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Αγαπητοί αναγνώστες,

Με τις εντάξεις και τις συμβασιοποιήσεις έργων να ξεπερνούν 

πλέον κατά πολύ τον προϋπολογισμό του Προγράμματος 

-προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει καμιά 

απώλεια πόρων- οι προσπάθειες όλων επικεντρώνονται στην 

επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων. Οι ρυθμοί υλοποίησης 

έχουν αυξηθεί όπως φαίνεται και στους δείκτες της 

απορρόφησης. Στόχος είναι πάντοτε η αξιοποίηση κάθε ευρώ 

του ΕΣΠΑ με την παράδοση ολοκληρωμένων και χρήσιμων 

έργων που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, 

τη στήριξη της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας της 

οικονομίας. Στόχος που γίνεται ακόμη πιο επιτακτικός εξαιτίας 

της βαθιάς οικονομικής κρίσης.

Για τη συμβολή της Μονάδας Οργάνωσης Διαχείρισης σε αυτή 

την προσπάθεια, αλλά και για τους μελλοντικούς στόχους της 

εταιρείας, μας μιλά στο τεύχος αυτό ο νέος Πρόεδρός της, κ. 

Μάριος Καμχής, γνώριμος εδώ και αρκετά χρόνια από τη θητεία 

του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και σε σημαντικές θέσεις 

σε υπουργεία.

Διαβάστε ακόμη για την ανάδειξη της Αρχαίας Καμείρου, ενός 

από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους στο Νότιο 

Αιγαίο, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα με 1,2 εκ. € και 

έχει ξεκινήσει να υλοποιείται από την ΚΒ’ Εφορεία Προϊστορικών 

και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Τουρισμού.

Στη στήλη «Εν ολίγοις» μπορείτε να ενημερωθείτε για το 

σχέδιο δράσης που κατάρτισε το Υπουργείο Ανάπτυξης, Αντα-

γωνιστικότητας & Ναυτιλίας για να ξεπεράσει τα εμπόδια 

της γραφειοκρατίας και του κακού προγραμματισμού που 

δημιουργούν προβλήματα στην υλοποίηση των Προγραμμάτων 

του ΕΣΠΑ.

Τέλος σταθερά στο οπισθόφυλλο της ΕΠιΚοιΝωνίΑς υπάρχουν 

λεπτομέρειες για όλα τα έργα που εντάχθηκαν το τελευταίο 

τετράμηνο, αλλά και τις ενεργές προσκλήσεις για υποβολή 

προτάσεων προς ένταξη. 

Καλή ανάγνωση.

Συνέντευξη 
με τον Πρόεδρο της Μ.Ο.Δ. 

Α.Ε. κ. Μάριο Καμχή
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Συνέντευξη
με τον Πρόεδρο της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. κ. Μάριο Καμχή

Πρόσφατα αναλάβατε πρόεδρος της ΜΟΔ. 
Ποιες είναι οι άμεσες προτεραιότητές σας 
για τη λειτουργία και τον προγραμματισμό 
της εταιρείας;

Από τον Μάιο του 2011 που ανέλαβα Πρόεδρος 

της ΜΟΔ, άμεση προτεραιότητά μου ήταν η εκπό-

νηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης τε-

χνικής στήριξης για την επιτάχυνση του ΕΣΠΑ, το 

οποίο υπέβαλα πριν το καλοκαίρι στον Υπουργό 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας κ. Μ. 

Χρυσοχοΐδη. Το σχέδιο δράσης προέβλεπε μετα-

ξύ άλλων: την ενδυνάμωση του υποστηρικτικού 

ρόλου της ΜΟΔ· την ενεργοποίηση και ενίσχυση 

των ομάδων κρούσης της ΜΟΔ για τη στοχευμένη 

και αποτελεσματική υποστήριξη των αδύναμων 

δικαιούχων, τόσο στα Περιφερειακά όσο και 

στα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα· την 

ενεργοποίηση της ΜΟΔ ως Ενδιάμεσου Φορέα 

Διαχείρισης Τεχνικής Βοήθειας για τη στήριξη δι-

καιούχων στην ωρίμανση των έργων, με άμεση 

προτεραιότητα την υποστήριξη των Ορεινών και 

Νησιωτικών Δήμων· την χαρτογράφηση των Ειδι-

κών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ με στόχο την καλύτερη 

αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού που υπη-

ρετεί στις Ειδικές Υπηρεσίες· την ενίσχυση των 

πληροφοριακών συστημάτων της ΜΟΔ, κυρίως 

στο πλαίσιο της υποστήριξης που παρέχει για την 

αποτελεσματική λειτουργία του Πληροφοριακού 

Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων

Θα θέλατε να μας περιγράψετε με δυο λόγια 

τις ενέργειες της ΜΟΔ για την υποστήριξη 

της υλοποίησης του ΕΣΠΑ;

Όπως προέβλεπε το Σχέδιο Δράσης που σας ανέ-

φερα, ήδη προβήκαμε σε δύο εσωτερικές προ-

σκλήσεις για την ενίσχυση των Ομάδων Κρούσης 

της ΜΟΔ από τις οποίες έχει επιλεγεί ένας συντο-

νιστής και 12 στελέχη, ενώ αναμένονται πολύ 

σύντομα άλλα 15 στελέχη και η πρόσκληση αυτή 

θα επαναληφθεί. Οι Ομάδες Κρούσης παρέχουν  

συμβουλευτική, διαχειριστική και τεχνική υπο-

στήριξη σε δικαιούχους έργων τόσο των Περιφε-

ρειακών όσο και των Τομεακών Επιχειρησιακών 

Πώς βλέπετε το ρόλο και την παραπέρα πορεία 
της ΜΟΔ στα επόμενα χρόνια εν όψει του προ-
γραμματισμού για τη νέα προγραμματική περίο-
δο, ο οποίος βρίσκεται στο ξεκίνημά του;

Όπως έχω ήδη αναφέρει, θεωρώ τη ΜΟΔ ως ένα 

ετοιμοπόλεμο και ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο που 

έχει την τύχη να διαθέτει η δημόσια διοίκηση για την 

υλοποίηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων στη 

χώρα μας. Ισχυρή πεποίθησή μου είναι ότι η ΜΟΔ 

πρέπει να επιτελέσει σημαντικό ρόλο και στην επό-

μενη προγραμματική περίοδο. Η συζήτηση για την 

μελλοντική πολιτική συνοχής, όπως γνωρίζετε, έχει 

ήδη ξεκινήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επίκειται η 

διαπραγμάτευση για τους πόρους των διαρθρωτικών 

ταμείων που μας αναλογούν την επόμενη περίοδο. 

