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Αγαπητοί αναγνώστες,

Δύο είναι τα κεντρικά θέματα του καινούριου τεύχους της 

ΕΠιΚοιΝωνίΑς:  Η συνέντευξη με το Γιάννη Μαχαιρίδη, τον 

πρώτο εκλεγμέ-

νο Περιφερειάρ-

χη   Νοτίου Αιγαί-

ου, που μιλά για 

τους πρώτους 

μήνες λειτουρ-

γίας του νέου 

θεσμού και η πα-

ρουσίαση του έρ-

γου της επέκτασης στο  1ο Λύκειο Καλύμνου, το «Νικηφό-

ρειο», που ολοκληρώθηκε και θα λειτουργήσει με τη νέα 

σχολική χρονιά. Ενός σημαντικού έργου για το νησί, αφού 

με την προσθήκη ενός νέου κτηρίου δίπλα στο υπάρχον, 

δίνεται λύση στο κτηριακό και λειτουργικό πρόβλημα του 

ιστορικού αυτού σχολείου.

Στη στήλη «Εν ολίγοις» παρουσιάζουμε επίσης τις νέες 

δράσεις για την απασχόληση που προβλέπει το ΕΣΠΑ, οι 

οποίες στοχεύουν στην ανάπτυξη της απασχόλησης και της 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Για την υλοποίηση αυτών 

των δράσεων στο πρόσφατο Περιφερειακό Συμβούλιο στη 

Ρόδο, υπογράφτηκε μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στο 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και την 

Περιφέρεια.

Τέλος στις πίσω σελίδες της ΕΠιΚοιΝωνίΑς θα βρείτε ως 

συνήθως τα στοιχεία για την εξέλιξη του Προγράμματος, όλα 

τα έργα που εντάχθηκαν το τελευταίο δίμηνο και τις ενεργές 

προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων προς ένταξη. 
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Συνέντευξη
με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου

Γιάννη Μαχαιρίδη

Βιογραφικό
Ο Ιωάννης Μαχαιρίδης γεννήθηκε το 1953 στο 

Μπαμπαλιό Βάλτου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, 

από γονείς πρόσφυγες. Είναι πτυχιούχος της 

Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πανεπιστημίου της 

Φλωρεντίας.

Εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας μέχρι 

το 1982, οπότε προσελήφθη στο Υπουργείο 

Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος ως 

συνεργάτης του αείμνηστου Αντώνη Τρίτση. Μέχρι 

το Νοέμβριο του 1985 ήταν υπεύθυνος Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης στο Υ.Χ.Ο.Π.

Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Πανελληνίου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων και της 

Κεντρικής Διοικούσας Επιτροπής του Επιμελητηρίου 

Ελλάδας, ενώ είναι μέλος του Καλλιτεχνικού 

Επιμελητηρίου.

Έχει τιμηθεί με το Χρυσό Σταυρό της Μεγάλης του 

Χριστού Εκκλησίας και με το Χρυσό Σταυρό από 

τις Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου. Έχει χριστεί 

Τιτουλάριος του Οικουμενικού Θρόνου, με τον τίτλο 

του «Άρχοντα Καστρίσιου».

Με την Τοπική Αυτοδιοίκηση ασχολήθηκε για πρώτη 

φορά το 1985, οπότε και διετέλεσε Νομάρχης 

Δωδεκανήσου, αξίωμα το οποίο κατείχε, κατά 

περιόδους, μέχρι το 1994. Το 1995 χρημάτισε 

Περιφερειακός Διευθυντής Δωδεκανήσου και από 

το 1996 ως το 2002 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας 

του Υπουργείου Αιγαίου.

Στις νομαρχιακές εκλογές του 2002 εξελέγη 

Νομάρχης Δωδεκανήσου. Επανεξελέγη τον 

Οκτώβριο του 2006.

Από την 1η Ιανουαρίου 2011 είναι εκλεγμένος 

Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και μέλος της 

Διοικούσας Επιτροπής της Ένωσης Περιφερειών 

Ελλάδας (ΕΝΠΕ).

Είστε ο πρώτος αιρετός Περιφερειάρχης Νο-

τίου Αιγαίου. Έχοντας ήδη μια επιτυχημένη πο-

ρεία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ως Νομάρχης 

Δωδεκανήσου για 8 χρόνια, πώς οραματιζόσα-

στε το μέλλον αυτής της Περιφέρειας; Ποιες 

ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετω-

πίσατε από τη στιγμή που αναλάβατε;

    Το Νότιο Αιγαίο μπορεί να εξελιχθεί σε ένα 

πρότυπο περιφερειακής ανάπτυξης, βελτι-

ώνοντας την ανταγωνιστικότητα της τοπικής 

οικονομίας με κινητήριο μοχλό τον τομέα 

των υπηρεσιών και με βασικές προϋποθέ-

σεις την αειφόρο ανάπτυξη, το δημιουργικό 

περιβάλλον και τη διατήρηση της κοινωνικής 

συνοχής. Μπορούμε να αναβαθμίσουμε την 

ελκυστικότητα της Περιφέρειας, με ανάδειξη 

του φυσικού της πλούτου και με τη δημιουρ-

γία και ενίσχυση των βασικών της υποδομών, 

προωθώντας την κοινωνία της γνώσης και της 

καινοτομίας. Οραματιζόμαστε μια Περιφέρεια 

που θα ενθαρρύνει τη δημιουργία προϋποθέ-

σεων για την ενίσχυση της απασχόλησης και 

αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού σε 

ένα περιβάλλον ίσων ευκαιριών.

