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Αγαπητοί αναγνώστες,

Εξαιτίας των συνθηκών που δημιούργησε η 
εξάπλωση του κορωνοϊού, πολλές από τις νέες αλλά 
και τις καθιερωμένες εκδηλώσεις πληροφόρησης 
και επικοινωνίας αναβλήθηκαν σε ολόκληρη την 
Ευρώπη. Με το μήνυμα «προσαρμοζόμαστε και 
συνεχίζουμε» εμείς συνεχίζουμε την έκδοση της 
«ΕΠικοινωνίας» που συμπλήρωσε ήδη δέκα χρόνια 

κυκλοφορίας.

Μια από τις νέες και πρωτότυπες δράσεις που 
υλοποιήσαμε με επιτυχία την προηγούμενη χρονιά 
για την προβολή του Προγράμματος είναι το 
Explore the Aegean. Μία δράση που ελπίζουμε ότι 
θα καταφέρουμε να επαναλάβουμε το 2021, αφού 
είχε προγραμματιστεί και για φέτος, αλλά ανα-
γκαστήκαμε να την αναβάλουμε. Πρωτότυπο και 
καινοτόμο ήταν και το EU Delivers in the Regions, μια 
άλλη νέα δράση που παρουσιάζουμε στις επόμενες 
σελίδες, η οποία έδωσε τη δυνατότητα προβολής 
στο στολίδι της νεοκλασικής Ερμούπολης, το 

Θέατρο Απόλλων, στο τέλος του 2019. 

Διαβάστε ακόμη για τη σημαντική ενίσχυση του 
εξοπλισμού που προσέφερε το Επιχειρισιακό 
Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 στο 
Νοσοκομείο Ρόδου, τις δράσεις για την πρόληψη 
των εξαρτήσεων και την ψυχική υγεία, αλλά και 
για την ενίσχυση των δομών υγείας με πρόσθετο 
προσωπικό και τη δημιουργία νέων ομάδων 
επαγγελματιών υγείας που προγραμματίζονται 

άμεσα για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα.

Όπως σε κάθε τεύχος στις τελευταίες μας σελίδες 
μπορείτε να ενημερωθείτε για τις προσκλήσεις για 
υποβολή προτάσεων προς αξιολόγηση και ένταξη 
και για τη συνολική μέχρι τώρα πορεία υλοποίησης 

του Προγράμματος.

Καλή ανάγνωση.

Εκδίδεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

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

Επίβλεψη Έκδοσης: Βαγγέλης Αραγιάννης | Αγάπη Αδαμοπούλου | Αλέξανδρος Μπίστης
Δημιουργικό: Εν.Το.Πο.Σύρο | Εκτύπωση: Εκτυπωτική
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Προμήθεια ιατρικού και 
τεχνολογικού Εξοπλισμού Γενικού 
Νοσοκομείου Ρόδου

Η ανάγκη για ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας με 
σύγχρονα, εξοπλισμένα και στελεχωμένα νοσοκομεία 
φάνηκε εντονότερη από ποτέ με το χτύπημα της παν-
δημίας. Αν και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου 
Αιγαίου 2014-2020 είναι ένα Πρόγραμμα με πολύ 
περιορισμένους πόρους, διαθέτει ένα σημαντικό 
ποσό για την ενίσχυση των υποδομών υγείας. Από 
τους πόρους αυτούς 3,4 εκ. ευρώ κατευθύνονται στο 
Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου», 
προκειμένου να εφοδιαστεί με σύγχρονο εξοπλισμό η 
μεγαλύτερη υποδομή υγείας της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου. Στην ανασκόπηση της χρησιμότητας αυτού 
του εξοπλισμού, ο κ. Γρηγόριος Ρουμάνης, Διοικητής 
του Νοσοκομείου Ρόδου, επισφραγίζει τα οφέλη, μέσα 
από συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό.

Μια ιστορία αιώνων

Το Νοσοκομείο έχει μια ιστορία που πηγαίνει πίσω στους 
αιώνες. Ιδρύθηκε λίγο μετά την άφιξη των Ιωαννιτών 
Ιπποτών στο νησί, το 1309. Τα 10.000 χρυσά φλουριά 
που άφησε στη διαθήκη του το 1437 ο Καταλανός 
μεγάλος Μάγιστρος Antoni Fluvian βοήθησαν να χτιστεί 
ένα κτίριο που σώζεται μέχρι σήμερα και που ήταν 
σε θέση να δέχεται ασθενείς από τον 15ο αιώνα. Επί 
τουρκοκρατίας το κτίριο μετατράπηκε σε στρατώνα και 
οι εγκαταστάσεις του μεταφέρθηκαν σε νέο διώροφο

κτίριο έξω από τη Μεσαιωνική Πόλη. Στον ίδιο χώρο οι 
Ιταλοί κατακτητές άρχισαν το 1926 την κατασκευή του 
Νοσοκομείου της Ρόδου “Regina Elena”, σε σχέδια του  
αρχιτέκτονα Carlo Buscaglione. Με την απελευθέρωση 
και την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα το 
1948, το Νοσοκομείο περιήλθε στο ελληνικό δημόσιο. 
Η σημαντική τουριστική ανάπτυξη του νησιού άρχισε 
να δημιουργεί μεγάλες ανάγκες σε υποδομές υγείας, 
που αντιμετωπίστηκαν με εσωτερικές παρεμβάσεις, 
διαρρυθμίσεις και προσθήκες, με σημαντικότερη την 
προσθήκη νέας πτέρυγας 120 κλινών το 1986. Προ-
σθήκες, όμως, που δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν 
τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες. Έτσι, το 1994,  
θεμελιώθηκε το σημερινό κτίριο, στο οποίο εγκα- 
ταστάθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου «Ανδρέας 
Παπανδρέου» το 2000, με δυναμικότητα 335 κλινών 
πλήρες μονάδων, κλινικών και χειρουργείων. Μια με- 
γάλη υποδομή υγείας, που εξυπηρετεί όχι μόνο τους 
Ροδίτες αλλά και μια ευρύτερη μερίδα πληθυσμού. 
Γι’ αυτό, αν και βρίσκεται σε απομακρυσμένη νησιωτική 
και παραμεθόρια περιοχή, κατατάσσεται ανάμεσα στα 
μεγαλύτερα της χώρας.

