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Αγαπητοί αναγνώστες,

Όπως προέβλεπε το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» από τις 

αρχές Ιουλίου η αρμοδιότητα για την υλοποίηση του ΕΣΠΑ στα 

νησιά μας πέρασε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου 

στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Μιας λοιπόν και η αλλαγή 

αυτή συμπίπτει χρονικά με την κυκλοφορία αυτού του τεύχους 

είναι χρήσιμος ένας σύντομος απολογισμός τής μέχρι σήμερα 

πορείας του Προγράμματος, μέσα κυρίως από τους αριθμούς 

και τα ποσοστά που υπάρχουν στη σταθερή μας στήλη «Στα 

βήματα του ΕΣΠΑ». 

Επίκαιρη και πολύ ενδιαφέρουσα είναι και η συνέντευξη με 

τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου Πάρι Τσάρτα, που 

μας μιλά για τους άξονες πάνω στους οποίους θα πρέπει να 

επικεντρώνονται οι αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 

για το μέλλον του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αλλά και για το πού 

θα πρέπει να βασίζεται μια βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη στις 

Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

Με χρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ η Περιφέρεια σε 

συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού έχει 

δρομολογήσει την υλοποίηση μιας σειράς σημαντικών έργων 

πολιτισμού που απλώνονται στο σύνολο των νησιών μας. Ένα 

από αυτά είναι και το έργο που παρουσιάζουμε στις κεντρικές 

σελίδες αυτού του τεύχους: η αποκατάσταση του μαρμάρινου 

θεάτρου της Μήλου που χρονολογείται στην ελληνιστική 

εποχή και βρίσκεται στην ίδια περιοχή όπου ανακαλύφθηκε το 

άγαλμα της Αφροδίτης της Μήλου.

Στη στήλη «Εν ολίγοις» παρουσιάζουμε ένα κατατοπιστικό 

κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση της 

απάτης, ενώ όπως πάντα στο οπισθόφυλλο της ΕΠιΚοιΝωνίΑς 

θα βρείτε λεπτομέρειες για όλα τα έργα που εντάχθηκαν 

το τελευταίο δίμηνο, αλλά και τις ενεργές προσκλήσεις για 

υποβολή προτάσεων προς ένταξη. 

Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση και καλό καλοκαίρι.
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Συνέντευξη
με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πάρι Τσάρτα

Τον τελευταίο καιρό συζητιέται πολύ το θέμα 
των αλλαγών που πρέπει να γίνουν στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση. Ποιοι κατά τη γνώμη σας 
είναι οι άξονες πάνω στους οποίους θα πρέπει 
να επικεντρώνονται αυτές οι αλλαγές;

Το ελληνικό δημόσιο Πανεπιστήμιο για δεκαε-

τίες έχει αποδείξει την αξία του, τη συμβολή του 

στην προώθηση της επιστήμης και της έρευνας 

και τη σπουδαιότητα του ρόλου του στην ελλη-

νική κοινωνία. Η κατάσταση δεν είναι πάντα ιδα-

νική και σίγουρα υπάρχουν σημαντικά προβλή-

ματα που θα πρέπει να διευθετηθούν, όμως σε 

κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να ακυρώνονται 

ακαδημαϊκές και ερευνητικές προσπάθειες χρό-

νων. Οι αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

δεν θα πρέπει να αποδομήσουν κάθε έννοια του 

δημόσιου πανεπιστημίου και να σπιλώνουν στη 

συνείδηση της κοινωνίας την προσφορά και την 

αναγκαιότητα ύπαρξης αυτού. Αντίθετα, θα πρέ-

πει να προστατέψουν το δημόσιο χαρακτήρα του 

παράλληλα με το δικαίωμα όλων στην ανώτερη 

εκπαίδευση. Αναμφισβήτητα, επιβάλλεται η στή-

ριξη του ερευνητικού έργου των πανεπιστημίων. 

Η μέχρι τώρα πορεία τους είναι εντυπωσιακή. 

Πρόσφατα εντάχθηκαν στο Ε.Π. Κρήτης & Νήσων 
Αιγαίου 2007-2013 δύο έργα για τις πανεπιστη-
μιακές μονάδες της Σύρου και της Ρόδου, με 
προϋπολογισμό 11,5 εκ. €. Πόσο πιστεύετε ότι 
θα βοηθήσουν τα έργα αυτά για την αναβάθμιση 
του Πανεπιστημίου; Ποιος είναι ο προγραμματι-
σμός σας για τα επόμενα χρόνια;

Η λειτουργία ενός Πανεπιστημίου, πόσο μάλ-

λον όταν αυτό είναι ένα περιφερειακό ίδρυμα 

απαιτεί μεγάλες δαπάνες και επενδύσεις προ-

κειμένου να μπορεί να είναι άρτια λειτουργικό, 

να έχει ανταγωνιστικά προγράμματα σπουδών, 

να συμμετέχει στην ερευνητική δραστηριότητα 

της επιστημονικής εθνικής, ευρωπαϊκής και δι-

εθνούς κοινότητας και βέβαια να έχει έναν ενερ-

γό ρόλο στην τοπική κοινωνία και οικονομία. Τα 

έργα αυτά θεωρώ πως αποτελούν επένδυση για 

τις πανεπιστημιακές μας μονάδες με τρόπο

που θα εξελίξει τη λειτουργία τους, την εξω-

στρέφειά τους προς την τοπική κοινότητα και το 

ευρύτερο ερευνητικό πλαίσιο της ΕΕ. Παράλλη-

λα, διασφαλίζεται ένα ποιοτικά αναβαθμισμένο, 

διαφοροποιημένο και επικαιροποιημένο εκπαιδευ-

τικό πλαίσιο για τους φοιτητές μας μέσα στο οποίο 

μπορούν να αναπτύξουν, να διευρύνουν και να 

εφαρμόσουν την επιστημονική τους σκέψη και τις 

καινοτόμες ιδέες. 

Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να συμβάλει το ΕΣΠΑ στη 
συνολική βελτίωση της εκπαίδευσης της Χώρας 
μας;

Εάν το τομεακό επιχειρησιακό πρόγραμμα του 

ΕΣΠΑ που αναφέρεται στην Εκπαίδευση και δια 

βίου μάθηση αξιοποιηθεί ορθολογικά και με βάση 

τις προϋποθέσεις που ορίζονται, τότε οι προοπτικές 

βελτίωσης της εκπαίδευσης στη χώρα μας μπορούν 

να θεωρούνται όχι απλά αισιόδοξες αλλά κυρίως 

εφαρμόσιμες. 

