 
και νηπιαγωγείο  αιγιάλης αμοργού 



Αίθουσες διδασκαλίας του δημοτικού σχολείου  
(φωτογραφίες: Αμοργός News)
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τουργικό. Επίσης, με το συγχρηματο-
δοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης αυτό έργο 
έγινε και η προμήθεια νέου εξοπλι-
σμού. Συγκεκριμένα διατέθηκαν νέα 
έπιπλα, σύγχρονος ηλεκτρονικός και 
πλήρης επιστημονικός εξοπλισμός.

Τα εγκαίνια του έργου 
σε συνδυασμό με σπουδαίες 
πολιτιστικές εκδηλώσεις
Ο αγιασμός και τα εγκαίνια του νέου 
Νηπιαγωγείου και  Δημοτικού Σχολεί-
ου Αιγιάλης, έγιναν στις 23 Σεπτεμβρί-
ου 2017 από τον Μητροπολίτη Θήρας, 
Αμοργού και Νήσων Επιφάνιο, τον 
Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο 
και τον Δήμαρχο Αμοργού Νικόλαο 
Φωστιέρη. Τον κ. Χατζημάρκο, συνό-
δευαν ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλά-
δων, Γιώργος Λεονταρίτης, ο Αντιπε-
ριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα & 
Γαστρονομίας, Φιλήμονας Ζαννετίδης, 
ο Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών, 
Ακτοπλοΐας & Επικοινωνιών, Γιάννης 
Μαργαρίτης και η Εντεταλμένη Περι-
φερειακή Σύμβουλος Πολιτισμού Κυ-
κλάδων, Χρηστιάννα Πάπιτση. 

Στην ομιλία του, ο Περιφερει-
άρχης μεταξύ άλλων δήλωσε: «Είναι 
τιμή μου που βρίσκομαι σήμερα εδώ, 
σε ένα νησί με μεγάλο φυσικό και πολι-
τιστικό πλούτο. Είναι μεγάλη η χαρά να 
παραδίδεις ένα νέο σύγχρονο σχολείο 
στα παιδιά ενός μικρού νησιού όπως 
στην Αμοργό. Σήμερα εισπράξαμε από 
τα πρόσωπα των παιδιών της Αμορ-
γού, υπέροχα συναισθήματα». Στη 
συνέχεια, τόνισε ότι η Περιφέρεια θα 
είναι αρωγός στην προσπάθεια να κα-
λυφθούν όποιες ελλείψεις υπάρχουν 
στο νησί: «Η χρηματοδότηση για την 
ανάπλαση της πλατείας Αιγιάλης είναι 
εξασφαλισμένη αλλά υπάρχει ακόμα 
μια μεγάλη μάχη που θα δώσουμε μαζί 
με τον Δήμο για τα δίκτυα και τον βι-
ολογικό καθαρισμό. Είμαστε συνοδοι-
πόροι!». Από τα εγκαίνια του έργου