Οι ανάγκες

Όταν το Νοσοκομείο Ρόδου εγκαταστάθηκε στο νέο 
του κτίριο, τον Μάιο του 2000, διέθετε νέο ιατρικό και 

παρουσίαση έργου
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τεχνολογικό εξοπλισμό. Μετά από δυο δεκαετίες συνε- 
χoύς λειτουργίας του, όμως, ο εξοπλισμός αυτός -όπως  
ήταν αναμενόμενο- άρχισε να παρουσιάζει βλάβες 
που δημιουργούσαν προβλήματα στη λειτουργία 
των μονάδων, των κλινικών και των χειρουργείων. Η 
υποστήριξη από τους αντιπροσώπους των μηχανημάτων 
ήταν δύσκολη και συχνά ήταν αδύνατο να βρεθούν 
ανταλλακτικά, ενώ οι συνεχείς επισκευές οδηγούσαν 
σε ολοένα και πιο αυξημένο κόστος λειτουργίας. Όπως 
επισήμανε ο Διοικητής του Νοσοκομείου, το πρόβλημα 
δεν ήταν μόνο το υψηλό κόστος επισκευής τους, αλλά 
κυρίως η δυσχέρεια στην εξυπηρέτηση των πολιτών, 
καθώς τα μηχανήματα έμεναν εκτός λειτουργίας για 
μεγάλα χρονικά διαστήματα. Έτσι, χρειάστηκε να γίνουν 
άμεσες ενέργειες για την αντικατάστασή τους.

Εκτός αυτού, τόσο οι εξελίξεις της επιστήμης και της 
τεχνολογίας όσο και οι αυξημένες απαιτήσεις για υπηρε- 
σίες υγείας επέβαλαν την αντικατάσταση του φθαρμένου 
και παρωχημένου εξοπλισμού. Ο κ. Ρουμάνης επεσήμανε 
τα οφέλη του έργου: «ο καινούργιος εξοπλισμός 
βοηθάει, αφενός εμάς να δίνουμε αξιόπιστες υπηρεσίες 
υγείας, αφετέρου τον πληθυσμό να εξυπηρετείται, να 
ανακουφίζεται και να εμπιστεύεται το Νοσοκομείο μας». 
Ήταν επιτακτικό το Νοσοκομείο να λειτουργεί με τις 
σύγχρονες συνθήκες και να παρέχει υψηλού επιπέδου 
υπηρεσίες προς τους πολίτες, ώστε να μη χρειάζεται 
να μετακινούνται προς την Αθήνα ή την Κρήτη και 
να υφίστανται πρόσθετη οικονομική και ψυχολογική 
ταλαιπωρία. Πλέον, προσφέρεται ένα μεγαλύτερο 
μέρος υπηρεσιών, σε ένα περιβάλλον αξιόπιστης και 
παραγωγικής φροντίδας υγείας.

Είναι αξιοσημείωτο ότι το Νοσοκομείο Ρόδου εξυπηρετεί 
τους 125.000 μόνιμους κατοίκους της Ρόδου, αλλά 
και τους κατοίκους των υπολοίπων νησιών της 
Δωδεκανήσου. Σε αυτόν τον αριθμό, προστίθεται το 
στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί στην περιοχή, ο 
πολύ μεγάλος αριθμός εποχιακών εργαζομένων, αλλά 
και πάνω από 2.000.000 τουρίστες που δέχεται το νησί σε 
ετήσια βάση. Αυτό το πληθυσμιακό εύρος μεταφράζεται 
σε ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά περιστατικών. Ο Διοικητής 
του Νοσοκομείου μάς ενημέρωσε σχετικά με τα στατι-
στικά στοιχεία: Το Νοσοκομείο αντιμετωπίζει ετησίως 
45.000 περιστατικά στα εξωτερικά ιατρεία, 43.000 στο 
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, ενώ νοσηλεύονται 
πάνω από 30.000 ασθενείς.

Ο νέος εξοπλισμός

Χάρη στη χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, με πόρους 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και του ελληνικού δημοσίου, το Νοσοκομείο Ρόδου 
αποκτά πλέον σύγχρονο ιατρικό και τεχνικό εξοπλισμό. 
Η χρηματοδότηση γίνεται με δύο ξεχωριστά έργα.

Το πρώτο από αυτά, προϋπολογισμού 1,2 εκατομμυρίων 

ευρώ περιλαμβάνει μηχανήματα 24 διαφορετικών κα- 
τηγοριών. Ανάμεσά τους μηχάνημα τεχνητού νεφρού, 
αναισθησιολογικό μηχάνημα, χειρουργικό οφθαλμο-
λογικό για θεραπεία καταρράκτη, φορητά ακτινοσκοπικά 
για χειρουργικές επεμβάσεις, υπερηχογράφος, ακο- 
ογράφος, ολοκληρωμένο σύστημα για λαπαροσκο-
πικές επεμβάσεις, πλήρης μονάδα ΩΡΛ για διαγνωστικές 
εξετάσεις και θεραπευτικές πράξεις, υπέρηχος μαιευτι-
κής για εφαρμογές μαιευτικής/γυναικολογίας, καρδιο- 
τοκογράφος για μέτρηση εμβρυϊκού καρδιακού 
ρυθμού και δραστηριότητας μήτρας, τυμπανογράφος, 
κ.ά. Η ένταξη του έργου έγινε τον Ιούνιο του 2017, η 
δε προμήθεια του εξοπλισμού έχει ολοκληρωθεί και 
βρίσκεται στη διάθεση του νοσοκομείου.