      Κάθε μέρα θα είναι μια πρόκληση και αγώνας 

για τον εμπλουτισμό του θεσμικού πλαισίου, 

ώστε η «νησιωτικότητα» από μειονέκτημα να 

μετατραπεί σε συγκριτικό πλεονέκτημα για τα 

νησιά μας.

     Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει ιδιαιτερό-

τητες λόγω κατακερματισμού. Αντίθετα με τις 

ηπειρωτικές Περιφέρειες εδώ δεν μπορούν 

να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας, γιατί 

τα έργα δεν έχουν περιφερειακό χαρακτήρα, 

αφού κάθε νησί έχει ανάγκη τις δικές του υπο-

δομές και από νησί σε νησί υπάρχει διαφορε-

τικός βαθμός ανάπτυξης. Προκειμένου να τε-

θούν σωστές βάσεις επιλέξαμε να εκπονηθεί     

Το Νότιο Αιγαίο είναι μια νευραλγική περιοχή και 

ταυτόχρονα με γεωγραφικές ιδιαιτερότητες που 

θα περίμενε κανείς να δημιουργούν χρονοτριβή 

στη λήψη αποφάσεων. Πώς έχετε οργανώσει τις 

υπηρεσίες σας ώστε να αποφεύγονται οι καθυ-

στερήσεις και να εξυπηρετούν με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο τους πολίτες των νησιών;

      Ως Περιφερειάρχης έχω αποκεντρώσει το σύνο-

λο των αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες, 

τους Γενικούς Διευθυντές των υπηρεσιών, όπως 

επίσης και στους πολιτικούς προϊστάμενους στα 

πρώην Επαρχεία. Για τον ίδιο σκοπό, πρώτη μας 

προτεραιότητα είναι η δημιουργία της Ηλεκτρο-

νικής Περιφέρειας με την ανάπτυξη όλων των 

τηλεματικών συστημάτων που θα μας δώσουν τη 

δυνατότητα οι πολίτες να εξυπηρετούνται άμεσα 

και χωρίς μετακινήσεις από τον τόπο κατοικίας 

τους.

Πώς εκτιμάτε τη μέχρι σήμερα πορεία των Επιχει-

ρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 

στο Νότιο Αιγαίο; 

   Κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια προκειμέ-

νου να δεσμεύσουμε το σύνολο των πόρων και 

να συμβασιοποιήσουμε τα αντίστοιχα έργα. Αισι-

οδοξούμε πως με τη συνεργασία όλων των φο-

ρέων αυτοδιοίκησης, κοινωνικών εταίρων, υπη-

ρεσιακών παραγόντων, φορέων υλοποίησης θα 

έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα στο τέλος της 

περιόδου. Εμείς ούτως η άλλως ετοιμαζόμαστε 

και για την επόμενη περίοδο 2014-2020.

Το ΕΣΠΑ μπορεί να αποδειχτεί ωφέλιμο για το 

Νότιο Αιγαίο, με την ενίσχυση της επιχειρηματι-

κότητας ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού, με 

την κατασκευή των απαιτούμενων έργων υποδο-

μής, με την αξιοποίηση των φυσικών και πολιτι-

στικών πόρων των νησιών. Έχετε δρομολογήσει 

ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση; Έχουν 

στοιχειοθετηθεί οι προτεραιότητες;

  Πράγματι το ΕΣΠΑ, όπως και προηγούμενα χρη-

ματοδοτικά πλαίσια βοήθησαν και εξακολου-

θούν να βοηθούν σημαντικά, προκειμένου να κα-

τασκευαστούν σημαντικά έργα υποδομής. Έργα 

τα οποία συμβάλλουν στην αναπτυξιακή πορεία 

του Νότιου Αιγαίου, μιας Περιφέρειας που ο ρό-

λος του τουρισμού είναι πολλαπλός, καθώς είναι 

καθοριστική η συμβολή του στην τοπική μας οι-

κονομία αλλά και την εθνική οικονομία. Αποτελεί 

δε σταθερή πηγή εργασίας, συμβάλλοντας σημα-

ντικά στην ενίσχυση και την τόνωση της απασχό-

λησης μιας και πέραν των ξενοδοχειακών μονά-

δων, στον ίδιο τομέα δραστηριοποιούνται πολλοί 

επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις.