Αναμφισβήτητα οι διαπραγματεύσεις θα είναι σκλη-

ρές και οι συνθήκες πολύ δύσκολες. Είναι όμως,κρί-

σιμο η επόμενη προγραμματική περίοδος να είναι 

σωστά σχεδιασμένη ώστε να αντιμετωπισθούν οι 

συνέπειες της δημοσιονομικής κρίσης που πλήττει 

κυρίως τη χώρα μας. 

Συχνά γίνεται λόγος για τις καθυστερήσεις και 
τη δυσκαμψία του συστήματος με το οποίο λει-
τουργεί το ΕΣΠΑ. Ποια είναι τα σημεία τα οποία 
κατά τη γνώμη σας επιδέχονται βελτιώσεων και 
ποια τα περιθώρια για περιορισμό της γραφειο-
κρατίας και των πολύπλοκων διαδικασιών;

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής η απορρόφηση των πόρων των διαρθρω-

τικών ταμείων στην Ελλάδα είναι πολύ κοντά στον 

μέσο ευρωπαϊκό όρο, άρα η εικόνα που έχει δημι-

ουργηθεί για την πολύ χαμηλή απορρόφηση των 

πόρων στη χώρα μας ενέχει ένα στοιχείο υπερβο-

λής. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά σημεία στο σύστημα 

διαχείρισης και ελέγχου που επιδέχονται βελτίωσης 

όπως π.χ. οι πολλαπλές εκχωρήσεις που οδηγούν 

σε ατέρμονη περιφορά πόρων από πρόγραμμα σε 

πρόγραμμα και  διάχυση ευθυνών. Έχουν ήδη γίνει 

από την Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ  «χειρουργικές κι-

νήσεις» που περιορίζουν τη γραφειοκρατία και τις 

περιττές διαδικασίες στο Σύστημα Διαχείρισης και 

Ελέγχου. Παράλληλα και σε επίπεδο  Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (τόσο στις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις 

όσο και στην Task Force για την Ελλάδα) εξετάζονται 

παρόμοια ζητήματα περιορισμού της γραφειοκρατί-

ας. Σε ότι αφορά τη ΜΟΔ, σας ανέφερα ήδη την χαρ-

τογράφηση - μία  επίκαιρη αποτύπωση του υφιστά-

μενου στελεχιακού δυναμικού που οδήγησε σε πολύ 

χρήσιμα συμπεράσματα ως προς το βαθμό συνθετό-

τητας του έργου των Ειδικών Υπηρεσιών. Επίσης, σε 

συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ καθώς 

και τις Ειδικές Υπηρεσίες, δώσαμε προτεραιότητα 

στη στήριξη  των «έργων-γέφυρα» προκειμένου να  

εξασφαλιστεί η ολοκλήρωσή τους έως το τέλος του 

2015, καθώς και στα ημιτελή έργα του Γ΄ΚΠΣ ώστε 

να επιτευχθεί η άρση των εκκρεμοτήτων εντός της 

προβλεπομένης προθεσμίας. Είναι σαφές ότι με την 

πρωτοφανή ύφεση δεν έχουμε πλέον την πολυτέ-

λεια ούτε για καθυστερήσεις, ούτε για πολύπλοκες 

διαδικασίες. Πρέπει άμεσα να προχωρήσουμε σε 

ορθολογική χρησιμοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ 

ώστε, την κρίσιμη αυτή περίοδο, να συμβάλλουμε 

αποφασιστικά στην αντιμετώπιση της ύφεσης, στη 

στήριξη της επιχειρηματικότητας και στη δημιουργία 

θέσεων απασχόλησης. 

Έχετε μακρόχρονη εμπειρία από τη θητεία σας 
τόσο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και σε ση-
μαντικές θέσεις σε υπουργεία. Πώς βλέπετε να 
εξελίσσεται η προσπάθεια της χώρας μας για 
την έξοδο από τη μεγάλη οικονομική κρίση που 
τη μαστίζει;

Οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες. Θέλει δουλειά, 

δουλειά και πάλι δουλειά! Είμαι πεπεισμένος όμως 

ότι θα πετύχουμε. Αλλιώς δεν θα βρισκόμουν εδώ 

και δεν θα είχα αναλάβει την θέση του Προέδρου 

της ΜΟΔ.

Η ΜΟΔ απασχολεί ένα σημαντικό αριθμό στελε-
χών που μέρα με τη μέρα νιώθει μεγαλύτερη 
εργασιακή ανασφάλεια λόγω της κρίσης. Ως 
Πρόεδρος της εταιρείας θα θέλατε να μας πείτε 
τι προσπάθειες γίνονται για την εξασφάλιση της 
εργασιακής τους σταθερότητας; 

Όπως είπα και προηγουμένως και δεν θα κουραστώ 

να το επαναλαμβάνω, η ΜΟΔ είναι καθοριστικός 

παράγοντας για την ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ. Κύριος 

Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Στην παρούσα φάση η ΜΟΔ 

διαθέτει 6 Ομάδες Κρούσης και οι κατηγορίες έρ-

γων που κυρίως υποστηρίζονται είναι έργα υποδο-

μών στους τομείς των μεταφορών, περιβάλλοντος, 

ενέργειας, υγείας, παιδείας, πολιτισμού, τουρισμού, 

τεχνολογιών πληροφορικής καθώς και έργα ενίσχυ-

σης της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης. 