Ο εξοπλισμός που αποκτήθηκε μέσω του ΕΣΠΑ ενερ-
γοποιήθηκε άμεσα και είναι σε πλήρη χρήση, έχοντας 
τοποθετηθεί σε κομβικούς τομείς του Νοσοκομείου, 

Υπέρηχος καρδιολογικός

Κλίβανος ατμού ταχείας αποστείρωσης

Μηχάνημα τεχνητού νεφρού

παρουσίαση έργου

Οφθαλμολογικό Laser YAG Φορητό ακτινοσκοπικό C-ARM
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ενώ, όπως επιβεβαίωσε ο κ. Ρουμάνης, το προσωπικό 
εκπαιδεύτηκε στη διαχείριση και τη βέλτιστη αξιοποίησή 
του. Συνεπώς, η ανανέωση του εξοπλισμού διευκολύνει 
σε σημαντικό βαθμό το έργο της Διοίκησης και του 
ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, με στόχο να παρέχονται 
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας στους πολίτες.

Στην τρέχουσα πανδημία

Η ανανέωση των υλικών πόρων του Νοσοκομείου, μέσω 
του σύγχρονου εξοπλισμού που χρηματοδοτήθηκε από 
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έγινε για ακόμη έναν 
λόγο χρήσιμη, δεδομένης της έξαρσης της τρέχουσας 
πανδημίας του COVID-19. Το Νοσοκομείο έπρεπε 
να προσαρμοστεί διαχειριστικά και οργανωτικά στη 
νέα κατάσταση και το προσωπικό να εκπαιδευτεί. 
Δημιουργήθηκε μια ξεχωριστή κλινική όπου υπάρχουν 
θάλαμοι μαγνητικής πίεσης και δύο νέα Τμήματα Επει- 
γόντων Περιστατικών, με την αρωγή της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου. Επίσης, εξοπλίστηκε με μηχανήματα τα 
οποία δίνουν τη δυνατότητα για ταχύτερη διάγνωση. 
Για παράδειγμα, ένα PCR το οποίο αγοράστηκε από την 
Περιφέρεια με αποτέλεσμα την έγκαιρη διάγνωση σε 
μία ώρα, κάτι που σημαίνει εξοικονόμηση πόρων, αλλά 
κυρίως μείωση της αγωνίας και για το προσωπικό και για 
τους ασθενείς.

Στην κατακλείδα, ο διοικητής του Νοσοκομείου Ρόδου 
κ. Γρ. Ρουμάνης εντοπίζει το θετικό αντίκρισμα της 
ανανέωσης του εξοπλισμού, τόσο επίκαιρο λόγω της 
δύσκολης στιγμής για την παγκόσμια υγεία, δηλαδή το 
γεγονός ότι εξασφαλίσθηκαν οι συνθήκες να λειτουργεί 
το Νοσοκομείο με ασφάλεια και να προσφέρει αξιόπιστες 
παροχές υγείας: «Το διάστημα αυτό μας διευκόλυνε 
στο να εκπαιδευτούμε και να προετοιμαστούμε για την 
καλοκαιρινή σεζόν. Το Νοσοκομείο ετοιμάζεται και για 
αυτήν την περίοδο, όχι μόνο για τους τουρίστες αλλά 
και για τους κατοίκους των νησιών μας πράττοντας ό,τι 
καλύτερο μπορεί, επικαιροποιώντας τα πρωτόκολλα, 
συνεχίζοντας την εκπαίδευση, αναβαθμίζοντας τις 
εγκαταστάσεις και τα μηχανήματά του κι όλα αυτά σε 
αγαστή συνεργασία καταρχάς με την Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου, η οποία μας συμπαραστέκεται σε καθημερινή 
βάση -με το υλικό που μας προμηθεύει, είτε είναι 
μηχανήματα είτε είναι υγειονομικό υλικό- αλλά επίσης 
και με κατοίκους της περιοχής μας οι οποίοι έσπευσαν 
πρόθυμα και προσέφεραν οικειοθελώς υπηρεσίες και 
δωρεές».

Πλήρες αναισθησιολογικό συγκρότημα

Κλίβανος θερμοευαίσθητων υλικών Πλυντήριο ενδοσκοπίων

Ο Γρηγόριος Ρουμάνης 
είναι απόστρατος 
αξιωματικός με τον βαθμό 
του Αντιστρατήγου.  Έχει 
μεταπτυχιακό δίπλωμα 
ειδίκευσης στη διαχείριση 
των κρίσεων από φυσικές 
καταστροφές από το 
Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθήνας. 
Διορίστηκε διοικητής του 
Νοσοκομείου Ρόδου τον 
Νοέμβριο του 2019. Είναι 
έγγαμος με τρία παιδιά.

Γρηγόριος Ρουμάνης
Διοικητής Νοσοκομείου Ρόδου

παρουσίαση έργου

Υπερηχοκαρδιογράφος Φορητό ακτινοσκοπικό C-ARM
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Το Πρόγραμμα στηρίζει την 
ψυχική υγεία και καταπολεμά τις 
εξαρτήσεις

Στιγμιότυπο από δράση πρόληψης των εξαρτήσεων του ΟΚΑΝΑ

Ανάμεσα στους στόχους του Επιχειρησιακού Προ- 
γράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 είναι και η 
εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και η πρόσβαση σε 
ποιοτικές και σύγχρονες κοινωνικές υπηρεσίες και 
υπηρεσίες  υγείας, ειδικά για τις πιο ευάλωτες ομάδες 
του πληθυσμού των νησιών μας. Ξεχωριστή σημασία 
αλλά και προσοχή στην υλοποίησή τους έχουν οι 
δράσεις που στοχεύουν στην προαγωγή της ψυχικής 
υγείας και την καταπολέμηση των εξαρτήσεων, μιας 
και σχετίζονται με ευαίσθητες ατομικές, οικογενειακές 
και κοινωνικές καταστάσεις και προκειμένου να είναι 
αποτελεσματικές απαιτούν ιδιαίτερη προσέγγιση.

Δράσεις για την ψυχική υγεία
Η χρηματοδότηση δράσεων ψυχικής υγείας από το 
Πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 900 χιλ. ευρώ 
(μέχρι το 2023), γίνεται με παρεμβάσεις δύο τύπων: με 
υπηρεσίες ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας και 
υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας και με πρόγραμμα 
ενίσχυσης  κινητών μονάδων για την παροχή παιδοψυ-
χιατρικών υπηρεσιών.

