
Σε συνέχεια της 1ης διαβούλευσης ΟΧΕ μικρών νησιών (3/10/2022), όπου συμφωνήθηκε να 

ακολουθήσει τεχνική συνάντηση με κάθε έναν από τους δημάρχους των μικρών νησιών, 

πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 11/10/2022 τηλεδιάσκεψη στην οποία μετείχαν η ΕΥΔ, Ο 

Δήμαρχος Οινουσσών και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Το αντικείμενο της συζήτησης αφορούσε στην σκιαγράφηση του οράματος για το νησί των 

Οινουσσών, βασισμένο στην επίλυση βασικών προβλημάτων, και στην ανάπτυξη ενός 

πλάνου αναστροφής της κατάστασης. 

Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι οι Οινούσσες έχουν ολοκληρώσει τις βασικές υποδομές και έθεσε 

ως κυρίαρχο στόχο την αναστροφή της πληθυσμιακής συρρίκνωσης του νησιού βάζοντας 

δύο προτεραιότητες: 

• Την ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής του κληρονομιάς. 

• Την αξιοποίηση/ανάδειξη της ναυτικής του ταυτότητας.  

Στη συνέχεια ανέλυσε τις παρεμβάσεις που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των δύο 

προτεραιοτήτων. 

Ως προς τα έργα που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από την Στρατηγική ΟΧΕ, αυτά είναι 

τα εξής: 

1. Ανάπλαση του οικισμού με υπογειοποίηση των ηλεκτρικών καλωδίων, εκτός του 

παραλιακού μετώπου που έχει ήδη αναβαθμιστεί. Η μελέτη του έργου είναι 

ενταγμένη στο Πρόγραμμα «Τρίτσης». 

2. Ανέγερση πολυχώρου δραστηριοτήτων και πολιτισμού (μικρό ναυτικό συνεδριακό 

κέντρο). Αναφέρθηκε ότι ο συγκεκριμένος πολυχώρος θα είναι χρήσιμος για τον 

Δήμο, τα σχολεία και την τοπική ΑΕΝ. Το οικόπεδο ανήκει στον Δήμο και η μελέτη 

του έργου είναι και αυτή ενταγμένη στο Πρόγραμμα «Τρίτσης». 

3. Δημιουργία/ανάδειξη περιπατητικών διαδρομών. Η μελέτη του έργου είναι έτοιμη 

Τα έργα που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τις οριζόντιες δράσεις του Προγράμματος 

«Βόρειο Αιγαίο»  2021-2027 είναι: 

1. Η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού σχολείου 

2. Η κατασκευή φράγματος και ταχυ-διυλιστήριου και η αναβάθμιση των υφιστάμενω 

δικτύων ύδρευσης. 

Ο Δήμαρχος και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αναφέρθηκαν στο πιλοτικό έργο MUSICA 

που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα  «Horizon 2020». Υποστήριξαν την έλλειψη 

διοικητικής επάρκειας και οποιασδήποτε κατάλληλης δομής ώστε να μπορεί ο Δήμος να 

υποστηρίξει παρόμοιες παρεμβάσεις.  

Ως προς την κοινωνική πολιτική, αναφέρθηκαν τα προβλήματα που υπάρχουν με το 

«Βοήθεια στο Σπίτι» αλλά και γενικότερα με την αδυναμία του Δήμου να ασκήσει την 

απαιτούμενη κοινωνική πολιτική. 

Τέλος, αναφέρθηκε και το ζήτημα των εγκαταλελειμμένων κτηρίων και της αξιοποίησης τους. 

Οι Οινούσσες, ακόμα και αυτή την περίοδο του έτους, έχουν απόλυτη πληρότητα κλινών με 

αποτέλεσμα να υπάρχει θέμα στέγασης ακόμα και των εκπαιδευτικών που έρχονται στο νησί. 

Δυστυχώς με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, η μόνη παρέμβαση που μπορεί να κάνει ο 

Δήμος είναι η κατεδάφιση για όσα από τα κτήρια κρίνονται ως ετοιμόρροπα. Ωστόσο, αξίζει 

να ερευνηθεί η στάση τη Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου πάνω στο πρόβλημα καθώς πρόσφατα 



ο Περιφερειάρχης ανέφερε ότι θα καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση επί του θέματος στον 

Πρωθυπουργό.  

Ως προς την Χωρική Αρχή, ο Δήμος είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικός με την Περιφέρεια Βορείου 

Αιγαίου καθώς μέχρι στιγμής δεν υπήρξε ιδιαίτερη ανταπόκριση για σειρά ζητημάτων.  