Σίγουρα θα αναβαθμιστεί η ποιότητα της προσφερό-

μενης εκπαίδευσης και κατάρτισης, θα διασφαλι-

στούν πιο αποτελεσματικοί δίαυλοι σύνδεσης και 

επικοινωνίας με την αγορά και την ερευνητική κοι-

νότητα, θα εξασφαλιστεί η διάχυση της εφαρμογής 

νέων τεχνολογιών, θα ενδυναμωθεί η άκρως ανα-

γκαία δια βίου μάθηση και θα καταστεί δυνατή η 

επικαιροποίηση της κατάρτισης σε διάφορους τομείς 

που θεωρείται απαραίτητη. Επιπλέον, στόχος είναι 

να διασφαλίστεί η πρόσβαση στη γνώση ευάλωτων 

κοινωνικών ομάδων. 

Με αφορμή την οικονομική κρίση και τον περιορι-
σμό των δημοσίων δαπανών έχει εκφραστεί μεγά-
λη ανησυχία για το μέλλον των περιφερειακών πα-
νεπιστημιακών μονάδων. Πόσο τελικά κινδυνεύουν 
οι μονάδες του Πανεπιστήμιου Αιγαίου που βρίσκο-
νται στην Περιφέρειά μας;

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου από τα πρώτα χρόνια της 

ίδρυσής του απέδειξε πως πρόκειται για ένα ίδρυμα 

με ιδιαίτερη δυναμική. Η πορεία του επιβεβαίωσε 

τους στόχους του για ενεργή συμμετοχή και υλο-

ποίηση προγραμμάτων, απορρόφηση εθνικών και 

ευρωπαϊκών κονδυλίων που συνδέονται, με την 

άρτια λειτουργία του, με την εξέλιξη των επιστημών, 

τη σύνδεσή του με την περιφέρεια και την τοπική οι-

κονομία και τη στήριξη της ανάπτυξής του. 

Οι πόροι για την παιδεία πρέπει να εξευρεθούν. Εν-

δεχομένως να χρειάζεται να γίνει εξορθολογισμός 

στη διαχείρισή τους όμως σε καμία περίπτωση δεν 

μπορούν να αντιμετωπίζονται σαν περιττές δαπάνες. 

Ούτε και είναι ηθικά αποδεκτό το ίδιο το Πανεπιστή-

μιο να μετατρέπεται σε επιχείρηση που θα δρα και 

θα επιλέγει τις δράσεις του με βάση μόνο οικονο-

μικά δεδομένα. Είναι χρέος του κράτους να στηρίξει 

το δημόσιο χαρακτήρα του Πανεπιστημίου που θα το 

απαλλάξει από κατευθυνόμενες επιλογές με κοντό-

φθαλμη προοπτική. 

Οι αρχές του Πανεπιστημίου δίνουν μια ειλικρινή 

μάχη για την ορθότερη διαχείριση των οικονομικών 

του και με συνέπεια επιδιώκουν την εμπλοκή των 

ερευνητικών εργαστηρίων του σε ερευνητικά ευρω-

παϊκά και άλλα χρηματοδοτούμενα προγράμματα 

που θα διασφαλίσουν τη συνέχεια της επιστημονικής 

του διάστασης και τη σύνδεσή της με την τοπική και 

εθνική οικονομία. Είναι απαραίτητη όμως η αντίστοι-

χα συνεπής στήριξη και της πολιτείας σε αυτή την 

προσπάθεια η οποία πρέπει να θέσει προτεραιότη-

τες με γνώμωνα το κοινωνικό συμφέρον. 

Όπως και να έχει, δεν θεωρούμε ότι υπάρχει καμμία 

περίπτωση -όπως άλλωστε και επίσημα έχει ειπω-

θεί- να αλλάξει η δομή του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Η δύσκολη οικονομική κατάσταση της χώρας μας 
την έχει θέσει σε δυσμενή θέση μέσα στην Ευρωπαϊ-
κή Ένωση. Πώς θα συνοψίζατε τις παθογένειες που 
μας οδήγησαν σε αυτό το σημείο και πώς μπορούμε 
να ξεφύγουμε από αυτές; 

Τα αίτια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης όπως τη 

βιώνουμε κατά βάση έχουν δομικό χαρακτήρα και 

συνδέονται με τα ίδια τα θεμέλια του καπιταλιστικού 

συστήματος. Λίγες φορές στην ιστορία της ανθρωπό-

τητας έχουν παρουσιαστεί παρόμοιας έκτασης κρί-

σεις και αυτές συνδέθηκαν με καθοριστικές κοινω-

νικές και οικονομικές αλλαγές και φαινόμενα (βλ.

κρίση τέλη 19ου αι., κραχ 1929, κρίση 1973-74). 

Η σημερινή κρίση είναι απόρροια επιλογών από το 

1974 οι οποίες εμφάνισαν νέα οικονομικά φαινό-

μενα. Την περίοδο 2001-2006 η χρηματοπιστωτική 

φούσκα των ακινήτων στις ΗΠΑ μετατράπηκε σε 

τραπεζική κρίση που οδήγησε σε ύφεση, αύξηση 

ανεργίας και μείωση των εξαγωγών.