Η τελετή των εγκαινίων όμως συνδυάστηκε και με σπουδαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Την επόμενη μέρα, πραγματοποιή-
θηκε η τελετή λήξης του πρώτου διεθνούς αγώνα ελεύθερης κατάδυσης Authentic Big Blue 2017, που συνδιοργανώθηκε από 
την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Δήμο Αμοργού. Ο αγώνας διοργανώθηκε με αφορμή τα 29 χρόνια μετά την προβολή της 
ταινίας του Γάλλου σκηνοθέτη Λυκ Μπεσόν, το «Απέραντο Γαλάζιο» - «Le Grand Bleu», που γυρίστηκε στα νερά της Αμοργού, με 
τους Ζαν Μαρκ Μπαρ και Ζαν Ρενό. Προς τιμήν της διοργάνωσης, στους αγώνες συμμετείχε και ο ένας εκ των πρωταγωνιστών 
της ταινίας. Παράλληλα με τους αγώνες διοργανώθηκε και η εβδομάδα γαστρονομίας, Amorgos Gastronomy Week, με στόχο την 
ανάδειξη της τοπικής κουζίνας και των μοναδικών ντόπιων, παραδοσιακών προϊόντων του νησιού.
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Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνει μεγάλη βαρύτητα στην παροχή ποιο-
τικών κοινωνικών υπηρεσιών προς όλους τους πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό χρη-
ματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, με 
πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου καθώς και εθνικούς πόρους,  η 
λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας. Πρόκειται για 13 νέες κοινωνικές δομές 
στα νησιά της Περιφέρειας. Οι δομές αυτές στελεχώνονται από επαρκές και κα-
ταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό, βρίσκονται «κοντά» στον πολίτη –τόσο 
χωροταξικά όσο και ως προσέγγιση – εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους εργα-
σίας, δικτυώνονται μεταξύ τους καθώς και με άλλους τοπικούς και εθνικούς 
φορείς. Στόχος τους είναι η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών που μπορούν να 
ανταποκριθούν στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και ειδικά των ευπα-
θών κοινωνικών ομάδων. Ο συνολικός προϋπολογισμός για τη λειτουργία των 
Κέντρων Κοινότητας φτάνει τα 2,8 εκ. ευρώ και αναμένεται ότι η λειτουργία 
τους θα αναβαθμίσει ριζικά τις παρεχόμενες κοινωνικές υπηρεσίες. Η διάρκεια 
της χρηματοδότησης έχει οριστεί στα 3 έτη.

Τα νησιά στα οποία δημιουργήθηκαν τα 13 Κέντρα Κοινότητας είναι η Ρόδος, η Κως, η 

Κάρπαθος, η Κάλυμνος, η Λέρος, η Σύρος, η Τήνος, η Νάξος, η Πάρος, η Μήλος, η Σα-

ντορίνη, η Άνδρος και η Κέα. Ο σχεδιασμός σε επίπεδο Περιφέρειας είναι τέτοιος ώστε 

να καλύπτονται οι ανάγκες των κατοίκων όλων των νησιών, ακόμα και των πιο μικρών 

και απομακρυσμένων. Με το σκεπτικό αυτό δημιουργήθηκε, κατά κανόνα, ένα Κέντρο 

Κοινότητας σε κάθε περιφερειακή ενότητα το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες του συ-

νόλου των κατοίκων της οικείας περιφερειακής ενότητας, είτε μέσω επισκέψεων των 

στελεχών είτε μέσω εξ αποστάσεως υπηρεσιών. Για παράδειγμα το Κέντρο Κοινότητας 

Κω θα καλύπτει και την Νίσυρο, ενώ το Κέντρο Κοινότητας Νάξου θα καλύπτει και 

την Αμοργό, τη Δονούσα, τη Σχοινούσα, την Ηρακλειά και το Κουφονήσι. Σχεδόν όλα 

τα Κέντρα Κοινότητας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου λειτουργούν ήδη καθώς όλοι 

οι αρμόδιοι φορείς, και κυρίως οι Δήμοι στους οποίους υπάγεται η λειτουργία τους, 

ανταποκρίθηκαν άμεσα αναγνωρίζοντας τη σημασία τους και το σημαντικό κενό που 

έρχονται να καλύψουν.

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι στην ουσία δομές συμπληρωματικές στις υπάρχουσες 

κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων, οι οποίες έχουν και την αρμοδιότητα και ευθύνη της 

λειτουργίας τους. Έχουν στόχο να αποτελέσουν το τοπικό σημείο αναφοράς για την 

υποδοχή, την εξυπηρέτηση και τη διασύνδεση των πολιτών και ειδικά των ευπαθών κοι-

νωνικών ομάδων, με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες, που υλοποιούνται 

στην περιοχή τους, αλλά και γενικότερα στη Χώρα. Η υποστήριξή τους είναι όπως λέμε 

«ολιστική», αποβλέποντας στην ανταπόκριση σε αιτήματα των ωφελουμένων τα οποία 

μπορεί να τοποθετούνται σε διαφορετικούς τομείς αλλά συνδέονται συνολικά με την 
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Κέντρο Κοινότητας Νάξου
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απρόσκοπτη κοινωνική τους ένταξη. Η λειτουργία τους επικεντρώνεται σε τρεις άξονες:

