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Αγαπητοί αναγνώστες,

Tο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 
2014-2020 συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του 
παραμένοντας στην πρώτη θέση ανάμεσα στα 
Προγράμματα του ΕΣΠΑ, με ποσοστό απορρό-
φησης που αυτή τη στιγμή ξεπερνά το 100%. Η 
δουλειά που γίνεται από την Περιφέρεια και από 
τους φορείς που υλοποιούν τα έργα διασφαλίζει 
ότι θα αξιοποιηθούν πλήρως οι πόροι του 
Προγράμματος. Παράλληλα έχει προχωρήσει και η 
προετοιμασία για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 
2021-2027, όπως μπορείτε να δείτε αναλυτικότερα 
στη σελ. 15.

Διαβάστε στο τεύχος αυτό άρθρα για σημαντικά 
έργα που υλοποιήθηκαν με πόρους του Ευρωπαϊ-
κού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ελ-
ληνικού Δημοσίου, όπως:
• η ενεργειακή αναβάθμιση στα σχολικά 

συγκροτήματα των Λυκείων, των Γυμνασίων και 
του Δημοτικού Σχολείου Ποσειδωνίας στη Σύρο

• οι δράσεις για την προστατευόμενη περιοχή NA-
TURA 2000 “Βόρειας Καρπάθου και Σαρίας” και

• ο βρεφονηπιακός σταθμός στο Εμπορείο της 
Σαντορίνης

Θα βρείτε ακόμη ένα άρθρο για τους φορείς Κοινω-
νικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας της Περιφέρειάς 
μας που εγκρίθηκε η επιχορήγησή τους με συγχρη-
ματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 
και στο οπισθόφυλλο την καθιερωμένη απεικόνιση 
με τη συνολική πορεία 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
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Τρία σχολικά συγκροτήματα της 
Σύρου γίνονται φιλικά προς το 
περιβάλλον

παρουσίαση έργου

Με το βλέμμα στην προστασία του περιβάλλοντος 
τρία μεγάλα σχολικά συγκροτήματα της Σύρου 
αναβαθμίζονται ενεργειακά με χρηματοδότηση από 
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-
2020, που φτάνει το 1,5 εκ. ευρώ.

Ο ευρωπαϊκός στόχος για περιορισμό της 
κατανάλωσης ενέργειας

Ένας από τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης είναι η μετάβαση προς μια οικονομία με 
χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Σημαντικό 
ποσοστό της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης της 
Ευρώπης αφορά δημόσια κτίρια, που λειτουργούν 
με συμβατικές και ρυπογόνες πηγές ενέργειας. Η 
στροφή στη συστηματικότερη χρήση φιλικών προς το 
περιβάλλον ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι πλέον 
αναγκαιότητα στην εποχή μας.

Ενεργειακή αναβάθμιση στα κτίρια της 
Περιφέρειας

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-
2020 χρηματοδοτεί την ενεργειακή αναβάθμιση 
ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων και κατοικιών στην 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, χρηματοδοτώντας έργα 
συνολικού προϋπολογισμού 16,1 εκ. ευρώ.

Στο Πρόγραμμα έχουν ενταχθεί 10 έργα για την 
ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων, συνολικού 
προϋπολογισμού 8,9 εκ. ευρώ. Τα έργα αυτά προβλέ-
πουν κατά κύριο λόγο παρεμβάσεις θερμομόνωσης στο 
κέλυφος των κτιρίων, αντικατάσταση κουφωμάτων,  
φωτιστικών, συστημάτων ψύξης και θέρμανσης και 
εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τα έργα στα σχολικά συγκροτήματα της Σύρου

Τρία από τα έργα αυτά υλοποιούνται από τον Δήμο 
Σύρου-Ερμούπολης, με συνολικό προϋπολογισμό που 
ξεπερνά το 1,5 εκ. ευρώ και αφορούν την ενεργειακή 
αναβάθμιση των σχολικών συγκροτημάτων των 
Γυμνασίων, των Λυκείων και του Δημοτικού Σχολείου 
Ποσειδωνίας, διασφαλίζοντας λειτουργικά οφέλη που 
αφορούν στη διαχείριση των κτιρίων, περιβαλλοντικά 
οφέλη που ταυτίζονται με τη μείωση των εκπομπών 
αέριων ρύπων, μείωση των ενεργειακών αναγκών σε 
εθνικό επίπεδο και διατήρηση των φυσικών πόρων, και 
τέλος οικονομικά οφέλη που σχετίζονται με τα έξοδα 
λειτουργίας των κτιριακών εγκαταστάσεων.
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Συγκρότημα Δημοτικού Σχολείου Ποσειδω-
νίας (278 χιλ. ευρώ)

Η προηγούμενη ενεργειακή απόδοση του κτιριακού 
συγκροτήματος ήταν κατηγορίας Δ. Μετά την υλοποί-
ηση των παρεμβάσεων, το επίπεδο ενεργειακής από-
δοσης γίνεται Β+ στα τρία κτίρια και Α στο τέταρτο 
κτίριο, ενώ η πρωτογενής κατανάλωση ενέργειας 
μειώνεται ετησίως κατά 62% και η συνολική εκπομπή 
διοξειδίου του άνθρακα κατά 68%.

Οι παρεμβάσεις  αφορούσαν στην αλλαγή κουφω-
μάτων και λέβητα, τη μόνωση των σωληνώσεων, την 
εγκατάσταση θερμοστατικών κεφαλών και φωτο-
βολταϊκών, τον φωτισμό με λαμπτήρες LED και την 
εγκατάσταση αυτοματοποιημένου συστήματος 
ψηφιακού ελέγχου ενεργειακής απόδοσης (BMS), 
βασισμένου στην τεχνολογία μικροεπεξεργαστών που 
εγκαθίστανται σε κτίρια μετατρέποντάς τα σε έξυπνα 
κτίρια (smart building). Το σύστημα λειτουργεί μέσω 
αισθητήρων και μετρητών, ενώ ένας υπολογιστής 

λειτουργεί συντονιστικά, ελέγχει και παρακολουθεί τον 
μηχανικό και ηλεκτρικό εξοπλισμό του κτιρίου όπως 
συστήματα ψύξης, θέρμανσης, εξαερισμού, φωτισμού 
και ασφάλειας. Επιπλέον, ελέγχοντας κεντρικά το 
κτίριο γίνεται άμεσος εντοπισμός τυχόν βλαβών και 
καταγραφή του ενεργειακού προφίλ του. Στόχος του 
έργου είναι η βέλτιστη λειτουργία των εγκαταστάσεων, 
η δημιουργία ιδανικών συνθηκών διαβίωσης, οι 
ευεργετικές συνέπειες στο περιβάλλον, η μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας και του κόστους λειτουργίας 
του κτιρίου. Ειδικά για την αίθουσα πολλαπλών χρή-
σεων γίνεται μελέτη κλιματισμού-αερισμού που θα 
υλοποιηθεί στη συνέχεια.