Ο Κ.Λαπαβίτσας, καθηγητής οικονομικών, χρησι-

μοποιεί τον όρο “κρίση χρηματιστικοποιημένου 

καπιταλισμού” και θα συμφωνήσω. Όλα ξεκίνησαν 

από την αδυναμία των βιομηχανικών κεφαλαίων 

να αυξήσουν την κερδοφορία των κεφαλαίων και 

της εργασίας τους. Έτσι προκειμένου να αυξηθεί η 

αποδοτικότητα και η κερδοφορία τους στράφηκαν 

στις χρηματιστηριακές αγορές και λιγότερο στις τρά-

πεζες, αυτονομήθηκαν εν μέρει από τις τράπεζες 

και βασίστηκαν σε ίδια κεφάλαια. Οι τράπεζες με τη 
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σειρά τους, προκειμένου να αναπληρώσουν αυτές 
τις απώλειες κερδών στράφηκαν στα νοικοκυριά τα 
οποία δάνειζαν κατά κόρον  και απομακρύνθηκαν 
από τη στήριξη της πραγματικής  παραγωγής. Επι-
πλέον μετατράπηκαν σε μεσολαβητές /εμπόρους 
των χρηματοπιστωτικών πράξεων όπου αναζήτησαν 
κέρδη. Σε αυτό το πλαίσιο, τα ίδια τα νοικοκυριά με 
τη σειρά τους εισήχθησαν στο χρηματοπιστωτικό 
σύστημα είτε ως δανειζόμενοι καταναλωτές, είτε 
ως αποταμιευτές, ασφαλιζόμενοι κτλ., χωρίς όμως 
να υπάρχει ουσιαστική μεταβολή του πραγματικού 
μισθού τους για μια τριακονταετία σχεδόν. Προκει-
μένου το κράτος να συγκρατήσει τις ισοπεδωτικές 
συνέπειες αυτής της πραγματικότητας στήριξε το 
τραπεζικό σύστημα αν και γνώριζαν πως η ανάσχεση 
αυτή θα είχε μόνο προσωρινό χαρακτήρα και βέβαια 
οι τράπεζες παραμένουν σε επισφαλή θέση. Όμως, 
εφόσον δεν υπάρχουν πεδία καπιταλιστικής συσσώ-
ρευσης σε κανένα κλάδο της οικονομίας δυστυχώς 
η ανάκαμψη δεν είναι μια προοπτική με άμεσο χα-
ρακτήρα. Και αυτό γιατί η κρίση στις περισσότερες 
περιπτώσεις υιοθετεί και τον χαρακτήρα κρίσης 
δημοσίου χρέους, το ευρώ συνεχίζει να πλήττεται 
και ο κίνδυνος για νέα τραπεζική κρίση είναι πάντα 

υπαρκτός.

Το σίγουρο είναι πως απαιτείται μια αλλαγή πορείας, 
ενδεχομένως να μην αποφύγουμε παύση πληρω-
μών και αναδιάρθρωση του χρέους. Το σημαντικό-
τερο όμως εάν συμβούν αυτά θα είναι μια ισχυρή 
διαπραγμάτευση των όρων ώστε να επαναπροσδιο-
ριστεί η ισορροπία μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας 
προς όφελος της δεύτερης, παράλληλα με υιοθέτη-
ση πολιτικών προσανατολισμένων στην πραγματική 
παραγωγή (βιομηχανική παραγωγή, τουρισμός 
κ.α.) με μια ουσιαστική προοπτική και συμμετοχή 

στο διεθνές εμπορικό-οικονομικό γίγνεσθαι. 

Δεδομένου ότι η οικονομική ανάπτυξη της χώρας 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εξαγωγική 
ικανότητα της ντόπιας παραγωγής, ποιες πιστεύετε 
ότι είναι οι πιθανές λύσεις που θα οδηγούσαν στην 
άρση της αποδεδειγμένης παθογένειας σε αυτόν 
τον τομέα;

Ο τρόπος με τον οποίο  έχει δομηθεί η παγκόσμια 
αγορά στο ρευστό περιβάλλον της διεθνούς οικο-
νομικής κρίσης τελευταία καθιστά πολύ δύσκολο 
το να στραφεί δυναμικά η Ελλάδα στον τομέα των 
εξαγωγών με μακροοικονομικούς όρους. Ιδίως εάν 
ληφθούν υπόψιν οι περιορισμοί που επιβάλλει το 
ευρώ (απαγόρευση υποτίμησης και άσκησης εθνι-
κής νομισματικής πολιτικής) η εξαγωγική δυναμι-
κή της χώρας δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστική. Ο 
μόνος προφανής τρόπος να γίνουμε ανταγωνιστικοί 
είναι η μείωση των μισθών σε ιδιωτικό και δημόσιο 
τομέα, όμως μακροχρόνια δεν θα είναι αρκετός 
καθώς εξ ορισμού δεν διασφαλίζει τη συσσώρευση 

κεφαλαίων. 

Με την εμπειρία που έχετε ως Καθηγητής Τουριστι-
κής Ανάπτυξης, τι πρέπει να αλλάξει για να γίνει πιο 
ανταγωνιστικός ο τουρισμός μας; 

Ο ελληνικός τουρισμός τις τελευταίες δεκαετίες έχει 
αναδειχθεί σε έναν σημαντικό τομέα της ελληνικής 

οικονομίας πάνω στον οποίο έχει στηριχθεί τόσο 
τμήμα της εθνικής οικονομικής ανάπτυξης όσο και 
της περιφερειακής. Η ελληνική τουριστική πραγ-
ματικότητα όμως παρουσιάζει κάποια στοιχεία πα-
θογένειας τα οποία ακόμα και σήμερα δεν φαίνεται 
να επιλύονται αποφασιστικά. Αυτά εντοπίζονται τόσο 
σε επίπεδο κεντρικού σχεδιασμού όσον αφορά την 
μακροοικονομική τους ανάλυση, όσο και σε επίπεδο 
τοπικού και ιδιωτικού σχεδιασμού, εάν επιλέξουμε 
μια μικροοικονομική προσέγγιση. 

Το ελληνικό τουριστικό προϊόν -παρά την πληθώρα 
τουριστικών πόρων- αποτυγχάνει σε πολλές περι-
πτώσεις να επιδείξει μια διαφοροποιημένη, ποιοτικά 
αναβαθμισμένη και ανταγωνιστική ταυτότητα. Αρ-
κείται στα γενικά χαρακτηριστικά του Μεσογειακού 
προϊόντος. Και η κρίση έρχεται να επιδεινώσει τη 
μετριότητα αυτή. Το κυρίαρχο μοντέλο του μαζικού 
τουρισμού σε αρκετούς προορισμούς αποδεικνύεται 
ανεπαρκές να στηρίξει μια τουριστική ανάπτυξη με 
προοπτικές βιωσιμότητας. Δεν είναι λίγοι οι προο-
ρισμοί που έχουν εγκλωβιστεί σε μια στασιμότητα 
ή και υποβάθμιση που συνεπάγεται η παραμονή στο 
στάδιο του κορεσμού στον κύκλο ζωής του τουριστι-
κού προϊόντος. 