• υποδοχή, ενημέρωση και υποστήριξη των πολιτών

• συνεργασία με υπηρεσίες και δομές 

• παροχή υπηρεσιών που στοχεύουν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και  την 

κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων

Παράλληλα όμως μπορούν να λειτουργούν και ως χώροι, όπου συγκεντρώνεται η 

τοπική κοινότητα για ομαδικές δραστηριότητες και για θέματα ενημέρωσης και ευαι-

σθητοποίησης. Μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες συμβουλευτικής και προώθησης 

στην απασχόληση, να συμβάλλουν στην ανάπτυξη πολιτισμικών δραστηριοτήτων και 

δράσεων κοινωνικής αρωγής και συμπαράστασης.  Μέσα από αυτά μπορεί να οργανωθεί 

η τοπική κοινότητα κάθε νησιού για αναπτυξιακή και κοινωνική δράση στους τομείς της 

υγείας, της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της ψυχαγωγίας. 

Για να ανταποκριθούν στον ρόλο τους τα Κέντρα Κοινότητας βασίζονται:

• στην προσέγγιση κάθε ωφελούμενου ατομικά, αρχικά διερευνώντας τα απαραίτητα 

βήματα προς την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση και στη συνέχεια υποστηρί-

ζοντας και παρακολουθώντας τη διαδικασία αυτή  

• στη σύνδεση με δημοτικές, τοπικές και κεντρικές υπηρεσίες που συμβάλλουν στην 

κοινωνική προστασία, την κοινωνική ένταξη και την προώθηση στην απασχόληση των 

ωφελουμένων (όπως πχ. ο ΟΑΕΔ, ασφαλιστικοί φορείς, προνοιακά ιδρύματα κ.α.). 

• στην ανάπτυξη διαδικασιών συνεργασίας με κάθε αρμόδιο φορέα και υπηρεσία, 

κρατικό ή μη, στην προοπτική της δημιουργίας δικτύου για τη διασφάλιση, σε τοπι-

κό επίπεδο, της πολύπλευρης κάλυψης των αναγκών των ωφελουμένων  

Άμεσα ωφελούμενοι από τα Κέντρα Κοινότητας είναι οι πολίτες, που κατοικούν στην 

περιοχή αρμοδίοτητας του εκάστοτε Κέντρου και κατά προτεραιότητα, οι ωφελούμενοι 

του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», καθώς και άτομα και οικογένει-

ες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, άνεργοι και άνερ-

γες, παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, μετανάστες, δικαιούχοι 

διεθνούς προστασίας, αιτούντες άσυλο, ΑμεΑ και Ρομά. 

Τα Κέντρα Κοινότητας στελεχώνονται τουλάχιστον από δύο άτομα, συνήθως έναν 

κοινωνικό λειτουργό και ένα ψυχολόγο. Τα στελέχη των Κέντρων Κοινότητας, πέραν της 

ειδικότητάς τους, καλούνται να παρακολουθήσουν και ειδικά επιμορφωτικά προγράμμα-

τα για να ανταποκριθούν με ευχέρεια στα καθήκοντά τους –η διαδικασία της επιμόρφω-

σης τους έχει ήδη ξεκινήσει.

Κάθε Δήμος, έχει διαμορφώσει τη στελέχωση και τις δραστηριότητες του Κέ-
ντρου με τρόπο που να ανταποκρίνεται στο μέγεθος του πληθυσμού που καλύπτει 
και στις τοπικές ανάγκες. Έτσι υπάρχουν «μικρά» Κέντρα, με τη βασική στελέχωση 
των δύο ατόμων, όπως αυτό του Δήμου Κέας, με ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο καθώς  
δίνουν σε κάποιες περιπτώσεις για πρώτη φορά τη δυνατότητα στους κατοίκους των 
νησιών αυτών να λάβουν σχετικές υπηρεσίες στον τόπο τους. Σε κάποιους Δήμους, 
και με βάση τον πληθυσμό που καλύπτουν, όπως για παράδειγμα στο Δήμο Σύρου 
-Ερμούπολης και στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έχει προβλεφθεί διευρυ-
μένη στελέχωση λόγω της  παροχής διευρυμένων υπηρεσιών που θα καλύπτουν και 
τη διανομή βασικών αγαθών. Σε άλλες περιπτώσεις, έχει προβλεφθεί διευρυμένη 
στελέχωση για να καλυφθούν αποτελεσματικά και οι ανάγκες των κατοίκων μικρό-
τερων νησιών της περιφερειακής ενότητας, όπως συμβαίνει στα Κέντρα Κοινότητας 
των Δήμων Καλύμνου και Ρόδου.