Στο πλαίσιο υποστήριξης των ΠΕΠ δίνεται ιδιαίτερη 

βαρύτητα στη στήριξη δικαιούχων σε νησιωτικές 

περιοχές λόγω των ιδιαίτερων γεωγραφικών προ-

βλημάτων και της απομόνωσης που αυτές αντιμε-

τωπίζουν. Τα στελέχη των ομάδων μετακινούνται και 

παραμένουν στις έδρες των δικαιούχων παρέχοντας 

τις υπηρεσίες τους για όσο διάστημα απαιτείται. Πα-

ράλληλα υποστηρίζονται  δικαιούχοι Τομεακών Προ-

γραμμάτων (όπως του ΕΠ «Περιβάλλον και Αειφόρο 

Ανάπτυξη και του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυνα-

μικού»), φορείς για την επιτάχυνση υλοποίησης με-

γάλων έργων με προτεραιότητα τα «Έργα-Γέφυρα» 

καθώς και φορείς υλοποίησης προκειμένου να ολο-

κληρώσουν τα ημιτελή τους έργα από το Γ’ ΚΠΣ. 

Κάνοντας μια σύντομη αποτίμηση του έργου της 

ΜΟΔ, πώς αξιολογείτε τη μέχρι σήμερα συμβολή 

της στην υποστήριξη των Κοινοτικών Πλαισίων 

Στήριξης και του ΕΣΠΑ;

Παρότι είμαι μόλις 6 μήνες στο «τιμόνι» της εταιρεί-

ας, έχω παρακολουθήσει - λόγω της προηγούμενης 

ιδιότητάς μου - την πορεία της ΜΟΔ από την ίδρυσή 

της και δεν είναι υπερβολή να ισχυριστώ ότι η ΜΟΔ 

έχει συμβάλει καθοριστικά στην υλοποίηση των 

ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ. Στο Β΄ΚΠΣ συγκρότησε ομάδες 

που ανέλαβαν τον ρόλο της Γραμματείας Επιτροπών 

Παρακολούθησης που αποτέλεσαν στη συνέχεια τον 

βασικό πυρήνα για την στελέχωση των αντίστοιχων 

Διαχειριστικών Αρχών του Γ΄ΚΠΣ. Υποστήριξε - υπό 

συνθήκες εξαιρετικής πίεσης - τις ελληνικές αρχές 

στην υλοποίηση των  διοικητικών, οργανωτικών και 

διαδικαστικών μεταρρυθμίσεων του περιβάλλοντος 

διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου του ΚΠΣ, 

καλύπτοντας σημαντικές ελλείψεις οργανωτικού 

περιεχομένου σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης και 

εφαρμογής. Έφερε σε πέρας τη διαδικασία στελέ-

χωσης των Ειδικών Υπηρεσιών, πραγματοποίησε 

πληθώρα ομαδικών προγραμμάτων κατάρτισης στε-

λεχών (συμπεριλαμβανομένου και του e-learning), 

προχώρησε με ιδιαίτερα εντατικούς ρυθμούς στην 

περαίωση του έργου στέγασης των Ε.Υ. και στον πλή-

ρη εξοπλισμό των γραφείων τους, προτυποποίησε 

διαδικασίες και λειτουργίες,  δημιούργησε εργαλεία 

οργάνωσης και καινοτόμα πληροφοριακά συστήμα-

τα, ενώ παράλληλα ενεργοποίησε  τις Ομάδες  για 

την υποστήριξη των δικαιούχων που αναφέραμε 

παραπάνω. Θεωρώ ότι το σύνολο του ανθρώπινου 

δυναμικού της ΜΟΔ (αποσπασμένα στελέχη και 

Κεντρική Υπηρεσία) στα 15 χρόνια λειτουργίας της  

εταιρίας στο πλευρό της δημόσιας διοίκησης  έχει δι-

αδραματίσει σημαντικό ρόλο στη χρηστή διαχείριση 

των έργων, στη συστηματοποίηση της παρακολού-

θησης ,στην επιτάχυνση των ρυθμών υλοποίησης και 

απορρόφησης των πόρων, στην ποιοτική βελτίωση 

των διαδικασιών και στην έγκαιρη αντιμετώπιση των 

παραμέτρων καθυστέρησης.

Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ότι η ΜΟΔ είναι 

ένας πρότυπος δικαιούχος και όλα τα έργα που έχει 

σχεδιάσει, ωριμάσει και υλοποιήσει έχουν ολοκλη-

ρωθεί με επιτυχία. Υφίσταται ετησίως πολλαπλούς 

ελέγχους από διάφορους φορείς και ελεγκτικά όρ-

γανα όπως ορκωτοί λογιστές, Επιτροπή Δημοσιονο-

μικού Ελέγχου, Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης κλπ. 

και διαπιστώνεται πάντοτε η άρτια εφαρμογή των 

συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των έργων κα-

θώς και η χρηστή οικονομική διαχείριση των πόρων.

Ο Μάριος Καμχής γεννήθηκε στην Αθήνα 

στις 17 Απριλίου 1946. Σπούδασε Αρχιτεκτο-

νική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και 

συνέχισε τις σπουδές του στη Χωροταξία και 

Πολεοδομία στο Λονδίνο. Δίδαξε στο τμήμα 

Σχεδιασμού της Αρχιτεκτονικής Ένωσης και 

το 1977 του απενεμήθη ο τίτλος του Διδά-

κτορα της Φιλοσοφίας (PhD) από την Σχολή 

Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του 

Λονδίνου (LSE). Συνέχισε την έρευνά του με 

υποτροφία Fullbright στο Πανεπιστήμιο UCLA 

της Καλιφόρνια και το 1979 εκδόθηκε το βι-

βλίο του «Θεωρία του Σχεδιασμού και Φιλο-

σοφία».Έχει μακρόχρονη διοικητική εμπειρία 

από την θητεία του στην Ευρωπαϊκή Επιτρο-

πή και ως επικεφαλής ομάδων σε Ελληνικά 

Υπουργεία. 

