
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 26/10/2022 τηλεδιάσκεψη στην οποία μετείχαν η ΕΥΔ και ο 

Δήμαρχος Φούρνων. 

Το αντικείμενο της συζήτησης αφορούσε στην σκιαγράφηση του οράματος για τα νησιά των 

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

αναστροφής της κατάστασης. 

Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι στους Φούρνους τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει μοναδικά 

ευρήματα ναυαγίων από διαφορετικές ιστορικές εποχές. Έθεσε ως στόχο για τα νησιά:  

• Την αξιοποίηση και προστασία των προαναφερθέντων ευρημάτων ώστε οι 

Φούρνοι να αναδειχθούν σε σημαντικό τουριστικό προορισμό. 

• 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. Δημιουργία αρχαιολογικού καταδυτικού πάρκου. Εκκρεμούν εγκρίσεις-

αδειοδοτήσεις. Αναμένεται να είναι ώριμο στις αρχές του 2024. 

2. Δημιουργία καταδυτικού πάρκου. Εκκρεμούν εγκρίσεις-αδειοδοτήσεις. Αναμένεται 

να είναι ώριμο στις αρχές του 2024. 

3. Εξοπλισμός (κάμερες κ.λπ.) για την προστασία και διαφύλαξη αρχαίων ναυαγίων 

αρχιπελάγους Φούρνων. Η μελέτη υπάρχει, απαιτείται αδειοδότηση από το 

Υπουργείο Ναυτιλίας. Προϋπολογισμός προμήθειας: 100.000 ευρώ. 

4. Κατασκευή μουσείου αρχαίων εναλιοτήτων. Δεν υπάρχει ωριμότητα. Σε πρώτη φάση 

ο Δήμος θέλει να ανακατασκευάσει ένα δημοτικό κτήριο για να στεγαστεί προσωρινά 

το μουσείο έως ότου φτιαχτεί ένα καινούργιο. 

5. Ανάδειξη αρχαίου λατομείου στην θέση Πετροκοπιά. Δεν υπάρχει ωριμότητα. 

6. Σημάνσεις μονοπατιών Φούρνων-Θύμαινας. Δεν υπάρχει ωριμότητα. 

7. Κατασκευή αίθουσας πολιτιστικών εκδηλώσεων στους Φούρνους. Δεν υπάρχει 

ωριμότητα. 

8. Κατασκευή αίθουσας πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Θύμαινα. Δεν υπάρχει 

ωριμότητα. 

9. Κατασκευή κλειστού γηπέδου μπάσκετ στους Φούρνους. Δεν υπάρχει ωριμότητα. 

10. Ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων του Δήμου. Το έργο περιλαμβάνει 

μικρό πράσινο σημείο, μικρή μονάδα κομποστοποίησης, σταθμό μεταφόρτωσης 

ανακυκλώσιμων υλικών (ΣΜΑΥ) και χώρο προσωρινής αποθήκευσης συλλεγόμενων 

υλικών. Η μελέτη αναμένεται να είναι έτοιμη εντός του 2023. 

11. Κατασκευή περιφερειακής οδού οικισμού Φούρνων. Η μελέτη (460.000€) που 

βρίσκεται σε φάση δημοπράτησης θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια.  

12. Δύο δρόμοι στο Καμπί  που οδηγούν σε παραλίες-τουριστικούς προορισμούς. Δεν 

υπάρχει ωριμότητα. 

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

«Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027 είναι τα εξής: 



1. Έργα προστασίας και αποκατάστασης ακτής Χρυσομηλιάς. Δεν υπάρχει ωριμότητα. 

Η μελέτη (περίπου 100.000) θα χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Ναυτιλίας. 

2. Έργα προστασίας από διάβρωση του οικισμού Καμάρι. Δεν υπάρχει ωριμότητα. Η 

μελέτη (περίπου 60.000) θα χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Ναυτιλίας. 

3. Έργα αντιστήριξης παραλιακού μετώπου Θύμαινας λόγω διάβρωσης ακτής. Η μελέτη 

εκπονείται από την Π.Ε. Σάμου και εντός του 2024 θα είναι έτοιμη. 

4. Βιολογικός καθαρισμός Φούρνων. Το έργο απεντάχθηκε από το ΠΕΠ. Γίνεται 

επικαιροποίηση της μελέτης η οποία θα ολοκληρωθεί το 2023.  

5. Βιολογικός καθαρισμός Θύμαινας. Το έργο απεντάχθηκε από το ΠΕΠ. Γίνεται 

επικαιροποίηση της μελέτης η οποία θα ολοκληρωθεί το 2023.  

6. Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στο Καμπί Φουρνων. Η μελέτη θα είναι έτοιμη 

εντός του 2024. Το δίκτυο θα καταλήγει στον βιολογικό Φούρνων.  

7. Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και ΜΕΛ Χρισομιλιάς. Δεν υπάρχει ωριμότητα. 

Ως προς τα έργα που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από Προγράμματα πέραν του ΠΕΠ, 

αυτά είναι τα εξής: 

• Επέκταση προβλήτας (αλιευτικό καταφύγιο) στην Κεραμιδού. Δεν υπάρχει 

ωριμότητα. Το έργο μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Αλιείας και 

Θάλασσας. 

• Αγροτική οδοποιία Φούρνων και Θύμαινας. Το έργο μπορεί να χρηματοδοτηθεί από 

το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Στη συνάντηση, η ΕΥΔ δεσμεύτηκε να οργανώσει συνάντηση με το Υπουργείο Ναυτιλίας 

ώστε να ξεκαθαριστεί ποιο πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει τα παρακάτω λιμενικά έργα: 

• Κατασκευή προβλήτας επί πασσάλων λιμένα Φούρνων. Η μελέτη χρηματοδοτείται 

από το Υπουργείο Ναυτιλίας. Σύντομα θα δημοπρατηθεί. 

• Επέκταση προβλήτας στη νήσο Θύμαινας. Δεν υπάρχει ωριμότητα. Η μελέτη (60.000 

+ΦΠΑ) χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ναυτιλίας.  

Σχετικά με την κατασκευή υδατοδρομίου στον οικισμό Καμπί  (δεν υπάρχει ωριμότητα), 

απαιτείται περαιτέρω εμβάθυνση του θεσμικού πλαισίου τόσο ως προς τις απαιτούμενες 

αδειοδοτήσεις και τρόπο λειτουργίας όσο και ως προς την πηγή χρηματοδότησης. 

Στο τέλος της συνάντησης συμφωνήθηκε να σταλεί από την ΕΥΔ στον Δήμαρχο πίνακας με 

όλες τις δράσεις που χρηματοδοτούνται μέσω ΕΚΤ.  