Τα δύο μεγαλύτερα Κέντρα Κοινότητας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όπως εί-

ναι αναμενόμενο με βάση τον πληθυσμό, βρίσκονται στη Ρόδο και στην Κω. Και στα δύο 

νησιά τα Κέντρα Κοινότητας συμπληρώνονται με τη λειτουργία Παραρτημάτων Ρομά. Τα 

Παραρτήματα Ρομά στελεχώνονται από εξειδικευμένο προσωπικό (πχ διαπολιτισμικούς 

διαμεσολαβητές) και έχουν σαν στόχο, σε συνεργασία και υπό την εποπτεία της αρμόδιας 

Διεύθυνσης του οικείου Δήμου, το σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων που αφορούν στην 

υποστήριξη και την κοινωνική ένταξη των Ρομά που διαβιούν σε Ρόδο και Κω. Ήδη τα 

στελέχη των Παραρτημάτων εργάζονται στην κατεύθυνση της πλήρους καταγραφής της 

κατάστασης και των αναγκών της ομάδας στόχου  προκειμένου να εκπονηθεί ένα ολο-

κληρωμένο τοπικό σχέδιο για την κοινωνική τους ένταξη.

Συνολικά λοιπόν, τα Κέντρα Κοινότητας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αποτελούν 

ένα σύγχρονο δίκτυο κοινωνικών δομών με δυνατότητα παροχής ποιοτικών υπηρεσιών 

απ’ άκρη σε άκρη της Περιφέρειας. Οι αυξημένες ανάγκες στον τομέα της πρόνοιας, και 

όχι μόνο, αποτέλεσμα της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης καθιστούν επιτακτική την 

ανάγκη για ενεργό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ειδικά για τη νησιωτική μας Περι-

φέρεια, όπου το πρόβλημα της απουσίας ή της υποστελέχωσης των κοινωνικών δομών 

είναι ιδιαίτερα έντονο, είναι σίγουρο ότι με την ανάλογη στήριξη από την πλευρά της 

πολιτείας -ώστε να καταφέρει να έχει διάρκεια και μετά την προβλεπόμενη τριετία- η 

λειτουργία των Κέντρων αυτών θα συμβάλει αποφασιστικά στην αναβάθμιση των παρε-

χόμενων υπηρεσιών.

Κέντρο Κοινότητας Λέρου



Με την Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-
2020, εφαρμόζεται μια αναπτυξιακή στρατηγική σε κάποια συγκε-
κριμένη περιοχή που, είτε παρουσιάζει προβλήματα που μπορούν να 
αντιμετωπιστούν μόνο συνολικά, είτε διακρίνεται από σημαντικές 
αναπτυξιακές δυνατότητες οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν και να 
μεγιστοποιηθούν με βάση ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο. Οι 
δράσεις μιας τέτοιας στρατηγικής θα πρέπει να είναι συμπληρωματικές 
και συνεκτικές με στόχο τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και 
απασχόλησης, τη με κοινωνικούς όρους βελτίωση της καθημερινής ζωής 
των πολιτών και τη διατήρηση του φυσικού και δομημένου περιβάλλο-
ντος. Η χρηματοδότησή τους μπορεί να γίνει συνδυαστικά από το ΕΚΤ, το 
ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής.

Η Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη μπορεί να εφαρμοστεί είτε για την ανά-
πτυξη μιας αστικής περιοχής, μέσω ενός ολοκληρωμένου σχεδίου, οπότε μιλάμε για 
Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, είτε σε περιοχές με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπως 
για παράδειγμα το πολιτιστικό ή το οικολογικό ενδιαφέρον.  