Από το 1978 μέχρι και το 1984 εργάστηκε 

στην Αθήνα ως μελετητής σε θέματα πολεο-

δομίας, χωροταξίας και περιφερειακής ανά-

πτυξης. Ήταν επιστημονικός σύμβουλος στο 

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για θέματα 

περιφερειακής πολιτικής και συντονιστής της 

ομάδας για την κατάρτιση του Εθνικού Προ-

γράμματος Ακτών. Το 1984 ήταν σύμβουλος 

του Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Γ. Βάρφη 

και πρόεδρος της ομάδας του Συμβουλίου 

Υπουργών της ΕΕ για το ελληνικό μνημόνιο. 

Από το 1985 μέχρι τον Απρίλιο του 2011 ήταν 

στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχει 

διατελέσει: Υποδιευθυντής και Διευθυντής 

του γραφείου του Επιτρόπου Γ. Βάρφη (1985-

88) με αρμοδιότητα την Περιφερειακή Πο-

λιτική και το συντονισμό των διαρθρωτικών 

ταμείων, Προϊστάμενος Μονάδας στη Γενική 

Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αρμοδιότητες τον 

συντονισμό των κοινοτικών πρωτοβουλιών, 

τη χωροταξία και τις καινοτόμες ενέργειες. 

Διετέλεσε επίσης Διευθυντής της Αντιπρο-

σωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 

Ελλάδα (1996-2001) και Σύμβουλος στη Γε-

νική Διεύθυνση Τύπου και Επικοινωνίας της 

Ευρωπαϊκής Πολιτικής.

Έχει σημαντικό συγγραφικό έργο. Το 2007 

εκδόθηκε το βιβλίο του «Η Ενοποίηση του 

Ευρωπαϊκού Χώρου». Διδάσκει ως επισκέ-

πτης καθηγητής στο μεταπτυχιακό τμήμα της 

Σχολής Περιφερειακής Ανάπτυξης στο Πανε-

πιστήμιο Θεσσαλίας. Είναι έγγαμος με δύο 

παιδιά.

Ανέλαβε Πρόεδρος της ΜΟΔ στις 17 Μαΐου 

2011.

στόχος και επιδίωξή μου είναι η ΜΟΔ να διαδραματί-

σει ένα σημαντικό ρόλο και μετά το 2015 που λήγει 

το ΕΣΠΑ. Ως Πρόεδρος της ΜΟΔ σας διαβεβαιώνω ότι 

προσπαθώ με όλες μου τις δυνάμεις να πετύχω ότι 

καλύτερο για την εταιρία και τους εργαζόμενούς της. 

Για μένα η εταιρεία είναι οι εργαζόμενοι της.
Η Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης, η γνωστή ΜΟΔ σε όσους έχουν ασχοληθεί με το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 
και το ΕΣΠΑ, είναι μια εταιρία του δημοσίου που δημιουργήθηκε το 1996 προκειμένου να παρέχει επιστημονική 
και τεχνική στήριξη της δημόσιας διοίκησης στη διαχείριση των αναπτυξιακών προγραμμάτων, ιδίως εκείνων 
που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως πρόεδρος της εταιρείας εδώ και ένα εξάμηνο, ο κ. 
Μάριος Καμχής είχε πολλά και ενδιαφέροντα να μας πει για την πορεία της ΜΟΔ και τον καθοριστικό της ρόλο 
στην υλοποίηση των Προγραμμάτων, αλλά και για τις προτεραιότητες που έχει θέσει για τη λειτουργία και τον 
προγραμματισμό της. Θεωρώντας ότι με τη σωστή διαχείριση οι πόροι του ΕΣΠΑ, μπορούν να γίνουν παράγοντας 
αντιμετώπισης της τρέχουσας ύφεσης, μας διαβεβαιώνει ότι η ΜΟΔ δουλεύει σκληρά για να συμβάλει στην πρό-
οδο του ΕΣΠΑ και ενισχύει τις Ομάδες Κρούσης που τίθενται στη διάθεση των φορέων που υλοποιούν έργα.

Τα γραφεία της ΜΟΔ βρίσκονται στην οδό Λ. 
Ριανκούρ στην Αθήνα.
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Παρουσίαση

Αποκατάσταση-ανάδειξη 
αρχαιολογικού χώρου 
Καμείρου Ρόδου

Τληπόλεμος δ’ Ἡρακλεΐδης ἠΰς τε μέγας τε

ἐκ Ῥόδου ἐννέα νῆας ἄγεν Ῥοδίων ἀγερώχων,

οἳ  Ῥόδον ἀμφενέμοντο διὰ τρίχα κοσμηθέντες

Λίνδον Ἰηλυσόν τε καὶ ἀργινόεντα Κάμειρον.

Ὁμήρου Ἰλιάς, ραψωδία Β («κατάλογος νηῶν»), 653-656

(Ο Τληπόλεμος ο γιος του Ηρακλή, ωραίος και μεγαλόσωμος, οδηγούσε τα 

εννέα πλοία των περήφανων Ροδίων, από την Ρόδο, αυτών που κατοικούσαν 

στη Ρόδο μοιρασμένοι σε τρεις πολιτείες, στη Λίνδο, στην Ιαλυσό και στην 

Κάμειρο την ασπροχώματη.)