      Ο πολιτισμός και το περιβάλλον είναι τα συγκρι-

τικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειάς μας και υπό 

αυτή την έννοια πρέπει ο πολιτισμός να ενσωμα-

τωθεί στο τουριστικό προϊόν, και το περιβάλλον 

να αξιοποιηθεί και να προστατευθεί. Η Περιφέ-

ρεια Νοτίου Αιγαίου έχει δρομολογήσει δράσεις 

που στοχεύουν στην αξιοποίηση των πολιτιστικών 

πόρων εκμεταλλευόμενη τη σύγχρονη πολιτιστι-

κή δημιουργία αλλά και την πλούσια πολιτιστική 

κληρονομιά. Προτεραιότητά μας είναι το φυσικό 

και δομημένο περιβάλλον να προστατευθεί και 

να αναδειχθεί μέσα στο πλαίσιο της βιώσιμης και 

αειφόρου ανάπτυξης.

Δεδομένου ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Κρήτης & Νήσων Αιγαίου έχει σχετικά περιορι-

σμένους πόρους, πιστεύετε ότι η Περιφέρεια 

είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες 

που προσφέρουν άλλα προγράμματα της Ευρω-

παϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να αντλήσει και να αξι-

οποιήσει πρόσθετους πόρους; 

    Μετά την ολοκλήρωση του επιχειρησιακού προ-

γράμματος, στόχος μας είναι, θεωρώντας ότι το 

Νότιο Αιγαίο είναι μια ειδική περιοχή και άρα χρή-

ζει ιδιαίτερης προσοχής και μέριμνας τόσο από 

την ελληνική πολιτεία όσο και από την Ευρωπα-

ϊκή Ένωση, να εξασφαλιστούν ειδικά μέτρα και 

ειδικές πολιτικές για την πολυνησιακή μας Περι-

φέρεια. Απαιτούμε δηλαδή πρόσθετους πόρους. 

Έχουμε δημιουργήσει ειδική υπηρεσία, η οποία 

ασχολείται με τη διεύρυνση της δυνατότητάς μας 

να αξιοποιήσουμε όποιους διαθέσιμους πόρους 

και προγράμματα πέραν του ΕΣΠΑ.

Η ατζέντα 2020 για την επόμενη προγραμματική 

περίοδο έχει ξεκινήσει. Όπως είπατε έχετε ήδη 

αρχίσει να προετοιμάζεστε. Ποιες πιστεύετε ότι 

είναι οι προτεραιότητες που πρέπει να τεθούν για 

την Περιφέρεια;

     Στο πλαίσιο της οικοδόμησης της 5ης προγραμ-

ματικής περιόδου για την πολιτική συνοχής και τη 

Στρατηγική Ευρώπη 2020, ως νησιωτική Περιφέ-

ρεια, έχουμε ήδη ξεκινήσει τη δημόσια διαβού-

λευση προς κάθε κατεύθυνση με ένα ξεκάθαρο 

διεκδικητικό πλαίσιο, ούτως ώστε η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, αυτή τη φορά, να λάβει σοβαρά υπόψη 

της τη νησιωτικότητα και  να υιοθετήσει «ειδι-

κές» πολιτικές και δράσεις για τις νησιωτικές της 

Περιφέρειες και τα νησιά της.

     Η ενίσχυση της διάστασης της χωρικής συνοχής 

με πόρους και προτεραιότητες περιοχών με ιδι-

αίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά, όπως είναι 

η δική μας Περιφέρεια, θα πρέπει να αποτελέσει 

βασική συνιστώσα της Στρατηγικής «Ευρώπη 

2020». Για αυτό εκεί που η Στρατηγική αυτή μιλά-

ει για Βιώσιμη Ανάπτυξη,  για Ανάπτυξη Ίσων Ευ-

καιριών και για Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, 

Ο Γιάννης Μαχαιρίδης, ο πρώτος εκλεγμένος Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου είχε μια εφ’ όλης της 

ύλης συνομιλία με την ΕΠιΚοιΝωνίΑ. Μας μίλησε για οργανωτικά ζητήματα και για τις πρώτες δυσκολίες 

με τις οποίες βρέθηκε αντιμέτωπος, για τις σχέσεις της Περιφέρειας με την κεντρική εξουσία, αλλά και 

για το σχέδιό του σχετικά με τη διαχείριση του ΕΣΠΑ και για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Για 

τις προτεραιότητες που έχει θέσει για την ενίσχυση της νησιωτικότητας και για το όραμα των βιώσιμων 

νησιών με ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης.

το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας 

από το Πάντειο Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με 

το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

   Όσο για τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε, η 

πρώτη ήταν βέβαια η υποστελέχωση των υπη-

ρεσιών. Δυσκολία που εξακολουθεί να υπάρχει, 

δεδομένου ότι η Περιφέρεια έχει υπηρεσίες σε 

16 νησιά. Καταλαβαίνετε λοιπόν τις δυσκολίες 

συντονισμού, αλλά κυρίως της παροχής ποιοτι-

κών υπηρεσιών προς τους πολίτες. Με υποστε-

λεχωμένες δομές δεν μπορούμε να παρέχουμε 

και τις υπηρεσίες που θα θέλαμε.

