
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 Ψαρών, ο μηχανικός του Δήμου και ο ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου. 

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

Ψαρών, βασισμένο στην επίλυση βασικών προβλημάτων, και στην ανάπτυξη ενός πλάνου 

αναστροφής της κατάστασης. 

Ο Δήμαρχος έθεσε ως κυρίαρχο στόχο την αναστροφή της πληθυσμιακής συρρίκνωσης του 

νησιού θέτοντας δύο προτεραιότητες: 

• Την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων με την κατασκευή των 

απαραίτητων υποδομών.  

• Την ανάδειξη των Ψαρών σε τουριστικό προορισμό. 

Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι τα έργα αποχέτευσης, ύδρευσης και τα αντιπλημμυρικά που είχαν 

ενταχθεί στο ΠΕΠ σταδιακά ολοκληρώνονται.  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. Η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου μαζί με το κτήριο επιβατών στο λιμάνι. Αυτή 

τη στιγμή συντάσσεται η μελέτη του έργου η οποία αναμένεται να είναι έτοιμη σε 

ένα χρόνο. 

2. Η ανάπλαση του οικισμού, εκτός του παραλιακού μετώπου. Η μελέτη του έργου 

εκπονείται από την ΕΕΤΑΑ και αναμένεται να είναι έτοιμη το 2024-2025. 

3. Αποκατάσταση ανεμόμυλου. Η μελέτη του έργου αναμένεται να είναι έτοιμη εντός 

του 2023. Αρμόδια για το έργο η Υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων. 

4. Ανάπλαση Βίγλας (παλιοί ανεμόμυλοι). Δεν υπάρχει μελέτη. Αρμόδια για το έργο η 

Υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων. 

5. Εξωραϊσμός πλατείας Κανάρη. Η μελέτη αναμένεται να είναι έτοιμη το 2023. 

6. Έργα ανάδειξης Μαύρης Ράχης. Ο Δήμος έχει τα χρήματα για τη μελέτη αλλά ακόμα 

βρίσκεται σε πολύ αρχικό στάδιο. 

7. Υβριδικό μουσείο – ψηφιακό ταξίδι στην ιστορία και στον πολιτισμό του Δήμου 

Ψαρών. Το έργο είναι ώριμο και περιμένει χρηματοδότηση.  

8. Πεζοπορικές διαδρομές. Η μελέτη του έργου θα είναι έτοιμη εντός του 2023. 

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

«Βόρειο Αιγαίο»  2021-2027 είναι: 

1. Κατασκευή ταμιευτήρα. Τη μελέτη του έργου έχει αναλάβει η ΕΕΤΑΑ και η 

ολοκλήρωση της αναμένεται το 2025. 

2. Κατασκευή νέου ιατρείου. Η μελέτη του έργου είναι έτοιμη.  

3. Ενεργειακή αναβάθμιση 6 δημόσιων κτηρίων. Η μελέτη του έργου θα υλοποιηθεί 

από τη ΜΟΔ Α.Ε. 

4. Επισκευή Ιεράς Μονής Ψαρών. Η μελέτη του έργου χρηματοδοτείται από την 

Περιφέρεια και θα είναι έτοιμη εντός του 2024. 

Ο Δήμαρχος πρότεινε οι προμήθειες για την πολιτική προστασία να γίνονται ενιαία από έναν 

κεντρικό φορέα.  



Όσον αφορά την κοινωνική πολιτική, έχει προγραμματιστεί συνάντηση μεταξύ του κ. 

Κουτουλάκη, της Υφυπουργού  Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνας Μιχαηλίδου και 

των Δημάρχων των μικρών νησιών. 

Τέλος , 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. Είναι όμως ανοιχτός ως προς την Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής 

Πολιτικής. 

 

 

 