Το έργο
Την αξιοποίηση ενός σπουδαίου κέντρου της Αρχαϊκής και της Ελληνιστικής εποχής ως επισκέψιμου χώρου έχει στόχο το έργο 
«αποκατάσταση - ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Καμείρου Ρόδου», που εντάθχηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & 
Νήσων Αιγαίου 2007-2013 με προϋπολογισμό 1,2 εκ. €. Το έργο αυτό, στο δεύτερο (μετά τη Λίνδο) από πλευράς επισκεψιμότητας 
αρχαιολογικό χώρο της Ρόδου, που υλοποιείται ήδη από την ΚΒ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΕΠΚΑ) του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, αναμένεται να αυξήσει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον των επισκεπτών της περιοχής.

«Αργινόεις Κάμειρος»

Ο αρχαίος ποιητής Πίνδαρος λέει ότι ο 

θεός Ήλιος ερωτεύτηκε τη νύμφη Ρόδο. 

Μαζί έκαναν επτά γιούς, τους Ηλιάδες, 

και μια κόρη, την Ηλεκτριώνη. Ο ένας 

από τους γιούς του Ήλιου, ο Κέρκαφος, 

γέννησε τρεις γιούς:  τον Κάμειρο, τον Ιά-

λυσο και τον Λίνδο. Ο Όμηρος αναφέρει 

ότι τα τρία αυτά αδέρφια μοίρασαν το 

νησί σε τρία μέρη και έδωσαν το όνομά 

τους σε κάθε ένα αντίστοιχα. 

Κάπως έτσι άρχισαν να υπάρχουν οι 

τρεις σπουδαίες αρχαίες πόλεις-κράτη 

του νησιού και οι ευρύτερες περιοχές 

τους, που υπάρχουν μέχρι σήμερα. Η 

σημερινή Κάμειρος ή Κάμιρος -ανα-

λόγως σε ποια μαρτυρία θα στη-ριχτεί 

κανείς- καταλάμβανε μέρος της βο-

ρειοδυτικής πλευράς του νησιού, που 

μέχρι και σήμερα φημίζεται για τα 

εύφορα αργιλώδη λευκόχρωμα εδάφη 

της και τον αγροτικό της χαρακτήρα. Δεν 

είναι τυχαίο ότι ο Όμηρος την ονόμαζε

«Αργινόεντα Κάμειρον», ούτε ότι οι κά-

τοικοι λάτρευαν προϊστορικές θεότητες, 

τους Μυλάντιους θεούς, που λέγεται ότι 

δίδαξαν στους ανθρώπους το άλεσμα 

και το ζύμωμα. 

Από τότε μέχρι σήμερα, η αρχαία 

Κάμειρος έχει καταστραφεί δύο φορές 

από ισχυρούς σεισμούς, το 227 π.Χ. 

και το 150 μ.Χ. και δεν αναστηλώθηκε. 

Παρέμεινε προστατευμένη κάτω από 

το έδαφος για 1.500 περίπου χρόνια, 

μέχρι που ο Άγγλος αρχαιολόγος New-

ton επισήμανε, το 1856, τη μικρή 

πόλη συνολικής έκτασης 45 περίπου 

στρεμμάτων, χτισμένη αμφιθεατρικά, 

σε πλαγιά με θέα τη θάλασσα. Λίγα 

χρόνια αργότερα, την περίοδο της Ιτα-

λοκρατίας, ξεκίνησαν οι ανασκαφές και 

οι πρώτες συστηματικές επεμβάσεις 

συντήρησης και αποκατάστασης των ο-

ρατών αρχαιοτήτων (έκτασης 25 στρεμ-

μάτων) οι οποίες διάρκεσαν μέχρι το 

1945. Από εκείνη την πρώτη απόπειρα 

αναστήλωσης, οι σύγχρονοι αρχαιολό-

γοι βρήκαν, εκτός των σπιτιών, δύο 

λουτρά, εργαστήρια και καταστήματα, 

αλλά ελάχιστα περαιτέρω στοιχεία, κα-

θώς τα περισσότερα αρχαιολογικά ημε-

ρολόγια κάηκαν κατά τη διάρκεια του 

Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.  

Η Μελίνα Φιλήμονος είναι πτυχιούχος 

της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και 

διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

Προΐσταται της ΚΒ΄ Εφορείας Προϊστορικών 

και Κλασικών Αρχαιοτήτων από το 2001.  

Η Βασιλική Πατσιαδά είναι πτυχιούχος 

της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και 

διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

Υπηρετεί στην ΚΒ΄ Εφορεία Προϊστορικών 

και Κλασικών Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου και 

είναι υπεύθυνη για τον αρχαιολογικό χώρο 

της Καμείρου. 

Η υπεύθυνη για τον αρχαιολογικό χώρο 
της Καμείρου που υπηρετεί στην ΚΒ’ ΕΠΚΑ 
κα Βασιλική Πατσιαδά, μας περιγράφει 
τη ρυμοτομία της αρχαίας πόλης: «Ο 
αρχαιολογικός χώρος της Καμείρου απο-
τελεί χαρακτηριστικό δείγμα μιας μικρής 
αρχαίας πόλης των ελληνιστικών/ρω-
μαϊκών χρόνων, οικοδομημένης αμφιθεα-
τρικά στο εσωτερικό μιας φυσικής κοιλά-
δας σύμφωνα με τις αρχές της ελληνιστικής 
πολεοδομίας. Η πόλη ήταν διαιρεμένη σε 
τρεις ζώνες με διαφορετική λειτουργία: 
α) στην αγορά, στο κατώτερο επίπεδο, 
με υπαίθρια ιερά που ήταν ταυτόχρονα 
χώροι συνάθροισης των τοπικών αρχών, 
β) στη ζώνη με τις οικίες, διαιρεμένη σε 
οικοδομικά τετράγωνα από κάθετα τεμνό-
μενους δρόμους και γ) στην ακρόπολη, 
στην κορυφή της κοιλάδας, όπου βρισκό-
ταν το ιερό της Αθηνάς Καμιράδος, με ελ-
ληνιστικό ναό, μεγάλη δεξαμενή από την 
αρχαϊκή φάση της πόλης, και στοά μήκους 
200 μ., η οποία επέστεφε σκηνογραφικά 
την πόλη».  