Ο θεσμός της αιρετής περιφερειακής διοίκησης 

είναι πολύ πρόσφατος και πρωτόγνωρος για την 

Ελλάδα, άρα προφανώς η εκχώρηση των αρμο-

διοτήτων είναι σε μεταβατικό στάδιο. Είναι νωρίς 

να μιλάμε για δραστικές λύσεις στα ζητήματα που 

αφορούν στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου; 

   Αυτό που διεκδικούμε ήταν και είναι η μεταφο-

ρά του συνόλου των αρμοδιοτήτων στην αυτοδι-

οίκηση. Του συνόλου των αρμοδιοτήτων που δεν 

προσκρούουν στο Σύνταγμα. Πιστεύουμε ότι το 

κεντρικό κράτος πρέπει να έχει επιτελικό ρόλο 

διατηρώντας το συντονιστικό ρόλο του και να 

κοπεί ο ομφάλιος λώρος της Περιφέρειας με την 

Αθήνα.

    Κατ’ αρχάς ξεκινάμε από τη δική μας στρατηγι-

κή. Το δικό μας Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης που 

επικεντρώνεται σε ένα διεκδικητικό πλαίσιο με 

βάση τις αρχές της Πολιτικής Συνοχής για Πρά-

σινα Νησιά, Βιώσιμα Νησιά και Νησιά Ίσων Ευ-

καιριών με εξωστρέφεια και αφορά στους τομείς 

Υγείας, Μεταφορών, Ηλεκτρονικής Περιφέρειας, 

Διασύνδεσης Πρωτογενούς τομέα με τον Τουρι-

σμό, Πολιτισμού και Τουρισμού, Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας κτλ. 

     Η ισοπολιτεία για κάθε κάτοικο της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου είναι ένας στόχος που επιτυγχάνε-

ται με πολιτικές και δράσεις που εξασφαλίζουν 

καλές υπηρεσίες ακόμα και στον πιο απομακρυ-

σμένο κάτοικο του Νοτίου Αιγαίου. Είναι γεγονός 

πως για την επίτευξη του σκοπού μας αυτού απαι-

τείται συνέργεια μεταξύ όλων των εμπλεκομέ-

νων φορέων (κυβέρνησης, περιφέρειας, δήμων, 

κοινωνικών εταίρων, κτλ.), αλλά και εφαρμογή 

ειδικών πολιτικών για την Περιφέρειά μας. 

    Είναι πολύ σημαντικό πέραν των διατιθέμενων 

αναπτυξιακών πόρων να υπάρξει μέριμνα για την 

εφαρμογή ειδικών πολιτικών και δράσεων, ανα-

φέροντας ενδεικτικά τη θέσπιση του μεταφορικού 

ισοδύναμου, τη στήριξη υγειονομικών δομών, 

όπως το πλωτό μας πολυϊατρείο, την υλοποίηση 

της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τη μείωση 

αποστάσεων και χρόνου, τη θέσπιση ειδικών φο-

ρολογικών μέτρων (παράλληλα με τη διατήρηση 

των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ), κτλ. 

Πιστεύετε ότι η κεντρική εξουσία θα πρέπει να 

εμπιστευτεί περισσότερο τις δυνατότητες των 

αποκεντρωμένων φορέων ώστε να επιτευχθεί η 

ζητούμενη περιφερειακή ανάπτυξη;

    Η διοικητική μεταρρύθμιση έχει στόχο τον ισχυ-

ρό δήμο, στον οποίο πρέπει να μεταφερθούν 

όλες οι αρμοδιότητες που έχουν άμεση σχέση με 

τον πολίτη. Υπό αυτήν την έννοια υπάρχουν πάρα 

πολλές αρμοδιότητες σε κεντρικό και περιφερει-

ακό επίπεδο που πρέπει να αποκεντρωθούν σε 

ισχυρούς δήμους. 

    Οι προσδοκίες των τοπικών κοινωνιών από τον 

Καλλικράτη είναι πολλές. Για να μπορέσει όμως 

ο θεσμός να πετύχει θα πρέπει, πέραν της αποκέ-

ντρωσης των αρμοδιοτήτων από το κέντρο στην 

περιφέρεια, να υπάρξει και σταθερή οικονομική 

βάση, δηλαδή οι πόροι, για να στηριχθεί η ανά-

πτυξη και να αξιοποιηθεί η κοινωνική βάση που 

εκφράστηκε στις τελευταίες εκλογές από τους 

νησιώτες.

εμείς οι νησιώτες διεκδικούμε Βιώσιμα Νησιά, 

Νησιά Ίσων Ευκαιριών και Νησιά χωρίς αποκλει-

σμούς.

   Απαιτούμε να εξαλειφθεί η αδικία που επιτε-

λείται στα μικρότερα νησιά μας, τα νησιά 2ης, 

3ης και 4ης ταχύτητας, όπως συνηθίζουμε να τα 

αποκαλούμε, λόγω της μετάβασης μας στο Στόχο 

2. Είναι άδικο η πλειοψηφία των νησιών μας να 

στερείται πόρων λόγω της ανάπτυξης που πα-

ρουσιάζουν 4-5 νησιά, τα οποία και κατατάσσουν 

το Νότιο Αιγαίο στις αναπτυγμένες Περιφέρειες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις οποίες όπως 

γνωρίζετε δεν διατίθενται επαρκείς πόροι για 

έργα υποδομών. 

    Για την εξομάλυνση τέτοιων αδικιών που σίγου-

ρα παρατηρούνται και σε άλλες ευρωπαϊκές Πε-

ριφέρειες που έχουν κοινά χαρακτηριστικά με τη 

δική μας, απαιτείται η δημιουργία μιας νέας εν-

διάμεσης κατηγορίας για όσες Περιφέρειες δεν 

έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες τους για την 

κάλυψη των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.
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Παρουσίαση

Επέκταση 1ου
Λυκείου Καλύμνου
(Νικηφόρειου)

Ένα ιστορικό σχολείο της Δωδεκανήσου αναβαθμίστηκε, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι  αυξημένες 

κτηριακές ανάγκες του και να διασφαλιστεί έτσι ένα ποιοτικό επίπεδο στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Άλλωστε, η κατάλληλη στέγαση είναι ένας αδιαφιλονίκητος παράγοντας για την υλοποίηση κάθε 

διδακτικού αντικειμένου. Η ανέγερση του νέου κτιρίου που προσαρτάται στο 1ο Λύκειο Καλύμνου, 

το «Νικηφόρειο» -όπως αναγράφεται ακόμα στην προμετωπίδα του κτηρίου-, αναμένεται να δώσει 

λύση στις λειτουργικές ανάγκες του σχολείου, καθώς εδώ και χρόνια οι υπάρχοντες χώροι είχαν 

αποδειχθεί ανεπαρκείς. Το έργο προτάθηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου και 

εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 το Φεβρουάριο του 

2010, με προϋπολογισμό 780 χιλ. ευρώ. Έχει ήδη ολοκληρωθεί και αναμένεται να λειτουργήσει με 

την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Το έργο
Το αντικείμενο του έργου είναι η λειτουργική επέκταση 

του υφιστάμενου σχολικού συγκροτήματος του 1ου 

Λυκείου  Καλύμνου,  με την προσθήκη ενός ανεξάρτη-

του κτηρίου με δύο αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα 

πολλαπλών χρήσεων όπου θα πραγματοποιούνται και 

οι εκδηλώσεις του σχολείου, γραφεία και βοηθητικούς 

χώρους. Στο υπόγειο του κτηρίου εγκαταστάθηκε ο 

απαραίτητος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και 

το λεβητοστάσιο. Το νέο αυτό κτήριο εναρμονίζεται 

πλήρως με τη μορφολογία του παλιού, με σεβασμό 

στην ιστορία του. Έχει επίσης ληφθεί μέριμνα για 

τους μαθητές με ειδικές ανάγκες με την πρόβλεψη 

υδραυλικού ανελκυστήρα με προδιαγραφές ΑΜΕΑ. 

Η ιστορική διαδρομή του
σχολείου και ο στόχος 
του έργου

Η «Νικηφόρειος Ελληνική Σχολή» ι-

δρύθηκε το 1905,  επί  Τουρκοκρατίας 

ακόμη για τα Δωδεκάνησα, με προ-

σωπική δαπάνη ενός μεγάλου ευερ-

γέτη του νησιού, του αρχιμανδρίτη 

Νικηφόρου Σ. Ζερβού, προκειμένου 

να διατηρηθεί η καλλιέργεια των 

ελληνικών γραμμάτων τη δύσκολη 

εκείνη ιστορική στιγμή. Αρχικά εί-

χε τέσσερις αίθουσες. Μετά την 

απελευθέρωση δημιουργήθηκε το 

Εξατάξιο Γυμνάσιο, ενώ στα μέσα 

της δεκαετίας του ’50 προστέθηκαν 

ακόμα τέσσερις αίθουσες. Στις 

μέρες μας, το σχολείο χωρίστηκε σε 

Γυμνάσιο και Λύκειο. 

Εδώ και χρόνια όμως το σχολείο 

αντιμετώπιζε προβλήματα, αφού η 

υποδομή του δεν επαρκούσε, ούτε 

από ποσοτική αλλά ούτε και από 

ποιοτική άποψη, για να υποδεχτεί 

το σύνολο των μαθητών του. 

Οι προσθήκες που έγιναν κατά 

καιρούς δεν ήταν ποτέ επαρκείς. Το 

σύγχρονο σχολείο απαιτούσε χώρο 

για τα εργαστήρια Φυσικοχημείας και 

Πληροφορικής, οπότε οι διαθέσιμες 

αίθουσες διδασκαλίας μειώθηκαν 

δραματικά και σε καμία περίπτωση 

δεν έφταναν για τα δέκα τμήματα του 

Λυκείου. Μέχρι σήμερα οι ανάγκες 

καλύπτονταν συμπληρωματικά από 

το αρχικό κτήριο του Νικηφορείου. 

Στο σχολικό συγκρότημα, όχι μόνο 

δεν υπήρχε μέχρι τώρα αίθουσα 

εκδηλώσεων, αλλά ούτε καν γραφείο 

καθηγητών, κι έτσι το διδακτικό προ-

σωπικό αναγκαζόταν να συνεδριάζει 

σε έναν κοινόχρηστο χώρο του 

σχολείου! «Κι εγώ τελείωσα αυτό 

το σχολείο. Να φανταστείτε ότι τότε 

υπήρχε ένα μόνο τμήμα με 72 παι-

διά. Κάτι τέτοιο είναι αδιανόητο 

φυσικά στην εποχή μας, αφού τα 

72 παιδιά χωρίζονται τώρα σε 

τρία τμήματα. Οι αίθουσες δεν 

αρκούσαν», μας είπε ο διευθυντής 

του Λυκείου, κ. Σκεύος Ρήγας.

Έτσι, η κατασκευή μιας νέας και 

σύγχρονης σχολικής μονάδας ευρω-

παϊκών προδιαγραφών κοντά στην 

υπάρχουσα, τέθηκε σε άμεση προ-

τεραιότητα από τον τότε Νομάρχη  

Δωδεκανήσου και σήμερα Περι-

φερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη 

Μαχαιρίδη, που φρόντισε για την 

ωρίμανση και την ένταξη του έργου 

στο πρόγραμμα. Ενός έργου που 

αναβαθμίζοντας το επίπεδο εκπαί-

δευσης των Καλύμνιων μαθητών, 

αποβλέπει στην παραμονή του πλέ-

ον παραγωγικού πληθυσμού στο 

νησί και στην άρση του αισθήματος 

απομόνωσης των κατοίκων της νη-

σιωτικής Ελλάδας.

Το συνολικό κτηριακό δυναμικό του 

σχολείου θα αριθμεί πλέον δέκα 

αμιγείς αίθουσες διδασκαλίας, 

μειώνοντας συνεπώς την αναλο-

γία των μαθητών ανά αίθουσα. 

Στην αίθουσα πολλαπλών χρή-

σεων εμβαδού 140τ.μ. που δημι-

ουργήθηκε, οι μαθητές του σχολείου 

θα μπορούν από την επόμενη 

σχολική χρονιά να στεγάσουν όχι 

μόνο τις καθιερωμένες γιορτές του 

σχολείου, αλλά και τις μουσικές 

εκδηλώσεις τους, δράσεις στις οποί-

ες το σχολείο είναι εν δυνάμει 

ενεργό. Μάλιστα, κάνουν όνειρα 

να ανεβάσουν -γιατί όχι;- και μια 

θεατρική παράσταση.

«Με το έργο το κτηριακό πρόβλημα 

του σχολείου έχει λυθεί σε σχέση με 

τις σημερινές ανάγκες και σκοπεύ-

ουμε να αξιοποιήσουμε κάθε και-

νούργιο χώρο, ώστε να λειτουργήσει  

προς όφελος των μαθητών μας» 

συμπληρώνει ο κ. Ρήγας. «Θα ήθε-

λα να ευχαριστήσω, τον νυν Περι-

φερειάρχη και την τότε έπαρχο Κα-

λύμνου κα Σιφουνιού. Δεν περίμενα 

ότι το έργο θα τελείωνε τόσο γρήγορα 

και ότι θα το είχαμε στη διάθεσή μας 

από τη νέα χρονιά».

Ο κ. Σκεύος Ρήγας, από καταγωγή 

Καλύμνιος, σπούδασε μαθηματικός 

στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδάσκει 

στο 1ο Λύκειο από το 1982 και 

υπηρετεί ως διευθυντής του εδώ και 

τέσσερα χρόνια.
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Εν ολίγοις

Δράσεις για την 
απασχόληση από 
το ΕΣΠΑ

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης σε συνεργασία με τις 

Περιφέρειες έχει σχεδιάσει μια σειρά από 

νέες δράσεις ώστε με χρηματοδότηση από 

το ΕΣΠΑ να αντιμετωπιστούν οι δύσκολες 

κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες 

όπως η ανεργία, η φτώχεια και ο κοινωνικός 

αποκλεισμός, που είναι αποτέλεσμα 

της ύφεσης που διέρχεται η οικονομία 

της χώρας μας. Οι δράσεις αυτές έχουν 

στόχο την ανάπτυξη της απασχόλησης και 

της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και 

επικεντρώνονται κυρίως α. στα Τοπικά 

Σχέδια για την Απασχόληση και β. στα 

Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο που έγινε 

στη Ρόδο στις 28 Απριλίου, με την παρουσία 

της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης κας Λούκας Κατσέλη υπο-

γράφτηκε μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα 

στο Υπουργείο και την Περιφέρεια και οι 

σχετικές δράσεις προβλέπεται σύντομα 

να προκηρυχτούν και η διαχείρισή τους 

να ανατεθεί στην Ενδιάμεση Διαχειριστική 

Αρχή της Περιφέρειας.

Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση
Τα Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση 

(ΤοπΣΑ) αναφέρονται στις τοπικές αγο-

ρές εργασίας και επικεντρώνονται 

στην υποστήριξη των ανέργων και των 

επιχειρήσεων μιας περιοχής, προκειμένου 

να γίνει σύγκλιση της προσφοράς με τη 

ζήτηση εργασίας. 

Βασικός στόχος τους είναι η προετοιμασία 

της στήριξης ανέργων προκειμένου να 

ενταχθούν στην αγορά εργασίας, καθώς 

Η Υπουργός κα Λούκα Κατσέλη και ο Περιφερειάρχης κ. Γιάννης Μαχαιρίδης από την 

πρόσφατη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Ρόδο.