Οι αλλαγές πρέπει να είναι αποφασιστικές και με μα-
κροχρόνια προοπτική. Σε κεντρικό επίπεδο θα πρέπει 
να καταστρωθεί επιτέλους ένα πλάνο στρατηγικής 
ανάπτυξης και marketing του ελληνικού τουρισμού 
στο οποίο θα καταστούν σαφείς οι προτεραιότητες 
και με βάση το οποίο θα δοθούν επενδυτικά κίνητρα 
ανά την Ελλάδα. Παράλληλα ο εκσυγχρονισμός του 
νομοθετικού πλαισίου και η ρύθμιση νέων ειδικών 
και εναλλακτικών μορφών τουρισμού θα πρέπει να 
διευθετηθεί άμεσα προκειμένου να διευκολυνθούν 
νέες επενδύσεις αλλά και η προσέγγιση σε νέες 
τουριστικές αγορές των οποίων τη δυναμική δεν εί-
μαστε ακόμα σε θέση να αξιοποιήσουμε. 

Πρώτη προτεραιότητα σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει 
να είναι η στήριξη της επιχειρηματικότητας με όρους 
που θα επιτρέψουν την επανατροφοδότηση της το-
πικής, περιφερειακής και εθνικής ανάπτυξης. Θα 
ήθελα να καταστήσω σαφές πως εάν θέλουμε να μι-
λάμε για μακροχρόνια προοπτική, βιώσιμη ανάπτυ-
ξη και αειφορία αυτής θα πρέπει να θέσουμε νέους 
όρους που θα σέβονται την φέρουσα ικανότητα των 
προορισμών και των τοπικών κοινωνιών και θα στη-
ρίζουν αποφασιστικά την τοπική επιχειρηματικότητα. 
Κίνητρα λοπόν και επικαιροποιημένες δράσεις θα 
πρέπει να δίνονται σε τοπικούς επιχειρηματίες, ευ-
παθείς ομάδες προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν 
οι διαρροές των τουριστικών εισοδημάτων - ιδιαίτε-
ρα προς φορείς του εξωτερικού. 

Παράλληλα, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι ποι-
κίλοι τουριστικοί πόροι και να εμπλουτιστεί / διαφο-
ροποιηθεί το προσφερόμενο ελληνικό τουριστικό 
προϊόν θα πρέπει να επιδιωχθεί μια σαφής στροφή 
στην ανάπτυξη ειδικών και εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού. Αυτό μπορεί να γίνει είτε συμπληρωματι-
κά στο μοντέλο του μαζικού τουρισμού -οπότε και θα 
διευκολυνθεί η ποιοτική του αναβάθμιση - είτε αυτό-
νομα. Ανάλογα δε με τους πόρους κάθε προορισμού 
μπορεί να στοιχειοθετηθεί ένα μοντέλο ανάπτυξης 
των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού 

σε πλέγμα που θα προσφέρει μια περισσότερο σύν-
θετη εμπειρία που θα ικανοποιήσει τους σύγχρο-
νους πολυκινητικούς τουρίστες και παράλληλα θα 
εξασφαλίσει περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης της 
επιχειρηματικότητας. 

Τέλος, δεν μπορώ παρά να αναφερθώ στην αξία της 
τουριστικής εκπαίδευσης. Αν και πολύ σημαντικά 
βήματα έχουν γίνει τις τελευταίες δεκαετίες (Σχο-
λές Τουριστικών Επαγγελμάτων, ΟΑΕΔ, Τμήματα ΤΕΙ, 
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Πανεπιστημίων κ.α.) 
εξακολουθεί να λείπει η προπτυχιακή εκπαίδευση 
πανεπιστημιακού επιπέδου που θα μπορούσε να 
διασφαλίσει κυρίως την επιχειρηματική, διοικητική 
προσέγγιση στον τουρισμό και κυρίως την εστίαση 
σε θέματα σχεδιασμού και καθορισμού τουριστικής 
πολιτικής. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ήδη έχει προω-
θήσει στην ίδρυση σχετικού τμήματος το οποίο δυ-
στυχώς ακόμα δεν έχει λειτουργήσει, γεγονός που 
στοιχίζει στην ελληνική τουριστική πραγματικότητα. 

Εάν θέλουμε να μετατρέψουμε τα συγκριτικά μας 
πλεονεκτήματα σε ανταγωνιστικά έναντι της παγκό-
σμιας τουριστικής αγοράς θα πρέπει άμεσα να λη-
φθούν πρωτοβουλίες και να υλοποιηθούν σχέδια/ 
μελέτες που ήδη έχουν ολοκληρωθεί και μένει η 

πολιτική βούληση να τα κάνει πραγματικότητα. 

Ο Πάρις Τσάρτας είναι Πρύτανης του Πανεπι-

στημίου Αιγαίου και Καθηγητής Τουριστικής 

Ανάπτυξης στο Tμήμα Διοίκησης Επιχειρή-

σεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου του οποί-

ου διετέλεσε δύο φορές Πρόεδρος. Είναι 

επίσης Πρόεδρος στο νεοϊδρυθέν (2009) 

Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού 

του ιδίου Πανεπιστημίου. Διδάσκει μαθήματα 

Τουρισμού σε Προπτυχιακό και Μεταπτυχι-

ακό επίπεδο (Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Ελ-

ληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο). Έχει πλούσιο 

συγγραφικό και επιστημονικό έργο και έχει 

δημοσιεύσει βιβλία, μελέτες και άρθρα 

σχετικά με τον τουρισμό στην Ελλάδα και το 

Εξωτερικό. Είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος 

σε πολλά Διεθνή Ερευνητικά Προγράμματα 

σχετικά με τον Τουρισμό και την Τουριστική 

Ανάπτυξη. Είναι επίσης, Μέλος της Advisory 

Committee του Τμήματος Διοίκησης, Ξενο-

δοχείων και Τουρισμού του Τεχνολογικού 

Πανεπιστήμιου Κύπρου. Είναι ενεργό μέλος 

επιστημονικών σωματείων, κριτής και σύμ-

βουλος σε επιστημονικά περιοδικά σχετικά 

με τον Τουρισμό καθώς και εκδότης του διε-

θνούς επιστημονικού περιοδικού TOURISMOS  

(an International Multidisciplinary Journal 

of Tourism).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώ-

νονται στην Ανάπτυξη του Τουρισμού, στις Ει-

δικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού, 

στη Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη, στα Χα-

ρακτηριστικά της Τουριστικής Απασχόλησης, 

στην Κοινωνιολογία του Τουρισμού και τέλος 

στο Σχεδιασμό της Τοπικής ανάπτυξης.
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Παρουσίαση

Το αρχαίο θέατρο 
της Μήλου 
ξαναζωντανεύει

Η αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου της Μήλου, ενός από τα πλέον εντυπωσιακά μαρμάρινα θέατρα της Ελληνιστικής 
εποχής,  μαζί με μια σειρά εξίσου σημαντικών έργων που προγραμματίστηκαν σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Πολιτισμού και Τουρισμού, συμβάλλουν στην προστασία και αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς στα νησιά των 
Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου. Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα το Σεπτέμβριο του 2010 με προϋπολογισμό 1,5 εκ. 
ευρώ και υλοποιείται από την ΚΑ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Λόγω του εύρους της επέμβασης 
οι εργασίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν σε 3 χρόνια περίπου, οπότε ο χώρος θα είναι και πάλι ενεργός.