Συγκρότημα Γυμνασίων Σύρου (877 χιλ. 
ευρώ)

Στο συγκρότημα που περιλαμβάνει τα τρία γυ-
μνάσια του νησιού μειώνεται η κατανάλωση 
πρωτογενούς ενέργειας κατά 62% και οι εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα κατά 68%. Μάλιστα, οι

2ο Γυμνάσιο Σύρου, εγκατάσταση νέου λέβητα-καυστήρα. - (Φωτογραφία: 
Νίκος Ρούσσος)

2ο Γυμνάσιο Σύρου, εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED. - 
(Φωτογραφία: Νίκος Ρούσσος)
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ΓΕΛ Σύρου, Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών - (Φωτογραφία: Έντι Μάρρα, Τμήμα Δομικών ΕΠΑΛ Σύρου. Λήψη με το drone του  Εργαστηριακό Κέντρο Σύρου)

παρεμβάσεις στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων θα 
βελτιώσουν ακόμη περισσότερο τα στοιχεία αυτά. 
Έτσι, το κτιριακό συγκρότημα των Γυμνασίων θα έχει 
Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κατηγορίας Β+ 
αντί της προηγούμενης κατηγορίας Δ.

Οι παρεμβάσεις αφορούσαν τοποθέτηση φωτοβολ-
ταϊκού συστήματος για μερική κάλυψη κατανάλωσης 
με τη διαδικασία net-metering (δηλαδή συμψηφισμό  
της παραγόμενης με την καταναλισκόμενη ενέργεια 
στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού σχολείου), 
αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με νέου τύπου 
φωτιστικά τύπου LED, αντικατάσταση των λεβήτων-
καυστήρων με νέους, τύπου inverter, αντικατάσταση 
των εξωτερικών κουφωμάτων, εγκατάσταση θερ-
μοστατικών κεφαλών στα θερμαντικά σώματα, 
θερμομόνωση του δώματος του κτιρίου του 2ου 
Γυμνασίου και, τέλος, εγκατάσταση συστήματος 
ελέγχου BMS.

Επίσης, προβλέπεται η εκπόνηση μελέτης κλιματισμού-
αερισμού της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και η 
αντικατάσταση κλιματιστικών μονάδων.

Συγκρότημα Λυκείων Σύρου (382 χιλ. ευρώ)

Στο συγκρότημα που περιλαμβάνει το Γενικό και το 
Επαγγελματικό Λύκειο, με τις παρεμβάσεις του έργου 
η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας μειώνεται 
κατά 64%, ενώ οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
μειώνονται κατά 67%. Όσον αφορά την αναβάθμιση 
της ενεργειακής κατηγορίας, αυτή θα εξελιχθεί ως 
εξής: α) Οι σχολικές αίθουσες, τα εργαστήρια, το 
μηχανουργείο και οι προκατασκευασμένες αίθουσες θα 
αναβαθμιστούν σε ενεργειακή κλάση Β+, β) το κτίριο 
της Διοίκησης και μία προκατασκευασμένη αίθουσα θα 
αναβαθμιστούν σε ενεργειακή κλάση Β και γ) το κτίριο 
πολλαπλών χρήσεων θα αναβαθμιστεί σε ενεργειακή 
κλάση Α.

Ήδη έχει γίνει η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών 
συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό 
συμψηφισμό (net-metering) στην οροφή κτιρίων, η 
αλλαγή τριών συστημάτων λέβητα-καυστήρα και 
κυκλοφορητών, η μόνωση σωληνώσεων θέρμανσης, 
η τοποθέτηση θερμοστατικών βαλβίδων, η αντικα-
τάσταση υπαρχόντων φωτιστικών με τύπου LED και η 
εγκατάσταση συστήματος ελέγχου BMS.
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Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής 
και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Η προσπάθεια για μια εναλλακτική οργάνωση των 
σχέσεων παραγωγής, διανομής, κατανάλωσης και
επανεπένδυσης, που να βασίζεται στις αρχές της 
δημοκρατίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της 
συνεργασίας, αλλά και του σεβασμού στον άν-
θρωπο και το περιβάλλον αποκτά στις μέρες μας 
όλο και μεγαλύτερη σημασία. Οι οικονομικές αυτές 
δραστηριότητες καλύπτονται από τον όρο «Κοινωνική 
και Αλληλέγγυα Οικονομία» και στηρίζονται μέσω 
χρηματοδοτήσεων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο (ΕΚΤ) και πόρους του Ελληνικού Δημοσίου.

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 προκηρύχθηκε δράση 
Επιχορήγησης φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 
Οικονομίας (ΚΑΛΟ) με συνολικό προϋπολογισμό 1,5 εκ. 
ευρώ, που αφορούσε στην επιχορήγηση οικονομικής 
δραστηριότητας και τη δημιουργία τουλάχιστον μίας 
θέσης εργασίας, με ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων 
προϋπολογισμού από €50.000 έως €100.000. 

Κύριοι στόχοι της δράσης αποτελούσαν η ενίσχυση 
παραγωγικών προσπαθειών αυτοδιαχείρισης και συλ-
λογικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας, η μείωση  

της ανεργίας και η ενίσχυση της απασχόλησης με τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Επιλέξιμες δαπά-
νες είναι το μισθολογικό κόστος της νέας ή των νέων 
θέσεων εργασίας, λειτουργικά έξοδα, προμήθεια 
εξοπλισμού, δαπάνες προβολής, δημοσιότητας και δι-
κτύωσης, διαμόρφωσης χώρου μικρής κλίμακας κ.λπ.

Από τα 24 επιχειρηματικά σχέδια που υποβλήθηκαν, 
εντάχθηκαν στο πρόγραμμα τα εξής 18, που περνούν 
πλέον στο στάδιο υλοποίησης:

Kοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής 
και Κοινωνικής Ωφέλειας «Απάνω Μεριά Σύρου»
Επιχορηγούμενος Π/Υ: ~€81 χιλ. 

Στόχος της δράσης είναι η ανάδειξη των ιδιαίτερων 
φυσικών χαρακτηριστικών της Απάνω Μεριάς 
της Σύρου. Περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών 
εκπαίδευσης και υποστήριξης έρευνας και τον 
συντονισμό εθελοντικών δραστηριοτήτων σχετικά με 
την περιβαλλοντική προστασία. Το επενδυτικό σχέδιο 
αφορά στη δημιουργία και στελέχωση ερευνητικής 
βάσης και στην κατάρτιση προγράμματος έρευνας και 
εθελοντισμού.

Εργαστήριο ξυλουργικής - (Φωτογραφία: Κοιν.Σ.Επ. Καβίλια)
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Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης 
Τομέα Ψυχικής Υγείας Νομού Δωδεκανήσου 
Επιχορηγούμενος Π/Υ €87 χιλ.