Από αυτές, οι πρώτες παρέχονται από Κέντρα Ημέρας και 
κινητές μονάδες και απευθύνονται σε άτομα με ψυχικές

διαταραχές ή διαταραχές συμπεριφοράς, με στόχο την 
πρόληψη, την έγκαιρη παρέμβαση, την αποφυγή της 
κρίσης ή της υποτροπής της νόσου και τη διασφάλιση 
της συνέχειας της ψυχιατρικής φροντίδας. Από την άλλη 
πλευρά η ανάπτυξη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών 
μέσω της ενίσχυσης των κινητών μονάδων ψυχικής 
υγείας έρχεται να καλύψει σημαντικά ελλείμματα στην 
υποστήριξη παιδιών και εφήβων που παρουσιάζουν 
προβλήματα ψυχικής υγείας, ειδικά στις νησιωτικές 
περιοχές.

Οι τρεις φορείς που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές, με 
χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα, στελεχώνονται 
από εξειδικευμένο προσωπικό και διαθέτουν όλον τον 
απαραίτητο εξοπλισμό, προκειμένου να λειτουργούν 
σωστά και είναι οι εξής:

Το Σωματείο Πανάκεια από τη Ρόδο, που υλοποιεί 
δράσεις για την παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον σε άτομα 
με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, καθώς και σε ασθενείς 
με άνοια που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο 
και λόγω της βαρύτητας της νόσου δεν μπορούν να 
μετακινηθούν. 

Η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής
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Υγείας (ΕΠΑΨΥ), που παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες 
ψυχικής υγείας με κινητές μονάδες σε 12 νησιά των 
βορειοανατολικών και δυτικών Κυκλάδων. Οι κινητές 
μονάδες δραστηριοποιούνται στην κατ’ οίκον νοσηλεία 
για άτομα με μείζονες ψυχικές διαταραχές, ασθενείς 
με υψηλό κίνδυνο υποτροπών και ασθενείς που έχουν 
πρόσφατα νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική. Επίσης 
παρέχει υπηρεσίες  παιδοψυχιατρικής που σχετίζονται με 
τη διάγνωση, θεραπευτική παρακολούθηση και έγκαιρη 
παρέμβαση για παιδιά κι εφήβους.

Τέλος, η ΜΚΟ Κλίμακα που παρέχει υπηρεσίες ψυχικής 
υγείας στις νοτιοανατολικές Κυκλάδες με κινητή μονάδα 
ψυχικής υγείας. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται κατά 
κύριο λόγο μέσω τηλεψυχιατρικής, αλλά περιλαμβάνουν 
και κατ’ οίκον νοσηλεία και παιδοψυχιατρική.

Όλες αυτές οι δράσεις απευθύνονται όχι μόνο στους 
ασθενείς, αλλά και στις οικογένειες τους, την εκπαιδευτική 
κοινότητα, την τοπική κοινωνία στο σύνολό της, καθώς 
και τους επαγγελματίες υγείας.

ναρκωτικά, περιστασιακοί χρήστες, χρήστες αλκοόλ, 
άτομα με διπλή διάγνωση κ.ά.) και να παραπέμπουν 
σε πιο εξειδικευμένες δομές, εφόσον κρίνεται αναγκαίο 
(προγράμματα υποκατάστασης, θεραπευτικές κοινότητες, 
μονάδες ψυχικής υγείας, μονάδες αποτοξίνωσης κτλ.). 
Για την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των εξυπη-
ρετούμενων, τις δομές μπορούν να προσεγγίζουν 
και άτομα από το στενό περιβάλλον των ασθενών, 
αναγνωρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη σημασία του 
συστήματος της οικογένειας στην αντιμετώπιση των 
εξαρτήσεων, ιδιαίτερα σε περιοχές εκτός των μεγάλων 
αστικών κέντρων.

Λειτουργία Κινητής Μονάδας στη Ρόδο από το 
ΚΕΘΕΑ σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των 
Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ). 

Οι κινητές μονάδες για παρέμβαση σε περιοχές εκτός 
αστικού ιστού απευθύνονται στον πληθυσμό των 
ατόμων που κάνουν χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών -ή 
αντιμετωπίζουν άλλου τύπου εξαρτητικές συμπεριφορές- 
και διαμένουν σε περιοχές εκτός αστικού ιστού ή σε 
περιοχές με έλλειψη υπηρεσιών κατά των εξαρτήσεων. 
Βασικός στόχος των υπηρεσιών είναι η διευκόλυνση της 
πρόσβασης των ατόμων σε πρωτοβάθμιες υπηρεσίες 
αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και η παραπομπή σε πιο 
εξειδικευμένες υπηρεσίες εφόσον κρίνεται αναγκαίο. Οι 
κινητές μονάδες συνεργάζονται και με άλλες υπηρεσίες 
(δικαστικές υπηρεσίες, σωφρονιστικά καταστήματα κ.ά.) 
και λειτουργούν συμπληρωματικά με τα Πολυδύναμα 
Κέντρα και τις άλλες σταθερές δομές.

Προγράμματα υπηρεσιών πρόληψης από τον ΟΚΑΝΑ.

Αφορούν την ενίσχυση και τον εμπλουτισμό των 
παρεμβάσεων πρόληψης των εξαρτήσεων από τα ναρ-
κωτικά, το αλκοόλ και άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές 
σε εθνικό επίπεδο, με προγράμματα καθολικής και 
επικεντρωμένης πρόληψης. Απευθύνονται σε γενικό 
πληθυσμό και ειδικές ομάδες (άνεργοι, μετανάστες, 
άποροι και κοινωνικά περιθωριοποιημένοι, μονο-
γονεϊκές οικογένειες, άτομα με σοβαρά προβλήματα 
υγείας κ.ά), ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες 
κοινωνικές ανάγκες. Επιπλέον, οι υπηρεσίες αυτές 
μπορούν να παίξουν πρωτεύοντα ρόλο και στη δια- 
σύνδεση των δομών κατά των εξαρτήσεων με αυτές 
της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ιδιαίτερα με την 
ευαισθητοποίηση του υγειονομικού προσωπικού, ώστε 
να αναγνωρίζει τον πληθυσμό στόχο, να του παρέχει 
πρωτοβάθμιες υπηρεσίες και να τον διασυνδέει με 
εξειδικευμένες δομές. 