Το έργο
Το αρχαίο θέατρο βρίσκεται στην ίδια περιοχή όπου 
ανακαλύφθηκε το περίφημο άγαλμα της Αφροδίτης της 
Μήλου, σε μια πλαγιά ανάμεσα στα χωριά Τρυπητή και Κλί-
μα, με πανοραμική θέα προς τον όρμο. Το εξαιρετικό αυτό 
ελληνικό μνημείο είναι ένα από τα καλύτερα σωζόμενα αρ-
χαία θέατρα των Κυκλάδων, ορόσημο της αρχαίας πόλης 
της Μήλου και πόλος έλξης χιλιάδων επισκεπτών κάθε 
χρόνο. Όπως σημειώνει η αρχαιολόγος Μαρίζα Μαρθάρη, 
Προϊσταμένη της ΚΑ΄ ΕΠΚΑ, «Πρόκειται για ένα σημαντικό 
μνημείο, όχι μόνο ως ένα δείγμα πολυτελούς μαρμάρινου 
αρχαίου ελληνικού θεάτρου αυτό καθαυτό, που αργότερα 
μετασκευάστηκε σε ρωμαϊκό αλλά και ως τοπόσημο για 
την αρχαία πόλη, από την οποία είναι σήμερα ορατά κυρίως 
τμήματα των οχυρώσεων, ενώ πολυάριθμα κινητά ευρήματα, 
με σημαντικότερο το άγαλμα της Αφροδίτης, απομακρύνθηκαν 
από την περιοχή».

Πολύπαθη ιστορική διαδρομή
Η κα Μαρθάρη περιγράφει στην 
«Επικοινωνία» την ιστορική στιγμή 
της ανακάλυψης του μνημείου στις 
αρχές του 19ου αιώνα και τη διαδρομή 
του μέχρι τις μέρες μας. «Το θέατρο 
βρέθηκε το 1814, σύμφωνα με τον 
Vicomte De Marsellus. To 1816 o 
Carl Haller von Hallerstein ετοίμασε 
μια σειρά από υψηλής ποιότητας και 
ακρίβειας σχέδια: αποτύπωση της υ-

φιστάμενης κατάστασης πριν και 
μετά την ανασκαφή, σχέδιο του κοίλου 
και χαρακτηριστικών αρχιτεκτονικών 
μελών και σκίτσο αναπαράστασης. 
Το θέατρο καθαρίστηκε με εντολή του 
βασιλιά Λουδοβίκου Α’ της Βαυαρίας 
το 1836. Στη συνέχεια, αποτυπώθηκε 
από τους αρχιτέκτονες της Expédi-
tion Scientifique de Morée, το 1838. 
Για πολλά χρόνια οι επισκέπτες του 
θεάτρου έβλεπαν τις επτά κερκίδες 

με τα μαρμάρινα εδώλια, που δια-
σώθηκαν μέχρι και σε 9 σειρές». 
Σχεδόν έναν αιώνα αργότερα, το 
1994, οι ανασκαφές ξανάρχισαν κι 
έτσι αποκαλύφθηκε η ορχήστρα (το 
σημείο ανάμεσα στο κοίλο και στη 
σκηνή, όπου εμφανίζονταν τα μέλη 
του χορού) και αρκετά αρχιτεκτονικά 
μέλη. Επίσης, το 1995 τμήμα του 
επάνω κοίλου καθαρίστηκε από τη 
βλάστηση. Υπολογίζεται ότι χτίστηκε 
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Η κα Μαρίζα Μαρθάρη εί-

ναι Προϊσταμένη της ΚΑ’ 

Εφορείας Προϊστορικών και

Κλασικών Αρχαιοτήτων και

μέλος της εν Αθήναις Αρ-

χαιολογικής Εταιρείας και

του Γερμανικού Αρχαιολογι-

κού Ινστιτούτου. Έχει σπου-

δάσει Ιστορία και Αρχαιο-

λογία στη Φιλοσοφική Σχο-

λή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Ιστορίας 

και Αρχαιολογίας, ενώ έχει κάνει τη διδακτορική 

διατριβή της με τίτλο: «Ακρωτήρι Θήρας: Η 

κεραμεική τoυ Στρώματoς της Ηφαιστειακής Κα-

ταστρoφής» στο Τμήμα Αρχαιολογίας και Ιστορίας 

της Τέχνης.

Έχει ηγηθεί πλήθους ανασκαφών στις Κυκλάδες και 

τη Σάμο -μεταξύ των οποίων στο πρωτοκυκλαδικό 

νεκροταφείο της Χαλανδριανής Σύρου και στον 

οχυρωμένο πρωτοκυκλαδικό οικισμό στο Καστρί 

Σύρου- όπου επίσης, έχει κάνει εργασία σχετικά με 

την οργάνωση μουσείων και μουσειακών εκθέσεων 

και επίβλεψη ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων.

Είναι πρόεδρος της Επιτροπής για τη Συντήρηση των 

Μνημείων της Δήλου του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε από το 2001, 

ενώ κατά διαστήματα έχει διατελέσει μέλος των 

Τοπικών Συμβουλίων Βορείου και Νοτίου Αιγαίου 

και του Τοπικού Συμβουλίου Πελοποννήσου. Το 

1998 οργάνωσε τις  εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια 

(1898-1998) από τις έρευνες του Χρήστου Τσoύvτα 

στη Σύρο. Έχει παρουσιάσει περισσότερες από 

60 διαλέξεις και ανακοινώσεις σε επιστημονικά 

συνέδρια στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Τουρκία, 

τη Δυτική Ευρώπη και την Αμερική μετά από προ-

σκλήσεις πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυ-

μάτων και μουσείων, που επικεντρώνονται στην 

αρχαιολογία του Αιγαίου. Το έργο της ανάδειξης του 

Σκάρκου Ίου έλαβε το πρώτο βραβείο πολιτιστικής 

κληρονομιάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Eu-

ropa Nostra για το 2008.

κατά την Ελληνιστική περίοδο, όμως στην 
πορεία του χρόνου ο αρχικός χαρακτήρας 
του υπέστη σοβαρές αλλοιώσεις: κατά 
τη Ρωμαϊκή εποχή μετασκευάστηκε σε 
αρένα, ενώ στη σύγχρονη εποχή πολλά
μαρμάρινα κομμάτια του χρησιμοποι-
ήθηκαν ως οικοδομικά υλικά για κτίσματα 
της περιοχής. 
Έτσι, στις μέρες μας, σώζονται τα κάτω 
όρια του πεταλόσχημου κοίλου όπου 
βρίσκονται επτά κερκίδες από λευκό 
μάρμαρο, η ορχήστρα, το δάπεδο της 
σκηνής και κάποια διάσπαρτα αρχι-
τεκτονικά μέλη (το συνολικό μέγεθος 
του θεάτρου παραμένει άγνωστο, ενώ 
υπάρχουν ενδείξεις ότι είχε μείνει ημι-
τελές). Παλαιότερα, είχε διατεθεί για 
θεατρικές παραστάσεις, χάρη στην πολύ 
καλή ακουστική του και στην περίοπτη 
θέση του με θέα στο λιμάνι, ωστόσο η 
πρόσβαση σε επισκέπτες απαγορεύτηκε 
λόγω επικινδυνότητας.

Μια δύσκολη αποστολή
Η κατάστασή του πριν αρχίσουν οι εργασίες 

που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 

ήταν κρίσιμη εξαιτίας της εγκατάλειψης 

και της βαριάς ιστορίας του. Σε γενικές 

γραμμές, οι ανασκαφές της πρώτης περι-

όδου άφησαν το θέατρο εκτεθειμένο και 

με μεγάλη παθολογία, γι’ αυτό και η ανα-

στήλωσή του απαιτεί άμεσες και πολύ 

προσεκτικές επεμβάσεις. Τα προβλήμα-

τα είναι πολλά: Το υλικό στερέωσης των 

πλακών φθείρεται ταχύτατα, ο μαλα-

κός βράχος όπου εδράζεται το κτίσμα 

αποσαθρώνεται, τα εδώλια του κοίλου 

έχουν μετακινηθεί ή σπάσει και αρκετοί 

από τους τοίχους στήριξης έχουν υπο-

χωρήσει. Επιπλέον, η βλάστηση που ανα-

πτύσσεται και τα όμβρια επιδεινώνουν 

την κατάσταση.

Η άμεση επέμβαση λοιπόν για την 

αντιμετώπιση των φθορών ήταν ζήτη-

μα πρώτης προτεραιότητας. Έτσι, δρο-

μολογήθηκε η αποκατάσταση του σω-

ζόμενου τμήματος και η συμπλήρωσή 

του -όπου αυτό είναι δυνατό- ώστε να 

αποκατασταθεί η μορφή που είχε στην 

αρχαιότητα. Γι’ αυτό, πρόκειται να συντη-

ρηθούν τα ορατά τμήματα του κοίλου και 

της ορχήστρας, να ανακατασκευαστεί ο 

τοίχος που περιβάλλει το κοίλο, αλλά 

και να γίνει δειγματική ανασύνθεση κά-

ποιων αρχιτεκτονικών μελών του και 

συντήρηση των υπαρχόντων. Παράλλη-

λα, θα πραγματοποιηθεί νέα ανασκαφική 

έρευνα προκειμένου να τεκμηριωθεί η 

μορφή του. Επίσης, προβλέπεται να το-

ποθετηθεί προστατευτικό κιγκλίδωμα 

και να διαμορφωθεί συγκεκριμένη πο-

ρεία επίσκεψης του μνημείου, με ειδική 

σήμανση και πληροφοριακό υλικό. Έχει, 

δε, ήδη σχεδιαστεί αντίστοιχο εκπαιδευ-

τικό πρόγραμμα. Τέλος, σημαντική είναι 

η πρόβλεψη για την πρόσβαση ατόμων 

με κινητικά προβλήματα και η έκδοση 

ειδικού εντύπου για άτομα με προβλήματα 

όρασης, σε σύστημα γραφής Μπράιγ. 

Συμπερασματικά θα έλεγε κανείς ότι 

πρόκειται για ένα μνημείο που “ζητούσε“ 

απεγνωσμένα βοήθεια, αφού η κρισι-

μότητα της κατάστασής του επέβαλλε 

άμεση αντιμετώπιση των βλαβών και 

της φυσικής φθοράς. Με την ένταξη του 

έργου στο Πρόγραμμα η αποκατάστασή 

του θεάτρου είναι πλέον εξασφαλισμένη. 

Όλες οι επεμβάσεις στο μνημείο θα γί-

νουν φυσικά σύμφωνα με τις διεθνώς 

αποδεκτές αναστηλωτικές αρχές και θα 

είναι οι απολύτως αναγκαίες, ώστε να 

διαφυλαχθεί η αυθεντικότητά του. Μετά 

την περάτωση των εργασιών, ο χώρος 

θα είναι ένα ζωντανό μνημείο κι ένας 

ενεργός χώρος, διατηρημένος με σεβασμό 

στην ιστορία του. Το θέατρο θα μπορεί 

επιτέλους να υποδεχτεί και πάλι το κοινό 

του, που θα το επισκεφτεί είτε απλά για να 

το γνωρίσει, είτε για να παρακολουθήσει 

εκεί μια θεατρική παράσταση.

* 0ι φωτογραφίες του έργου προέρχονται από το 
φωτογραφικό αρχείο της ΚΑ’ Εφορείας Προ-
ϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.
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Εν ολίγοις
Καταπολέμηση της απάτης

Πρόσφατο έγγραφο που κατάρτισαν οι 
Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
παρουσιάζει με απλό και κατανοητό 
τρόπο τους κοινοτικούς κανόνες για την 
καταπολέμηση της απάτης και μπορεί 
να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο ειδικά 
για τους φορείς που εμπλέκονται στην 
παρακολούθηση, τον έλεγχο και την 
εφαρμογή των συγχρηματοδοτούμενων 
έργων.