Οι εργασίες σήμερα

Ένας επισκέψιμος χώρος σύγχρονων 

προδιαγραφών

Έτσι λοιπόν με πόρους του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Κρήτης & Νήσων Αιγαίου, η  
ΚΒ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων ανέλαβε να καθαρίσει, να 
συντηρήσει και να αποκαταστήσει όλον 
τον επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο. Όπως 
είναι αυτονόητο, ένας τέτοιος χώρος 
χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα. Ήδη, πα-
ρουσιάζει σοβαρά προβλήματα, κυρίως 
κατακρημνίσεις και φθορές τοίχων, έντονη
διάβρωση του εδάφους στην ακρόπολη, 
ρηγματώσεις στα περιστύλια κ.ά., προ-
βλήματα που οφείλονται τόσο στη φθορά 
του χρόνου, όσο και στα όμβρια ύδατα τα 
οποία ρέουν από την ακρόπολη προς τον 
αρχαιολογικό χώρο, αλλά και σε πυρκαγιά 
που ξέσπασε το Δεκέμβριο του 2008. Η 
συνολική έκταση των 25 στρεμμάτων 
πρόκειται πλέον να καθαριστεί από 
την αυτοφυή βλάστηση, ενώ θα πραγ-
ματοποιηθεί στερέωση, ανάταξη και συντή-
ρηση των τοίχων των αρχαίων οικιών και 
των δημόσιων κτιρίων και θα γίνουν μελέτες 
αποκατάστασης των αναστηλωμένων κιό-
νων του ναού του Πυθίου Απόλλωνος και 
των περιστυλίων.

Η υλοποίηση και μόνο της αρχαιολογικής 
μελέτης θα ήταν αρκετή προκειμένου να 
διασωθεί ένα τόσο σημαντικό κομμάτι της 
ιστορίας. Ωστόσο το έργο προβλέπει και 
σύγχρονες υποδομές για την εξυπηρέτηση 
του κοινού, ώστε η Αρχαία Κάμειρος να 
αποτελεί πλέον έναν ακόμη ισχυρότερο 
πόλο έλξης για τους επισκέπτες. Έτσι, το 
υφιστάμενο κτίριο θα επισκευαστεί και 
θα επεκταθεί, προκειμένου να στεγάσει 
γραφεία, πωλητήριο και κυλικείο, η είσοδος 
θα διαμορφωθεί ώστε να υπάρχει φυλάκιο 
και καθιστικός χώρος και τέλος υπάρχει 
μέριμνα για τον εξοπλισμό των γραφείων, 
τη δημιουργία χώρων υγιεινής, αλλά 
και την περίφραξη του χώρου σε μήκος 
1.100 μέτρων, με διαδρομές επίσκεψης 
συνολικού μήκους 700 περίπου μέτρων.
Η προϊσταμένη της Εφορείας κα Μελίνα 
Φιλήμονος,  συνοψίζει το τι περιλαμβάνει 
το έργο: «Το έργο του ΕΣΠΑ, που άρχισε 
να υλοποιείται ουσιαστικά από τις 
αρχές του 2011, προβλέπει αφενός μεν 
αναστηλωτικές  εργασίες  στις  οικίες  και
στα άλλα οικοδομήματα, σύνταξη και υλο-
ποίηση μελέτης απορροής των ομβρίων, 
καθαρισμούς, καταγραφή, αποτύπωση και 
τεκμηρίωση των μνημείων, και αφετέρου 
ανέγερση χώρων εξυπηρέτησης κοινού 
(WC, γραφεία, κυλικείο), αποκατάσταση 
δικτύων, περίφραξη, διαμόρφωση της ει-
σόδου, δημιουργία  διαδρομών  περιήγησης. 
Έχει ήδη αρχίσει η συντήρηση και ανάταξη 
των τοίχων των αρχαίων οικιών και βρί-
σκονται σε εξέλιξη οι οικοδομικές εργασί-
ες για την ανέγερση των χώρων εξυπη-
ρέτησης κοινού». 

Η μεγάλη στοά της ακρόπολης με αναστηλωμέ-
νο μέρος της κιονοστοιχίας της από τους Ιταλούς. 
Κατέπεσε από καταιγίδα το 1968.

Περιστύλιο αρχαίας οικίας μετά την υποστύλωση των κιόνων του.

Τρεις διαδοχικές φάσεις επίστρωσης δαπέδου 
στο εσωτερικό δωματίου αρχαίας οικίας.
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Εν ολίγοις

Μέτρα για την επιτάχυνση του ΕΣΠΑ

Οι πόροι του ΕΣΠΑ είναι πολύ-

τιμοι για τη χώρα μας καθώς 

έχουν σημαντική συμβολή στην 

αντιμετώπιση της κρίσης και την 

ανάκαμψη της ελληνικής οικο-

νομίας. Γι αυτό και γίνεται με-

γάλη προσπάθεια ώστε οι πόροι 

αυτοί να εισρέουν πιο εύκολα 

και πιο γρήγορα, χωρίς να σκο-

ντάφτουν στη γραφειοκρατία και 

τον κακό προγραμματισμό.