Οι παρεμβάσεις πρόληψης περιλαμβάνουν δράσεις για 
την πρόληψη νέων μορφών εξάρτησης, την έγκαιρη 
παρέμβαση στον φοιτητικό πληθυσμό, σε συνεργασία 
με τους συμβουλευτικούς σταθμούς των Πανεπιστημίων, 
την οργάνωση δικτύου έγκαιρης παρέμβασης στη 
σχολική κοινότητα και την ενίσχυση της δικτύωσης των 
κέντρων πρόληψης.

Δράσεις για την καταπολέμηση των 
εξαρτήσεων
Η χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα των δράσεων 
για τις εξαρτήσεις, ανέρχεται σε 900 χιλ. ευρώ (μέχρι 
και το 2023) και περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών 
σε τρεις πυλώνες παρέμβασης: πρόληψη, θεραπεία και  
κοινωνική επανένταξη, δίνοντας παράλληλα έμφαση 
στη μείωση της βλάβης που προκαλείται από τη χρήση 
ουσιών, αλλά και στην αντιμετώπιση των επιμέρους 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα. 

Οι δράσεις που υλοποιούνται είναι οι εξής:

Λειτουργία Πολυδύναμου Κέντρου στη Ρόδο από το 
Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)

Τα Πολυδύναμα Κέντρα έχουν ως στόχο να παρέχουν 
υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας 
παρέμβασης σε όλες τις επιμέρους ομάδες εξαρτημένων 
ατόμων ανάλογα με τις ανάγκες τους (εξαρτημένοι από
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Σημαντική ενίσχυση των δομών 
υγείας στο Νότιο Αιγαίο

Οι πρωτόγνωρες συνθήκες που δημιούργησε η 
υγειονομική κρίση του COVID-19 έδειξαν περισσότερο 
από ποτέ πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη για ενίσχυση 
των δομών υγείας. Ανάγκη που μεγεθύνεται ακόμη 
περισσότερο σε μια καθαρά νησιωτική περιοχή όπως 
το Νότιο Αιγαίο.

Στη φάση αυτή βασική προτεραιότητα για την Περιφέρεια 
είναι η πρόληψη των άμεσων κινδύνων και η συνεχής 
ανάπτυξη και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των 
υπηρεσιών υγείας. Στο πλαίσιο αυτό προγραμματίζεται 
άμεσα η χρηματοδότηση δράσεων οι οποίες θα 
ενισχύσουν τις υπάρχουσες δομές και παράλληλα θα 
εστιάσουν στην πρόληψη και έγκαιρη ανίχνευση της 
επιδημίας σε ευπαθείς ομάδες και κυρίως σε χώρους 
μεταναστών και προσφύγων.

Πιο αναλυτικά πρόκειται να υλοποιηθούν δύο δράσεις 
συνολικού προϋπολογισμού 8 εκ. ευρώ, που θα έχουν 
διάρκεια 24 μήνες.

Η πρώτη προβλέπει την ενίσχυση με πρόσθετο προσω-
πικό των τμημάτων έξι Νοσοκομείων / Κέντρων Υγείας 
(Νάξου, Σύρου, Θήρας, Ρόδου, Κω και Καλύμνου), κα-
θώς και του Κρατικού Θεραπευτηρίου Λέρου. Ενδεικτικά 
ο αριθμός των ιατρών που πρόκειται να προσληφθούν

ανέρχεται σε 10, ενώ το πρόσθετο υπόλοιπο προσωπικό 
(νοσηλευτές, προσωπικό εργαστηρίων κτλ.) θα φτάσει 
τα  65-70 άτομα.

Η ανάγκη διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας του συ- 
νόλου του πληθυσμού της χώρας συνδέεται άμεσα και
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με την εστιασμένη κάλυψη των υγειονομικών αναγκών 
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως οι πρόσφυγες 
και μετανάστες που φτάνουν στα νησιά της Περιφέρει- 
άς μας και παραμένουν στα Κέντρα Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) και στα Προ-αναχωρησιακά Κέντρα 
Κράτησης (ΠΡΟΚΕΚΑ). Η προσφυγική κρίση και η μαζική 
ροή πολιτών τρίτων χωρών έχουν δημιουργήσει νέα 
δεδομένα στη συνύπαρξη διαφορετικών πληθυσμιακών 
ομάδων εντός της ελληνικής κοινωνίας, καθώς και 
στον τρόπο λειτουργίας βασικών τομέων της δημόσιας 
διοίκησης, η οποία καλείται πλέον να διαχειριστεί τις 
αυξημένες ροές πληθυσμών από τρίτες χώρες, με τρόπο 
που σέβεται και μεριμνά για τα ανθρώπινα και θεμελιώδη 
δικαιώματα όλων των πολιτών.

Στο Νότιο Αιγαίο φιλοξενούνται περίπου 5.500 
μετανάστες-πρόσφυγες σε 2 ΚΥΤ (στην Κω και τη 
Λέρο) και σε 1 ΠΡΟΚΕΚΑ, καθώς και σε ανοργάνωτους 
χώρους-λιμάνια και περιβάλλοντες χώρους (περιοχές 
όπου δημιουργήθηκαν υπαίθριοι ανοργάνωτοι τόποι 
προσωρινής διαμονής). Ο σημερινός υπερπληθυσμός 
στους διάφορους χώρους συγκέντρωσης σε συνδυασμό 
με το ξέσπασμα του COVID-19 δημιουργούν συνθήκες 
με σημαντικές απαιτήσεις σε εξειδικευμένη τεχνογνωσία, 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ο κίν-
δυνος εξάπλωσης της πανδημίας.