Στο πλαίσιο αυτό εγκρίθηκε πρόσφατα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου 
Αιγαίου 2014-2020 η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της περιοχής Κόβα 
του Δήμου Ρόδου. Η περιοχή αυτή εκτείνεται από το λιμάνι της Ακκαντιάς  μέχρι το 
Καρακόνερο, σε μια έκταση περίπου 0,8 τ. χλμ. με πληθυσμό 6.500 κατοίκους. Παρ’ 
όλο ότι η περιοχή αυτή βρίσκεται σε «προνομιούχο» θέση, καθώς είναι πολύ κοντά 
στη Μεσαιωνική Πόλη και το Ιστορικό Κέντρο της πόλης, είναι υποβαθμισμένη, με 
κύρια χαρακτηριστικά της τη χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού, τις μεγάλες αδιαμόρ-
φωτες και ελεύθερες παράκτιες εκτάσεις, τα εγκαταλειμμένα κτίρια και τις ελλείψεις 
σε έργα υποδομών.

Ο Δήμος της Ρόδου κατάρτισε το ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης και το επό-
μενο διάστημα αναμένεται να αρχίσει η ένταξη των έργων στο Πρόγραμμα, ώστε να 
ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την υλοποίησή τους. Στόχος του Δήμου είναι να μετα-
τρέψει την περιοχή σε έναν νέο πόλο ανάπτυξης με την υλοποίηση συγκοινωνιακών, 
περιβαλλοντικών και άλλων παρεμβάσεων που, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση 
του εμπορικού λιμανιού της Ακκαντιάς και τη λειτουργία της νέας μαρίνας και του 
νέου καρνάγιου θα αλλάξουν τη φυσιογνωμία της. 

10/ολοκληρωμένο σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης Δήμου

Ρόδος: Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 
βιώσιμης αστικής ανάπτυξης περνά 
από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση
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Οι κυριότερες από τις δράσεις που προβλέπει το σχέδιο που κατάρτισε ο Δήμος 
είναι οι εξής:

• η κατασκευή παραλιακού πεζοδρομίου και ποδηλατόδρομου, ο οποίος θα 
συνδέσει την περιοχή με το ιστορικό κέντρο της πόλης και τη Μεσαιωνική 
Πόλη προς βορρά και με την αστική περιοχή προς νότο, ενώ θα αποκατα-
στήσει την πρόσβαση στο παράκτιο μέτωπο 

• η κατασκευή νέων χώρων στάθμευσης 
• η κατασκευή οδικών κόμβων και προσβάσεων που θα διευκολύνουν την 

πρόσβαση στη μαρίνα, το λιμάνι και  το παράκτιο μέτωπο. Η δράση, συ-
μπληρωματικά με την κατασκευή του παραλιακού πεζοδρομίου και ποδη-
λατόδρομου και των χώρων στάθμευσης, θα ολοκληρώσει τη δυνατότητα 
βιώσιμης μετακίνησης στην περιοχή παρέμβασης

• η δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων που θα συνδέσουν την περιοχή με ση-
μαντικά σημεία ενδιαφέροντος της πόλης και θα διευκολύνουν την βιώσι-

μη μετακίνηση στην περιοχή και την πρόσβαση στο παράκτιο μέτωπο
• η ανάπλαση πλατειών και κοινόχρηστων χώρων, κάτι που αποτελεί πάγιο 

αίτημα και ανάγκη για τους κατοίκους, τόσο για την οργάνωση του αστι-
κού ιστού όσο και για τις δραστηριότητες αναψυχής και αθλητισμού που 
θα προσφέρουν

• η ενίσχυση επενδύσεων νέων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη προϊόντων 
και υπηρεσιών με βάση την καινοτομία

• η υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων  για ευπαθείς ομάδες, οι 
οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν πλέγμα δράσεων, όπως συμβουλευτι-
κή, mentoring, επαγγελματικό προσανατολισμό, κατάρτιση κτλ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί για την υλοποίηση της στρατηγι-
κής ανέρχεται σε 5 εκ. ευρώ, με συγχρηματοδότηση από πόρους του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ 
και του ελληνικού δημοσίου.



Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) προωθεί 
την αειφόρο αγροτική ανάπτυξη συμπληρωματικά με τα άλλα εργαλεία 
της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, της πολιτικής συνοχής και της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής. Στόχος του είναι η ανάπτυξη των αγροτικών 
περιοχών και γενικότερα του γεωργικού τομέα ώστε να είναι ισορρο-
πημένος και εδαφικά και περιβαλλοντικά, αλλά και φιλικός στο περι-
βάλλον, ανθεκτικός στην αλλαγή του κλίματος, ανταγωνιστικός και 
καινοτόμος.

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2015 
με συνολικό προϋπολογισμό 5,6 δις €. Από αυτά τα 4,7 δις € προέρχονται από πόρους 
του ΕΓΤΑΑ και τα υπόλοιπα 0,9 δις € από πόρους του ελληνικού δημοσίου. Ένα μέρος 
από τους πόρους που κατευθύνονται σε δράσεις που θα υλοποιηθούν στην Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου εκχωρήθηκε στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας και η διαχείριση των δρά-
σεων θα γίνει από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) και από τη Γενική Διεύθυνση 
Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΓΔΑΟΚ). Αναλυτικότερα οι δρά-
σεις αυτές (σε παρένθεση ο αντίστοιχος κωδικός για καθεμιά) είναι οι εξής.
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Δράσεις που διαχειρίζεται η ΕΥΔ
• Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων (4.3.1)
• Έργα Αναδασμών (4.3.2)
• Δασική Οδοποιία (4.3.3)
• Αγροτική Οδοποιία (4.3.4)
• Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύ-

μπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της 
γεωργίας (16.1-2)

• Ενίσχυση οριζόντιας και κάθετης συνεργασίας μεταξύ φορέων της αλυ-
σίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία και την ανάπτυξη των βραχέων 
αλυσίδων εφοδιασμού και των τοπικών αγορών συμπεριλαμβανομένων 
των δραστηριοτήτων προώθησης σε τοπικό επίπεδο (16.4)

• Στήριξης υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτικών / CLLD-LEADER (19.2)

• Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας 
(19.3)

• Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση (19.4)

 Δράσεις που διαχειρίζονται οι ΔΑΟΚ
• Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (4.1)
• Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών 

προϊόντων, με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν (4.2.1)
• Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτή-

ματος Ι (μη γεωργικό προϊόν) (4.2.2)
• Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελ-

ματίες αγρότες (4.2.3)
• Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωργούς (6.1)
• Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για μη γεωργικές δραστηριότητες σε 

αγροτικές περιοχές (6.2)
• Ενισχύσεις για την ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων (6.3)

Για το Μέτρο 19 έχουν εγκριθεί δύο προγράμματα τοπικής ανάπτυξης για 
την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τα σχέδια που υπέβαλαν η Αναπτυξιακή Δωδε-
κανήσου ΑΑΕ ΟΤΑ και η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων ΑΑΕ ΟΤΑ με προϋπο-
λογισμό δημόσιας δαπάνης 7,4 εκ. € και 6,15 εκ. € αντίστοιχα. Για το πρώτο από 
αυτά έχουν ήδη εγκριθεί οι λειτουργικές δαπάνες και οι δαπάνες εμψύχωσης του 
τοπικού πληθυσμού συνολικού κόστους 1,5 εκ. € από την ΕΥΔ της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου. Με την ολοκλήρωση της αναμόρφωσης και του δεύτερου σχεδί-
ου που αναμένεται στο αμέσως προσεχές διάστημα, θα προχωρήσουν και οι δι-
αδικασίες για την έγκριση των αντίστοιχων λειτουργικών δαπανών και δαπανών 
εμψύχωσης του τοπικού πληθυσμού.

Τέλος η ΕΥΔ έχει εκδώσει πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων 
αγροτικής οδοποιίας ύψους 1,4 εκ. €. Υποβλήθηκαν έξι προτάσεις, συνολικού 
προϋπολογισμού 2,2 εκ. €, οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης.