Αποσκοπεί στη στήριξη της απασχόλησης ατόμων 
με ψυχοκοινωνικά προβλήματα με την προσφορά 
υπηρεσιών αξιοποίησης του τουριστικού και 
πολιτιστικού πλούτου της Λέρου. Προβλέπεται διορ-
γάνωση περιηγήσεων, επισκέψεων και δράσεων 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης-
ανάδειξης και προστασίας της βιοποικιλότητας, 
εκδηλώσεων (πολιτιστικού, εκπαιδευτικού, κοινωνικού 
χαρακτήρα) και ανάδειξη τοπικών προϊόντων της 
λεριακής γαστρονομίας καθώς και ειδών τοπικής 
λαϊκής τέχνης.

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής 
και Κοινωνικής Ωφέλειας «Ροδίων Δρώμενα» 
Επιχορηγούμενος Π/Υ: ~€60 χιλ.

Αποσκοπεί στη δημιουργία και λειτουργία του πρώτου 
Μουσείου Ελληνικού Οινικού Πολιτισμού που θα 
προβάλλει την οινική πολιτιστική κληρονομιά της 
Ελλάδας, εμφιαλώνοντας σειρά κρασιών υψηλής 
ποιότητας από αντιπροσωπευτικές οινοπαραγωγικές 
περιοχές της χώρας.
 
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής 
και Κοινωνικής Ωφέλειας «Οικονομολόγοι Δωδε-
κανήσου»
Επιχορηγούμενος Π/Υ: €55 χιλ.

Αφορά παροχή φοροτεχνικών και λογιστικών 
υπηρεσιών σε οικονομικά ευάλωτες ομάδες και 
κοινωνικά αποκλεισμένους πληθυσμούς σε μικρά 
νησιά (Αστυπάλαια, Πάτμος, Λειψούς, Τήλο, Λέρο) 
της Δωδεκανήσου. Επιτυγχάνεται η αξιοποίηση αν-
θρώπινου κεφαλαίου, η συγκράτηση πληθυσμού στα 
μικρά νησιά και η υποστήριξη κοινωνικά ευάλωτων 
ομάδων.

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής 
και Κοινωνικής Ωφέλειας «Ανοιχτήρι - Opener» 
Επιχορηγούμενος Π/Υ: ~€77 χιλ.

Πρόκειται για φυσικό και διαδικτυακό χώρο τέχνης, 
εκπαίδευσης και έκφρασης, με στόχο την ανάδειξη 
του παραγωγής και έκφρασης, την καλλιέργεια και 
ανάπτυξη του ατόμου μέσα από ομαδικές και ατομικές 
δραστηριότητες στην Τήνο.

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής 
και Κοινωνικής Ωφέλειας «Για τη φύση» 
Επιχορηγούμενος Π/Υ €66 χιλ.

Αφορά υπηρεσίες συντονισμού για την ολοκλήρωση 
αναδασώσεων υπό την επίβλεψη του Δασαρχείου, 

εκδόσεις βιβλίων, διαμορφώσεις πάρκων, παραγωγή 
οπτικοακουστικού υλικού, καθώς και παροχή εκ-
παιδευτικών προγραμμάτων και πιστοποιήσεων οικο-
λογικών δράσεων.

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής 
και Κοινωνικής Ωφέλειας «Ορφέας» 
Επιχορηγούμενος Π/Υ €100 χιλ.

Περιλαμβάνει τον εξοπλισμό του Πολυχώρου της Κω 
(Κινηματογράφος, Θέατρο, Μουσικές Παραστάσεις, 
Σεμινάρια, Διαλέξεις, Εορτές) με τεχνολογικά μέσα 
(προτζέκτορας, μικροφωνική εγκατάσταση, πανί προ-
βολής, ηχεία, φώτα), προκειμένου να αποτελεί έναν 
πιο ελκυστικό προορισμό για καλλιτεχνικά σχήματα 
υψηλού επιπέδου εκτός Κω, διαθέτοντας άρτια τε-
χνική υποδομή, αποσκοπώντας στην ενίσχυση της 
πολιτιστικής ζωής μίας απομακρυσμένης περιοχής.

Κέντρο Σύγχρονης Έρευνας & Δράσης για την Άνδρο
Επιχορηγούμενος Π/Υ ~€93 χιλ.

Αποσκοπεί στη δημιουργία υλικών και άυλων 
προϊόντων και εργαλείων βιώσιμης και διαδραστικής 
περιήγησης στην Άνδρο, κυρίως κατά μήκος του 
εκτεταμένου πεζοπορικού δικτύου του νησιού, προ-
ωθώντας την προστασία και ανάδειξη της φυσικής 
και πολιτιστικής κληρονομιάς του αγροτικού χώρου. 
Αφορά στην παραγωγή έντυπων και ψηφιακών χαρτών, 
με επιστημονικές πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό 
υψηλής ποιότητας, αλλά και ψηφιακή εφαρμογή για 
κινητές συσκευές.

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής 
και Κοινωνικής Ωφέλειας «Καλλονή Κελλιά Τήνου»
Επιχορηγούμενος Π/Υ ~€89 χιλ.
Αφορά μονάδα ανακύκλωσης που θα οργανώσει 
εκπαιδευτικές δράσεις για φορείς, ομάδες, συλλόγους 
και σχολεία, με ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια και 
εκδηλώσεις, με στόχο την ευαισθητοποίηση του 
κοινού σε θέματα ανακύκλωσης και καθαρισμού των 
παραλιών, αλλά και ολόκληρου του νησιού.

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Κυκλαδία»
Επιχορηγούμενος Π/Υ €100 χιλ.

Αφορά παροχή υλικοτεχνικής υποδομής, τεχνογνωσίας 
και μέσων προβολής για μαθησιακούς κύκλους, 
εργαστήρια, παρουσιάσεις, σεμινάρια και ομιλίες που 
απευθύνονται σε επαγγελματίες διαφόρων κλάδων 
καθώς και στο ευρύ κοινό. Περιλαμβάνει φιλοξενία 
και υποστήριξη της δημιουργίας καλλιτεχνικού 
ή/και επιστημονικού έργου από εγχώριους και 
διεθνείς καλλιτέχνες ή/και επιστήμονες, διοργάνωση 
παραστάσεων, συναυλιών, διαλέξεων, εκθέσεων και 
προβολών, διεξαγωγή μαθημάτων σύγχρονου και 
παραδοσιακού χορού, μουσικής, θεάτρου, ζωγρα-
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Εργαστήριο ξυλουργικής - (Φωτογραφία: Κοιν.Σ.Επ. Καβίλια)

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής 
και Κοινωνικής Ωφέλειας «Ελλήνων Λύσις»
Επιχορηγούμενος Π/Υ ~€100 χιλ.