Στο πλαίσιο αυτό η δεύτερη δράση που πρόκειται να 
χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα στοχεύει στην 
παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών υγείας στους 
τόπους όπου ζουν και κινούνται οι πρόσφυγες και με- 
τανάστες. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να επιτευχθεί 

η κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού των προσφύγων 
και μεταναστών και η διασφάλιση της βιωσιμότητας του 
συστήματος υγείας στα νησιά υποδοχής. Συγκεκριμένα 
προβλέπεται η δημιουργία 5 ομάδων επαγγελματιών 
υγείας  (από μια στα ΚΥΤ της Κω και της Λέρου, μια στο 
ΠΡΟΚΕΚΑ στην Κω και από μια στα λιμάνια Κω και 
Λέρου), οι οποίες θα παρέχουν υγειονομικές υπηρεσίες 
σε πρόσφυγες και μετανάστες με τη μορφή άμεσης 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δράσεων δημόσιας 
υγείας και διαλογής ύποπτων κρουσμάτων, καθώς και 
λήψης κατάλληλων μέτρων. Συνολικά στις ομάδες αυτές 
προβλέπεται να απασχοληθούν έως 50 άτομα.

Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία ομάδας για 
την περίθαλψη νοσούντων σε απομόνωση στα Κέντρα 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης μεταναστών και προσφύγων 
στα νησιά της Λέρου και της Κω. Στην ομάδα αυτή 
προβλέπεται να απασχοληθούν έως 12 άτομα.

Επίσης, σχετικά με την ενίσχυση των υποδομών και ειδικά 
του εξοπλισμού των νοσοκομείων της Περιφέρειας, 
ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν περιστατικά που 
σχετίζονται με τον ιό COVID-19, ήδη σε συνεργασία 
με τις διοικήσεις των Νοσοκομείων Σύρου, Νάξου και 
Ρόδου, προχώρησε με συνοπτικές διαδικασίες η έγκριση 
της προμήθειας αναγκαίου εξοπλισμού συνολικού προ-
ϋπολογισμού 1,1 εκ. ευρώ.  και συγκεκριμένα 763 χιλ. 
ευρώ για το Νοσοκομείο Ρόδου, 214 χιλ. ευρώ για το 
Νοσοκομείο Σύρου και 109 χιλ. ευρώ για το Νοσοκομείο 
- Κέντρο Υγείας Νάξου. Η χρηματοδότηση και για αυτόν 
τον εξοπλισμό γίνεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Νοτίου Αιγαίου 2014-2020.
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Explore the Aegean:
Mια νέα και πετυχημένη δράση για 
την προβολή του Προγράμματος

Με στόχο την προβολή των έργων που συγχρη- 
ματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ 2014-2020, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
διοργάνωσε το καλοκαίρι του 2019 για πρώτη φορά 
την ενέργεια δημοσιότητας με τίτλο “Explore the 
Aegean”, ως υλοποίηση της καμπάνιας EU in My 
Region στο γαλάζιο του Αιγαίου.

Η ιδέα της ενέργειας βασίστηκε στο project “Road 
Trip” (https://roadtriproject.eu) που υλοποιήθηκε από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τον προηγούμενο Μάρτιο 
δημοσιοποιήθηκε σχετική πρόσκληση στην ιστοσελίδα 
του Προγράμματος και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
της ΕΥΔ που απευθυνόταν σε νέες και νέους, ηλικίας από 
18 έως 30 ετών, που τους αρέσουν τα ταξίδια, έχουν 
ευχέρεια στη φωτογράφιση και τη βιντεοσκόπηση, 
διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό και έχουν εμπει-
ρία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τους καλούσε 
να ταξιδέψουν στα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες, να 
επισκεφθούν συγχρηματοδοτούμενα έργα και δράσεις

και να έρθουν σε επαφή με την ιστορία των νησιών 
και τις πολιτιστικές τους δραστηριότητες, με καλυμμένα 
τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής. Σε 
όλη τη διάρκεια του ταξιδιού τους καλούνταν να 
φωτογραφίζουν, να βιντεοσκοπούν και να αναρτούν την 
εμπειρία τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εκδηλώθηκε μεγάλο ενδιαφέρον και υποβλήθηκε 
μεγάλος αριθμός αιτήσεων. Η επιλογή έγινε από επι-
τροπή της ΕΥΔ, που τελικά, μιας και οι υποψηφιότητες 
ήταν όχι μόνο πολλές αλλά και ιδιαίτερα αξιόλογες, 
επέλεξε 9 νέους και νέες (αντί για 6, όπως είχε αρχικά 
προγραμματιστεί), που ανταποκρίνονταν στους σκοπούς 
της ενέργειας (επικοινωνιακό προφίλ, παρουσία στα 
κοινωνικά δίκτυα κτλ).

Οι ταξιδιώτες μας, ξεκινώντας από διαφορετικές πόλεις 
της Ελλάδας, επισκέφτηκαν συνολικά 11 νησιά της 
Περιφέρειας και 35 από τα συγχρηματοδοτούμενα έργα 
που υλοποιούνται σε αυτά. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 
με τις αναρτήσεις τους στα κοινωνικά δίκτυα πρόβαλαν

Λιμάνι Καλύμνου

explore the Aegean
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Διαδρομή 2: Σύρος - Πάρος - Νάξος - Σαντορίνη
(30 Αυγούστου - 7 Σεπτεμβρίου 2019)

Συμμετείχαν οι Αντωνία Μαρκοβίτη, Κωνσταντίνος 
Φωτιάδης και Μάριος Μπέντσος και επισκέφτηκαν τα 
εξής έργα: 

• Στη Σύρο, το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο 
Βάρης, τον Καθεδρικό Ναό Αγ. Γεωργίου Άνω Σύρου, 
τα έργα προστασίας στο λιμάνι της Ερμούπολης και 
το Σύστημα Τηλεϊατρικής στο Γενικό Νοσοκομείο. 

• Στην Πάρο, τη Μονάδα Αφαλάτωσης και το Δημοτικό 
Σχολείο Αρχιλόχου Μάρπησσας.

• Στη Νάξο, τη Νησίδα Μουσείων Κάστρου Χώρας, το 
2ο Δημοτικό Σχολείο Χώρας, το Κέντρο Κοινότητας 
και το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Νάξου και 
Μικρών Κυκλάδων.

