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Σε μια περίοδο όπου η έννοια της ομα-
λότητας και της κανονικότητας έχει 
εκλείψει, όπου οι ραγδαίες αλλαγές 

ανέτρεψαν δραματικά τα δεδομένα, σε όλα 
τα επίπεδα της οικονομίας και της κοινωνίας, 
το βασικό έρεισμα που απέτρεψε την ολοσχε-
ρή κατάρρευση της ελληνικής οικονομίας, 
ήταν οι ευρωπαϊκοί πόροι, που μέσω των κοι-
νοτικών προγραμμάτων και πρωτίστως του 
ΕΣΠΑ, αποτέλεσαν το κυρίαρχο χρηματοδο-
τικό και αναπτυξιακό εργαλείο για τη χώρα. 

Στο Νότιο Αιγαίο, έχοντας να αντιμετωπί-
σουμε όχι μόνο τα παρελκόμενα της πολυε-
τούς περιόδου ύφεσης, αλλά και τις ιδιαίτε-
ρες συνθήκες του πολυνησιακού χαρακτήρα 
της Περιφέρειάς μας, θέσαμε ως στόχο τη 
βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πό-

ρων, ώστε αυτοί να έχουν πολλαπλασιαστικά 
αποτελέσματα για την οικονομία και την κοι-
νωνία των νησιών μας, μέσω της επιτυχούς 
ολοκλήρωσης του ΕΣΠΑ 2007-2013 και της 
ταχύτερης δυνατής έναρξης και υλοποίησης 
του τρέχοντος ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Αποφασισμένοι να αφήσουμε οριστικά 
στο παρελθόν τη μακρά περίοδο των χαμέ-
νων ευκαιριών και δυνατοτήτων, τις δεκαετί-
ες που παρά τον πακτωλό των ευρωπαϊκών 
κονδυλίων που εισέρευσαν, άφησαν πίσω 
τους πληγές ανοιχτές, έχουμε χρέος να κά-
νουμε, επιτέλους, πράξη τη συνοχή, να μετα-
τρέψουμε το Νότιο Αιγαίο σε ένα χώρο ίσων 
ευκαιριών και ισότιμης πρόσβασης στα θεμε-
λιώδη αγαθά και τις υπηρεσίες μιας σύγχρο-
νης ευρωπαϊκής Περιφέρειας. 



Στην κρισιμότητα της εποχής που διανύουμε, έχουμε χρέος να αξιοποιήσουμε στο έπακρο 
τη μοναδική χρηματοδοτική πηγή που διαθέτουμε, να μετατρέψουμε τα κοινοτικά κονδύλια σε 
αναπτυξιακά εργαλεία για να δώσουμε ώθηση στον τόπο μας. 

Να συμπληρώσουμε τις υποδομές μας που παραμένουν ελλιπείς και ατελείς. 

Να εξασφαλίσουμε την αειφορία με την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. 

Να αποτελέσει το Νότιο Αιγαίο έναν από τους κορυφαίους προορισμούς του τουρισμού 
εμπειρίας παγκοσμίως, μέσα από την υιοθέτηση μιας στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης, δια-
φοροποίησης του προϊόντος και δημιουργίας ταυτότητας προορισμού. 

Να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα και την ελκυστικότητα της Περιφέρειας, με την 
ενίσχυση των εδραιωμένων και αναδυόμενων οικονομικών δραστηριοτήτων. 

Να ενισχύσουμε τους τομείς της Υγείας, της Παιδείας, του Πολιτισμού. 

Και πάνω απ’ όλα, να στηρίξουμε την ίδια την κοινωνία των νησιών μας από τις επιπτώσεις 
της οικονομικής κρίσης, με τη δημιουργία σύγχρονων κοινωνικών δομών, με την προώθηση 
της κοινωνικής ένταξης, με την καταπολέμηση της φτώχειας, με τη στήριξη της απασχόλησης, 
με τη συγκράτηση του πληθυσμού και των παραγωγικών ηλικιών. 

Στόχος μας είναι, μέσα από τη βέλτιστη αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων, να υπάρξει 
χειροπιαστό αποτέλεσμα στην πραγματική οικονομία και τη ζωή των νησιωτών. Να τεθούν 
οι βάσεις για μια ανάπτυξη βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη, που να αξιοποιεί τις γνώσεις και 
δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού και να βασίζεται στα στρατηγικά πλεονεκτήματα των 
νησιών μας.

Γιώργος Χατζημάρκος 
Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου



Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ήταν ένα σύνολο δεκατεσσάρων 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτήθηκαν από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Από τα Προγράμματα αυτά τα εννέα ήταν «τομεακά», δηλαδή κάλυψαν αναπτυξια-
κούς τομείς εθνικής εμβέλειας υπό την ευθύνη υπουργείων και τα υπόλοιπα πέντε «περιφερει-
ακά», ένα για καθεμιά χωρική ενότητα της χώρας.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 
και Νήσων Αιγαίου 2007-2013
Μια από αυτές τις χωρικές ενότητες αποτέλεσαν η Περιφέρειά μας μαζί με τις Περιφέρειες 
Βόρειου Αιγαίου και Κρήτης, οι οποίες κατάρτισαν ένα κοινό Πρόγραμμα, το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013, που εγκρίθηκε το Νοέμβριο του 2007 και 
ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2015.

Ο αρχικός συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος (κοινοτική και εθνική συμμετο-
χή) ήταν 1.140 εκ. €. Όμως λόγω της συνεχιζόμενης δημοσιονομικής κρίσης και προκειμένου 
να εξοικονομηθούν εθνικοί πόροι, συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μηδενιστεί η 
εθνική συμμετοχή και ο τελικός προϋπολογισμός του διαμορφώθηκε σε 863,3 εκ. €. Από αυτά 
στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διατέθηκαν τα 140,2 εκ. €. 

Το Πρόγραμμα περιλάμβανε 13 Άξονες Προτεραιότητας, δηλαδή στρατηγικές προτεραι-
ότητες οι οποίες αφορούσαν έργα και ενέργειες που σχετίζονταν μεταξύ τους και είχαν συ-
γκεκριμένους μετρήσιμους στόχους. Οι Άξονες που αντιστοιχούσαν στην Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου ήταν οι εξής:

• Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας (22,9 εκ. €) 
• Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα (53,9 εκ. €) 
• Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής (37,0 εκ. €) 
• Χωρική Συνοχή και Συνεργασία (23,5 εκ. €) 
• Τεχνική Υποστήριξη για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος (2,9 εκ. €)

Μέρος των πόρων διαχειρίστηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας 
και τους υπόλοιπους που αφορούσαν κυρίως σε κρατικές ενισχύσεις, ενεργειακή επάρκεια, 
υποδομές ανάπτυξης δικτύων και τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, διαχειρίστηκαν 
υπηρεσίες κεντρικών φορέων.

Στο πλαίσιο των πόρων που διαχειρίστηκε η ΕΥΔ εντάχθηκαν συνολικά 156 πράξεις προ-
ϋπολογισμού 236 εκ. €. Μετά τον μηδενισμό της εθνικής συμμετοχής τα έργα που τελικά χρη-
ματοδοτήθηκαν από το Πρόγραμμα ανήλθαν σε 59 και ο συνολικός προϋπολογισμός τους σε 
91,3 εκ. €, ενώ τα υπόλοιπα 97 ολοκληρώθηκαν με εθνικούς πόρους. 

ΕΣΠΑ 2007-2013



Το φυσικό αντικείμενο των έργων που υλοποιήθηκαν μεταξύ των άλλων αφορά σε:

• 60,8 χλμ. νέου ή βελτιωμένου οδικού δικτύου 
• 3 αναβαθμισμένα λιμάνια 
• 130 νέες/αναβαθμισμένες αίθουσες διδασκαλίας 
• 18 παρεμβάσεις για την ανάδειξη μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και μουσείων  
• 4 έργα κατασκευής/βελτίωσης υποδομών υγείας 
• 2 παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης και  
• 3 παιδικούς / βρεφονηπιακούς σταθμούς

Στο τέλος Μαρτίου 2017 υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η τελική έκθεση υλοποί-
ησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 που αποτε-
λούσε την τελευταία κανονιστική υποχρέωση της χώρας για το κλείσιμο του Προγράμματος.

Αναλυτικά τα έργα που διαχειρίστηκε η ΕΥΔ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, οι φορείς υλο-
ποίησης και οι τελικές δαπάνες τους περιλαμβάνονται στον πίνακα που ακολουθεί.

α/α Τίτλος Έργου Δικαιούχος Προϋπ.

1
Ολοκλήρωση της βελτίωσης - διαπλάτυνσης εθνικής οδού 
Ρόδου - Λίνδου από Φαληράκι έως Κολύμπια Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 13.513.327

2
Κατασκευή οδικού δικτύου Αεροδρόμιο - Φηρά - 
Βουρβούλο - Οία Θήρας Εγνατία Οδός ΑΕ 3.548.247

3
Βελτίωση δρόμου από Αγ. Ματθαίο έως δρόμο Αγ. 
Αρσενίου - Αγ. Άννας Νάξου 

Δήμος Νάξου και Μικρών 
Κυκλάδων

1.045.581

4 Βελτίωση επαρχιακής οδού Σπόα - Όλυμπος Καρπάθου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 1.683.128

5
Εγκατάσταση πλωτού κυματοθραύστη στο λιμάνι του 
Αδάμαντα Μήλου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 734.484

6 Ενίσχυση θωράκισης προσήνεμου μόλου λιμένα Σύρου Δήμος Σύρου - Ερμούπολης 970.804

7 Ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Μήλου

Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Κυκλάδων / Υπουργείο 
Πολιτισμού & Αθλητισμού 
(ΥΠΠΟΑ)

1.546.701

8
Αποκατάσταση - ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Καμείρου 
Ρόδου

Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Δωδεκανήσου / ΥΠΠΟΑ

1.253.992

9 Αρχαιολογική έκθεση στην Casa Romana στην Κω Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Δωδεκανήσου / ΥΠΠΟΑ

659.909

10
Συντήρηση και αποκατάσταση Εκκλησιαστικού 
Συγκροτήματος Αγίου Γεωργίου Άνω Σύρου

Διεύθυνση Αναστήλωσης 
Βυζαντινών 
Μεταβυζαντινών Μνημείων 
/ ΥΠΠΟΑ

2.744.979

Έργα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
που χρηματοδοτήθηκαν από το 
Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 
και διαχειρίστηκε η ΕΥΔ
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α/α Τίτλος Έργου Δικαιούχος Προϋπ.

11
Στερέωση και ανάδειξη αρχαίου οικισμού στη Βρουλιά 
Νότιας Ρόδου

Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Δωδεκανήσου / ΥΠΠΟΑ

654.289

12
Αποκατάσταση και ανάδειξη της εκκλησίας "Παναγία του 
Κάστρου" στη Ρόδο

Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Δωδεκανήσου / ΥΠΠΟΑ

496.951

13 Επιγραφική συλλογή στο Ασκληπιείο Κω Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Δωδεκανήσου / ΥΠΠΟΑ

299.837

14
Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμού ποδηλάτων στην 
Πόλη της Ρόδου Δήμος Ρόδου 147.157

15
Δράσεις αναβάθμισης φυσικού & δομημένου 
περιβάλλοντος Ερμούπολης Δήμος Σύρου - Ερμούπολης 850.652

16
Ανάπλαση της παραλιακής ζώνης της Μεσαιωνικής Πόλης 
Ρόδου

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 
Νότιας Δωδεκανήσου 

633.429

17 Δημοτικό Σχολείο Παστίδας Ρόδου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 1.919.750

18 1ο Δημοτικό Σχολείο Ιαλυσού Ρόδου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 1.350.680

19 Γυμνάσιο - Λύκειο Νισύρου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 831.803

20 Κατασκευή ΕΠΑΛ Μήλου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 2.904.821

21 4ο Γενικό Λύκειο Πόλης Ρόδου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 2.566.540

22 Ολοήμερο 8-θέσιο Δημοτικό Σχολείο Καρδάμαινας Κω Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 1.901.570

23
Διαμόρφωση - επέκταση πρώην Κοινοτικού Καταστήματος 
για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου Μάρπησσας Πάρου Δήμος Πάρου 401.038

24
Προμήθεια εξοπλισμού για τις ακαδημαϊκές μονάδες του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Ρόδο και Σύρο Πανεπιστήμιο Αιγαίου 959.440

25
Αποκατάσταση κτιρίου Β΄ κτιριακού συγκροτήματος 
Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο Πανεπιστήμιο Αιγαίου 3.867.175

26 Κατασκευή Γυμνασίου Μεσαριάς Θήρας Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 2.174.560

27 Κατασκευή Νηπιαγωγείου Αγκαιριάς Πάρου Δήμος Πάρου 830.117

28 Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Γενναδίου Ρόδου Δήμος Ρόδου 2.485.142

29
Ολοκλήρωση επέκτασης - εκσυγχρονισμού, προμήθειας 
και εγκατάστασης εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου Σύρου Κτιριακές Υποδομές ΑΕ 3.407.122

30
Προμήθεια εξοπλισμού βιοϊατρικής τεχνολογίας για το 
Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου 1.929.299

31 Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Πυλώνας Ρόδου Δήμος Ρόδου 976.991

32 Παιδικός σταθμός Χώρας Νάξου Δήμος Νάξου και Μικρών 
Κυκλάδων

596.125

33 Ανέγερση παιδικού σταθμού Ζηπαρίου Κω Δήμος Κω 2.136.902

34 Δρόμος Χώρας Κύθνου - Δρυοπίδας Κύθνου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 2.093.814

35 Επαρχιακή Οδός Καμπί - Χαβουνά - Κάτω Μεριά Κέας Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 2.572.162

36
Βελτίωση οδού από διασταύρωση Βαγιάς έως περιοχή 
Λιγγίνου Πάτμου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 304.447



α/α Τίτλος Έργου Δικαιούχος Προϋπ.

37
Βελτίωση δρόμου Κάμπος - Επάνω Κάμπος και ασφαλτό-
στρωση δρόμων προς Αλμυρό και Λορέντζαινα Ίου Εγνατία Οδός ΑΕ 2.655.379

38 Βελτίωση οδικού δικτύου Αγαθονησίου Δήμος Αγαθονησίου 426.940

39 Δημοτική οδοποιία Αγαθονησίου Δήμος Αγαθονησίου 1.242.475

40 Βελτίωση υφιστάμενων δρόμων Μεγάλου Χωριού Τήλου Δήμος Τήλου 396.695

41 Λιμενικά έργα Ψάθης Κιμώλου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 2.182.700

42 Συντήρηση και ανάδειξη μνημείων αρχαίας Καρθαίας Κέας
Διεύθυνση Προϊστορικών 
και Κλασικών Αρχαιοτήτων 
/ ΥΠΠΟΑ

755.074

43 Αποκατάσταση τμήματος του αρχαίου τείχους Νισύρου Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Δωδεκανήσου / ΥΠΠΟΑ

332.890

44
Στερέωση και ανάδειξη αρχαίου οικισμού στο Χωριό 
Χάλκης

Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Δωδεκανήσου / ΥΠΠΟΑ

383.658

45
Αποκατάσταση - ανάδειξη μεσαιωνικών μνημείων οικισμού 
Χάλκης

Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Δωδεκανήσου / ΥΠΠΟΑ

798.789

46
Συντήρηση και αποκατάσταση της Σταυροπηγιακής Μονής 
του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Ρουκουνιώτη στη Σύμη

Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Δωδεκανήσου / ΥΠΠΟΑ

864.941

47
Διαμόρφωση και ανάδειξη αρχαίου οχυρού στη θέση 
Καστράκι Αγαθονησίου

Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Δωδεκανήσου / ΥΠΠΟΑ

600.320

48
Αποκατάσταση και λειτουργική αναβάθμιση Ιεράς Μονής 
Αποκάλυψης Πάτμου

Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Δωδεκανήσου / ΥΠΠΟΑ

1.305.487

49
Συντήρηση και επέκταση του αρχαιολογικού χώρου 
Σκάρκου Ίου

Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Κυκλάδων / ΥΠΠΟΑ

387.435

50
Ιερά Μονή Αγ. Νικολάου Βάνης στην Τήνο - Επισκευή και 
αποκατάσταση καθολικού και τράπεζας

Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Κυκλάδων / ΥΠΠΟΑ

339.766

51
Αποκατάσταση του Μοναστηρίου του Αγ. Γεωργίου του 
Βουνού στο Καστελόριζο

Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Δωδεκανήσου / ΥΠΠΟΑ

1.099.986

52
Συντήρηση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων υποδομών 
και οργάνωση έκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείου Σύμης

Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Δωδεκανήσου / ΥΠΠΟΑ

2.009.602

53 Επέκταση Σχολικού Συγκροτήματος Απερίου Καρπάθου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 754.137

54 Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Γαυρίου Άνδρου Δήμος Άνδρου 3.258.131

55 Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου Εγνατία Οδός ΑΕ 327.708

56 Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Ολύμπου Καρπάθου Διοίκηση 2ης Υγειονομικής 
Περιφ. Πειραιώς & Αιγαίου

611.235

57
Ενίσχυση εξοπλισμού Πολυδύναμου Περιφερειακού 
Ιατρείου Νισύρου και Κέντρου Υγείας Ίου Γενικό Νοσοκομείο Κω 227.572

58
Σύμβουλοι - εμπειρογνώμονες ΕΥΔ Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου

ΕΥΔ Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου

2.634.666

59
Δημοσιότητα, προβολή και πληροφόρηση ΕΥΔ 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ΕΥΔ Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου

755.296

Σύνολο 91.343.849



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013
Κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο η ΕΥΔ διαχειρίστηκε επίσης πόρους που της 
εκχωρήθηκαν από το Ε.Π. Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 για έργα διαχείρισης 
και διανομής πόσιμου νερού, έργα διαχείρισης λυμάτων και έργα διαχείρισης οικιακών και 
βιομηχανικών αποβλήτων (ΧΥΤΑ, ΧΑΔΑ κτλ.). 

Στο πλαίσιο αυτό εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα 79 έργα - την αρμοδιότητα των οποίων 
έχουν κυρίως οι Δήμοι- με συνολικές πληρωμές 71,7 εκ. €, από τα οποία μετά το κλείσιμο πα-
ρέμειναν στο Πρόγραμμα 60 με συνολικό προϋπολογισμό 54,5 εκ. €, ενώ τα υπόλοιπα 19 είτε 
θα μεταφερθούν στο ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-
2020, είτε θα ολοκληρωθούν από εθνικούς πόρους.

Τα έργα αυτά ανά κατηγορία αφορούν:

• 12 νέους ή επεκτάσεις Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) 
• 15 αποκαταστάσεις Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) 
• 3 δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων 
• 20 δίκτυα ύδρευσης / αφαλατώσεις και 
• 10 δίκτυα αποχέτευσης / εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων

Αναλυτικά τα έργα που διαχειρίστηκε η ΕΥΔ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, οι φορείς υλο-
ποίησης και οι τελικές δαπάνες τους περιλαμβάνονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Ενταγμένα έργα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
στο Ε.Π. Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 
που διαχειρίστηκε η ΕΥΔ

α/α Τίτλος Έργου Δικαιούχος Προϋπ.

1
Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση “Σάνταλος” Δήμου 
Καρπάθου Δήμος Ρόδου 642.404

2 Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη Θέση “Κοκκινόνερο” Δήμου Κω Δήμος Κω 779.546

3
Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης 
Απορριμμάτων Δήμου Λειψών Δήμος Λειψών 711.760

4 Προμήθεια κινητού εξοπλισμού για τον ΧΥΤΑ Τήλου Δήμος Τήλου 182.990

5
Περιβαλλοντική Αποκατάσταση εγκαταλελειμμένων 
σκουπιδότοπων Τήλου Δήμος Τήλου 152.592

6 ΧΥΤΑ Δήμου Σύμης Δήμος Σύμης 2.601.920

7 ΧΥΤΑ Νισύρου Δήμος Νισύρου 1.901.423

8 Επέκταση ΧΥΤΑ Αγαθονησίου Εγνατία Οδός ΑΕ 228.745

9
Πιλοτικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης 
απορριμμάτων Δήμου Ανάφης και Δήμου Χάλκης Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 326.645

10
Περιβαλλοντική αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δημοτικής 
Κοινότητας Πυλίου Κω, στη θέση "Αγ. Κωνσταντίνος" Δήμος Κω 221.367



α/α Τίτλος Έργου Δικαιούχος Προϋπ.

11
Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δημοτικής Ενότητας Αφάντου Δήμου 
Ρόδου Δήμος Ρόδου 442.544

12 Επέκταση ΧΥΤΑ Βόρειας Ρόδου Δήμος Ρόδου 3.369.100

13 Προμήθεια εξοπλισμού ΧΥΤΑ Πάρου - Αντιπάρου Δήμος Πάρου 348.827

14
Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση "Καντηνελιές - Σαρακήνικο" 
στη Νάουσα Πάρου Δήμος Πάρου 368.142

15 Κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ) Ρόδου Δήμος Ρόδου 804.262

16
Εξοπλισμός για την κομποστοποίηση προδιαλεγμένου 
οργανικού και προώθηση της ανακύκλωσης στον Δήμο 
Λειψών

Δήμος Λειψών 279.359

17 Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Αρχαγγέλου Δήμου Ρόδου Δήμος Ρόδου 100.759

18
Αποκατάσταση του ΧΑΔΑ στη θέση Λυγαριά και 
εξοπλισμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμου 
Κύθνου 

Δήμος Κύθνου 111.186

19 ΧΥΤΑ Νάξου Εγνατία Οδός ΑΕ 4.859.560

20
Αποκατάσταση ΧΑΔΑ και εξοπλισμός διαχείρισης 
απορριμμάτων Δήμου Τήνου Δήμος Τήνου 771.870

21
Αποκατάσταση ΧΑΔΑ και εξοπλισμός διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων Δήμου Άνδρου Δήμος Άνδρου 429.707

22
Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση "Χωριουδάκι - Λάκκοι" 
Δήμου Πάρου Δήμος Πάρου 1.080.772

23
Περιβαλλοντική αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Κούκος 
Δήμου Κω Δήμος Κω 458.070

24 ΧΥΤΑ Κέας Εγνατία Οδός ΑΕ 110.258

25 Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Κάσου Δήμος Κάσου 66.048

26 Υποδομές διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμου Σίφνου Δήμος Σίφνου 562.910

27 Επέκταση ΧΥΤΑ Κω Δήμος Κω 502.822

28
Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση "Αγναθούς" και προμήθεια 
εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Χάλκης Δήμος Χάλκης 82.117

29
Εξοπλισμός αναβάθμισης ΧΥΤΑ Σύρου και έργα 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμος Σύρου - Ερμούπολης 829.219

30 ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου Εγνατία Οδός ΑΕ 1.442.130

31 Κατασκευή δύο δεξαμενών στα Κατάπολα Αμοργού Δήμος Αμοργού 554.271

32
Κατασκευή δικτύου μεταφοράς νερού και δεξαμενών στις 
θέσεις Προφήτης Ηλίας και Ανεμούριο Λειψών Δήμος Λειψών 530.250

33
Προμήθεια 21 αυτόνομων συστημάτων παραγωγής και 
διάθεσης πόσιμου νερού στην Κάλυμνο ΔΕΥΑ Καλύμνου 358.900

34
Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων παραγωγής και 
διάθεσης πόσιμου νερού στα μικρά νησιά της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 523.678
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α/α Τίτλος Έργου Δικαιούχος Προϋπ.

35
Προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης Κουφονησίου και 
κατασκευή συνοδών έργων Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 557.863

36
Προμήθεια αυτόνομων συστημάτων επεξεργασίας νερού 
στον Δήμο Τήνου Δήμος Τήνου 367.688

37
Κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού από Κατάπολα στη 
Χώρα Αμοργού Δήμος Αμοργού 375.284

38
Κατασκευή εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Σορωνής 
Δήμου Ρόδου ΔΕΥΑ Ρόδου 272.186

39
Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού Πύργου και μονάδα 
αφαλάτωσης οικισμού Ακρωτηρίου Θήρας ΔΕΥΑ Θήρας 622.195

40 Εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης Δήμου Λέρου Δήμος Λέρου 1.396.223

41 Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας Κέας Δήμος Κέας 914.795

42 Μονάδα αφαλάτωσης Χάλκης Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 882.939

43
Προμήθεια μονάδων παραγωγής πόσιμου νερού 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 376.050

44 Μονάδα αφαλάτωσης στον Μέριχα Κύθνου Εγνατία Οδός ΑΕ 736.503

45 Αφαλάτωση Αντιπάρου Εγνατία Οδός ΑΕ 557.100

46
Επέκταση αγωγού τροφοδότησης Λιμένα Ρόδου μέχρι το 
νέο λιμάνι και τη Μαρίνα Ρόδου ΔΕΥΑ Ρόδου 360.530

47
Αγωγός μεταφοράς νερού στη Λάρδο Ρόδου και 
εξοπλισμός ποιοτικού ελέγχου νερού ΔΕΥΑ Ρόδου 282.276

48 Προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης στον Δήμο Τήνου Δήμος Τήνου 365.000

49
Βελτίωση και επέκταση συστήματος ύδρευσης Βάρης και 
Μέγα Γυαλού Σύρου ΔΕΥΑ Σύρου 924.902

50
Προμήθεια αυτόνομων συστημάτων παραγωγής και 
διάθεσης πόσιμου νερού Δήμου Λέρου Δήμος Λέρου 312.000

51
Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων 
Καρδάμαινας Κω Δήμος Κω 4.373.432

52
Β’ Φάση Εγκαταστάσεων Βιολογικού Καθαρισμού Δήμου 
Μυκόνου Δήμος Μυκόνου 3.526.365

53
Αγωγός Μεταφοράς Λυμάτων από Αρχάγγελο στις 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Ρόδου - Α' 
Φάση (Ολοκλήρωση Α' Φάσης)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 2.149.738

54
Βελτίωση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας και Διάθεσης 
Λυμάτων και Δίκτυο Αποχέτευσης Σκάλας Πάτμου Εγνατία Οδός ΑΕ 333.630

55
Επέκταση υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης στον οικισμό 
Λειβάδια Αστυπάλαιας Δήμος Αστυπάλαιας 158.492

56
Αποχέτευση και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων 
Αντιπάρου Εγνατία Οδός ΑΕ 4.104.195

57
Δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
λυμάτων Θηρασιάς Εγνατία Οδός ΑΕ 1.220.841



α/α Τίτλος Έργου Δικαιούχος Προϋπ.

58
Εγκατάσταση επεξεργασίας και έργα διάθεσης λυμάτων 
Δονούσας Εγνατία Οδός ΑΕ 1.460.840

59
Κατασκευή κεντρικού αποχετευτικού αγωγού ακαθάρτων 
Οικισμού Στενιών Δήμου Άνδρου Δήμος Άνδρου 543.868

60
Εκσυγχρονισμός και βελτίωση υφιστάμενης εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας λυμάτων Λίνδου Ρόδου ΔΕΥΑ Ρόδου 642.864

Σύνολο 54.553.952
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Ολοκλήρωση της βελτίωσης και 
διαπλάτυνσης εθνικής οδού Ρόδου - Λίνδου 
από Φαληράκι έως Κολύμπια

Το μεγαλύτερο σε προϋπολογισμό έργο 
της Περιφέρειας που χρηματοδοτήθηκε 
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρή-
της & Νήσων Αιγαίου, ήταν ένα από τα 
λεγόμενα έργα «γέφυρες», ένα μέρος 
του δηλαδή υλοποιήθηκε από το 3ο Κοι-
νοτικό Πλαίσιο Στήριξης κατά την περίο-
δο 2000 - 2006 και το υπόλοιπο από το 
ΕΣΠΑ 2007 - 2013.

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική 
υποδομή μεταφορών για τη Ρόδο, με 
στόχο την εξυπηρέτηση των πιο τουρι-
στικών περιοχών του νησιού αλλά και 
του αρχαιολογικού χώρου της Λίνδου. 

Στο πλαίσιο του έργου έγινε διαπλά-
τυνση και βελτιώθηκε τμήμα της Εθνικής 
Οδού από το Φαληράκι έως τα Κολύ-

μπια σε μήκος 9,8 χιλιομέτρων.

Επίσης ολοκληρώθηκαν οκτώ ισό-
πεδοι κόμβοι και προβλέφθηκαν όλες 
οι απαιτούμενες εργασίες σήμανσης, 
ασφάλισης, πρασίνου, καθώς και μετα-
τόπιση των δικτύων κοινής ωφέλειας.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 13.513.327 €
Φορέας υλοποίησης: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ένταξη: Σεπτέμβριος 2010

Ταμείο χρηματοδότησης: ΕΤΠΑ Ολοκλήρωση: Σεπτέμβριος 2015

Φ
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Βελτίωση δρόμου 
από Αγ. Ματθαίο έως δρόμο 
Αγ. Αρσενίου - Αγ. Άννας Νάξου

Με το έργο έγινε βελτίωση του δρόμου 
που συνδέει τον δρόμο Αγίου Αρσενίου 
- Αγίας Άννας με την περιοχή του Αγίου 
Ματθαίου σε μήκος 2,8 χιλιομέτρων και 
πλάτος 7 μέτρων. Βρίσκεται στη δυτική 
και πιο ανεπτυγμένη από τουριστική 
άποψη πλευρά του νησιού, με φημισμέ-
νες παραλίες όπως της Αγίας Άννας, του 
Καστρακίου και του Πυργακίου.

Το αποτέλεσμα είναι ένας σύγχρο-
νος, λειτουργικός και ασφαλής δρόμος, 
σχεδιασμένος για να προσφέρει ύψι-
στη εξυπηρέτηση και ασφάλεια σε έναν 
τόπο με συνεχή τουριστική ανάπτυξη 
και που αποτελεί μέρος της απαραίτη-
της υποδομής για την ποιοτική φιλοξε-
νία των επισκεπτών και την εξυπηρέτη-

ση των κατοίκων και επαγγελματιών του 
νησιού στις μετακινήσεις τους.

Η πρόσβαση πλέον στις γύρω περι-
οχές γίνεται με μεγαλύτερη ασφάλεια 
και σε σημαντικά συντομότερο χρόνο, 
καθώς ο νέος δρόμος δεν περνά μέσα 
από κατοικημένες περιοχές, όπως ο 
προηγούμενος παραλιακός, κατά μήκος 
του οποίου υπάρχουν πολλά τουριστικά 
καταλύματα.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1.045.581 €
Φορέας υλοποίησης: Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Ένταξη: Αύγουστος 2011

Ταμείο χρηματοδότησης: ΕΤΠΑ Ολοκλήρωση: Νοέμβριος 2014
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Βελτίωση επαρχιακής οδού 
Σπόα - Όλυμπος Καρπάθου 

Με το έργο αυτό ολοκληρώθηκε η 
βελτίωση της επαρχιακής οδού Σπόα 
- Όλυμπος στο ακριτικό νησί, σε μήκος 
15,5 χιλιομέτρων. Η βελτίωση έγινε με 
όλες τις απαραίτητες προβλέψεις ώστε 
ο δρόμος να είναι ασφαλής και να μην 
υπάρχουν δυσμενείς επιπτώσεις στο πε-
ριβάλλον.

Η σύνδεση της Ολύμπου, ενός από 
τους πιο όμορφους παραδοσιακούς 
οικισμούς της Περιφέρειάς μας, με την 
υπόλοιπη Κάρπαθο, αποτελούσε εδώ 
και αρκετά χρόνια πάγιο αίτημα για την 
ανάπτυξη της απομακρυσμένης αυτής 
περιοχής, αλλά και ολόκληρου του νη-
σιού.

Η αποκατάσταση του δρόμου διευ-
κολύνει τους ελάχιστους κατοίκους της 
περιοχής και ολοκληρώνει τη χερσαία 
σύνδεση του οικισμού με την ενδοχώρα, 
συνδράμοντας στην τόνωση του τουρι-
σμού, αλλά και του αγροτικού και κτη-
νοτροφικού τομέα, με αντίστοιχα θετικά 
αποτελέσματα στο τοπικό εισόδημα. 
Κατά συνέπεια, το έργο συμβάλλει στη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και 
της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1.683.128 €
Φορέας υλοποίησης: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Έναρξη: Αύγουστος 2010

Ταμείο χρηματοδότησης: ΕΤΠΑ Ολοκλήρωση: Ιούλιος 2011
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Επαρχιακή Οδός 
Καμπί - Χαβουνά - Κάτω Μεριά Κέας

Το έργο αφορά στη βελτίωση της χάρα-
ξης, στη διαπλάτυνση και στην ασφαλ-
τόστρωση οδικού τμήματος που βρί-
σκεται στη νοτιοδυτική πλευρά της Κέας 
και αποτελεί το τελευταίο κομμάτι του 
κύκλου που συνδέει περιμετρικά τους 
οικισμούς του νησιού.

Βασικός στόχος του έργου ήταν η 
βελτίωση της επικοινωνίας της ενδο-
χώρας με το βόρειο τμήμα του νησιού 
και η αγροτοοικονομική και τουριστική 
ανάπτυξή της, καθώς αναμένεται να 
δώσει μεγαλύτερη τουριστική ώθηση 
στον Κούνδουρο και στο Καμπί και θα 
ενισχύσει τις αγροτικές περιοχές μέσα 
από τις οποίες περνάει.

Ο δρόμος έχει συνολικό μήκος πε-
ρίπου 12 χιλιόμετρα. Οι παρεμβάσεις 
αφορούν τα πρώτα 8,6 χιλιόμετρα (τα 
υπόλοιπα είχαν ήδη κατασκευασθεί από 
εθνικούς πόρους) και το πλάτος του 
φτάνει στα 6 μέτρα.

Ο σχεδιασμός του έργου έγινε προ-
σεκτικά με μια μελέτη που εκπονήθηκε 
με γνώμονα την ελάχιστη δυνατή επέμ-
βαση στο φυσικό περιβάλλον και την 
προστασία τόσο του τοπίου όσο και των 
γεωργικών καλλιεργειών και των ιδιο-
κτησιών.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2.572.162 €
Φορέας υλοποίησης: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ένταξη: Σεπτέμβριος 2010

Ταμείο χρηματοδότησης: ΕΤΠΑ Ολοκλήρωση: Σεπτέμβριος 2014
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Βελτίωση δρόμου Κάμπος - Επάνω Κάμπος 
και ασφαλτόστρωση δρόμων 
προς Αλμυρό και Λορέντζαινα Ίου

Η Ίος είναι ένα νησί με σημαντική τουρι-
στική ανάπτυξη, το οποίο συνδυάζει την 
ομορφιά του ανθρωπογενούς και του 
φυσικού τοπίου. Οι υποδομές του νη-
σιού, και ανάμεσα σε αυτές και το οδικό 
δίκτυο, επιβάλλεται να είναι κατάλληλες 
για να εξυπηρετήσουν τους επισκέπτες 
και επαγγελματίες του νησιού με σεβα-
σμό στο φυσικό περιβάλλον και την πο-
λιτιστική κληρονομιά.

Με το έργο αυτό βελτιώθηκε ο υφι-
στάμενος δρόμος Κάμπος - Επάνω Κά-
μπος και ασφαλτοστρώθηκαν οι δρό-
μοι προς Αλμυρό και Λορέντζαινα. Οι 
παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν σε 
μήκος 8,7 χιλιομέτρων, σε υπάρχουσες 
διανοιγμένες χωμάτινες οδούς και περι-

λαμβάνουν όλες τις εργασίες που απαι-
τεί η σύγχρονη οδοποιία.

Στόχος του έργου είναι να προσφέ-
ρει ασφαλείς συνθήκες κυκλοφορίας 
στα οχήματα, αλλά και να βελτιώσει την 
πρόσβαση σε περιοχές μεγάλου τουρι-
στικού ενδιαφέροντος.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2.655.379 €
Φορέας υλοποίησης: Εγνατία Οδός Α.Ε. Ένταξη: Μάιος 2011

Ταμείο χρηματοδότησης: ΕΤΠΑ Ολοκλήρωση: Σεπτέμβριος 2014
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Εγκατάσταση πλωτού κυματοθραύστη 
στο λιμάνι του Αδάμαντα Μήλου

Η Μήλος είναι ένα νησί με ξεχωριστή 
ομορφιά και ιστορία που αναπτύσσεται 
με γοργούς ρυθμούς τα τελευταία χρό-
νια. Στην ανάπτυξη αυτή δίνουν σημα-
ντική ώθηση τα έργα υποδομής, όπως η 
κατασκευή πλωτού κυματοθραύστη στο 
λιμάνι του Αδάμαντα.

Ο κυματοθραύστης αυτός, μήκους 
120 και πλάτους 4 μέτρων, κατασκευά-
στηκε και τοποθετήθηκε, ως επέκταση 
του υφιστάμενου μόλου στο κεντρικό 
λιμάνι του νησιού. Οι παρεμβάσεις επι-
πλέον περιλαμβάνουν την εγκατάσταση 
αγκυροβολίων για την πρόσδεση σκα-
φών και φανού σήμανσης, όπως επίσης 
και την τοποθέτηση πίλαρ και φωτιστι-
κών σωμάτων.

Το αποτέλεσμα είναι ένα ολοκλη-
ρωμένο έργο το οποίο αναβαθμίζει το 
λιμάνι του Αδάμαντα, αλλά και όλο το 
νησί. Εξασφαλίζοντας τον ασφαλή ελ-
λιμενισμό τουριστικών και αλιευτικών 
σκαφών συμβάλλει στην τουριστική 
αξιοποίηση και ανάπτυξη του νησιού, 
ενώ παράλληλα εξυπηρετεί τις επαγγελ-
ματικές δραστηριότητες και την καθημε-
ρινότητα των κατοίκων.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 734.484 €
Φορέας υλοποίησης: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ένταξη: Οκτώβριος 2010

Ταμείο χρηματοδότησης: ΕΤΠΑ Ολοκλήρωση: Ιούλιος 2012
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Ενίσχυση θωράκισης 
προσήνεμου μόλου 
λιμένα Σύρου

Ο προσήνεμος μόλος του λιμανιού της 
Σύρου αντιμετώπιζε εδώ και δεκαετίες 
σοβαρά προβλήματα από την κακο-
καιρία. Οι παλαιοί φυσικοί ογκόλιθοί 
του από την άκρη του μόλου μέχρι και 
τη Σχολή Εμπορικού Ναυτικού ήταν 
ανεπαρκείς για την προστασία του από 
τους έντονους κυματισμούς. Η ανεπάρ-
κεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα η περιοχή 
να είναι ευάλωτη στα ακραία καιρικά 
φαινόμενα.

Στο πρόβλημα αυτό ήρθε να δώσει 
λύση το έργο με ενίσχυση της θωράκι-
σης με κατάλληλους ογκόλιθους, που 
καθένας τους έχει βάρος 5-8 τόνους, οι 
οποίοι τοποθετήθηκαν σε όλον το μόλο 
που έχει μήκος περίπου 600 μέτρα.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν και 
άλλες παρεμβάσεις, όπως η κατασκευή 
τοιχίου και η επένδυσή του με αρμολο-
γημένη πέτρα, ο καθαρισμός διαβρωμέ-
νων επιφανειών και η υπερύψωση του 
δαπέδου του μόλου με στόχο την επίτευ-
ξη ενός συνολικά άρτιου αποτελέσματος 
σε ό,τι αφορά την ασφάλεια αλλά και 
την αισθητική.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 970.804 €
Φορέας υλοποίησης: Δήμος Σύρου-Ερμούπολης Ένταξη: Δεκέμβριος 2010

Ταμείο χρηματοδότησης: ΕΤΠΑ Ολοκλήρωση: Μάιος 2014
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Δρόμος Χώρας Κύθνου 
- Δρυοπίδας Κύθνου

Πρόκειται για έργο μεταφερόμενο από 
το ΚΠΣ 2000-2006. Ο νέος δρόμος, συ-
νολικού μήκους 7,1 χιλιομέτρων, συνδέει 
απευθείας τα δύο μεσόγεια χωριά της 
Κύθνου. Παρέχει πρόσβαση τόσο στο 
νότιο μέρος της Δρυοπίδας, στον κε-
ντρικό περιφερειακό δρόμο προς Κανά-
λα, όσο και στην ανατολική είσοδό της 
μέσω παράκαμψης.

Μέχρι πρόσφατα, η σύνδεση της 
Δρυοπίδας με τη Χώρα γινόταν μέσω 
του Μέριχα, του λιμανιού του νησιού, 
από το οποίο ξεκινούσαν και οι δύο βα-
σικοί άξονες του οδικού δικτύου, μέσω 
μιας διαδρομής περίπου 15 χιλιομέτρων.

Το συνολικό πλάτος του νέου δρό-
μου είναι 7,5 μέτρα, με πλάτος οδο-

στρώματος τα 6 μέτρα, ενώ αποχετευ-
τικά έργα διευκολύνουν την απορροή 
των όμβριων υδάτων και τη διακίνηση 
της πανίδας της περιοχής.

Με την ολοκλήρωση του δρόμου 
αποκαταστάθηκε η επικοινωνία της εν-
δοχώρας με τα υπόλοιπα σημεία αγρο-
τικού, πολιτιστικού και τουριστικού 
ενδιαφέροντος του νησιού και δημιουρ-
γήθηκαν οι προϋποθέσεις για την τόνω-
ση της οικονομικής δραστηριότητας και 
την ισόρροπη κατανομή της στον χώρο.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2.093.814 €
Φορέας υλοποίησης: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Έναρξη: Φεβρουάριος 2007

Ταμείο χρηματοδότησης: ΕΤΠΑ Ολοκλήρωση: Ιούλιος 2010
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Δημοτική οδοποιία 
Αγαθονησίου

Το Αγαθονήσι, ένα μικρό και σχεδόν 
«αθέατο» νησί, έχει τις δικές του ανάγκες 
και το δικό του μερίδιο στην τουριστική 
ανάπτυξη και την ασφαλή καθημερινή 
διαβίωση. Τα έργα υποδομής και ανά-
μεσα σε αυτά η οδοποιία συμβάλλουν 
ιδιαίτερα στην εξυπηρέτηση των επισκε-
πτών και των λιγοστών κατοίκων του.

Στο νησί πραγματοποιήθηκαν δύο 
έργα με στόχο τη βελτίωση του οδικού 
δικτύου.

Το πρώτο περιλαμβάνει τη βελτίωση 
του δρόμου που συνδέει το Μεγάλο Χω-
ριό με την εκκλησία της Μεταμόρφωσης 
και το Καθολικό (μήκους 2,4 χιλιομέ-
τρων) και από εκεί μέχρι τους Πόρους 
(μήκους 0,7 χιλιομέτρων).

Το δεύτερο αφορά βελτίωση τριών 
ακόμη τμημάτων του οδικού δικτύου: 
του δρόμου που έχει αφετηρία την πα-
ραλία Σπηλιά και κατάληξη την πλατεία 
του Μικρού χωριού (830 μέτρα), της 
σύνδεσης του Μεγάλου Χωριού με το 
Μικρό Χωριό (910 μέτρα) και του δρό-
μου που συνδέει τη διασταύρωση των 
δύο αυτών οικισμών με την πλακοστρω-
μένη οδό που καταλήγει στο λιμάνι.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1.669.415 €
Φορέας υλοποίησης: Δήμος Αγαθονησίου Ένταξη: Μάιος 2011

Ταμείο χρηματοδότησης: ΕΤΠΑ Ολοκλήρωση: Απρίλιος 2014
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Λιμενικά έργα 
Ψάθης Κιμώλου

Για ένα μικρό νησί των Κυκλάδων, όπως 
είναι η Κίμωλος, η ύπαρξη ενός ασφα-
λούς και σύγχρονου λιμανιού αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την οικο-
νομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Τα έργα βελτίωσης και επέκτασης 
στο υφιστάμενο λιμάνι του νησιού 
πραγματοποιήθηκαν ακριβώς με σκοπό 
την αναβάθμιση της λειτουργίας του και 
την καλύτερη εξυπηρέτηση της επιβατι-
κής και εμπορικής κίνησης. Παράλληλα, 
οι παρεμβάσεις διευκολύνουν την κα-
θημερινότητα των κατοίκων, καθώς και 
τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες 
καθιστώντας τις πιο ασφαλείς.

Πιο συγκεκριμένα, τα έργα περιε-
λάμβαναν: την επέκταση της προβλή-

τας στην οποία γίνεται ο ελλιμενισμός 
των επιβατικών και εμπορικών πλοίων 
κατά 90 μέτρα (το πλάτος της προβλή-
τας φτάνει τα 10 μέτρα), την κατασκευή 
κρηπιδωμάτων για τον ελλιμενισμό αλι-
ευτικών σκαφών με συνολικό μήκος 84 
μέτρα, την κατασκευή ανοίγματος ανα-
νέωσης υδάτων του κυματοθραύστη 
στη νοτιοδυτική πλευρά του λιμανιού, 
την κατασκευή φάρου, καθώς και όλες 
τις απαιτούμενες για τη λειτουργία του 
λιμανιού ηλεκτρομηχανολογικές εγκα-
ταστάσεις, καθώς και εγκαταστάσεις 
ύδρευσης, αποχέτευσης, όμβριων υδά-
των και πυρόσβεσης.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2.182.700 €
Φορέας υλοποίησης: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ένταξη: Ιανουάριος 2012

Ταμείο χρηματοδότησης: ΕΤΠΑ Ολοκλήρωση: Απρίλιος 2015
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Συντήρηση και αποκατάσταση 
του εκκλησιαστικού συγκροτήματος 
Αγίου Γεωργίου Άνω Σύρου

Μνημείο της μεταβυζαντινής εποχής, με 
ιδιαίτερο ιστορικό και καλλιτεχνικό εν-
διαφέρον, ο Άγιος Γεώργιος βρίσκεται 
στην κορυφή του λόφου της Άνω Σύρου 
και μαζί με την Ανάσταση στην κορυφή 
τού απέναντι λόφου της Ερμούπολης, 
είναι σύμβολο της αρμονικής συμβίω-
σης στο νησί της ανατολικής και δυτι-
κής έκφρασης της χριστιανικής πίστης. 
Η διάσωση του μνημείου, που έγινε με 
φορέα υλοποίησης το Υπουργείο Πολι-
τισμού και μελέτη & αδειοδοτήσεις για 
τις οποίες είχε φροντίσει η Καθολική 
Επισκοπή Σύρου, αναβαθμίζει ολόκλη-
ρη την περιοχή της Άνω Σύρου. 

Η αποκατάσταση του εκκλησιαστι-
κού συγκροτήματος, συνολικής έκτασης 

1.800 τ.μ., είχε στόχο να επαναφέρει 
τον ναό στην αρχική του μορφή, όπως 
τον συνέλαβε, σχεδίασε και κατασκεύ-
ασε το 1834 ο αρχιτέκτονας Νικόλαος 
Χατζησίμος, αλλά και το χτισμένο το 
1703 Παρεκκλήσι του Τιμίου Σταυρού. 
Οι επεμβάσεις αφορούσαν τη μορφο-
λογική και λειτουργική αποκατάσταση 
του συγκροτήματος, σε συνδυασμό με 
τη στατική του ενίσχυση. Οι επεμβάσεις 
στον εσωτερικό διάκοσμο ξανάδωσαν 
την εικόνα της αισθητικής ποιότητας και 
της αίγλης που είχε ο ιστορικός ναός.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2.744.979 €
Φορ. υλοποίησης: Δ/νση Αναστ. Βυζ. Μεταβυζ. Μνημείων / ΥΠΠΟΑ Ένταξη: Δεκέμβριος 2010

Ταμείο χρηματοδότησης: ΕΤΠΑ Ολοκλήρωση: Μάιος 2015
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Ανάδειξη 
αρχαίου θεάτρου 
Μήλου

Το αρχαίο θέατρο της Μήλου είναι ένα 
από τα καλύτερα σωζόμενα θέατρα των 
Κυκλάδων και αποτελεί πόλο έλξης χι-
λιάδων επισκεπτών κάθε χρόνο. 

Βρίσκεται στην αρχαία πόλη της 
Μήλου, σε μικρή απόσταση από τις χρι-
στιανικές κατακόμβες και από τον χώρο 
που βρέθηκε η περίφημη Αφροδίτη της 
Μήλου. Πρόκειται για μνημείο της ελλη-
νιστικής περιόδου, ο αρχικός χαρακτή-
ρας του οποίου υπέστη σημαντικές αλ-
λοιώσεις στην πορεία του χρόνου.

Η κατάσταση του μνημείου πριν αρ-
χίσουν οι πρόσφατες εργασίες ήταν κρί-
σιμη εξαιτίας της εγκατάλειψης και της 
βαριάς ιστορίας του.

Το έργο που πραγματοποιήθηκε στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ είχε σαν στόχο την 
προστασία, ανάδειξη και βελτίωση της 
πρόσβασης σε αυτό το σπουδαίο μνη-
μείο και περιλάμβανε αναστηλωτικές 
και στερεωτικές εργασίες στο κοίλο, την 
ορχήστρα και το σκηνικό οικοδόμημα, 
καθώς και εργασίες διαμόρφωσης δια-
δρόμων επίσκεψης. Παράλληλα έγιναν 
εργασίες έρευνας και δράσεις τεκμηρί-
ωσης και πληροφόρησης.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1.546.701€
Φορέας υλοποίησης: Εφορία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων/ΥΠΠΟΑ Ένταξη: Σεπτέμβριος 2010

Ταμείο χρηματοδότησης: ΕΤΠΑ Ολοκλήρωση: Νοέμβριος 2015
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Αποκατάσταση - ανάδειξη 
αρχαιολογικού χώρου 
Καμείρου Ρόδου

Ο αρχαιολογικός χώρος Καμείρου Ρό-
δου αποτελεί σημαντικό κέντρο της Αρ-
χαϊκής και Ελληνιστικής εποχής. Είναι 
η μία από τις τρεις αρχαίες πόλεις του 
νησιού, μαζί με την Ιαλυσό και τη Λίνδο 
και αποτελεί τον δεύτερο σε επισκεψι-
μότητα αρχαιολογικό χώρο της Ρόδου, 
μετά τη Λίνδο. Ωστόσο, για αρκετά χρό-
νια παρουσίαζε εικόνα εγκατάλειψης, 
η οποία επιδεινώθηκε με την πυρκαγιά 
που σημειώθηκε το 2009.

Το έργο που πραγματοποιήθηκε 
ανταποκρινόταν στην επιτακτική ανάγκη 
αποκατάστασης του χώρου και περιε-
λάμβανε τον καθαρισμό, συντήρηση και 
αποκατάσταση όλης της επισκέψιμης αρ-
χαιολογικής έκτασης των 25 στρεμμάτων.

Οι βασικές παρεμβάσεις αφορού-
σαν εργασίες προστασίας και ανάδειξης 
μνημείων (όπως η στερέωση, ανάταξη 
και συντήρηση τοίχων αρχαίων οικιών 
και δημοσίων κτιρίων του αρχαιολογι-
κού χώρου), την απορροή των ομβρίων 
εκτός του αρχαιολογικού χώρου, υπο-
δομές και εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης 
κοινού, διαδρομές επίσκεψης συνολικού 
μήκους 700 περίπου μέτρων, γενικότε-
ρες εργασίες ευπρεπισμού του αρχαι-
ολογικού χώρου, καθώς και εργασίες 
έρευνας και δράσεις τεκμηρίωσης και 
πληροφόρησης.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1.253.992€
Φορέας υλοποίησης: Εφορία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου/ΥΠΠΟ Ένταξη: Σεπτέμβριος 2010

Ταμείο χρηματοδότησης: ΕΤΠΑ Ολοκλήρωση: Ιούλιος 2015
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Αρχαιολογική έκθεση 
στην Casa Romana 
στην Κω

Το μνημείο της Ρωμαϊκής Οικίας (Casa 
Romana) χτίστηκε κατά τον 2ο αιώνα 
μ.Χ. Έχει συνολικό εμβαδόν 2.300 τ.μ., 
περισσότερα από 40 δωμάτια και φέρει 
ιδιαίτερα πλούσια διακόσμηση.

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ υλοποιήθηκε 
η οργάνωση της αρχαιολογικής έκθεσης 
στο μνημείο και η διαδρομή περιήγησης 
σε αυτό.

Η υλοποίηση της έκθεσης περι-
λαμβάνει την ανάδειξη των επιμέρους 
χώρων μέσω μιας ορθολογικά σχεδι-
ασμένης διαδρομής περιήγησης, την 
αξιοποίηση των χώρων σύμφωνα με τις 
ανάγκες της σύγχρονης μουσειολογικής 
προσέγγισης και τη χρήση ενημερωτι-
κού και εποπτικού υλικού, σε συνδυα-

σμό με την έκθεση 180 ευρημάτων, βά-
σει συγκεκριμένων θεματικών ενοτήτων. 
Παράλληλα διαμορφώθηκε αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων και διαδρομή για 
άτομα με κινητικά προβλήματα.

Στόχος του έργου είναι η ανάδειξη 
της ιστορίας της Ρωμαϊκής Οικίας ως 
αρχιτεκτονήματος, η ανάδειξη των επι-
μέρους στοιχείων, αλλά και γενικών θε-
μάτων της ιδιωτικής και δημόσιας ζωής 
κατά τη ρωμαϊκή περίοδο και η αξιοποί-
ηση του μνημείου ως ζωντανού πολιτι-
στικού κυττάρου της πόλης της Κω.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 659.909€
Φορέας υλοποίησης: Εφορία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου/ ΥΠΠΟΑ Ένταξη: Οκτώβριος 2010

Ταμείο χρηματοδότησης: ΕΤΠΑ Ολοκλήρωση: Ιανουάριος 2015
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Στερέωση και ανάδειξη 
αρχαίου οικισμού 
στη Βρουλιά Νότιας Ρόδου

Ο αρχαίος οικισμός της Βρουλιάς βρί-
σκεται στο νοτιότερο άκρο της Ρόδου, 
απέναντι από το Πρασονήσι. Πρόκειται 
για έναν από τους σημαντικότερους 
πρώιμους οικισμούς με οργανωμένο 
πολεοδομικό σχέδιο που έχουν εντο-
πιστεί στον ελλαδικό χώρο. Ιδρύθηκε 
γύρω στα 625 π.χ. και η διάρκεια ζωής 
του ήταν βραχεία. Η ανασκαφή του οικι-
σμού πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 
περασμένου αιώνα. Η επί έναν αιώνα 
έκθεση των αρχαιοτήτων στις καιρικές 
συνθήκες, όπως και η άναρχη επίσκεψη 
στον χώρο που συνόδευσε την πρό-
σφατη τουριστική αξιοποίηση της περι-
οχής, είχε προκαλέσει μεγάλες φθορές 
στον αρχαιολογικό χώρο.

Το έργο εξασφαλίζει την προστασία 
και συντήρηση αυτού του σημαντικού 
οικισμού.

Το βασικό του αντικείμενο ήταν η δι-
αμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου 
με χάραξη και επίστρωση μονοπατιού, 
η περίφραξή του και το σημαντικότερο, 
η στερέωση και εν μέρει η ανάταξη των 
λιθοδομών των αρχαίων κτιριακών λει-
ψάνων. Στην προστασία του οικισμού 
συμβάλλει και η δημιουργία υποδομών 
εξυπηρέτησης επισκεπτών.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 654.289€
Φορέας υλοποίησης: Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου/ ΥΠΠΟΑ Ένταξη: Φεβρουάριος 2011

Ταμείο χρηματοδότησης: ΕΤΠΑ Ολοκλήρωση: Σεπτέμβριος 2015
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Επιγραφική συλλογή 
στο Ασκληπιείο Κω

Το Ασκληπιείο της Κω, ένα από τα σπου-
δαιότερα λατρευτικά ιερά των ελληνι-
στικών και ρωμαϊκών χρόνων, διαδρα-
μάτισε σημαντικό ρόλο στην πολιτική, 
κοινωνική, και λατρευτική ζωή του τό-
που, όπως μαρτυρείται από τον πλού-
το των επιγραφικών ευρημάτων που 
ήλθαν στο φως κατά τις ανασκαφικές 
έρευνες ήδη από τις αρχές του περασμέ-
νου αιώνα.

Το 1936 οικοδομήθηκε κτίριο για τη 
στέγαση της επιγραφικής συλλογής, το 
οποίο με την πάροδο των χρόνων κα-
τέρρευσε. Πρόσφατα αποκαταστάθηκε 
με στόχο την επαναλειτουργία του ως 
Επιγραφικό Μουσείο του χώρου του 
Ασκληπιείου. 

Το έργο περιλάμβανε τη βελτίωση 
και τον εξοπλισμό του κτιρίου για την 
επανέκθεση της επιγραφικής συλλογής 
καθώς και τη διαμόρφωση του περι-
βάλλοντος χώρου. Η έκθεση περιλαμ-
βάνει 24 περίπου επιγραφές μαζί με 
εύληπτο εποπτικό υλικό (12 πινακίδες 
πληροφόρησης, χάρτες και φωτογρα-
φίες) και εφαρμογές πολυμέσων.

Συνολικά το έργο αναδεικνύει τη δι-
εθνή ακτινοβολία του Ασκληπιείου και 
στοχεύει στην προβολή της ιστορικής 
και πολιτιστικής σημασίας του.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 299.837€
Φορέας υλοποίησης: Εφορία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου /ΥΠΠΟΑ Ένταξη: Δεκέμβριος 2010

Ταμείο χρηματοδότησης: ΕΤΠΑ Ολοκλήρωση: Δεκέμβριος 2013
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Συντήρηση και ανάδειξη μνημείων 
αρχαίας Καρθαίας Κέας

Η προσπάθεια για τη συντήρηση και 
ανάδειξη των μνημείων της ακρόπολης 
της Καρθαίας στην Κέα και τη μετατρο-
πή της θέσης σε οργανωμένο αρχαιολο-
γικό χώρο ξεκίνησε με το Γ’ Κοινοτικό 
Πλαίσιο Στήριξης την περίοδο 2000-
2006. Συνεχίστηκε στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ 2007-2013, οπότε ολοκληρώθη-
κε η στερέωση του σωζόμενου τμήμα-
τος του αρχαίου μεγαλιθικού ανδήρου 
του ναού του Απόλλωνα, η αναστήλω-
ση του προπύλου και η αποκάλυψη και 
στερέωση του θεάτρου. Παράλληλες 
παρεμβάσεις αφορούσαν την πρόσβα-
ση στον αρχαιολογικό χώρο και την έκ-
δοση ενημερωτικού υλικού.

Το έργο στοχεύει στην ανάταξη των 
ζημιών που έχουν υποστεί τα μνημεία 
από το χρόνο και στην αποφυγή περαι-
τέρω φθορών στον βαθμό που επιτρέ-
πει το σωζόμενο υλικό τους.

Οι παρεμβάσεις παράλληλα καθι-
στούν πιο κατανοητή την αρχιτεκτονική 
μορφή του μνημείου στον επισκέπτη, 
πάντα με σεβασμό στην αρχαιολογική 
του σημασία και τη σχέση του με το πε-
ριβάλλον. Ο τρόπος ανάδειξης του αρ-
χαιολογικού χώρου απέσπασε την κο-
ρυφαία βράβευση από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για την Πολιτιστική κληρονο-
μία / βραβείο Europa Nostra 2017.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 755.074€
Φορέας υλοποίησης: Δ/νση Προϊστ. και Κλασ. Αρχαιοτήτων /ΥΠΠΟΑ Ένταξη: Σεπτέμβριος 2010

Ταμείο χρηματοδότησης: ΕΤΠΑ Ολοκλήρωση: Δεκέμβριος 2015
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Αποκατάσταση - ανάδειξη 
μεσαιωνικών μνημείων 
οικισμού Χάλκης

Ο εγκαταλελειμμένος μεσαιωνικός οικι-
σμός Χωριό βρίσκεται δυτικά του μονα-
δικού ενεργού οικισμού Εμπορειός της 
Χάλκης. Στο εσωτερικό του κάστρου 
διατηρείται ερειπωμένος ο μεγαλύτερος 
σε διαστάσεις ναός στο νησί, της περι-
όδου της Ιπποτοκρατίας, αφιερωμένος 
στον Άγιο Νικόλαο.

Το έργο που υλοποιήθηκε περιλαμ-
βάνει τη συντήρηση και αποκατάστα-
ση του ιερού ναού του Αγίου Νικολάου, 
καθώς και την αποκατάσταση τμήμα-
τος του τείχους και σωστικές εργασίες 
στον βόρειο πύργο του μεσαιωνικού 
κάστρου. Πιο αναλυτικά, οι εργασίες 
περιελάμβαναν την υποστύλωση και 
αντιστήριξη του ναού, καθαιρέσεις επι-

χρισμάτων και τοποθέτηση νέων, αρ-
μολογήματα, ενέματα, συμπληρώσεις 
λιθοδομών. Οι τοιχογραφίες του ναού 
συντηρήθηκαν όπως και άλλα αρχαιο-
λογικά ευρήματα. Επίσης, αποκαταστά-
θηκε ο θόλος του ναού, ενώ τόσο στον 
Αγ. Νικόλαο όσο και στον βόρειο πύργο 
κατασκευάστηκαν κουφώματα, αποκα-
ταστάθηκαν τα δάπεδα και διαμορφώ-
θηκε ο περιβάλλοντας χώρος. Στο νότιο 
τείχος αποκαταστάθηκε το γκρεμισμένο 
τμήμα του ώστε να είναι ασφαλές για 
τους επισκέπτες.

Παράλληλα, έγιναν ανασκαφικές 
εργασίες, οργανώθηκε υλικό για ενημε-
ρωτικές πινακίδες και στοιχειοθετήθηκε 
ενημερωτικό φυλλάδιο.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 798.789€
Φορέας υλοποίησης: Εφορία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου/ ΥΠΠΟΑ Ένταξη: Νοέμβριος 2010

Ταμείο χρηματοδότησης: ΕΤΠΑ Ολοκλήρωση: Ιούνιος 2015
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Συντήρηση και αποκατάσταση της 
Σταυροπηγιακής Μονής του Αρχαγγέλου 
Μιχαήλ Ρουκουνιώτη στη Σύμη

Η Ιερά Σταυροπηγιακή και Πατριαρχι-
κή Μονή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ του 
Ρουκουνιώτη βρίσκεται σε απόσταση 
5 χλμ. περίπου δυτικά του οικισμού της 
Σύμης. Η Μονή αναγέρθηκε τον 14ο αι-
ώνα και αποτελεί χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα οχυρωμένου μοναστηριακού 
συγκροτήματος. Στόχος του έργου που 
χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ ήταν η 
αποκατάσταση του μνημείου και η διευ-
κόλυνση της πρόσβασης και περιήγησης 
των επισκεπτών. Οι εργασίες κινήθηκαν 
γύρω από τρεις βασικούς άξονες: την 
αποκατάσταση και συντήρηση των κτι-
ριακών υποδομών του συγκροτήματος 
με εξυγίανση και εκσυγχρονισμό των 
υφιστάμενων δομών, τη συντήρηση 

και αποκατάσταση του τοιχογραφικού 
διακόσμου των δύο καθολικών και την 
οργάνωση εκθέσεων στους χώρους της 
παλαιάς τραπεζαρίας και του ελαιοτρι-
βείου, με λειτουργικά αντικείμενα και 
αντικείμενα καθημερινής χρήσης προ-
ερχόμενα από τη Μονή.

Το σύνολο των εργασιών συνέβαλε 
αποφασιστικά στην ποιοτική αναβάθ-
μιση της μορφής 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.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 864.941€
Φορέας υλοποίησης: Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου /ΥΠΠΟΑ Ένταξη: Νοέμβριος 2010

Ταμείο χρηματοδότησης: ΕΤΠΑ Ολοκλήρωση: Μάριος 2015
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Αποκατάσταση 
και λειτουργική αναβάθμιση 
Ιεράς Μονής Αποκάλυψης Πάτμου

Το κτιριακό συγκρότημα του Ιερού Σπη-
λαίου της Αποκάλυψης Πάτμου βρίσκε-
ται στη βόρεια κλιτύ του λόφου ανάμεσα 
στο λιμάνι της Σκάλας και τον μεσαιω-
νικό οικισμό της Χώρας. Αποτελεί αντι-
προσωπευτικό παράδειγμα προσθετι-
κής αρχιτεκτονικής και αναπτύσσεται σε 
πέντε στάθμες. Η σπουδαιότητά του ως 
θρησκευτικού και ιστορικού μνημείου 
είναι αδιαμφισβήτητη και αποτελεί πόλο 
έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρό-
νο.

Οι παρεμβάσεις που πραγματοποιή-
θηκαν με τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ 
2007-2013 είχαν σαν στόχο την πλήρη 
δομική και κτιριολογική αποκατάστα-
ση του συγκροτήματος, με την παράλ-

ληλη αναβάθμιση και την ανάδειξή του 
ως ενός σύγχρονου μοναστηριακού 
πνευματικού κέντρου. Για την αρτιότε-
ρη εκτέλεση του έργου συντάχθηκαν 
και ακολουθήθηκαν εξειδικευμένες με-
λέτες τοπογραφικής αποτύπωσης του 
χώρου, κατασκευής κλιμακωτής οδού 
πρόσβασης για τα ΑμεΑ, ηλεκτρομη-
χανολογικών εγκαταστάσεων για το 
σύνολο του κτιριακού συγκροτήματος 
και στατική μελέτη για την επίλυση επι-
μέρους προβλημάτων. Στις παρεμβάσεις 
περιλαμβάνονταν εργασίες προστασίας 
και ανάδειξης των μνημείων, εργασίες 
διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώ-
ρου, καθώς και υποδομές εξυπηρέτησης 
κοινού.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1.305.487€
Φορέας υλοποίησης: Εφορία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου /ΥΠΠΟΑ Ένταξη: Δεκέμβριος 2010

Ταμείο χρηματοδότησης: ΕΤΠΑ Ολοκλήρωση: Δεκέμβριος 2015
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Συντήρηση και επέκταση 
του αρχαιολογικού χώρου 
Σκάρκου Ίου

O Σκάρκος είναι ο μεγαλύτερος και ση-
μαντικότερος οικισμός του Κυκλαδικού 
Πολιτισμού. Βρίσκεται σε προνομιούχο 
γεωγραφική θέση, στο μέσον της δυτι-
κής πλευράς της Ίου. Ο Πρωτοκυκλα-
δικός αυτός οικισμός διαθέτει οργα-
νωμένο πολεοδομικό σχέδιο, σύστημα 
απορροής ομβρίων υδάτων και εντυ-
πωσιακά διώροφα κτίρια. O βαθμός 
διατήρησης της προϊστορικής αυτής πό-
λης είναι μοναδικός. Έτσι με τον οικισμό 
του Σκάρκου γίνεται επιτέλους γνωστή 
η πραγματική μορφή των κυκλαδικών 
κοινωνιών που δημιούργησαν τέχνη 
από μια τέτοια πρώιμη περίοδο.

Το έργο της συντήρησης και επέκτα-
σης του αρχαιολογικού χώρου περιλάμ-

βανε την ανόρθωση και αρμολόγηση 
σε τοίχους κτιρίων του οικισμού, την 
απορροή όμβριων, την επέκταση του 
ανασκαμμένου αρχαιολογικού χώρου 
με τομές προκειμένου να διευρυνθεί το 
ορατό από τους επισκέπτες τμήμα, τη 
δημιουργία διαδρόμου πορείας επισκε-
πτών, η οποία οδηγεί στην κορυφή του 
λόφου του Σκάρκου και καταλήγει σε 
στάση θέασης, την επισκευή, διαμόρ-
φωση και εξοπλισμό υφιστάμενου λι-
θόκτιστου κτίσματος για τις ανάγκες του 
αρχαιολογικού χώρου.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 387.435€
Φορέας υλοποίησης: Εφορία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων /ΥΠΠΟΑ Ένταξη: Δεκέμβριος 2010

Ταμείο χρηματοδότησης: ΕΤΠΑ Ολοκλήρωση: Ιούλιος 2015
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Ιερά Μονή Αγ. Νικολάου Βάνης 
στην Τήνο, επισκευή και αποκατάσταση 
καθολικού και τράπεζας

Η Μονή Αγίου Νικολάου βρίσκεται στην 
περιοχή Βάνη της Τήνου. Από το μικρό 
αυτό μοναστηριακό συγκρότημα δια-
τηρούνται σήμερα το καθολικό και η 
τράπεζα, καθώς και ερειπωμένα κελιά. 
Σύμφωνα με επιγραφή ο ναός ιδρύθηκε 
το 1624.

Με το έργο πραγματοποιήθηκαν ερ-
γασίες αποκατάστασης και συντήρησης 
του Καθολικού και της Τράπεζας, καθώς 
και εργασίες μικρής κλίμακας στον περι-
βάλλοντα χώρο του.

Οι φθορές που παρουσίαζαν το κα-
θολικό και η τράπεζα οφείλονταν κατά 
κύριο λόγο στη φυσική γήρανση των 
δομικών υλικών, τις μεταγενέστερες 
επεμβάσεις και την υγρασία. Προκειμέ-

νου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα 
και να αναδειχθεί το μνημείο πραγματο-
ποιήθηκαν αποξηλώσεις σαθρών υλι-
κών και αντικατάστασή τους, επισκευή 
–συντήρηση επιχρισμάτων και υλικών 
επικάλυψης δωμάτων όπου απαιτήθη-
κε, εργασίες στεγάνωσης, αποκάλυψη–
μελέτη και συντήρηση τοιχογραφιών, 
ανασκαφικές εργασίες, καθαρισμός του 
περιβάλλοντα χώρου, τοποθέτηση σή-
μανσης και ενημερωτικής πινακίδας για 
ΑμεΑ.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 339.766€
Φορέας υλοποίησης: Εφορία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων /ΥΠΠΟΑ Ένταξη: Ιανουάριος 2011

Ταμείο χρηματοδότησης: ΕΤΠΑ Ολοκλήρωση: Μάιος 2015
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Αποκατάσταση του Μοναστηρίου 
του Αγίου Γεωργίου του Βουνού 
στο Καστελόριζο

Το συγκρότημα της μονής του Αγίου Γε-
ωργίου του Βουνού, στο Καστελόριζο, 
είναι ορθογωνικής κάτοψης, περιτοιχι-
σμένο με υψηλούς τοίχους και κτίσμα-
τα γύρω από τον ναό. Ο ναός είναι μια 
μονόκλιτη θολωτή βασιλική του 1759. 
Το δάπεδό του είναι στο μεγαλύτερο 
μέρος ψηφιδωτό παλαιοχριστιανικής ή 
πρωτοβυζαντινής εποχής. Το μοναστήρι 
ήταν εγκαταλελειμμένο για αρκετά χρό-
νια παρουσιάζοντας σημαντικές φθο-
ρές, όπως τμηματικές καταρρεύσεις των 
λιθοδομών, των ξύλινων στεγών και των 
μεσοπατωμάτων.

Βασικός στόχος του έργου ήταν η 
προστασία και συντήρηση του μονα-
στηριού (αποκατάσταση των περιμετρι-

κών κελιών, του πρόναου με τον γυναι-
κωνίτη, επισκευή του βοτσαλωτού της 
αυλής και επισκευή του ναού), καθώς 
και η ανάδειξή του.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθη-
καν εργασίες όπως: καθαιρέσεις ετοι-
μόρροπων τμημάτων, αποκατάσταση 
λιθοδομών, ξύλινων μεσοπατωμάτων και 
στεγών, αποκατάσταση κεράμωσης και 
μόνωση των στεγών και δωμάτων, επι-
χρίσματα και αρμολογήματα, ηλεκτρο-
μηχανολογικές εγκαταστάσεις, συντήρη-
ση βοτσαλωτών δαπέδων και ξύλινων 
στοιχείων. Επιπλέον, έγινε φωτογραφική 
τεκμηρίωση, έκδοση ενημερωτικού φυλ-
λαδίου και τοποθέτηση ενημερωτικών 
πινακίδων.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1.099.986€
Φορέας υλοποίησης: Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου /ΥΠΠΟΑ Ένταξη: Φεβρουάριος 2011

Ταμείο χρηματοδότησης: ΕΤΠΑ Ολοκλήρωση: Νοέμβριος 2015
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Συντήρηση και εκσυγχρονισμός 
υφιστάμενων υποδομών και οργάνωση 
έκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείου Σύμης

Οι εγκαταστάσεις του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Σύμης βρίσκονται στην περι-
οχή Χωριό και αποτελούν ένα συγκρό-
τημα έξι κτιρίων, συνολικής έκτασης 
1.385 τ.μ. Τα κτίρια του συγκροτήματος 
αντανακλούν την αρχιτεκτονική εξέλι-
ξη του νησιού, εκφράζοντας τις οικο-
νομικές δραστηριότητες των κατοίκων. 
Αποτελείται από το κυρίως κτίριο του 
μουσείου (το πρώην αρχοντικό Φαρ-
μακίδη), δυο κτίρια συνοδείας του αρ-
χοντικού, τη νέα πτέρυγα του μουσείου, 
ένα βοηθητικό κτίσμα και το αρχοντικό 
Χατζηαγαπητού.

Στο πλαίσιο του έργου, οι εγκαταστά-
σεις αυτές συντηρήθηκαν και αποκατα-
στάθηκαν με τρόπο που αναδεικνύει την 

αρχιτεκτονική τους αξία.

Παράλληλα, εξοπλίστηκαν με συ-
στήματα ασφαλείας και εξυπηρέτησης 
του κοινού και συμπληρώθηκαν με δύο 
γειτονικά κτίρια, που περιήλθαν στο 
συγκρότημα. Τα κτίρια αυτά, που ήταν 
ερειπωμένα, μετατράπηκαν το ένα σε 
χώρο αναψυχής και πολλαπλών χρήσε-
ων και το άλλο σε τμήμα διοικητικής μέ-
ριμνας. Το έργο περιλαμβάνει επίσης την 
οργάνωση των εκθεσιακών χώρων του 
μουσείου, την καταγραφή και συντή-
ρηση των αντικειμένων, την προμήθεια 
εξοπλισμού, την οργάνωση προθηκών 
και την έκθεση των αντικειμένων.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2.009.602€
Φορέας υλοποίησης: Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου/ ΥΠΠΟΑ Ένταξη: Μάρτιος 2011

Ταμείο χρηματοδότησης: ΕΤΠΑ Ολοκλήρωση: Δεκέμβριος 2015

αστική ανάπτυξη
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αστική ανάπτυξη
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Προμήθεια και εγκατάσταση 
σταθμού ποδηλάτων 
στην Πόλη της Ρόδου

Το ιστορικό κέντρο της πόλης της Ρό-
δου και η περιοχή της παραλιακής οδού, 
μαζί με την παλιά πόλη, αποτελούν την 
περιοχή παρέμβασης ενός ολοκληρω-
μένου σχεδίου αστικής ανάπτυξης με 
στόχους, μεταξύ άλλων, τη βελτίωση του 
αστικού περιβάλλοντος και της ποιότη-
τας ζωής των κατοίκων. Η επιλογή μέ-
σων μετακίνησης εντός πόλης που δεν 
ρυπαίνουν το περιβάλλον με οποιονδή-
ποτε τρόπο και δεν προκαλούν όχληση, 
ενώ παράλληλα προσφέρουν αναψυχή 
και άμεση γνωριμία με τον τόπο συμβά-
λουν στην αναβάθμιση του φυσικού και 
αστικού περιβάλλοντός της, καθώς και 
στην αντιμετώπιση των κυκλοφορια-
κών προβλημάτων της περιοχής.

Σε αυτό το πλαίσιο, από το Επιχειρη-
σιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αι-
γαίου 2007-2013, χρηματοδοτήθηκε η 
προμήθεια και εγκατάσταση κοινόχρη-
στων ενοικιαζόμενων ποδηλάτων που 
προσφέρονται για χρήση τόσο στους 
κατοίκους όσο και τους επισκέπτες της 
Ρόδου.

Το σύστημα περιλαμβάνει 5 σταθ-
μούς διάθεσης ποδηλάτων με τουλάχι-
στον 16 θέσεις κλειδώματος ο καθένας, 
60 ειδικά σχεδιασμένα ποδήλατα και το 
απαιτούμενο λογισμικό. Το Πρόγραμμα 
χρηματοδότησε επίσης τη λειτουργία 
του συστήματος για ένα χρόνο.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 147.157€
Φορέας υλοποίησης: Δήμος Ρόδου Ένταξη: Μάιος 2012

Ταμείο χρηματοδότησης: ΕΤΠΑ Ολοκλήρωση: Ιανουάριος 2015
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Ανάπλαση 
της παραλιακής ζώνης 
της Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου

Η παραλιακή ζώνη της Μεσαιωνικής 
Πόλης της Ρόδου είναι μια ιδιαίτερα δη-
μοφιλής περιοχή της πόλης που συνδυ-
άζει εξαιρετικά τη θέα της θάλασσας και 
των τειχών του μεσαιωνικού οικισμού. 
Παράλληλα αποτελεί σημείο διέλευσης 
πλήθους πεζών τουριστών που εξέρχο-
νται καθημερινά από τα κρουαζιερό-
πλοια. Μέχρι πρόσφατα, οι πεζοί εξυ-
πηρετούνταν στο τμήμα αυτό από ένα 
στενό πεζοδρόμιο δίπλα στον αυτοκινη-
τόδρομο.

Το έργο της ανάπλασης της παρα-
λιακής ζώνης είχε στόχο να καταστή-
σει ασφαλή και ευχάριστη τη διέλευση, 
τόσο για τους επισκέπτες όσο και για 
τους κατοίκους της πόλης, δένοντας αρ-

μονικά τις ανάγκες του σήμερα με την 
ιστορική συνέχεια του τόπου.

Ο νέος πεζόδρομος εκτείνεται σε μή-
κος 370 μ. συνδέοντας τον τουριστικό 
λιμένα με τις πύλες της Μεσαιωνικής Πό-
λης που βρίσκονται πάνω στην παρα-
λιακή ζώνη, μέχρι και τη θέση Κολώνα 
όπου είχε ήδη κατασκευαστεί πιλοτικά 
ένα τμήμα του έργου. Το πλάτος του 
είναι 4 μ., στηρίζεται σε μεταλλική κα-
τασκευή και εκτείνεται σαν πρόβολος 
πάνω από τη θάλασσα.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 633.429€
Φορέας υλοποίησης: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δ/νήσου Ένταξη: Αύγουστος 2012

Ταμείο χρηματοδότησης: ΕΤΠΑ Ολοκλήρωση: Σεπτέμβριος 2014
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Δράσεις αναβάθμισης 
φυσικού & δομημένου 
περιβάλλοντος Ερμούπολης

Η Ερμούπολη είναι μια πόλη με ιδιαιτε-
ρότητες και μοναδική ιστορία, μια πόλη 
που φέρει μια σπάνια για νησί αστική 
αρχιτεκτονική. Το Ιστορικό Κέντρο της 
Ερμούπολης, έχει οριοθετηθεί και κη-
ρυχθεί ως «Ιστορικός Τόπος», από το 
Υπουργείο Πολιτισμού. Η έκταση του 
είναι 881 στρέμματα και περιλαμβάνει 
τρεις περιοχές: Την περιοχή της Ιστορι-
κής Κατοικίας, την περιοχή του Ιστορι-
κού Κέντρου και την περιοχή Ιστορικής 
Βιομηχανίας. Το Ολοκληρωμένο Σχέδιο 
Αστικής Ανάπτυξης που χρηματοδο-
τήθηκε με πόρους του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Κρήτης & Νήσων Αι-
γαίου 2007-2013 είχε ως γενικούς στό-
χους τη βελτίωση της λειτουργικότητας 

και της ελκυστικότητας του ιστορικού 
κέντρου της πόλης και παράλληλα την 
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων και των επισκεπτών.

Μέσω του συγκεκριμένου έργου, 
υλοποιήθηκαν τρεις κατηγορίες δρά-
σεων: κατασκευές και αναπλάσεις παι-
δικών χαρών και πλατειών (Πευκακί-
ων και Μεταμόρφωσης) με τρόπο που 
να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες 
απαιτήσεις ψυχαγωγίας και ασφάλειας, 
αναβάθμιση εξοπλισμού του θεάτρου 
Απόλλων με στόχο την αισθητική και 
λειτουργική βελτίωσή του και υπογεί-
ωση υποσταθμών και δικτύου ΔΕΗ σε 
συγκεκριμένες περιοχές συμβάλλοντας 
στην αισθητική τους αναβάθμιση.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 850.652€
Φορέας υλοποίησης: Δήμος Σύρου - Eρμούπολης Ένταξη: Ιούνιος 2012

Ταμείο χρηματοδότησης: ΕΤΠΑ Ολοκλήρωση: Δεκέμβριος 2015
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εκπαίδευση



46

Δημοτικό Σχολείο 
Παστίδας Ρόδου

Το κτίριο στο οποίο μέχρι πρόσφατα 
στεγαζόταν το Δημοτικό Σχολείο της 
Παστίδας στη Ρόδο, ήταν ανεπαρκές 
από άποψη υποδομών και χώρων για 
να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες μιας 
συνεχώς αναπτυσσόμενης περιοχής.

Η έλλειψη αυτή αποκαταστάθηκε με 
το νέο σχολικό συγκρότημα το οποίο εί-
ναι διώροφο, με υπόγειο και έχει συνο-
λική έκταση 2.250 τ.μ.

Περιλαμβάνει δώδεκα αίθουσες δι-
δασκαλίας, αίθουσα πολλαπλών χρή-
σεων, βιβλιοθήκη, δύο εργαστήρια 
φυσικών επιστημών, δύο εργαστήρια 
τεχνολογίας, εργαστήριο πληροφορι-
κής και γραφεία διοίκησης. Στην αυλή 
του σχολείου υπάρχει υπαίθριο αμφιθέ-

ατρο και χώροι άθλησης και ψυχαγωγί-
ας των παιδιών.

Η θέση του κτιρίου στο οικόπεδο 
καθώς και ο προσανατολισμός του επι-
λέχθηκαν ειδικά για να προστατεύεται 
από τον βοριά, να υπάρχει άριστος αε-
ρισμός και φωτισμός των αιθουσών δι-
δασκαλίας.

Παράλληλα προβλέφθηκαν οι κα-
τάλληλες φυτεύσεις ώστε οι όψεις του 
κτιρίου και ο αύλειος χώρος να ενσω-
ματωθούν απόλυτα στο τοπίο της περι-
οχής.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1.919.750 €
Φορέας υλοποίησης: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ένταξη: Αύγουστος 2009

Ταμείο χρηματοδότησης: ΕΤΠΑ Ολοκλήρωση: Οκτώβριος 2012
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4ο Γενικό Λύκειο 
Πόλης Ρόδου

Καθώς οι ανάγκες της εκπαίδευσης γί-
νονται όλο και μεγαλύτερες, μαθητές, 
εκπαιδευτικοί και γονείς προσδοκούν 
σύγχρονα σχολεία που να ανταποκρί-
νονται στις σημερινές απαιτητικές προ-
διαγραφές.

Το 4ο Γενικό Λύκειο της πόλης της 
Ρόδου είναι πλέον ένα τριώροφο κτίριο 
το οποίο κατασκευάστηκε λαμβάνοντας 
υπόψη όλους τους σύγχρονους όρους 
και τις απαιτήσεις για τις εκπαιδευτικές 
υποδομές. Η επιφάνειά του είναι 2.400 
τ.μ. και περιλαμβάνει 20 αίθουσες διδα-
σκαλίας, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, 
βιβλιοθήκη, εργαστήρια, γραφεία, βοη-
θητικούς χώρους, υπόγειο χώρο στάθ-
μευσης και αποθήκες. Η είσοδος του 

σχολείου βρίσκεται στη δυτική πλευρά 
του οικοπέδου, ενώ ανατολικά υπάρ-
χουν εγκαταστάσεις γηπέδων αθλοπαι-
διών. Παράλληλα προβλέφθηκε κατάλ-
ληλη περίφραξη –ειδικά στους χώρους 
αθλοπαιδιών, καθώς και η τοποθέτηση 
κατασκευών σκίασης και πάγκων καθί-
σματος σε επιλεγμένα σημεία.

Οι κάτοικοι της περιοχής πλέον 
μπορούν να απολαμβάνουν ένα ολο-
καίνουριο σύγχρονο σχολείο, που θα 
διευκολύνει το έργο των εκπαιδευτικών 
και τη φοίτηση των μαθητών, κάνοντας 
πιο δημιουργικές και πιο ευχάριστες τις 
ώρες που θα περνούν σε αυτό.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2.566.540€
Φορέας υλοποίησης: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ένταξη: Οκτώβριος 2010

Ταμείο χρηματοδότησης: ΕΤΠΑ Ολοκλήρωση: Μάιος 2014
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Κατασκευή 
ΕΠΑΛ Μήλου

Το ΕΠΑΛ Μήλου είναι ένα σχολείο που 
σχεδιάστηκε με σεβασμό στο νησιώ-
τικο τοπίο αλλά και στο ανθρώπινο 
δυναμικό που φιλοξενεί. Το σχολικό 
συγκρότημα χτίστηκε σε ένα οικόπεδο 
7.350 τετραγωνικών μέτρων. Το κτί-
ριο περιλαμβάνει δεκατρείς αίθουσες 
διδασκαλίας, αίθουσες εργαστηρίων, 
κοινωνικούς χώρους όπως αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων, βιβλιοθήκη και 
κυλικείο, χώρους διοίκησης, πάρκινγκ, 
γήπεδα άθλησης και εκτάσεις πράσι-
νου. Οι εγκαταστάσεις αυτές, συνολικής 
έκτασης 2.205 τ.μ., είναι αρκετές για να 
καλύψουν τις ανάγκες 180 μαθητών.

Η κατασκευή του συγκροτήματος 
αντιμετωπίστηκε με σοβαρότητα και ευ-

αισθησία. Το σύγχρονο κτίριο είναι συμ-
βατό με το μικροκλίμα της περιοχής, με 
υλικά και ύφος δόμησης προσαρμοσμέ-
να στην τοπική αρχιτεκτονική. Κάποιες 
προσόψεις επενδύθηκαν με λιθοδομή 
από τοπική πέτρα, ενώ το κτίσμα δια-
σπάστηκε σε επιμέρους τμήματα για να 
αποφευχθεί η δημιουργία ενός μεγάλου 
κτιριακού όγκου. Διατηρήθηκε ακόμη 
και ένα μικρό αλώνι που προϋπήρχε 
στον χώρο, το οποίο αξιοποιείται ως 
εναλλακτικός χώρος εκπαίδευσης και 
ως υπαίθριο θεατράκι.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2.904.821€
Φορέας υλοποίησης: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ένταξη: Ιούλιος 2007

Ταμείο χρηματοδότησης: ΕΤΠΑ Ολοκλήρωση: Φεβρουάριος 2012
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Γυμνάσιο - Λύκειο Νισύρου

Η Νίσυρος, το πολύ μικρό αυτό νησί των 
Δωδεκανήσων, μέσα από έργα υποδο-
μής που προάγουν τον τουρισμό, τον 
πολιτισμό, το περιβάλλον και την εκπαί-
δευση αναβαθμίζει την καθημερινή δι-
αβίωση των κατοίκων και ωθείται προς 
μια σφαιρική ανάπτυξη.

Το νέο σχολικό συγκρότημα του Γυ-
μνασίου-Λυκείου Νισύρου έχει έκταση 
642 τ.μ. και δυναμικότητα εκατόν ογδό-
ντα μαθητών. Είναι διώροφο, με υπό-
γειο για τους βοηθητικούς χώρους και 
περιλαμβάνει επτά αίθουσες διδασκα-
λίας, δύο εργαστήρια, αίθουσα πολλα-
πλών χρήσεων, βιβλιοθήκη και όλους 
τους απαραίτητους συμπληρωματικούς 
χώρους.

Η αρχιτεκτονική του σε συνδυασμό 
με την κατάλληλη διαμόρφωση του αύ-
λειου χώρου και τη φύτευση με ελαιόδε-
ντρα και τοπικούς θάμνους, δένει με τον 
παραδοσιακό οικισμό και το φυσικό πε-
ριβάλλον της περιοχής, ενώ η θέση του 
κτιρίου και ο προσανατολισμός του επι-
λέχθηκαν ώστε να δίνουν τη δυνατότη-
τα του σωστού φωτισμού και αερισμού 
στις αίθουσες διδασκαλίας και επί πλέον 
την καλή κυκλοφορία αυτοκινήτων και 
πεζών, που θα προσεγγίζουν και θα κι-
νούνται στον χώρο.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 831.803€
Φορέας υλοποίησης: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ένταξη: Φεβρουάριος 2010

Ταμείο χρηματοδότησης: ΕΤΠΑ Ολοκλήρωση: Δεκέμβριος 2012
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Αποκατάσταση 
Β́  κτιριακού συγκροτήματος 
Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, πέρα από 
τον εκπαιδευτικό του ρόλο, λειτουργεί 
ως πυρήνας επιστήμης και πολιτισμού, 
αλλά και ως δημιουργικό όχημα για την 
ανάπτυξη της Περιφέρειας. Η ανακαίνι-
ση ενός ιστορικού κτιρίου του, που έρ-
χεται να ενισχύσει την υποδομή και να 
στηρίξει τη λειτουργία του στη Ρόδο και 
το Αιγαίο, έχει ξεχωριστή σημασία.

Το τριώροφο κτίριο της οδού 7ης 
Μαρτίου, συνολικής επιφάνειας 4.250 
τ.μ. παρουσίαζε μεγάλες φθορές λόγω 
παλαιότητας αλλά και προβλημάτων 
που προέκυψαν από σεισμούς. Δεδο-
μένου ότι πρόκειται για παραδοσιακό 
κτίριο, κατά την αποκατάστασή του δό-
θηκε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην 

αλλοιωθεί η μορφολογία και ο σκελετός 
του. Η στατικότητα του κτιρίου αποκα-
ταστάθηκε πλήρως, ενώ εξωτερικά δι-
ατηρήθηκε η τεχνοτροπία των ιταλών 
αρχικών κατασκευαστών. Εσωτερικά, 
έγινε νέα διαρρύθμιση των χώρων σε 
αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια και 
γραφεία καθηγητών και εγκαταστάθη-
καν νέα δίκτυα.

Η νέα μορφή του κτιρίου δίνει τη δυ-
νατότητα της πλήρους αξιοποίησής του 
για την επιτέλεση του έργου του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 3.867.175€
Φορέας υλοποίησης: Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ένταξη: Ιανουάριος 2011

Ταμείο χρηματοδότησης: ΕΤΠΑ Ολοκλήρωση: Δεκέμβριος 2013
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Γυμνάσιο 
Μεσαριάς Θήρας

Η κατασκευή του σύγχρονου, μεγάλου 
σχολικού συγκροτήματος όπου στε-
γάζεται το Γυμνάσιο Μεσαριάς Θήρας 
αποτελεί μια σημαντική επένδυση που 
αναβαθμίζει τις εκπαιδευτικές υποδομές 
ενός από τα πιο ανεπτυγμένα νησιά της 
Περιφέρειας και παράλληλα ικανοποιεί 
ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της πε-
ριοχής.

Πέρα από την αδήριτη ανάγκη για 
έγκαιρη ολοκλήρωση και παράδοση 
προς χρήση σε μαθητές και εκπαιδευ-
τικούς, το έργο καλύπτει και όλες τις 
σύγχρονες ανάγκες και προδιαγραφές 
ώστε το σχολείο αυτό να αποτελέσει ένα 
ζωντανό χώρο μάθησης.

Το νέο Γυμνάσιο είναι ένα διώροφο 
εκπαιδευτικό συγκρότημα δυναμικό-
τητας 200 μαθητών. Περιλαμβάνει 18 
αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα εκ-
δηλώσεων, γραφεία και βοηθητικούς 
χώρους. Στον περιβάλλοντα χώρο 
προβλέφθηκαν χώροι στάθμευσης οχη-
μάτων, γήπεδο μπάσκετ - βόλεϊ και χώ-
ροι πρασίνου.

Το κτίριο είναι ενταγμένο αρμονι-
κά στον χωρικό ιστό, έχει χωροθετηθεί 
εντός οικισμού και προσαρμόζεται αρ-
χιτεκτονικά στο περιβάλλον.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2.174.560€
Φορέας υλοποίησης: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ένταξη: Μάιος 2011

Ταμείο χρηματοδότησης: ΕΤΠΑ Ολοκλήρωση: Απρίλιος 2015
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Ολοήμερο 
Δημοτικό Σχολείο 
Γαυρίου Άνδρου

Ένα σύγχρονο και λειτουργικό σχολικό 
συγκρότημα προστέθηκε στις εκπαιδευ-
τικές υποδομές της Άνδρου, στην περιο-
χή του Γαυρίου, με στόχο να καλύψει τις 
ανάγκες των κατοίκων της περιοχής. Το 
νέο ολοήμερο δημοτικό σχολείο πληροί 
όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές 
σε ό,τι αφορά την εκπαιδευτική του λει-
τουργία, αλλά και την ασφαλή και ευχά-
ριστη παραμονή στον χώρο.

 Το σχολικό συγκρότημα είναι διώ-
ροφο με συνολικό εμβαδόν 1.550 τ.μ. και 
περιλαμβάνει 6 αίθουσες διδασκαλίας, 
εργαστήρια, γραφεία δασκάλων, βιβλι-
οθήκη, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, 
και τους απαιτούμενους βοηθητικούς 
χώρους (ιατρείο, χώροι κουζίνας, εστί-

ασης κτλ.). Η δυναμικότητα του φτάνει 
στους 150 μαθητές. Στο έργο εντάσσε-
ται και η διαμόρφωση του περιβάλλο-
ντα χώρου, με την κατασκευή, εκτός των 
άλλων, και ενός γηπέδου μπάσκετ-βόλεϊ 
και την περίφραξη με λιθόκτιστο τοίχο. 
Το έργο ολοκληρώθηκε με την προμή-
θεια του σχολικού εξοπλισμού και όλων 
των άλλων ειδών υποστήριξης της λει-
τουργίας του σχολείου.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 3.258.131€
Φορέας υλοποίησης: Δήμος Άνδρου Ένταξη: Σεπτέμβριος 2011

Ταμείο χρηματοδότησης: ΕΤΠΑ Ολοκλήρωση: Ιούνιος 2016
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Ολοήμερο 
Δημοτικό Σχολείο 
Καρδάμαινας Κω

Η δημιουργία ποιοτικών υποδομών εκ-
παίδευσης, και ειδικά σε συνδυασμό με 
την ολοήμερη λειτουργία των σχολείων 
αποτελεί σημαντικό αίτημα των τοπικών 
κοινωνιών και προβάλλεται σταθερά 
από αυτές.

Η κατασκευή του Ολοήμερου Δημο-
τικού Σχολείου Καρδάμαινας Κω αντα-
ποκρίνεται με επιτυχία σε ένα τέτοιο 
αίτημα. Με το έργο αυτό μπορούν να 
καλυφθούν τόσο οι ανάγκες εκπαίδευ-
σης και κοινωνικοποίησης των παιδιών 
όσο και οι ανάγκες εναρμόνισης της οι-
κογενειακής και επαγγελματικής ζωής 
των γονέων. 

Το νέο δημοτικό σχολείο είναι ένα δι-
ώροφο κτίριο συνολικής δόμησης 1.865 

τ.μ. Περιλαμβάνει 12 αίθουσες διδασκα-
λίας, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, 
γραφεία και βοηθητικούς χώρους. Πα-
ράλληλα, προβλέφθηκε και η διαμόρ-
φωση του περιβάλλοντος χώρου.

Οι μαθητές λοιπόν και οι γονείς μπο-
ρούν στο εξής να απολαμβάνουν ένα 
σύγχρονο και καλύτερα οργανωμένο 
σχολείο από το οποίο θα προκύψουν 
σημαντικά κοινωνικά οφέλη και οι εκ-
παιδευτικοί μπορούν να δουν το έργο 
τους να γίνεται πιο γόνιμο αξιοποιώντας 
παραγωγικά και αποδοτικά τους νέους 
χώρους.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1.901.570€
Φορέας υλοποίησης: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ένταξη: Οκτώβριος 2010

Ταμείο χρηματοδότησης: ΕΤΠΑ Ολοκλήρωση: Δεκέμβριος 2014
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υγεία - πρόνοια

Κατασκευή 
νηπιαγωγείου 
Αγκαιριάς Πάρου

Η Αγκαιριά και η όμορη Αλυκή είναι 
οικισμοί που βρίσκονται στα νότια της 
Πάρου. Τα έργα κοινωνικής υποδομής 
σε αυτούς τους μικρούς τόπους είναι 
εξίσου σημαντικά για τη ζωή των κατοί-
κων όσο και στις μεγαλύτερες περιοχές. 
Οι ανάγκες στέγασης της προσχολικής 
εκπαίδευσης καλύπτονταν μέχρι πρό-
σφατα με την ενοικίαση χώρου. 

Η κατασκευή του νέου και σύγχρο-
νου νηπιαγωγείου στην περιοχή του 
αεροδρομίου, που βρίσκεται ανάμεσα 
στους δύο οικισμούς, ήρθε να καλύψει 
τις ανάγκες της προσχολικής αγωγής 
στην περιοχή.

Το κτίριο έχει εμβαδόν 430 τ.μ., ενώ 
η συνολική έκταση του οικοπέδου εί-

ναι 8.000 τ.μ. Αποτελείται από τρεις 
αίθουσες, κουζίνα, χώρους υγιεινής 
και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Το 
έργο περιλαμβάνει και τη διαμόρφωση 
του περιβάλλοντος χώρου, του χώρου 
στάθμευσης και της οδού πρόσβασης.

Έτσι, οι μαθητές προσχολικής ηλι-
κίας έχουν το δικό τους ολοκαίνουργιο 
και σύγχρονο χώρο για να πραγματο-
ποιήσουν τα πρώτα τους βήματα στον 
χώρο της αγωγής και της εκπαίδευσης.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 830.117€
Φορέας υλοποίησης: Δήμος Πάρου Ένταξη: Μάιος 2011

Ταμείο χρηματοδότησης: ΕΤΠΑ Ολοκλήρωση: Δεκέμβριος 2015
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Προμήθεια εξοπλισμού 
βιοϊατρικής τεχνολογίας 
για το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου

Το Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου αντιμε-
τωπίζει τα επείγοντα περιστατικά αλλά 
και τα συνολικότερα ζητήματα υγείας 
των κατοίκων, αλλά και των πολυάριθ-
μων επισκεπτών του νησιού και των γει-
τονικών νησιών. Οι ελλείψεις, όπως και 
η παλαιότητα, του ιατρικού εξοπλισμού 
προκαλούσαν καθυστερήσεις, αδυνα-
μία πραγματοποίησης εξετάσεων και 
συνολικά έπλητταν την ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτού-
μενου έργου, το νοσοκομείο προμη-
θεύτηκε σύγχρονο ιατροτεχνολογικό 
εξοπλισμό όπως: αξονικό τομογράφο, 
ψηφιακό μαστογράφο, ψηφιακό στε-
φανιογράφο, κεντρικό σταθμό παρα-

κολούθησης και μόνιτορ ΜΕΘ/ Εμφραγ-
μάτων, αναπνευστήρες ΜΕΘ κ.τ.λ.

H αναβάθμιση του εξοπλισμού ση-
μαίνει κατ’ επέκταση αναβάθμιση της 
λειτουργίας του νοσοκομείου, παρέ-
χοντας τη δυνατότητα ταχύτερων και 
ακριβέστερων αποτελεσμάτων δια-
γνωστικών εξετάσεων, καθώς και αξι-
όπιστης νοσηλείας. Με τον τρόπο αυτό 
μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελε-
σματικότερα ποικίλα ιατρικά περιστα-
τικά και να καλυφθούν οι ανάγκες σε 
επίπεδο πρόληψης και συστηματικής 
παρακολούθησης νοσημάτων για όλον 
τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1.929.299€
Φορέας υλοποίησης: Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου Ένταξη: Ιούλιος 2011

Ταμείο χρηματοδότησης: ΕΤΠΑ Ολοκλήρωση: Ιανουάριος 2016
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Ολοκλήρωση επέκτασης - εκσυγχρονισμού, 
προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού 
Γενικού Νοσοκομείου Σύρου

Το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου αποτελεί 
μια πολύ σημαντική δομή παροχής υπη-
ρεσιών υγείας για τη Σύρο, αλλά και συ-
νολικά για τις Κυκλάδες, σε κάποια από 
τα μικρά νησιά των οποίων δεν παρέχο-
νται καν ιατρικές υπηρεσίες σε σταθερή 
βάση και επαρκές εύρος. Επιπλέον, οι 
πολυάριθμοι επισκέπτες των νησιών, ει-
δικά τους θερινούς μήνες, αυξάνουν ση-
μαντικά τον αριθμό των περιστατικών 
που προσφεύγουν στο νοσοκομείο της 
Σύρου.

Το έργο της επέκτασης και του εκ-
συγχρονισμού του νοσοκομείου στο-
χεύει να εξασφαλίσει κάποιες από τις 
βασικές προϋποθέσεις για να μπορεί να 
καλύψει με ποιοτικές υπηρεσίες το σύνο-

λο των εξυπηρετούμενων.

 Το έργο περιλαμβάνει την ανέγερση 
νέων κτιριακών εγκαταστάσεων συνο-
λικού εμβαδού 1.676 τ.μ., εργασίες ανά-
πλασης και διαρρύθμισης του υπάρ-
χοντος συγκροτήματος (1.915 τ.μ.), και 
εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλο-
ντα χώρου. Παράλληλα προβλέφθηκε 
η προμήθεια και εγκατάσταση νέου ια-
τρικού, ξενοδοχειακού και μηχανολο-
γικού εξοπλισμού. Ιδιαίτερα σημαντική 
θεωρείται η εγκατάσταση συγκροτήμα-
τος μαγνητικού συντονισμού (MRI) και 
αξονικού τομογράφου (CT) 16 τομών - 
τύπου Α.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 3.407.122€
Φορέας υλοποίησης: Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. Ένταξη: Οκτώβριος 2009

Ταμείο χρηματοδότησης: ΕΤΠΑ Ολοκλήρωση: Νοέμβριος 2016
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Πολυδύναμο 
Περιφερειακό Ιατρείο 
Ολύμπου Καρπάθου

Η Κάρπαθος είναι ένα πολύ απομακρυ-
σμένο αλλά και ξεχωριστής ομορφιάς 
νησί. Τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηρι-
στικά της Καρπάθου και ο γεωγραφικός 
καταμερισμός των χωριών της δημιουρ-
γούν αντιθέσεις στο εσωτερικό της και 
δυσκολίες στην επικοινωνία ανάμεσα 
στα χωριά και τους οικισμούς του νη-
σιού. Το πιο απομονωμένο, και το πιο 
ιδιαίτερο πολιτισμικά, μέρος του νησιού 
είναι η βόρεια Κάρπαθος όπου βρίσκε-
ται το χωριό Όλυμπος, ένα απόλυτο 
δείγμα ζωντανής παράδοσης.

Για την εξυπηρέτηση των κατοίκων 
και των επισκεπτών στο βόρειο αυτό 
κομμάτι του νησιού κατασκευάστηκε 
ένα νέο Πολυδύναμο Περιφερειακό 

Ιατρείο, που περιλαμβάνει όλους τους 
απαιτούμενους σύγχρονους χώρους 
(εξεταστήριο γενικής ιατρικής, αίθουσα 
μικροεπεμβάσεων, οδοντιατρείο, ακτι-
νολογικό, θάλαμο βραχείας νοσηλείας, 
δωμάτιο εφημερεύοντος ιατρού κτλ.). 
Στο έργο προβλέφθηκε και η προμήθεια 
και εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλι-
σμού πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Έτσι η Όλυμπος έγινε ένας πιο ασφα-
λής τόπος για τον κάτοικο και τον επι-
σκέπτη.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 611.235€
Φορέας υλοποίησης: 2η ΔΥΠ Πειραιώς & Αιγαίου Ένταξη: Αύγουστος 2010

Ταμείο χρηματοδότησης: ΕΤΠΑ Ολοκλήρωση: Ιούλιος 2014
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Ανέγερση 
βρεφονηπιακού σταθμού 
Πυλώνας Ρόδου

Το χωριό της Πυλώνας λίγο έξω από την 
Λίνδο, απέχει 46 χλμ. από την πόλη της 
Ρόδου. Πήρε αυτό το όνομα γιατί θεω-
ρείται η πύλη προς τη νότια Ρόδο. Εκεί, η 
αγροτική ζωή συνεχίζεται ανεπηρέαστη 
από τον χρόνο και την τουριστική ανά-
πτυξη. Ωστόσο, η ανάγκη για υποδομές 
δεν είναι μικρότερη από τα γνωστά σε 
όλους τουριστικά θέρετρα του νησιού.

Ένα όμορφο και μοντέρνο κτίριο 
στεγάζει πλέον τις ανάγκες της προσχο-
λικής αγωγής για τα βρέφη και τα νήπια 
στην περιοχή.

Η δυναμικότητα της δομής καλύπτει 
17 βρέφη και 51 νήπια. Το κτίριο έχει 
έκταση 543 τετραγωνικά μέτρα και πε-
ριλαμβάνει πέντε αίθουσες απασχόλη-

σης νηπίων, χώρους ύπνου, απασχόλη-
σης, φύλαξης καροτσιών, τραπεζαρία, 
κουζίνα, γραφεία διοίκησης και όλες τις 
απαιτούμενες συμπληρωματικές εγκα-
ταστάσεις.

Στο έργο έχει επίσης προβλεφθεί η 
προμήθεια εξοπλισμού, οργάνων παιδι-
κής χαράς και η διαμόρφωση του αύλει-
ου χώρου.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 976.991€
Φορέας υλοποίησης: Δήμος Ρόδου Ένταξη: Μάιος 2010

Ταμείο χρηματοδότησης: ΕΤΠΑ Ολοκλήρωση: Μάιος 2015
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Ανέγερση 
παιδικού σταθμού 
Ζηπαρίου Κω

Η μέριμνα για την πρώτη παιδική ηλικία, 
είτε με τη δημιουργία σύγχρονων και 
κατάλληλων υποδομών, είτε με όποια 
άλλη σχετική πρωτοβουλία, δεν έχει 
απλά κοινωνικό και ψυχοπαιδαγωγικό 
χαρακτήρα, αλλά συμβάλλει παράλλη-
λα σε στόχους που συνδέονται με την 
ανάπτυξη και την παροχή ίσων ευκαι-
ριών, όπως η εξασφάλιση της ποιότητας 
ζωής στους κατοίκους της περιφέρειας, 
η συγκράτηση του πληθυσμού στα νη-
σιά και η αντιμετώπιση των ενδοπεριφε-
ρειακών ανισοτήτων.

Στην κατεύθυνση αυτή τοποθετείται 
και η ανέγερση παιδικού σταθμού στο 
Ζηπάρι της Κω. Ο νέος παιδικός σταθ-
μός απευθύνεται σε παιδιά από 2,5 ετών 

και άνω και περιλαμβάνει διευρυμένες 
υπηρεσίες παρέχοντας παράλληλα και 
σίτιση. Έχει συνολικό εμβαδόν 980 τ.μ. 
και δυνατότητα φιλοξενίας 95 νηπίων.

Πέρα από την ανέγερση του κτιρίου, 
το έργο περιλαμβάνει τον εξοπλισμό του 
και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος 
χώρου και χώρων στάθμευσης, ώστε ο 
σταθμός να είναι ολοκληρωμένος και 
λειτουργικός, καλύπτοντας τις ανάγκες 
του Ζηπαρίου και της γύρω περιοχής.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2.136.902€
Φορέας υλοποίησης: Δήμος Κω Ένταξη: Οκτώβριος 2011

Ταμείο χρηματοδότησης: ΕΤΠΑ Ολοκλήρωση: Μάιος 2014
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ΧΥΤΑ 
Νάξου

Ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορ-
ριμμάτων Νάξου κατασκευάστηκε στην 
περιοχή Κορφή Ξύδη, σε έναν χώρο 
συνολικής έκτασης 170 στρεμμάτων, 
καταλαμβάνοντας τα 44 από αυτά. Έχει 
μέση ετήσια δυναμικότητα 15.450 τό-
νους αστικών στερεών αποβλήτων και 
σχεδιάστηκε για να λειτουργήσει για 20 
χρόνια, με δυνατότητα την 20ετία αυτή 
να δεχτεί συνολικά 463.500 κυβικά μέ-
τρα αποβλήτων.

Το έργο περιλάμβανε επίσης έργα οδο-
ποιίας, πρασίνου, περίφραξης και προ-
μήθεια ενός αυτοκινούμενου μηχανή-
ματος διάστρωσης και συμπύκνωσης 
απορριμμάτων.

Πρόκειται για ένα έργο τεράστιας 
σημασίας για την περιβαλλοντική ανα-
βάθμιση της Νάξου και των τεσσάρων 
μικρών νησιών που υπάγονται στον 
Δήμο Νάξου (Ηρακλειά, Δονούσα, Σχοι-
νούσα και Κουφονήσια), δεδομένου ότι 
ο ΧΥΤΑ θα δέχεται τα απορρίμματα και 
των πέντε νησιών, ενώ παράλληλα ολο-
κληρώθηκε η αποκατάσταση των 11 
Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορ-
ριμμάτων (7 στη Νάξο και 1 σε καθένα 
από τα μικρά νησιά), οι οποίοι λειτουρ-
γούσαν παράνομα.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 4.859.560 €
Φορέας υλοποίησης: Εγνατία Οδός ΑΕ Ένταξη: Φεβρουάριος 2012

Ταμείο χρηματοδότησης: Ταμείο Συνοχής Ολοκλήρωση: Απρίλιος 2017
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Επέκταση ΧΥΤΑ 
Βόρειας Ρόδου

Ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορ-
ριμμάτων στο βόρειο, πιο πυκνοκατοι-
κημένο και με μεγαλύτερη τουριστική 
ανάπτυξη τμήμα του νησιού, βρίσκεται 
στην περιοχή Παλιόμυλος, περίπου 2,5 
χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Παστί-
δας και λειτουργεί από το 2004.

Λόγω κορεσμού του δημιουργήθηκε 
η ανάγκη επέκτασής του με κατασκευή 
νέων κυττάρων. Το έργο χρηματοδοτή-
θηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμ-
μα Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 
2007-2013.

Τα νέα κύτταρα έχουν έκταση πε-
ρίπου 50 στρεμμάτων, χωρητικότητα 
530.000 κυβικά μέτρα και θα καλύψουν 
τις ανάγκες του νησιού για τουλάχιστον 

τέσσερα χρόνια.

Από το πολύ σημαντικό αυτό για την 
περιβαλλοντική προστασία του νησιού 
έργο έγινε επίσης προμήθεια πρόσθε-
του μηχανολογικού εξοπλισμού (συμπι-
εστή απορριμμάτων, ελαστιχοφόρου 
φορτωτή, φορτωτή εκσκαφέα, δύο χω-
ματουργικών φορτηγών και μαγνήτη 
απομάκρυνσης μεταλλικών αντικειμέ-
νων), βελτίωση και εκσυγχρονισμός του 
συστήματος στραγγισμάτων, καθώς και 
επέκταση του δικτύου ομβρίων.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 3.369.100 €
Φορέας υλοποίησης: Δήμος Ρόδου Ένταξη: Ιούλιος 2011

Ταμείο χρηματοδότησης: Ταμείο Συνοχής Ολοκλήρωση: Νοέμβριος 2015
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ΧΥΤΑ 
Νισύρου

Η Νίσυρος έχει την ιδιομορφία να κα-
λύπτεται στη μεγαλύτερή της έκταση 
από ένα ηφαίστειο. Το εναλλασσόμενο 
φυσικό της τοπίο περιλαμβάνει φυσικά 
πετρόκτιστα μονοπάτια, όμορφες πα-
ραλίες, ιαματικές θερμές πηγές, πράσινο 
και ταυτόχρονα ένα ζωντανό ηφαιστει-
ακό πάρκο.

Για την περιβαλλοντική θωράκιση 
και την προστασία αυτής της μοναδι-
κής φυσικής ομορφιάς, με χρηματοδό-
τηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμ-
μα Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 
2007-2013 κατασκευάστηκε ο Χώρος 
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων του 
νησιού στην περιοχή Λινούρα.

Ο ΧΥΤΑ έχει ετήσια δυναμικότητα 
700 τόνων απορριμμάτων και συνο-
λικό όγκο 24.000 κυβικών μέτρων. Το 
έργο που προβλέπεται να εξασφαλίσει 
τη διαχείριση των απορριμμάτων για 
20 τουλάχιστον χρόνια περιλαμβάνει 
τη διαμόρφωση και στεγανοποίηση της 
λεκάνης εναπόθεσης, εσωτερική και 
εξωτερική οδοποιία και τις απαιτούμε-
νες συνοδευτικές εγκαταστάσεις (κτίριο 
διοίκησης, συνεργείο, ράμπα δειγμα-
τοληψίας, φρεάτια, γεφυροπλάστιγγα, 
ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις 
κτλ.). Επίσης έγινε η προμήθεια ενός και-
νούριου ερπυστριοφόρου προωθητή.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1.901.423 €
Φορέας υλοποίησης: Δήμος Νισύρου Ένταξη: Οκτώβριος 2010

Ταμείο χρηματοδότησης: Ταμείο Συνοχής Ολοκλήρωση: Ιούλιος 2016
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Αποκατάσταση ΧΑΔΑ 
στη Θέση “Κοκκινόνερο” 
Δήμου Κω

Η χωματερή στην περιοχή Κοκκινόνερο, 
σε απόσταση 3,5 χιλιομέτρων από τον 
οικισμό του Ασφενδιού, άρχισε να λει-
τουργεί το 1990 σε έκταση 50 στρεμμά-
των, εξυπηρετώντας πληθυσμό 18.000 
κατοίκων και σταμάτησε να λειτουργεί 
το 2008. Η συσσώρευση ενός τεράστι-
ου όγκου σκουπιδιών δημιουργούσε 
επικίνδυνες επιπτώσεις για τη δημόσια 
υγεία και το περιβάλλον.

Τη λύση ήρθε να δώσει το έργο της 
αποκατάστασης του ΧΑΔΑ με την κα-
θολική αναμόρφωση του χώρου: Συλ-
λογή των διάσπαρτων απορριμμάτων, 
διαμόρφωση του ανάγλυφου, έργα κά-
λυψης, αποστραγγιστικό σύστημα, δια-
χείριση του βιοαερίου, εσωτερική οδο-

ποιία, περίφραξη, δημιουργία εισόδων, 
σήμανση, και κυρίως έργα πράσινου και 
άρδευσης.

Έτσι ο χώρος αυτός μετατράπηκε 
σε ένα βιώσιμο τοπίο, η δημόσια υγεία 
προστατεύεται από τη ρύπανση και τη 
μόλυνση της εγκαταλελειμμένης χωμα-
τερής και αποτράπηκε η υποβάθμιση 
της ποιότητας του εδάφους και του υπε-
δάφους.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 779.546 €
Φορέας υλοποίησης: Δήμος Κω Ένταξη: Ιούλιος 2010

Ταμείο χρηματοδότησης: Ταμείο Συνοχής Ολοκλήρωση: Μάιος 2013
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Κέντρο Διαλογής 
Ανακυκλώσιμων Υλικών 
Ρόδου

Το έργο του ΚΔΑΥ Ρόδου εντάχθηκε 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περι-
βάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-
2013, στο πλαίσιο της προσπάθειας της 
Περιφέρειας για εκσυγχρονισμό του 
συστήματος διαχείρισης των στερεών 
αποβλήτων, την τήρηση της Εθνικής και 
της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και την 
προσφορά αναβαθμισμένων υπηρεσι-
ών καθαριότητας σε όλα τα νησιά των 
Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου.

Το ΚΔΑΥ κατασκευάστηκε στον χώρο 
του ΧΥΤΑ της βόρειας Ρόδου, σε έκταση 
7 στρεμμάτων και μπορεί να διαχειρίζε-
ται ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας 
που θα συλλέγονται με διαλογή στην 
πηγή σε κάδους ανακύκλωσης.

Περιλαμβάνει την κατασκευή μεταλ-
λικού κτιρίου 1.250 τ.μ., προκατασκευ-
ασμένο κτίριο γραφείων και χώρων 
προσωπικού, ειδικές κτιριακές και ηλε-
κτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, δι-
αμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, 
αλλά και την προμήθεια του απαιτούμε-
νου σταθερού και κινητού εξοπλισμού 
(πρέσα, διαχωριστή, ηλεκτρομαγνήτη, 
ζυγό, καμπίνες προδιαλογής και δια-
λογής, σύστημα εξαερισμού, ανυψωτι-
κό μηχάνημα, ελαστιχοφόρο φορτωτή 
κτλ.).

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 804.262 €
Φορέας υλοποίησης: Δήμος Ρόδου Ένταξη: Νοέμβριος 2011

Ταμείο χρηματοδότησης: Ταμείο Συνοχής Ολοκλήρωση: Ιανουάριος 2017
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Αποκατάσταση ΧΑΔΑ 
στη θέση “Χωριουδάκι - Λάκκοι” 
Δήμου Πάρου

Ο σκουπιδότοπος της Παροικιάς του 
κεντρικού οικισμού της Πάρου, έκτασης 
περίπου 15 στρεμμάτων, λειτουργούσε 
παράνομα στην περιοχή Λάκκοι, όπου 
βρίσκονται τα περίφημα αρχαία λατο-
μεία εξόρυξης του παριανού μαρμάρου. 
Σε έναν χώρο δηλαδή που έχει κηρυχθεί 
επίσημα αρχαιολογικός.

Στην απαράδεκτη αυτή κατάσταση 
έδωσε τέλος η παύση λειτουργίας του 
ΧΑΔΑ, αλλά και η περιβαλλοντική του 
αποκατάσταση, που έγιναν χάρη στη 
χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Περιβάλλον & Αειφόρος 
Ανάπτυξη 2007-2013.

Το έργο περιλάμβανε τη συλλογή 
των διάσπαρτων απορριμμάτων από 

όλη την έκταση του ΧΑΔΑ, τη διαμόρ-
φωση και εξομάλυνση του ανάγλυφου 
του εδάφους, την κάλυψη, στεγανοποί-
ηση και την επένδυση των πρανών με 
φυτική γη, έργα διαχείρισης ομβρίων με 
την κατασκευή αποστραγγιστικής τά-
φρου, φυτεύσεις για την αποκατάσταση 
του φυσικού τοπίου, καθώς και την περί-
φραξη και προστασία του χώρου. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1.080.772 €
Φορέας υλοποίησης: Δήμος Πάρου Ένταξη: Μάιος 2012

Ταμείο χρηματοδότησης: Ταμείο Συνοχής Ολοκλήρωση: Δεκέμβριος 2014
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Εξοπλισμός αναβάθμισης 
ΧΥΤΑ Σύρου και έργα 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορ-
ριμμάτων, που κατασκευάστηκε στην 
περιοχή Κοράκι, είναι ένα από τα σημα-
ντικότερα έργα για την προστασία του 
περιβάλλοντος στην πρωτεύουσα των 
Κυκλάδων και έδρα της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου, καθώς η κατασκευή του 
άλλαξε ριζικά τον τρόπο διαχείρισης 
των απορριμμάτων του νησιού.

Με το έργο που εντάχθηκε στο Επι-
χειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον & 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 χρημα-
τοδοτήθηκε η προμήθεια εξοπλισμού 
για την ορθότερη διαχείριση των στε-
ρεών αποβλήτων (ενός τεμαχιστή, μιας 
αρπάγης, ενός ανατρεπόμενου φορτη-
γού και ενός μικρού απορριμματοφό-

ρου οχήματος).

Επίσης δημιουργήθηκε ο Σταθμός 
Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλι-
κών, στον οποίο γίνεται η καλύτερη δι-
αλογή και διαχείριση των προϊόντων 
της ανακύκλωσης, με στόχο να μειωθεί 
σημαντικά ο όγκος των απορριμμάτων 
που καταλήγουν στον ΧΥΤΑ και να αυ-
ξηθεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό ο 
χρόνος ζωής του υπάρχοντος κυττάρου.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 829.219 €
Φορέας υλοποίησης: Δήμος Σύρου-Ερμούπολης Ένταξη: Φεβρουάριος 2013

Ταμείο χρηματοδότησης: Ταμείο Συνοχής Ολοκλήρωση: Ιανουάριος 2016
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Προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης 
Κουφονησίου και κατασκευή 
συνοδών έργων

Το Κουφονήσι είναι ένα πολύ μικρό νησί 
με μεγάλες όμως ανάγκες σε έργα υπο-
δομής, εξαιτίας κυρίως της τουριστικής 
ανάπτυξης των τελευταίων χρόνων. Μια 
από τις πιο επιτακτικές ανάγκες είναι και 
η εξασφάλιση του νερού, ιδιαίτερα κατά 
τη θερινή περίοδο.

Το έργο της αφαλάτωσης που χρη-
ματοδοτήθηκε και αυτό από το Επι-
χειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον 
& Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 είχε 
στόχο την εξασφάλιση των απαιτούμε-
νων ποσοτήτων νερού που ως τότε με-
ταφέρονταν στο νησί με πλοίο.

Αφορούσε στην προμήθεια και 
εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης 
μεθόδου αντίστροφης όσμωσης, κα-

θώς και στην κατασκευή όλων των συ-
νοδών για τη λειτουργία της μονάδας 
έργων (γεωτρήσεις θαλασσινού νερού, 
αντλιοστάσιο θαλασσινού νερού, χερ-
σαίοι αγωγοί μεταφοράς θαλασσινού 
νερού και απόρριψης της άλμης, καθώς 
και χερσαίοι αγωγοί μεταφοράς πόσι-
μου νερού στις υφιστάμενες δεξαμενές 
νερού). 

Η μονάδα έχει δυναμικότητα 600 
κυβικών μέτρων ανά ημέρα και εγκα-
ταστάθηκε στην περιοχή Παριανός που 
βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Άνω 
Κουφονησίου.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 557.863 €
Φορέας υλοποίησης: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ένταξη: Μάρτιος 2012

Ταμείο χρηματοδότησης: Ταμείο Συνοχής Ολοκλήρωση: Οκτώβριος 2014
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Μονάδα 
αφαλάτωσης 
Χάλκης

Η ακριτική Χάλκη, ένα από τα μικρότε-
ρα νησιά της Δωδεκανήσου, όπως όλα 
τα μικρά και άγονα νησιά αντιμετωπίζει 
προβλήματα επάρκειας νερού, ιδίως 
κατά τους θερινούς μήνες.

Για τον λόγο αυτό και με στόχο να 
δοθεί ανάσα στο έντονο αυτό υδρευτι-
κό πρόβλημα, με χρηματοδότηση από 
το Ταμείο Συνοχής και το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Περιβάλλον & Αειφόρος 
Ανάπτυξη 2007-2013, εγκαταστάθηκε 
μονάδα αφαλάτωσης στην περιοχή Κά-
νια, στα βόρεια του οικισμού του Νη-
μποριού.

Παράλληλα με τη μονάδα, η οποία 
έχει δυναμικότητα 600 κυβικών μέ-
τρων νερού ανά ημέρα, εγκαταστάθηκε 

και μια προκατασκευασμένη δεξαμενή 
ύδρευσης χωρητικότητας 700 κυβικών 
μέτρων, ενώ υλοποιήθηκαν όλες οι απα-
ραίτητες εργασίες (κατασκευή αγωγών, 
γεωτρήσεις, σύνδεση με δίκτυα), ώστε 
το έργο να γίνει λειτουργικό.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 882.939 €
Φορέας υλοποίησης: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ένταξη: Σεπτέμβριος 2012

Ταμείο χρηματοδότησης: Ταμείο Συνοχής Ολοκλήρωση: Ιανουάριος 2014
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Εγκατάσταση  
μονάδας αφαλάτωσης 
Δήμου Λέρου

Η Λέρος είναι ένα από τα νησιά με έντο-
νο πρόβλημα λειψυδρίας, το οποίο κάθε 
χρόνο η πολιτεία αναλάμβανε να αντι-
μετωπίσει προσωρινά μέσω της θαλάσ-
σιας μεταφοράς νερού.

Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται 
πλέον με την εγκατάσταση των δύο μο-
νάδων αφαλάτωσης που χρηματοδοτή-
θηκαν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμ-
μα Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 
2007-2013.

Κάθε μονάδα έχει δυναμικότητα 
παραγωγής 1.000 κυβικών μέτρων πό-
σιμου νερού ημερησίως. Παράλληλα 
κατασκευάστηκαν και όλα τα απαιτού-
μενα συνοδευτικά έργα (γεώτρηση και 
αγωγοί άντλησης θαλασσινού νερού, 

δεξαμενή αποθήκευσης πόσιμου νερού, 
εξοπλισμός κτλ.) και έγινε η σύνδεση με 
το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Οι δύο αυτές μονάδες σε συνδυα-
σμό με τις 15 φορητές μονάδες παρο-
χής αφαλατωμένου πόσιμου νερού που 
έχουν εγκατασταθεί στη Λέρο, καλύ-
πτουν με επάρκεια τις σημερινές ανά-
γκες του νησιού.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1.396.223 €
Φορέας υλοποίησης: Δήμος Λέρου Ένταξη: Μάρτιος 2013

Ταμείο χρηματοδότησης: Ταμείο Συνοχής Ολοκλήρωση: Νοέμβριος 2016
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Αποχέτευση και εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας λυμάτων Αντιπάρου

Με αμιγή κυκλαδίτικη φυσιογνωμία, η 
Αντίπαρος είναι σήμερα ένας ευρέως 
διαδεδομένος παραθεριστικός προορι-
σμός, αν και ο μοναδικός τρόπος πρό-
σβασης στο νησί είναι από την αντικρι-
νή Πάρο. Η οικονομία της στηρίζεται σε 
πολύ μεγάλο βαθμό στα έσοδα από τον 
τουρισμό, καθώς δέχεται κάθε χρόνο 
πολλούς επισκέπτες.

Η τουριστική ανάπτυξη του νησιού 
χρειάζεται να συμβαδίσει με τη βιώσιμη 
χρησιμοποίηση των πόρων και την ενί-
σχυση της προστασίας του περιβάλλο-
ντος που δέχεται ολοένα και μεγαλύτε-
ρες πιέσεις.

Το έργο περιελάμβανε την κατα-
σκευή των δικτύων αποχέτευσης, της 

Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμά-
των-βοθρολυμάτων (ΕΕΛ) και τα έργα 
διάθεσης των επεξεργασμένων λυμά-
των στο έδαφος με άρδευση και με τη 
μέθοδο των τεχνητών υγροτόπων.

Η μονάδα κατασκευάστηκε σε γήπε-
δο έκτασης 28,4 στρεμμάτων στην πε-
ριοχή Χαρκιά, που απέχει 800 περίπου 
μέτρα από τον οικισμό. Προβλέπει την 
εξυπηρέτηση των 1.500 κατοίκων κατά 
τους χειμερινούς μήνες, ενώ για το κα-
λοκαίρι έχει συνυπολογισθεί ο επιπρό-
σθετος πληθυσμός των επισκεπτών.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 4.104.195€
Φορέας υλοποίησης: Εγνατία Οδός ΑΕ Έναρξη: Οκτώβριος 2012

Ταμείο χρηματοδότησης: Ταμείο Συνοχής Ολοκλήρωση: Νοέμβριος 2015
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Δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας λυμάτων Θηρασιάς

Η Θηρασιά είναι ένα μικρό σε έκταση και 
πληθυσμό νησί, κοντά στην πασίγνωστη 
Θήρα. Οι επισκέπτες που συγκεντρώ-
νει δεν είναι πολλοί, αν και αυξάνονται 
στο πέρασμα των χρόνων. Ωστόσο, η 
αναγκαιότητα έργων υποδομής σε έναν 
μικρό τόπο, δεν είναι και αυτή μικρή. Η 
προστασία του περιβάλλοντος, η βελτί-
ωση της διαβίωσης των κατοίκων και η 
βιώσιμη ανάπτυξη είναι στόχοι που δεν 
περιορίζονται τοπικά, αφορούν και επη-
ρεάζουν κάθε σημείο της περιφέρειας 
και της χώρας.

Το έργο που κατασκευάστηκε με 
χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Περιβάλλον & Αειφόρος 
Ανάπτυξη 2007-2013 περιλαμβάνει τα 

δίκτυα αποχέτευσης και τη μονάδα επε-
ξεργασίας λυμάτων που εξυπηρετούν 
τους οικισμούς Μανωλά και Ποταμού, 
όπου διαμένει το μεγαλύτερο μέρος των 
κατοίκων και επισκεπτών του νησιού.

Τα δίκτυα αποχέτευσης (εσωτερικά 
στους οικισμούς και μεταφοράς προς 
τη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων), 
έχουν μήκος 6.050μ., η δε επεξεργασία 
λυμάτων αξιοποιεί συνδυασμένη μέθο-
δο φωτοκαταλυτικής επεξεργασίας και 
χρήσης υγρότοπων για τη δευτεροβάθ-
μια επεξεργασία και μέθοδο υπερδιή-
θησης/χλωρίωσης για την τριτοβάθμια 
επεξεργασία.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1.220.841€
Φορέας υλοποίησης: Εγνατία Οδός Α.Ε. Έναρξη: Ιανουάριος 2014

Ταμείο χρηματοδότησης: Ταμείο Συνοχής Ολοκλήρωση: Μάιος 2016
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Εγκατάσταση επεξεργασίας 
και έργα διάθεσης λυμάτων 
Δονούσας

Η Δονούσα είναι ένα μικρό νησί με λι-
γοστούς κατοίκους στις ανατολικές Κυ-
κλάδες. Μαζί με την Ηρακλειά, τη Σχοι-
νούσα, και το Κουφονήσι αποτελούν τις 
Μικρές Κυκλάδες του Δήμου Νάξου και 
Μικρών Κυκλάδων.

Τα τελευταία χρόνια το νησί υποδέ-
χεται ολοένα και περισσότερους επισκέ-
πτες που έλκονται από τις πανέμορφες 
ακτές του και από το μοντέλο του ήρε-
μου και εναλλακτικού τουρισμού που 
έχει αναπτυχθεί στη Δονούσα.

Το έργο που χρηματοδοτήθηκε από 
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλ-
λον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 
αφορά στην Εγκατάσταση Επεξεργασί-
ας και Διάθεσης Λυμάτων του οικισμού 

Σταυρού, εντός οικοπέδου 5,8 στρεμμά-
των στην περιοχή Λαγκάδα.

Η μονάδα είναι τριτοβάθμιας επεξερ-
γασίας (με μέθοδο SBR για τη δευτερο-
βάθμια επεξεργασία και μέθοδο χλωρί-
ωσης για την τριτοβάθμια επεξεργασία), 
με διάθεση των επεξεργασμένων λυμά-
των για την άρδευση παρακείμενων βο-
σκότοπων. Με το έργο ολοκληρώθηκε 
το σύστημα διαχείρισης των λυμάτων 
στο νησί και έγινε λειτουργικό το δίκτυο 
αποχέτευσης που είχε κατασκευαστεί με 
εθνικούς πόρους.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1.460.840 €
Φορέας υλοποίησης: Εγνατία Οδός ΑΕ Έναρξη: Ιανουάριος 2014

Ταμείο χρηματοδότησης: Ταμείο Συνοχής Ολοκλήρωση: Οκτώβριος 2015
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Το ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι ένα σύνολο προγραμμάτων για την ανάπτυξη της χώρας που χρη-
ματοδοτείται από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από πόρους του ελληνικού δημοσίου. 
Η συνολική του δημόσια δαπάνη φτάνει τα 26 δις ευρώ και αποτελείται από 20 Επιχειρησιακά 
Προγράμματα. Τα 13 από αυτά είναι Περιφερειακά, ενώ τα υπόλοιπα 7 Τομεακά, καλύπτουν 
δηλαδή συγκεκριμένους αναπτυξιακούς τομείς για ολόκληρη τη χώρα.

ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 

2014 με προϋπολογισμό 168,2 εκ. ευρώ. Ποσοστό 50% προέρχεται από τα ταμεία της Ευρω-
παϊκής Ένωσης (από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 62,2 εκ. € και από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 21,9 εκ. €), ενώ το υπόλοιπο 50% αποτελεί εθνική συμμετοχή. 

Κεντρικός αναπτυξιακός στόχος του ΕΠ είναι το Νότιο Αιγαίο να αποτελέσει έναν από τους 
κορυφαίους προορισμούς του τουρισμού εμπειρίας παγκοσμίως, μέσα από την υιοθέτηση 
μιας στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης, διαφοροποίησης του προϊόντος και δημιουργίας ταυ-
τότητας προορισμού. 

Για την επίτευξη του στόχου θα επιδιωχθεί η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυ-
στικότητας της Περιφέρειας με αναλογική ενίσχυση των εδραιωμένων και αναδυόμενων οι-
κονομικών δραστηριοτήτων, καθώς και η άμβλυνση των προβλημάτων και των μειονεκτημά-
των που οφείλονται στον ιδιαίτερο χαρακτήρα πολύ-νησιωτικότητάς της. Βασική κατεύθυνση 
είναι η διάχυση των επιπτώσεων και ωφελειών που προκαλεί ο τουρισμός που αποτελεί τον 
βασικό αναπτυξιακό μοχλό της περιφερειακής οικονομίας και στις υπόλοιπες δραστηριότητες 
του πρωτογενή τομέα, της μεταποίησης και των υπηρεσιών, δραστηριότητες που συνδέονται 
οικονομικά και επιχειρηματικά μαζί του στο πλαίσιο της αλυσίδας αξιών.

ΕΣΠΑ 2014-2020



Κυριότερες προτεραιότητες του Προγράμματος είναι οι εξής:

• Ενίσχυση της οικονομικής βάσης, με την ανάδειξη και ανάπτυξη καινοτομίας, την ανά-
καμψη της μεταποίησης με στόχο την αντιμετώπιση της τουριστικής μονοειδίκευσης και 
την ενίσχυση της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, με την βελ-
τίωση δικτύων και υπηρεσιών  

• Εξασφάλιση της αειφορίας με την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων 
και τη συνετή διαχείριση και αξιοποίηση των πόρων 

• Αντιμετώπιση της νησιωτικότητας και των προβλημάτων στις μεταφορές και στην 
πρόσβαση στις αγορές, με έμφαση στις υποδομές και στις υπηρεσίες μεταφορών και 
την προσέλευση επενδύσεων από τον ηπειρωτικό χώρο. 

• Στήριξη της απασχόλησης, συγκράτηση του πληθυσμού και των παραγωγικών ηλικι-
ών, προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας 

Το Πρόγραμμα διαρθρώνεται σε 7 Άξονες Προτεραιότητας:

1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας (22,4 εκ. €) 
2.  Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων (33,5 εκ. €) 
3. Βελτίωση βασικών υποδομών (41,1 εκ. €) 
4. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης - Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού (43 εκ. €) 
5.  Ενίσχυση της Περιφερειακής Συνοχής (25 εκ. €) 
6. Tεχνική υποστήριξη ΕΤΠΑ (2,3 εκ. €) 
7. Τεχνική υποστήριξη ΕΚΤ (0,8 εκ. €)

Η υλοποίησή του ξεκίνησε τυπικά το 2015 μετά από 

• την ψήφιση του Νόμου 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020», 
• την έγκριση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για τα Επιχειρησιακά Προ-
γράμματα του ΕΣΠΑ, 
• τις Αποφάσεις της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμ-
ματος και 
• την έκδοση των πρώτων προσκλήσεων και την ένταξη των πρώτων πράξεων προς 
το τέλος του έτους.

Ουσιαστικά όμως ξεκίνησε το 2016 με την έκδοση προσκλήσεων και την ένταξη πράξεων 
για μεγάλο εύρος των δράσεων του Προγράμματος. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων που έχουν εξειδικευτεί ως σήμερα ανέρχεται 
σε 128,6 εκ. €, ποσό που αντιστοιχεί στο 76% των πόρων του Προγράμματος [115 εκ. € για 
δράσεις συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠΑ (92%) και 13,6 εκ. € συγχρηματοδοτούμενες 
δράσεις από το ΕΚΤ (31%)]. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία υλοποίησης του Προγράμματος μέχρι τον Απρίλιο του 2017:

• είχαν δημοσιοποιηθεί 45 προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων προς ένταξη 
• είχαν ενταχθεί 84 πράξεις με προϋπολογισμό 75,1 εκ. € 
• οι νομικές δεσμεύσεις (συμβάσεις που είχαν υπογραφεί) ανέρχονταν σε 39,1 εκ. € 
• οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες ανέρχονταν σε 14,5 εκ. €



α/α Τίτλος Έργου Δικαιούχος Προϋπ.

1
Εξοπλισμός Πυροσβεστικού Σώματος για την Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου

Πυροσβεστικό Σώμα 
Ελλάδας

2.904.920

2
Κατασκευή Συνοδών Έργων Μονάδας Αφαλάτωσης 
Παροικιάς Πάρου Δήμος Πάρου 705.645

3
Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Κώστος - 
Παροικιά Δήμου Πάρου Δήμος Πάρου 1.669.194

4 Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Μεγαλοχωρίου Δήμου Θήρας ΔΕΥΑ Θήρας 425.000

5 Δίκτυο Ύδρευσης Βουρβούλου Δήμου Θήρας ΔΕΥΑ Θήρας 466.000

6
Δίκτυα Ύδρευσης Περιοχής Κολυμπίων Αφάντου Δήμου 
Ρόδου ΔΕΥΑ Ρόδου 998.300

7 Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Νότιας Ρόδου ΔΕΥΑ Ρόδου 550.000

8
Αντικατάσταση - Βελτίωση Δικτύου Ύδρευσης Οικισμών 
Ποσειδωνίας Δήμου Σύρου - Ερμούπολης ΔΕΥΑ Σύρου 1.980.000

9
Δίκτυο Ύδρευσης Οικισμού Αγ. Πέτρου Υδρούσας Δήμου 
Άνδρου Δήμος Άνδρου 366.379

10
Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Πλάκα, Πλάκες, Τρυπητή, 
Τριοβάσαλος και Πέρα Τριοβάσαλος Δήμου Μήλου Δήμος Μήλου 543.103

11 Προστασία και ανάδειξη Αρχαίας Ακρόπολης Ρόδου Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Δωδεκανήσου / ΥΠΠΟΑ

1.600.000

12
Εγκατάσταση και λειτουργία Συστημάτων Ασφαλείας 
Λιμενικών Εγκαταστάσεων Σύρου

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 
Σύρου

1.252.742

13
Κατασκευή οδικού δικτύου Αεροδρόμιο - Φηρά - 
Βουρβούλο - Οία Θήρας (Β' φάση) Εγνατία Οδός ΑΕ 6.000.000

14
Μελέτη κατασκευή και εξοπλισμός Γενικού Νοσοκομείου 
Καρπάθου Κτιριακές Υποδομές ΑΕ 6.069.340

15
Προμήθεια 8 ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Εθνικό Κέντρο Άμεσης 
Βοήθειας (ΕΚΑΒ) 

478.716

16 Αποπεράτωση βρεφονηπιακού σταθμού πόλεως Κω Δήμος Κω 587.000

17 Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Καλυμνίων Δήμος Καλύμνου 1.020.000

18 Βρεφονηπιακός σταθμός Δήμου Μυκόνου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 1.270.000

19
Κέντρο Σίτισης και Παροχής Βασικής Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού στην 
Τήνο

Δήμος Τήνου 592.328

20 Στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑμεΑ στην Κάλυμνο Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 930.872

21
Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού Σταθμού Εμπορείου, 
Δήμου Θήρας Δήμος Θήρας 2.150.000

Πίνακας ενταγμένων έργων 
Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2014-2020
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α/α Τίτλος Έργου Δικαιούχος Προϋπ.

22 Βρεφονηπιακός σταθμός Σορωνής Ρόδου Δήμος Ρόδου 660.909

23
Βρεφονηπιακός σταθμός Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού, 
Δήμου Ρόδου Δήμος Ρόδου 2.110.000

24
Προσθήκη τμήματος 2ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας 
Νάξου

Δήμος Νάξου & Μικρών 
Κυκλάδων

1.758.900

25 Επέκταση 1ου Δημοτικού Σχολείου Καλύμνου Δήμος Καλύμνου 1.250.000

26
Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και αναδιαρρύθμιση κτιρίου 
για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου Βάρης Σύρου

Δήμος Σύρου - 
Ερμούπολης

2.446.000

27
Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Αρχιλόχου Μάρπησσας 
Πάρου Δήμος Πάρου 1.558.431

28 Εξοπλισμός Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Σύρου Υπ. Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής

500.000

29 Νηπιαγωγείο στο Λακκί Λέρου Δήμος Λέρου 630.000

30
Αναβάθμιση και Στατική Ενίσχυση κτιρίων σχολικού 
συγκροτήματος Γυμνασίου Λυκείου Μήλου Δήμος Μήλου 791.788

31
Αποκατάσταση και στατική ενίσχυση 7ου Δημοτικού 
Σχολείου Κω Δήμος Κω 1.100.239

32
Εργαστηριακός εξοπλισμός σχολικών μονάδων 
επαγγελματικής εκπαίδευσης Δωδεκανήσου 

Αυτοτελής Δ/νση Κτιριακής 
και Υλικοτεχνικής Υποδομής 
– Υπ. Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων

745.000

33
Εξοπλισμός ΤΠΕ σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Αυτοτελής Δ/νση Κτιριακής 
και Υλικοτεχνικής Υποδομής 
– Υπ. Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων

1.730.000

34
Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το 
σχολικό έτος 2015-2016

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής 
Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης

2.019.539

35
Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το 
σχολικό έτος 2016-2017

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής 
Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης

2.399.606

36
Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το 
σχολικό έτος 2015-2016 (ΑμεΑ)

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής 
Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης

206.523

37
Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το 
σχολικό έτος 2016-2017 (ΑμεΑ)

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής 
Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης

363.322

38
Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη 
μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
για το σχολικό έτος 2015-2016

Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και 
Θρησκευμάτων/Επιτελική 
Δομή ΕΣΠΑ

208.000

39
Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη 
μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
για τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018

Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και 
Θρησκευμάτων/Επιτελική 
Δομή ΕΣΠΑ

416.000

40
Λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης 
γυναικών θυμάτων βίας Κω Δήμος Κω 227.000



α/α Τίτλος Έργου Δικαιούχος Προϋπ.

41
Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας 
Ρόδου Δήμος Ρόδου 552.000

42
Λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης 
γυναικών θυμάτων βίας Ρόδου Δήμος Ρόδου 195.000

43
Λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης 
γυναικών θυμάτων βίας Σύρου

Κέντρο Ερευνών για 
Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)

267.750

44
Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με 
Αναπηρία "ΕΛΠΙΔΑ"

Δωδεκανησιακός Σύλλογος 
Γονέων και Κηδεμόνων 
Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

567.000

45 Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σύρου Ερμούπολης Δήμος Σύρου - 
Ερμούπολης

164.160

46 Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μήλου Δήμος Μήλου 164.160

47 Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τήνου Δήμος Τήνου 127.440

48 Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καλύμνου Δήμος Καλύμνου 172.800

49 Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κω με παράρτημα Ρομά Δήμος Κω 368.880

50 Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θήρας Δήμος Θήρας 168.480

51 Κέντρο Κοινότητας Δήμου Άνδρου Δήμος Άνδρου 112.320

52 Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λέρου Δήμος Λέρου 168.480

53 Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πάρου Δήμος Πάρου 112.320

54 Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρπάθου Δήμος Καρπάθου 168.480

55 Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράτημα Ρομά Δήμος Ρόδου 565.920

56 Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέας Δήμος Κέας 112.320

57 Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Δήμος Νάξου & Μικρών 
Κυκλάδων

164.160

58 Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Τήνου Κοινωφελής Επιχείρηση 
Υπηρεσιών Δήμου Τήνου

94.900

59 Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Ρόδου Δήμος Ρόδου 94.900

60
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων 
Αγ. Αποστόλων Ρόδου

ΑΜΚΕ Κοινωνικής 
Φροντίδας και Ανάπτυξης 
Δήμου Ρόδου

94.900

61
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων 
Νάουσας Πάρου "Η ΑΓΑΠΗ"

Κοινωφελής Επιχείρηση 
Πολιτιστικής Ανάπτυξης 
Πάρου

98.300

62 Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Νάξου
Δημ. Κοινωφελής 
Επιχείρηση Δήμου Νάξου 
και Μικρών Κυκλάδων

92.000

63 Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θήρας Δήμος Θήρας 126.360

64 Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Άνδρου Δήμος Άνδρου 126.360
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α/α Τίτλος Έργου Δικαιούχος Προϋπ.

65
Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νάξου και Μικρών 
Κυκλάδων

Δήμος Νάξου & Μικρών 
Κυκλάδων

126.360

66 Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μυκόνου Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και 
Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών

126.360

67 Παροχή Σισιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ρόδου Δημοτικός Οργανισμός 
Πρόνοιας Ρόδου

360.360

68 Δίκτυο ύδρευσης Σκάλας Πάτμου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 2.410.000

69 Αφαλάτωση Ηρακλειάς Δήμος Νάξου & Μικρών 
Κυκλάδων

425.113

70
Εξωτερικά Δίκτυα Ύδρευσης Χώρας - Αγκάλη - Άνω 
Μεριάς Φολεγάνδρου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 532.161

71
Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης 
Μυλοπόταμος - Χώρα Ίου Δήμος Ίου 804.878

72
Εγκατάσταση συνδυασμένου συστήματος Αφαλάτωσης και 
Φωτοβολταϊκού στη νήσο Μαράθι Δήμου Πάτμου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 202.000

73
Κατασκευή συνοδών έργων μονάδας αφαλάτωσης 
Κιμώλου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 596.129

74 Στερέωση - αποκατάσταση Ναού Επισκοπής Σικίνου Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Κυκλάδων

750.000

75 Αρχαιολογικό Μουσείο Κύθνου Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Κυκλάδων

750.000

76
Προμήθεια εξοπλισμού για τις δομές πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας των μικρών νησιών της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου

2η Διοίκηση Υγειονομικής 
Περιφέρειας Πειραιώς & 
Αιγαίου

1.757.172

77 Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου Σίφνου Εγνατία Οδός αε 2.433.859

78
Προμήθεια εξοπλισμού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης στα μικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου

Επιτελική δομή ΕΣΠΑ 
ΥΠΠΕΘ/Τομέας Παιδείας

453.540

79 Δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο Αιγιάλης Αμοργού Δήμος Αμοργού 1.732.502

80 Παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας ΕΤΠΑ ΕΥΔ 1.740.000

81 Λειτουργικές δαπάνες τεχνικής βοήθειας ΕΤΠΑ ΕΥΔ 512.542

82 Προμήθειες ΕΤΠΑ ΕΥΔ 36.000

83 Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης ΕΚΤ ΕΥΔ 631.620

84 Λειτουργικές δαπάνες τεχνικής υποστήριξης ΕΚΤ ΕΥΔ 173.000

Σύνολο 75.102.251



Πίνακας ενταγμένων έργων 
Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020

α/α Τίτλος Έργου Δικαιούχος Προϋπ.

1
Επέκταση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Φηρών 
Δήμου Θήρας ΔΕΥΑ Θήρας 3.540.496

2
Κατασκευή έργων διαχείρισης λυμάτων οικισμών 
Αντιμάχειας και Κεφάλου νήσου Κω ΔΕΥΑ Κω 13.597.094

3
Δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
λυμάτων Δήμου Σύμης Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 3.923.203

4
Δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
λυμάτων Απολλωνίας και Αρτεμώνα Δήμου Σίφνου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 9.243.091

5
Δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας και 
διάθεσης λυμάτων Δήμου Κέας Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 6.383.670

Σύνολο 36.687.554

εκπαίδευση

ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 
2014-2020 έχει συνολικό προϋπολογισμό 5,2 δις € και καλύπτει έργα και δράσεις περιβάλ-
λοντος και μεταφορών. Από το ποσό αυτό έχει εκχωρηθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
της Περιφέρειας η αρμοδιότητα διαχείρισης ποσού δημόσιας δαπάνης 27,7 εκ. €, με το οποίο 
χρηματοδοτούνται –με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής- έργα συλλογής ή και 
επεξεργασίας λυμάτων που αφορούν σε οικισμούς Γ’ προτεραιότητας (δηλαδή με ισοδύναμο 
πληθυσμό από 2.000 έως 15.000 κατοίκους), για τους οποίους υπάρχει υποχρέωση από σχε-
τική Κοινοτική Οδηγία. 

Τον Οκτώβριο του 2016 εκδόθηκε πρόσκληση για υποβολή προτάσεων. Υποβλήθηκαν 6 
προτάσεις από τις οποίες μετά τη διαδικασία αξιολόγησης και την έγκριση υπερδέσμευσης 
εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα οι 5 όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.
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εκπαίδευση
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Αποκατάσταση 
και στατική ενίσχυση 
7ου Δημοτικού Σχολείου Κω 

Η Κως, δεύτερο από άποψη πληθυσμού 
νησί της Δωδεκανήσου, συνδυάζει την 
πλούσια ιστορία της με έναν σύγχρονο 
τρόπο ζωής, ο οποίος επιφέρει διαρκώς 
αυξανόμενες ανάγκες σε επίπεδο εκ-
παίδευσης των κατοίκων της. Στο πλαί-
σιο αυτό αναβαθμίζεται το 7ο Δημοτι-
κό Σχολείο που λειτουργεί ως 12θέσιο 
πλέον, με 179 μαθητές και με στόχο να 
αντιμετωπιστούν οι αυξημένες σχολι-
κές, κτηριακές ανάγκες, καθώς και να 
διασφαλιστεί, έτσι, ένα ποιοτικό επίπεδο 
στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Το σχολικό κτήριο, που αναμένεται 
να δώσει λύση στις λειτουργικές ανά-
γκες ως μια σύγχρονη σχολική μονάδα 
ευρωπαϊκών προδιαγραφών, βρίσκεται 

στο ιστορικό κέντρο της πόλης Κω. Οι 
επεμβάσεις επικεντρώνονται στη βελτί-
ωση της στατικής επάρκειας του κτιρί-
ου, με σεβασμό στο προϋπάρχον κατα-
σκευαστικό σύστημα και στη διατήρηση 
των ιστορικών φάσεων του κτιρίου. 

Επίσης, αναμορφώθηκε η βιβλιοθή-
κη, το εργαστήριο φυσικοχημείας, η αί-
θουσα υπολογιστών και η τραπεζαρία, 
ενώ τοποθετήθηκε ανελκυστήρας έξι 
ατόμων και τριών στάσεων, προκειμέ-
νου να καλυφθεί η ανάγκη κατακόρυ-
φης πρόσβασης ΑμεΑ στον 1ο και 2ο 
όροφο του σχολείου.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1.085.433 €
Φορέας υλοποίησης: Δήμος Κω Έναρξη: Νοέμβριος 2014

Ταμείο χρηματοδότησης: ΕΤΠΑ
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Δημοτικό σχολείο 
και νηπιαγωγείο 
Αιγιάλης Αμοργού 

Το Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο 
της Αιγιάλης Αμοργού σήμερα στεγά-
ζεται σε δύο διαφορετικά, πεπαλαιω-
μένα και ακατάλληλα κτίρια, που δεν 
καλύπτουν τις σύγχρονες εκπαιδευτικές 
ανάγκες των μαθητών και των νηπίων, 
με όποια ταλαιπωρία συνεπάγεται αυτό 
για τα παιδιά και τις οικογένειές τους. 
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη διάσπα-
ση της συνοχής της σχολικής μονάδας 
και τη χαμηλή ποιότητα παροχής εκ-
παιδευτικών υπηρεσιών. Η κατασκευή 
συνεπώς του νέου σχολικού συγκροτή-
ματος, ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού 
κυττάρου, ήταν επιτακτική ανάγκη για 
την αναβάθμιση των υποδομών εκπαί-
δευσης του νησιού γενικότερα. 

Το έργο προβλέπει την κατασκευή 
τριών κτηρίων συνολικής επιφάνειας 
1.471 τ. μ. για τη στέγαση του δημοτικού 
σχολείου, δυναμικότητας 96 μαθητών, 
με 6 αίθουσες διδασκαλίας, καθώς και 
του νηπιαγωγείου δυναμικότητας 30 νη-
πίων με 2 αίθουσες διδασκαλίας. Περι-
λαμβάνονται, μεταξύ άλλων, εργαστή-
ρια, βοηθητικοί χώροι, χώροι διοίκησης 
και βιβλιοθήκη, αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων, χώροι φαγητού και η διαμόρ-
φωση του περιβάλλοντος χώρου.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1.732.503 € 
Φορέας υλοποίησης: Δήμος Αμοργού Έναρξη: Ιανουάριος 2014

Ταμείο χρηματοδότησης: ΕΤΠΑ
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Αναβάθμιση 
Δημοτικού Σχολείου Αρχιλόχου 
Μάρπησσας Πάρου 

Η Μάρπησσα είναι ένας οικισμός της 
Πάρου όπου υπάρχει έντονα αυξητική 
τάση του πληθυσμού, με συνέπεια να 
δημιουργηθούν αυξημένες εκπαιδευ-
τικές ανάγκες. Το έργο που χρηματο-
δοτείται από το Πρόγραμμα προβλέπει 
την αναβάθμιση του κτιρίου, στο οποίο 
στεγάζεται το Δημοτικό Σχολείο, δυνα-
μικότητας 150 μαθητών, καθώς και την 
κατασκευή (ως συνεχιζόμενο έργο από 
την προηγούμενη προγραμματική πε-
ρίοδο) αίθουσας πολλαπλών χρήσεων 
και αθλητικών εκδηλώσεων, με στόχο 
τη δημιουργία ποιοτικότερου περιβάλ-
λοντος μάθησης, την αντιμετώπιση του 
προβλήματος χώρου για τη διοργάνω-
ση πολιτιστικών και αθλητικών σχολι-

κών δραστηριοτήτων με την εξασφά-
λιση προσβασιμότητας σε όλους χωρίς 
διακρίσεις.

Με την βελτίωση του κτηρίου, που 
γίνεται με την προσοχή που απαιτούν 
οι παρεμβάσεις σε παραδοσιακούς οι-
κισμούς, οι μαθητές θα έχουν πια τον 
δικό τους σύγχρονο χώρο. Γίνεται έτσι 
πραγματικότητα το όνειρο, που πρέ-
πει να βιώνει κάθε μαθητής στην αρχή 
της μακράς εκπαιδευτικής του πορείας, 
έχοντας πρόσβαση σ’ αυτήν και μέσα 
σε ένα ασφαλές, χαρούμενο, ενταγμέ-
νο στη γνήσια παραδοσιακή παριανή 
κοινότητα, πλούσιο σε ερεθίσματα περι-
βάλλον.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1.558.432 €
Φορέας υλοποίησης: Δήμος Πάρου Έναρξη: Νοέμβριος 2014

Ταμείο χρηματοδότησης: ΕΤΠΑ
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Δημοτικό 
Σχολείο 
Σίφνου 

Με τεράστια παράδοση στην εκπαίδευ-
ση και τον πολιτισμό, η Σίφνος μέχρι 
πρόσφατα δεν διέθετε ένα άρτιο δη-
μοτικό σχολείο, καθώς οι μαθητές μοι-
ράζονταν σε τρία κτίρια. Έτσι, όχι μόνο 
ήταν αναγκασμένοι να μετακινούνται 
καθημερινά με όχημα, αλλά επιπλέον 
άλλαζαν διαρκώς μαθησιακό περιβάλ-
λον. Η ανέγερση του νέου δημοτικού 
σχολείου αποτελούσε συνεπώς επιτα-
κτικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας. 

Με την ολοκλήρωση του έργου τον 
Ιούλιο του 2016 και την έναρξη λειτουρ-
γίας του από τον Νοέμβριο παραδόθηκε 
στο νησί ένας υπερσύγχρονος χώρος εκ-
παίδευσης, με συνολικό εμβαδόν 2.370 
τ.μ. και δυναμικότητα 300 μαθητών.

Το νέο σχολείο, που πληροί όλες τις 
σύγχρονες προδιαγραφές διδασκαλίας, 
περιλαμβάνει 12 Αίθουσες διδασκαλίας, 
εργαστήρια, βιβλιοθήκη και όλους τους 
απαιτούμενους διοικητικούς και βοηθη-
τικούς χώρους, καθώς και μια σύγχρονη 
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, που μπο-
ρεί να χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικές 
αλλά και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2.433.859 €
Φορέας υλοποίησης: Εγνατία Οδός Α.Ε. Έναρξη: Απρίλιος 2014

Ταμείο χρηματοδότησης: ΕΤΠΑ



91

υγεία - πρόνοια



92

Προμήθεια 8 ασθενοφόρων 
για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ 
στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

Οκτώ νέα ευέλικτα και υπερσύγχρονα 
ασθενοφόρα οχήματα τύπου “B” του 
Ε.Κ.Α.Β. παραδόθηκαν για τις ανάγκες 
των μονάδων του Εθνικού Κέντρου 
Άμεσης Βοήθειας στη Σύρο, την Πάρο, 
τη Νάξο, τη Μύκονο, τη Σαντορίνη, την 
Κω και τη Ρόδο (δύο οχήματα). Τα οχή-
ματα αυτά προβλέπεται να συμβάλουν 
στη βελτίωση των υπηρεσιών άμεσης 
βοήθειας και επείγουσας προνοσοκο-
μειακής φροντίδας στους πολίτες και 
μεταφοράς των πολιτών αυτών σε μο-
νάδες παροχής υπηρεσιών υγείας.

Το ασθενοφόρο τύπου ‘’Β’’ έχει τη 
δυνατότητα βασικής υποστήριξης ζωτι-
κών λειτουργιών και μεταφοράς του πά-
σχοντος και δυνητικά (σε έκτακτες περι-

στάσεις) μεταφορά και υποστήριξη δύο 
ασθενών. Επίσης έχει ύψος του εσωτερι-
κού χώρου του θαλάμου ασθενούς που 
επιτρέπει την παροχή αποτελεσματικής 
ιατρικής και διασωστικής παρέμβασης, 
όταν επιβάλλεται, κατά τη μεταφορά 
του ασθενούς, κατάλληλη εσωτερική 
διαρρύθμιση και σχεδιασμό του θαλά-
μου ασθενούς, που επιτρέπει τη μέγιστη 
δυνατή αξιοποίηση του χώρου, από ερ-
γονομικής άποψης.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 478.716 €
Φορέας υλοποίησης: Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) Έναρξη: Δεκέμβριος 2015

Ταμείο χρηματοδότησης: ΕΤΠΑ
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Γενικό 
Νοσοκομείο 
Καρπάθου 

Η ανέγερση του Γενικού Νοσοκομείου 
Καρπάθου, ο σχεδιασμός του οποί-
ου έχει γίνει με βάση τις πραγματικές 
ανάγκες του νησιού, ήταν ζητούμενο 
πολλών ετών. Με τις υπάρχουσες δο-
μές, συχνά οι κάτοικοι της Καρπάθου 
ήταν αναγκασμένοι να μεταβαίνουν στη 
Ρόδο ή στην Αθήνα, ακόμα και για πε-
ριπτώσεις βραχείας νοσηλείας ή πρωτο-
βάθμιας φροντίδας. 

Το έργο υλοποιείται με ταχείς ρυθ-
μούς και εκτιμάται, ότι θα παραδοθεί 
για χρήση εντός του 2017. Η σημασία 
κατασκευής της σύγχρονης αυτής μο-
νάδας υγείας (διώροφο κτίριο συνολι-
κού εμβαδού 3.013 τ.μ.) είναι τεράστια, 
αφού αναβαθμίζει τις υπηρεσίες υγείας 

και φυσικά την ποιότητα ζωής στην ευ-
ρύτερη περιοχή.

Έτσι λοιπόν, η λειτουργία μιας πλή-
ρως εξοπλισμένης μονάδας, με τη στέ-
γαση πολλών ειδικοτήτων, οι οποίες δεν 
προβλεπόντουσαν στο οργανόγραμμα 
του σημερινού Κέντρου Υγείας, θα εξυ-
πηρετήσει τις αυξημένες σημερινές ανά-
γκες, συμβάλλοντας στη βελτίωση των 
παρεχομένων συνθηκών υγείας, αλλά 
και στην άμβλυνση της ανισότητας στην 
πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και πρό-
νοιας και του αισθήματος της απομόνω-
σης στο ακριτικό νησί.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 6.069.340 €
Φορέας υλοποίησης: Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. Έναρξη: Σεπτέμβριος 2014

Ταμείο χρηματοδότησης: ΕΤΠΑ
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Εναρμόνιση 
Οικογενειακής και 
Επαγγελματικής Ζωής

Το έργο αφορά στην παροχή υπηρεσι-
ών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών 
σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς, βρε-
φονηπιακούς ολοκληρωμένης φροντί-
δας, παιδικούς σταθμούς και Κέντρα 
Δημιουργικής Απασχόλησης στην Πε-
ριφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Οι ωφελού-
μενοι είναι μητέρες, καθώς και άνδρες 
που έχουν την επιμέλεια τέκνων και οι 
οποίοι βρίσκονται κάτω από το όριο της 
φτώχειας.

Οι παρεχόμενες θέσεις φροντίδας 
αφορούν σε βρέφη από 2 μηνών έως 
2,5 ετών, νήπια και παιδιά από 2,5 ετών 
μέχρι την ηλικία εγγραφής σε νηπια-
γωγείο και παιδιά με ελαφριάς μορφής 
κινητικά ή αισθητηριακά προβλήμα-

τα από την ηλικία εγγραφής τους στην 
υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών.

Το έργο έχει σαν στόχο την ισότιμη 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας γυ-
ναικών και ανδρών με οικογενειακές 
υποχρεώσεις μέσω της εναρμόνισης της 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. 

Η χρονική του διάρκεια προβλέπεται 
να καλύψει τα έτη 2015-2019. Για το έτος 
2015-2016 ο αριθμός των ωφελούμε-
νων ήταν περίπου 750 άτομα.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 9.598.423 € 
Φορέας υλοποίησης: Ε.Ε.Τ.Α.Α. Έναρξη: Σεπτέμβριος 2015

Ταμείο χρηματοδότησης: ΕΚΤ
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Στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης 
ΑμεΑ στην Κάλυμνο 

Το έργο προβλέπει την κατασκευή και 
τον εξοπλισμό της Στέγης Υποστηριζό-
μενης Διαβίωσης ΑμεΑ, που χαρακτηρί-
ζονται από νοητική υστέρηση, σε άμεση 
σχέση με το υπάρχον Κέντρο Αποκατά-
στασης ατόμων με αναπηρία. Στοχεύει 
στην αντιμετώπιση των προβλημάτων 
περίθαλψης, στέγασης και διαβίωσης 
των ατόμων αυτών, στην άμβλυνση των 
κοινωνικών διακρίσεων και ανισοτήτων, 
καθώς και στην αντιμετώπιση των προ-
βλημάτων προσβασιμότητάς τους στις 
διάφορες κοινωνικές δραστηριότητες. 

Βασική παράμετρος σχεδιασμού 
υπήρξε η απαίτηση για ήπια ένταξη στον 
περιβάλλοντα χώρο, ταυτόχρονα με την 
απαίτηση των ειδικών προδιαγραφών 

για άτομα με αναπηρίες. Η Στέγη μπορεί 
να φιλοξενήσει έως 9 άτομα. Το κτίριο 
αποτελείται από δύο λειτουργικές ενό-
τητες, οι οποίες ενώνονται. 

Το παρόν έργο, αναβαθμίζει το επί-
πεδο κοινωνικής πρόνοιας και φροντί-
δας των Καλύμνιων, προσβλέπει στην 
άρση του αισθήματος απομόνωσης των 
κατοίκων της νησιωτικής Ελλάδας, εξα-
σφαλίζει τη βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης και της καθημερινότητας των 
ατόμων με νοητική υστέρηση και αντι-
μετωπίζει το ζήτημα του ψυχολογικού 
και οικονομικού φόρτου των συγγενών 
και οικείων.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 930.872€ 
Φορέας υλοποίησης: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Έναρξη: Δεκέμβριος 2016

Ταμείο χρηματοδότησης: ΕΤΠΑ
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Εναρμόνιση Οικογενειακής και 
Επαγγελματικής Ζωής (ΑμεΑ)

Το έργο αφορά στην παροχή υπηρεσι-
ών φροντίδας και φιλοξενίας σε βρέφη, 
νήπια και παιδιά με αναπηρία σε αντί-
στοιχες δομές στην Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου. Οι ωφελούμενοι είναι μητέρες, 
καθώς και άνδρες που έχουν την επιμέ-
λεια τέκνων και στόχος είναι η υποστή-
ριξη της εργασιακής και κοινωνικής τους 
ένταξης. Οι οικογενειακές υποχρεώσεις, 
ειδικά στις περιπτώσεις ύπαρξης προ-
στατευόμενου μέλους ΑμεΑ με τις αυ-
ξημένες ανάγκες φροντίδας που αυτό 
συνεπάγεται, δεν επιτρέπουν την ισότι-
μη πρόσβαση στην απασχόληση κυρί-
ως των γυναικών που αναλαμβάνουν τη 
φροντίδα.

Οι παρεχόμενες θέσεις φροντίδας 
αφορούν σε παιδιά με αναπηρία από 
2,5 έως 6,5 ετών σε Βρεφονηπιακούς 
Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας 
καθώς και παιδιά με αναπηρία και εφή-
βους με νοητική υστέρηση ή/και κινητι-
κή αναπηρία σε Κέντρα Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανά-
γκες (Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α.)

Η χρονική του διάρκεια προβλέπεται 
να καλύψει τα έτη 2015-2019. Για το έτος 
2015-2016 ο αριθμός των ωφελούμε-
νων ήταν περίπου 40 άτομα.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1.453.290 € 
Φορέας υλοποίησης: Ε.Ε.Τ.Α.Α. Έναρξη: Σεπτέμβριος 2015

Ταμείο χρηματοδότησης: ΕΚΤ
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Δομή παροχής συσσιτίου 
και Κοινωνικό Φαρμακείο 
Δήμου Ρόδου

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, 
καθώς και χρόνια ζητήματα κοινωνικής 
ένταξης ομάδων του πληθυσμού, καθι-
στούν αναγκαία τη λειτουργία δομών 
για την παροχή τροφίμων και φαρμά-
κων.

Στον Δήμο Ρόδου λειτουργεί η δομή 
παροχής συσσιτίου η οποία συλλέγει, 
παρασκευάζει, συσκευάζει και διανέμει 
καθημερινά δύο γεύματα σε τουλάχι-
στον 150 ωφελούμενους οικονομικά 
αδύναμους, που δεν μπορούν να παρα-
σκευάσουν φαγητό, είτε λόγω έλλειψης 
υποδομών είτε αδυναμίας αυτοεξυπη-
ρέτησης και οι οποίοι επιλέγονται βάσει 
κριτηρίων και αποδεικτικών στοιχείων. 

Επίσης, στελεχώνεται δομή Κοινω-
νικού Φαρμακείου με σκοπό την εξυπη-
ρέτηση απόρων, ανέργων και ευπαθών 
ομάδων του πληθυσμού σε θέματα ια-
τροφαρμακευτικής περίθαλψης. Συγκε-
ντρώνει, αποθηκεύει και διανέμει φάρ-
μακα και άλλα είδη φροντίδας υγείας. 

Με χρηματοδότηση από το Πρό-
γραμμα πρόκειται να λειτουργήσουν  
στην Περιφέρεια μας συνολικά 5 Κοι-
νωνικά Φαρμακεία. Στελεχώνονται από 
φαρμακοποιούς και κοινωνικούς λει-
τουργούς και σε κάποιες περιπτώσεις 
παρέχουν τις υπηρεσίες και σε κατοί-
κους μικρών νησιών παρακείμενων της 
έδρας τους.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 360.360 € 
Φορέας υλοποίησης: Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Ρόδου Ένταξη: Οκτώβριος 2016

Ταμείο χρηματοδότησης: ΕΚΤ
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Βρεφονηπιακός Σταθμός 
Σορωνής Ρόδου 

Η πρώτη παιδική ηλικία αποτελεί τη 
βάση πάνω στην οποία οικοδομείται η 
ανθρώπινη κοινωνία και έτσι η δημι-
ουργία ενός βρεφονηπιακού σταθμού 
δεν έχει απλά κοινωνικό και ψυχοπαι-
δαγωγικό χαρακτήρα, αλλά συμβάλλει 
παράλληλα σε πρωταρχικούς στόχους 
του Προγράμματος όπως η εξασφάλιση 
της ποιότητας ζωής στους κατοίκους της 
Περιφέρειας, η συγκράτηση του πληθυ-
σμού στα νησιά και η αντιμετώπιση των 
ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων. 

Ο νέος αυτός βρεφονηπιακός σταθ-
μός, προορισμένος να αποτελέσει έναν 
προθάλαμο κοινωνικοποίησης των παι-
διών, παρέχοντάς τους την εισαγωγή 
στη μάθηση και τη γνώση, έχει εμβαδόν 

412 τ.μ. και σχεδιάστηκε για να εξυπηρε-
τήσει 30 νήπια και 12 βρέφη της ευρύ-
τερης περιοχής. Το κτίριο έχει τις προ-
διαγραφές του βιοκλιματικού και του 
ορθολογικού ενεργειακού σχεδιασμού, 
πετυχαίνοντας χαμηλή ενεργειακή κα-
τανάλωση και βέλτιστη ενεργειακή από-
δοση. Επίσης στο έργο περιλαμβάνεται 
και η προμήθεια του απαραίτητου εξο-
πλισμού για τη λειτουργία του σταθμού, 
καθώς και η προμήθεια μικρού λεωφο-
ρείου μεταφοράς νηπίων.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 660.909 €  
Φορέας υλοποίησης: Δήμος Ρόδου Έναρξη: Αύγουστος 2014

Ταμείο χρηματοδότησης: ΕΤΠΑ
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Κέντρο Κοινότητας 
Δήμου Σύρου - Ερμούπολης

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σύ-
ρου-Ερμούπολης αποτελεί μέρος ενός δι-
κτύου νέων αναβαθμισμένων κοινωνικών 
υπηρεσιών. Στην Περιφέρεια Νοτίου Αι-
γαίου ιδρύθηκαν 13 Κέντρα Κοινότητας. 
Στόχος της λειτουργίας τους είναι να απο-
τελέσουν κομβικά σημεία για την υποδο-
χή και ενημέρωση πολιτών που ανήκουν 
σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, τη 
διασύνδεσή τους με υπηρεσίες και δομές 
και την παροχή υπηρεσιών με στόχο την 
εργασιακή και κοινωνική (επαν)ένταξη, 
μέσω συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνι-
κής στήριξης. 

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σύ-
ρου-Ερμούπολης στελεχώνεται από δύο 
κοινωνικούς λειτουργούς για την παροχή 

των βασικών υπηρεσιών του Κέντρου και 
ένα ακόμη άτομο ως βοηθητικό-υποστη-
ρικτικό προσωπικό, το οποίο αναλαμβά-
νει και την οργάνωση της διανομής τρο-
φίμων –υπηρεσία που έχει συμπεριλάβει 
το Κέντρο στις αρμοδιότητές του.

Τα Κέντρα Κοινότητας εποπτεύονται 
από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των οικεί-
ων δήμων και αναμένεται ότι η λειτουργία 
τους θα ενισχύσει σημαντικά το έργο των 
–συνήθως υποστελεχωμένων– υπηρε-
σιών αυτών. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες 
δεν περιορίζονται στον δήμο έδρας, αλλά 
επεκτείνονται και στους κατοίκους μικρών 
παρακείμενων νησιών επιτυγχάνοντας 
έτσι την κάλυψη του συνόλου της Περιφέ-
ρειας.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 164.160 € 
Φορέας υλοποίησης: Δήμος Σύρου - Ερμούπολης Ένταξη: Σεπτέμβριος 2016

Ταμείο χρηματοδότησης: ΕΚΤ
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μεταφορές
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Κατασκευή οδικού δικτύου 
Αεροδρόμιο - Φηρά - Βουρβούλο 
- Οία Θήρας (Β́  φάση) 

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική υπο-
δομή μεταφορών για έναν από τους με-
γαλύτερους τουριστικούς προορισμούς 
της Περιφέρειας. 

Στοχεύει στην αποσυμφόρηση της 
κίνησης, που σήμερα διέρχεται μέσα 
από τους οικισμούς Καρτεράδου, Φη-
ρών και Βουρβούλου, καθώς και τη 
βελτίωση της ασφάλειας των μετακι-
νούμενων και τη μείωση του χρόνου 
μετάβασης από την πύλη εισόδου στα 
τουριστικά κέντρα του νησιού. 

Το έργο, που ξεκίνησε την προη-
γούμενη προγραμματική περίοδο και 
έχει χαρακτηριστεί ως συνεχιζόμενο, 
περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της κα-
τασκευής (διάνοιξη - βελτίωση) του οδι-

κού δικτύου, που ξεκινάει από την πε-
ριοχή του αεροδρομίου, διέρχεται έξω 
από τους οικισμούς του Καρτεράδου, 
των Φηρών και του Βουρβούλου και 
καταλήγει στην Οία. Επίσης, περιλαμβά-
νει την κατασκευή τριών συνδετηρίων 
οδών (Καρτεράδου, Φηρών και Βουρ-
βούλου), καθώς και του περιμετρικού 
των Φηρών. Οι παρεμβάσεις πραγματο-
ποιούνται σε μήκος 8,9 χλμ. και 3,9 χλμ. 
αντίστοιχα και περιλαμβάνουν όλες τις 
εργασίες, που απαιτεί η σύγχρονη οδο-
ποιία.

Έτσι αναμένεται να παραδοθεί σύ-
ντομα ένα ολοκληρωμένο έργο, το 
οποίο αναβαθμίζει την περιοχή, αλλά 
και το νησί εν γένει.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 6.000.000 €
Φορέας υλοποίησης: Εγνατία Οδός Α.Ε. Έναρξη: Ιανουάριος 2016

Ταμείο χρηματοδότησης: ΕΤΠΑ
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Η ΕΙΔΙΚΗ ΑΥΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΣΤΟ-

ΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗ-

ΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 

2007-2013 ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020. 

ΕΚΤΥΠΩΘΗΚΕ ΣΕ 2.000 ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΣΕ ΧΑΡΤΙ VELVET 

130 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ. Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΣΕΛΙΔΟ-

ΠΟΙΗΣΗ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ TODAY MEDIA GROUP. 

Η ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΥΠΟΚΥ-

ΚΛΑΔΙΚΉ ΑΕ. ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ, ΤΩΝ ΔΙΚΑΙ-

ΟΥΧΩΝ, ΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ, ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩ-

ΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ 

ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥΣ. ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ 

ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΧΑΝ Ο ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, Η ΑΓΑ-

ΠΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ Η ΛΟΥΚΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ.
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Το έντυπο αυτό έχει στόχο να κάνει έναν μικρό 

απολογισμό των πεπραγμένων στα νησιά των 

Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου κατά την Προ-

γραμματική Περίοδο του ΕΣΠΑ 2007-2013, μέσω των 

πόρων που διαχειρίστηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχεί-

ρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, από το Επιχει-

ρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου και το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον & Αειφόρος 

Ανάπτυξη.

Παράλληλα παρουσιάζει τους βασικούς στόχους 

της Περιφέρειας για την Προγραμματική Περίοδο του 

νέου ΕΣΠΑ και κάποια από τα έργα που έχουν ενταχθεί 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-

2020 μέχρι τη στιγμή της έκδοσης.

Με την ευκαιρία της έκδοσης, θα θέλαμε να ευχαρι-

στήσουμε όσους συνέβαλαν σε όλα τα στάδια της δι-

αδικασίας, από τον σχεδιασμό μέχρι την ολοκλήρωση 

των έργων, για την άριστη συνεργασία που είχαμε μέχρι 

σήμερα, η οποία ευχόμαστε να συνεχιστεί το ίδιο απο-

δοτικά και στη νέα προγραμματική περίοδο.

ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΝΩΣΉ 
Ε.Δ.Ε.Τ.