Αφορά δημιουργία εκδοτικής εταιρείας μουσικής 
στη Ρόδο, που θα παρέχει στους καλλιτέχνες του 
νοτιοανατολικού Αιγαίου εργαλεία και πόρους για 
την εισαγωγή τους στη μουσική βιομηχανία, με στόχο 
την καλλιτεχνική ανάπτυξη, τη διανομή και πώληση 
μουσικής, με αξιοποίηση σύγχρονης ψηφιακής 
τεχνολογίας. 

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής & 
Κοινωνικής Ωφέλειας «Καβίλια Έκφραση Δράση»
Επιχορηγούμενος Π/Υ ~€54 χιλ.

Πρόκειται για οργάνωση δράσεων με βάση τις αρχές 
της εκπαιδευτικής χειροτεχνίας και πραγματοποίηση 
κατασκευαστικών εργαστηρίων για τον συλλογικό 
σχεδιασμό και την παραγωγή δημόσιου χώρου και 
προϊόντων που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται 
συμμετοχικά (Do-It-Yourself – Do-It-Together).

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής 
& Κοινωνικής Ωφέλειας «Εργαστήρι Ζωγραφικής 
Νάξου» 
Επιχορηγούμενος Π/Υ ~€60 χιλ.

Αφορά μαθήματα, σεμινάρια και δράσεις που 
προωθούν την πολιτισμική δημιουργία, την κοινωνική 
ισότητα και προστατεύουν τα κοινά αγαθά, πάνω 
στις τέσσερις βασικές πλατφόρμες της τέχνης: Εικόνα 
(σχέδιο, εικαστικά, γλυπτική κ.ά.), Κίνηση (χορός, 
κινησιολογία, κ.ά), Λόγος (λογοτεχνία, ποίηση, 
παραμύθια κ.ά.) και Ήχος (μουσική, χορωδία κ.ά.). 
Απώτερος στόχος είναι η μεταφορά των εκθέσεων 
και των προγραμμάτων σε όλα τα σχολεία της Νάξου

φικής, γλυπτικής και κατασκευής μουσικών οργάνων. 
Προβλέπεται λειτουργία ανοιχτής βιβλιοθήκης και αρ-
χείου, με έντυπο και ψηφιακό υλικό (βιβλία, ηχο-
γραφήσεις, ταινίες, ντοκιμαντέρ κ.α.), εξοπλισμένου 
Studio ηχογραφήσεων, με διαθέσιμα μουσικά όργανα, 
Πωλητηρίου, γλυπτοθήκης και Café.

και των Μικρών Κυκλάδων (Αμοργός, Κουφονήσια, 
Δονούσα, Σχοινούσα), δημιουργώντας ένα σταθερό 
και κινητό Σχολείο Τέχνης. 

Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας 
Δραστηριότητες στη Νάξο
Επιχορηγούμενος Π/Υ €80 χιλ.

Αφορά υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών 
και πολιτιστικών εκδηλώσεων που προάγουν την 
προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της 
κοινωνικής συνοχής και της τοπικής και περιφερειακής 
ανάπτυξης.  Περιλαμβάνονται σχεδιασμός, χάραξη και 
προβολή δικτύων μονοπατιών, διοργάνωση πολιτι-
στικών και αθλητικών εκδηλώσεων και εκδρομών, 
αλλά και γραφιστικές και διαφημιστικές υπηρεσίες. 

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Παραγω-
γικού Σκοπού Τουρισμού Και Ανάπτυξης Πευκών
Επιχορηγούμενος Π/Υ €100 χιλ.

Στόχος είναι η επανατοποθέτηση του οικισμού της 
Λίνδου ως τουριστικού προορισμού, που συνδυάζει 
μοναδικά τον πολιτισμό, την αρχιτεκτονική, το φυσικό 
περιβάλλον, την υψηλής ποιότητας γαστρονομία και τη 
νυχτερινή διασκέδαση. Προβλέπεται εξωραϊσμός και 
ευπρεπισμός του παραδοσιακού οικισμού της Λίνδου 
και σχεδιασμός μιας σειράς περιπατητικών διαδρομών. 

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής 
& Κοινωνικής Ωφέλειας Ανάδειξης, Αξιοποίησης & 
Προστασίας Φυσικού και Πολιτιστικού Περιβάλ-
λοντος
Επιχορηγούμενος Π/Υ €100 χιλ.

Πρόκειται για δράσεις καλλιέργειας οικολογικής 
συνείδησης, διάδοσης του θεσμού της ανακύκλωσης, 
προστασίας των οικοσυστημάτων και επίτευξη 
αειφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης στη Ρόδο, με στόχο 
τη μείωση αποβλήτων και απορριμμάτων, μέσα από την 
επαναχρησιμοποίηση, αξιοποίηση και ανακύκλωση ή 
μέσα από τον επανασχεδιασμό του τρόπου παραγωγής 
και διανομής προϊόντων.

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση - Κάσιος
Επιχορηγούμενος Π/Υ €60 χιλ.

Αφορά στην ανάδειξη του γαστρονομικού πλούτου της 
Κάσου, στην προσφορά υπηρεσιών και στην ανάδειξη 
μίας τοπικής γιορτής με τη συμμετοχή των κατοίκων και 
των επισκεπτών του νησιού. Προβλέπεται η δημιουργία 
παρασκευαστηρίου ντολμάδων, ώστε κάτοικοι και 
επισκέπτες να έχουν μία μοναδική και αυθεντική 
γαστρονομική βιωματική εμπειρία με τη συμμετοχή 
τους στην προετοιμασία του παραδοσιακού φαγητού, 
που θα συνδυάζεται με το παραδοσιακό γλέντι, με 
ντόπιους καλλιτέχνες και χορευτικά σχήματα.



09παρουσίαση έργου

Διαχειριστικές παρεμβάσεις στην 
προστατευόμενη περιοχή
Βόρειας Καρπάθου – Σαρίας

Το άρθρο επιμελήθηκε ο Φορέας Διαχείρισης Προστα-
τευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου.

Η Βόρεια Κάρπαθος και η Σαρία φιλοξενούν μια εξαιρε-
τικά πλούσια βιοποικιλότητα με πλήθος σπάνιων και 
ενδημικών ειδών φυτών και ζώων, γι’ αυτό και η περιοχή 
είναι ενταγμένη στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο 
Περιοχών Natura 2000 ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης 
και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (GR 4210003, «Βόρεια 
Κάρπαθος και Σαρία και παράκτια θαλάσσια ζώνη»). 

Λόγω της γεωγραφικής της θέσης, η περιοχή αποτελεί 
καταφύγιο για πολλά μεταναστευτικά είδη πουλιών 
που χρησιμοποιούν την περιοχή τόσο κατά τον 
ανεφοδιασμό τους στο ταξίδι μεταξύ Ευρώπης και 
Αφρικής, όσο και ως τόπο αναπαραγωγής. Στην 
αξιόλογη ορνιθοπανίδα της περιοχής, περιλαμβάνονται 
σπάνια και προστατευόμενα είδη, όπως ο Σπιζαετός 
(Hieraaetus fasciatus), η Αετογερακίνα (Buteo rufinus), 
ο Μαυροπετρίτης (Falco eleonorae), ο Αιγαιόγλαρος 
(Larus audouinii), ο Θαλασσοκόρακας (Phalacrocorax 
aristotelis) και ο Αρτέμης (Calonectris diomedea).

Στη σπάνια βιοποικιλότητα της περιοχής περιλαμ-
βάνονται και δύο απειλούμενα ενδημικά είδη αμ-

φιβίων, ο Βάτραχος της Καρπάθου (Pelophylax 
cerigensis), που απαντάται μόνο στη βόρεια 
Κάρπαθο και η Σαλαμάνδρα της Καρπάθου 
(Lyciasalamandra helverseni), που η εξάπλωσή της 
περιορίζεται στην Κάρπαθο, τη Σαρία και την Κάσο.

Το θαλάσσιο περιβάλλον φιλοξενεί μεγάλη ποικιλία 
οργανισμών με πιο εμβληματικό από όλα την 
Μεσογειακή φώκια (Monachus monachus) ένα από 
τα σπανιότερα θαλάσσια θηλαστικά του πλανήτη. 
Ξεχωριστή σημασία έχει η εκτεταμένη παρουσία της 
Ποσειδωνίας (Posidonia oceanica), ενδημικού φυτού 
της Μεσογείου, που σχηματίζει υποθαλάσσια λιβάδια, 
τα οποία εμπλουτίζουν τη θάλασσα με οξυγόνο, 
σταθεροποιούν τους αμμώδεις βυθούς και αποτελούν 
ιδανικό βιότοπο για τη διαβίωση και την αναπαραγωγή 
πολλών ειδών ψαριών και άλλων θαλάσσιων 
οργανισμών.

Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Πε-
ριοχών Δωδεκανήσου

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 
Δωδεκανήσου (ΦΔΠΠΔ), με έδρα την Όλυμπο Καρ-

Μεσογειακή φώκια (Monachus monachus). (Φωτογραφία: Π. Δενδρινός/MOm)
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πάθου, έχει αναλάβει την προστασία και διαχείριση 
των 29 Προστατευόμενων Περιοχών του Δικτύου Na-
tura 2000 στην ευρύτερη περιοχή των Δωδεκανήσων.

Ειδικότερα, ο ΦΔΠΠΔ είναι υπεύθυνος για:

• την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας 
και των οικοσυστημάτων της περιοχής

• την προστασία των χερσαίων και θαλάσσιων 
οικοτόπων μεσογειακού και ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος και ιδιαίτερα αυτών της παράκτιας 
ζώνης και των υποθαλάσσιων λιβαδιών της 
Ποσειδωνίας, 

• την προστασία, διατήρηση και ανάδειξη των 
αρχαιολογικών και ιστορικών μνημείων, της τοπικής 
αρχιτεκτονικής και των παραδοσιακών οικισμών, 

• την ενίσχυση και προώθηση της βιώσιμης τοπικής 
ανάπτυξης μέσα από την ορθολογική χρήση των 
φυσικών πόρων, των παραδοσιακών ασχολιών και 
δραστηριοτήτων και των ήπιων μορφών τουρισμού,

• την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του τοπικού 
πληθυσμού και των επισκεπτών της περιοχής, 
καθώς και των μαθητών μέσω περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης.

Η υλοποίηση του έργου «Διαχειριστικές 
παρεμβάσεις στην Προστατευόμενη Περιοχή 
Βόρειας Καρπάθου - Σαρίας»

Το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» τον Φεβρουάριο του 2018 
και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2021, με συνολικό 
προϋπολογισμό €241.890.

Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης 
περιλάμβαναν:

• Αποκατάσταση και ανάδειξη του μικρού 
νησιωτικού υγροτόπου του Τριστόμου με 
καθαρισμό από θαλάσσια απορρίμματα.

Ο μικρός υγρότοπος του Τριστόμου αποτελεί 
τον πρώτο σταθμό ανεφοδιασμού για τα 
μεταναστευτικά πουλιά μετά το πέρασμα της 
Σαχάρας και της Μεσογείου στο ταξίδι τους από 
την Αφρική προς την Ευρώπη, ενώ χρησιμοποιείται 
και από τους Μαυροπετρίτες που φωλιάζουν στην 
ευρύτερη περιοχή. Η παρουσία του υγροτόπου 
είναι ιδιαίτερα σημαντική και για πολλά άλλα είδη 
πανίδας και χλωρίδας.

Ο Φορέας Διαχείρισης συνέλεξε περισσότερους 
από 8 τόνους θαλάσσιων απορριμμάτων διαφόρων 
ειδών, που καταλήγουν στην παραλία παρασυρμένα 
από τα θαλάσσια ρεύματα.

• Υποβρύχιους καθαρισμούς με ανάσυρση, συλλογή 
και ανακύκλωση παρατημένων αλιευτικών  
εργαλείων που δημιουργούν πρόβλημα στη 

Μεσογειακή φώκια και τα θαλασσοπούλια.

Η Κάρπαθος, οι γύρω νησίδες και η θαλάσσια 
ζώνη αποτελούν τόπους με σημαντική παρουσία 
θαλασσοπουλιών, όπως ο Αιγαιόγλαρος, ο 
Ασημόγλαρος, ο Αρτέμης, ο Θαλασσοκόρακας, 
ο Μύχος και ο Υδροβάτης. Οι νησίδες αποτελούν 
πολύτιμο καταφύγιο για τα θαλασσοπούλια και 
χώρο αναπαραγωγής για πολλά από αυτά. 

Ο Φορέας Διαχείρισης πραγματοποίησε υπο-
θαλάσσιους καθαρισμούς, μέσω των οποίων 
απομακρύνθηκαν εγκαταλελειμμένα αλιευτικά 
εργαλεία, τα οποία αποτελούν μόνιμες «παγίδες», 
γιατί συνεχίζουν να «ψαρεύουν» για πολλά χρόνια.

• Εγκατάσταση αυτόματου συστήματος 
καταγραφής κίνησης με χρήση καμερών για την 
παρακολούθηση του πληθυσμού της Μεσογειακής 
φώκιας.

• Απομάκρυνση θαλάσσιων απορριμμάτων από 
κύρια καταφύγια αναπαραγωγής και ξεκούρασης 
της Μεσογειακής φώκιας.

Η Μεσογειακή φώκια (Monachus monachus) είναι η 
πλέον σπάνια φώκια παγκοσμίως και αποτελεί το υπ’ 
αριθμόν ένα απειλούμενο θαλάσσιο θηλαστικό στην 
Ευρώπη. Το μήκος της μπορεί να φτάσει τα 2-3 μέτρα

Αποκατάσταση θαλάσσιων οικοσυστημάτων. (Φωτογραφία: Karpathos 
Diving Center)

Τοποθέτηση αυτόματου συστήματος καταγραφής κίνησης με χρήση 
καμερών για την παρακολούθηση του πληθυσμού της Μεσογειακής φώκιας 
(Φωτογραφία: ΦΔΠΠΔ)
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και το βάρος της τα 300 - 350 κιλά. Χρησιμοποιεί 
θαλάσσιες σπηλιές για να γεννήσει τα μικρά της, τις 
οποίες προτιμά και για ανάπαυση.