• Στη Σαντορίνη, το νέο οδικό δίκτυο Αεροδρόμιο 
– Φηρά – Βουρβούλο – Οία, τον Βρεφονηπιακό 
Σταθμό Εμπορείου και τις Εγκαταστάσεις Επεξερ-
γασίας Λυμάτων Φηρών.

τα έργα που υλοποιούνται μέσω ΕΣΠΑ στα νησιά 
και τη σημασία τους για τις τοπικές κοινότητες, αλλά 
και γενικότερα τη φυσική ομορφιά των νησιών, 
απευθυνόμενοι σε ένα πιο νεανικό κοινό και σε κάθε 
περίπτωση διαφορετικό από αυτό στο οποίο απευθύ- 
νονται οι πιο «συμβατικές» επικοινωνιακές δράσεις.

Από το τέλος Αυγούστου έως τις αρχές του Σεπτεμβρίου 
2019, οι 9 ταξιδιώτες ακολούθησαν ανά τρεις τις εξής 
ξεχωριστές διαδρομές, διάρκειας 7-10 ημερών:

Διαδρομή 1: Ρόδος - Κως - Κάλυμνος
(26 Αυγούστου - 1 Σεπτεμβρίου 2019)

Συμμετείχαν οι Γιάννης Κούρτης, Αλέξανδρος Ρέλλος και 
Ελίζα Κρουστάλη και επισκέφτηκαν τα εξής έργα: 

• Στη Ρόδο, την Παναγία του Κάστρου και το Ισπανικό 
Κατάλυμα στη μεσαιωνική πόλη, την Αρχαία 
Ακρόπολη, τον παλιό και τον νέο ξυλοπεζόδρομο 
στο λιμάνι της Ακαντιάς, το πάρκο Ροδίνι και τον 
αρχαιολογικό χώρο Φιλερήμου.

• Στην Κω, το Ασκληπιείο, το Αρχαιολογικό Μουσείο 
και τη Ρωμαϊκή Οικία.

• Στην Κάλυμνο, τη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 
ΑμεΑ, τον Βρεφονηπιακό Σταθμό και το 1ο Δημοτικό 
σχολείο.

Οι ταξιδιώτες της 1ης διαδρομής (Α. Ρέλλος, Ε. Κρουστάλη, Γ. Κούρτης) στη 
μεσαιωνική πόλη της Ρόδου

Οδός των Ιπποτών στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου
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Αρχαία Ακρόπολη στη Ρόδο
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explore the Aegean
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• Στη Σίφνο, τον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο 
στον Άγιο Ανδρέα και το Δημοτικό Σχολείο.

• Στην Κίμωλο, τα έργα Αφαλάτωσης και τα λιμενικά 
έργα στην Ψάθη.

• Στη Μήλο, το σχολικό συγκρότημα Γυμνασίου – 
Λυκείου, το Κέντρο Κοινότητας και το Αρχαίο Θέατρο.

Νησίδα μουσείων στο Κάστρου της Νάξου
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Έργα προστασίας προσήνεμου μόλου στο λιμάνι της Σύρου

Ευχαριστούμε θερμά τις Εφορίες Αρχαιοτήτων Κυκλά- 
δων & Δωδεκανήσου, τους ΟΤΑ και τις υπόλοιπες 
υπηρεσίες, τους συναδέλφους, τους αιρετούς και 
τους εθελοντές που ανέλαβαν να υποδεχθούν και να 
ξεναγήσουν τους ταξιδιώτες μας σε κάθε έργο ανά νησί. 

Η εμπειρία από το πετυχημένο ξεκίνημα αυτής της 
δράσης μάς δίνει τη χαρά να τη σχεδιάσουμε ακόμη 
καλύτερα και να τη συνεχίσουμε -μόλις αυτό γίνει εφικτό 
μετά τις νέες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί- αλλά 
και να προγραμματίσουμε στο μέλλον κι άλλες δράσεις 
για την προβολή των συγχρηματοδοτούμενων έργων και 
την ανάδειξη της σημασίας που έχουν για τα νησιά μας.

Οι ταξιδιώτες της 3ης διαδρομής (Α. Κατσαμάκης, Μ. Ξυνταριανού, Κ. Δάρρα) 
ξεκινούν το ταξίδι από τον Πειραιά.
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Λιμάνι Ψάθης Κιμώλου

explore the Aegean

Διαδρομή 3: Κύθνος - Σίφνος - Κίμωλος - Μήλος
(11-19 Σεπτεμβρίου 2019)

Συμμετείχαν οι Μαριάνθη Ξυνταριανού, Αλέξανδρος 
Κατσαμάκης και Κωνσταντίνα Δάρρα και επισκέφτηκαν 
τα εξής έργα: 

• Στην Κύθνο, το Αρχαιολογικό Μουσείο και το σπήλαιο 
Δρυοπίδας.

Οι ταξιδιώτες της 2ης διαδρομής (Μ. Μπέντσος, Κ. Φωτιάδης, Α. Μαρκοβίτη) 
στη συνοικία Βαπόρια της Ερμούπολης
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EU Delivers in the Regions 
Προβολή του Θεάτρου Απόλλων 
της Σύρου μέσα από μια νέα 
καμπάνια της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής

Μια ακόμη καμπάνια εγκαινίασε η Ευρωπαϊκή Επι- 
τροπή την προηγούμενη χρονιά, με στόχο να ενισχύσει 
την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανάμεσα στις 
χώρες που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν ήταν και η 
Ελλάδα. Συμμετείχαν 7 Περιφερειακά Προγράμματα 
(μεταξύ των οποίων και το δικό μας) και 1 Τομεακό, 
με 8 έργα που έχουν συγχρηματοδοτηθεί από πόρους 
της ΕΕ.

Καθένα από τα έργα αυτά είχε δική του καμπάνια 
προβολής, διάρκειας 1 μήνα η οποία περιλάμβανε:

• ειδικές δράσεις εμπνευσμένες από τα ίδια τα έργα 

• διαδραστική σήμανση στο ίδιο το έργο για πληρο- 
φόρηση/πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους

• διαφημιστικές αφίσες σε γεωγραφική έκταση 30χλμ. 
γύρω από το έργο 

• διαφήμιση στα τοπικά ΜΜΕ

• προσαρμοσμένη κατά περίπτωση στρατηγική με 

μίγμα Δημοσίων Σχέσεων, Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Σχέσεων και τοπικών πολλαπλασιαστών πληροφό-
ρησης

Το Νότιο Αιγαίο συμμετείχε στην καμπάνια με την 
προβολή του Θεάτρου Απόλλων στη Σύρο, που έγινε 
στο διάστημα Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2019.