Λεωνίδας Βέλλιος
Στέλεχος Μονάδας Α’



Στο προηγούμενο τεύχος έγινε μια συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας ένταξης των πράξεων στο Επιχειρησι-
ακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, η οποία ολοκληρώνεται με την έκδοση της Απόφασης Ένταξης.  Από 
το σημείο αυτό και μετά η πράξη περνά στη φάση της παρακολούθησης που είναι η μακροβιότερη και πραγματο-
ποιείται από τις μονάδες Β1 και Β2 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) σε συνεργασία με τους δικαιούχους 
των πράξεων. Πρόκειται για μια συνεχή και συνθετική εργασία που ξεκινά με τις προπαρασκευαστικές ενέργειες 
για την υλοποίηση της πράξης, συνεχίζεται με τις ενέργειες κατά την υλοποίησή της και κλείνει με τις ενέργειες 
για την ολοκλήρωσή της.

Όπως και κατά την ένταξη των έργων, το σύνολο των ενεργειών παρακολούθησης πραγματοποιείται μέσω του Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) με διακριτά πεδία για κάθε ενέργεια και σε γενικές γραμμές ακολουθεί το σχήμα: 

14/εν ολίγοις

Παρακολούθηση Έργων
οι διαδικασίες από 
την ένταξη έως την 
ολοκλήρωσή τους

Συμπλήρωση πεδίου και υποβολή στοιχείων από τον Δικαιούχο ---> 
Έλεγχος από την ΕΥΔ
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Πέρα από τις παραπάνω διαδικασίες, η παρακολούθηση των έργων περιλαμβάνει 
και ενέργειες που γίνονται με πρωτοβουλία της ΕΥΔ. 

Στο πλαίσιο αυτό, αξιολογεί σε τακτά χρονικά διαστήματα την τήρηση των όρων 
της Απόφασης Ένταξης και εφόσον διαπιστώνει αποκλίσεις, μπορεί να θέσει την πρά-
ξη σε καθεστώς επιτήρησης ή και να προβεί στην ανάκληση της Απόφασης Ένταξης.

Η τήρηση των όρων της Απόφασης Ένταξης, των εθνικών και ενωσιακών κα-
νόνων που διέπουν την υλοποίηση των δημοσίων συμβάσεων καθώς επίσης και της 
ανταπόκρισης των δαπανών που πραγματοποιούνται σε σχέση με το φυσικό αντικεί-
μενο που υλοποιείται, ελέγχεται και επί τόπου με προγραμματισμένες αλλά και έκτα-
κτες επιτόπιες επαληθεύσεις.  

Όλες οι παραπάνω ενέργειες, όπως έχει ήδη αναφερθεί, αποτυπώνονται στο 
ΟΠΣ και αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία του λεγόμενου Συστήματος Διαχείρισης 
και Ελέγχου (ΣΔΕ). Μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητό ότι η διαδικασία παρακολού-
θησης δεν περιορίζεται σε αυτές και μόνο τις σαφώς προδιαγεγραμμένες ενέργειες, 
αλλά περιλαμβάνει και καθημερινές έγγραφες και τηλεφωνικές επικοινωνίες μεταξύ 
της ΕΥΔ και των δικαιούχων, μέσα από τις οποίες επιλύεται πλήθος ζητημάτων που 
ανακύπτουν κατά την υλοποίηση των έργων.

Ο κύκλος της παρακολούθησης της πράξης κλείνει με την έκδοση της Απόφασης 
Ολοκλήρωσής της, όταν πλέον το έργο έχει υλοποιηθεί ως προς το φυσικό του αντικεί-
μενο, δεν υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες και είναι λειτουργικό.

Ανδρέας Γιαλόγλου
Προϊστάμενος Μονάδας Β1

Περιλαμβάνει συνοπτικά τις ακόλουθες ενέργειες:

1. Έλεγχο των τευχών δημοπράτησης για τα έργα, 
προμήθειες και υπηρεσίες με προϋπολογισμό με-
γαλύτερο ή ίσο του ποσού των 60.000 ευρώ χωρίς 
τον ΦΠΑ

2. Έλεγχο της διαδικασίας ανάθεσης για τις παραπάνω 
κατηγορίες υποέργων

3. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ή της Απόφασης 
Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (νομικές δεσμεύσεις) για 
τα υποέργα που υλοποιούνται με αυτό τον τρόπο, ο 
Δικαιούχος υποβάλλει το Τεχνικό Δελτίο Υποέργου 
(ΤΔΥ)