Όπως προβλέπει η Συνθήκη της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
εκτελεί τον προϋπολογισμό με δική 
της ευθύνη, με βάση την αρχή της χρη-
στής δημοσιονομικής διαχείρισης, ενώ 
τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για να 
προλαμβάνουν και να αντιμετωπίζουν 
τις παρατυπίες και να καταπολεμούν 
την απάτη ή οιαδήποτε άλλη παράνομη 
δραστηριότητα εις βάρος των οικονομι-
κών συμφερόντων της Κοινότητας. 

Στόχος λοιπόν του εγγράφου είναι η 
ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των 
κρατών μελών, προκειμένου να διευκο-
λυνθεί η εφαρμογή των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων, να ενισχυθούν τα συ-
στήματα διαχείρισης και ελέγχου και να 
γίνεται πιο αποτελεσματικά η πρόληψη 
και ο εντοπισμός της απάτης στα δημό-
σια έργα.

Κάνοντας σαφή το διαχωρισμό ανάμεσα 
στην παρατυπία (που μπορεί να γίνεται 
εκ προθέσεως ή και άνευ προθέσεως) 
και της απάτης (όπου υπάρχει εκ προθέ-
σεως δόλος), υιοθετεί την ταξινόμηση 
που χρησιμοποιεί η Ένωση Ορκωτών 
Ελεγκτών, σύμφωνα με την οποία η απά-
τη διαιρείται στα παρακάτω τρία είδη:  

1. Εσκεμμένη κατάρτιση αναληθών οι-
κονομικών καταστάσεων (π.χ. μη ορ-
θώς δηλωθέντα έσοδα) 

2. Οποιοδήποτε είδος παράνομης ιδιο-
ποίησης περιουσιακών στοιχείων (π.χ. 
δόλιες επιστροφές εξόδων) 

3. Διαφθορά (δωροδοκία, νόθευση διαγω-
νισμών, μη αποκαλυφθείσα σύγκρουση συμ-
φερόντων, υπεξαίρεση κτλ.)

Το τρίγωνο της απάτης

Τρία είναι τα κύρια στοιχεία που αποτελούν 
τα αίτια της απάτης, τα οποία σχηματικά συ-
νοψίζονται στο  «τρίγωνο της απάτης».  

Ευκαιρία: Ακόμη κι αν κάποιος έχει κίνη-
τρο, πρέπει να του δοθεί η ευκαιρία και 
την ευκαιρία αυτή μπορεί να τη δημιουρ-
γήσουν τα χαλαρά συστήματα εσωτερικού 
ελέγχου. 

Αιτιολόγηση: Ένα άτομο μπορεί να επι-
νοήσει μια δικαιολογία για τον εαυτό του 
προκειμένου να αιτιολογήσει τις πράξεις 
του, κάνοντας για παράδειγμα σκέψεις 
όπως «Είναι δίκαιο να το κάνω - Μου αξί-
ζουν αυτά τα χρήματα», «Μου οφείλουν», 
«Απλώς δανείζομαι αυτά τα χρήματα - Θα 
τα επιστρέψω».

Οικονομική πίεση, κίνητρο ή ελατήριο: Η 
ανάγκη ή η απληστία, καθώς και η πίεση 
που δημιουργείται από προσωπικά οικο-
νομικά προβλήματα ή αδυναμίες (ναρκω-
τικά, τυχερά παιχνίδια κτλ.), μπορούν να 
αναδειχθούν σε ισχυρό κίνητρο που θα 
οδηγήσει στην απάτη.

Το κλειδί για την πρόληψη

Το κλειδί για την πρόληψη της απάτης εί-
ναι λοιπόν το «σπάσιμο του τριγώνου της 
απάτης». 

Από τα στοιχεία του τριγώνου αυτό που 
επηρεάζεται πιο άμεσα από τα ισχυρά συ-
στήματα εσωτερικού ελέγχου είναι η ευ-
καιρία και συνεπώς είναι εκείνο που μπο-
ρεί να αντιμετωπιστεί ευκολότερα. Έτσι 
κάθε κράτος μέλος έχει την ευθύνη για τη 
δημιουργία των κατάλληλων συστημάτων 
διαχείρισης και ελέγχου που θα έχουν ως 
βασικό στόχο τη μείωση του στοιχείου της 
ευκαιρίας.

Συμπερασματικά αυτά που συνιστούν οι 
υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα 
κράτη μέλη μπορούν να συνοψιστούν στα 
εξής:

1. Να διαδώσουν ευρέως αυτό το έγγρα-
φο και να ευαισθητοποιήσουν ως προς το 
περιεχόμενό του όλους τους οργανισμούς 
που σχετίζονται με τη διαχείριση πόρων 
από τα  διαρθρωτικά ταμεία

2. Να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες 
που παρέχει το έγγραφο για να επικαιρο-
ποιήσουν τις διαδικασίες σε σχέση με τους 
ελέγχους των αιτήσεων πληρωμής και την 
έγκρισή τους από τους δικαιούχους

3. Να εξασφαλίσουν την ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τις διαδικασί-
ες αναφοράς της απάτης

4. Να διασφαλίσουν ότι οι διαχειριστικοί 
έλεγχοι γίνονται με επαρκή τρόπο

5. Να προβαίνουν σε διασταύρωση των 
πληροφοριών αν υπάρχουν υπόνοιες απά-
της

* Το πλήρες κείμενο του εγγράφου αυτού 
είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Ενδιά-
μεσης Διαχειριστικής Αρχής στο σύνδεσμο: 
http://www.notioaigaio.gr/documents/
katapolemisiapatis.pdf
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Στα Βήματα του ΕΣΠΑ
Όπως αναφέρουμε και στην πρώτη 
σελίδα του τεύχους μας από την 1η 
Ιουλίου η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
παίρνει τη σκυτάλη στη διαχείριση 
των έργων του ΕΣΠΑ από την Αποκε-
ντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου. Ας ρί-
ξουμε λοιπόν μια ματιά στο πού 
βρίσκεται το Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος Κρήτης & Νήσων Αιγαίου
2007-2013 έτσι όπως το παραλαμ-
βάνει σήμερα η Περιφέρεια.
Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε 
και μια αναφορά στην πρόσφατη 
πρόταση της χώρας μας για αύξηση
του ποσοστού της κοινοτικής συγ-
χρηματοδότησης στα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα του ΕΣΠΑ σε 85%, 
προκειμένου να επιταχυνθεί η εισ-
ροή των κοινοτικών πόρων. Η πρό-
ταση αυτή όμως, λόγω του ότι για 
τη δική μας Περιφέρεια το πο-
σοστό συχγρηματοδότησης είναι ισο-
κατενεμημένο ανάμεσα σε εθνική
(50%) και κοινοτική (50%) συμ-
μετοχή, θα επέφερε συγκριτικά με τα 
άλλα Προγράμματα πολύ μεγάλη 
μείωση των πόρων. Για το λόγο 
αυτό μετά από ενέργειες και του Πε-
ριφερειάρχη κ. Γιάννη Μαχαιρίδη η 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όπως και
και της Στερεάς Ελλάδας, εξαι-
ρέθηκαν από την εφαρμογή αυτής 
της οριζόντιας ρύθμισης, δεδομένου 
ότι το Πρόγραμμα αυτή τη στιγμή 
βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και ήδη 
το σύνολο σχεδόν των πόρων του έχει 
συμβασιοποιηθεί. Έτσι το συνολικό 
ποσό των πόρων του παραμένει στα 
280 εκ. €.