Ένα βήμα για την ταχύτερη εί-

σπραξη των πόρων του ΕΣΠΑ 

-όπως είχαμε γράψει και στο 

προηγούμενο τεύχος της ΕΠι-

ΚοιΝωνίΑς- ήταν η συμφωνία 

με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 

την αύξηση του ποσοστού της 

κοινοτικής συγχρηματοδότησης 

στα Επιχειρησιακά Προγράμματα 

του ΕΣΠΑ σε 85%. Με τη συμφω-

νία αυτή η χώρα μας έχει τώρα 

τη δυνατότητα να αντλήσει τα 

ίδια ποσά από τα Κοινοτικά Τα-

μεία καταβάλλοντας μικρότερη 

δική της συμμετοχή. Υπενθυμί-

ζουμε ότι η Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου (όπως και της Στερεάς 

Ελλάδας) εξαιρέθηκε από την 

εφαρμογή αυτής της οριζόντιας 

ρύθμισης και έτσι δεν επέρχεται 

καμία μείωση στους πόρους των 

280 εκ. € που της αντιστοιχούν 

από το Επιχειρησιακό Πρόγραμ-

μα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου (σε 

διαφορετική περίπτωση λόγω της 

ισοκατανομής, ειδικά για τις δύο 

Περιφέρειες, ανάμεσα στο ποσο-

στό της εθνικής και της κοινοτικής 

συμμετοχής, οι πόροι αυτοί θα 

μειώνονταν σημαντικά).

Ένα άλλο επίσης σημαντικό βήμα 

προς την ίδια κατεύθυνση είναι 

και τα μέτρα για την επιτάχυνση 

της υλοποίησης του ΕΣΠΑ, που 

ανακοίνωσε με πρόσφατη εγκύ-

κλιό του το Υπουργείο Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας.

Συγκεκριμένα:

• Κάθε έργο για το οποίο έχουν 

περάσει πάνω από 6 μήνες από 

την προγραμματισμένη ημερομη-

νία δημοπράτησής του θα απε-

ντάσσεται από το ΕΣΠΑ

• Αν μια Διαχειριστική Αρχή καθυ-

στερεί πάνω από 6 μήνες να εκδώ-

σει τις προβλεπόμενες προσκλή-

σεις για υποβολή προτάσεων και 

πάνω από 1 χρόνο για να εντάξει 

έργα, μπορεί ακόμη και να χάσει 

το δικαίωμα να διαχειρίζεται τους 

πόρους που έχει στη διάθεσή της

• Για κάθε έργο που εντάσσεται 

στο ΕΣΠΑ ο αρμόδιος φορέας θα 

πρέπει το αργότερο μέσα σε 60 

ημέρες να υποβάλει για έγκριση 

από τη Διαχειριστική Αρχή τα τεύχη 

δημοπράτησης του έργου. Σε δι-

αφορετική περίπτωση το έργο θα 

απεντάσσεται

• Οι Διαχειριστικές Αρχές έχουν την 

ευελιξία να μεταφέρουν πόρους στις 

κατηγορίες εκείνες των έργων που 

παρουσιάζουν μεγαλύτερη ωριμό-

τητα σε σχέση με τις υπόλοιπες

• Με ευθύνη των Διαχειριστικών 

Αρχών θα προσδιοριστούν τα «ώρι-

μα» έργα και τα έργα «σημαίες» 

για κάθε Δήμο, Περιφέρεια ή τομέα. 

Τα έργα δηλαδή που μπορούν ξεκι-

νήσουν άμεσα και που η υλοποίη-

σή τους θα συμβάλει καθοριστικά 

στην ανάπτυξη μιας περιοχής, στην 

ανταγωνιστικότητά της και στη δη-

μιουργία προοπτικών για νέες θέ-

σεις απασχόλησης. Τα έργα αυτά θα 

ταξινομηθούν κατά βαθμό ωριμό-

τητας, προκειμένου να δημιουργη-

θεί μια «δεξαμενή» ώριμων έργων 

που θα αξιοποιηθεί στο σχεδιασμό 

των νέων προσκλήσεων για υπο-

βολή προτάσεων. 

Στα Βήματα του ΕΣΠΑ

Η εξέλιξη της πορείας του 
Προγράμματος

Στο τέλος του Οκτωβρίου η συνολι-
κή εικόνα που παρουσίαζε το Πρό-
γραμμα (στο μέρος του φυσικά που 
αφορά το Νότιο Αιγαίο) ήταν η εξής:

• Είχαν δημοσιοποιηθεί προσκλή-
σεις ύψους 497 εκ. €

• Είχαν ενταχθεί συνολικά πράξεις 
προϋπολογισμού 555 εκ. € 

• Είχαν αναληφθεί νομικές δεσμεύ-
σεις 426,6 εκ. € και 

• Είχαν πραγματοποιηθεί πληρωμές 
183,5 εκ. € (ποσοστό 65,5%)

(δείτε το ιστόγραμμα της πορείας του 
Προγράμματος στο Νότιο Αιγαίο)

Ας δούμε τώρα πώς διαμορφώνεται 
η εικόνα αυτή στο ίδιο χρονικό δι-
άστημα σε σχέση με τις δράσεις 
που διαχειρίζεται η Ενδιάμεση Δια-
χειριστική Αρχή της Περιφέρειας. 
Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου η ΕΔΑ 
είχε δημοσιοποιήσει  37  προσκλή-
σεις στους τελικούς δικαιούχους, 
προκειμένου να υποβάλουν προ-
τάσεις για ένταξη στο Πρόγραμμα, 
καθώς και 3 προσκλήσεις τομεακών 
επιχειρησιακών προγραμμάτων.
Μέχρι τις 31/10/2011 είχαν ενταχθεί

• Στο Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου: 
110 πράξεις προϋπολογισμού 201,8 

γραμμα 3 έργα διαχείρισης λυμάτων 
συνολικού προϋπολογισμού 10,3 εκ. €
με δαπάνες ύψους 9,7 εκ. €, προ-
κειμένου να μεταφερθούν στο Ε.Π. 
Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη.

(στο οπισθόφυλλο υπάρχει αναλυ-
τικός πίνακας με τις προσκλήσεις 
που έχουν ανοικτή προθεσμία για
υποβολή προτάσεων και τους πό-
ρους που είναι διαθέσιμοι για νέα 
έργα. Υπάρχει ακόμη  πίνακας με ό-
λα  τα νέα έργα που εντάχθηκαν το 
δίμηνο που πέρασε).

εκ. €, για τα οποία έχουν πραγματο-
ποιηθεί δαπάνες ύψους 33,9 εκ. €.

• Στο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού: 1 πράξη προϋπολογισμού 
432 χιλ. €, για την οποία έχουν πραγ-
ματοποιηθεί δαπάνες 414 χιλ. € και 

• Στο Ε.Π. Περιβάλλον - Αειφόρος
Ανάπτυξη: 18 πράξεις προϋπολογι-
σμού 21,7 εκ. € για τα οποία έχουν 
πραγματοποιηθεί δαπάνες ύψους 
2,4 εκ. €.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι μετά
από σχετική οδηγία του Υπουργείου 
Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας  &
Ναυτιλίας, απεντάχθηκαν από το Προ-
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ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

Πορεία προγράμματος στο Νότιο Αιγαίο
(μέχρι τέλος Οκτωβρίου)

555

426,6

183,5
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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
Προϋπολογισμόςα/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

1

2

3

4

5

6

7

8

 

9

1

2

19

35

32

4

39

40

14

15

17

9

27

30

57

75

76

56

61

75

76

30

44

45

Λιμένες

Συνδρομή στη βελτίωση τουριστικών υπηρεσιών

Εξοπλισμός ΙΕΚ

Υποδομές στον τομέα της υγείας

Προστασία και ανάδειξη φυσικής κληρονομιάς

Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Αστική και Αγροτική Αναγέννηση

Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης (για τα μικρά νησιά

και τις περιοχές χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης της Περιφέρειας)

Υποδομές στον τομέα της υγείας  (για τα μικρά νησιά

και τις περιοχές χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης της Περιφέρειας)

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

Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών στερεών αποβλήτων

Διαχείριση και διανομή νερού

2.298.466

5.692.000

1.000.000

5.342.143

5.000.000

9.000.000

5.315.995

3.502.230

8.500.000

15.246.056

37.989.195

ΣΥΝΟΛΑ                     7.550.320

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

ΣΥΝΟΛΑ                    36.609.436

Προθεσμία υποβολής 
προτάσεων

16/12/2011

31/7/2012

31/12/2011

4/1/2012

13/8/2012

31/12/2012

12/11/2012

4/1/2012

12/11/2012

13/12/2011

16/7/2012

Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Έργα που εντάχθηκαν από την ΕΔΑ της Περιφέρειας στο διάστημα από 1/7 έως 30/10/2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

2

3

4

5

6

3

3

3

6

6

9

9

9

9

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

12

4

4

4

4

4

2

23

23

23

57

57

59

75

75

75

75

76

77

75

77

23

30

75

75

76

85

44

44

44

44

44

45

1.100.000

1.837.597

4.180.305

348.000

1.330.000

2.000.000

2.180.000

800.000

881.880

4.534.000

1.700.000

1.198.800

848.278

2.273.600

1.025.199

5.500.000

810.000

3.504.005

497.770

60.000

193.540

53.000

550.000

5.335.100

999.920

418.760

Βελτίωση δρόμου από Αγ. Ματθαίο (Καλαμούρια) έως δρόμο

Αγ. Αρσενίου - Αγ. Άννας Νάξου 

Βελτίωση επαρχιακής οδού Σπόα - Όλυμπος Καρπάθου

Βελτίωση επαρχιακής οδού Αγ. Ισίδωρος - Λάερμα Ρόδου

Αποκατάσταση - σήμανση αγροτικών μονοπατιών Νισύρου

Ολοκλήρωση - αποκατάσταση κτηριακού συγκροτήματος Καλλιθέας Ρόδου

Αποκατάσταση διατηρητέου νεοκλασικού σχολείου Μεσαιωνικής Πόλης 
Ρόδου και μετατροπή του σε Πολιτιστικό - Εκπαιδευτικό Κέντρο

2ο Γυμνάσιο Κω

Νηπιαγωγείο Νάουσας Πάρου

Ανέγερση 20ου διθέσιου ολοήμερου Νηπιαγωγείου Πόλης Ρόδου

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Γενναδίου Ρόδου

Προμήθεια εξοπλισμού βιοϊατρικής τεχνολογίας για το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου

Βρεφονηπιακός - παιδικός σταθμός Αφάντου Ρόδου

Εξοπλισμός ειδικών σχολείων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Ανέγερση παιδικού σταθμού Ζηπαρίου ν. Κω

Δημοτική οδοποιία Αγαθονησίου

Κατασκευή αποβάθρας στη θέση Πέταλο λιμένα Σύμης

Επέκταση Σχολικού Συγκροτήματος Απερίου Καρπάθου

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Γαυρίου Άνδρου

Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Χάλκης

Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση έργων στο ΕΣΠΑ

Επέκταση ΧΥΤΑ Αγαθονησίου

Αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Ολύμπου Καρπάθου στη θέση “Πέι”

Περιβαλλοντική αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δημοτικής Κοινότητας Πυλίου Κω , 
στη θέση “Αγ. Κωνσταντίνος”

Επέκταση ΧΥΤΑ βόρειας Ρόδου

Προμήθεια εξοπλισμού ΧΥΤΑ Πάρου - Αντιπάρου

Προμήθεια 21 αυτόνομων συστημάτων παραγωγής και διάθεσης πόσιμου 
νερού στην Κάλυμνο

Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Δήμος Νισύρου

Δήμος Ρόδου

Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων
Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Δήμος Πάρου

Δήμος Ρόδου

Δήμος Ρόδου

Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου

Δήμος Ρόδου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Δήμος Κω

Δήμος Αγαθονησίου

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδ/σου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Δήμος Άνδρου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Δήμος Ρόδου

Δήμος Κω

Δήμος Ρόδου

Δήμος Πάρου

Δ.Ε.Υ.Α. Καλύμνου

Άξονας
Προτερ.

Θεματική
Προτεραιότητα

Τίτλος Έργου Δικαιούχοςα/α Π/Υ Έργου