4. Σε κάθε περίπτωση τροποποίησης του φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου της παραπάνω νομικής 
δέσμευσης ή παράτασης του χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης, ο δικαιούχος οφείλει να λάβει πριν τη 
σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ

5. Σε συνέχεια των παραπάνω τροποποιήσεων αλλά 
και σε κάθε περίπτωση που εντοπίζεται είτε από τον 
Δικαιούχο είτε από την ΕΥΔ η ανάγκη τροποποίησης 
στοιχείων που περιγράφονται στην Απόφαση Έντα-
ξης, ενεργοποιείται η διαδικασία τροποποίησής της 
υπό την προϋπόθεση ότι οι μεταβολές αυτές δεν συ-
νιστούν σημαντική τροποποίηση της πράξης

6. Μετά από κάθε δαπάνη που πραγματοποιεί, ο Δι-
καιούχος ενημερώνει την ΕΥΔ μέσω του Δελτίου 
Δήλωσης Δαπανών το οποίο υποβάλλεται εντός του 
πρώτου δεκαημέρου του μήνα που ακολουθεί τον 
μήνα πραγματοποίησής της. Η ΕΥΔ σε συνεννόηση 
με τους δικαιούχους μεριμνά για την απρόσκοπτη 
χρηματοδότηση των έργων

7. Δεδομένου ότι σε κάθε πράξη έχουν τεθεί κατά την 
ένταξη συγκεκριμένοι δείκτες και τιμές στόχοι που 
πρέπει να επιτευχθούν με την υλοποίησή της, ο δι-
καιούχος υποβάλλει μια φορά το χρόνο (έως το τέ-
λος Ιανουαρίου κάθε έτους) το Δελτίο Δήλωσης Επί-
τευξης Δεικτών Πράξης με το οποίο παρουσιάζει το 
βαθμό επίτευξης αυτών τον στόχων και τεκμηριώνει 
τυχόν αποκλίσεις που μπορεί να παρατηρηθούν.



% % % % %

1 22.382.206 2.973.196 13% 2.773.196 12% 500.000 2% 0 0% 0 0%

2 33.529.790 36.022.088 107% 25.246.662 75% 16.476.992 49% 7.733.867 23% 1.408.885 4,2%

3 41.143.624 58.403.460 142% 58.403.460 142% 41.830.324 102% 16.372.130 40% 9.061.471 22%

4 43.019.780 15.059.443 35% 14.370.443 33% 14.080.361 33% 11.329.274 26% 5.910.814 14%

5 25.000.000 35.000.000 140% 32.500.000 130% 15.242.127 61% 5.991.326 24% 4.056.702 16%

6 2.288.542 2.288.542 100% 2.288.542 100% 2.288.542 100% 1.838.000 80% 762.727 33%

7 806.620 806.620 100% 806.620 100% 804.620 100% 547.620 68% 100.622 12%

168.170.562 150.553.349 90% 137.018.923 81% 91.222.966 54% 43.812.216 26% 21.301.221 13%
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Η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το Πρόγραμμα με στοιχεία έως το τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής: 

• έχουν εξειδικευτεί δράσεις (δηλαδή έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης οι κατηγορίες των έργων και δράσεων και τα 
κριτήρια με τα οποία θα επιλεγούν) συνολικού προϋπολογισμού 150,5 εκ. ευρώ (89,6%)

• έχουν δημοσιοποιηθεί 56 προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων προς ένταξη, συνολικού προϋπολογισμού 136,4 εκ. € 
• έχουν ενταχθεί 96 έργα και δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 91,4 εκ. € (54,2 %) 
• οι νομικές δεσμεύσεις (οι συμβάσεις που έχουν υπογραφτεί) ανέρχονται συνολικά σε 44,5 εκ. € (26,5%) και
• οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες φτάνουν σε 20,4 εκ. € (12,2 %)

Στον πίνακα αναλύονται τα στοιχεία αυτά κατά Άξονα Προτεραιότητας, ενώ το ιστόγραμμα απεικονίζει την εξέλιξη του προγράμματος.