Το Θέατρο Απόλλων, σήμα κατατεθέν της νεοκλασικής 
Ερμούπολης, σχεδιάστηκε από τον Ιταλό αρχιτέ- 
κτονα Πιέτρο Σαμπό. Ολοκληρώθηκε το 1864 και 
εγκαινιάστηκε την ίδια χρονιά με την όπερα Rigo-
letto του Verdi. Στη μορφή του υπάρχουν φανερές 
επιρροές από κλασικά ιταλικά θέατρα όπως της Σκάλας 
του Μιλάνου, του Σαν Κάρλο της Νάπολης και του 
Τεάτρο Ντε Λα Πέργκολα της Φλωρεντίας. Γνώρισε 
χρόνια μεγάλης ακμής και φιλοξένησε στην πορεία του 
διακεκριμένους καλλιτέχνες και μεγάλους θιάσους, από 
την Ελλάδα και το εξωτερικό, με ποικίλο ρεπερτόριο

EU delivers in the regions
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Η διαδραστική οθόνη στο φουαγιέ του Θεάτρου

και με έμφαση στο λυρικό θέατρο. Η πλούσια ιστορία 
του έχει καταγραφεί και από τον σπουδαίο συριανό 
συγγραφέα και ποιητή Μάνο Ελευθερίου. 

Για αρκετά χρόνια παρέμεινε κλειστό εξαιτίας της φθοράς 
που είχε υποστεί από το πέρασμα του χρόνου, καθώς και 
από προηγούμενες άστοχες παρεμβάσεις. Στα τέλη της 
δεκαετίας του ‘90 ανακαινίστηκε με συγχρηματοδότηση 
από ευρωπαϊκούς πόρους και πόρους του Υπουργείου 
Πολιτισμού και επαναλειτούργησε από το 2000. 
Σήμερα, το θέατρο φιλοξενεί σε όλη τη διάρκεια του 
έτους θεατρικές παραστάσεις, καλλιτεχνικές και άλλες 
εκδηλώσεις και διεθνή φεστιβάλ.

Η χρηματοδότηση έγινε σε δύο φάσεις:

• από την Κοινοτική Πρωτοβουλία Urban. Το έργο 
περιελάμβανε οικοδομικές εργασίες, ηλεκτρομηχα-
νολογικά, ηχητικά, σκηνή, πατώματα, καθίσματα, 
οροφογραφίες, τοιχογραφίες, κοσμητογραφήσεις, 
με σκοπό την πλήρη αποκατάσταση και λειτουργία 
του και

• από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων 
Αιγαίου 2007-2013. Το έργο περιελάμβανε την 
προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, 
προβολέων, κονσόλας φωτισμού, ηχείων, ενισχυτή, 
μικροφώνων, οθόνης προβολής, με σκοπό την 
αναβάθμιση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 
του Θεάτρου και συγκεκριμένα του συστήματος 
φωτισμού, ήχου και εικόνας.

Η προβολή του Θεάτρου μέσα από την καμπάνια έγινε 
από τις 10 Σεπτεμβρίου έως τις 10 Οκτωβρίου 2019 με:

• δημοσιεύσεις στα μέσα ενημέρωσης

• ανάρτηση πόστερ σε μέσα μεταφοράς

• δημιουργία προωθητικού βίντεο και προβολή του 
στα μέσα ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα

• τοποθέτηση διαδραστικής οθόνης στο φουαγιέ 
του θεάτρου. Μέσω της οθόνης και του ενσω- 
ματωμένου προγράμματος λήψης και επεξεργασίας 
φωτογραφιών οι επισκέπτες του θεάτρου μπορού- 
σαν να φωτογραφηθούν μέσα στο δημιουργικό 
περιβάλλον που σχεδιάστηκε ειδικά για την καμπάνια 
και να μοιραστούν την προσωπική τους φωτογραφία 
στα κοινωνικά δίκτυα.

EU delivers in the regions
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Τη στιγμή της έκδοσης του τεύχους αυτού ήταν 
ενεργές 3 προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 
3,6 εκ. ευρώ. Δείτε σε ποιους απευθύνονται, τι είδους 
προτάσεις μπορούν να υποβληθούν, ποιος είναι ο 
διαθέσιμος προϋπολογισμός και πότε λήγει η σχετική 
προθεσμία. Αναλυτικές πληροφορίες και το σύνολο 
των εγγράφων που τις συνοδεύουν υπάρχουν στην 
ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου http://pepna.gr.

Ενεργές Προσκλήσεις
Για ποιες δράσεις του Προγράμματος
μπορούν να υποβληθούν προτάσεις.

200.000 €

31/12/2020

259.200 €

30/06/2020

3.175.430 €

31/12/2020
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Η εξέλιξη στην υλοποίηση του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020
Με τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα στην ΕΥΔ έως τα τέλη Μαΐου η εικόνα που παρουσιάζει το Πρόγραμμα είναι η εξής: 
• έχουν εξειδικευτεί δράσεις (έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης οι κατηγορίες των έργων και 

δράσεων και τα κριτήρια με τα οποία θα επιλεγούν) συνολικού προϋπολογισμού 260,3 εκ. € (151 %)
• έχουν δημοσιοποιηθεί 102 προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων προς ένταξη, συνολικού προϋπολογισμού 240,9 

εκ. € 
• έχουν ενταχθεί 199 έργα και δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 198,9 εκ. € (115%) 
• οι νομικές δεσμεύσεις (οι συμβάσεις που έχουν υπογραφτεί) ανέρχονται συνολικά σε 125,3 εκ. € (72%) και
• οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες φτάνουν σε 69,4 εκ. € (40%)

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

στα βήματα του ΕΣΠΑ

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία


