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Στα βήματα του ΕΣΠΑ

Αγαπητοί αναγνώστες,

Παρά τις πρωτόγνωρες συνθήκες που δημιούργησε η 
μεγάλη υγειονομική κρίση, το 2020 ήταν μια πετυχημένη 
χρονιά για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 
2014-2020. Με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, στα τέλη της χρονιάς το Πρό-
γραμμα ήταν στην πρώτη θέση μεταξύ των 13 Περιφερει-
ακών Προγραμμάτων ως προς την απορρόφηση πόρων, 
με ποσοστό 56,13%. Ένα ποσοστό υψηλότερο του μέσου 
όρου απορρόφησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 (53,89%) 
αλλά και σημαντικά υψηλότερο του μέσου ποσοστού 
απορρόφησης των 13 Περιφερειακών Προγραμμάτων 
(43,51%). Τα στοιχεία αυτά δείχνουν πόσο συστηματική και 
σκληρή δουλειά γίνεται στην πιο δύσκολη Περιφέρεια της 
χώρας. Δουλειά που συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, 
αψηφώντας ακόμη και τις δυσκολίες που προκάλεσε η 
πανδημία και που δημιουργεί τη βεβαιότητα ότι στο τέλος 
της προγραμματικής αυτής περιόδου (στο τέλος του 2023) 
θα έχουν αξιοποιηθεί πλήρως οι πόροι του ΕΣΠΑ που 
αναλογούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

Στο τεύχος αυτό θα βρείτε μια σειρά από ενδιαφέροντα 
άρθρα για τρία σημαντικά έργα που υλοποιούνται με 
χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα: 
•   το Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Βάρης που εκσυγ-
χρονίζει και αναβαθμίζει τη λειτουργία των δύο αυτών 
εκπαιδευτικών μονάδων στη Σύρο 
•   τη στερέωση και αποκατάσταση του Ναού Επισκοπής 
στη Σίκινο, που αναδεικνύει ένα μνημείο μεγάλης ιστορικής 
και αρχαιολογικής αξίας και 
•   την ανάπτυξη της ερευνητικής υποδομής του Υδρο-
βιολογικού Σταθμού Ρόδου και του πλοίου «Αλκυών» του 
Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών

Τέλος, εκτός από τη συνοπτική εικόνα του Προγράμματος 
που υπάρχει στο οπισθόφυλλο κάθε τεύχους μας, διαβάστε 
για την προετοιμασία ενόψει της νέας προγραμματικής 
περιόδου 2021-2027, με τη χρηματοδότηση μελετών συνο-
λικού ύψους 6,4 εκ. €.

Καλή ανάγνωση!

σε αυτό το τεύχος
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Πρόγραμμα ΝΗΣΙδΑ

Το εξώφυλλό μας:
Παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων σε 
ιχθυοκαλλιέργειες από το ΕΛΚΕΘΕ
(φωτογραφία: Σάββας Χατζηνικολάου)

Υδροβιολογικός Σταθμός Ρόδου

Δημοτικό Σχολείο - Νηπιαγωγείο Βάρης 
Σύρου

Μελέτες προετοιμασίας ΠΠ 2021-2027

Εκδίδεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Διεύθυνση: Σάκη Καράγιωργα 22 - 84100 Σύρος
Τηλ.: 22813 60800, Φαξ: 22813 60860
Ιστοσελίδα: www.pepna.gr | e-mail: notioaigaio@mou.gr

Επίβλεψη Έκδοσης: Βαγγέλης Αραγιάννης | Αγάπη Αδαμοπούλου | Αλέξανδρος Μπίστης
Δημιουργικό: Εν.Το.Πο.Σύρο | Εκτύπωση: Εκτυπωτική
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Στερέωση - αποκατάσταση Ναού 
Επισκοπής Σικίνου

Με την ένταξη του έργου «Στερέωση - αποκατάσταση 
Ναού Επισκοπής Σικίνου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, ένα εντυπωσιακό μνημείο 
μεγάλης ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας, κλειστό για 
χρόνια καθώς βρισκόταν υπό κατάρρευση, συντηρείται 
και αποκαθίσταται με στόχο τη διαμόρφωση επισκέψι-
μου αρχαιολογικού χώρου, με πολύπλευρο παιδευτικό, 
ερευνητικό και πολιτιστικό χαρακτήρα. Απώτερος στό-
χος είναι να αποτελέσει πόλο έλξης επισκεπτών και να 
ενισχύσει την επισκεψιμότητα της Σικίνου, ενός νησιού 
της άγονης γραμμής. Το έργο έχει προϋπολογισμό €880 
χιλ. και υλοποιείται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων 
(ΕΦΑ) Κυκλάδων.

Ιστορία

Ο ναός της Επισκοπής Σικίνου είναι χαρακτηρισμένο 
διατηρητέο αρχαίο μνημείο αρχιτεκτονικής, με περιμε-
τρική ζώνη προστασίας 500 μέτρων, ταφικό μνημείο της 
ρωμαϊκής περιόδου, με θολωτές κρύπτες και αποτελεί 
μοναδική περίπτωση μετασκευής ρωμαϊκού μαυσωλείου 

σε χριστιανικό ναό με τρούλο, από τον 17ο αιώνα. 

Αποτελεί ένα από τα καλύτερα σωζόμενα κτίρια της αρχαι-
ότητας και είναι ίσως το μοναδικό που διατηρεί όλες τις 
μεταγενέστερες επισκευές και προσθήκες του. Πέρα από την 
προστασία του μνημείου και τη διατήρησή του στον χρόνο, 
θα αναδειχθεί το παλίμψηστο των οικοδομικών φάσεών 
του, με σεβασμό στα μορφολογικά και κατασκευαστικά 
χαρακτηριστικά όλων των εποχών.
 
Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου 
Αιγαίου 2014-2020, ξεκίνησε η αποκατάσταση των φθο-
ρών και των στατικών προβλημάτων του ναού, καθώς 
και η μετατροπή των γύρω κτιρίων σε χώρους έκθεσης 
αρχαιολογικών ευρημάτων. 

Το καλοκαίρι του 2018, κατά τη διάρκεια των εργασιών, 
σε κρύπτη κάτω από τον ναό, ανακαλύφθηκε ασύλητος 
τάφος γυναίκας (του 2ου ή 3ου μ.Χ. αιώνα), πιθανότατα 
της Νεικώς, όπως υποδεικνύει εύρημα λαξευμένο πρόχειρα 
σε τοίχο του μνημείου. Στον τάφο, εντοπίστηκαν χρυσά 

παρουσίαση έργου

Φωτογραφίες: Αναστασία Γαμβρέλλη, Μάνθος Βελούδος
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περικάρπια, δαχτυλίδια, μια πόρπη με ανάγλυφο καμέο, ένα 
περιδέραιο, γυάλινα και μεταλλικά αγγεία, μικροευρήματα 
και οργανικά υπολείμματα της ενδυμασίας της νεκρής, η 
οποία, όπως προκύπτει από τον πλούτο των ευρημάτων, 
ήταν επιφανές πρόσωπο της κοινωνίας της Σικίνου. Ο 
τάφος βρισκόταν σε τυφλό σημείο του κτιρίου, γεγονός 
που τον προστάτευσε από τους τυμβωρύχους, αλλά και 
από τους τεχνίτες που τον 8ο αι., τον 14ο αι. και τον 17ο αι. 
μ.Χ. πραγματοποίησαν παρεμβάσεις στο κτίριο του ναού. 

Αναγκαιότητα, αντικείμενο και στοιχεία 
του έργου

Το μνημείο παρουσίαζε σημαντικά στατικά προβλήματα, 
αλλά και προβλήματα υγρασίας, μορφολογικές αλλοιώσεις 
και εικόνα εγκατάλειψης, λόγω ελλιπούς συντήρησης. Το 
φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τη διάσωση, 
στερέωση και αποκατάσταση του ναού, καθώς το πέρασμα 
των χρόνων είχε επιφέρει σημαντικές φθορές, με στόχο την 
προστασία, τη διατήρηση και την ανάδειξη της πολιτιστικής 
και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου και, κατ’ επέκταση, ολόκληρης της χώρας.
 
Στο ενταγμένο έργο προβλέπονται παρεμβάσεις για: 

• αντιμετώπιση των στατικών και οικοδομικών προ-
βλημάτων

• αποκατάσταση φθορών και ασύμβατων επεμβάσεων, 
που αλλοιώνουν τη μορφή του

• καταγραφή αρμολογημάτων-επιχρισμάτων και καθαί-
ρεση σαθρών, εντοπισμός των οικοδομικών φάσεων

• επανένταξη αρχιτεκτονικών μελών που εντοπίστηκαν 
διάσπαρτα στον περιβάλλοντα χώρο του μνημείου

• αποκατάσταση θεμελίωσης στη βόρεια πλευρά 
• συμπληρώσεις τμημάτων τοιχοποιίας και θολοδομίας 

που έχουν καταρρεύσει
• καθαρισμό και συντήρηση λίθινων μελών
• στατική εξασφάλιση κωδωνοστασίου
• διάνοιξη διόδου πρόσβασης στους υπόγειους χώρους
• συντήρηση ή αντικατάσταση κουφωμάτων και δα-

πέδου
• εξωραϊσμό περιβάλλοντος χώρου (αποκατάσταση 

κατασκευών από ξερολιθιά γύρω από το μνημείο, 
επισκευή λίθινου δαπέδου και βαθμίδων, επισκευή 
στέρνας, ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση για 
φωτισμό, διαμόρφωση υφιστάμενου μονοπατιού με 
μέριμνα για πρόσβαση ΑμεΑ, ώστε να είναι το μνημείο 
εύκολα προσβάσιμο) και αξιοποίηση των κελιών με την 
προσθήκη χώρων υγιεινής κοινού και ηλεκτρομηχα-
νολογικής εγκατάστασης, για την οργάνωση και λει-
τουργία έκθεσης εποπτικού υλικού, με αναφορά στην 
ιστορία και αρχαιολογία του νησιού

• τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων για την οικο-

παρουσίαση έργου
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δομική ιστορία του μνημείου και το έργο της απο-
κατάστασής του και λοιπές ενέργειες δημοσιότητας 
(έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων, δημιουργία ιστό-
τοπου κ.λπ.)

• ειδική μέριμνα για ΑμεΑ, με διαμόρφωση πορειών επί-
σκεψης για άτομα με κινητικά προβλήματα, τοποθέτηση 
ειδικών πινακίδων σήμανσης, έκδοση φυλλαδίων σε 
γραφή Βraille κ.λπ.

Στην υλοποίηση του έργου συμμετέχουν μία αρχαιολόγος, 
ένας αρχιτέκτων μηχανικός, τρεις συντηρητές και τέσσερις 
εργάτες, με υποστήριξη ομάδας τριών συντηρητών της 
ΕΦΑ Κυκλάδων.

Η απόφαση ένταξης του έργου υπογράφτηκε τον Αύγουστο 
του 2016 με προϋπολογισμό €750 χιλ., ενώ τον Δεκέμβριο 
του 2019 λαμβάνοντας υπόψη την τροπή που πήρε το 
έργο κατά την υλοποίηση (ανακάλυψη, αποκατάσταση 
και ανάδειξη τάφου) εκδόθηκε απόφαση αναμόρφωσης 
του προϋπολογισμού σε €880 χιλ.

Οι εργασίες της αποκατάστασης του μνημείου προβλέπεται 
να έχουν ολοκληρωθεί στα τέλη του 2021, ενώ εξυπακούε-
ται πως θα ακολουθούν τους κανόνες και την επιστημονική 
δεοντολογία που διέπει τις αναστηλώσεις μνημείων, όπως 
κυρίως διατυπώνονται στη Χάρτα της Βενετίας, με απόλυτο 
σεβασμό στις Ειδικές Χωροταξικές Κατευθύνσεις για τις 
Νησιωτικές Περιοχές.

Εξέλιξη και παραδοτέα του έργου 

Η πορεία του έργου εξελίσσεται με μικρή απόκλιση από το 
χρονοδιάγραμμα, λόγω και των περιορισμών που επέβαλε 
η πανδημία, ως εκ τούτου δόθηκε οδηγία επίσπευσης 
των ενεργειών της ΕΦΑ Κυκλάδων για την υλοποίηση 
των εργασιών, με στόχο την ολοκλήρωση του έργου 
εμπρόσθεμα. 

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, αναμένεται να πα-
ραδοθεί στο κοινό αποκαταστημένος, συντηρημένος και 
αναδεδειγμένος ο Ναός της Επισκοπής Σικίνου, με εμβαδόν 
80 τ.μ., ο περιβάλλων χώρος, με εμβαδόν 1.500τ.μ., και 
οι βοηθητικοί χώροι (κελιά) που θα φιλοξενούν έκθεση 
για την ιστορία και την αρχαιολογία του νησιού. Πρόκειται 
για έναν νέο επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο, σημείο 
αναφοράς για τον τοπικό πληθυσμό και για την προβολή 
του πολιτισμικού περιβάλλοντος του νησιού, που μπορεί 
να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός τουριστικού μοντέλου 
με σεβασμό στον πολιτιστικό πλούτο και στην αύξηση της 
προσέλκυσης ντόπιων και ξένων επισκεπτών στο νησί. 

Ο αρχαιολογικός χώρος θα αποτελεί πόλο έλξης καθ’ όλη 
τη διάρκεια του χρόνου, τόσο για διάφορες ομάδες ντόπιων 
(π.χ. μαθητές), όσο και για ξένους επισκέπτες, οδηγώντας 
σε πολλαπλασιασμό της επισκεψιμότητας του ίδιου του 
μνημείου, καθώς και του νησιού, και θα συμβάλλει στην 
ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού, λειτουργώντας ως 

τοπόσημο για το νησί της Σικίνου και αποτελώντας μέρος 
της συλλογικής ταυτότητας της τοπικής κοινωνίας.

Η συντήρηση και η δημοσιότητα του έργου θα αποτε-
λούν μέριμνα της ΕΦΑ Κυκλάδων. Η διασφάλιση της 
λειτουργικότητας του χώρου θα επιτευχθεί σε συνεργασία 
με τον Δήμο Σικίνου, ενώ η επικοινωνιακή προβολή του 
προβλέπεται να επιτευχθεί μέσω ημερίδων, ιστότοπου 
και σχετικών προφίλ σε ιστοσελίδες μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης (facebook, twitter, instagram), ενημερωτικού 
φυλλαδίου, αρχαιολογικού οδηγού και δημοσιεύσεων 
στον Τύπο. 