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης του πληθυσμού 
της Μεσογειακής φώκιας στην Προστατευόμενη 
Περιοχή, ο Φορέας Διαχείρισης έχει εγκαταστήσει 
αυτόματο σύστημα καταγραφής κίνησης με χρήση 
καμερών στις θαλάσσιες σπηλιές. Επίσης, έχουν 
πραγματοποιηθεί καθαρισμοί σπηλαίων με έντονη 
παρουσία θαλάσσιων απορριμμάτων.

• Εγκατάσταση τεχνητών φωλιών για την προσαρ-
μογή του Μαυροπετρίτη και των θαλασσοπουλιών 
στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις 
νησίδες.

Ο Μαυροπετρίτης (Falco eleonorae) είναι ένα 
απειλούμενο μεταναστευτικό γεράκι, το οποίο 
αναπαράγεται σε νησιά και νησίδες της Μεσογείου 
με απόκρημνα παρά-κτια βράχια. Επιστρέφει την 
άνοιξη από τη Μαδαγασκάρη, όπου ξεχειμωνιάζει, 
και καθυστερεί την αναπαραγωγή του για να 
επωφεληθεί από το φθινοπωρινό μεταναστευτικό 
ρεύμα μικρόπουλων με τα οποία τρέφει τα μικρά 
του. Η Προστατευόμενη Περιοχή Καρπάθου - 
Σαρίας φιλοξενεί περισσότερα από 250 ζευγάρια 
Μαυροπετριτών.

Ο Φορέας Διαχείρισης έχει τοποθετήσει σε νησίδες 
της Προστατευόμενης Περιοχής περισσότερες 
από 100 τεχνητές φωλιές για Μαυροπετρίτες και 
θαλασσοπούλια.

• Λεπτομερή εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης 
και των πιέσεων και απειλών του οικοτόπου 
«Θαλάσσια σπήλαια εξ ολοκλήρου ή κατά το 

ήμισυ κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας».

Τα θαλάσσια σπήλαια φιλοξενούν μοναδική 
βιοποικιλότητα που περιλαμβάνει πλήθος σπάνιων 
και προστατευόμενων ειδών. Τα απομακρυσμένα 
από ανθρώπινες δραστηριότητες θαλάσσια 
σπήλαια, αποτελούν, επίσης, κατάλληλα ενδι-
αιτήματα για τη Μεσογειακή φώκια. Πρόκειται 
για ένα προστατευόμενο και ιδιαίτερα ευαίσθητο 
οικοσύστημα με μικρή ικανότητα ανάκαμψης.

Ο Φορέας Διαχείρισης, σε συνεργασία με το 
ΕΛΚΕΘΕ, υλοποίησε δράσεις εκτίμησης της 
οικολογικής κατάστασης, καταγραφής των πιέσεων 
και αποτίμησης του βαθμού διατήρησης του 
οικοτόπου καθώς και σύνταξη Σχεδίου Δράσης για 
τη βελτίωση της κατάστασής του.

• Δημιουργία υποθαλάσσιας διαδρομής στα 
Παλάτια Σαρίας, στο πλαίσιο προώθησης του 
θαλάσσιου τουρισμού.

Το υποθαλάσσιο τοπίο του Καρπάθιου Πελάγους, 
σε συνδυασμό με την πλούσια θαλάσσια 
βιοποικιλότητα που απαντάται στην περιοχή, 
αποτελεί έναν σημαντικό πόλο έλξης, με τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του 
καταδυτικού τουρισμού.

Ο Φορέας Διαχείρισης στοχεύοντας στην ανάδειξη-
προβολή της Προστατευόμενης Περιοχής και την

Απομάκρυνση θαλάσσιων απορριμμάτων από κύρια καταφύγια αναπα-
ραγωγής και ξεκούρασης της Μεσογειακής φώκιας. (Φωτογραφία: 
ΦΔΠΠΔ)

Μαυροπετρίτης (Falco eleonorae). (Φωτογραφία: Β. Γκορίτσας)

Παλάτια Σαρίας. (Φωτογραφία: Θάνος Νταϊλιάνης/ΕΛΚΕΘΕ)

Καταδυόμενος επιστήμονας του 
ΕΛΚΕΘΕ προετοιμάζεται για υπο-
βρύχια καταγραφή οικολογικής 
κατάστασης των υποθαλάσσιων 
σπηλαίων στην Προστατευόμενη 
Περιοχή Β. Καρπάθου – Σαρίας.
(Φωτογραφία: Θάνος Νταϊλιάνης/
ΕΛΚΕΘΕ)

Κυριαρχία σπόγγων στα σκοτεινό-
τερα τμήματα των υποθαλάσσιων 
σπηλαίων στην Προστατευόμενη 
Περιοχή Β. Καρπάθου - Σαρίας.
(Φωτογραφία: Θάνος Νταϊλιάνης/
ΕΛΚΕΘΕ)

παρουσίαση έργου
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προσέλκυση επισκεπτών, σχεδίασε, σε συνεργασία 
με το ΕΛΚΕΘΕ, μια υποθαλάσσια διαδρομή στα 
Παλάτια της Σαρίας. Ο δύτης μπορεί να παρατηρή-
σει θαλάσσια σπήλαια, στους σκοτεινούς θαλάμους 
των οποίων βρίσκουν καταφύγιο σπάνια και 
νυκτόβια είδη, λιβάδια Ποσειδωνίας και ρηχούς 
βραχώδεις υφάλους με φωτόφιλη βλάστηση, 
στην επιφάνεια των οποίων ζουν προσκολλημένοι 
οργανισμοί, όπως σπόγγοι και πολύχαιτοι δακτυ-
λιοσκώληκες. Η υποθαλάσσια διαδρομή έχει 
μήκος περίπου 500 μέτρα και μπορούν να την 
ακολουθήσουν ακόμα και αρχάριοι δύτες.

• Δράσεις ανάδειξης και προβολής της προστα-
τευόμενης περιοχής. 

Ο Φορέας Διαχείρισης υλοποίησε μια σειρά 
επικοινωνιακών δράσεων με στόχο την ανάδειξη 
της Προστατευόμενης Περιοχής, την προσέλκυση 
επισκεπτών και την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση 
του πληθυσμού για τη φυσική και πολιτιστική 
αξία της. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν ημερίδες 
με στόχο την ενημέρωση των επαγγελματιών που 
δραστηριοποιούνται ή εμπλέκονται με τον τομέα 
του τουρισμού προβάλλοντας δραστηριότητες, 
ευκαιρίες και καλές πρακτικές που εφαρμόζονται 
σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

• Δημιουργία ενημερωτικού υλικού προώθησης.
Η δράση αφορούσε στη δημιουργία έντυπου 
ενημερωτικού υλικού, υλικού προώθησης, βίντεο 
υψηλής ανάλυσης και κινητής έκθεσης.

• Δημιουργία Έκθεσης Ερμηνείας Περιβάλλοντος 
στο Κέντρο Ενημέρωσης στα Πηγάδια Καρπάθου.

Στο πλαίσιο της δράσης δημιουργήθηκε μια 
σύγχρονη έκθεση ερμηνείας περιβάλλοντος με 
διαδραστικές εφαρμογές, στην οποία παρουσι-
άζονται τα χαρακτηριστικά στοιχεία του φυσικού 
περιβάλλοντος της Προστατευόμενης Περιοχής με 

έμφαση στην εξαιρετικά πλούσια βιοποικιλότητά 
της, ο σκοπός και οι δράσεις του Φορέα Διαχείρισης, 
καθώς και στοιχεία που αφορούν στην ιστορία, τη 
λαογραφία και τη σύγχρονη ζωή του ανθρώπου 
στην περιοχή.

Στόχος της έκθεσης είναι να προαγάγει τα φυσικά 
χαρακτηριστικά που κάνουν ξεχωριστή την 
προστατευόμενη περιοχή, να ενισχύσει το τοπικό 
τουριστικό προϊόν, να ευαισθητοποιήσει για την 
προστασία των σπάνιων και απειλούμενων ειδών 
χλωρίδας και πανίδας και να ενισχύσει την έννοια 
της προστασίας και διαχείρισης του φυσικού 
πλούτου και της βιοποικιλότητας.

Άτομα του κηρίανθου Cerianthus membranaceus κατά μήκος της 
υποθαλάσσιας διαδρομής στην περιοχή Παλάτια της νήσου Σαρίας. 
(Φωτογραφία: Θάνος Νταϊλιάνης/ΕΛΚΕΘΕ)

Έκθεση Ερμηνείας Περιβάλλοντος στο Κέντρο Ενημέρωσης στα Πηγάδια 
Καρπάθου. (Φωτογραφία: ΦΔΠΠΔ)

Έκθεση Ερμηνείας Περιβάλλοντος στο Κέντρο Ενημέρωσης στα Πηγάδια 
Καρπάθου. (Φωτογραφία: ΦΔΠΠΔ)

Έκθεση Ερμηνείας Περιβάλλοντος στο Κέντρο Ενημέρωσης στα Πηγάδια 
Καρπάθου. (Φωτογραφία: ΦΔΠΠΔ)
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Το Εμπορείο στη Σαντορίνη έχει τον 
δικό του Βρεφονηπιακό Σταθμό

Μετά από μια «περιπέτεια» 25 χρόνων, ολοκληρώθηκε 
και λειτουργεί στο Εμπορείο ένας σύγχρονος και 
εξοπλισμένος βρεφονηπιακός σταθμός.

Η μεγάλη τουριστική ανάπτυξη που γνωρίζει η Σαντο-
ρίνη τα τελευταία χρόνια οδήγησε και σε σημαντική 
αύξηση του πληθυσμού της. Μέσα σε μια εικοσαετία, 
ανάμεσα στις απογραφές του 1991 και του 2011, ο 
πληθυσμός του νησιού από 9.593 κατοίκους έφτασε 
τους 15.250. Ανάλογη άνοδο αναμένεται να δείξουν 
και τα στοιχεία της νέας απογραφής. Η αύξηση του 
πληθυσμού είναι επόμενο να δημιουργεί νέες ανάγκες 
και να διογκώνει τις ελλείψεις σε υποδομές. 

Σύντομο ιστορικό

Το Εμπορείο, ένας δυναμικά αναπτυσσόμενος οικισμός 
στο νότιο τμήμα του νησιού, στερούνταν από τις 

υπηρεσίες ενός βρεφονηπιακού σταθμού. To 1997, 
ξεκίνησε η κατασκευή του, σε οικόπεδο που δώρισε η 
κυρία Κάκη Νούσσια. Όμως μόλις τελείωσε ο σκελετός 
του κτιρίου, διαπιστώθηκε λάθος στη χωροθέτηση, το 
έργο σταμάτησε να υλοποιείται κι εγκαταλείφθηκε για 
χρόνια. Το 2011, ο Δήμος Θήρας ανέλαβε να δώσει λύση 
στο θέμα αυτό και στο διάστημα από το 2012 έως το
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2016, σε συνεργασία με την κόρη της δωρήτριας, την 
κυρία Τόνια Νούσσια, ξεπεράστηκαν τα προβλήματα. 
Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου ολοκλήρωσε την 
αρχιτεκτονική, την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη και τη 
μελέτη ενίσχυσης της στατικής επάρκειας και το έργο 
υποβλήθηκε προς ένταξη. 

Τον Δεκέμβριο του 2016, το έργο εντάχθηκε στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-
2020, με προϋπολογισμό 2,2 εκ. ευρώ. Οι εργασίες 
κατασκευής ξεκίνησαν το 2018 και ολοκληρώθηκαν το 
2020. Ο σταθμός άρχισε να λειτουργεί τον Ιανουάριο 
του 2022, φιλοξενώντας 50 νήπια, από 2,5 ετών και 24 
βρέφη από 18 μηνών. 

Ένας σύγχρονος και εξοπλισμένος βρεφονηπιακός 
σταθμός

Ο βρεφονηπιακός σταθμός έχει δυναμικότητα 
75 νηπίων και 25 βρεφών και εκτείνεται σε κτίριο 
συνολικής επιφανείας 746 τ.μ. Περιλαμβάνει κεντρικό 
χώρο απασχόλησης νηπίων, στον οποίο μπορούν να 
φιλοξενούνται οι διάφορες εκδηλώσεις του σταθμού, 
2 αίθουσες ύπνου νηπίων και 2 βρεφών, χώρους 
διοίκησης και υποδοχής, κουζίνα, αποθήκες και λοιπούς 

βοηθητικούς χώρους. Χρηματοδοτήθηκε εξοπλισμός 
με έπιπλα βρεφών και νηπίων, παιχνίδια, ιματισμό, 
παιδαγωγικό υλικό, έπιπλα γραφείου, ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό, καθώς και τα απαραίτητα για τη λειτουργία 
της κουζίνας και της εστίασης. Επίσης ο υπαίθριος  
χώρος διαμορφώθηκε έτσι ώστε να είναι εύκολη η 
πρόσβαση από τον δημοτικό δρόμο και από άτομα 
με αναπηρίες και δημιουργήθηκαν θέσης στάθμευσης. 
Τέλος έγιναν εργασίες διαμόρφωσης του υπαίθριου 
χώρου ώστε τα παιδιά να είναι προστατευμένα όταν 
παίζουν.

παρουσίαση έργου
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Νέα Προγραμματική Περίοδος 
2021-2027
Η προετοιμασία για το ξεκίνημα

Τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 διατίθενται 
συνολικά στη χώρα μας 26,2 δις ευρώ. Οι πόροι 
κατανέμονται σε 22 Προγράμματα (9 Τομεακά - 13 
Περιφερειακά). Τα πανελλαδικής εμβέλειας Τομεακά 
Προγράμματα είναι τα εξής: Ανταγωνιστικότητα, 
Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή, Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός, Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή, 
Μεταφορές, Πολιτική Προστασία, Τεχνική Βοήθεια 
και Υποστήριξη Δικαιούχων, Δίκαιη Αναπτυξιακή 
Μετάβαση και Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια & Θάλασσα.

Στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 
κατανέμονται 285,4 εκ. ευρώ, ποσό πολύ αυξημένο 
σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο (158,4 εκ. 
ευρώ). Το 50% προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) και το υπόλοιπο 50% από 
πόρους του ελληνικού δημοσίου.

Η κατάρτιση του Προγράμματος

Μετά τις οδηγίες που δόθηκαν από το Υπουργείο 
Ανάπτυξης & Επενδύσεων:

• συγκροτήθηκε και ενεργοποιήθηκε η Ομάδα 
Σχεδιασμού του Προγράμματος (Δεκέμβριος 2020)

• καταρτίστηκε κείμενο με τις βασικές αναπτυξιακές 
κατευθύνσεις και έγινε η σχετική διαβούλευση 
(Απρίλιος 2021)

• έγινε άτυπη υποβολή του σχεδίου Προγράμματος 
στις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) 
(Ιούλιος 2021)

• ξεκίνησε ευρεία ηλεκτρονική διαβούλευση 
(Σεπτέμβριος 2021)

• έγινε η παρουσίαση του σχεδίου Προγράμματος 
στο Περιφερειακό Συμβούλιο (Σεπτέμβριος 2021)

• πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά εκδήλωση 
διαβούλευσης (Οκτώβριος 2021)

• διατυπώθηκαν άτυπα παρατηρήσεις από την ΕΕ 
(Οκτώβριος 2021)

• το σχέδιο Προγράμματος υποβλήθηκε επίσημα στις 
Υπηρεσίες της ΕΕ (Νοέμβριος 2021)

• διατυπώθηκαν παρατηρήσεις από την ΕΕ 
(Φεβρουάριος 2022)

• το σχέδιο Προγράμματος απεστάλη για άτυπη 
διαβούλευση (Απρίλιος 2022)

Δομή του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα διαρθρώνεται σε 8 Προτεραιότητες:

1) Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και παραγωγικού 
δυναμικού (23 εκ. €) 

Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών, ανάπτυξη ψηφι-
ακών εφαρμογών, τηλεϊατρική,  ενίσχυση ίδρυσης και 
λειτουργίας μικρομεσαίων επιχειρήσεων κ.ά.

2) Αειφορική ανάπτυξη και βιώσιμη διαχείριση των 
πόρων (60 εκ. €)

Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων, έργα α-  
ντιπλημμυρικής προστασίας, έργα προστασίας από 
τη διάβρωση ακτών, ολοκλήρωση υποδομών επε-
ξεργασίας λυμάτων για οικισμούς Γ΄ Προτεραιότη-
τας, δίκτυα αποχέτευσης, εγκαταστάσεις επεξερ-
γασίας λυμάτων, δίκτυα ύδρευσης, μονάδες  
αφαλάτωσης κ.ά.

3) Βελτίωση της περιφερειακής προσβασιμότητας 
και ενίσχυση  της κινητικότητας (36,8 εκ. €) 

Αναβάθμιση λιμενικών υποδομών, βελτίωση εθνικού 
και επαρχιακού οδικού δικτύου, οδική ασφάλεια κ.ά.

4) Ανάπτυξη και βελτίωση κοινωνικών υποδομών 
(40 εκ. €)

Υποδομές και εξοπλισμός εκπαίδευσης, υποδομές 
προσχολικής αγωγής και φροντίδας, υποδομές 
υγείας, εναλλακτικού τουρισμού, προστασία και 
αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς κ.ά.

5) Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Ένταξη (72,2 
εκ. €)

Κατάρτιση, συνεχιζόμενη εκπαίδευση και προώθηση 
στην απασχόληση, επιχορήγηση φορέων Κοινωνικής 
και Αλληλέγγυας Οικονομίας, προγράμματα σχολι-
κής και κοινωνικής ένταξης, δράσεις για την κοινω-
νική ένταξη των Ρομά, δομές παροχής υπηρεσιών 
φροντίδας και στέγασης, δομές υποστήριξης γυ-
ναικών θυμάτων βίας κ.ά.

6) Ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών 
(48 εκ. €)

Δράσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και δράσεις 
ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης των μικρών 
νησιών της Περιφέρειας.

7) Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ (3,7 εκ. €)

8) Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+ (1,6 εκ. €)
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Με τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα στην ΕΥΔ έως τις αρχές Ιουνίου, η εικόνα που παρουσιάζει το Πρόγραμμα είναι 
η εξής:

• έχουν εξειδικευτεί δράσεις (έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης οι κατηγορίες των έργων 
και δράσεων και τα κριτήρια με τα οποία θα επιλεγούν) συνολικού προϋπολογισμού 301,6 εκ. ευρώ (195%)

• έχουν δημοσιοποιηθεί 117 προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων προς ένταξη, συνολικού προϋπολογισμού 
304,8 εκ. €

• έχουν ενταχθεί 213 έργα και δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 257,7 εκ. € (166%) 

• οι νομικές δεσμεύσεις (οι συμβάσεις που έχουν υπογραφτεί) ανέρχονται συνολικά σε 222 εκ. € (143%) και

• οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες φτάνουν σε 155,8 εκ. € (101%)

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

% % % % %

28.548.244 56.773.196 199% 56.773.196 199% 63.024.001 221% 62.270.511 218% 49.215.183 172%1

2 24.000.000 62.797.340 262% 61.422.088 256% 45.380.182 186% 33.191.538 139% 19.911.630 83%

3 39.500.000 73.188.460 185% 73.188.460 185% 59.690.791 151% 48.583.035 123% 37.548.811 95%

4 47.404.010 60.592.564 128% 62.956.383 133% 55.170.738 116% 55.235.852 117% 33.947.756 72%

5 12.300.000 43.950.000 357% 43.873.174 357% 30.147.824 245% 18.373.958 146% 11.890.376 97%

6 2.288.542 3.538.542 155% 3.538.542 155% 3.538.542 155% 3.538.542 155% 2.770.877 121%

7 806.620 806.620 100% 806.620 100% 806.620 100% 806.620 100% 560.426 69%

154.847.416 301.646.722 195% 304.812.558 195% 257.758.698 166% 222.000.056 143% 155.845.060 101%
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