και η ενεργοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσης 

της επιχειρηματικότητας.  

Όλες οι δράσεις που θα υλοποιηθούν θα 

περιλαμβάνονται σε ένα Επιχειρησιακό Σχέδιο, 

στο οποίο θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι :

(α) οι άνεργοι ωφελούμενοι που θα συστή-

σουν τη δική τους επιχείρηση και εκείνοι 

που θα προσληφθούν από επιχειρήσεις θα 

προετοιμαστούν κατάλληλα ώστε να είναι 

προσαρμοσμένοι στις διαπιστωμένες ανάγκες 

της περιοχής  

(β) οι ωφελούμενοι που θα προωθηθούν για 

επιδότηση/επιχορήγηση από άλλα επενδυτικά  

προγράμματα θα προετοιμαστούν κατάλληλα 

για την ένταξή τους στο αντίστοιχο πρόγραμμα  

Οι δράσεις θα υλοποιηθούν από Αναπτυξιακές 

Συμπράξεις που θα λειτουργούν με τη μορφή 

αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας και 

ωφελούμενοι θα είναι: 

• άνεργοι, που θα έχουν εγγραφεί στα Μητρώα 

Ανεργίας του ΟΑΕΔ

• νέοι αγρότες, επιστήμονες κτλ, με οικογε-

νειακό εισόδημα κάτω του αφορολόγητου

Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα
Στόχος των προγραμμάτων Κοινωφελούς 

Χαρακτήρα είναι η δημιουργία απασχόλησης 

μέσω της πρόσληψης ατόμων και της 

χρηματοδότησης της μισθοδοσίας τους και 

των ασφαλιστικών τους εισφορών (για πέντε 

μήνες), έτσι ώστε να υλοποιηθούν δράσεις 

κοινωφελούς χαρακτήρα που θα έχουν 

τοπικό χαρακτήρα.

Τα προγράμματα αυτά ενδεικτικά μπορούν 

να περιλαμβάνουν:

• έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά 

έργα δημοσίων υποδομών (όπως βαφή, 

συντήρηση και καθαρισμός κοινόχρηστων 

κτηρίων, γηπέδων κτλ.), έργα υποδομών, 

διαμόρφωση και φροντίδα πάρκων και 

λοιπών έργων πρασίνου, αναδάσωση, 

καθαριότητα παραλίων περιοχών, καθα-

ρισμοί και μικρές αντιπλημμυρικές πα-

ρεμβάσεις ρεμάτων κτλ.

• προσωπικές κοινωνικές υπηρεσίες όπως 

κατ’ οίκον κοινωνική μέριμνα και φροντίδα 

ηλικιωμένων, Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 

κτλ.

• κοινωνικές δράσεις, όπως κοινωνικά πα-

ντοπωλεία, συλλογή και διάθεση χρη-

σιμοποιημένου ρουχισμού, 

• δράσεις για παιδιά και νέους, εξωσχολικά 

προγράμματα για μαθητές και παιδιά, οδική 

ασφάλεια μαθητών, σίτιση σε ολοήμερα 

σχολεία φτωχών περιοχών

• έκτακτες ανάγκες πολιτικής προστασίας

• δράσεις διατήρησης της φυσικής και 

πολιτιστικής κληρονομιάς, κ.α. 

Θα υλοποιηθούν από Φορείς Μη 

Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (ιδίως σω-

ματεία, ιδρύματα, εταιρίες αστικού δι-

καίου, συνδικαλιστικές οργανώσεις, επαγ-

γελματικές ενώσεις) και ωφελούμενοι/ες 

μπορούν να είναι:

• άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή

• αυτοαπασχολούμενοι, ασφαλισμένοι σε οι-

κείους ασφαλιστικούς φορείς με ατομικό/

οικογενειακό εισόδημα έως το ετήσιο 

αφορολόγητο όριο.

Εν ολίγοις
Στα Βήματα του ΕΣΠΑ
Η εξέλιξη της πορείας του 
Προγράμματος

Μέχρι το τέλος Απριλίου, για το μέρος 
του Προγράμματος που αφορά το 
Νότιο Αιγαίο:
• είχαν δημοσιοποιηθεί προσκλή-
σεις ύψους 454,7 εκ. €
• είχαν ενταχθεί συνολικά στο Πρό-
γραμμα (στους Άξονες που αφορούν 
στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) 
πράξεις προϋπολογισμού 330,7 εκ. 
€ (ποσοστό 118%)
• είχαν αναληφθεί νομικές δεσμεύ-
σεις 258,5 εκ. € (ποσοστό 92,3%) 
και 
• είχαν πραγματοποιηθεί πληρωμές 
92,6 εκ. € (ποσοστό 33,1%)
(δείτε το  ιστόγραμμα της πορείας του 
Προγράμματος στο Νότιο Αιγαίο)
Σε σχέση με τις δράσεις που δια-
χειρίζεται η Ενδιάμεση Διαχειριστική 
Αρχή της Περιφέρειας, η εικόνα που 
έχει διαμορφωθεί είναι η εξής. 
Ως τώρα η ΕΔΑ έχει δημοσιοποιήσει 
35 προσκλήσεις στους τελικούς 

δικαιούχους, προκειμένου να υποβά-
λουν προτάσεις για ένταξη στο Πρό-
γραμμα, καθώς και 3 προσκλήσεις 
τομεακών επιχειρησιακών προγραμ-
μάτων.
Μέχρι τις 30/4/2011 είχαν ενταχθεί
• Στο Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου: 
82 πράξεις προϋπολογισμού 133,9 εκ.
€, για τις οποίες έχουν πραγ-
ματοποιηθεί δαπάνες ύψους 32,4 
εκ. €.
• Στο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού: 1 πράξη προϋπολογισμού 
433 χιλ. €, για την οποία έχουν πραγ-
ματοποιηθεί δαπάνες 359 χιλ. € και 
• Στο Ε.Π. Περιβάλλον-Αειφόρος Α-
νάπτυξη: 10 πράξεις προϋπολογι-
σμού 13,5 εκ. € για τις οποίες έχουν 
πραγματοποιηθεί δαπάνες ύψους 
1,8 εκ. € (δείτε στον πίνακα του 
οπισθόφυλλου τις προσκλήσεις 
που έχουν ανοικτή προθεσμία για 
υποβολή προτάσεων και τους πόρους 
που είναι διαθέσιμοι για νέα έργα, 
καθώς και πίνακα με τα έργα που 
εντάχθηκαν το δίμηνο που πέρασε).
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Πορεία προγράμματος στο Νότιο Αιγαίο
(μέχρι τέλος Απριλίου)118 %

92,3 %

33,1 %
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

Στηρίζει ό,τι αξίζει

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης

Κωδικός 
Πρόσκλησης

Θεματική 
Προτεραιότητα

Περιγραφή Διαθέσιμος
Προϋπολογισμός

α/α

Προσκλήσεις Ε.Π. Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013

Ενεργές προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων που έχει εκδόσει η ΕΔΑ της Περιφέρειας

Προσκλήσεις Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

2

4

12

13

14

15

17

19

21

28

29

30

31

32

33

35

36

37

9

27

76

77

77

75

76

30

30

59

59

59

58

23

75

75

57

46

75

44

45

Υποδομές στον τομέα της υγείας

Υποδομές στον τομέα της φροντίδας παιδιών

Υποδομές στον τομέα φροντίδας παιδιών (για τα μικρά νησιά και τις περιόχες χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης της Περιφέρειας)

Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης (για τα μικρά νησιά και τις περιόχες χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης της Περιφέρειας)

Υποδομές στον τομέα της υγείας (για τα μικρά νησιά και τις περιόχες χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης της Περιφέρειας)

Λιμένες (για τα μικρά νησιά και τις περιόχες χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης της Περιφέρειας)

Λιμένες

Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδομής

Ανάπτυξη υποδομών σύγχρονου τουρισμού

Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδομής (για τα μικρά νησιά και τις περιόχες χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης της Περιφέρειας)

Προστασία & διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς (για τα μικρά νησιά και τις περιόχες χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης της Περιφέρειας)

Περιφερειακές και Τοπικές οδοί (για τα μικρά νησιά και τις περιόχες χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης της Περιφέρειας)

Εξοπλισμός ΙΕΚ

Υποδομές στον τομέα της πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Bελτίωση τουριστικών υπηρεσιών

Επεξεργασία Υδάτων - Λύματα (για τα μικρά νησιά και τις περιόχες χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης της Περιφέρειας)

Υποδομές στον τομέα της Εκπαίδευσης (Εξοπλισμός Ειδικών Σχολείων)

Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών στερεών αποβλήτων

Διαχείριση και διανομή νερού

4.642.143

428.800

652.375

5.130.000

4.000.000

8.411.874

6.186.696

3.700.000

2.324.346

2.000.000

2.218.000

7.001.200

1.000.000

8.000.000

7.350.000

8.000.000

1.000.000

22.950.331

38.350.195

Άξονας
Προτερ.

Θεματική
Προτεραιότητα

Τίτλος Έργου Δικαιούχοςα/α

Έργα που εντάχθηκαν από την ΕΔΑ της Περιφέρειας στο διάστημα από 1/3 έως 30/4/2011

1

2

3

4

5

6

10

9

9

6

12

12

59

77

58

57

85

85

Συντήρηση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων υποδομών

και οργάνωση έκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείου Σύμης

Παιδικός Σταθμός Δήμου Νάξου

Αποκατάσταση και ανάδειξη της εκκλησίας

“Παναγία του Κάστρου” στη Ρόδο

Αποκατάσταση και αναπαλαίωση ανεμόμυλων

Αγίας Άννας και Δημαρχείου Πάρου

Ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρηση

εξοπλισμού και λογισμικού ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Έλεγχοι ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

2.000.000

980.200

500.000

650.000

20.000

100.000

Π/Υ Έργου

4η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού

Παιδικός Σταθμός Δήμου Νάξου

Δημος Νάξου

4η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού

Δημος Πάρου

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ΣΥΝΟΛΑ                     4.250.200