Το έργο έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενί-
σχυση της περιφερειακής συνοχής» του Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 
2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και πόρους του ελληνικού 
Δημοσίου.

παρουσίαση έργου
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Το Δημοτικό Σχολείο και 
Νηπιαγωγείο Βάρης, πρότυπο έργο 
βιώσιμης ανάπτυξης

Φωτογραφία: Στέφανος Μαμίδης

Ένα ολοκαίνουργιο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο 
στη Βάρη της Σύρου άνοιξε τις πόρτες του για τους 
λιλιπούτειους πολίτες, φέτος τον Σεπτέμβριο. Πλήρως 
εξοπλισμένο, δομημένο με σεβασμό στο φυσικό και 
πολιτιστικό περιβάλλον του νησιού, λειτουργικό και 
καινοτόμο, αποτελεί σημείο αναφοράς για την επέν-
δυση στις υποδομές παιδείας της νησιωτικής Ελλά-
δας. Ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου 
Αιγαίου 2014-2020, με προϋπολογισμό 2,4 εκ. €, που 
διατέθηκε για την ανέγερση νέου κτιρίου δίπλα στο 
υφιστάμενο, το οποίο αναδιαμορφώθηκε. Η αξία του 
έργου ανεκτίμητη για την τοπική κοινότητα, με γνώμονα 
την προσδοκώμενη ποιότητα της πρωτοβάθμιας τυπικής 
εκπαίδευσης.

Η αναδιαρρύθμιση του υφιστάμενου κτιρίου του Δημοτικού 
Σχολείου Βάρης Σύρου με σκοπό τη λειτουργία του ως 
Νηπιαγωγείου και η ανέγερση νέου κτιρίου για τη λειτουργία 
του Δημοτικού Σχολείου, συμβάλλουν αδιαμφισβήτητα στη 
βελτίωση των υποδομών εκπαίδευσης, δημιουργώντας 

πρότυπα για τη Σύρο και κατ’ επέκταση για τις Κυκλάδες 
και το Νότιο Αιγαίο. Το Νηπιαγωγείο μεταφέρεται από την 
πεπαλαιωμένη δομή όπου στεγαζόταν, ενώ το Δημοτικό θα 
λειτουργεί ως ολοήμερο με 140 μαθητές κατανεμημένους 
σε οκτώ τμήματα. Μάλιστα, την τρέχουσα σχολική χρονιά 
έκαναν εγγραφή 24 παιδιά στην α’ τάξη.

Μέχρι πέρυσι

Επί σειρά ετών και μέχρι την προηγούμενη σχολική χρονιά, 
το Νηπιαγωγείο λειτουργούσε σε ενοικιασμένο κτίριο, το 
οποίο δεν πληρούσε τις προδιαγραφές ενός σύγχρονου 
ολοήμερου νηπιαγωγείου. Το δε Δημοτικό Σχολείο στε-
γαζόταν σε δύο απομακρυσμένα κτίρια, στα παλαιά σχο-
λεία των όμορων χωριών Βάρης και Μάννα, που ούτε 
επαρκούσαν ούτε μπορούσαν να αντεπεξέλθουν πια στις 
νέες εκπαιδευτικές ανάγκες και διοικητικές απαιτήσεις, όπως 
εξήγησε η πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 
του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, κα Ειρήνη Δράκου. Δεν 
υπήρχαν οι απαιτούμενοι χώροι (εργαστήρια, αίθουσα 

παρουσίαση έργου
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πολλαπλών χρήσεων, αθλητικοί χώροι) που χρειάζεται 
ένα σύγχρονο δημοτικό σχολείο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται 
για τους μαθητές, αλλά και τους δασκάλους.

Μια νέα εποχή ξεκινά

Η σχολική μονάδα του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγω-
γείου Βάρης, συνολικού εμβαδού 1.910 τ.μ., είναι σύμφωνη 
με το εγκεκριμένο Κτιριολογικό Πρόγραμμα και πλήρως 
ενταγμένη στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον της 
περιοχής. Είναι σημαντικό, δε, ότι διατηρεί χαρακτηριστικά 
από την τοπική αρχιτεκτονική και τον νεοκλασικό χαρα-
κτήρα του υφιστάμενου κτίσματος, που είναι σκαρφαλω-
μένο σε τρεις στάθμες, στο προνομιούχο αλλά αρχιτεκτονικά 
δύσκολο επικλινές έδαφος της περιοχής. Όσο για το νέο 
κτίριο, αυτό χτίστηκε ανατολικά του υφιστάμενου και 
αναπτύχθηκε αναλογικά στις τρεις στάθμες.

Αρχικά κατασκευάστηκε το νέο κτίριο του Δημοτικού 
Σχολείου. Το κτίριο που προϋπήρχε αναδιαρρυθμίστηκε με 
κατάλληλες καθαιρέσεις δομικών στοιχείων μικρής έκτασης, 
με προορισμό να εγκατασταθεί εκεί το Νηπιαγωγείο της 
Βάρης, δυναμικότητας 40-50 νηπίων. Επίσης, σε λίγο 
χαμηλότερη στάθμη βρίσκεται η αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων, που περιλαμβάνει σκηνή και παρασκήνια, για 
την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών αναγκών 120 και 
πλέον μαθητών. Στον εναπομείναντα χώρο του ισογεί-
ου, διαμορφώθηκαν κάποιοι νέοι χώροι του Δημοτι-
κού Σχολείου (γραφείο του Συλλόγου Γονέων, ιατρείο-
αναρρωτήριο, χώρος φαγητού-κουζίνα και ένα ακόμα 
γραφείο), ενώ οι υπόλοιποι εξαπλώθηκαν σε ανώτερα 
επίπεδα του εδάφους. Η χαμηλότερη στάθμη περιλαμβάνει 
βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, λεβητοστάσιο), χώρους 
υγιεινής, κυλικείο, υπόστεγο γυμναστικής, αποδυτήρια και 
αποθήκη.

Στην επόμενη στάθμη, υπάρχουν 4 αίθουσες διδασκαλίας, 
τα γραφεία διευθυντή, δασκάλων και γραμματείας, καθώς 
και οι τουαλέτες προσωπικού και μαθητών. Επίσης, στο 
μεσαίο αυτό επίπεδο, διαμορφώθηκε εκτεταμένος χώρος 
διαλείμματος, στην επιφάνεια των δωμάτων του υποκεί-
μενου ορόφου. Τέλος, στην άνω στάθμη, δημιουργήθηκαν 
δύο αίθουσες διδασκαλίας και τρία εργαστήρια. Λόγω 
της κλίσης του εδάφους, η άνω στάθμη του νέου κτιρίου 
συνδέεται με τη χαμηλή στάθμη του υφιστάμενου κτιρίου 
μέσω ζώνης εισόδων-διαδρόμων, στην οποία εντάσσεται 
και ο βασικός πυρήνας κλιμακοστασίου και ανελκυστήρα, 
που εξασφαλίζει την κατακόρυφη επικοινωνία όλων των 
επιπέδων του Δημοτικού Σχολείου. Σημειωτέον, όπως μας 
ενημέρωσε η κα Ειρήνη Δράκου, το συγκρότημα πληροί 
όλες τις προϋποθέσεις για σωστή λειτουργία αλλά και την 
αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων, ενώ όλες οι αίθουσες 
διδασκαλίας έχουν οθόνες και πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Πέρα από τον συμπαγή όγκο, ο περιβάλλων χώρος της 
σχολικής μονάδας διαχωρίζεται σε χώρο διαλείμματος 
του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου, ενώ έχει 

διαμορφωθεί υπαίθριο γήπεδο μπάσκετ-βόλεϊ, με δύο 
σειρές κερκίδες και παρτέρια για φυτεύσεις. Επιπλέον, 
οι είσοδοι πρόσβασης στη σχολική μονάδα τοποθετή-
θηκαν σε δύο σημεία, λόγω της κλίσης του εδάφους: η 
μία είσοδος για τα παιδιά που προσέρχονται στο σχολείο 
από τα δυτικά και η δεύτερη είσοδος από την αυλή, για 
τα παιδιά που προσέρχονται από το βόρειο όριο του 
οικοπέδου. Ακόμα, θα κατασκευαστεί ειδικός χώρος όπου 
θα εισέρχεται το λεωφορείο μεταφοράς των μαθητών 
για την επιβίβαση και την αποβίβασή τους, στέγαστρο 
αναμονής για προστασία από τις καιρικές συνθήκες, χώρος 
στάσης ιδιωτικών οχημάτων μεταφοράς των μαθητών 
και αντίστοιχα πεζοδρόμια για ασφαλή διέλευση. Στο ίδιο 
πλαίσιο, έχει εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα σε ΑμεΑ, με 
ράμπες, ανελκυστήρα και κατάλληλα διαμορφωμένους 
χώρους υγιεινής.

Επιτακτική ανάγκη

Τα σχολεία είναι ένας ζωντανός οργανισμός της εκάστοτε 
τοπικής κοινωνίας, που συστέλλεται και διαστέλλεται 
αναλόγως συνθηκών. Γι’ αυτόν τον λόγο, το Δημοτικό 
Συμβούλιο του πρώην Δήμου Ποσειδωνίας είχε πάρει 
την απόφαση ανέγερσης του νέου κτιρίου εκτιμώντας τον 
αυξανόμενο αριθμό των μαθητών της περιοχής και τις νέες 
κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανάγκες. «Οι νέες συνθήκες 
που διαμορφώθηκαν στη Σύρο τα τελευταία χρόνια με 
τη μετακίνηση μεγάλου μέρους του πληθυσμού προς την 
ύπαιθρο, με την οικοδόμηση νέων κατοικιών, την ανάπτυξη 
των χωριών και την συνένωσή τους με το πρόγραμμα 
Καλλικράτης, έκανε επιτακτική την ανάγκη ανέγερσης 
νέου σχολικού κτιρίου στη Βάρη», δηλώνει η κα Ειρήνη  
Δράκου. Με τον αριθμό των μαθητών να αυξάνονται και την 
ακατάλληλη δομή που μέχρι πρότινος χρησιμοποιούσε το 
Νηπιαγωγείο, οι περιστάσεις τη δικαιώνουν καθώς έπρεπε 
να δημιουργηθεί μια νέα δομή, πιο φιλική στις εκπαιδευτικές 
διαδικασίες. Συνεπώς, το παρόν έργο συμβάλλει στην 
επίτευξη των ειδικών στόχων και δεικτών αποτελέσματος 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος, που αφορούν στην 
αύξηση της δυναμικότητας των εκπαιδευτικών δομών, 
στην αύξηση του αριθμού μαθητών που καλύπτονται από 
βελτιωμένες υποδομές εκπαίδευσης, για κάθε μαθητή και 
αποτρέποντας κάθε διάκριση. Ωφελούνται, δε, περίπου 
160-170 μαθητές και νήπια με τις οικογένειές τους. 

Ακόμα, διασφαλίζονται οι κοινωνικές προεκτάσεις της 
σχολικής μονάδας, καθώς πλέον υπάρχει η δυνατότη-
τα διοργάνωσης σχολικών, πολιτιστικών και αθλητικών 
δραστηριοτήτων στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 
και στο γήπεδο μπάσκετ-βόλεϊ του αύλειου χώρου του 
σχολείου, με πρόσβαση για ΑμεΑ. Πρόκειται για μια ουσια-
στική παρέμβαση μείζονος αξίας, καθώς αυξάνει την 
ελκυστικότητα του σχολείου, παρέχοντας σε μεγάλο αριθμό 
μαθητών της περιοχής τη δυνατότητα να κάνουν χρήση 
των σύγχρονων δόμων, αναβαθμίζοντας το επίπεδο της 
εκπαίδευσής τους.

παρουσίαση έργου
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Καινοτομία & βιώσιμη ανάπτυξη

Πέρα από την κάλυψη βασικών εκπαιδευτικών αναγκών, 
το νέο σύγχρονο σχολείο έχει να επιδείξει καινοτόμες 
παρεμβάσεις που συνάδουν με τις αρχές της βιώσιμης 
ανάπτυξης. Καταρχάς, η θέση του οικοπέδου όπου χτίστηκε 
η σχολική μονάδα, βρίσκεται σε αραιοκατοικημένη πε-
ριοχή, κάτι που επέτρεψε τον βιοκλιματικό σχεδιασμό. Ο 
εσωτερικός σχεδιασμός και η διαμόρφωση των χώρων 
έγινε με γνώμονα τον φυσικό φωτισμό και δροσισμό, 
τον επαρκή ηλιασμό, τον σκιασμό με προβόλους και την 
προστασία από τους βόρειους ανέμους. Επίσης, λόγω της 
θέσης του οικοπέδου και του μεγέθους του κτιρίου, έγινε 
εφικτή η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου, ούτως 
ώστε να βελτιωθεί το μικροκλίμα της περιοχής. Είναι σαφές 
ότι το κτίριο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λειτουργίας 
σύγχρονων δομών, στην εξοικονόμηση ενέργειας και 
στην προστασία του περιβάλλοντος. Όπως σχολιάζει η 
κα Ειρήνη Δράκου, πρόκειται για ένα μικρό συγκρότημα 
«κτισμένο στην κορυφή του λόφου με απεριόριστη θέα 
προς το χωριό και τη θάλασσα. Ακολουθεί τη μορφολογία 
του εδάφους και αναπτύσσεται σε επίπεδα με τάξεις, 
εργαστήρια, αίθουσες, γραφεία. Οι εσωτερικοί διάδρομοι 
κόβονται κατά διαστήματα με πόρτες πυρασφάλειας». Και 
καταλήγει: «Είναι ένα σύγχρονο σχολείο όπου τα παιδιά 
κινούνται ελεύθερα και μπορούν να αναπτύξουν διάφορες 

δραστηριότητες».

Ένα άλλο δείγμα σεβασμού στο περιβάλλον, αλλά και 
ένδειξη καινοτόμου σκέψης, είναι η φυτεμένη ταράτσα 
του κτιρίου, από τις λίγες στην Ελλάδα και δη σε σχολική 
μονάδα. Η φύτευση στο δώμα σηματοδοτεί τη χρήση νέων 
τεχνολογιών θέρμανσης και εναλλακτικής μόνωσης, για την 
εξοικονόμηση ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος 
και τελικά ένα φιλικό, προς το χρήστη, περιβάλλον.

