
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 Πέμπτη 27/10/2022 τηλεδιάσκεψη στην οποία μετείχαν η ΕΥΔ ο 

Δήμαρχος και ο προϊστάμενος της τεχνικής υπηρεσίας της Ικαρίας. 

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

βασισμένο στην επίλυση βασικών προβλημάτων, και στην ανάπτυξη ενός πλάνου 

αναστροφής της κατάστασης. 

Ο Δήμαρχος έθεσε ως στόχο για το νησί:  

• Την βελτίωση του τουριστικού προϊόντος. 

• Την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. 

Στη συνέχεια ανέλυσε τις παρεμβάσεις που απαιτούνται για την επίτευξη των παραπάνω 

προτεραιοτήτων. 

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

τα εξής: 

1. Ανακαίνιση της δημοτικής εγκατάστασης λουτρών στα Θέρμα Ικαρίας. Το 

υφιστάμενο κτίριο εμβαδού περίπου 350 τ.μ. χτίστηκε το 1950 και δεν 

ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες. Το έργο αναμένεται να είναι ώριμο στο 

τέλος του 2023.  

2. Ανάπλαση της περιοχής γύρω από την πλατεία στα Θέρμα Ικαρίας. Το έργο 

περιλαμβάνει πεζοδρόμηση υφιστάμενου δρόμου και γενικότερη ανάπλαση της 

γύρω περιοχής. Υπάρχει έτοιμη μελέτη. Ο προϋπολογισμός του έργου θα ξεπεράσει 

τις 300.000€. Το έργο συνδέεται και με την ανακαίνιση της εγκατάστασης λουτρών 

στην οποία οδηγεί ο δρόμος που προτείνεται να πεζοδρομηθεί. 

3. Ανάπλαση πλατείας στον Άγιο Πολύκαρπο Ραχών. Το έργο είναι ανώριμο. 

4. Αναβάθμιση περιπατητικών μονοπατιών. Το έργο είναι ανώριμο. 

5. Δημιουργία σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων και δημιουργία πράσινου 

σημείου. Το έργο είναι ανώριμο. Η όποια παρέμβαση στην διαχείριση στερεών 

αποβλήτων πρέπει να έρχεται σε συμφωνία με το υπό σχεδιασμό ΠεΣΔΑ. 

6. Οδική σύνδεση αεροδρομίου- Καταφυγίου. Ανώριμο έργο δημοτικής οδοποιίας.  

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

«Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027 είναι: 

1. Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων που θα εξυπηρετεί τους οικισμούς 

Αρμενιστή και Γιαλισκάρι με προϋπολογισμό έργου 4.000.000 €. Υπάρχει υφιστάμενη 

μονάδα η οποία είναι παράνομη και δεν καλύπτει την ζήτηση. Για το έργο απαιτείται 

απαλλοτρίωση. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η ΜΠΕ. Το έργο αναμένεται να είναι 

ώριμο αρχές του 2024.  

2. Ολοκλήρωση βιολογικού καθαρισμού στον Πολύκαρπο. Το έργο είχε 

χρηματοδοτηθεί από εθνικούς πόρους αλλά δεν ολοκληρώθηκε (έχουν γίνει τα έργα 

πολιτικού μηχανικού). Αναμένεται η έγκριση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

Εκτιμώμενος προϋπολογισμός 300.000 €.  

3. Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης. Το έργο είναι ανώριμο. Αναμένεται να έχει 

ωριμότητα τέλος του 2024. 



Ως προς την κατασκευή δικτύων άρδευσης, μπορεί να αναζητηθεί χρηματοδότηση από το 

ΠΑΑ.  