Η εξέλιξη της πορείας του 
Προγράμματος

Μέχρι το τέλος Ιουνίου, για το μέρος 
του Προγράμματος που αφορά το 
Νότιο Αιγαίο:
• είχαν δημοσιοποιηθεί προσκλήσεις 
ύψους 479,1 εκ. €
• είχαν ενταχθεί συνολικά στο Πρό-
γραμμα πράξεις προϋπολογισμού 
377,6 εκ. € (ποσοστό 134,9%)
• είχαν αναληφθεί νομικές δεσμεύ-
σεις 278,9 εκ. € (ποσοστό 99,6%) 
και 
• είχαν πραγματοποιηθεί πληρωμές 
104,6 εκ. € (ποσοστό 37,6%)

( 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 δι-
καιούχους, προκειμένου να υποβά-
βάλουν προτάσεις για ένταξη στο
Πρόγραμμα, καθώς και 3 προσκλή-
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134,9 %

99,6 %

37,6 %

σεις τομεακών επιχειρησιακών προ-
γραμμάτων.
Μέχρι τις 30/6/2011 είχαν ενταχθεί
• Στο Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου: 93 
πράξεις προϋπολογισμού 177,1 εκ. €, 
για τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί 
δαπάνες ύψους 35,7 εκ. €.
• Στο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού: 1 πράξη προϋπολογισμού 
432 χιλ. €, για την οποία έχουν 
πραγματοποιηθεί δαπάνες 414 χιλ. 
€ και 
• Στο Ε.Π. Περι βάλλον - Αειφόρος Ανά-
πτυξη: 12 πράξεις προϋπολογισμού 
15,5 εκ. € για τα οποία έχουν πραγ-
ματοποιηθεί δαπάνες ύψους 2,1 εκ. €.

( Δείτε στον πίνακα του οπισθόφυλ-
λου τις προσκλήσεις που έχουν ανοι-
κτή προθεσμία για υποβολή προ-
τάσεων 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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ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013

Άξονας
Προτερ.

Θεματική
Προτεραιότητα

Τίτλος Έργου Δικαιούχοςα/α Π/Υ Έργου

Έργα Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2014

Εκδίδεται από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

διεύθυνση: Σάκη Καράγιωργα 22 - 84100 Σύρος
τηλ.: 2281360800
φαξ: 2281360860
ιστοσελίδα: www.notioaigaio.gr
e-mail: notioaigaio@mou.gr
επίβλεψη έκδοσης: Βαγγέλης Αραγιάννης
δημιουργικό: www.catdesign.gr
εκτύπωση: ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΕ

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 εκδώσει η ΕΔΑ της Περιφέρειας

Προσκλήσεις Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013
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9

27

76

77
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76

30

23

30

59

75

75

57

75

44

45

Υποδομές στον τομέα της υγείας

Υποδομές στον τομέα της φροντίδας παιδιών

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)

Περιφερειακές και Τοπικές οδοί

Λιμένες

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

Εξοπλισμός ΙΕΚ

Υποδομές στον τομέα της πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευση

Bελτίωση τουριστικών υπηρεσιών

Υποδομές στον τομέα της Εκπαίδευσης (Εξοπλισμός Ειδικών Σχολείων)

Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών στερεών αποβλήτων

Διαχείριση και διανομή νερού

5.342.143

3.428.800

5.130.000

4.000.000

3.500.000

7.116.151

2.298.466

2.000.000

1.000.000

8.396.727

7.002.000

1.000.000

20.634.156

38.350.195

Έργα που εντάχθηκαν από την ΕΔΑ της Περιφέρειας στο διάστημα από 1/5 έως 30/6/2011
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17.337.672

3.888.430

3.100.000

3.038.985

1.544.288

1.020.000

740.000

5.503.068

750.000

336.000

6.897.262

505.000

1.330.500

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

ΚΒ’ ΕΠΚΑ ΥΠΟΤ

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Δημος Πάρου

Δήμος Ρόδου

ΥΘΥΝΑΛ Δ/νση Εκπαίδευσης Ναυτικών

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

Δήμος Αγαθονησίου

Δήμος Αστυπάλαιας

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Δήμος Ρόδου

ΣΥΝΟΛΑ                     44.155.708

Έργα Ε.Π. Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2014

Κατασκευή οδικού δικτύου Αεροδρόμιο - Φηρά - 

Βουρβούλο - Οία ν. Θήρας

Κατασκευή λιμενικού έργου στην περιοχή

Πολλωνίων ν. Μήλου

Αποκατάσταση - επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείο Κω

“Παναγία του Κάστρου” στη Ρόδο

Κατασκευή Γυμνασίου Μεσσαριάς ν. Θήρας

Κατασκευή νηπιαγωγείου Αγκαιριάς ν. Πάρου

Αναβάθμιση κτιριακών υποδομών των εργαστηρίων

του 1ου ΣΕΚ Ρόδου

Προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού ΑΕΝ Σύρου

Βελτίωση δρόμου Κάμπος - Επάνω Κάμπος και 

ασφαλτόστρωση δρόμων προς Αλμυρό και Λορέντζαινα ν. Ίο

Βελτίωση οδικού δικτύου Αγαθονησίου

Επέκταση υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης στον οικισμό 

Λειβάδια ν. Αστυπάλαιας

Αποχέτευση και ΕΕΛ Αντιπάρου

Πιλοτικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης 

απορριμμάτων Δήμου Ανάφης και Δήμου Χάλκης

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δημοτικών Ενοτήτων Αφάντου και 

Αταβύρου Δ. Ρόδου

ΣΥΝΟΛΑ                     1.835.500