Πρώτες εντυπώσεις

Η σχολική κοινότητα της Βάρης έχει την ευτυχία να έχει 
αποκτήσει ένα νέο σχολείο και ταυτόχρονα την ατυχία 
να μη μπορεί να το απολαύσει. Αυτό φαίνεται οξύμωρο, 
όμως αν αναλογιστεί κανείς ότι η ανανεωμένη σχολική 
μονάδα ξεκίνησε τη λειτουργία της εν μέσω πανδημίας, θα 
συμφωνήσει ότι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί είχαν πολύ 
λίγο χρόνο να ευχαριστηθούν και να αξιολογήσουν το νέο 
αυτό εκπαιδευτικό τοπίο, μόλις δύο μήνες. Όπως σημειώνει 
η κα Δράκου, «επειδή είναι περίοδος προσαρμογής είναι 
νωρίς να αξιολογήσουμε τον τρόπο που επηρεάζει τη 
σχολική ζωή». Σε γενικές γραμμές, αν και η ιδιότυπη δο-
μή του απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια επιτήρησης, το 
διδακτικό προσωπικό και η μαθητική κοινότητα δείχνουν 
ευχαριστημένοι.

παρουσίαση έργου

Φωτογραφία: Βαγγέλης Αραγιάννης
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Η πορεία ενός προγράμματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από την έγκαιρη και σωστή προετοιμασία, προκειμένου 
να ξεκινήσει αμέσως η υλοποίησή του. Στο πλαίσιο αυτό, 
έχει εγκριθεί ήδη από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων η χρηματοδότηση είκοσι πέντε μελετών για την 
ωρίμανση έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την 
επόμενη προγραμματική περιόδου (ΕΣΠΑ 2021-2027), 
με συνολικό προϋπολογισμό 6,37 εκ. €.

Οι μελέτες χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημο-
σίων Επενδύσεων μέσω της Συλλογικής Απόφασης Μελε-
τών Περιφέρειας και αφορούν κυρίως έργα μεταφορών, 
περιβάλλοντος και κοινωνικών υποδομών. Συγκεκριμένα, 
ανά νησί:

Ρόδος:

Μελέτες αποκατάστασης και διαμόρφωσης υφιστάμε-
νων κτιρίων και ανέγερσης νέων κτιρίων Πανεπιστήμιου 
Αιγαίου (Π/Υ €700.000)

Οι μελέτες αφορούν στη συντήρηση, αποκατάσταση και 
διαμόρφωση υφιστάμενων κτιρίων των εγκαταστάσεων 
του πρώην ΠΙΚΠΑ, που έχουν παραχωρηθεί από το 2011 
στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αλλά λόγω έλλειψης πόρων 
έχουν παραμείνει αναξιοποίητα.

Μελέτη κατασκευής ανισόπεδου κόμβου στη διασταύ-
ρωση Ε.Ο. Ρόδου-Λίνδου με τη διασταύρωση της Ε.Ο 
Ανατολικές Ακτές-Αεροδρόμιο (Π/Υ €500.000)

Προβλέπεται η κατασκευή ανισόπεδου κόμβου στη δια-
σταύρωση της Εθνικής Οδού Ρόδου-Λίνδου με τη διασταύ-
ρωση της Εθνικής Οδού Ανατολικές Ακτές-Αεροδρόμιο, με 

στόχο τη βελτίωση του υφιστάμενου οδικού δικτύου, καθώς 
οι υφιστάμενες οδοί κατασκευάστηκαν προ 30ετίας και 
δεν καλύπτουν τις κυκλοφοριακές ανάγκες της περιοχής, 
κυρίως την τουριστική περίοδο.

Μελέτη κατασκευής ανισόπεδου κόμβου στη Δ.Ε Αρχάγ-
γελου στην περιοχή Λειβάδα (Π/Υ €500.000)

Προβλέπεται η κατασκευή ανισόπεδου κόμβου στην πε-
ριοχή Λειβάδα, με στόχο την αντιμετώπιση των συνεχώς 
αυξανόμενων κυκλοφοριακών φόρτων της Εθνικής Οδού 
ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω της μεγάλης 
προσέλευσης τουριστών, και τη διασφάλιση της ασφαλούς 
κίνησης οχημάτων και πεζών.

Μελέτες μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων 
οικισμού Γ’ προτεραιότητας Δημοτικής Κοινότητας 
Αρχάγγελου (Π/Υ €250.000), Δημοτικής Κοινότητας 
Αφαντου (Π/Υ €190.000) και Δημοτικής Κοινότητας 
Λάρδου (Π/Υ €140.000)

Σκοπός των μελετών είναι η μεταφορά, επεξεργασία και 
διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων των οικισμών 
Αρχαγγέλου, Αφάντου και Λάρδου, με άμεσο θετικό απο-
τέλεσμα στο περιβάλλον και στην υγεία των κατοίκων.

Νάξος:

Μελέτη βελτίωσης εγκαταστάσεων λιμένα (Π/Υ €500.000)

Η μελέτη αφορά σε εξωτερικά έργα προστασίας (κυ-
ματοθραύστες) και εσωτερικά έργα για την εξυπηρέ-
τηση επιβατικών, εμπορικών, αλιευτικών και τουριστικών 
λειτουργιών, με στόχο τη διάκριση των επιτελούμενων 

Μελέτες Ωρίμανσης νέας 
Προγραμματικής Περιόδου 
2021-2027
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λειτουργιών της Ζώνης Λιμένα και την αναβάθμιση του 
Λιμένα Νάξου σε ένα σύγχρονο Λιμάνι Διευρωπαϊκού 
Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ).

Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού οδικού δικτύου Χώρα-
Χαλκί-Φιλώτι (Π/Υ €300.000)

Προβλέπονται παρεμβάσεις διαπλατύνσεων και παρα-
κάμψεων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, όπου εμφανίζεται 
σημαντικός κυκλοφοριακός φόρτος, ιδιαίτερα κατά την 
τουριστική περίοδο. 

Σύρος:

Μελέτη βελτίωσης, επέκτασης και ενεργειακής αναβάθ-
μισης με χρήση ΑΠΕ εργοστασίου αφαλάτωσης Ερμού-
πολης (Π/Υ €300.000)

Η μελέτη αφορά στη βελτίωση των υφιστάμενων εγκα-
ταστάσεων του εργοστασίου αφαλάτωσης Ερμούπολης 
για εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του, προσθήκη νέ-
ων μονάδων και κατασκευή αιολικού πάρκου για την 
ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους.
 

Μελέτη συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθε-
σης λυμάτων των οικισμών Φοίνικα, Βήσσα, Γαλησσά 
και Ποσειδωνίας (Π/Υ €250.000)

Οι μελέτες αποσκοπούν στην κατασκευή αποχετευτικών 
δικτύων συλλογής αστικών λυμάτων, την κατασκευή νέας 
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) στα όρια των 
οικισμών, στην κατασκευή αντλιοστασίων και δικτύων 
μεταφοράς των λυμάτων στην ΕΕΛ και στην κατασκευή 
δικτύου διάθεσης των επεξεργασμένων νερών (εκροές) για 
άρδευση ή έμμεσο εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα 
(πηγάδια/γεωτρήσεις).

Αστυπάλαια:

Μελέτη κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων στη λεκάνη 
απορροής του Λιβαδιού (Π/Υ €65.000)

Αντικείμενο της μελέτης είναι η κατασκευή μικροφραγμάτων 
και αναβαθμών, δικτύου ανοικτών τάφρων, οχετών και 
δεξαμενών αναρρύθμισης ομβρίων υδάτων, με στόχο 
την προστασία από τα πλημμυρικά φαινόμενα και την 
αποτροπή του κινδύνου απώλειας ζωών και καταστροφών 
σε δημόσιες και ιδιωτικές περιουσίες, καθώς ο οικισμός 
βρίσκεται στην κατάληξη λεκάνης απορροής ομβρίων 
υδάτων και αντιμετωπίζει συχνά φαινόμενα πλημμύρας. 

Μελέτη κατασκευής Βρεφονηπιακού Σταθμού (Π/Υ 
€60.000)

Προβλέπεται η κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού, που 
σήμερα δεν υπάρχει στον Δήμο Αστυπάλαιας, με στόχο 

την ομαλή ανάπτυξη των νηπίων, την κοινωνικοποίηση, 
την ανάπτυξη της συλλογικής αντίληψης και της δημι-
ουργικότητας, καθώς επίσης και τη δυνατότητα φύλα-
ξης και απασχόλησης των παιδιών προσχολικής ηλικίας 
προς υποστήριξη των εργαζόμενων γονέων με στόχο την 
αύξηση του τοπικού εισοδήματος και την αναβάθμιση της 
κοινωνικής συνοχής και ευημερίας.

Κέα:

Μελέτη βελτίωσης κεντρικού οδικού δικτύου τμήμα 
Σώρος-Σπαθί (Π/Υ €65.000)

Προβλέπονται παρεμβάσεις βελτίωσης του οδικού δικτύου 
και των συνθηκών κυκλοφορίας, για την ενίσχυση της 
ασφάλειας στις μετακινήσεις των κατοίκων, τις μεταφορές 
προϊόντων και την ομαλή διέλευση ταξιδιωτών.

Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού οδικού δικτύου (Π/Υ 
€60.000)

Σκοπός της μελέτης είναι η αντιμετώπιση κινδύνων που 
απορρέουν από την περιορισμένη ορατότητα και από 
φαινόμενα καταπτώσεων σε σημεία της επαρχιακής οδού 
Λιμάνι Κορησσίας-Βουρκάρι-Κόκκα-Οτζιάς-Καστριανή-
Ιουλίδα, προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια των με-
τακινήσεων.

Πάτμος:

Μελέτη έργων αναβάθμισης λιμένα (Π/Υ €500.000)

Η μελέτη αφορά στην κατασκευή νέου εμπορικού λιμένα 
στην περιοχή «Άνω Μέρικας», στην αναβάθμιση της υφι-
στάμενης οδού που οδηγεί στη συγκεκριμένη περιοχή, 
στην κατασκευή μικρού κτιρίου για τη στέγαση λιμενικού 
φυλακίου, αποχωρητηρίων και αποθήκης, στην κατασκευή 
μόλου για τον ελλιμενισμό των δεξαμενοπλοίων που 
ανεφοδιάζουν με καύσιμα τον Τοπικό Σταθμό Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας της Δ.Ε.Η. στην περιοχή «Κάτω 
Μέρικας» και στην κατασκευή προβλήτα επί πασσάλων 
για την επέκταση του χώρου στον οποίο διεξάγεται δια-
βατηριακός και τελωνειακός έλεγχος.

Κως:

Μελέτη για την κατασκευή διαχωριστικής νησίδας στην 
Επαρχιακή Οδό Κως-Αεροδρόμιο (Π/Υ €400.000)

Προβλέπεται η κατασκευή διαχωριστικής νησίδας ώστε 
να διασφαλιστεί η ασφαλής κίνηση οχημάτων και πεζών 
τόσο επί της Επαρχιακής Οδού, όσο και από και προς την 
πόλη και τους οικισμούς, καθώς οι συνεχώς αυξανόμενοι 
κυκλοφοριακοί φόρτοι ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς 
μήνες λόγω της μεγάλης προέλευσης τουριστών οδηγούν 
σε πολλά τροχαία ατυχήματα στην περιοχή.
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Θήρα:

Μελέτη Γυμνάσιου (Π/Υ €300.000)

Η συνεχής αύξηση του μαθητικού δυναμικού οδηγεί στην 
επιλογή σταδιακής ανέγερσης νέου Γυμνασίου στα Φηρά 
Θήρας 360 μαθητών, που θα ικανοποιεί τις σύγχρονες 
κτιριακές απαιτήσεις με ορίζοντα 20ετίας, με αντίστοιχη 
σταδιακή κατεδάφιση των παλαιών κτιρίων, ώστε στη φά-
ση κατασκευής να μην διακοπεί η λειτουργία του σχολείου. 

Μήλος:

Επέκταση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαί-
δευσης (Π/Υ €250.000)

Με δεδομένη τη συνεχή αύξηση του αριθμού των μαθητών 
στα Δημοτικά σχολεία Αδάμαντα και Τριοβασάλου, καθώς 
και στο Νηπιαγωγείο Αδάμαντα, κρίθηκε ιδιαιτέρως σημα-
ντική η εκπόνηση μελέτης για την επέκταση των κτιριακών 
υποδομών στα σχολεία αυτά.

Κύθνος:

Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού οδικού δικτύου (Π/Υ 
€200.000)

Πρόκειται για μελέτη βελτίωσης του οδικού δικτύου στα 
τμήματα Χώρας-Λουτρών, Μέριχα-Δρυοπίδας και Μέριχα-
Χώρας.

Τήλος:

Μελέτες ανέγερσης κτιρίου Γυμνάσιου & Λυκείου (Π/Υ 
€200.000)

Καθώς το Γυμνάσιο & Λύκειο Τήλου στεγάζεται σε προκατα-
σκευασμένες προ εικοσαετίας αίθουσες, που παρουσιάζουν 
προβλήματα υγρασίας, εισροής όμβριων, θερμομόνωσης, 
πυρασφάλειας κ.ά, είναι αναγκαία η μεταφορά του σε 
νέο κτίριο το οποίο θα πληροί τις προβλεπόμενες προ-
διαγραφές, τους απαραίτητους χώρους διδασκαλίας, 
αίθουσες διδασκόντων, υπολογιστών, εργαστηρίων, αί-
θουσα πολλαπλών χρήσεων κλπ.

Μεγίστη:

Μελέτες ανακατασκευής κρηπιδωμάτων λιμένος (Π/Υ 
€180.000)

Τα υφιστάμενα κρηπιδώματα κατασκευάστηκαν μεταξύ 
1955 και 1962, με συνέπεια να κρίνονται πλέον ανεπαρκή 
για την πρόσδεση όλων των κατηγοριών σκαφών που 
βρίσκονται ή επισκέπτονται το νησί, ενώ οι φθορές και 
ρηγματώσεις από τα χρόνια προκαλούν πλημμυρικά 
φαινόμενα και εγκυμονούν κίνδυνο αποκόλλησης και 
κατάρρευσης. Η μελέτη αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό 

και τη βελτίωση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας 
του λιμανιού, την ασφαλή κίνηση πεζών και οχημάτων, την 
αντιμετώπιση του κινδύνου κατάρρευσης των υφιστάμενων 
κρηπιδωμάτων και την αντιμετώπιση των πλημμυρικών 
φαινομένων.

Κίμωλος:

Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού οδικού δικτύου Άγιος 
Μηνάς-Πράσσα (Π/Υ €140.000)

Προβλέπονται διαπλατύνσεις και ασφαλτόστρωση της 
Επαρχιακής Οδού Λιμάνι Κιμώλου-Άγιος Μηνάς-Λουτρά 
Πρασσών με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των 
μετακινήσεων.

Αμοργός:

Μελέτη αναβάθμισης λιμενικών εγκαταστάσεων λιμένα 
Κατάπολων (Π/Υ €120.000)

Λόγω της αυξανόμενης τουριστικής κίνησης και των ανα-
γκαίων παρεχόμενων υπηρεσιών λειτουργίας και ασφά-
λειας προβλέπεται χωροταξική βελτίωση για τη διακίνηση 
επιβατών και οχημάτων εντός του λιμένα, καθώς και 
διερεύνηση θέσης πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιου και 
υδροπλάνου.

Λέρος:

Μελέτη επέκτασης κεντρικού προβλήτα λιμένα Λακκίου 
(Π/Υ €100.000)

Προβλέπεται η επέκταση του κεντρικού προβλήτα στο 
μεγαλύτερο φυσικό λιμάνι της Μεσογείου με στόχο την 
ενίσχυση της ασφάλειας πρόσδεσης και παραμονής πλοίων 
και σκαφών που προσεγγίζουν το νησί και τη συνακόλουθη 
ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας.

Μύκονος:

Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού οδικού δικτύου (Π/Υ 
€100.000)

Προβλέπεται ο σχεδιασμός κόμβου στην περιοχή Βρύση 
και η διαπλάτυνση τμημάτων του επαρχιακού οδικού 
δικτύου με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας μετακινήσεων 
και μεταφορών.
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Υδροβιολογικός Σταθμός Ρόδου, 
μια σύγχρονη ερευνητική υποδομή 
στο Νότιο Αιγαίο

Με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Νοτίου Αιγαίου, η πολύ σημαντική ερευνητική υποδομή 
για τα νησιά μας, αναβαθμίστηκε και εξοπλίστηκε με 
σύγχρονο ωκεανογραφικό εξοπλισμό και εξοπλισμό 
πειραματικής αλιείας, που της επιτρέπουν να διενεργεί 
σχεδόν πλήρεις παράκτιες ωκεανογραφικές έρευνες.

Ο Υδροβιολογικός Σταθμός Ρόδου ξεκίνησε να λειτουργεί 
το 1936 ως “Regio Istituto di Ricerche Biologiche di 
Rodi”, στην υπό ιταλική κατοχή Δωδεκάνησο. Από το 
1963 λειτουργεί με το σημερινό του όνομα ως Ερευνητική 
Μονάδα και Ενυδρείο - Μουσείο του Ελληνικού Κέντρου 
Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ). Το ίδιο το κτίριο του 
Σταθμού, σχεδιασμένο από τον Ιταλό αρχιτέκτονα A. 
Bernabiti, είναι ένα έξοχο δείγμα του «διεθνούς» στιλ και 
έχει χαρακτηρισθεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο. Σκοπός 
του Σταθμού και τελικός στόχος όλων των ερευνητικών, 
εκπαιδευτικών, αναπτυξιακών και προωθητικών δράσεών 
του, είναι η συνεχής εξέλιξη και διάχυση της επιστημονικής 
γνώσης για το θαλάσσιο περιβάλλον. 

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η προσπάθεια αναβάθμισης 
της θέσης του Σταθμού στο εθνικό και διεθνές ερευνητικό 
δίκτυο, ακολουθεί διαδοχικά στάδια. Χρησιμοποιεί ως 
χρηματοδοτικά εργαλεία, εκτός των ιδίων πόρων από 
τα έσοδα του Ενυδρείου, κυρίως συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα και στηρίχθηκε σε δύο άξονες: την εξειδί-
κευση του επιστημονικού προσωπικού και την ανάπτυξη 
των υποδομών. 

Η ριζική αναβάθμιση των υποδομών του Σταθμού ξε-
κίνησε με την πλήρη ανακαίνιση και αναπαλαίωση του 
κτιρίου εσωτερικά στις αρχές της δεκαετίας του 2000 
(€2.055.000 - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Έρευνας & 
Τεχνολογίας ΙΙ), παραδίνοντας νέους χώρους έρευνας, 
εργασίας και εκπαίδευσης. Ακολούθησε η ναυπήγηση 
και ο εξοπλισμός του Πλοίου Επιστημονικών Ερευνών 
(ΠΕΕ) «Αλκυών» το 2009 (€1.193.000 - Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2007-2013), εφοδιάζοντας 
τον Σταθμό και το ΕΛΚΕΘΕ με ένα πολύτιμο εργαλείο 
παράκτιας ωκεανογραφικής έρευνας. 

παρουσίαση έργου

Φωτογραφίες: Μανώλης Τσαπάκης (ΕΛΚΕΘΕ)
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Οι αυξημένες πλέον απαιτήσεις της σύγχρονης έρευνας 
στη θάλασσα ικανοποιήθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό με 
το έργο που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 τον Σεπτέμβριο του 2017, 
μέσω του οποίου έγινε ανανέωση και συμπλήρωση του 
επιστημονικού εξοπλισμού του ΠΕΕ «Αλκυών» και του 
Σταθμού. Με το έργο αυτό, που ολοκληρώθηκε το 2020 με 
προϋπολογισμό €450.000, το ΠΕΕ «Αλκυών» εξοπλίστηκε 
με μία σειρά επιστημονικών οργάνων (νέο πολυδεσμι-
κό βαθύμετρο υψηλής ακρίβειας, ψηφιακό τομογράφο 
υποδομής πυθμένα, εξοπλισμό πειραματικής αλιείας, ρευ-
ματογράφους - κυματογράφους, παλιρροιογράφο κ.λπ.) 
που του επιτρέπουν να διενεργεί σχεδόν πλήρεις παράκτιες 
ωκεανογραφικές έρευνες. Δεν είναι όμως ήσσονος σημα-
σίας και το γεγονός ότι με το ίδιο έργο δόθηκε η δυνατότητα 
στον Σταθμό και το ΕΛΚΕΘΕ να παρακολουθούν και να κα-
ταγράφουν την αλληλεπίδραση ανθρώπινων οικονομικών 
δραστηριοτήτων και περιβάλλοντος με την εγκατάσταση 
σε μονάδα ιχθυοκαλλιεργειών πλήρους συστήματος πα-
ρακολούθησης και μετάδοσης, σε πραγματικό χρόνο, 
κρίσιμων θαλάσσιων παραμέτρων.

Οι βάσεις που τέθηκαν με αυτή την προσπάθεια ανάπτυξης 
επέτρεψαν στον Σταθμό να διευρύνει το φάσμα των 
συνεργασιών του συμμετέχοντας, μέσω του επιστημονικού 
προσωπικού του και πάντα υπό την αιγίδα του ΕΛΚΕΘΕ, 
σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα με-
λέτης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, σε προγράμματα 
εκπαίδευσης προπτυχιακών φοιτητών του εξωτερικού 
και σε δράσεις διάχυσης της επιστημονικής πληροφορίας 
στην τοπική κοινωνία και τους φορείς. Επιπλέον, συνέ-

παρουσίαση έργου

βαλαν στην επαύξηση της εφαρμοσμένης έρευνας-μελέτης 
ειδικών θεμάτων (διατήρηση ζωντανών οργανισμών σε 
εγκαταστάσεις ενυδρείων, υποστήριξη μονάδων ιχθυ-
οκαλλιέργειας, ιχθυοπαθολογική έρευνα κλπ.), της περι-
βαλλοντικής εκπαίδευσης, αλλά και δράσεων σχετικών με 
τη διάσωση και προστασία των θαλάσσιων απειλούμενων 
και προστατευόμενων ειδών (θαλάσσιες χελώνες, κητώδη 
και Μεσογειακή φώκια).

Η νέα δεκαετία βρίσκει τον Σταθμό και το ΕΛΚΕΘΕ να 
ξεκινούν την υλοποίηση ενός ακόμη αναπτυξιακού έργου 
(€ 997.000, ΕΠΑνΕΚ - Αριστεία), στο οποίο όμως, εκτός 
από δράσεις βελτίωσης των υποδομών και του εξοπλισμού 
τού Σταθμού και του ΠΕΕ «Αλκυών», υπάρχουν και δρά-
σεις πρωτοποριακής έρευνας για τις επιδράσεις της κλι-
ματικής αλλαγής, αλλά και γεωαρχαιολογικής έρευνας και 
μελέτης των ανθρωπογενών επιπτώσεων στα παράκτια 
οικοσυστήματα στο Νότιο Αιγαίο. Το κυριότερο όμως 
είναι η πρόσληψη νέου και εξειδικευμένου επιστημονικού 
προσωπικού που προβλέπεται να αποτελέσει την κρίσιμη 
μάζα για τη καθιέρωση του Υδροβιολογικού Σταθμού 
Ρόδου του ΕΛΚΕΘΕ ως σημαντικής ερευνητικής μονάδας 
στον εθνικό και διεθνή ερευνητικό χώρο.
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Πρόγραμμα «ΝΗΣΙδΑ» 
€35 εκ. για τη στήριξη των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Η έξαρση της νόσου COVID-19, πέραν της υγειονομικής 
της διάστασης και των συνεπειών της, προκάλεσε μεγάλες 
ζημιές και στις επιχειρήσεις, όχι μόνο στη χώρα μας, 
αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι επιπτώσεις είναι 
ακόμη πιο έντονες στα νησιά μας, μιας και οι οικονομικές 
δραστηριότητες στο Νότιο Αιγαίο συνδέονται άμεσα 
με τον τουρισμό, έναν από τους τομείς που πλήττονται 
περισσότερο σε αυτή την παγκόσμια κρίση.

Από την πρώτη στιγμή της κρίσης η Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου έκρινε σκόπιμη τη συμβολή του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, στην αντι-
μετώπιση των έκτακτων προβλημάτων ρευστότητας που 
δημιουργήθηκαν στις επιχειρήσεις.

Σε αυτή την κατεύθυνση, μετά από σχετική έγκριση που 
δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δημιουργήθηκε το 
πρόγραμμα “ΝΗΣΙδΑ - Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών 
Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τη στήριξη των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Ο αρχικός προϋπολογισμός της Δράσης ανερχόταν σε €30 
εκ., εκ των οποίων τα €20 εκ. προέρχονται από αύξηση 
της υπερδέσμευσης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου 
Αιγαίου 2014-2020, που ενέκρινε το Υπουργείο Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων κατόπιν αιτήματος της Περιφέρειας, και τα 
€10 εκ. από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
που προορίζονταν για άλλες δράσεις. Αξίζει να σημειωθεί 
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ότι το ΕΠ Νοτίου Αιγαίου παρουσιάζει υψηλότατα ποσοστά 
απορρόφησης σε όλους τους Άξονες, γεγονός που έχει 
κατατάξει την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στην κορυφή 
των επιδόσεων πανελλαδικά, όσον αφορά την αξιοποίηση 
των ευρωπαϊκών πόρων. 

Στην πορεία, με την έγκριση του Υφυπουργού Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, το πρόγραμμα ενισχύθηκε με επιπλέον €5 
εκ., προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης 
σε μεγαλύτερο αριθμό πληττόμενων μικρών και πολύ 
μικρών επιχειρήσεων, με προτεραιότητα στις επιχειρήσεις 
της εστίασης.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο 
με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο 
ποσό επιχορήγησης τα €2.000 και μέγιστο τα €10.000. Τα 
επενδυτικά σχέδια που θα ενταχθούν, θα υλοποιηθούν 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη Αναλυτική Πρόσκληση 
της Δράσης, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός κατανέ-
μεται κατά 9% σε επιχειρήσεις μεταποίησης και χονδρικού 
εμπορίου, 43% σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, 34% 
σε τουριστικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής 
υπηρεσιών και 14% στην εστίαση. Εφόσον για κάποια 
κατηγορία δικαιούχων δεν εξαντληθεί ο διαθέσιμος προ-
ϋπολογισμός, το υπόλοιπο θα κατανεμηθεί αναλογικά στις 
υπόλοιπες κατηγορίες δικαιούχων, ενώ δεν είναι επιλέξιμες 
δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα παραγωγής 
γεωργικών προϊόντων, καθώς και του τομέα της αλιείας 
και της υδατοκαλλιέργειας.

Οι βασικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή επιχειρήσεων, 

με συγκριτική μεθοδολογία αξιολόγησης, ήταν να δρα-
στηριοποιούνται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, να 
έχουν κάνει έναρξη πριν την 1η/1/2019, να έχουν ως 
κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα 
μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ, να 
απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους κατά το 
2019, να έχουν σύνολο εξόδων για αγορά εμπορευμάτων 
χρήσης, πρώτων υλών και υλικών χρήσης, δαπανών για 
παροχή υπηρεσιών, ενοικίων, παροχών σε εργαζόμενους 
και διαφόρων λειτουργικών εξόδων ίσο ή μεγαλύτερο 
των €4.000 και να αναλώσουν το καταβληθέν κεφάλαιο 
κίνησης εντός του 2021.

Η πλατφόρμα υποβολής αιτημάτων συμμετοχής παρέμεινε 
ανοιχτή από τις 21 Οκτωβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου 2020, 
μετά την παράταση που δόθηκε, διάστημα μεγαλύτερο 
από άλλες Περιφέρειες της χώρας, λόγω νησιωτικότητας, 
και υποβλήθηκαν 10.109 αιτήματα χρηματοδότησης. Η 
διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης θα διαρκέσει περίπου 
τρεις μήνες. Η καταβολή της ενίσχυσης στους δικαιούχους 
αναμένεται να πραγματοποιηθεί το πρώτο εξάμηνο του 
2021, όπως ισχύει για όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Το πρόγραμμα «ΝΗΣΙδΑ», συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και πόρους 
του ελληνικού Δημοσίου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020.
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Η εξέλιξη στην υλοποίηση του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020
Με τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα στην ΕΥΔ έως τα μέσα Ιανουαρίου η εικόνα που παρουσιάζει το Πρόγραμμα είναι 
η εξής: 
• έχουν εξειδικευτεί δράσεις (έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης οι κατηγορίες των έργων και 

δράσεων και τα κριτήρια με τα οποία θα επιλεγούν) συνολικού προϋπολογισμού 301,6 εκ. € (194,8 %)
• έχουν δημοσιοποιηθεί 109 προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων προς ένταξη, συνολικού προϋπολογισμού 288,3 

εκ. € 
• έχουν ενταχθεί 213 έργα και δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 219,3 εκ. € (142%) 
• οι νομικές δεσμεύσεις (οι συμβάσεις που έχουν υπογραφτεί) ανέρχονται συνολικά σε 159,4 εκ. € (103%) και
• οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες φτάνουν σε 87,2 εκ. € (56,3%)

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

στα βήματα του ΕΣΠΑ

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία


