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"Στα καράβια τα δεµένα τ' αραγµένα,
στα καράβια που δεν πάνε πουθενά,
θα µπούµε να αρµενίσουµε στα ξένα."
Ποιητής …
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η ιδέα για το παρόν σχέδιο έχει τις ρίζες της είκοσι χρόνια πριν. Πολλοί άνθρωποι µε αγάπη στη
θάλασσα, στις καταδύσεις, στα ενάλια, στη φύση, στην Αλόννησο και στη Σκόπελο προσέγγισαν το
θέµα µας από διαφορετικές πλευρές και έθεσαν τις βάσεις για την τωρινή ολοκληρωµένη του
παρουσίαση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κα. Ελπίδα Χατζιδάκη, την αρχαιολόγο, η οποία
ανάσκαψε το ναυάγιο της Περιστέρας, τον κ. ∆ηµήτρη Μαυρίκη, ο οποίος το δήλωσε στην Εφορεία
Ενάλιων Αρχαιοτήτων, τους κ.κ. ∆ηµήτριο Μαρκάτο και Βασίλειο Κονιόρδο για τις οδηγίες τους και τη
στήριξή τους σε όλη τη διάρκεια του έργου, την κα. Ειρήνη Χρυσοχέρη και την κα. Φωτεινή Βλαχάκη
για την άδεια να χρησιµοποιήσω στοιχεία από τις Πανεπιστηµιακές τους εργασίες, τον κ. Κωνσταντίνο
Κούτσο, για τα στοιχεία που πρόσφερε σχετικά µε τον καταδυτικό τουρισµό, την πολύτιµη βοηθό µου
κα. Αναστασία Πρωτοπαπαδάκη, τον κ. Χρήστο Αγγουρίδη, ο οποίος µε δέχθηκε στη συντροφιά του
Ι.ΕΝ.Α.Ε., τον κ. Ηλία Σπονδύλη, ο οποίος δεν κουράζεται να διδάσκει στους νεότερους και τέλος τον
κ. Κώστα Μαυρίκη του οποίου το βιβλίο "Άνω Μαγνήτων Νήσοι" υπήρξε η δική µου έµπνευση.

Άγγελος Μαγκλής
Θεσσαλονίκη, 28/1/2007
ΥΓ. Το παρόν σχέδιο µε εξαίρεση τα κοµµάτια στα οποία παρουσιάζονται οι µελέτες της πρώτης
φάσης και οι δράσεις της δεύτερης, αλληλοκαλύπτεται και αλληλοσυµπληρώνεται σε µεγάλο βαθµό
από την Αίτηση η οποία το συνοδεύει.
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1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ Π.Κ.Σ.Α.
Το Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης µε τίτλο: «Άνω Μαγνήτων Νήσοι» στοχεύει στην αειφόρο
οικονοµική ανάπτυξη µε ταυτόχρονη αειφόρως διατηρούµενη περιβαλλοντική αναβάθµιση των νήσων
Αλοννήσου, Σκοπέλου και λοιπών βραχονησίδων των Βορείων Σποράδων. Η συγκεκριµένη
µειονεκτούσα νησιωτική περιοχή χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερο φυσικό κάλλος, µε υψηλή οργανισµική,
γενετική και οικολογική ποικιλότητα, καθώς και σηµαντικής αξίας ενάλιο αρχαιολογικό πλούτο. Η
υψηλή αξία της βιοποικιλότητας της περιοχής ενισχύεται από την ύπαρξη πολλών ενδηµικών ειδών,
καθώς και από την παρουσία απειλούµενων θηλαστικών, όπως η µεσογειακή φώκια, µοναδικών στον
κόσµο. Επίσης η παρουσία του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων (ΕΘΠΑΒΣ),
που στοχεύει στην προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου ως φυσική
κληρονοµιά και πολύτιµος εθνικός φυσικός πλούτος, αποτελεί µια ακόµα σηµαντική προϋπόθεση για
την ανάπτυξη της περιοχής παρέµβασης. Η επίτευξη µιας βιώσιµης και αειφόρου οικονοµικής
ανάπτυξης µε δηµιουργία ενός καινοτόµου σε παγκόσµιο επίπεδο τουριστικού προϊόντος, το οποίο θα
στηρίζεται στα µοναδικά εντόπια χαρακτηριστικά και θα συνδυάζει την in situ τεκµηρίωση και
προβολή των περιβαλλοντικών και ενάλιων αρχαιολογικών θησαυρών της περιοχής, αποτελεί επιθυµία
των κατοίκων της νησιωτικής αυτής µειονεκτικής περιοχής. Σηµαντικό συγκριτικό πλεονέκτηµα του
Αρχιπελάγους θεωρείται και η δυνατότητα εκµετάλλευσής του για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων
καταδυτικού τουρισµού.
Το έργο σχεδιάζει µεταξύ άλλων να δηµιουργήσει ένα Ερευνητικό Κέντρο Ναυτικής Αρχαιολογίας στην
Αλόννησο και δύο εξειδικευµένα κέντρα καταδυτικού τουρισµού στη Σκόπελο και Αλόννησο, σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία. Τα κέντρα αυτά θα αποτελούν χώρους υποδοχής, προβολής και
ενηµέρωσής των επισκεπτών για τους οικολογικούς και αρχαιολογικούς θησαυρούς της περιοχής
καθώς και σηµεία οργάνωσης των πολυποίκιλων δραστηριοτήτων αναψυχής. Παράλληλα, θα
υπάρχουν και χώροι υποδοµής (διαβίωσης, διατροφής, αναψυχής, αποθήκευσης), καταδυτικό κέντρο,
σταθµός πρώτων βοηθειών καθώς και χώροι απόπλου και
κατάπλου των σκαφών. Προβλέπεται η δηµιουργία υποβρύχιων
µουσείων σύµφωνα µε την υπάρχουσα νοµοθεσία και την έγκριση
του Υπουργείου Πολιτισµού και του Φορέα ∆ιαχείρισης του
ΕΘΠΑΒΣ. Παράλληλα θα µελετηθεί η δηµιουργία καταδυτικών
πάρκων, θα ενισχυθούν οι τοπικές τουριστικές υποδοµές και η
παροχή υπηρεσιών, θα µεταστραφούν νέοι αλιείς στον καταδυτικό
τουρισµό, θα ενισχυθεί η παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων, θα
αναπτυχθεί ο αλιευτικός τουρισµός, θα δηµιουργηθούν νέα
καινοτόµα προϊόντα όπως ηχοδιαδροµές, παρατήρηση της άγριας
φύσης, πολιτιστικές και φυσιολατρικές διαδροµές τόσο στο
χερσαίο όσο και στο υδάτινο κυρίως οικοσύστηµα και
θα
αναπτυχθεί η υποδοµή για τη δηµιουργία περιοδεύουσας έκθεσης
στα µεγαλύτερα µουσεία του κόσµου η οποία θα αναφέρεται σε
«Ζωντανή Επίσκεψη» στο µεγαλύτερο γνωστό κλασικό ναυάγιο
της αρχαιότητας, αυτό της Περιστέρας Αλοννήσου. Οποιαδήποτε
προσπάθεια οικονοµικής ανάπτυξης της περιοχής θα πρέπει να έχει
Κλασικό ναυάγιο Περιστέρας.
ως γνώµονα την προστασία και διατήρηση του οικοσυστήµατος
Ο Κώστας Μαυρίκης στις πρώτες
των Βορείων Σποράδων, όπου εκτός από την ύπαρξη σπάνιων
µετρήσεις του µεγέθους των
ειδών χλωρίδας, πανίδας, οικοτόπων, φυσικών διαπλάσεων και
αµφορέων για να δηλωθούν στην
σχηµατισµών, ζει και αναπαράγεται ο µεγαλύτερος πληθυσµός της
Εφορεία
Μεσογειακής φώκιας στον κόσµο.
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων προτείνεται η δηµιουργία εταιρικού σχήµατος µε τη
συµµετοχή όλων των εµπλεκοµένων φορέων. Το προτεινόµενο εταιρικό σχήµα καλύπτει µε εξαιρετικά
αποτελεσµατικό τρόπο το σύνολο των απαιτήσεων για την υλοποίηση του συγκεκριµένου έργου. Θα
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συµµετέχουν όλοι οι αντίστοιχοι τοπικοί φορείς, οι οποίοι εκπροσωπούν τόσο τον τοπικό πληθυσµό
στο σύνολό του, όσο και εκείνες τις επαγγελµατικές τάξεις οι οποίες εµπλέκονται στο έργο
(παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων, τουριστικών υπηρεσιών και αλιευτικών δραστηριοτήτων).
Επιπροσθέτως συµµετέχουν εθνικοί φορείς όπως ο Φορέας ∆ιαχείρισης Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου
Βορείων Σποράδων, το τµήµα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλίας, ο Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού, το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, το
Ινστιτούτο Ενάλιων Αρχαιολογικών Ερευνών, η Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία Περιβάλλοντος
και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (Παράρτηµα Θεσσαλονίκης) καθώς και εξειδικευµένοι ιδιωτικοί φορείς οι
οποίοι συνεισφέρουν µε τις ιδιαίτερες γνώσεις τους όπως και µε την πρόθεση τους να συνδράµουν
στη χρηµατοδότηση του έργου.
Το Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης Άνω Μαγνήτων Νήσοι δύναται να αποτελέσει σηµαντική
ευκαιρία µόχλευσης χρηµάτων του ιδιωτικού τοµέα, να δηµιουργήσει νέα επαγγέλµατα και θέσεις
εργασίας στο αρχιπέλαγος και να συνεισφέρει τόσο στην εισροή σηµαντικών οικονοµικών πόρων από
την Ελλάδα και το εξωτερικό όσο και στην προβολή συνολικά της Ελλάδας και του πολιτιστικού /
τουριστικού προϊόντος της σε παγκόσµιο επίπεδο. Παράλληλα, αποτελεί έργο πιλότο για πολλά σηµεία
της νησιωτικής Ελλάδας καθώς και παράλιων περιοχών της ηπειρωτικής χώρας διότι, όπως είναι
ευρέως γνωστό και τεκµηριώνεται στην παρούσα πρόταση, τα ελληνικά πελάγη αποτελούν το
σηµαντικότερο χώρο διατήρησης ενάλιων αρχαιολογικών ευρηµάτων σε παγκόσµιο επίπεδο.

ΠΡΟΤΑΣΗ Π.Κ.Σ.Α. "Άνω Μαγνήτων Νήσοι"/ ap5479

8

2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Η προτεινόµενη περιοχή παρέµβασης αποτελείται από τις
νήσους Σκόπελο και Αλόννησο καθώς και από τα υπόλοιπα
ερηµονήσια των Βορείων Σποράδων (Περιστέρα, ΚυραΠαναγιά, Γιούρα, Πιπέρι, Ψαθούρα, Σκάντζουρα, ∆ύο
Αδέλφια κ.ά. µικρότερα). Παράλληλα, οι υπόλοιποι
συµµετέχοντες φορείς οι οποίοι συνδράµουν στην
υλοποίηση
του
προτεινόµενου
έργου
έχουν
δραστηριοποίηση και έδρα τόσο στην περιοχή παρέµβασης
όσο και στο Βόλο, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη καθώς
και δραστηριοποίηση σε όλο τον ελληνικό χώρο.
Η περιοχή εφαρµογής του προτύπου καινοτόµου σχεδίου
ανάπτυξης «‘Ανω Μαγνήτων Νήσοι» ανήκει στις µειονεκτικές Νησιωτικές περιοχές και
παρουσιάζει υψηλό βαθµό οµοιογένειας, λειτουργικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά καθώς και
παρόµοια προβλήµατα. ∆ιαφέρει ριζικά από το κοντινό νησί της Σκιάθου το οποίο έχει ακολουθήσει τα
τελευταία 30 χρόνια ένα διαφορετικό δρόµο οικονοµικής ανάπτυξης ο οποίος βασίζεται στο µαζικό
τουρισµό, στην βαριά τουριστική βιοµηχανία, στη χρήση του αεροδροµίου από πτήσεις charter και
γενικώς σε ένα µοντέλο τουριστικής ανάπτυξης της προηγούµενης 30ετίας. Αντίθετα, τα νησιά της
Σκοπέλου και της Αλοννήσου µε το µικρό πληθυσµιακό µέγεθος, την πολυδιάσπαση του γεωγραφικού
χώρου, τη δυσκολότερη επικοινωνιακή σύνδεση µε την ηπειρωτική χώρα και το εξωτερικό, το µικρό
µέγεθος της τοπικής αγοράς και την εποχικότητα στην οικονοµική δραστηριότητα σκιαγραφούν τον
ιδανικότερο χώρο παρέµβασης για το προτεινόµενο καινοτόµο σχέδιο.
Στην περιοχή παρέµβασης ανήκει και το πρώτο Εθνικό
Θαλάσσιο Πάρκο της χώρας και το µεγαλύτερο της
Μεσογείου εκτάσεως περίπου 23.000 χερσαίων και
θαλασσίων στρεµµάτων, µε σκοπό την προστασία,
διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου ως
φυσική κληρονοµιά και πολύτιµο εθνικό φυσικό πόρο σε
εκτεταµένες χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές των
Βορείων Σποράδων, που διακρίνονται για τη µεγάλη
βιολογική,
οικολογική,
αισθητική,
επιστηµονική,
γεωµορφολογική και παιδαγωγική τους αξία. Ειδικότερα
επιδιώκεται η αποτελεσµατική προστασία του µοναδικού
για την πολύπλευρη αξία του οικοσυστήµατος των
Βόρειων Σποράδων. Όπου εκτός από την ύπαρξη
σπάνιων ειδών χλωρίδας, πανίδας, οικοτόπων, φυσικών διαπλάσεων και σχηµατισµών, ζει και
αναπαράγεται ο µεγαλύτερος πληθυσµός της Μεσογειακής φώκιας. Πολύ σηµαντικός είναι επίσης ο
ενάλιος αρχαιολογικός πλούτος της περιοχής, όπως για παράδειγµα το διάσηµο κλασικό ναυάγιο της
Περιστέρας.
Αναφορά στα ποσοτικά στοιχεία και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αποδεικνύουν και τεκµηριώνουν την
επιλεξιµότητα της προτεινόµενης περιοχής
Η προτεινόµενη περιοχή περιλαµβάνει τις νήσους των Βόρειων Σποράδων, Αλόννησο και Σκόπελο, που
είναι και τα µόνα κατοικήσιµα τµήµατά της, καθώς και τις κοντινές βραχονησίδες (∆ύο αδέρφια, Κυρά
Παναγιά, Περιστέρα, Πιπέρι, Ψαθούρα, Σκάτζουρα, Γιούρα κ.α.) οι οποίες κατοικούνται περιστασιακά
κυρίως από βοσκούς. Τα νησιά της προτεινόµενης περιοχής χαρακτηρίζονται ως παράκτια, (coastal
islands) σύµφωνα µε την διεθνή πρακτική, αλλά και τη γεωγραφική πραγµατικότητα, ανήκοντας στον
ηπειρωτικό Νοµό Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
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Η Θεσσαλία, µια µικρή για τα µέσα ευρωπαϊκά δεδοµένα περιφέρεια, εξακολουθεί να παρουσιάζει
σηµαντική αναπτυξιακή υστέρηση. Τα πιο πρόσφατα διαθέσιµα επίσηµα συγκριτικά στοιχεία δείχνουν
ότι ενώ το ΑΕΠκκ της Θεσσαλίας ήταν το 1991 56% της ΕΕ 12, το 2001 η Θεσσαλία είχε ΑΕΠκκ ίσο
µε το 60,2% της ΕΕ15 και το 66,1% της ΕΕ25. Η διαχρονική πορεία του µεγέθους αυτού δείχνει,
εξάλλου, µια αδυναµία ουσιαστικής αναπτυξιακής "απογείωσης". Με επίπεδο αναφοράς το ΑΕΠκκ της
σηµερινής ΕΕ25, το 2001 το θεσσαλικό αντίστοιχο µέγεθος έφθανε το 66,1%, εξακολουθούσε δηλαδή
να παρατηρείται σηµαντική υστέρηση. Η εκτίµηση του 2003 της ενδιάµεσης αξιολόγησης του ΠΕΠ
Θεσσαλίας 2000 – 2006 είναι ότι το ΑΕΠκκ της περιφέρειας περί το 2006 θα κινηθεί, εφόσον µια σειρά
από παραµέτρους εξελιχθούν θετικά αλλά σε ρεαλιστικά πλαίσια, ελαφρά άνω του 70% της ΕΕ25 και
κάτω από 75%, άρα θα είναι επιλέξιµη περιφέρεια του στόχου 1.
Συνολικά η παραπάνω ανάλυση οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η θέση της Θεσσαλίας στον ευρωπαϊκό
(µε την έννοια της ΕΕ) χώρο παραµένει αδύναµη, ακόµα και µε σχετικούς όρους µετά τη διεύρυνση
και αυτό παρά το ότι από το 1994 παρατηρήθηκε συνολικά στην ΕΕ βελτίωση της σχετικής θέσης των
περιφερειών του Στόχου 1. Η βασική συνέπεια για την επόµενη προγραµµατική περίοδο είναι ότι η
σηµαντική επιτάχυνση της αναπτυξιακής πορείας να είναι πρώτη προτεραιότητα (παράλληλα µε τη
βελτίωση των ποιοτικών παραµέτρων).
Ειδικότερα, στο Περιφερειακό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξη (ΠΣΣΑ Θεσσαλίας 2007 – 2013)
αναφέρεται ότι η Περιφέρεια πρέπει να προσανατολιστεί ακόµη περισσότερο προς την εξωστρέφεια,
γεγονός απόλυτα συµβατό µε την παρούσα πρόταση του Προτύπου Καινοτόµου Σχεδίου Ανάπτυξης
και όσον αφορά την ανάλυση δυνατών σηµείων, αδυναµιών, ευκαιριών και κινδύνων της Περιφέρειας,
αναφέρεται ρητά ως ένας από τους σηµαντικότερους κινδύνους η "υιοθέτηση από τον
αναπτυσσόµενο τουρισµό του παραδοσιακού µοντέλου τουριστικής ανάπτυξης (µαζικός που
καταστρέφει τους τουριστικούς πόρους) που θα υπονοµεύσει µεσοµακροπρόθεσµα το µέλλον".
Τα βασικά κοινωνικοοικονοµικά και ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής που
τεκµηριώνουν την επιλεξιµότητά της, συνοψίζονται ως εξής:
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Η νήσος Σκόπελος απέχει 41 ναυτικά µίλια από την Εύβοια, 60 ναυτικά µίλια από τον Άγιο
Κωνσταντίνο και 60 ναυτικά µίλια από τον Βόλο. Έχει έκταση 96 τετραγωνικά χιλιόµετρα, µήκος
ακτών 67 χιλιοµέτρων µε µεγαλύτερους οικισµούς αυτούς της Σκοπέλου (Χώρα) και της Γλώσσας. Ο
πληθυσµός του νησιού είναι 4.727 κάτοικοι, το µεγαλύτερο υψόµετρό της είναι η κορυφή ∆έλφι και η
ιστορική ονοµασία της είναι Πεπάρηθος. Η Σκόπελος είναι σχεδόν ολόκληρη ένα δάσος (το 80% του
εδάφους καλύπτεται από πευκοδάση). ∆ιαθέτει ιδιαίτερα βραχώδεις και απότοµες ακτές καθώς και
ήσυχους όρµους µε πανέµορφες παραλίες, λιµενικές υποδοµές, 350 εκκλησίες, διατηρητέους
παραδοσιακούς οικισµούς όπως η Παλιά Πόλη Σκοπέλου και όλες τις προϋποθέσεις για µία βιώσιµη
αειφόρο οικοτουριστική ανάπτυξη. Τα λιµάνια της όπως κι εκείνα της Αλοννήσου αποτέλεσαν ιδανικά
ληµέρια πειρατών σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας τους όπως και χώρους ανάπτυξης του εµπορίου και
του πολιτισµού από την αρχαιότητα έως σήµερα. Τα συγκεκριµένα νησιά αποτελούσαν πάντα
σηµαντικό σταθµό και δρόµο ναυσιπλοΐας µεταξύ Ανατολής – ∆ύσης, Βορρά και Νότου µε δεσπόζουσα
θέση στο Αιγαίο.
Η Αλόννησος αποτελεί τη βάση του Εθνικού Θαλασσίου
Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων (ΕΘΠΑΒΣ). Σκοπός
της ίδρυσης του ΕΘΠΑΒΣ είναι η προστασία, διατήρηση και
διαχείριση της φύσης και του τοπίου ως φυσική κληρονοµιά
και πολύτιµος εθνικός φυσικός πόρος σε εκτεταµένες
χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές των Βορείων Σποράδων,
που διακρίνονται για τη µεγάλη βιολογική, οικολογική,
αισθητική, επιστηµονική, γεωµορφολογική και παιδαγωγική
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τους αξία. Ειδικότερα επιδιώκεται η αποτελεσµατική προστασία του µοναδικού για την πολύπλευρη
αξία του οικοσυστήµατος των Βόρειων Σποράδων. Όπου εκτός από την ύπαρξη σπάνιων ειδών
χλωρίδας, πανίδας, οικοτόπων, φυσικών διαπλάσεων και σχηµατισµών, ζει και αναπαράγεται ο
µεγαλύτερος πληθυσµός της Μεσογειακής φώκιας. Πολύ σηµαντικός είναι επίσης ο ενάλιος
αρχαιολογικός πλούτος της περιοχής, όπως για παράδειγµα το διάσηµο κλασικό ναυάγιο της
Περιστέρας. Η νήσος Αλόννησος απέχει 35 ναυτικά µίλια από την Εύβοια και 68 ναυτικά µίλια από το
Βόλο. Έχει έκταση 64 τετραγωνικά χιλιόµετρα, µήκος ακτών 65 χιλιόµετρα. Ο µεγαλύτερος οικισµός
είναι το Πατητήρι που είναι και το λιµάνι του νησιού, ο πληθυσµός της είναι περίπου 2.425 κάτοικοι
και οι υψηλότερες κορφές της είναι το Κουβούλι µε 476 µέτρα και η Γελαδιά µε 456 µέτρα. Κατά την
αρχαιότητα ήτανε γνωστή και ως Ίκος και αργότερα Ηλιοδρόµια. Η Αλόννησος, κλασικό ληµέρι
πειρατών, µε άγρια οµορφιά, κρυστάλλινα νερά, ήρεµους ρυθµούς και απίστευτη φυσική οµορφιά
τοπίου αποτελεί ένα ανεξερεύνητο κόσµηµα στο αρχιπέλαγος. Είναι κατοικηµένη από τους απώτατους
προϊστορικούς χρόνους µε σηµαντικές αρχαιολογικές τοποθεσίες όπως το Κοκκινόκαστρο (θέση της
Μέσης Παλαιολιθικής εποχής που αποτελεί την πρωιµότερη µαρτυρία ανθρώπινης παρουσίας στο
Αρχιπέλαγος του Αιγαίου) και στεφανωµένη µε την παλιά Αλόννησο η οποία αποτελεί την παλιά
πρωτεύουσα του νησιού, που εγκαταλείφθηκε το 1965 έπειτα από ισχυρό σεισµό και ανακαινίστηκε
πρόσφατα από ιδιώτες, κυρίως ξένους. Στο ψαροχώρι Στενή Βάλα µε τον οµώνυµο όρµο βρίσκεται και
η βάση του Φορέα για την προστασία της Μεσογειακής Φώκιας και των οικοσυστηµάτων της
περιοχής.
Τα νησιά των Βορείων Σποράδων αποτελούν
νησίδες πολιτισµού και οικολογικού πλούτου.
Αποτέλεσαν νησιά – κέντρα στη µεγάλη
«θάλασσα» της ανθρώπινης ιστορίας. Από εκεί
πέρασαν Έλληνες, Αιγύπτιοι, Φοίνικες, Πέρσες,
Ρωµαίοι, Βυζαντινοί, Βενετοί, Σαρακηνοί, Οθωµανοί
και άλλοι λαοί της µέσης θάλασσας (Μεσόγειος).
Στις Σποράδες φιλοξενούνται είδη που απειλούνται
σοβαρά µε εξαφάνιση, καθώς και διάφορα ενδηµικά
φυτά και ζώα. Εκατοντάδες πλοία όλων των
εποχών βρίσκονται σήµερα βυθισµένα στην
περιοχή παρέµβασης και συνθέτουν ίσως την πιο
σηµαντική συλλογή ναυαγίων στον κόσµο,
καθώς και τη φιλικότερη από πλευράς
επισκεψιµότητας
για
τους
δύτες
και
αρχαιόφιλους. Πέρα από τα αρχαία ναυάγια
υπάρχουν και αρκετά σύγχρονα τόσο πλοιάρια
όσο και αεροπλάνα. Ενδεικτικά αναφέρουµε το
γερµανικό
βοµβαρδιστικό
αεροπλάνο
της
Ψαθούρας, που συνετρίβη στις 27/5/1942, το
γερµανικό φορτηγό πλοίο του πολεµικού
γερµανικού ναυτικού Ούβερµαν το οποίο
βυθίστηκε στις 8/10/1944 στην Ψαθούρα και τα
ρηχά σύγχρονα ναυάγια στον κόλπο Πανόρµου
∆ιακρίνεται καθαρά η µορφή του αµφορέα.
της Σκοπέλου. Όσον αφορά τα αρχαία ναυάγια,
Με αυτόν µετέφεραν κρασί
χαρακτηριστικά αναφέρονται τα εξής: το
φηµισµένο κλασικό ναυάγιο της Περιστέρας, το οποίο αποτελεί και το µεγαλύτερο κλασικό ναυάγιο
της αρχαιότητας µε περισσότερους από 3.000 αµφορείς. Το βάθος του είναι από 22 έως 30 µέτρα και
οι αµφορείς σχηµατίζουν στο βυθό παραλληλόγραµµο µήκους 25 µέτρων, πλάτους 10 µέτρων και
ύψους 3 µέτρων. Το κλασικό ναυάγιο της Φαγκρούς, το περίφηµο βυζαντινό ναυάγιο µε τα πιάτα
στον όρµο Αγίου Πέτρου και το βυζαντινό ναυάγιο στο Κάτεργο της Κυρα-Παναγιάς, το βυζαντινό
ναυάγιο του Βασιλικού Περιστέρας και άλλα. Ενδεικτικά, στη νήσο Σκόπελο αναφέρεται ο ενάλιος
αρχαιολογικός χώρος απέναντι από το Ασκληπιείο όπου βρίσκεται βυθισµένο το ρωµαϊκό λιµάνι της
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χώρας, ρωµαϊκά και βυζαντινά ναυάγια στον Όρµο Πανόρµου, µέσα και έξω από αυτόν, το ρωµαϊκό
ναυάγιο της βραχονησίδας Κασίδης, τα αρχαία ναυάγια κοντά στους όρµους Σταφύλλου και Γλώσσας
καθώς και το σηµαντικότατο ναυάγιο βορειοανατολικά της βραχονησίδας ∆ασιάς µε 37 µέτρα βάθος
εντός µικρού βαράθρου.
Παράλληλα, στην περιοχή δραστηριοποιούνται περί των 60 επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών τόσο
στη Σκόπελο όσο και στην Αλόννησο. Οι συγκεκριµένοι αλιείς καθώς βλέπουν το ετήσιο εισόδηµά
τους να µειώνεται χρόνο µε το χρόνο επιθυµούν την ενίσχυση του εισοδήµατός τους µε την ανάπτυξη
καινοτόµων δράσεων αλιευτικού τουρισµού, όπως και τη µεταπήδηση µέρους εξ’ αυτών και ειδικά των
νεότερων στο χώρο του καταδυτικού τουρισµού µε την απόκτηση των απαιτούµενων γνώσεων και
εµπειρίας καθώς και την ίδρυση καταδυτικών κέντρων. Επιπροσθέτως, η ελαφρά τουριστική υποδοµή
των νησιών επιθυµεί την ποιοτική της αναβάθµιση µε τη µόχλευση πόρων του ιδιωτικού τοµέα, µε
ταυτόχρονη κοινοτική και δηµόσια συνδροµή και εφόσον εξασφαλίζεται η έλευση των κατάλληλων
τουριστών οι οποίοι µέσω της ανάπτυξης του καταδυτικού, φυσιολατρικού και πολιτισµικού
τουρισµού θα είναι σε θέση να αφήσουν πολύτιµο συνάλλαγµα στα νησιά. Ταυτόχρονα η ύπαρξη
ορισµένων παραδοσιακών εντόπιων προϊόντων όπως «ο τόνος της Αλοννήσου» θα ενισχυθεί για να
συνδράµει στην όλη προσπάθεια. Τα συγκεκριµένα νησιά αποτελούν τέλος έναν ιδανικό τόπο για να
µελετηθεί σοβαρά και να αναπτυχθεί ο καταδυτικός τουρισµός σε πολλαπλές µορφές, τόσο µε τη
δηµιουργία υποβρυχίων µουσείων και επισκέψιµων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων, όσο και µε την
πιθανή δηµιουργία καταδυτικών πάρκων. Τέλος, µέσω των υποβρύχιων µουσείων αλλά και των
καταδυτικών πάρκων που πιθανόν θα δηµιουργηθούν κατόπιν µελετών, τα οποία λειτουργούν εξ'
ορισµού ως καταφύγια, χώροι πολλαπλασιασµού και αφετηρίες διασποράς ενάλιων ειδών,
ανασυνιστάται και προφυλάσσεται στο διηνεκές (λόγω της αυτοχρηµατοδοτούµενης πρόσθετης
διαρκούς φύλαξης) η υπεραλιευµένη σήµερα υποβρύχια πανίδα και συνακόλουθα τονώνεται η εκτός
των χώρων αυτών παράκτια αλιεία.
ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
- Πολυδιάσπαση γεωγραφικού χώρου. Η προτεινόµενη γεωγραφική περιοχή καταλαµβάνει
περίπου 225,9 τ.χµ χερσαίας γης, ενώ το µεγαλύτερο µέρος της ευρύτερης προτεινόµενης περιοχής
καλύπτεται από θάλασσα (94%). Ειδικότερα, ο ∆ήµος Σκοπέλου εκτείνεται σε επιφάνεια 96,299 τ.χµ.
µε περίπου 67 χµ ακτογραµµή, και ο ∆ήµος Αλοννήσου σε επιφάνεια 129,607 τ.χµ. µε περίπου 65 χµ
ακτογραµµή. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι στο ∆ήµο Αλοννήσου περιλαµβάνονται επτά
µικρά νησιά µε 0-9 δηλωµένους κατοίκους µερικά εκ των οποίων κατοικούνται περιστασιακά.
- Μικρό πληθυσµιακό µέγεθος και συνεπώς µικρό µέγεθος της τοπικής αγοράς. (Στοιχεία
απογραφής ΕΣΥΕ 2001). Τα βασικά δηµογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής παρουσιάζονται όπως
ακολουθεί:
∆ήµος Σκοπέλου: Μόνιµος πληθυσµός 4.727 κάτοικοι (0,8% αύξηση σε σχέση µε το 1991),
Πραγµατικός πληθυσµός 4. 696, πυκνότητα πληθυσµού ανά τ.χµ 48,87.
∆ήµος Αλοννήσου: Μόνιµος πληθυσµός 2.425 κάτοικοι (9,5% µείωση σε σχέση µε το 1991). Στον
∆ήµο Αλοννήσου περιλαµβάνονται επτά µικρά νησιά µε 0-9 κατοίκους. Πραγµατικός πληθυσµός 2.700,
πυκνότητα πληθυσµού ανά τ.χµ 18,71.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω η µείωση του µόνιµου πληθυσµού της περιοχής σε συνδυασµό µε τις
ελάχιστες γεννήσεις στο Νοµό Μαγνησίας (11,4% αύξηση από το 2000 ως το 2004), καθώς και το
γεγονός ότι η προτεινόµενη περιοχή θεωρείται ιδιαίτερα αραιοκατοικηµένη, δηµιουργούν µη
ικανοποιητικό µέγεθος της τοπικής αγοράς. Ωστόσο η τοπική αγορά ενισχύεται ως ένα βαθµό από του
θερινούς µήνες λόγω της τουριστικής κίνησης.
- ∆ύσκολη και προβληµατική επικοινωνιακή διασύνδεση τόσο µεταξύ τους όσο και µε την
ηπειρωτική χώρα και αποµόνωση των πολύ µικρών νησιών.
∆εδοµένου ότι η προτεινόµενη περιοχή περιλαµβάνει δύο κατοικηµένα νησιά και περίπου επτά
ερηµονήσια, γίνεται άµεσα αντιληπτή η δυσκολία επικοινωνιακής διασύνδεσης αυτών µεταξύ τους,
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καθώς και µε την ηπειρωτική Ελλάδα. Αν και η περιοχή βρίσκεται αρκετά κοντά τόσο στην Εύβοια όσο
και στον Βόλο, το γεγονός ότι παρεµβάλλεται θάλασσα δηµιουργεί προφανή επικοινωνιακά
προβλήµατα. Ειδικότερα, η νήσος Αλόννησος απέχει 35 ναυτικά µίλια από την Εύβοια και 68 ναυτικά
µίλια από το Βόλο, ενώ η νήσος Σκόπελος απέχει 41 ναυτικά µίλια από την Εύβοια, 60 ναυτικά µίλια
από τον Άγιο Κωνσταντίνο και 60 ναυτικά µίλια από τον Βόλο.
Η µεταφορές ανθρώπων και αγαθών πραγµατοποιούνται µε οχηµαταγωγό πλοίο (ferryboat) και
ιπτάµενο δελφίνι, ενώ το κοντινότερο αεροδρόµιο βρίσκεται στη Σκιάθο. Η ακτοπλοϊκή σύνδεση
υπάρχει µε το λιµάνι του Αγίου Κωνσταντίνου και του Βόλου, καθώς και µε τη Σκιάθο, ενώ µόνο το
καλοκαίρι υπάρχει σύνδεση τόσο µε το λιµάνι της Θεσσαλονίκης, όσο και µε Σκύρο, Κύµη, Αιδηψό,
Ωρεούς, Πευκί, Πλατανιά, Μαρµαρά, Μουδανιά, Πόρτο Καρά.
Η Σκόπελος διαθέτει 3 λιµάνια. Αυτό της Σκοπέλου, το Λουτράκι (επίνειο λιµάνι της Γλώσσας) και τον
Αγνώντα (χρησιµοποιείται όταν τα µελτέµια είναι ισχυρά οπότε οι βόρειοι άνεµοι εµποδίζουν την
προσέγγιση στο λιµάνι της Σκοπέλου). Η Αλόννησος διαθέτει ένα λιµάνι το Πατητήρι.
- Χαµηλή παραγωγικότητα
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της απογραφής του 2001, ένα µεγάλο µέρος του πληθυσµού της
προτεινόµενης περιοχής είναι οικονοµικώς µη ενεργό (46,47%), µε το ποσοστό να ξεπερνάει το 50%
στο ∆ήµο Σκοπέλου (61,33%). Ο δείκτης γήρανσης του πληθυσµού στην περιοχή βρίσκεται στο µέσο
όρο της χώρας, ωστόσο έχει αυξηθεί και στους δύο ∆ήµους.
Η ανεργία στους δύο ∆ήµους ανέρχεται στο 10,64% του ενεργού πληθυσµού, σχεδόν στο µέσο όρο
της χώρας (11,1%).
Το εκπαιδευτικό επίπεδο των δύο ∆ήµων είναι κατώτερο του µέσου όρου της χώρας, µε το 39,3% και
31,4% του πληθυσµού της Αλοννήσου και Σκοπέλου αντίστοιχα το 2001 να είναι απόφοιτοι µέσης
εκπαίδευσης (σε σύγκριση µε το σύνολο της χώρας όπου το ποσοστό ήταν 43,8%).

Όσον αφορά στο βασικό προϊόν της περιοχής, το τουριστικό προϊόν, η περιοχή αποτελεί τουριστικό
πόλο και παραθεριστικό θέρετρο των κατοίκων που προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή, από τα
πολεοδοµικά συγκροτήµατα Αθήνας - Θεσσαλονίκης αλλά και από χώρες της κεντρικής Ευρώπης
ιδιαίτερα τη Γερµανία. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η χώρα της Αλοννήσου. Αφού
εγκαταλείφθηκε λόγω σεισµών από τους κατοίκους της τα κτίσµατα αγοράστηκαν και ανακαινίστηκαν
κυρίως από Γερµανούς και σήµερα αναβιώνει ως παραθεριστικό κέντρο. Επίσης η πόλη της Σκοπέλου
έχει χαρακτηριστεί µε προεδρικό διάταγµα ως παραδοσιακός οικισµός.
- Εποχικότητα. Ο τουρισµός αποτελεί τη βασική πηγή εισοδήµατος για τους κατοίκους των εν λόγω
περιοχών. Ειδικότερα προκύπτει ότι η πλειοψηφία του πληθυσµού (47,23%) απασχολείται στον
Τριτογενή Τοµέα και κυρίως σε επαγγέλµατα σχετικά µε τον τουρισµού.
Όπως και στο υπόλοιπο µέρος της νησιωτικής Ελλάδας, το µεγαλύτερο µέρος των τουριστών
επισκέπτεται την προτεινόµενη περιοχή την περίοδο από Μάιο έως Σεπτέµβριο, µε την υψηλότερη
κίνηση να παρουσιάζεται Ιούλιο και Αύγουστο, µια που θεωρείται παραθεριστικός προορισµός. Ως
αποτέλεσµα δηµιουργείται σηµαντική εποχικότητα που δυσχεραίνει την οµαλή ανάπτυξη της περιοχής.
- Ανεπαρκείς και χαµηλής ποιότητας υποδοµές
Υποδοµές µεταφοράς: Το οδικό δίκτυο της Σκοπέλου καλύπτει µία απόσταση 36 χιλιοµέτρων και
χαρακτηρίζεται χαµηλής ποιότητας. Η προτεινόµενη περιοχή δεν διαθέτει αεροδρόµιο και το
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κοντινότερο είναι αυτό της Σκιάθου. Η ακτοπλοϊκή σύνδεση αν και τακτικότερη το καλοκαίρι, είναι
ελλιπής τις υπόλοιπες εποχές.
Υποδοµές φιλοξενίας: Το νησί διαθέτει αριθµό τουριστικών καταλυµάτων διαφορετικών επιπέδων
ποιότητας.

Ωστόσο στην περιοχή η πλειοψηφία των µονάδων είναι µόλις δύο αστεριών (2**) ενώ δεν υπάρχει
καµία µεγάλη ξενοδοχειακή µονάδα πέντε αστέρων (5*****). Συνεπώς υπάρχουν σηµαντικά
περιθώρια βελτίωσης των υποδοµών φιλοξενίας της περιοχής τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, στο
πλαίσιο πάντα της παράλληλης και γενικότερης ανάπτυξης της περιοχής.
Υποδοµές Υγείας: Η Σκόπελος διαθέτει Κέντρο Υγείας και η Αλόννησος ιατρείο.
Εκπαιδευτικές και αθλητικές υποδοµές: Τόσο η Σκόπελος όσο και η Αλόννησος διαθέτουν από ένα
Γυµνάσιο και ένα Λύκειο, καθώς και Αθλητικό Όµιλο.
Πολιτιστικές Υποδοµές: Η Σκόπελος διαθέτει ∆ηµοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Οργάνωσης, Ίδρυµα
Ευρωπαϊκής Φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς, Λαογραφικό Μουσείο. Η Αλόννησος Λαογραφικό
Μουσείο.
Άλλες υποδοµές: Στην Σκόπελο υπάρχει η ∆ηµοτική Επιχείρηση Φωτογραφίας και η ∆ηµοτική
Επιχείρηση Τουρισµού. Στην Αλόννησο υπάρχει η Ακαδηµία Οµοιοπαθητικής.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η προτεινόµενη περιοχή παρουσιάζει αδυναµίες κυρίως λόγω της
τάσης υπογεννητικότητας, της υστέρησης στο παραγωγικότερο ηλικιακά τµήµα του πληθυσµού, των
χαµηλών δεικτών υποδοµής, των αρνητικών ή πολύ µικρών πληθυσµιακών µεταβολών, καθώς και των
γεωγραφικών χαρακτηριστικών της (νησιωτική περιοχή). Ωστόσο, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και
ειδικότερα ο απαράµιλλης οµορφιάς και αξίας φυσικός πλούτος της περιοχής, δηµιουργούν τις
απαραίτητες προϋποθέσεις, ώστε µε τον κατάλληλο σχεδιασµό, τη συµµετοχή τοπικών φορέων και τα
απαραίτητα κονδύλια να εξασφαλίσει η βιώσιµη ανάπτυξη.
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3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ
Στο σύγχρονο παγκοσµιοποιηµένο κόσµο αποτελεί απαίτηση η διαφοροποίηση των αγαθών και των
υπηρεσιών καθώς και η καινοτοµία. Θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τόσο οι παγκόσµιες τάσεις
και ρεύµατα, όσο και τα ιδιαίτερα τοπικά και εδαφικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής της Ευρώπης.
Ο αγγλικός όρος glocalization ποτέ δεν ήταν τόσο επίκαιρος. Τα επόµενα 30 χρόνια η
σηµαντικότερη ανάπτυξη της Ελλάδας θα προέλθει από το χώρο του τουρισµού, της παροχής
υπηρεσιών και της ανάπτυξης της δεύτερης κατοικίας των Ευρωπαίων στην Ελλάδα. Η ανάγκη
ανάπτυξης προτύπων πολυαπασχόλησης και διασύνδεσης των διαφορετικών τοµέων µεταξύ τους,
όπως του τουρισµού µε τον πρωτογενή τοµέα και του τουρισµού µε τον πολιτισµό, είναι
απαραίτητη για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων και την ανάπτυξη της
επιχειρηµατικότητας. Όλα τα παραπάνω πρέπει να µπολιάζονται µε τις αρχές της αειφόρου
ανάπτυξης, της περιβαλλοντολογικά φιλικής προσέγγισης και µε σύγχρονες τεχνολογικές
καινοτοµίες.
Ακριβώς σ’ αυτό το πνεύµα κινείται το Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης «Άνω Μαγνήτων
Νήσοι». Η αξιοποίηση του παράκτιου περιβάλλοντος, η δηµιουργία υψηλής προστιθέµενης αξίας
ποιοτικού τουρισµού, η απόκτηση ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων µοναδικών σε παγκόσµιο
επίπεδο µέσω της κατάλληλης διαχείρισης των διαθέσιµων τοπικών πόρων, οδηγούν στη
ζητούµενη αλλαγή κατεύθυνσης της τοπικής κοινωνίας και στη δηµιουργία ελκυστικού
περιβάλλοντος για εγκατάσταση και εργασία µε ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων. Μέσα από το σχέδιο «Άνω Μαγνήτων Νήσοι» πραγµατοποιείται επίτευξη όλων των
στρατηγικών στόχων της Λισσαβόνας, ανάπτυξη τοπικών στρατηγικών πολυτοµεακού χαρακτήρα
µε δυνατότητες επαναληψιµότητας στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Είναι εντυπωσιακό που
το σύνολο των εµπλεκοµένων φορέων στην περιοχή παρέµβασης κοινωνούν και συµµετέχουν στο
όραµα της περιοχής µας µέσω των προσδιορισµών νέων πεδίων δράσης, της δηµιουργικής
αλληλεγγύης και της υιοθέτησης καινοτοµιών παγκοσµίου επιπέδου.
Βασικό στόχο αποτελεί η επίτευξη µιας αειφόρου οικονοµικής ανάπτυξης της Αλοννήσου
και της Σκοπέλου µέσω της δηµιουργίας καινοτόµου και ανταγωνιστικού τουριστικού
προϊόντος που θα στηρίζεται στις τοπικές ιδιαιτερότητες του φυσικού περιβάλλοντος µε
την ταυτόχρονη αξιοποίηση του µοναδικού πολιτισµικού πλούτου της περιοχής.
Το συγκεκριµένο Π.Κ.Σ.Α. σκοπεύει στην ενεργό συµµετοχή και εµπλοκή σε µεγάλη κλίµακα του
ιδιωτικού τοµέα, τόσο µέσω της συµµετοχής των τοπικών αλιέων, των τοπικών συνεταιρισµών
πρωτογενών προϊόντων, των τοπικών επιχειρηµατιών του τουριστικού τοµέα και άλλων εντόπιων
παραγόντων όπως για παράδειγµα ιδιωτικών µουσείων, όσο και στη µόχλευση σηµαντικών
ιδιωτικών κεφαλαίων για την υλοποίηση µέρους των επενδύσεων οι οποίες απαιτούνται για την
πραγµάτωση του οράµατός µας. Η συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα είναι απαραίτητη διότι
εξαναγκάζει τον όλο σχεδιασµό των δράσεων και παρεµβάσεων να είναι οικονοµικά βιώσιµος σε
βάθος χρόνου. Επίσης η εµπλοκή του ιδιωτικού τοµέα διασφαλίζει το σεβασµό και την επαρκή
φύλαξη των υποβρύχιων µουσείων και των εν δυνάµει πιθανών καταδυτικών πάρκων, µέσω των
οποίων αναβαθµίζεται το ενάλιο περιβάλλον, διασφαλίζονται αειφορικά τα αποθέµατα διατροφής
της µεσογειακής φώκιας αλλά και αξιοποιείται τουριστικά, εµπορικά και κοινωνικά η περιοχή.
Θεωρούµε τη συγκεκριµένη παρέµβαση πλήρη, ολοκληρωµένη και ιδιαίτερα καινοτόµα, εφόσον της
δοθεί η ευκαιρία να µελετήσει ενδελεχώς όλες τις λεπτοµέρειες υλοποίησης µέσω των Μελετών
Ωρίµανσης και Προετοιµασίας οι οποίες απαιτείται να χρηµατοδοτηθούν στην πρώτη φάση του
έργου και οι οποίες θα καθορίσουν λεπτοµερώς το σχέδιο για τη δεύτερη φάση υλοποίησής του. Η
ενθάρρυνση και η συµµετοχή όλων των τοπικών παραγόντων και όλων των εµπλεκοµένων φορέων
στην περιοχή, µε το συλλογικό και δηµοκρατικό τρόπο λήψης αποφάσεων, εγγυάται την ευρύτερη
αποδοχή των σχεδιαζόµενων παρεµβάσεων. Πέρα από το όραµα και τους στόχους, το σχέδιο «Άνω
Μαγνήτων Νήσοι» θα παρέχει συγκεκριµένα κίνητρα στους τοπικούς επαγγελµατίες για
µεταστροφή στις νέες υπηρεσίες και για αναβάθµιση των ήδη υφιστάµενων προϊόντων και
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παρεχόµενων υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρονα θα θέσει σαφές πλαίσιο µετρήσιµων στόχων σχετικά µε
την επίπτωση των παρεµβάσεων.
Η σηµαντική διαφορετικότητα των συµµετεχόντων εταίρων στο προτεινόµενο Π.Κ.Σ.Α.
καταδεικνύει τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και το χαρακτηριστικά καινοτόµο χαρακτήρα των
προτεινόµενων παρεµβάσεων. Οι ξεχωριστές γνώσεις και εµπειρίες του κάθε εταίρου συγκλίνουν σε
ρηξικέλευθες και καινοτόµες ιδέες οι οποίες οδηγούν στην ανάπτυξη ιδιαίτερα ανταγωνιστικών
προϊόντων µε ξεχωριστά χαρακτηριστικά σε παγκόσµιο επίπεδο. Οι ήδη ανεπτυγµένες σχέσεις όλων
των εταίρων µεταξύ τους, η αγάπη τους για τις Βόρειες Σποράδες, για τη θάλασσα, για την
αρχαιολογία, για τη φώκια, για το υπόλοιπο φυσικό περιβάλλον, για την έρευνα και επιστήµη, τον
τουρισµό και τις καταδύσεις εγγυάται τη διευκόλυνση της ροής της γνώσης ιδεών και εµπειριών
και την επιτυχία των προσδοκώµενων αποτελεσµάτων. Παράλληλα, ο ανοιχτός χαρακτήρας της
δράσης θα οδηγήσει πιθανόν στη συµµετοχή και νέων εταίρων στο άµεσο µέλλον, τη µόχλευση
σηµαντικών ιδιωτικών κεφαλαίων και δηµιουργίας οικονοµιών κλίµακας, καθώς και την υλοποίηση
clusters και τοπικών συµφώνων ποιότητας. Η ιδιαίτερη προσοχή που θα δοθεί στη διάχυση των
αποτελεσµάτων και στην προβολή του όλου έργου, εξασφαλίζει τη διάχυση των εµπειριών και της
γνώσης πέρα από τα στενά γεωγραφικά όρια της περιοχής παρέµβασης.
Η παρέµβαση «Άνω Μαγνήτων Νήσοι» έχει ολοκληρωµένο καινοτόµο και αναπτυξιακό χαρακτήρα ο
οποίος απαντά αειφορικά σε οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα της περιοχής, ενώ ταυτόχρονα
αναδεικνύει και εκµεταλλεύεται στο µέγιστο βαθµό τις ευκαιρίες που προσφέρουν πολιτισµικοί και
περιβαλλοντολογικοί θησαυροί όπως και υποδοµές της περιοχής µέσω µίας ιδιαίτερης νεωτεριστικής
προσέγγισης. Το προτεινόµενο Π.Κ.Σ.Α. στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων,
στην ανάπτυξη νέων µορφών οικολογικού, περιβαλλοντολογικού, πολιτισµικού και καταδυτικού
τουρισµού, στην ενίσχυση νέας µορφής υπηρεσιών, όχι µόνο σε τοπικό και εθνικό, αλλά σε
παγκόσµιο επίπεδο, στην ανάπτυξη νέων επιχειρηµατικών ευκαιριών τόσο σε τοπική µικροκλίµακα
όσο και σε σηµαντικότερο µέγεθος µε την προσέλκυση κεφαλαίων του ιδιωτικού τοµέα. Όλα τα
παραπάνω πραγµατοποιούνται µέσα σε ένα εξαίσιου φυσικού κάλλους και ιδιαίτερα σηµαντικού σε
σπανιότητα περιβάλλοντος το οποίο πρέπει να προστατευθεί και να ενισχυθεί αλλά ταυτόχρονα να
αποτελέσει ευκαιρία ανταπόδοσής του προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής.
Τα παραπάνω θα αναπτυχθούν και µε τη συµβολή του δηµοσίου και ευρύτερου δηµοσίου τοµέα,
τόσο µε τη στήριξη του Υπουργείου Τουρισµού, µε τη συµµετοχή του ΕΟΤ στην πρότασή µας, µε
σκοπό την προβολή των νέων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και τη δυνατότητα απόκτησης
εµπειρίας για επαναληψιµότητα της δράσης και σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως και µε την
έγκριση – καθοδήγηση του Υπουργείου Πολιτισµού, το οποίο θα συµβάλλει τα µέγιστα για την
αξιοποίηση των αρχαίων ναυαγίων της περιοχής µέσα από το υπάρχον νοµικό πλαίσιο και τις
βασικές αρχές της αρχαιολογικής έρευνας και επιστήµης. Παράλληλα, τα Υπουργεία Εµπορικής
Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, Γεωργίας και Ανάπτυξης, συνδράµουν
είτε στον τοµέα διαχείρισης του περιβάλλοντος και του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Βορείων
Σποράδων, είτε στη χωροθέτηση των πιθανών δηµιουργούµενων καταδυτικών πάρκων, ή άλλων
θεµάτων τα οποία άπτονται των αρµοδιοτήτων τους. Τέλος, η συµµετοχή ερευνητικών φορέων
εξασφαλίζει την τεκµηρίωση και διάχυση των νέων ευρηµάτων στην ακαδηµαϊκή κοινότητα, καθώς
και δηµιουργεί τη βάση για την προσέλκυση επισκεπτών, οι οποίοι αγαπούν το φυσικό περιβάλλον.
Το κεντρικό θέµα και πρόβληµα το οποίο αντιµετωπίζεται µε το παρόν σχέδιο είναι η εύρεση
εκείνου του τρόπου οικονοµικής ανάπτυξης της συγκεκριµένης νησιωτικής περιοχής Αλοννήσου και
Σκοπέλου η οποία θα λαµβάνει υπόψη της τα ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά, τις παγκόσµιες
τάσεις στην τουριστική αγορά, την κείµενη νοµοθεσία, τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις απαιτήσεις για
διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και τις ανάγκες και επιθυµίες του τοπικού πληθυσµού.
Η συγκεκριµένη νησιωτική περιοχή έχει ορισµένα µοναδικά χαρακτηριστικά σε παγκόσµιο επίπεδο:
1) καταλαµβάνει µία σχετικά αποµονωµένη και πολύ µεγάλη έκταση τόσο χερσαίου, όσο και
θαλάσσιου χώρου µε σχετικά µικρό αριθµό κατοίκων, 2) σε αυτή βρίσκεται το µεγαλύτερο και
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πρώτο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων για την προστασία της µεσογειακής
φώκιας, µε 300 περίπου είδη ψαριών, 80 είδη υδρόβιων πουλιών, ερπετών και θηλαστικών και
φυσικό καταφύγιο για πολλά άλλα είδη όπως το κόκκινο κοράλλι, είδη γερακιών κ.ά. 3)
χαρακτηρίζεται ως περιοχή εξαιρετικού φυσικού κάλλους µε ύπαρξη πληθώρας ενδηµικών ειδών
(ειδών δηλαδή χλωρίδας και πανίδας τα οποία ζουν µόνο στη συγκεκριµένη περιοχή), 4)
χαρακτηρίζεται από ήπια τουριστική ανάπτυξη, γεγονός που δίνει την ευκαιρία παρέµβασης στην
κατάλληλη χρονική στιγµή χωρίς να αναπτύσσονται µη αντιστρέψιµα αποτελέσµατα, 5) στους
βυθούς του αρχιπελάγους βρίσκονται εκατοντάδες αρχαία και σύγχρονα ναυάγια, µερικά από τα
οποία είναι από τα πλέον διάσηµα, µεγάλα και σηµαντικά καθώς και σε ιδανικές τοποθεσίες για να
αποτελέσουν χώρους ανάπτυξης υποβρυχίων µουσείων. Ταυτόχρονα, ο νέος Νόµος 3409/2005 µε
τίτλο «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις» απελευθερώνει το σύνολο των ελληνικών
θαλασσών για πρώτη φορά από το 1978 στους Έλληνες και ξένους αυτοδύτες και θέτει το νοµικό
πλαίσιο για την ανάπτυξη των υποβρυχίων µουσείων.
Την ίδια στιγµή ο καταδυτικός τουρισµός γνωρίζει
εξαιρετική ανάπτυξη σε παγκόσµιο επίπεδο. Στην
Ευρώπη σήµερα υπάρχουν 3.500.000 αυτοδύτες οι
οποίοι σε ποσοστό 70% επιλέγουν τη Μεσόγειο
κάθε χρόνο για να απολαύσουν το χόµπι τους. Οι
συγκεκριµένοι
τουρίστες
είναι
αυξηµένης
περιβαλλοντικής συνειδητοποίησης και πειθαρχίας,
µεσαίων έως υψηλών εισοδηµάτων και λόγω της
φύσεως του τουρισµού που επιλέγουν να
πραγµατοποιήσουν, αφήνουν ιδιαίτερα υψηλό ποσό
συναλλάγµατος σε κάθε τους εξόρµηση σε άλλη
Κλασικό ναυάγιο Περιστέρας. Ο Peter Sala,
χώρα.
Ιδίως
λόγω
της
προφανούς
λάτρης του ναυαγίου. Η τελευταία επιθυµία
επαναληψιµότητας του προγράµµατος και σε άλλες
της ζωής του ήταν η κατάδυση σ' αυτό.
νησιωτικές περιοχές της χώρας, γίνεται άµεσα
αντιληπτή η τεράστια ευκαιρία που αναδεικνύεται για την Ελλάδα των 3.500 κατοικηµένων και
ακατοίκητων νησιών και των 16.575 χιλιοµέτρων ακτογραµµής για την ανάπτυξη του καταδυτικού
τουρισµού. Το όραµα είναι σαφές και εφικτό: Η Ελλάδα µπορεί εύκολα και µε µικρές σχετικά
επενδύσεις, να γίνει η Καραϊβική της Ευρώπης! Οι παραπάνω αυτοδύτες ξοδεύουν τουλάχιστον 2
δισεκατοµµύρια Ευρώ κάθε χρόνο για αυτό το σκοπό. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της European
Underwate Federation (www.euf.org.uk) και της RSTC (Recreational Scuba Training Council,
www.rstc.eu.org) κατά µέσο όρο τουλάχιστον 800.000 Ευρωπαίοι δύτες κάθε χρόνο
πραγµατοποιούν ένα ταξίδι µε 10 διανυκτερεύσεις ξοδεύοντας για αυτή τη δραστηριότητα πάνω
από 1,4 δισεκατοµµύρια Ευρώ ετησίως ενώ θα πρέπει να προστεθούν επιπλέον 520.000.000 Ευρώ
που ξοδεύουν σε έµµεσα ταξίδια. ∆υστυχώς µέχρι σήµερα στους πλέον δηµοφιλείς καταδυτικούς
προορισµούς στην Ευρώπη, οι οποίοι είναι η Ισπανία, η Μάλτα και η Κύπρος δεν
συµπεριλαµβανόταν η Ελλάδα, ενώ άλλοι κοντινοί προορισµοί είναι η Ερυθρά Θάλασσα όπως και τα
τελευταία χρόνια προστέθηκαν δύο νέες χώρες: η Τουρκία και η Κροατία. Την ίδια στιγµή στη
χώρα µας υπάρχουν περί τα 70 καταδυτικά κέντρα και σχολές, ο µεγαλύτερος αριθµός των οποίων
είναι εντοπισµένος στα µεγάλα αστικά κέντρα και δουλεύουν µε την εγχώρια αγορά. Γενικότερα,
αξίζει να σηµειωθεί ότι η θάλασσα είναι ο πλέον δηµοφιλής προορισµός για διακοπές στην Ευρώπη,
µε το 63% των ευρωπαίων παραθεριστών να την επιλέγουν για τις διακοπές τους. Ο άµεσος
συνολικός κύκλος εργασιών ο οποίος δηµιουργείται στην Ευρώπη από το θαλάσσιο τουρισµό
σύµφωνα µε την Πράσινη Βίβλο της Ε.Ε. για το Ευρ. Όραµα για τα πελάγη και τις θάλασσες,
ανήλθε στα 72 δις Ευρώ το 2004.
Παράλληλα, µε το νέο και ήδη εξαιρετικά επιτυχηµένο Ν. 3409/05 (για πρώτη φορά έπειτα από 30
χρόνια η Ελλάδα από απαγορευµένος χώρος έχει γίνει ένθερµα προτεινόµενος διεθνής καταδυτικός
προορισµός – βλ. ήδη 12σέλιδο πρωτοφανές σαλόνι – αφιέρωµα στο τεύχος Απριλίου 2006 του
τριµηνιαίου καταδυτικού περιοδικού PADI UNDERWATER JOURNAL µε εκατοµµύρια δύτες
αναγνώστες παγκοσµίως), δύο νέα µοντέλα ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισµού µε εξαιρετικά
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αποτελέσµατα έχουν κάνει την εµφάνισή τους. Το πρώτο αφορά στη δηµιουργία καταδυτικών
πάρκων, ενώ το δεύτερο αφορά στη δηµιουργία υποβρύχιων µουσείων (ή επισκέψιµων ενάλιων
αρχαιολογικών χώρων).
Όσον αφορά στα καταδυτικά πάρκα, αυτά νοούνται ως θαλάσσιες εκτάσεις τις οποίες νοµίµως
παραχωρεί (µισθώνει) το ελληνικό κράτος και τις οποίες διαχειρίζεται σχετικός φορέας. Αυτές είναι
σαφώς οριοθετηµένες φυλασσόµενες και αποκλειστικά διατιθέµενες, για το σκοπό των
οργανωµένων αυτόνοµων και ελεύθερων καταδύσεων της επιστηµονικής έρευνας και της
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Στις περιοχές αυτές δεν γίνεται καµία απολύτως επέµβαση και
απαγορεύεται ακόµη και η αγκυροβολία, αφού τα καταδυτικά σκάφη προσδένουν σε
προκαθορισµένα ναύδετα. Συνήθως έχουν συνολικό εµβαδόν µισό έως τρία τετραγωνικά
χιλιόµετρα και βρίσκονται σε χώρους προφυλαγµένους από ισχυρούς ανέµους µε σκοπό την
αύξηση της επισκεψιµότητας. Γίνεται προσπάθεια να συνδυάζονται 2-3 περιοχές ταυτόχρονα µε
σκοπό τη δηµιουργία εναλλακτικών λύσεων σε περιπτώσεις κακών µετεωρολογικών συνθηκών και
ταυτόχρονα της δηµιουργίας διαφορετικού είδους και ενδιαφερόντων στο θαλάσσιο περιβάλλον
(π.χ. βράχια, ξέρες, ύφαλοι, ναυάγια, σπηλιές κ.ά.). Για τους δύτες – επισκέπτες των καταδυτικών
πάρκων ο κανόνας είναι: "παίρνοµε µόνο φωτογραφίες και αφήνοµε µόνο τις φυσαλίδες από την
αναπνοή µας!". Η Ελλάδα αποτελεί ιδανικό καταδυτικό προορισµό για τους Ευρωπαίους αυτοδύτες
όχι µόνο για τους λόγους που προαναφέρθηκαν αλλά και επιπλέον διότι: 1) αποτελεί µία νέα και
ανεξερεύνητη περιοχή, 2) ιδιαίτερα κοντινό και ασφαλή προορισµό, 3) συνδυασµό των
καταδύσεων µε το υπόλοιπο τουριστικό προϊόν της χώρας, 4) ανυπαρξία ακραίων καιρικών
φαινοµένων και επικίνδυνων θαλάσσιων οργανισµών, 5) πολιτική σταθερότητα και ασφάλεια, 6)
εξαιρετική διαύγεια των νερών και κατάλληλη θερµοκρασία όλο το χρόνο (12µηνη καταλληλότητα
– ολική σαιζόν) κ.ά.
Ως χαρακτηριστικά παραδείγµατα ανάπτυξης της απογειωθείσας καταδυτικής βιοµηχανίας
αναφέρονται τα παρακάτω:
1. Το 1983 το θέρετρο Sharm el Sheikh στην Ερυθρά διέθετε 2 καταδυτικά κέντρα, 3 σκάφη
κατάδυσης και 200 κλίνες, ενώ το 2003 διέθετε 40 καταδυτικά κέντρα, 300 καταδυτικά σκάφη
και 20.000 κλίνες. Καθηµερινά κατά µέσο όρο µεταφέρονται περίπου 6.000 δύτες και το κόστος
ανά κατάδυση ανέρχεται περίπου στα 50 Ευρώ, ενώ στην Κύπρο για παράδειγµα στα 100 €.
2. Στο L’ Εstartit της Ισπανίας τρία µικρά υπεραλιευµένα νησάκια στο αρχιπέλαγος Medes,
αποτελούν σήµερα έναν από τους σηµαντικότερους καταδυτικούς προορισµούς της Ευρώπης.
Το 1990, τα νησιά Medes µετατράπηκαν σε καταδυτικό πάρκο. Σήµερα, τα άλλοτε
υπεραλιευµένα νησιά έχουν µεταµορφωθεί σε έναν από τους πιο ενδιαφέροντες και δηµοφιλείς
καταδυτικούς προορισµούς. Οι επισκέπτες δύτες ανέρχονται στις 20.000 ετησίως ενώ συνολικά
πραγµατοποιούνται 70.000 καταδύσεις το χρόνο. Η τουριστική περίοδος στην περιοχή έχει
πλέον αυξηθεί στους 10 µήνες και οι διαθέσιµες κλίνες ανέρχονται στις 30.000, ενώ η µαρίνα
της περιοχής φιλοξενεί περισσότερα από 740 σκάφη. Επίσης, στην περιοχή σήµερα αλιεύουν 3
διαφορετικοί αλιευτικοί στόλοι εξαιτίας της αύξησης των αλιευµάτων γύρω από το καταδυτικό
πάρκο. Στο πάρκο Medes και παρά το βόρειο πλάτος (ύψους Κροατίας περίπου), τις χαµηλές
θαλάσσιες θερµοκρασίες και τη χαµηλή ορατότητα το χειµώνα, τα Χριστούγεννα αποτελούν
περίοδο αιχµής (κόκκινη περίοδος πληρότητας, ανάγκη κράτησης θέσεων µήνες πριν), αφού οι
δύτες µε το σύγχρονο ισοθερµικό προστατευτικό εξοπλισµό τους δεν επηρεάζονται από τα
καιρικά φαινόµενα.
Επιπλέον οφέλη από την ανάπτυξη των καταδυτικών πάρκων και αντίστοιχες συγκριτικές µελέτες
µε άλλες περιοχές θαλάσσιας πανίδας κατέληξαν στα παρακάτω συµπεράσµατα:
• Η µέση βιοµάζα (ή βάρος) όλων των υποθαλάσσιων ειδών πανίδας και χλωρίδας που
εξετάστηκαν είναι µεγαλύτερη κατά 400% εντός των πάρκων από ότι σε γειτονικές περιοχές
εκτός αυτών.
• Η µέση πυκνότητα των πληθυσµών (αριθµός ατόµων) κάθε είδους είναι κατά 300%
µεγαλύτερη µέσα στην προστατευόµενη περιοχή απ' ότι εκτός.

ΠΡΟΤΑΣΗ Π.Κ.Σ.Α. "Άνω Μαγνήτων Νήσοι"/ ap5479

18

•
•
•

Οι προστατευόµενες περιοχές εµφανίζουν κατά 70% µεγαλύτερη βιοποικιλότητα (διαφορετικά
είδη υδροβίων οργανισµών) από ότι οι γειτονικές περιοχές.
Το µέσο µέγεθος σώµατος των ψαριών όλων των ειδών, εντός των πάρκων, είναι κατά 80%
µεγαλύτερο από ότι εκτός αυτού.
Η αναπαραγωγική ικανότητα όλων των ειδών (ποιότητα και ποσότητα αυγών, σπέρµατος και
τελικά απογόνων), λόγω του µεγαλύτερου µέσου σωµατικού µεγέθους που αυτά αποκτούν
εντός των πάρκων αλλά και του καθεστώτος προστασίας, είναι κατά πολλές φορές µεγαλύτερη
(µέχρι και 17 φορές µεγαλύτερη σε ορισµένα είδη ψαριών) εντός των προστατευόµενων
περιοχών από ότι εκτός.

Επιπρόσθετα, το καταδυτικό πάρκο συµβάλλει στην αύξηση των αλιευµάτων, στην προστασία του
περιβάλλοντος, στην αύξηση της απασχόλησης και των τουριστών και στην απόκτηση φήµης για
ειδικό τουριστικό προορισµό στο χώρο υλοποίησής του. Παράλληλα η ύπαρξη καταδυτικών
κέντρων και οργανωµένων καταδύσεων αποτρέπει «επίδοξους» αρχαιοκάπηλους να προχωρήσουν
στο έργο τους.
Το δεύτερο µοντέλο αφορά στη δηµιουργία υποβρυχίων µουσείων. Στη σύνοδο της UNESCO της
2ας Νοεµβρίου 2001 στο Παρίσι µε θέµα «Την Προστασία Της Υποβρύχιας Πολιτιστικής
Κληρονοµιάς» αποφασίστηκαν µεταξύ άλλων τα εξής :
α) Υποβρύχια πολιτιστική κληρονοµιά σηµαίνει όλα τα υπολείµµατα ανθρώπινης ύπαρξης τα οποία
έχουν ένα πολιτιστικό, ιστορικό ή αρχαιολογικό χαρακτήρα τα οποία βρίσκονται εξολοκλήρου ή
µέρος αυτών κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, περιοδικά ή συνεχόµενα, για τουλάχιστον
100 χρόνια. Τέτοια αντικείµενα µπορεί να είναι τοποθεσίες, κτίρια, δοµές, αντικείµενα, σκάφη,
αεροσκάφη, οχήµατα, οποιοδήποτε περιεχόµενο πλοίων ή αεροσκαφών ή και άλλα αντικείµενα
προϊστορικού χαρακτήρα.
β) Η διατήρηση IN SIΤU (επί τόπου) της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονοµιάς θα
πρέπει να θεωρείται η πρώτη επιλογή πριν επιτραπεί ή αποφασιστεί οποιαδήποτε
άλλη δραστηριότητα στο συγκεκριµένο σηµείο.
γ) Υπεύθυνη µη καταστροφική πρόσβαση για παρατήρηση ή τεκµηρίωση επί τόπου της
υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονοµιάς θα πρέπει να ενθαρρύνεται µε σκοπό την δηµιουργία
δηµόσιας ενηµέρωσης και εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εκτίµησης και προστασίας.
δ) Οι δραστηριότητες οι οποίες θα αναπτύσσονται στην υποβρύχια πολιτιστική κληρονοµιά θα
πρέπει να χαρακτηρίζονται από µη καταστροφικές τεχνικές και οι σύγχρονες µέθοδοι
επιτήρησης και παρατήρησης θα πρέπει να προτιµούνται σε σχέση µε την ανέλκυση των
αντικειµένων. Εάν και εφόσον η ανασκαφή ή ανέλκυση αντικειµένων είναι αναγκαία για την
επιστηµονική µελέτη ή ακόµη για την απόλυτη προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής
κληρονοµιάς, οι µέθοδες και οι τεχνικές οι οποίες θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να είναι όσο το
δυνατό µη καταστροφικές και να συνεισφέρουν στη διατήρηση της συγκεκριµένης πολιτιστικής
κληρονοµιάς.
Επίσης στη σύνοδο της UNESCO στο Παρίσι αποφασίστηκε η ενθάρρυνση της πρόσβασης του
κοινού στα σηµεία υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονοµιάς, εκτός εάν τέτοιου είδους πρόσβαση
δηµιουργεί κινδύνους στη διατήρηση των αρχαιοτήτων.

Κλασικό ναυάγιο Περιστέρας. Πρόχειρη
µέτρηση του επιφανειακού όγκου των
αµφορέων για να δηλωθεί στην Εφορεία
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Όνειρο κάθε αυτοδύτη αποτελεί η κατάδυση σε
κάποιο χώρο ναυαγίου, πολεµικού σκάφους,
βυθισµένης αρχαίας πολιτείας και αρχαίου
ναυαγίου. Οι αυτοδύτες έχουν το προνόµιο της
πρόσβασης σε υποβρύχιες τοποθεσίες οι οποίες
αποτελούν µέρος της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς
ή µέρος της ιστορίας της ναυσιπλοΐας. Παράλληλα
όπως γίνεται ήδη µέσω της χρήσης του υποβρυχίου
ΑΤΛΑΝΤΙΣ στη Σαντορίνη όλοι οι άνθρωποι δύναται
να αποκτήσουν το δικαίωµα της πρόσβασης στις
υποβρύχιες τοποθεσίες.
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Ένα βυθισµένο αρχείο της ναυτικής ιστορίας της ανθρωπότητας αφήνεται πίσω κάθε φορά που ένα
πλοίο βυθίζεται λόγω καιρικών συνθηκών, πολεµικής σύρραξης, κινδύνων πλοήγησης ή άλλων
ατυχών συµβάντων. Επίσης, µέρος της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς βρίσκεται σε βυθισµένες
πόλεις, µνηµεία και ιστορικές τοποθεσίες. Αυτές οι µοναδικές υποβρύχιες τοποθεσίες, σαν χρονοκάψουλες, παρέχουν µια µατιά στην κουλτούρα και την τεχνολογία µιας συγκεκριµένης ιστορικής
στιγµής προσφέροντας µας την ευκαιρία της µάθησης από τις προηγούµενες επιτυχίες και
αποτυχίες µας. Κάθε ναυάγιο ή βυθισµένη πολιτιστική τοποθεσία µπορεί να είναι ένα γοητευτικό
κοµµάτι του ψηφιδωτού της ιστορίας που ξετυλίγεται µπροστά µας. Μέσω των ιστορικών
αντικειµένων που ανευρίσκονται κάτω από το νερό, µπορούµε να εξερευνήσουµε ένα σηµαντικό
τµήµα της παγκόσµιας πολιτιστικής µας κληρονοµιάς.
Τα ναυάγια µπορούν να λειτουργήσουν ως σηµαντικοί υδροβιότοποι για τα ψάρια και άλλους
θαλάσσιους οργανισµούς. Το υπόστρωµα τους λειτουργεί ως τεχνητός ύφαλος πάνω στον οποίο
ολόκληρα οικοσυστήµατα µπορούν να ευδοκιµήσουν. Ασπόνδυλα όπως τα µύδια, σφουγγάρια,
αµοιβάδες και µαλάκια προσκολλώνται στη
σκληρή επιφάνεια του ναυαγίου. Καθώς αυτοί οι
οργανισµοί συχνά υποστηρίζουν τις ανώτερες
βαθµίδες της τροφικής αλυσίδας, πληθυσµοί
ψαριών συχνά συναθροίζονται και αναπαράγονται
στο ασφαλές καταφύγιο της δοµής. Η πληθώρα
ζωής και η ποικιλία οργανισµών που βρίσκεται
επάνω στα ναυάγια µπορεί να είναι παρόµοια µε
αυτή των πιο σηµαντικών κοραλλιογενών
υφάλων. Επιπλέον, οι τεχνητοί ύφαλοι µπορούν
να δώσουν στους φυσικούς υφάλους µια
ιδιαιτέρως απαραίτητη ανακούφιση µειώνοντας
Βυζαντινό ναυάγιο Περιστέρας. Ο ένας από τους
τις πιέσεις των συνεχόµενων καταδύσεων και
δύο όγκους µε πλήθος αµφορέων
ψαρέµατος – δίνοντας τους περισσότερο χρόνο
ανάρρωσης και αναπλήρωσης. (www. Projectaware.org)
Ήδη ορισµένες χώρες ανά τον κόσµο έχουν κατορθώσει να δηµιουργήσουνε τα πρώτα υποβρύχια
µουσεία ή επισκέψιµους αρχαιολογικούς χώρους. Ορισµένα παραδείγµατα παρουσιάζονται
παρακάτω :
1. Στην Νέα Σκωτία του Καναδά κάθε αυτοδύτης µπορεί να καταδυθεί στο CELEBRE, ένα Γαλλικό
καταδροµικό το οποίο βυθίστηκε το 1978.
2. Στο NAGSHEAD της Βορείας Καρολίνας των Η.Π.Α. έχει δηµιουργηθεί το υποβρύχιο πάρκο του
USS HURON του πολεµικού ναυτικού των Η.Π.Α. το οποίο βυθίστηκε το 1877.
3. Στο Ισραήλ πρόσφατα εγκαινιάστηκαν 2 νέα υποβρύχια αρχαιολογικά πάρκα στην HAIFA και
ASHKELON τα οποία περιέχουν περισσότερα από 10 αρχαία πλοία τα οποία ξεκινούν από την
εποχή του χαλκού και µετέπειτα.
4. Στην γειτονική µας Ιταλία υπάρχει το περίφηµο υποβρύχιο αρχαιολογικό πάρκο της BAIA µε
πλήθος αρχαίων µνηµείων και µωσαϊκών σε ρηχά βάθη 5-6 µέτρων όπως : α) PORTO JULIOS
β) VILLA PISONI γ) VILLA PROTIRTO.
5. Στην Καλιφόρνια στην λίµνη TAHOE εγκαινιάστηκε στις 23 Σεπτεµβρίου το 1994 το πρώτο
υποβρύχιο πάρκο µε το ναυάγιο του Emeralnd Bay Historic Barges.
6. Στις Πολιτείες του Βέρµοντ και Νέας Υόρκης στη λίµνη CHAMPLAIN έχει δηµιουργηθεί
υποβρύχιο πάρκο για ορισµένα από τα φηµισµένα ναυάγια της περιοχής.
7. Στην πολιτεία της Φλόριντας στις ΗΠΑ από το 1987 ξεκίνησε η δηµιουργία υποβρυχίων πάρκων
µε τα ναυάγια της περιοχής τα οποία περιλαµβάνουνε τα πλοία :
α) Urca de Lima (άνοιξε το Σεπτέµβρη του 1987 και βυθίστηκε στις αρχές του 18ου αιώνα)
β) San Pedro (εγκαινιάστηκε τον Απρίλιο του 1989 και βυθίστηκε το 1733)
γ) City of Hawkinsville (άνοιξε για το κοινό το 1992 ενώ βυθίστηκε το 1993)
δ) USS Massachusetts (εγκαινιάστηκε το 1993)
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ε) SS Copenhagen (άνοιξε τον Ιούνιο του 1994 ενώ βυθίστηκε το 1900)
στ) SS Tarpon (άνοιξε την άνοιξη του 1997 ενώ βυθίστηκε το 1937)
ζ) Half Moon
η) Lofthus (βυθίστηκε το 1898)
θ) Vamar
ι) Regina
8. Το αρχαιολογικό πάρκο της SEBASTOS και της CAESAREA MARITIMA στο Ισραήλ.
9. Το πρώτο θαλάσσιο υποβρύχιο ιστορικό πάρκο της Φιλανδίας στο σηµείο του ναυαγίου του
KRONPRINCE GUSTAVADALF του Ελσίνκι.
10. Το σχεδιαζόµενο µεγάλο υποβρύχιο αρχαιολογικό πάρκο στην τοποθεσία του φάρου της
Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου και
11. Το υποβρύχιο αρχαιολογικό πάρκο στο νησί USTICA της Puda Gavazzi της Σικελίας.
Όπως γίνεται αντιληπτό το παραπάνω πλαίσιο θέτει µια σηµαντική ευκαιρία η οποία µέχρι σήµερα
πήγε χαµένη για την Ελλάδα, την Ελληνική Περιφέρεια, τους Έλληνες πολίτες και κυρίως εκείνους
των νησιωτικών µειονεκτικών περιοχών. Η εκµετάλλευση της παρούσας ευκαιρίας αποτελεί τον
κύριο σκοπό του συγκεκριµένου έργου όχι µόνο για την Σκόπελο και την Αλόννησο αλλά και για τις
εκατοντάδες υπόλοιπες τοποθεσίες της χώρας µε παρόµοια χαρακτηριστικά.
Όπως ήδη έχουµε περιγράψει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής παρέµβασης µε την ήπια
µέχρι σήµερα τουριστική ανάπτυξη, την ύπαρξη του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου
Βορείων Σποράδων για την προστασία της Μεσογειακής Φώκιας, τα υπόλοιπα ενδηµικά είδη µέσα
σε ένα εξαίσου κάλλους φυσικό περιβάλλον, οι µοναδικοί ενάλιοι αρχαιολογικοί θησαυροί και η
αγάπη των κατοίκων για τον τόπο τους, η βούληση των εντόπιων επιχειρηµατιών σε συνδυασµό µε
την ύπαρξη παγκοσµίου φήµης εταίρων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέµβασης
και διαθέτοντας τους απαιτούµενους πόρους και τεχνογνωσία δηµιουργούν την απαιτούµενη εκείνη
κρίσιµη µάζα η οποία καθιστά µονόδροµο την επιτυχία της συγκεκριµένης παρέµβασης.

Κλασικό ναυάγιο Περιστέρας.
Αµφορείς του ναυαγίου
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4. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Το Π.Κ.Σ.Α. "Άνω Μαγνήτων Νήσοι" χαρακτηρίζεται
ιδιαίτερα καινοτόµο, τόσο στο σύνολό του, όσο και
σχεδόν σε όλα τα επιµέρους πεδία του. Ο δε καινοτόµος
χαρακτήρας του σε πολλά σηµεία χαρακτηρίζεται ως
τέτοιος σε παγκόσµιο επίπεδο, ενώ στα περισσότερα
από τα υπόλοιπα πεδία του είναι σε ελληνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο. Από όσο γνωρίζουν οι προτείνοντες
το παρόν σχέδιο, τέτοια ολοκληρωµένη µορφή
παρέµβασης σε ένα νησιωτικό µειονεκτικό περιβάλλον
που συνδυάζει σε υψηλό βαθµό εκείνα τα φυσικά
χαρακτηριστικά (ενδηµικά είδη και απειλούµενα
θηλαστικά όπως η Μεσογειακή Φώκια), πολιτιστικά στοιχεία (αρχαία ναυάγια παγκόσµιας
σηµαντικότητας όπως στην Περιστέρα Αλοννήσου) και την ύπαρξη της προστατευόµενης περιοχής
Natura στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων, δεν έχει πραγµατοποιηθεί
πουθενά παγκοσµίως.
Το Π.Κ.Σ.Α. "Άνω Μαγνήτων Νήσοι" στοχεύει στην αειφόρο τουριστική ανάπτυξη της Αλοννήσου
και της Σκοπέλου, λαµβάνοντας υπόψη όλους τους κρίσιµους παράγοντες ενός
παγκοσµιοποιηµένου περιβάλλοντος. Η προτεινόµενη παρέµβαση αναδεικνύει στον ύψιστο βαθµό
τα τοπικά εκείνα χαρακτηριστικά τα οποία δύνανται να αιχµαλωτίσουν το ενδιαφέρον
εξειδικευµένων οµάδων πληθυσµού του πλανήτη µας, καθιστώντας την περιοχή µας µοναδικό
προορισµό. Αυτό επιτυγχάνεται µε την αειφόρο αξιοποίηση εκείνων των φυσικών και πολιτιστικών
στοιχείων του τόπου µας σε συνδυασµό µε την προβολή τους µε την πλέον σύγχρονη και
καινοτόµο τεχνολογία σε κάθε γωνιά του σύγχρονου κόσµου.
Η επιτυχηµένη συνύπαρξη των τελευταίων 40 ετών µεταξύ των κατοίκων των νήσων, οι οποίοι
ασκούν αλιευτική δραστηριότητα από τη µία πλευρά και της µεσογειακής φώκιας από την άλλη, η
οποία σήµερα αυξάνει τον πληθυσµό της, καταδεικνύει την ιδιαίτερη ικανότητα προσαρµογής των
κατοίκων στις σύγχρονες απαιτήσεις της αειφόρου περιβαλλοντολογικής διαχείρισης. Το όνειρο των
κατοίκων των νήσων για ένα καλύτερο µέλλον για αυτούς και τα παιδιά τους, για υψηλότερα
εισοδήµατα, αποδοτικότερες υπηρεσίες και βέλτιστο περιβάλλον εργασίας, γίνεται εφικτό
παράλληλα µε την αειφόρο, εκτενώς µελετηµένη και αποτελεσµατικά διαχειριζόµενη θαλάσσια
περιοχή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων, αναδεικνύοντας για
πρώτη φορά σ' αυτό και τους πολιτιστικούς του θησαυρούς.
Όσον αφορά τη δηµιουργία νέων καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών, έχουµε να σηµειώσουµε
τα παρακάτω:
1. Για πρώτη φορά σε παγκόσµιο επίπεδο τη δηµιουργία της πρώτης περιοδεύουσας έκθεσης µε
αντικείµενο τη ζωντανή εξ αποστάσεως επίσκεψη σε ένα αρχαίο ναυάγιο.
2. Τη δηµιουργία για πρώτη φορά στην Ελλάδα υποβρυχίων µουσείων.
3. Τη δηµιουργία σύγχρονων σηµαντικού µεγέθους και κατάλληλα εξοπλισµένων και
εξειδικευµένων καταδυτικών κέντρων, τα οποία υποστηρίζουν υποβρύχια µουσεία.
4. Τη δηµιουργία για πρώτη φορά στην Ελλάδα Ερευνητικού Κέντρου Ναυτικής Αρχαιολογίας.
5. Τη δηµιουργία σε εκτεταµένη έκταση και πλήρη µορφή τεκµηριωµένης προβολής του ενάλιου
αρχαιολογικού πλούτου των Βορείων Σποράδων.
6. Την πιθανή δηµιουργία για πρώτη φορά στην Ελλάδα καταδυτικών πάρκων.
7. Τη δηµιουργία για πρώτη φορά στην Ελλάδα τεχνητών υφάλων.
8. Τη δηµιουργία για πρώτη φορά στην Ελλάδα ηχοδιαδροµών.
9. Τη δηµιουργία για πρώτη φορά στην Ελλάδα συνδυασµού θαλασσίων, υποθαλάσσιων και
χερσαίων διαδροµών.
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10. Τη δηµιουργία ολοκληρωµένης διαχείρισης ενός οικοσυστήµατος όπως αυτού του Εθνικού
Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων µέσω της σε βάθος και πληρότητα µελέτης
και κατανόησης του συνόλου των µηχανισµών που το επηρεάζουν.
11. Τη δηµιουργία αλιευτικού τουρισµού.
12. Τη µετατροπή ορισµένων αλιέων σε δύτες.
13. Την προσπάθεια δηµιουργίας αειφόρου αλιευτικής δραστηριότητας µε σηµαντικό οικονοµικό
όφελος για τους επαγγελµατίες αλιείς, µε αύξηση του αριθµού και του µεγέθους των
θαλασσίων ειδών και µε διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής.
14. Την ολοκληρωµένη παρέµβαση για τυποποίηση και προβολή όλων των τοπικών παραδοσιακών
προϊόντων και τη διασφάλιση της ποιότητάς τους.
Όσον αφορά την καινοτοµία σε επίπεδο µεθοδολογίας, πιστεύουµε ότι ουδέποτε στο παρελθόν δεν
συνεργάστηκαν για την υλοποίηση µίας ολοκληρωµένης παρέµβασης σε µία γεωγραφική περιοχή
τόσοι πολλοί φορείς, σε τόσο εκτεταµένης έκτασης διαβούλευση, όπως στο συγκεκριµένο σχέδιο,
στο οποίο συµµετέχουν:
• το σύνολο σχεδόν των τοπικών συλλογικών φορέων των δύο νήσων,
• δηµόσιοι φορείς εθνικής εµβέλειας, όπως το Υπουργείο Πολιτισµού µε την Εφορεία Ενάλιων
Αρχαιοτήτων, το Υπουργείο Τουρισµού µε τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού, το Ελληνικό
Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, το τµήµα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, ο Φορέας ∆ιαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου
Βορείων Σποράδων, όσο και
• συλλογικοί και ιδιωτικοί φορείς όπως το Ινστιτούτο Ενάλιων Αρχαιολογικών Ερευνών, η
Πανελλήνια Ένωση Μέσης Αλιείας, η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος και
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., η ∆ικηγορική Εταιρεία Αθηνών,
∆. Μαρκάτος & Συνεργάτες και τα Ελληνικά Καταδυτικά Πάρκα Α.Ε.
Ειδικότερα, όσον αφορά τη δηµιουργία της πρώτης περιοδεύουσας έκθεσης σε παγκόσµιο επίπεδο
µε τίτλο "Επισκεφθείτε Ζωντανά το Μεγαλύτερο Γνωστό Κλασικό
Ναυάγιο της Αρχαιότητας στην Περιστέρα Αλοννήσου", θα πρέπει
να τονιστεί ότι το συγκεκριµένο εγχείρηµα δεν έχει ποτέ µέχρι
σήµερα πραγµατοποιηθεί. Υπάρχει διαθέσιµη τεχνολογία για την
αναµετάδοση εικόνας από ένα ναυάγιο ζωντανά και σε µεγάλες
αποστάσεις, καθώς και τεχνολογία η οποία µας επιτρέπει να
συνδυάσουµε τα δεδοµένα από την ύπαρξη πλήθους ψηφιακών
καµερών, ώστε να µπορεί ο θεατής να νιώσει ότι κινείται στο
Κλασικό ναυάγιο Περιστέρας.
χώρο, ενώ την ίδια στιγµή οι επιµέρους κάµερες παραµένουν
"Χύτρα"
ακίνητες. Ο συνδυασµός των δύο παραπάνω τεχνικών δεν έχει
πραγµατοποιηθεί ουδέποτε ως σήµερα παγκοσµίως. Κατ'
επέκταση η χρήση της εικόνας σε συνδυασµό µε την έκθεση
αντικειµένων του αρχαίου ναυαγίου, µακετών, φωτογραφιών,
λοιπού υλικού τεκµηρίωσης µε τη µορφή έκθεσης η οποία θα
προβάλλεται στα µεγαλύτερα µουσεία του κόσµου, θεωρείται
γεγονός πρωτοθώρητο. Γίνεται αντιληπτό ότι το όφελος για την
Ελλάδα, γενικότερα για τον τουρισµό, για τον καταδυτικό
τουρισµό, για τη συγκεκριµένη περιοχή παρέµβασης, για την
Κλασικό ναυάγιο Περιστέρας.
αρχαιοφιλία και για τον αρχαίο και σύγχρονο ελληνικό πολιτισµό
Μελαµβαφής Κοτύλη
θα είναι ιδιαίτερα σηµαντικό.
Η δηµιουργία για πρώτη φορά στην Ελλάδα υποβρυχίων µουσείων τα οποία θα λειτουργήσουν
µέσα σε ένα εν δυνάµει επεκτάσιµο δίκτυο, σε συνδυασµό µε την ύπαρξη του Ερευνητικού
Κέντρου Ναυτικής Αρχαιολογίας και των κατάλληλα εξοπλισµένων και εξειδικευµένων Καταδυτικών
Κέντρων Αλοννήσου και Σκοπέλου από τα οποία θα επιχειρούν τα σκάφη και τα οποία θα
µεταφέρουν τους επισκέπτες στο χώρο των ναυαγίων, αποτελεί µία ρηξικέλευθη ανάδειξη τόσο του
θαλασσίου πλούτου της χώρας, όσο και του αρχαίου ναυτικού πολιτισµού της. Τα παραπάνω θα
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προσελκύσουν το ενδιαφέρον της παγκόσµιας καταδυτικής κοινότητας και θα µετατρέψουν τις
Βόρειες Σποράδες σε τόπο παγκόσµιου ενδιαφέροντος. Γίνεται κατανοητό ότι οι Ελληνικές
θάλασσες µε περισσότερα από 1500 αρχαία και σύγχρονα γνωστά ναυάγια και 16000 χιλιόµετρα
ακτογραµµής, αποτελούν τον ιδανικό χώρο για την επαναληψιµότητα του παραδείγµατος του
σχεδίου "Άνω Μαγνητών Νήσοι". Η παραπάνω καινοτοµία η οποία είναι οργανωσιακού χαρακτήρα,
δίνει την ευκαιρία για πραγµατική ανάπτυξη πληθώρας µειονεκτικών νησιωτικών, παραµεθορίων και
παραθαλάσσιων περιοχών της χώρας.
Τα παραπάνω, σε συνδυασµό µε την πιθανή
δηµιουργία για πρώτη φορά στην Ελλάδα
καταδυτικών πάρκων και της υποστήριξής
τους και από τεχνητούς υφάλους, µέσω της
κατάλληλης και νόµιµης βύθισης σκαφών,
συνθέτουν
το
περίγραµµα
µίας
ολοκληρωµένης προσφερόµενης υπηρεσίας,
αλλά και µίας µοναδικής ευκαιρίας για τους
κατοίκους του Αρχιπελάγους στη διεκδίκηση
ενός ελπιδοφόρου µέλλοντος.
Η δηµιουργία, ανάδειξη και προβολή για
πρώτη φορά στη χώρα ενός νέου καινοτόµου
είδους
τουριστικής
υπηρεσίας
και
φυσιολατρισµού, αυτού της ηχοδιαδροµής,
δίνει την ευκαιρία για µία διαφορετική προσέγγιση στον επισκέπτη ήδη γνωστών τοποθεσιών και
διαδροµών, καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξη του θεσµού σε όλες σχεδόν τις περιοχές της
χώρας. Τα παραπάνω σε συνδυασµό µε τη νέα δηµιουργία διαδροµών και "µονοπατιών" τα οποία
θα διασχίζουν στεριά, θάλασσα και βυθό, συνδυάζοντας διαφορετικές προσεγγίσεις σε ένα
περιβάλλον Αρχιπελάγους, αναδεικνύουν µία καινοτόµα υπηρεσία σε παγκόσµιο επίπεδο.
Κλασικό ναυάγιο Περιστέρας.
Από τις πρώτες βουτιές µε πενιχρά
µέσα πάνω από το ναυάγιο

Παράλληλα µε τα όσα αναφέρθηκαν, η προσπάθεια δηµιουργίας ενός νέου προϊόντος, αυτού του
αλιευτικού τουρισµού, σε συνδυασµό µε τη µετατροπή ορισµένων αλιέων σε δύτες και τη
γενικότερη προσπάθεια επίτευξης αειφόρου αλιευτικής δραστηριότητας από επαγγελµατίες και
ερασιτέχνες στο Αρχιπέλαγος, αποτελούν ως ολοκληρωµένες παρεµβάσεις καινοτόµα στοιχεία για
την Ελληνική πραγµατικότητα. Η προσπάθεια όχι µόνο διατήρησης αλλά αύξησης του εισοδήµατος
των αλιέων µε την ταυτόχρονη αειφόρο διαχείριση της βιοποικιλότητας του θαλασσίου
περιβάλλοντος, παρουσιάζουν σηµαντικό µελετητικό και διαχειριστικό ενδιαφέρον σε παγκόσµιο
επίπεδο.
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5. ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ Π.Κ.Σ.Α.
Οι δράσεις οι οποίες προτείνονται χωρίζονται σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση αφορά στις µελέτες
εξειδίκευσης και ωρίµανσης της συγκεκριµένης πρωτοβουλίας και αναµένεται να διεξαχθεί το 2007
και 2008 ενώ η δεύτερη φάση αφορά στην υλοποίηση των µελετηµένων παρεµβάσεων και θα
διεξαχθεί από το 2009 έως το 2014. Η πρώτη φάση των µελετών εξειδίκευσης και ωρίµανσης είναι
εξαιρετικά σηµαντική για το συγκεκριµένο έργο διότι αφορά τοµείς οι οποίοι δεν έχουν
µελετηθεί στο παρελθόν στην Ελλάδα και δεν υπάρχει η υλοποίηση αντίστοιχων έργων, είναι
πρωτόγνωρη και σε παγκόσµιο επίπεδο και ορισµένες από αυτές δεν έχουν υλοποιηθεί ποτέ στο
παρελθόν, αποτελώντας Παγκόσµιες Καινοτοµίες.
Παράλληλα, το ανεπαρκές µέχρι σήµερα νοµικό πλαίσιο στην Ελλάδα γύρω από τα εξεταζόµενα
θέµατα και ειδικότερα στους τοµείς της ίδρυσης λειτουργίας και διαχείρισης καταδυτικών πάρκων,
υποβρύχιων µουσείων και επισκέψιµων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων καθιστά απαραίτητη την
ενδελεχή µελέτη των νοµικών θεµάτων, η οποία θα είναι µια συνεχής διαδικασία που θα οδηγήσει
και σε προτάσεις νοµοθεσίας. Επιπροσθέτως η ύπαρξη ενός ιδιαίτερα σηµαντικού από
περιβαλλοντικής απόψεως οικοσυστήµατος, γνωστού στο παγκόσµιο στερέωµα, καθιστά την
ανάγκη περαιτέρω προστασίας του, µελέτης του και ανάδειξης του, ενταγµένο όµως σε µια
σύγχρονη, αειφόρο, βιώσιµη ανάπτυξη η οποία να εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων. Τέλος, η
πολυπλοκότητα των πολλών διαφορετικών θεµάτων τα οποία αλληλοεµπλέκονται στο
συγκεκριµένο σχέδιο (πολιτιστικά, ενάλια, τουριστικά, περιβαλλοντολογικά, οικονοµικά κ.α.)
δηµιουργούν όχι µόνο την ανάγκη σηµαντικής διεξοδικής µελέτης όλων των επιµέρους θεµάτων
αλλά και συνεχής διαβούλευσης µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς εκ των οποίων οι
περισσότεροι εξ αυτών είναι εθνικής εµβέλειας όπως το Υπουργείο Πολιτισµού, το Υπουργείο
Εµπορικής Ναυτιλίας, το Υπουργείο Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και ∆ηµοσίων Έργων και πιθανόν
το Υπουργείο Γεωργίας, ενώ το Υπουργείο Τουρισµού στηρίζει έµπρακτα την συγκεκριµένη
πρόταση.

5.1 Μελέτες εξειδίκευσης και ωρίµανσης
Α' ΦΑΣΗ
Στην πρώτη φάση θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν οι παρακάτω µελέτες :
1. Μελέτη Τεκµηρίωσης του ενάλιου αρχαιολογικού πλούτου των Βορείων Σποράδων.
Έναρξη Ιούνιος 2007, λήξη Μάιος 2008. ∆ιάρκεια 12
µήνες. Τελικός δικαιούχος και συντονιστής εταίρος η
Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων µε συµµετοχή του
Ινστιτούτου Ενάλιων Αρχαιολογικών Ερευνών και του
Φορέα ∆ιαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου
Αλοννήσου Βορείων Σποράδων. Προϋπολογισµός
45.000,00 €. Η συγκεκριµένη µελέτη θα αφορά στην
τεκµηρίωση του ενάλιου αρχαιολογικού θησαυρού των
Βορείων Σποράδων λαµβάνοντας υπόψη της τόσο την
πλευρά του πρίσµατος η οποία αφορά την γενικότερη
τεκµηρίωση των πολιτιστικών θησαυρών της περιοχής
παρέµβασης όσο και από την πλευρά του εντοπισµού
των πλέον προσφορότερων ναυαγίων για την ανάδειξή τους ως υποβρύχια µουσεία. Θα διεξαχθεί
τόσο µε πρωτογενή – εντόπια αναγνωριστική υποβρύχια έρευνα (εντοπισµό, οριοθέτηση,
αποτύπωση, κλπ.), όσο και µε δευτερογενή βιβλιογραφική έρευνα και καταγραφή των µαρτυριών
των ντόπιων. Κύρια πηγή πληροφοριών θα αποτελέσει το αρχείο ερευνών της Εφορείας Ενάλιων
Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού.
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2. Μελέτη υπάρχοντος νοµικού περιβάλλοντος, επισήµανση προβληµάτων, πρόταση
υπαρχουσών νοµικών λύσεων και επιθυµητών νοµοθετικών παρεµβάσεων
Έναρξη 1/6/2007 λήξη 31/5/2008. Τελικός ∆ικαιούχος και συντονιστής εταίρος η ∆ικηγορική
Εταιρεία Αθηνών ∆. Μαρκάτος & Συνεργάτες. Προϋπολογισµός 40.000,00 €. Η µελέτη θα αφορά τη
στρατηγική ανάλυση τού έργου, τη µελέτη τής συµβατότητάς του µε το ισχύον νοµοθετικό
πλαίσιο, την πρόταση και επεξεργασία λύσεων µε βάση το υπάρχον δίκαιο, επισήµανση κενών ή
δυσλειτουργιών τού ισχύοντος νοµικού πλαισίου, επεξεργασία και πρόταση νοµοθετικών
παρεµβάσεων, τροποποιήσεων ή νέων ρυθµίσεων. Η µελέτη αφορά καίριες παραµέτρους τής
υλοποίησης του έργου, όπως η δυνατότητα για παραχώρηση τού θαλάσσιου χώρου, η διενέργεια ή
µη πλειστηριασµών παραχώρησης, ο κατασταλτικός µηχανισµός φύλαξης, η δυνατότητα περαιτέρω
εκχώρησης της παραχώρησης κλπ. Η εκ των προτέρων αντιµετώπιση όλων των θεσµικών
προβληµάτων επηρεάζει άµεσα τη χρηµατοδοτησιµότητα (bankability) και, κυρίως, την
επαναληψιµότητα του έργου, πού είναι και από τα βασικά επιθυµητά στοιχεία του. Σε συνεργασία
µε όλους τους άλλους εταίρους και τούς εµπλεκόµενους φορείς θα επισηµανθούν και µελετηθούν
τα προβλήµατα και θα προταθούν οι εφικτές και οι επιθυµητές λύσεις.
3. Μελέτη για την δηµιουργία παγκόσµιας περιοδεύουσας έκθεσης µε τίτλο
«Επισκεφθείτε ζωντανά το µεγαλύτερο κλασσικό ναυάγιο της αρχαιότητας στην
Περιστέρα Αλοννήσου». Έναρξη Ιούνιος 2007, λήξη Μάρτιος 2008. ∆ιάρκεια 10 µήνες. Τελικός
δικαιούχος: Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού, µε συµµετέχοντες
φορείς τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού, την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., το Ινστιτούτο
Ενάλιων Αρχαιολογικών Ερευνών, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, την Ελληνική Εταιρεία
για την Προστασία Περιβάλλοντος και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (Παράρτηµα Θεσσαλονίκης), το
Σύλλογο Φίλων Αλοννήσου και τη ∆ικηγορική Εταιρεία Αθηνών ∆. Μαρκάτος & Συνεργάτες.
Προϋπολογισµός 60.000,00 €. Η συγκεκριµένη µελέτη αφορά τον σχεδιασµό της πλέον καινοτόµας
ενέργειας σε παγκόσµιο επίπεδο που συµπεριλαµβάνεται στο Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο
Ανάπτυξης "Άνω Μαγνήτων Νήσοι". Η ιδέα είναι να δηµιουργηθεί στη Β’ Φάση του έργου µια

Σχεδιάγραµµα του κλασικού ναυαγίου της Περιστέρας

περιοδεύουσα έκθεση στα µεγαλύτερα µουσεία του κόσµου η οποία θα προβάλλει διεθνώς τον
Αρχαίο Ελληνικό Πολιτισµό, τις επισκέψιµες πλέον ενάλιες αρχαιότητες της χώρας, τις Βόρειες
Σποράδες, τον καταδυτικό τουρισµό και γενικότερα τις Ελληνικές θάλασσες. Η έκθεση θα
περιλαµβάνει τρεις «χώρους» εκ των οποίων ο πρώτος θα δίνει όλες εκείνες τις απαραίτητες
γενικές πληροφορίες σχετικά µε το κλασσικό ναυάγιο της Περιστέρας και εµµέσως για την
ευρύτερη περιοχή των Βορείων Σποράδων συµπεριλαµβανοµένου του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου
Βορείων Σποράδων. Στο δεύτερο χώρο θα υπάρχουν ενδεικτικά εκθέµατα όπως π.χ. αµφορείς,
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µακέτες κ.α. του ναυαγίου ενώ στον τρίτο και σηµαντικότερο χώρο µεγάλες οθόνες θα δείχνουν
ζωντανά το χώρο του ναυαγίου σε απευθείας σύνδεση δίνοντας στους επισκέπτες την ικανότητα να
µετακινούν την εικόνα σαν να ήταν οι ίδιοι κολυµβητές στο αρχαίο ναυάγιο. Γίνεται αντιληπτό ότι
ταυτόχρονα µεταδίδεται και οποιαδήποτε δραστηριότητα λαµβάνει χώρα εκείνη τη στιγµή στο
ναυάγιο είτε φυσική (ψάρια) είτε ανθρώπινη (π.χ.
εργασία των αρχαιολόγων σε τοµές του ναυαγίου ή
επισκέπτες). Από προκαταρκτικές έρευνες που έχουν
πραγµατοποιηθεί το συγκεκριµένο εγχείρηµα είναι
απόλυτα εφικτό µε την υπάρχουσα τεχνολογία, βοηθάει
στην περαιτέρω προστασία του ναυαγίου και προωθεί
την προβολή της χώρας µας µε εκπληκτικό τρόπο
κάνοντας εκατοµµύρια ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη
και ειδικά αυτοδύτες να θέλουνε να επισκεφθούνε την
Κλασικό Ναυάγιο Περιστέρας.
Ελλάδα και την Αλόννησο. Η συγκεκριµένη µελέτη θα
Μια άποψη του µεγέθους
αφορά στο σχεδιασµό της τεχνολογικής λύσης µε τις
αντίστοιχες προδιαγραφές (πιθανή σύνδεση µέσω Hellas
Sat), το σχεδιασµό συνολικά της έκθεσης, την ανάλυση των προβλεπόµενων οικονοµικών
δεδοµένων και µελετών βιωσιµότητας, προκαταρκτικές επαφές µε τα µεγαλύτερα µουσεία του
κόσµου και εταιρείες οι οποίες αναλαµβάνουν την προώθηση παρόµοιων εκθέσεων στα µουσεία και
την εύρεση επενδυτών οι οποίοι θα αναλάβουν να χρηµατοδοτήσουν πιθανόν το εγχείρηµα διότι
προβλέπεται ιδιαίτερα κερδοφόρο.
4. Μελέτη η οποία αφορά το σχεδιασµό των συνολικών δράσεων και παρεµβάσεων στο
Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων για την περίοδο 2009-2014.
Έναρξη Ιούνιος 2007, λήξη Μάιος 2008. ∆ιάρκεια 12 µήνες. Τελικός δικαιούχος και συντονιστής
εταίρος ο Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων µε
συµµετέχοντες φορείς το Τµήµα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, τα Ελληνικά Καταδυτικά Πάρκα Α.Ε., το ∆ήµο Αλοννήσου, την
Πανελλήνια Ένωση Μέσης Αλιείας (Παράρτηµα Αλοννήσου). Προϋπολογισµός 40.000,00 €. Σκοπός
της συγκεκριµένης µελέτης είναι να µελετήσει και να ωριµάσει εκείνες τις παρεµβάσεις οι οποίες
απαιτούνται να υλοποιηθούν για την περαιτέρω διαχείριση, προστασία, ανάδειξη και φύλαξη του
Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων. Το Υπουργείο Χωροταξίας,
Περιβάλλοντος και ∆ηµοσίων Έργων εµµέσως θα συµµετέχει στη συγκεκριµένη µελέτη. Η µελέτη
θα περιλαµβάνει και επί τόπου τεκµηρίωση όλων των νέων δεδοµένων που ισχύουν στο
οικοσύστηµα της περιοχής παρέµβασης. Παράλληλα θα λάβει υπόψη της, τις πιθανές περιπτώσεις
από την αύξηση της δραστηριότητας στη θαλάσσια περιοχή του πάρκου λόγω των υποβρύχιων
µουσείων ή των καταδύσεων και θα προτείνει τα βέλτιστα όρια σκαφών, αριθµού αυτοδυτών και
καθορισµού διαδροµών εντός του πάρκου.
5. Μελέτη ενίσχυσης του εισοδήµατος των αλιέων
Αλοννήσου και Σκοπέλου. Έναρξη Ιούνιος 2007, λήξη Μάρτιος
2008. ∆ιάρκεια 10 µήνες. Τελικός δικαιούχος συντονιστής εταίρος
∆ήµος Αλοννήσου, συµµετέχοντες φορείς: ∆ηµοτική Επιχείρηση
Μελετών, Έργων και Ανάπτυξης ∆ήµου Αλοννήσου, Πανελλήνια
Ένωση Μέσης Αλιείας (Παράρτηµα Αλοννήσου), Αλιευτικός
Σύλλογος Σκοπέλου "Ο Αστακός", Φορέας ∆ιαχείρισης του Εθνικού
Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων, Τµήµα
Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών,
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., Ελληνικά Καταδυτικά Πάρκα
Α.Ε. και ∆ικηγορική Εταιρεία Αθηνών ∆. Μαρκάτος & Συνεργάτες.
Προϋπολογισµός 60.000,00 €. Κύριος σκοπός της συγκεκριµένης
µελέτης θα είναι η τεκµηρίωση των τρόπων αύξησης του
εισοδήµατος των εντόπιων αλιέων σε βάθος χρόνου µε σχεδιασµό όλων των αντίστοιχων δράσεων
ΠΡΟΤΑΣΗ Π.Κ.Σ.Α. "Άνω Μαγνήτων Νήσοι"/ ap5479

27

οι οποίες θα πρέπει να υλοποιηθούν την περίοδο 2008-2014. Στη µελέτη θα συµπεριλαµβάνονται:
έρευνα τρόπων αύξησης και αειφόρου διαχείρισης των αλιευτικών αποθεµάτων µέσω της
δηµιουργίας προστατευµένων περιοχών, πιθανής απελευθέρωσης γόνου, δηµιουργίας τεχνητών
υφάλων στα όρια του Θαλάσσιου Πάρκου όπου θα επιτρέπεται η χρήση ορισµένων αλιευτικών
οργάνων κ.ά. και σχεδιασµός δράσεων αλιευτικού τουρισµού µε αντίστοιχο σχεδιασµό νοµοθεσίας,
καθώς το σηµερινό νοµοθετικό πλαίσιο δεν το προβλέπει. Ο αλιευτικός τουρισµός αποτελεί µία
καινοτόµα δράση για τους αλιείς η οποία πρωτοξεκίνησε πριν 2 χρόνια στην Ιταλία και αυτήν την
στιγµή γίνονται τα πρώτα βήµατα της και στην Ελλάδα. Εντάσσεται στα πλαίσια των γενικότερων
πρωτοβουλιών οικοτουριστικού χαρακτήρα προβλέποντας τη συµµετοχή τουριστών ως πλήρωµα
στην καθηµερινή αλιευτική εργασία, επαγγελµατιών ψαράδων και κατόπιν την επίσκεψή τους στο
σπίτι του ψαρά ή στο αντίστοιχο καφενεδάκι για να γευτούν την ψαριά της ηµέρας. ∆ύναται δε να
οδηγήσει στην αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των αλιευτικών σκαφών και αυστηρά ορισµένων
εργαλείων και εκτός της παραδοσιακής αλιευτικής περιόδου. Επιπλέον στη συγκεκριµένη µελέτη θα
σχεδιαστούν δράσεις τόσο ανακαίνισης όσο και απόσυρσης τοπικών σκαφών και εργαλείων όπως
και προσπάθειες δηµιουργίας τυποποιηµένου και επώνυµου αλιευτικού προϊόντος. Σε αυτό το
σηµείο θα γίνουν προσπάθειες προσέλκυσης ιδιωτών επενδυτών της µεταποιητικής αλιευτικής
βιοµηχανίας. Επιπροσθέτως θα µελετηθεί και θα σχεδιαστεί το πρόγραµµα µεταστροφής ενός
αριθµού νέων αλιέων από την αλιευτική στην καταδυτική δραστηριότητα µέσω της εκπαίδευσης
και απόκτησης των αντίστοιχων γνώσεων, διπλωµάτων και εµπειριών, για να είναι σε θέση να
µετατραπούν σε dive masters και εκπαιδευτές και να αποκτήσουν την άδεια ίδρυσης καταδυτικού
κέντρου. Θα µελετηθούν επίσης και λεπτοµέρειες του προγράµµατος της ίδρυσης και επιχορήγησης
καταδυτικών κέντρων από τους συγκεκριµένους αλιείς στη Σκόπελο και Αλόννησο. Οι αλιείς οι
οποίοι θα συµµετέχουν αναµένεται να είναι τουλάχιστον 20 στον αριθµό από τα δυο νησιά όσον
αφορά τα καταδυτικά κέντρα και τουλάχιστον 40 στο σύνολο για όλες τις δράσεις. Επιπροσθέτως,
θα γίνουν προσπάθειες επίλυσης ορισµένων νοµικών κωλυµάτων σε σχέση µε τις καταδύσεις στο
χώρο Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων όπως και να υπογραφεί τοπικό
σύµφωνο ποιότητας σε σχέση µε την αλιεία. Όλα τα παραπάνω τέλος, θα ενταχθούν σε µία λογική
δηµιουργίας cluster το οποίο θα αναλάβει την υλοποίηση κοινών δράσεων όπως εκπαίδευσης,
διαφήµισης, ανταλλαγής εµπειριών και καινοτόµων µεθόδων, κ.ά.
6. Μελέτη Σχεδιασµού Προγράµµατος Ενίσχυσης των τουριστικών υποδοµών και
υπηρεσιών Σκοπέλου – Αλοννήσου. Έναρξη Ιούνιος 2007, λήξη Μάιος 2008. ∆ιάρκεια 12
µήνες. Τελικός δικαιούχος και συντονιστής εταίρος η Ένωση Ξενοδόχων και Τουριστικών
Επιχειρήσεων Σκοπέλου µε συµµετέχοντες φορείς την Ένωση Ξενοδόχων Αλοννήσου, το Σύλλογο
Ενοικιαζόµενων ∆ωµατίων Αλοννήσου, το Σύλλογο Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελµάτων
Αλοννήσου, τον Εµπορικό Τουριστικό Σύλλογο Σκοπέλου, το Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού
Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων, το Μουσείο Αλοννήσου, την ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού, το Σύλλογο Φίλων Αλοννήσου, την
Οικολογική και Πολιτιστική Κίνηση Αλοννήσου, την Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία
Περιβάλλοντος και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (Παράρτηµα Θεσσαλονίκης), το Σύλλογο Αυτοδυτών
Αλοννήσου, το Ναυτικό Όµιλο Σκοπέλου και τη ∆ηµοτική Επιχείρηση Μελετών, Έργων και
Ανάπτυξης ∆ήµου Αλοννήσου. Προϋπολογισµός 55.000,00 €. Σκοπός της µελέτης είναι η
αποτύπωση καταρχήν της υπάρχουσας τουριστικής υποδοµής και των παρεχόµενων υπηρεσιών
στα δυο νησιά µε ταυτόχρονη SWOT ανάλυση και τεκµηρίωση των δυνατοτήτων ανάπτυξης του
τουρισµού βάση των νέων δεδοµένων που προκύπτουν από το Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο
Ανάπτυξης Αλοννήσου και Σκοπέλου. Στη συγκεκριµένη µελέτη θα σχεδιαστούν τόσο οι δράσεις
που θα επιχορηγήσουν την αναβάθµιση των εντόπιων τουριστικών υπηρεσιών και υποδοµών όσο
και θα σχεδιαστούν καινοτόµες υπηρεσίες οι οποίες θα πρέπει να αναπτυχθούν για να
υποστηρίξουν τα νέα δεδοµένα τα οποία προκύπτουν από την υλοποίηση του συγκεκριµένου
σχεδίου. Ταυτόχρονα θα µελετηθούν οι δράσεις προβολής του τουριστικού προϊόντος της
περιοχής, θα σχεδιασθεί Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας προς υπογραφή και θα µελετηθούν οι τρόποι
προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων. Παράλληλα, θα µελετηθεί η δυνατότητα δηµιουργίας υπαίθριου
µουσείου στην Αλόννησο για τα ξύλινα παραδοσιακά ψαροκάικα του Αρχιπελάγους στην περιοχή
Βότση, τα οποία αντί να καίγονται, να σαπίζουν ή να κόβονται όπως γίνεται σήµερα, όταν
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αποσύρονται, θα συντηρούνται και θα αποτελούν εκθέµατα. Επιπροσθέτως, θα µελετηθεί η
δυνατότητα αναβίωσης του παλιού καρνάγιου ξύλινων παραδοσιακών σκαφών στη Σκόπελο, η
πιθανή αξιοποίηση της Σπηλιάς του Κύκλωπα στα Γιούρα. Γενικότερα η συγκεκριµένη δράση θα
οδηγήσει σε µόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων τόσο από τους εντόπιους επιχειρηµατίες όσο και από
επιχειρηµατίες εκτός των νήσων και θα γίνει προσπάθεια δηµιουργίας τοπικού cluster, όπως και µε
τους αλιείς.
7. Μελέτη για την τεκµηρίωση της ποιότητας, ασφάλειας, τυποποίησης και προβολής
των παραδοσιακών προϊόντων Αλοννήσου και Σκοπέλου. Έναρξη Ιούνιος 2007. Λήξη
Ιανουάριος 2008. ∆ιάρκεια 8 µήνες. Τελικός δικαιούχος και συντονιστής εταίρος ο Γυναικείος
Αγροτουριστικός Συνεταιρισµός ∆ήµου Αλοννήσου "ΙΚΟΣ", συµµετέχοντες φορείς ο Γυναικείος
Αγροτουριστικός Συνεταιρισµός Γλώσσας ∆ήµου Σκοπέλου, Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Αλοννήσου,
το Τµήµα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και η
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Προϋπολογισµός: 45.000,00 €. Το ολοκληρωµένο τουριστικό
προϊόν οποιασδήποτε αγροτικής ή νησιώτικης περιοχής της Ευρώπης συµπεριλαµβάνει σήµερα και
την τεκµηρίωση και προβολή των τοπικών χαρακτηριστικών προϊόντων πρωτογενούς και
δευτερογενούς παραγωγής του τόπου. Αυτό πραγµατοποιείται µε την αναγνώριση, µελέτη και
ανάδειξη των χαρακτηριστικών τους, µε συγκεκριµένες δράσεις προβολής, µε δηµιουργία
εξειδικευµένων σηµείων πώλησης, µε τη δηµιουργία επώνυµων προϊόντων, την πιστοποίηση
προϊόντων κατά ΠΟΠ/ΠΓΕ (Προϊόντα Ονοµασίας Προέλευσης / Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης)
και µε σειρά επενδύσεων µε σκοπό τη βελτιστοποίηση από όλες τις απόψεις της παραγωγικής
διαδικασίας και τυποποίησης. Τέτοιου είδους προϊόντα αποτελούν τα περίφηµα δαµάσκηνα
Σκοπέλου – είτε σε γλυκό κουταλιού, είτε σε αποξηραµένη µορφή Αζάν, τοπικά ιδιαίτερα τυριά, ο
τόνος Αλοννήσου, κεντήµατα, ξυλόγλυπτα καράβια µινιατούρες Σκοπέλου, τα κριάρια στα Γιούρα,
Σκοπελίτικες φορεσιές, µαχαίρια Σκοπέλου. Η µελέτη θα συµπεριλαµβάνει και σχεδιασµό µικρού
προγράµµατος επιχορηγήσεων για τα νησιά Σκόπελο και Αλόννησο προς τους τοπικούς
επιχειρηµατίες και συνεταιρισµούς. Ταυτόχρονα, θα γίνει προσπάθεια µόχλευσης επενδύσεων του
ιδιωτικού τοµέα και υπογραφής και σε αυτή τη περίπτωση Τοπικού Συµφώνου Ποιότητος.
8. Μελέτη για την αποτύπωση πολιτιστικών
µνηµείων,
δηµιουργίας
καινοτόµων
διαδροµών
τεκµηρίωσης
και
προβολής
λαογραφικών εθίµων. Έναρξη Ιούνιος 2007. Λήξη
Μάιος 2008. ∆ιάρκεια 12 µήνες. Τελικός δικαιούχος
και συντονιστής εταίρος η Ελληνική Εταιρεία για
την Προστασία Περιβάλλοντος και Πολιτιστικής
Κληρονοµιάς
(Παράρτηµα
Θεσσαλονίκης)
µε
συµµετέχοντες φορείς το ∆ήµο Αλοννήσου, το ∆ήµο
Σκοπέλου, τη ∆ηµοτική Επιχείρηση Μελετών, Έργων
και Ανάπτυξης ∆ήµου Αλοννήσου, το Γυναικείο
Αγροτικό Συνεταιρισµό Γλώσσας ∆ήµου Σκοπέλου,
το Γυναικείο Αγροτουριστικό Συνεταιρισµό ∆ήµου
Αλοννήσου "ΙΚΟΣ", την Οικολογική και Πολιτιστική
Κίνηση Αλοννήσου, τον Κυνηγετικό Σύλλογο Αλοννήσου, το Πνευµατικό Πολιτιστικό Κέντρο
Αλοννήσου, την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., το Σύλλογο Φίλων Αλοννήσου, το Φορέα
∆ιαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Βορείων Σποράδων και τον Ελληνικό Οργανισµό
Τουρισµού. Προϋπολογισµός 50.000,00 €. Σκοπός της συγκεκριµένης µελέτης είναι η αποτύπωση,
αξιολόγηση και τεκµηρίωση των σηµείων εκείνων επί των νήσων και ερηµονήσων του
Αρχιπελάγους τα οποία αποτελούν δυνητικά σηµεία ενδιαφέροντος των τουριστών. Θα
συµπεριλαµβάνεται και µία πρώτη αποτύπωση και εκτίµηση των απαιτήσεων ανακαίνισης ή
υποστήριξης τους. Σε αυτά συµπεριλαµβάνονται εκκλησίες, µοναστήρια, αρχαιολογικοί χώροι,
χώροι λαογραφικού ενδιαφέροντος, χλωρίδα και πανίδα (κυρίως πουλιά που µόνιµα κατοικούν στα
νησιά αλλά και αποδηµητικά), ένα µε δύο παρατηρητήρια αποδηµητικών πτηνών, κ.α. Παράλληλα
θα τεκµηριωθούν και θα επικαιροποιηθούν νέες καινοτόµες «διαδροµές» και µονοπάτια τόσο
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χερσαία όσο και θαλάσσια τουριστικού, φυσιολατρικού, πολιτισµικού, αρχαιοφιλικού και
λαογραφικού χαρακτήρα. Για όλα τα παραπάνω θα ληφθούν υπόψη οι πρόσφατες µελέτες και
εργασίες σχετικές µε τα µονοπάτια της Αλοννήσου που υλοποιήθηκαν στο Γ' ΚΠΣ ώστε να µην
υπάρχει ουδεµία επικάλυψη όπως και η ανάγκη αξιοποίησης και τεκµηρίωσης των 300 και πλέον
εκκλησιών της Σκοπέλου. Επιπροσθέτως, θα µελετηθούν και θα αναπτυχθούν για πρώτη φορά
στην Ελλάδα ηχοδιαδροµές οι οποίες χαρακτηρίζονται από µονοπάτια σε συγκεκριµένες ώρες της
ηµέρας και εποχές του χρόνου µε σκοπό την ακουστική απόλαυση ιδιαίτερων ήχων του φυσικού
κόσµου. Για όλα τα παραπάνω θα δηµιουργηθούν οι σχετικοί χάρτες. Τέλος θα µελετηθούν και θα
σχεδιαστούν και οι δράσεις προβολής όλων των ανωτέρω. Σηµειώνεται ότι στη συγκεκριµένη
µελέτη δεν θα µελετηθούν λεπτοµερώς θέµατα όπως αναστύλωση µνηµείων ή αποκατάσταση
οικηµάτων αλλά θα καταγραφούν και θα αξιολογηθούν οι ανάγκες για εκπόνηση τέτοιου είδους
µελετών οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν στη Β΄ Φάση του έργου. Επίσης στη συγκεκριµένη
µελέτη θα σχεδιαστεί πρόγραµµα υποτροφιών για Αλοννησιώτες και Σκοπελίτες νέους το οποίο θα
υλοποιηθεί την περίοδο 2008-2014 και θα αναφέρεται σε τοµείς και θέµατα που θα αφορούν στις
ανάγκες για τα νέα επαγγέλµατα τα οποία θα προκύψουν από την εφαρµογή του συγκεκριµένου
ΠΚΣΑ. Τέτοιου είδους παραδείγµατα µπορεί να είναι
υποτροφίες σε πτυχιούχους διαφόρων ειδικοτήτων
για
µεταπτυχιακές
σπουδές
στην
ενάλια
αρχαιολογία, στη συντήρηση και αποκατάσταση
µνηµείων
και
αρχαίων
αντικειµένων,
σε
µεταπτυχιακούς τίτλους ΜBA, σε τουριστικούς
τοµείς, στη διαχείριση τροφίµων, σε τοµείς
θαλάσσιας βιολογίας, διαφήµισης κ.α. Στην παρούσα
µελέτη δεν θα συµπεριληφθούν τα µοναστήρια, οι
ναοί
παλαιοχριστιανικής,
βυζαντινής
και
µεταβυζαντινής
περιόδου,
καθώς
και
οι
αρχαιολογικοί χώροι προϊστορικής, κλασσικής,
ρωµαϊκής, παλαιοχριστιανικής και ενετικής περιόδου
που βρίσκονται στη Νήσο Σκόπελο.
9. Μελέτη σκοπιµότητας, βιωσιµότητας µε σκοπό τη σύσταση ακτοπλοϊκής εταιρείας
µεταξύ των δήµων Σκοπέλου, Αλοννήσου και ιδιωτικών φορέων για την ακτοπλοϊκή
σύνδεση των Σποράδων µε την υπόλοιπη χώρα. Έναρξη: Ιούνιος 2007. Λήξη: Μάιος 2008.
∆ιάρκεια: 12 µήνες. Τελικός δικαιούχος: ∆ήµος Σκοπέλου µε συµµετέχοντες φορείς το ∆ήµο
Αλοννήσου, την Επιχείρηση Συγκοινωνιών Αλοννήσου, την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και τη
∆ικηγορική Εταιρεία Αθηνών ∆. Μαρκάτος & Συνεργάτες. Θα προσκληθεί επίσης να συµµετάσχει το
Εµποροβιοµηχανικό Επιµελητήριο του Βόλου. Προϋπολογισµός: 50.000 Ευρώ µε 100% ∆ηµόσια και
Κοινοτική συµµετοχή. Η σηµερινή σύνδεση της Σκοπέλου και Αλοννήσου µε την υπόλοιπη Ελλάδα
δεν είναι η βέλτιστη δυνατή. ∆εν υπάρχουν για παράδειγµα συνδέσεις µε Θεσσαλονίκη πέρα από
την έντονη τουριστική καλοκαιρινή περίοδο ούτε µε Χαλκιδική και µε τα άλλα νησιά του Βορείου,
Κεντρικού και Ανατολικού Αιγαίου. ∆εν υπάρχει αεροπορική σύνδεση και η αύξηση της τουριστικής
κίνησης µε την υλοποίηση του ΠΚΣΑ "Άνω Μαγνήτων Νήσοι" θα πρέπει να ικανοποιηθεί επαρκώς.
Η συγκεκριµένη µελέτη θα αναλύσει διεξοδικά τους πιθανούς εναλλακτικούς τρόπους ίδρυσης,
διοίκησης, διαχείρισης και λειτουργίας του φορέα ο οποίος θα συσταθεί µε τη µορφή ακτοπλοϊκής
εταιρίας και πιθανότατα λαϊκής βάσης. Θα τεκµηριώσει το νοµικό πλαίσιο λειτουργίας του φορέα,
το επιχειρηµατικό του σχέδιο, το οργανόγραµµα, τον κανονισµό και τις διαδικασίες λειτουργίας. Θα
προτείνει διαδικασίες χρηµατοδότησης και προβολής του έργου στα επιµέρους στάδια υλοποίησής
του.
10. Μελέτη για την πιθανή δηµιουργία καταδυτικών πάρκων ή/και τεχνητών υφάλων
στο Αρχιπέλαγος των Βορ. Σποράδων. Έναρξη Ιούνιος 2007. Λήξη Μάιος 2008. ∆ιάρκεια 12
µήνες. Τελικός δικαιούχος και συντονιστής εταίρος Ελληνικά Καταδυτικά Πάρκα Α.Ε. µε
συµµετέχοντες φορείς το Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων
Σποράδων, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, τη ∆ικηγορική Εταιρεία Αθηνών ∆. Μαρκάτος
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& Συνεργάτες, το Καταδυτικό Κέντρο Αλοννήσου IKION DIVING, τον Ελληνικό Οργανισµό
Τουρισµού και την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Προϋπολογισµός 80.000,00 €. Η µελέτη θα
αφορά καταρχήν την επικαιροποίηση των επιστηµονικών δεδοµένων της περιοχής παρέµβασης ως
προς την καταγραφή υδρογραφικών και περιβαλλοντικών παραµέτρων εκτιµώντας ταυτόχρονα τις
τρέχουσες καθώς και µελλοντικά προβλεπόµενες περιβαλλοντολογικές πιέσεις λαµβάνοντας υπόψη
τις λοιπές µελέτες της α' φάσης. Θα πραγµατοποιηθεί εγκατάσταση αυτόµατων µετεωρολογικών
σταθµών σε δύο σηµεία (σε δύο νησίδες που θα αποφασιστούν στην πορεία του έργου). Επίσης θα
ποντιστεί ένας πλωτός µετρητικός σταθµός που θα µετρά ύψος κύµατος (για θέµατα ασφάλειας
µεταφοράς και καταδύσεων) και άλλων θαλασσίων παραµέτρων (θερµοκρασία, αλατότητα,
διαλυµένο οξυγόνο, αιωρούµενα σωµατίδια, χλωροφύλλη κλπ) ώστε να είναι προσιτή στους
επισκέπτες η επιστηµονική γνώση. Θα λαµβάνει επίσης υπόψη την κείµενη νοµοθεσία και θα
προτείνει νοµοθετικές λύσεις όπου υπάρχουν κενά. Κυρίως, θα εξεταστεί η ανάγκη και η πιθανή
σκοπιµότητα δηµιουργίας τεχνητών υφάλων, παράλληλα µε τη µελέτη της πιθανής δηµιουργίας
καταδυτικών πάρκων. Θα µελετήσει το σύνολο των επιπτώσεων από τις παραπάνω δράσεις. Θα
µελετήσει τη βιωσιµότητα των προτεινόµενων δράσεων. Θα καθορίσει µε λεπτοµέρεια τις τεχνικές
προδιαγραφές των τεχνητών υφάλων (εφόσον προκύψει σκοπιµότητα δηµιουργίας τους) καθώς και
θα προχωρήσει στις διαδικασίες για την αδειοδότηση εγκατάστασής τους. Αξίζει να σηµειώσουµε
ότι δεν µας δεσµεύει το µήκος η πλάτος του πλοιαρίου, καθώς η εύρεση βυθού µε ανάλογη
µορφολογία φιλοξενίας του ναυαγίου, αποτελεί και την επιτυχία επίτευξης του σκοπού. Προς
απόδειξη των ανωτέρω, επισηµαίνουµε την περίπτωση της νήσου Μάλτας. Η Μάλτα αριθµεί
σήµερα περίπου 400.000 πληθυσµό και στο νησί δραστηριοποιούνται πάνω από 70 καταδυτικά
κέντρα (στον ελλαδικό χώρο δραστηριοποιούνται περίπου 80-90). Οι υπεύθυνοι των καταδυτικών
κέντρων σε συνεργασία µε τις κρατικές αρχές έχουν αναπτύξει ένα σύστηµα βύθισης ακατάλληλων
πλέων πλοιαρίων, µε τεχνικές όρθιου εµποτισµού, συγκεντρώνοντας στο νησί την πλειοψηφία του
καταδυτικού κόσµου παγκοσµίως, αναδεικνύοντας τον καταδυτικό τουρισµό ως το νούµερο ένα
«χαρτί» της οικονοµίας. Η διαδικασία περιλαµβάνει την εύρεση ακατάλληλων πλοιαρίων για
απόπλου και την διενέργεια επεµβάσεων σε αυτά πριν την βύθιση. Συγκεκριµένα τον ολικό
αποστραγκισµό του πετρελαίου και άλλων υγρών, την σφράγιση επικίνδυνων για τους δύτες
εισόδων, την αφαίρεση των θυρών του πλοιαρίου και γενικότερα την αφαίρεση υλικών τα οποία
θα µπορούσαν να επιφέρουν µόλυνση στο θαλάσσιο χώρο, όσο και δηµιουργία ατυχήµατος σε
δύτη. Παράλληλα, θα µελετηθούν τα σηµεία για τη δηµιουργία µόνιµων αγκυροβολίων των
τουριστικών σκαφών σε όλο το Αρχιπέλαγος ώστε όχι µόνο να είναι ασφαλέστερη η ναυσιπλοΐα και
αγκυροβολία για σκάφη και λουόµενους, αλλά και να µην καταστρέφεται η βιοποικιλότητα ενός
τόσο όµορφου βυθού για καταδύσεις και για την αειφόρο διαχείριση του περιβάλλοντος από τη
συχνή χρήση των αγκύρων των σκαφών. Θα µελετήσει τα διαχειριστικά, διοικητικά και καθηµερινά
θέµατα λειτουργίας του θαλασσίου καταδυτικού πάρκου εφόσον δηµιουργηθεί και θα προδιαγράψει
τις απαιτούµενες υποδοµές. Θα καθορίσει όλες τις αναγκαίες λεπτοµέρειες και άδειες λειτουργίας µε
σκοπό την εξασφάλιση της δυνατότητας αδειοδότησης των πάρκων, τον καθορισµό του µέγιστου
φόρτου επισκεπτών και των θαλάσσιων διαδροµών. Η µελέτη θα ασχοληθεί και µε τους τρόπους
προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων µε σκοπό την ίδρυση και διαχείριση των καταδυτικών πάρκων.
Θα προτείνει επίσης όπως και θα σχεδιάσει τρόπους προβολής και διαφήµισης των συγκεκριµένων
δραστηριοτήτων.
11. Μελέτη για την ίδρυση και λειτουργία δύο τουλάχιστον πιλοτικών υποβρυχίων
µουσείων σε Σκόπελο και Αλόννησο. Έναρξη : Ιούνιος 2007. Λήξη : Μάιος 2008. ∆ιάρκεια: 12
µήνες. Τελικός δικαιούχος και συντονιστής εταίρος η Εφορεία
Ενάλιων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού µε
συµµετέχοντες φορείς το Ινστιτούτο Ενάλιων Αρχαιολογικών
Ερευνών, το Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου
Αλοννήσου Βορείων Σποράδων, το Τµήµα Γεωπονίας
Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλίας, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, το ∆ήµο
Σκοπέλου,
το
∆ήµο
Αλοννήσου,
την
ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., τη ∆ικηγορική Εταιρεία Αθηνών ∆.
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Μαρκάτος & Συνεργάτες, τα Ελληνικά Καταδυτικά Πάρκα Α.Ε., το Σύλλογο Αυτοδυτών Αλοννήσου
και το Ναυτικό Όµιλο Σκοπέλου. Προϋπολογισµός: 90.000 Ευρώ. Η µελέτη αυτή θα είναι η πρώτη
η οποία εκτελείται στην Ελλάδα και φιλοδοξεί να αποτελέσει πιλότο για εκατοντάδες αντίστοιχα
έργα σε όλη τη χώρα. Θα αφορά τη δηµιουργία δύο τουλάχιστον υποβρυχίων µουσείων, κατά
προτίµηση ένα σε κάθε νησί, Σκόπελο και Αλόννησο. Κατ’ αρχήν θα γίνει αξιολόγηση των
υποψήφιων ναυαγίων και θα επιλεγούν τα δύο καταλληλότερα. ∆ιεξοδική µελέτη µε αντίστοιχη
διαβούλευση θα αναλύσει λεπτοµερώς το θέµα του φορέα διαχείρισης και των αδειοδοτήσεων
βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας και θα γίνει προσπάθεια έκδοσης των αντίστοιχων εγκρίσεων από
το Υπουργείο Πολιτισµού. Θα σχεδιαστεί ο φορέας διαχείρισης του εγχειρήµατος και θα µελετηθεί
το έργο από πλευράς τεχνοοικονοµικής ανάλυσης και βιωσιµότητας µε εξαιρετικές πιθανότητες
µόχλευσης χρηµάτων του ιδιωτικού τοµέα. Η µελέτη για το υποβρύχιο µουσείο θα λάβει υπόψη της
και θέµατα που άπτονται σε άλλες µελέτες που διεξάγονται παράλληλα, όπως εκείνες οι οποίες
αφορούν την τεκµηρίωση των ναυαγίων, τη διαχείριση
του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου, την προστασία της
µεσογειακής φώκιας, καθώς και της δηµιουργίας του
Ερευνητικού Κέντρου Ναυτικής Αρχαιολογίας στην
Αλόννησο και των δύο Εξειδικευµένων Κέντρων
Καταδυτικού Τουρισµού σε Αλόννησο και Σκόπελο.
Ειδικά θέµατα τα οποία θα προσεχτούν είναι τόσο η
χρήση του υποβρύχιου µουσείου και ως χώρου
διεξαγωγής παράλληλων αρχαιολογικών ερευνών
ταυτόχρονα µε την επισκεψιµότητα του χώρου από
αυτοδύτες ή και τουριστικά υποβρύχια όπως και της
Κλασικό ναυάγιο Περιστέρας.
πιθανής χρησιµοποίησής τους ως αντικείµενα
Μια όψη από όπου φαίνεται το τεράστιο
αναφοράς στην περιοδεύουσα έκθεση στα µεγαλύτερα
µέγεθος του πλοίου
µουσεία της υφηλίου µε κεντρικό θέµα «Επισκεφθείτε
ζωντανά τα ελληνικά αρχαία ναυάγια». Η µελέτη θα παραδώσει αναλυτικότατους χάρτες και πλήρη
τεκµηρίωση όλων των επεµβάσεων που πρέπει να γίνουν στο χώρο του υποβρύχιου µουσείου για
την ενηµέρωση και ασφάλεια των αυτοδυτών, τη φύλαξη του χώρου, τη δηµιουργία ενηµερωτικού
υλικού και ότι άλλο είναι απαιτούµενο. Θα γίνει έρευνα αγοράς και θα διερευνηθούν οι διαθέσιµες
στην αγορά δυνατότητες που καλύπτουν τις απαιτήσεις του έργου, καθώς και το κόστος των
συσκευών υλικών και παρεµβάσεων. Θα λάβει επίσης υπόψη της το µέγιστο αριθµό αυτοδυτών οι
οποίοι µπορούν να εξυπηρετηθούν ηµερησίως και τις πιθανές επιπτώσεις από τη λειτουργία του
µουσείου στο περιβάλλον.
12. Μελέτη για την ίδρυση και λειτουργία Ερευνητικού Κέντρου Ναυτικής Αρχαιολογίας.
Έναρξη: Ιούνιος 2007. Μάιος 2008. ∆ιάρκεια: 12 µήνες. Τελικός δικαιούχος και συντονιστής
φορέας: Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού µε συµµετέχοντες φορείς το
Ινστιτούτο
Ενάλιων
Αρχαιολογικών
Ερευνών, το ∆ήµο Αλοννήσου, το Φορέα
∆ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου
Αλοννήσου Βορείων Σποράδων και την
ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Α.Ε.
Προϋπολογισµός:
60.000
Ευρώ.
Η
συγκεκριµένη µελέτη αποτελεί κοµβικό
σηµείο στην υλοποίηση του όλου έργου. Το
Ερευνητικό Κέντρο Ναυτικής Αρχαιολογίας
µε τον αντίστοιχο εκθεσιακό χώρο
αποτελούν ένα σύµπλεγµα το οποίο θα
αποτελείται από επί µέρους χώρους όπως:
Βυζαντινό ναυάγιο Αγίου Πέτρου. Βυζαντινό πινάκιο.
α)
κέντρο
διοίκησης
και
γραφείο
Απ' αυτά χιλιάδες φυγαδεύτηκαν στο εξωτερικό όπου
υποστήριξης προσωπικού τόσο διοικητικού
πωλιύνται σε όλες τις µεγάλες δηµοπρασίες
όσο και επιστηµονικού (150 τ.µ.), β) χώρο
υποδοχής επισκεπτών και κέντρο αρχικής
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πληροφόρησης (100 τ.µ.), γ) εκθεσιακό χώρο ευρηµάτων, σκαριών και αρχαιολογικής έρευνας
(400 τ.µ.), δ) χώρος πρόχειρης εστίασης, αναψυκτήριο και κυλικείο (50 τ.µ.), ε) τουαλέτες (40
τ.µ.), στ) χώρος και ξενώνας για τους φύλακες (30 τ.µ.), ζ) χώρος βιβλιοθήκης, αίθουσα
υπολογιστών και αρχείο (100 τ.µ.), η) αίθουσα συσκέψεων (50 τ.µ.), θ) µικρή αίθουσα διαλέξεων
και προβολών (100 τ.µ.), ι) χώρος ειδικών µηχανολογικών εγκαταστάσεων, δεξαµενών νερού,
εγκατάσταση αντλιών θερµότητας, χώρος συλλογής υγρών χηµικών αποβλήτων, υποσταθµών ∆ΕΗ
κ.ά. (150 τ.µ.), ια) γενικές αποθήκες (100 τ.µ.), ιβ) ειδικοί αποθηκευτικοί χώροι αρχαίων (100 τ.µ.),
ιγ) εργαστήρια συντήρησης των ευρηµάτων µε κεντρικό εργαστήριο κοινών εργασιών, συντήρηση
κεραµικών, γυαλιού, µετάλλων, έφυδρου ξύλου, studio φωτογράφησης, σχεδιαστηρίων κ.ά. (500
τ.µ.). Η µελέτη θα συµπεριλαµβάνει όλες τις απαιτούµενες αρχιτεκτονικές, στατικές,
ηλεκτροµηχανολογικές, υδραυλικές και άλλες µελέτες καθώς και τις απαιτούµενες αδειοδοτήσεις
από την πολεοδοµία. Το κέντρο θα ανεγερθεί σε οικόπεδο το οποίο έχει ήδη παραχωρηθεί στο
Υπουργείο Πολιτισµού από το ∆ήµο Αλοννήσου και βρίσκεται στην άκρη της Στενής Βάλας
Αλοννήσου, σε ιδανικό φυσικό όρµο προστατευόµενο από όλους τους καιρούς, γεγονός που
διευκολύνει τον απόπλου και κατάπλου των σκαφών ακριβώς απέναντι και στο πλησιέστερο σηµείο
του υποβρυχίου µουσείου στο µεγαλύτερο γνωστό κλασικό ναυάγιο στην Περιστέρα Αλοννήσου. Η
µελέτη θα περιλαµβάνει αναλυτική τεκµηρίωση όλων των απαιτήσεων λειτουργίας και διαχείρισης
του κέντρου µε ανάλυση βιωσιµότητας και κόστους οφέλους. Θα προβλέπει ειδικές δράσεις
προβολής του Ινστιτούτου καθώς και τον τρόπο χρηµατοδότησης του έργου. Το κέντρο θα
λειτουργήσει υπό την έγκριση της Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού.
13. Μελέτη για την ίδρυση και λειτουργία Εξειδικευµένων Κέντρων Καταδυτικού
Τουρισµού στη Σκόπελο και στην Αλόννησο. Έναρξη: Ιούνιος 2007. Λήξη: Μάιος 2008.
∆ιάρκεια: 12 µήνες. Τελικός δικαιούχος και συντονιστής φορέας: ∆ήµος Σκοπέλου µε
συµµετέχοντες φορείς το ∆ήµο Αλοννήσου, το Καταδυτικό Κέντρο Αλοννήσου IKION DIVING, το
Ινστιτούτο Ενάλιων Αρχαιολογικών Ερευνών, το Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου
Αλοννήσου Βορείων Σποράδων και την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Προϋπολογισµός: 80.000
Ευρώ. Η συγκεκριµένη µελέτη αποτελεί κοµβικό σηµείο στην υλοποίηση του όλου έργου. Το
κέντρο της Σκοπέλου θα ανεγερθεί σε παραθαλάσσιο οικόπεδο το οποίο ανήκει στο ∆ήµο
Σκοπέλου και βρίσκεται στη δυτική πλευρά της νήσου, σε ιδανική τοποθεσία, δίπλα στο Αλιευτικό
Καταφύγιο Σκαφών Έλιος και σχεδόν απέναντι από τη νήσο ∆ασιά η οποία φιλοξενεί το υποψήφιο
υποβρύχιο µουσείο Σκοπέλου στο Βυζαντινό ναυάγιο των αµφορέων στα 37 µέτρα βάθος. Το
κέντρο της Αλοννήσου θα ανεγερθεί δίπλα στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Ναυτικής Αρχαιολογίας της
Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού σε ιδιόκτητο οικόπεδο του ∆ήµου
Αλοννήσου στη Στενή Βάλα της Αλοννήσου. Τα κέντρα καταδυτικού τουρισµού θα αποτελούν ένα
σύµπλεγµα το οποίο θα αποτελείται από επί µέρους χώρους όπως: α) κέντρο διοίκησης και γραφείο
υποστήριξης προσωπικού (50 τ.µ.), β) χώρο υποδοχής επισκεπτών και κέντρο πληροφόρησης (100
τ.µ.), γ) χώρος πρόχειρης εστίασης, αναψυκτήριο και κυλικείο (150 τ.µ.), δ) τουαλέτες (40 τ.µ.), ε)
µικρή αίθουσα διαλέξεων και προβολών (50 τ.µ.), στ) γενικές αποθήκες (50 τ.µ.), ζ) καταδυτικό
κέντρο αποτελούµενο από υποδοχή, αποδυτήρια, χώρο φύλαξης εξοπλισµού, µικρό µηχανουργείο,
κοµπρεσέρ για γέµισµα φιαλών, ιατρείο µε µικρό θάλαµο αποσυµπίεσης, καθώς και πρόχειρες
υποβοηθητικές λιµενικές εγκαταστάσεις για την προσόρµιση και αγκυροβόλιο των ερευνητικών
σκαφών καθώς και πλατφόρµα µε µικρό γερανό ανέλκυσης αντικειµένων (400 τ.µ.). Η µελέτη θα
περιλαµβάνει αναλυτική τεκµηρίωσης όλων των απαιτήσεων λειτουργίας και διαχείρισης των
κέντρων µε ανάλυση βιωσιµότητας και κόστους οφέλους. Θα προβλέπει ειδικές δράσεις προβολής
των κέντρων καθώς και τον τρόπο χρηµατοδότησης των έργων τόσο µε χρήµατα ιδιωτών όσο και
µε την επιχορήγηση δηµόσιων και κοινοτικών πόρων. Τα κέντρα θα λειτουργήσουν υπό την
εποπτεία του φορέα ο οποίος θα δηµιουργηθεί για την υλοποίηση του Π.Κ.Σ.Α.
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14. Μελέτη για την ίδρυση, λειτουργία, διοίκηση και βιωσιµότητα του φορέα ο οποίος
θα αναλάβει τη συνολική διαχείριση του Π.Κ.Σ.Α. «Άνω Μαγνήτων Νήσοι» στη β’ φάση
υλοποίησής του καθώς και της προβολής του έργου. Έναρξη: Ιούνιος 2007. Λήξη: Μάιος
2008. ∆ιάρκεια: 12 µήνες. Τελικός δικαιούχος και συντονιστής φορέας ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Α.Ε. µε συµµετέχοντες φορείς τους ∆ήµο Αλοννήσου, ∆ήµο Σκοπέλου, Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού
Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων, Τµήµα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου
Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, Ινστιτούτο Ενάλιων Αρχαιολογικών Ερευνών, τον
Ελληνικό Οργανισµό ΤΟυρισµού, την Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού
και τη ∆ικηγορική Εταιρεία Αθηνών ∆. Μαρκάτος & Συνεργάτες Προϋπολογισµός: 80.000 Ευρώ. Η
συγκεκριµένη µελέτη θα αναλύσει διεξοδικά τους πιθανούς εναλλακτικούς τρόπους ίδρυσης,
διοίκησης, διαχείρισης και λειτουργίας του νέου ενιαίου συντονιστικού φορέα ο οποίος απαιτείται
να ιδρυθεί για την πραγµατοποίηση του Πρότυπου Καινοτόµου Σχεδίου Ανάπτυξης «Άνω
Μαγνήτων Νήσοι». Θα τεκµηριώσει το νοµικό πλαίσιο λειτουργίας του φορέα, το επιχειρηµατικό
του σχέδιο, το οργανόγραµµα, τον κανονισµό και τις διαδικασίες λειτουργίας, οι οποίες θα είναι και
σύµφωνες µε το Πρότυπο ∆ιασφάλισης Ποιότητας ISO 9000/2000. Θα συντονίσει την εκπόνηση
όλων των παραπάνω παράλληλων µελετών και όλων των συµµετεχόντων εταίρων. Θα µελετήσει
τις διαδικασίες προβολής όλου του έργου, τόσο στην πρώτη φάση των µελετών, όσο και στη
δεύτερη φάση της κύριας υλοποίησής του. Θα φροντίσει για όλες τις ενέργειες διαβούλευσης και
ανάπτυξης διαλόγου µε σκοπό την επίτευξη συναίνεσης σε όλες τις φάσεις και για όλες τις δράσεις
του συγκεκριµένου έργου. Θα συντονίσει και θα τεκµηριώσει την υποβολή της πρότασης για την
έγκριση της δεύτερης φάσης υλοποίησης του Πρότυπου Σχεδίου Ανάπτυξης «Άνω Μαγνήτων
Νήσοι».
15. Μελέτη του γενετικού αποθέµατος εµπορικών ειδών της περιοχής παρέµβασης.
Έναρξη Ιούνιος 2007. Λήξη Μάιος 2008. ∆ιάρκεια 12 µήνες. Τελικός δικαιούχος και συντονιστής
του έργου είναι το Τµήµα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλίας, µε συµµετέχοντα φορέα το Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου
Βορείων Σποράδων και το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής του ΕΛΚΕΘΕ.
Προϋπολογισµός: 70.000€. Στην Ελλάδα, εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης, της ποικιλίας των
κλιµατικών της τύπων, της µεγάλης ακτογραµµής της και της ιστορίας της, τα είδη µε εµπορική
σηµασία παρουσιάζουν πολύ υψηλή γενετική ποικιλοµορφία, η οποία όµως δεν έχει ερευνηθεί παρά
ελάχιστα. Παράλληλα, η ευρύτερη νησιωτική αυτή µειονεκτική περιοχή των Βορείων Σποράδων
εξακολουθεί να συντηρεί και στις µέρες µας σηµαντικό υλικό ποικιλιών (ενδηµικών ή µη), το οποίο
αποτελεί πολύτιµο γενετικό υλικό (εθνικός πλούτος) καθώς και συναφή αλιευτική πρακτική,
µεταποίηση και διαχείριση αυτού. Το γεγονός αυτό, µαζί µε το µεγάλο πλεονέκτηµα διατήρησης
της φυσικότητας των οικοσυστηµάτων της, σε ό,τι αφορά την ποιοτική και ποσοτική σύνθεσή τους
και παρά την έντονη υποβάθµισή τους, προσδίδει µια πολύ µεγάλη σηµασία στη χώρα µια τράπεζα
γονιδίων και γενικότερα γενετικού υλικού, που πρέπει να ερευνηθεί, µελετηθεί και διατηρηθεί.
16. Μελέτη τεκµηρίωσης του πλούτου της βενθικής βιοποικιλότητας των Βόρειων
Σποράδων. Έναρξη Ιούνιος 2007. Λήξη Μάιος 2008. ∆ιάρκεια 12 µήνες. Τελικός δικαιούχος και
συντονιστής του έργου το Τµήµα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, µε συµµετέχοντα φορέα τον Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου
Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων. Προϋπολογισµός: 90.000 Ευρώ. Η συγκεκριµένη µελέτη
θα αφορά στην τεκµηρίωση του βενθικού οικολογικού πλούτου των Βορείων Σποράδων
λαµβάνοντας υπόψη της τόσο τη γενικότερη τεκµηρίωση των ιδιαίτερων
οικολογικών
χαρακτηριστικών της περιοχής παρέµβασης, όσο και από την πλευρά του εντοπισµού των πλέον
ιδιαίτερων οικοσυστηµάτων για την ανάδειξη τους µέσω του καταδυτικού τουρισµού. Θα διεξαχθεί
µε πρωτογενή και δευτερογενή βιβλιογραφική έρευνα και πιθανόν µε επιτόπου αναγνωριστικές
αποτυπώσεις κατόπιν αδείας του Φορέα ∆ιαχείρισης του ΕΘΠΑΒΣ. Η µελέτη θα παραδώσει
αναλυτικότατους χάρτες µε πλήρη τεκµηρίωση όλων των βενθικών οικοσυστηµάτων της περιοχής
παρέµβασης. Ταυτόχρονα θα αποτυπωθούν οι καλύτερες βενθικές διαδροµές καταδυτικού
τουρισµού, ώστε οι επεµβάσεις που πιθανόν να γίνουν στο χώρο να είναι συµβατές µε τα
οικολογικά χαρακτηριστικά των ενδιαιτηµάτων της περιοχής.
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17. Μελέτη των διαδροµών των θαλάσσιων θηλαστικών της περιοχής παρέµβασης.
Έναρξη: Ιούνιος 2007. Λήξη Μάιος 2008. ∆ιάρκεια 12 µήνες. Τελικός δικαιούχος και συντονιστής
του έργου το Τµήµα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστήµιου
Θεσσαλίας, µε συµµετέχοντα φορέα το Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου
Βορείων Σποράδων και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. Προϋπολογισµός: 50.000 Ευρώ.
Στόχος της παρούσας µελέτης είναι η καταγραφή της οικολογικής κατάστασης πληθυσµών
θαλάσσιων θηλαστικών µε τη χρησιµοποίηση ενός συνδυασµού µεθόδων για τη συλλογή
δεδοµένων σχετικά µε τα θαλάσσια θηλαστικά της περιοχής που θα µελετηθούν µε οπτική
παρατήρηση για τον εντοπισµό και την καταγραφή όλων των ειδών που θα συναντηθούν, µε
τεχνικές φωτοαναγνώρισης, µε συλλογή και συντήρηση δειγµάτων δέρµατος και µετέπειτα
γενετική τους ανάλυση στο εργαστήριο και µε ακουστική παρατήρηση, καταµέτρηση και
ηχογράφηση όλων των οµάδων, που θα εντοπιστούν, µε χρήση υδροφώνου και ειδικού
λογισµικού. Μελέτη απαραίτητη επίσης για τον καθορισµό των "υποβρυχίων µονοπατιών" και των
καταδυτικών διαδροµών.
18. Μελέτη τεκµηρίωσης του υποβρύχιου φυσικού πλούτου.
Έναρξη: Ιούνιος 2007. Λήξη Ιανουάριος 2008. ∆ιάρκεια 8 µήνες.
Τελικός δικαιούχος το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών µε
συνεργαζόµενους φορείς του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού
Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων, και την
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Προϋπολογισµός: 90.000
Ευρώ.
Για τη µελέτη του θαλασσίου περιβάλλοντος και της
βιοποικιλότητας, την απεικόνιση του πυθµένα της περιοχής
ενδιαφέροντος είναι απαραίτητο να χρησιµοποιηθεί “όλος” ο
διαθέσιµος εξοπλισµός και να αξιοποιηθεί η διαθέσιµη γνώση και εµπειρία στο Ινστιτούτο
Ωκεανογραφίας στο ΕΛΚΕΘΕ. Για τη µελέτη του θαλασσίου περιβάλλοντος καθώς και για την
αποτύπωση του πυθµένα η χρήση του ωκεανογραφικού σκάφους ΑΙΓΑΙΟ είναι απαραίτητη διότι
κρίνεται ως το καταλληλότερα εξοπλισµένο για παρόµοιες εργασίες. ∆ιαθέτει πολυδεσµικό όργανο
επισκόπησης του πυθµένα για µικρά (µέχρι 300m) και µεγάλα βάθη (µέχρι 6000m). Με τον
εξοπλισµό αυτό θα γίνει ακριβής αποτύπωση του πυθµένα που θα µπορεί να παρουσιαστεί
τρισδιάστατα και έγχρωµα στο ευρύ κοινό. Η καταγραφή της βιοποικιλότητας, της υδρογραφίας και
της δυναµικής κρίνεται αναγκαίο να διερευνηθεί και το Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ διαθέτει όλο τον αναγκαίο
εξοπλισµό για παρόµοιες έρευνες. Ένας από τους κύριους στόχους του προγράµµατος είναι η
παρουσίαση του υποθαλάσσιου πλούτου της περιοχής ενδιαφέροντος στο ευρύ κοινό. Προς τούτο
κρίνεται αναγκαίο να χρησιµοποιηθεί το επανδρωµένο υποβρύχιο ΘΕΤΙΣ και τα δύο ROVs για την
διερεύνηση του θαλάσσιου πυθµένα φωτογραφίζοντας και βιντεοσκοπώντας τον υποθαλάσσιο
πλούτο αφού πρώτα τεκµηριώσουµε την ύπαρξή του.
Σηµειώνουµε ότι στο παραπάνω κόστος µόνο η χρήση του Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ µαζί µε το βαθυσκάφος και
τα ROVs µε τους χειριστές τους και το απαραίτητο επιστηµονικό προσωπικό κοστίζει 10.000 Ευρώ /
ηµέρα και τα εκτός έδρας του προσωπικού 60 Ευρώ / ηµέρα Χ 20 επιστήµονες.
19. Μελέτη για την ανάδειξη µνηµείων στη νήσο Σκόπελο.
Τελικός δικαιούχος: ∆ήµος Σκοπέλου. Έναρξη: Ιούνιος 2007. Λήξη: Μάιος
2008. ∆ιάρκεια: 12 µήνες. Προϋπολογισµός: 70.000 Ευρώ µε 100%
χρηµατοδότηση από ∆ηµόσια και Κοινοτική συµµετοχή. Πρόκειται για µια
µελέτη µε αντικείµενο την εκτίµηση της κατάστασης σωζόµενων
µνηµείων, την τεκµηρίωση της επιλογής τους προς ανάδειξη, τις εργασίες
συντήρησης και αναστήλωσής τους, στα πλαίσια της ανάδειξής τους µε
οργάνωση περιπάτων αρχαιολογικού και φυσιολατρικού ενδιαφέροντος.
Στα εξεταζόµενα προς ανάδειξη µνηµεία θα συµπεριλαµβάνονται τα
µοναστήρια, οι ναοί παλαιοχριστιανικής, βυζαντινής και µεταβυζαντινής
περιόδου, καθώς και οι αρχαιολογικοί χώροι προϊστορικής, κλασσικής,
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ρωµαϊκής, παλαιοχριστιανικής και ενετικής περιόδου, που υπάγονται στις αρµόδιες Εφορείες
Αρχαιοτήτων Ν. Μαγνησίας. Αντικείµενο της µελέτης αποτελεί και η επικαιροποίηση της µελέτης
166/2000 της Τ.Υ.∆.Κ. Μαγνησίας «Οικοτουριστική Ανάπτυξη στη Σκόπελο (Μελέτη µονοπατιών
και πεζοπορικών διαδροµών)», προκειµένου τα απαιτούµενα τεχνικά έργα - επεµβάσεις της
166/2000 µελέτης που θα συµπεριληφθούν στη νέα µελέτη να συνοδεύονται από αναλυτικό
προϋπολογισµό των εργασιών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για δράσεις που η υλοποίησή
τους χρηµατοδοτείται από την ∆' Προγραµµατική Περίοδο, καθώς και να ετοιµασθούν τα τεύχη
δηµοπράτησης. Επιπρόσθετα, συµβατική υποχρέωση του µελετητή θα αποτελεί να συµπεριλάβει
στο παραδοτέο φυσικό αντικείµενο της µελέτης, όπως αυτό περιγράφηκε ανωτέρω, και τα εξής
µνηµεία:
- Τάφος βασιλιά Στάφυλου
- Τάφοι στα Σεντούκια
- Κάστρο Σκοπέλου
- Κάστρο Λουτρακίου Γλώσσας
- Ρωµαϊκά λουτρά Κατακαλού Λουτρακίου Γλώσσας και
- το οδοιπορικό διαδροµής Νο10 (Σεντούκια µέσω Ραχών και Καρυάς) της υπ’αρίθµ. 166/2000
µελέτης ΤΥ∆Κ Μαγνησίας.
Η δράση συµβάλλει στην ενίσχυση νέων µορφών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο και θα υπάρχει
δυνατότητα άµεσης προβολής της στη β΄ φάση υλοποίησης του ΠΚΣΑ από εν εξελίξει δράσεις οι
οποίες χρηµατοδοτούνται πέραν του ιδιωτικού τοµέα (π.χ. µικροµεσαίες επιχειρήσεις που
αναλαµβάνουν την οργάνωση περιπάτων - ξεναγήσεων) και από το δηµόσιο τοµέα (προβολή µέσω
ιστοσελίδων εταίρων του ΠΚΣΑ, info-kiosks και άλλων δράσεων προβολής και δηµοσιότητας).
20. Μελέτη για τον εµπλουτισµό του Μουσείου Αλοννήσου του Κώστα και της Αγγέλας
Μαυρίκη, µετάφραση του βιβλίου "Άνω Μαγνήτων Νήσοι" σε 5 γλώσσες και δηµιουργία
προγραµµάτων µουσειοπαιδείας. Έναρξη Ιούνιος 2007. Λήξη Μάιος 2008. ∆ιάρκεια: 12 µήνες.
Τελικός δικαιούχος και συντονιστής εταίρος το Μουσείο Αλοννήσου του Κώστα και της Αγγέλας
Μαυρίκη µε συµµετέχοντες φορείς το Σύλλογο Φίλων Αλοννήσου, το Πνευµατικό – Πολιτιστικό
Κέντρο Αλοννήσου και την Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία Περιβάλλοντος και Πολιτιστικής
Κληρονοµιάς (Παράρτηµα Θεσσαλονίκης). Προϋπολογισµός: 45.000 Ευρώ. Το Μουσείο Αλοννήσου
του Κώστα και της Αγγέλας Μαυρίκη αποτελεί µία ιδιαίτερα αξιέπαινη πρόσφατη επιτυχή
προσπάθεια των ιδιοκτητών του καθώς και το µοναδικό στην Αλόννησο. Το µουσείο είναι ιδιωτικό,
βρίσκεται στο Πατητήρι και η δηµιουργία του έχει επιχορηγηθεί από το πρόγραµµα LEADER+.
Συµπεριλαµβάνει µεταξύ άλλων µεγάλο αριθµό κειµηλίων και άλλων αντικειµένων της ιστορίας,
παράδοσης και λαογραφίας του νησιού, όπλα, νάρκες, καθώς και τη µοναδική έκθεση σχετικά µε
πειρατές στην Ελλάδα. Στη συγκεκριµένη µελέτη θα γίνει προσπάθεια α) καλύτερης τεκµηρίωσης
των ήδη υπαρχόντων αντικειµένων σε γλώσσες όπως αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερµανικά και
ισπανικά, β) εύρεσης πηγών και αντικειµένων συµπεριλαµβανοµένων και άλλων συλλογών καθώς
και ανταλλαγής αυτών για τον εµπλουτισµό των εκθεµάτων του µουσείου, γ) τεχνικοοικονοµική
ανάλυση της βιωσιµότητας του µουσείου και των νέων συλλογών, δ) σχεδιασµό δράσεων
προβολής του µουσείου και ε) σχεδιασµό προγράµµατος εκδηλώσεων, οµιλιών, διαλέξεων,
συνεδρίων στο συνεδριακό κέντρο του µουσείου. Παράλληλα, θα µελετηθούν και θα σχεδιασθούν
σύγχρονα προγράµµατα µουσειοπαιδείας, ζωγραφικής και εκµάθησης της ιστορίας, των
παραδόσεων και των εθίµων του νησιού για µαθητές της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Τέλος, θα
µεταφραστεί το βιβλίο του Κώστα Μαυρίκη "Άνω Μαγνήτων Νήσοι" σε πέντε γλώσσες: αγγλικά,
γαλλικά, ιταλικά, γερµανικά και ισπανικά.

5.2 Μέτρα
Β' ΦΑΣΗ
Πέρα από τις παραπάνω µελέτες οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν στην πρώτη φάση του έργου, οι
παρακάτω δράσεις θα υλοποιηθούν στη β’ φάση του έργου. Σηµειώνουµε ότι η λεπτοµερής και
ακριβή περιγραφή των δράσεων, ο ακριβής προϋπολογισµός, η διάρκεια, το χρονοδιάγραµµα και το
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ποσοστό συµµετοχής του ιδιωτικού τοµέα θα προκύψουν κατόπιν της ολοκληρώσεως των
παραπάνω αναγκαίων µελετών της α΄ φάσης του έργου. Άρα η παρακάτω περιγραφή
χαρακτηρίζεται ως ενδεικτική. Σηµειώνεται επίσης ότι τελικός δικαιούχος για την υλοποίηση
της δεύτερης φάσης των έργων και δράσεων προτείνεται να είναι η «Αναπτυξιακή
Εταιρεία Αλοννήσου – Σκοπέλου Α.Ε. (ΑΝ.Ε.Α.Σ.)», µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η
οποία θα προκύψει από την υλοποίηση της πρώτης φάσης του έργου. Καθώς όµως ο
φορέας αυτός σήµερα δεν υπάρχει και η συγκεκριµένη προκήρυξη απαιτεί να δηλωθούν
οι συµµετέχοντες φορείς, γι΄αυτό το λόγο αναφέρονται οι παρακάτω:
1. ∆ράση για τη δηµιουργία και λειτουργία Ερευνητικού
Κέντρου Ναυτικής
Αρχαιολογίας και Εκθετηρίου Αλοννήσου. Έναρξη: Μάρτιος 2009. Λήξη: ∆εκέµβριος 2014.
∆ιάρκεια: 70 µήνες. Η ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου αναµένεται µέχρι τον ∆εκέµβριο του
2011. Πιλοτική λειτουργία 2012-2014. Τελικός δικαιούχος: Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων του
Υπουργείου Πολιτισµού. Συµµετοχή δηµόσιων και κοινοτικών πόρων στο 100% των δαπανών.
Συνολικός Προϋπολογισµός 3.500.000 ευρώ. Επιµέρους ανάλυση: προϋπολογισµός 2.000.000 ευρώ
για την κατασκευή των 1.770 τ.µ. των προτεινόµενων υποδοµών όπως περιγράφονται στην
αντίστοιχη µελέτη, 500.000 ευρώ για την αγορά του αναγκαίου και εξειδικευµένου
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, εκθεσιακών υποδοµών, υποδοµών συντήρησης αρχαιοτήτων,
γραφείων, Η/Υ κ.α. και 1.000.000 ευρώ για την επιδότηση της πιλοτικής λειτουργίας του για τα
τρία πρώτα χρόνια 2012-2014 συµπεριλαµβανοµένων αµοιβών προσωπικού, συντήρησης και
αναλωσίµων.
2. ∆ράση για τη δηµιουργία Ειδικών Κέντρων Καταδυτικού Τουρισµού Σκοπέλου και
Αλοννήσου. Έναρξη: Μάρτιος 2009. Λήξη: ∆εκέµβριος 2014. ∆ιάρκεια: 70 µήνες. Η ολοκλήρωση
της κατασκευής του έργου αναµένεται µέχρι τον
∆εκέµβριο του 2011. Πιλοτική λειτουργία 20122014. Τελικός δικαιούχος: ∆ήµος Σκοπέλου και
∆ήµος Αλοννήσου. Συµµετοχή ιδιωτικού
φορέα για τη δηµιουργία και λειτουργία των
κέντρων µε χρηµατοδότηση του 50% των
προϋπολογισµών τους. Συµµετοχή δηµόσιων και
κοινοτικών πόρων στο 50% των δαπανών.
Συνολικός Προϋπολογισµός 4.500.000 ευρώ.
∆ηµόσια και Κοινοτική Συµµετοχή 2.250.000
ευρώ. Ιδιωτική συµµετοχή 2.250.000 ευρώ.
Επιµέρους ανάλυση: προϋπολογισµός 2.000.000 ευρώ για την κατασκευή των 1.680 τ.µ. (840 τ.µ.
για κάθε κέντρο) των προτεινόµενων υποδοµών όπως περιγράφονται στην αντίστοιχη µελέτη,
1.000.000 ευρώ για την αγορά του αναγκαίου και εξειδικευµένου ηλεκτροµηχανολογικού
εξοπλισµού, εκθεσιακών υποδοµών, υποδοµών λιµένος, γραφείων, Η/Υ κ.α. και 1.500.000 ευρώ για
την επιδότηση της πιλοτικής λειτουργίας του για τα τρία πρώτα χρόνια 2012-2014
συµπεριλαµβανοµένων αµοιβών προσωπικού, συντήρησης και αναλωσίµων.
3. ∆ράση για τη συνεχή τεκµηρίωση και
ανάδειξη των ενάλιων αρχαιοτήτων της
Σκοπέλου και της Αλοννήσου. Έναρξη: Μάρτιος
2009. Λήξη: ∆εκέµβριος 2014. ∆ιάρκεια: 70 µήνες.
Τελικός δικαιούχος: Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων
του Υπουργείου Πολιτισµού µε συµµετοχή του
Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου
Αλοννήσου Βορείων Σποράδων, του Ινστιτούτο
Ενάλιων Αρχαιολογικών Ερευνών και του Ελληνικού
Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών. Η χρηµατοδότηση
προβλέπεται να είναι 100% από δηµόσιους και
κοινοτικούς πόρους. Σηµειώνεται εδώ ότι επί της ουσίας θα υπάρχει έµµεση χρηµατοδότηση από
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τον ιδιωτικό τοµέα διότι η λειτουργία του Ι.ΕΝ.Α.Ε. στηρίζεται σχεδόν 100% σε εθελοντική βάση
και τα κόστη του καλύπτονται από ιδιωτικές χορηγίες, ενώ η χρησιµοποίηση κατά περίπτωση του
εξοπλισµού και των στελεχών του Υπουργείου Πολιτισµού, του Φορέα ∆ιαχείρισης ΕΘΠΑΒΣ και του
ΕΛΚΕΘΕ καλύπτοντας µόνο τα επιπλέον έξοδα της κάθε αποστολής δηµιουργεί ιδιαίτερη
προστιθέµενη αξία στη δράση και πολλαπλασιάζει την αξία της. Μετά την ολοκλήρωση του
Ερευνητικού Κέντρο Ναυτικής ΑΡχαιολογίας και των Ειδικών Καταδυτικών Κέντρων Σκοπέλου και
Αλοννήσου, η υλοποίηση της δράσης σε κάθε νησί θα πραγµατοποιείται µε έδρα τα δύο αυτά
κέντρα τα οποία θα στεγάσουν τις χερσαίες δραστηριότητες της. Προϋπολογισµός 1.500.000 Ευρώ.
Η δράση περιλαµβάνει αγορά και συντήρηση του αναγκαίου ερευνητικού και καταδυτικού
εξοπλισµού, σχετικών αναλωσίµων, αγορά 2 µικρών και ευέλικτων ερευνητικών σκαφών
προϋπολογισµού περί των 100.000 έκαστο, το κόστος των υποβρυχίων ερευνητικών
αρχαιολογικών αποστολών (διαµονή και διατροφή εθελοντών, αναγκαίες πληρωµές εξειδικευµένων
επιστηµόνων και τεχνικών κα), το κόστος για τη συντήρηση στο Κέντρο των ευρηµάτων τα οποία
ανελκύονται (εκτός των υποδοµών και αναλωσίµων τα οποία βαραίνουν τη λειτουργία του
κέντρου) καθώς και τα κόστη για τη µελέτη, προβολή και δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων.
Πρακτικά µία σύντοµη ανάλυση του κόστους αποδεικνύει ότι τα έξι χρόνια των ερευνών θα
πραγµατοποιηθούν 12 ετήσιες ενάλιες αρχαιολογικές έρευνες µε µέσο προϋπολογισµό περί τα
100.000 ευρώ η εκάστη (σύνολο 1.200.000 ευρώ) ενώ τα υπόλοιπα 0.3 εκ. ευρώ θα διατεθούν µε
σκοπό την αγορά εξοπλισµού και τη συντήρηση των ευρηµάτων.
4. ∆ράση για την βελτίωση της τουριστικής υποδοµής της Αλοννήσου και Σκοπέλου.
Έναρξη: Μάρτιος 2010. Λήξη: Μάρτιος 2012. ∆ιάρκεια: 24 µήνες. Τελικός ∆ικαιούχος: Ένωση
Ξενοδόχων Αλοννήσου, Σύλλογος Ενοικιαζόµενων ∆ωµατίων Αλοννήσου, Σύλλογος Εστιατόρων και
Συναφών Επαγγελµάτων Αλοννήσου, Ένωση Ξενοδόχων και Τουριστικών Επιχειρήσεων Σκοπέλου,
Εµπορικός Τουριστικός Σύλλογος Σκοπέλου και ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Συµµετοχή του
ιδιωτικού τοµέα µε χρηµατοδότηση του 50% του προϋπολογισµού της ∆ράσης. Συνολικός
προϋπολογισµός 2.500.000 ευρώ µε ∆ηµόσια και Κοινοτική συµµετοχή 1.250.000 ευρώ και
συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα 1.250.000 ευρώ. Η δράση αφορά την υλοποίηση ειδικού
προγράµµατος για την κατάλληλη και στοχευόµενη ενίσχυση της τουριστικής υποδοµής της νήσου
βάση των δεδοµένων τα οποία θα προκύψουν από την εκπονηθείσα µελέτη της πρώτης φάσης,
ώστε να δύναται να ανταποκριθεί στα νέα τουριστικά δεδοµένα τα οποία θα προκύψουν από την
ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισµού.
5. ∆ράση για τη δηµιουργία της παγκόσµιας περιοδεύουσας έκθεσης µε τίτλο
«Επισκεφθείτε ζωντανά το µεγαλύτερο γνωστό κλασσικό ναυάγιο της αρχαιότητας
στην Περιστέρα Αλοννήσου». Έναρξη: Μάρτιος 2009. Λήξη: Μάρτιος 2012. ∆ιάρκεια: 36 µήνες.
Τελικός δικαιούχος η Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού, µε συµµετέχοντες
φορείς το Ινστιτούτο Ενάλιων Αρχαιολογικών Ερευνών, τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού, το
Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων, το Ελληνικό
Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., τη ∆ικηγορική Εταιρεία
Αθηνών ∆. Μαρκάτος & Συνεργάτες και Ιδιώτη Επενδυτή. Συµµετοχή ιδιωτικού τοµέα µε
χρηµατοδότηση του 50% του προϋπολογισµού της
∆ράσης. Συνολικός προϋπολογισµός 500.000 ευρώ µε
∆ηµόσια και Κοινοτική συµµετοχή 250.000 ευρώ. Η δράση
αφορά την υλοποίηση της υποβρύχιας υποδοµής για τη
συγκεκριµένη έκθεση, την τεκµηρίωση και αποστολή
υλικού, το σχεδιασµό καθώς και τη συγχρηµατοδήτηση
της πρώτης ή πρώτων εκθέσεων µέχρι το Μάρτιο του
2012. Από εκείνο το σηµείο και µετά οι εκθέσεις θα
χρηµατοδοτούνται από τον ιδιώτη επενδυτή µε καθαρά
ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια και κριτήρια αγοράς. Ο
Κλασικό ναυάγιο Περιστέρας.
ιδιώτης επενδυτής θα συµµετέχει από την αρχή στο
Ακριανό τµήµα του πλοίου
εγχείρηµα.
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6. ∆ράση για την ενίσχυση του εισοδήµατος των αλιέων Σκοπέλου και Αλοννήσου,
δηµιουργίας εναλλακτικών τουριστικών προϊόντων και καταδυτικών κέντρων. Έναρξη:
Μάρτιος 2009. Λήξη: Μάρτιος 2014. ∆ιάρκεια: 70 µήνες. Τελικός δικαιούχος:
∆ήµος Αλοννήσου µε συµµετέχοντες φορείς την Πανελλήνια Ένωση Μέσης Αλιείας
(Παράρτηµα Αλοννήσου), τον Αλιευτικό Σύλλογο Σκοπέλου "Ο Αστακός", το
Τµήµα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλίας, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών και την ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Συµµετοχή ιδιωτικού τοµέα µε χρηµατοδότηση του 50%
του προϋπολογισµού της ∆ράσης. Συνολικός προϋπολογισµός 1.400.000 ευρώ µε
∆ηµόσια και Κοινοτική συµµετοχή 700.000 ευρώ και ιδιωτική συµµετοχή 700.000.
Η δράση θα χρηµατοδοτήσει όλες τις αναγκαίες παρεµβάσεις οι οποίες θα
προκύψουν από την αντίστοιχη µελέτη της πρώτης φάσης όπως: απόσυρσης,
µετατροπής και ανανέωσης σκαφών και εργαλείων, δράσεις δηµιουργίας
τυποποιηµένου και επώνυµου αλιευτικού προϊόντος, δράσεις προβολής, δράσεις ίδρυσης
καταδυτικών κέντρων κα. Τουλάχιστον 40 αλιείς θα συµµετέχουν και από τα δύο νησιά.
7. ∆ράση για την ενίσχυση των αλιευτικών αποθεµάτων στις Νήσους Σκόπελο και
Αλόννησο. Έναρξη Μάρτιος 2009. Λήξη Μάρτιος 2014. ∆ιάρκεια 70 µήνες. Τελικός ∆ικαιούχος
Φορέας ∆ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων µε συµµετοχή
του Τµήµατος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας,
τον Αλιευτικό Σύλλογο Σκοπέλου "Ο Αστακός", την Πανελλήνια Ένωση Μέσης Αλιείας (Παράρτηµα
Αλοννήσου). Συνολικός προϋπολογισµός 400.000 ευρώ µε ∆ηµόσια και Κοινοτική συµµετοχή στο
100% του ποσού. Από τη µελέτη του οικοσυστήµατος και των ιχθυοαποθεµάτων του Πάρκου και
της ευρύτερης περιοχής θα προκύψουν οι αναγκαίες δράσεις για την αποτελεσµατική αύξηση των
ιχθυοαποθεµέτων, την διατύπωση προτάσεων για την επιλογή των αλιευτικών εργαλείων.
Προτείνεται η συνεχής παρακολούθηση του οικοσυστήµατος και των ιχθυοαποθεµάτων σε όλη τη
διάρκεια του προγράµµατος ώστε να καταστούν δυνατές παρεµβάσεις οι οποίες θα λειτουργήσουν
προστατευτικά για το ευρύτερο χώρο των Β. Σποράδων.
8. ∆ράση για τη µεταστροφή των αλιέων στον καταδυτικό τουρισµό. Έναρξη: Μάρτιος
2009. Λήξη: Μάρτιος 2014. ∆ιάρκεια: 70 µήνες.
Τελικός δικαιούχος: Αλιευτικός Σύλλογος Σκοπέλου
"Ο Αστακός", µε συµµετέχοντες το ∆ΗΜΟ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, την Πανελλήνια Ένωση Μέσης
Αλιείας (Παράρτηµα Αλοννήσου), το Φορέα
∆ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου
Αλοννήσου Βορείων Σποράδων, το Καταδυτικό
Κέντρο Αλοννήσου IKION DIVING, το Σύλλογο
Αυτοδυτών Αλοννήσου και το Ελληνικό Κέντρο
Θαλασσίων Ερευνών. Συνολικός προϋπολογισµός
Βυζαντινό ναυάγιο Περιστέρας. ∆ιακρίνονται τα
750.000 ευρώ µε ∆ηµόσια και Κοινοτική συµµετοχή
δύο µεγάλα Βυζαντινά ναυάγια τα οποία
στο 100% του ποσού. Είκοσι τουλάχιστον νέοι
βρίσκονται σε µεγάλο βάθος
επαγγελµατίες αλιείς θα εκπαιδευτούν επί δύο
χρόνια αποκλειστικά για τη µετατροπή τους σε έµπειρους δύτες/εκπαιδευτές οι οποίοι σε
συνδυασµό µε τις παραπάνω δράσεις θα δηµιουργήσουν καταδυτικά κέντρα στα νησιά τους.
9. ∆ράση για την τεκµηρίωση της ποιότητας, τυποποίησης, ασφάλειας και προβολής
των παραδοσιακών προϊόντων Αλοννήσου και Σκοπέλου. Έναρξη: Μάρτιος 2010. Λήξη:
Μάρτιος 2012. ∆ιάρκεια: 24 µήνες. Τελικός δικαιούχος: Γυναικείος Αγροτουριστικός Συνεταιρισµός
∆ήµου Αλοννήσου "ΙΚΟΣ", Γυναικείος Αγροτουριστικός Συνεταιρισµός Γλώσσας ∆ήµου Σκοπέλου,
µε συµµετέχοντες το Τµήµα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, τον Αγροτικό Συνεταιρισµό Αλοννήσου και την ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.. Συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα µε χρηµατοδότηση του 40% του
προϋπολογισµού της ∆ράσης. Συνολικός προϋπολογισµός 700.000 ευρώ µε ∆ηµόσια και Κοινοτική
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συµµετοχή 45%, δηλαδή 315.000 Ευρώ και συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα 385.000 ευρώ. Η
δράση θα περιλαµβάνει την εφαρµογή των τοπικών συµφώνων ποιότητας, µικρό-επενδύσεις σε
εξοπλισµό µε σκοπό την τυποποίηση των προϊόντων, δράσεις προβολής κ.α.
10. ∆ράση για την ολοκληρωµένη µελέτη της πλήρους αναπαλαίωσης ενός µνηµείου
στη Νήσο Αλόννησο. Έναρξη: Μάρτιος 2009. Λήξη: Σεπτέµβριος 2010. ∆ιάρκεια: 18 µήνες.
Τελικός ∆ικαιούχος: ∆ήµος Αλοννήσου µε συµµετοχή της
Ελληνικής Εταιρείας για την Προστασία Περιβάλλοντος
και
Πολιτιστικής
Κληρονοµιάς
(Παράρτηµα
Θεσσαλονίκης). Συνολικός προϋπολογισµός 40.000 ευρώ
µε ∆ηµόσια και Κοινοτική συµµετοχή στο 100% του
παραπάνω ποσού. Το µνηµείο θα επιλεγεί από τα
συµπεράσµατα των µελετών της α΄ φάσης του έργου.
Κύρια κριτήρια θα αποτελέσουν το κόστος της
αναπαλαίωσης, η σηµαντικότητα του µνηµείου καθώς και
η προστιθέµενη αξία του έργου στις υπόλοιπες δράσεις
µέσω της ένταξης του σε όσες παραπάνω «διαδροµές και
µονοπάτια» δύναται να αναπτυχθούν.
11. ∆ράση για την αναπαλαίωση δύο µνηµείων (ένα σε κάθε νησί). Έναρξη: Ιανουάριος
2011. Λήξη: ∆εκέµβριος 2013. ∆ιάρκεια: 36 µήνες. Τελικός ∆ικαιούχος: ∆ήµοι Σκοπέλου και
Αλοννήσου µε συµµετοχή της Ελληνικής Εταιρείας για την Προστασία Περιβάλλοντος και
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (Παράρτηµα Θεσσαλονίκης) και του Φορέα ∆ιαχείρισης του Εθνικού
Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων. Συνολικός προϋπολογισµός 1.000.000 ευρώ µε
∆ηµόσια και Κοινοτική συµµετοχή στο 100% του παραπάνω ποσού.
12. ∆ράση για την δηµιουργία 10 «µονοπατιών, ηχοδιαδροµών και διαδροµών»,
χερσαίων και θαλάσσιων κυρίως στη Σκόπελο και λιγότερο στην Αλόννησο. Έναρξη:
Μάρτιος 2009. Λήξη: Φεβρουάριος 2012. ∆ιάρκεια: 36 µήνες. Τελικός ∆ικαιούχος: ∆ήµοι Σκοπέλου
και Αλοννήσου µε συµµετοχή του Φορέα ∆ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου
Βορείων Σποράδων, του Ναυτικού Οµίλου Σκοπέλου, της Οικολογικής και Πολιτιστικής Κίνησης
Αλοννήσου, του Κυνηγετικού Συλλόγου Αλοννήσου και της Ελληνικής Εταιρείας για την Προστασία
Περιβάλλοντος και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (Παράρτηµα Θεσσαλονίκης). Συνολικός
προϋπολογισµός 500.000 ευρώ µε ∆ηµόσια και Κοινοτική συµµετοχή στο 100% του παραπάνω
ποσού.
13. ∆ράση για τη δηµιουργία προγράµµατος υποτροφιών κυρίως εξωτερικού για
πτυχιούχους νέους µε καταγωγή από Σκόπελο και Αλόννησο. Έναρξη: Μάρτιος 2009. Λήξη:
∆εκέµβριος 2014. ∆ιάρκεια: 70 µήνες. Τελικός ∆ικαιούχος: ∆ήµοι Σκοπέλου και Αλοννήσου µε
συµµετοχή του Τµήµατος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλίας και της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. Συνολικός προϋπολογισµός 900.000 ευρώ µε
∆ηµόσια και Κοινοτική συµµετοχή στο 100% του παραπάνω ποσού. Αναµένεται να ευεργετηθούν 6
νέοι και νέες κάθε χρόνο (όχι κατ' ανάγκη διαφορετικοί καθώς οι µεταπτυχιακοί τίτλοι δύνανται να
διαρκέσουν πέραν του ενός έτους) για µεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε θέµατα τα οποία
σχετίζονται µε το συγκεκριµένο Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης «Άνω Μαγνήτων Νήσοι». Το
διαθέσιµο ποσό για κάθε υπότροφο θα ανέρχεται στις 25.000 ευρώ ετησίως. Θα γίνουν παράλληλα
προσπάθειες να συγκεντρωθούν και άλλα χρήµατα από πλούσιους Σκοπελίτες και Αλοννησιώτες της
Ελλάδας και του εξωτερικού όπως και από κάθε άλλη πηγή µε σκοπό την ενίσχυση και συνέχιση
του θεσµού.
14. ∆ράση για τη δηµιουργία δύο καταδυτικών πάρκων στη Σκόπελο και Αλόννησο.
Έναρξη: Μάρτιος 2009. Λήξη: Μάρτιος 2012. ∆ιάρκεια: 36 µήνες. Τελικός δικαιούχος τα Ελληνικά
Καταδυτικά Πάρκα Α.Ε. και συµµετέχοντες φορείς: Φορέας ∆ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου
Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων, Τµήµα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου
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Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών και Ελληνικά
Καταδυτικά Πάρκα Α.Ε. Συνολικός προϋπολογισµός 1.000.000 ευρώ µε ∆ηµόσια και Κοινοτική
συµµετοχή στο 50% του παραπάνω ποσού δηλαδή 500.000 ευρώ και ιδιωτική συµµετοχή άλλες
500.000 ευρώ από ιδιώτη επενδυτή. Στα παραπάνω ποσά συµπεριλαµβάνονται δαπάνες
αναγκαίου εξοπλισµού σε ξηρά και θάλασσα για τη δηµιουργία, σήµανση και φύλαξη του Πάρκου.
15. ∆ράση για τη δηµιουργία δύο υποβρυχίων µουσείων στη Σκόπελο και Αλόννησο.
Έναρξη: Μάρτιος 2009. Λήξη: Φεβρουάριος 2010. ∆ιάρκεια: 12 µήνες. Τελικός δικαιούχος: Εφορεία
Ενάλιων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού, µε συµµετοχή του Ινστιτούτο Ενάλιων
Αρχαιολογικών Ερευνών, του Φορέα ∆ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου
Βορείων Σποράδων του Τµήµατος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Συνολικός προϋπολογισµός 300.000 ευρώ µε ∆ηµόσια και Κοινοτική
συµµετοχή στο 100% του παραπάνω ποσού. Το ποσό θα διατεθεί για την υποβρύχια σήµανση του
µουσείου, τη δηµιουργία µόνιµων αγκυροβολίων καθώς και τη δηµιουργία υλικού προβολής του.
16. ∆ράση για τη δηµιουργία και λειτουργία υποδοµών του
Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων.
Έναρξη: Μάρτιος 2009. Λήξη: ∆εκέµβριος 2014. ∆ιάρκεια: 70 µήνες.
Τελικός δικαιούχος: Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου
Αλοννήσου Βορείων Σποράδων µε συµµετοχή του Τµήµατος
Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου
Περιβάλλοντος
του
Πανεπιστηµίου
Θεσσαλίας. Συνολικός προϋπολογισµός 3.000.000 ευρώ µε ∆ηµόσια
και Κοινοτική συµµετοχή δηλαδή 100%. Η δράση περιλαµβάνει την
υλοποίηση όλων των αναγκαίων υποδοµών οι οποίες θα προκύψουν
από την ολοκλήρωση των σχετικών
µελετών και κύριο σκοπό έχουν
την
αειφόρο
διαχείριση του
Πάρκου µέσα από το περιβάλλον
των νέων δεδοµένων τα οποία θα αναδειχθούν. Στις δαπάνες
περιλαµβάνονται
αγορές
παγίου
εξοπλισµού,
σκαφών,
συντήρηση εξοπλισµού, λειτουργικές δαπάνες κ.λπ. Οι υποδοµές
του Πάρκου θα διαµορφωθούν ως εξής: α) κέντρο διοίκησης και
γραφείο υποστήριξης προσωπικού τόσο διοικητικού όσο και
επιστηµονικού β) χώρο υποδοχής επισκεπτών και κέντρο αρχικής
πληροφόρησης γ) εκθεσιακό χώρο δ) χώρος πρόχειρης εστίασης,
αναψυκτήριο και κυλικείο, ε) ξενώνας στ) χώρος βιβλιοθήκης, αίθουσα υπολογιστών και αρχείο, ζ)
αίθουσα συσκέψεων, η) αίθουσα διαλέξεων και προβολών, θ) χώρος ειδικών µηχανολογικών
εγκαταστάσεων, δεξαµενών νερού, εγκατάσταση αντλιών θερµότητας, χώρος συλλογής υγρών
χηµικών αποβλήτων, υποσταθµών ∆ΕΗ, κλειστό κύκλωµα άντληση θαλασσινού νερού,
υδατόπυργους κ.λπ., ι) αποθήκες, ια) εργαστήρια επεξεργασίας βιολογικού υλικού ιβ) ειδικοί χώροι
βαθιάς κατάψυξης, κάνιστρα υγρού αζώτου για την τράπεζα γενετικού υλικού, ιγ) ειδικά
διαµορφωµένοι χώροι υποδοχής και φιλοξενίας ανώτερων θηλαστικών και ιδ) ειδικό τεχνολογικό
και επιστηµονικό εξοπλισµό (εργαστηριακό και πεδίου).
17. ∆ράση για την κατασκευή των συµπληρωµατικών έργων του Αλιευτικού
Καταφυγίου Αλοννήσου Βότσης. Έναρξη: Μάρτιος 2008. Λήξη: Μάρτιος 2010. ∆ιάρκεια: 24
µήνες. Τελικός ∆ικαιούχος: ∆ήµος Αλοννήσου. Συνολικός Προϋπολογισµός: 2.373.000 Ευρώ µε
∆ηµόσια και Κοινοτική συµµετοχή στο 100% του παραπάνω ποσού. Το έργο είναι απόλυτα ώριµο
µε το σύνολο όλων των σχετικών µελετών εκτελεσµένο και τα τεύχη δηµοπράτησης έτοιµα.
Αποτελεί δε απαραίτητο συστατικό στοιχείο του έργου Άνω Μαγνήτων Νήσοι καθώς θα µπορεί να
υποστηρίξει και την ανάπτυξη των τουριστικών δραστηριοτήτων στο νησί.
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18. ∆ράση για τη προβολή και δηµοσιότητα του έργου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Έναρξη: Μάρτιος 2009. Λήξη: ∆εκέµβριος 2014. ∆ιάρκεια: 70 µήνες. Τελικός δικαιούχος το σύνολο
των εµπλεκοµένων φορέων µε σηµαντικό ρόλο του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και της
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ. Συνολικός προϋπολογισµός 900.000 ευρώ µε ∆ηµόσια και
Κοινοτική συµµετοχή στο 100% του παραπάνω ποσού. Η δράση συµπεριλαµβάνει ετήσια διεθνή
συνέδρια, δηµιουργία και εκτύπωση φυλλαδίων, αφισών και πανό, υποστήριξη διαδικτυακού
τόπου, καταχωρήσεις σε έντυπα της Ελλάδος και του Εξωτερικού καθώς και σε άλλους
διαδικτυακούς τόπους κ.α.
19. ∆ράση για τη διαχείριση του έργου. Έναρξη: Μάρτιος 2009. Λήξη: ∆εκέµβριος 2014.
∆ιάρκεια: 70 µήνες. Τελικός δικαιούχος το σύνολο των εµπλεκοµένων φορέων µε σηµαντικό ρόλο
της ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συµβουλευτικής ΑΕ. Συνολικός προϋπολογισµός 1.200.000 ευρώ µε ∆ηµόσια και
Κοινοτική συµµετοχή στο 100% του παραπάνω ποσού.
20. ∆ράση διαρκούς νοµικής κάλυψης των εταίρων κατά το στάδιο τής υλοποίησης τού
έργου
Έναρξη: 1/1/2009, λήξη 31/12/2008. Τελικός ∆ικαιούχος ∆ικηγορική Εταιρεία Αθηνών ∆. Μαρκάτος
& Συνεργάτες. Η πληθώρα των θεµάτων και των εµπλεκοµένων φορέων, ιδιωτών και Αρχών, το
πρωτόγνωρο τού θέµατος για τα Ελληνικά δεδοµένα και η ανάγκη πρόληψης, αποτροπής και
αποσόβησης των εµπλοκών είναι προφανές ότι απαιτούν πλήρη, διαρκή καθ’ όλη την 6ετία και
απόλυτα εξειδικευµένη νοµική κάλυψη του κάθε εµπλεκόµενου εταίρου ή επί µέρους οµάδας
εταίρων ανάλογα µε την εκάστοτε επί µέρους δράση, και αποτελεσµατική παρέµβαση, που θα
επιτρέψει την πρόοδο της υλοποίησης του έργου και την εµπρόθεσµη ολοκλήρωσή της.
Προϋπολογισµός 120.000,00€
21. ∆ράση για την έκδοση του βιβλίου του Κώστα Μαυρίκη "Άνω Μαγνήτων Νήσοι" σε
5000 αντίτυπα και εµπλουτισµός του Μουσείου Αλοννήσου. Έναρξη: Μάρτιος 2009. Λήξη:
Φεβρουάριος 2011. ∆ιάρκεια: 24 µήνες. Τελικός ∆ικαιούχος: Μουσείο Αλοννήσου Κώστα και
Αγγέλας Μαυρίκη. Συµµετέχοντες φορείς: Πνευµατικό – Πολιτιστικό Κέντρο Αλοννήσου, Σύλλογος
Φίλων Αλοννήσου και Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία Περιβάλλοντος και Πολιτιστικής
Κληρονοµιάς (Παράρτηµα Θεσσαλονίκης). Συνολικός προϋπολογισµός: 200.000,00 µε ∆ηµόσια και
Κοινοτική συµµετοχή στα 100.000 Ευρώ, δηλαδή 50% και ιδιωτική συµµετοχή στα 100.000 Ευρώ,
δηλαδή 50%. Η δράση αφορά την έκδοση του βιβλίου του Κώστα Μαυρίκη "Άνω Μαγνήτων Νήσοι"
σε 5000 αντίτυπα (1000 αντίτυπα ανά γλώσσα όπως αγγλικά, γερµανικά, ισπανικά, ιταλικά και
γαλλικά), τον εµπλουτισµό των συλλογών του µουσείου, την αγορά αναγκαίου εξοπλισµού για τα
προγράµµατα µουσειοπαιδείας, ζωγραφικής και εκµάθησης της ιστορίας, των παραδόσεων και
εθίµων του νησιού, την έκδοση φυλλαδίων και ετικετών στις 5 παραπάνω γλώσσες για την
προβολή του µουσείου, την ενηµέρωση των επισκεπτών και τη δηµιουργία πολύγλωσσων
ετικετών, την αγορά εξοπλισµού ακουστικής ενηµέρωσης των επισκεπτών σε 6 γλώσσες
συµπεριλαµβανοµένης της ελληνικής και τη δηµιουργία ψηφιοποιηµένης συλλογής ορισµένων
αντικειµένων του µουσείου ώστε να γίνει δυνατή η προβολή τους µέσω του διαδικτύου.
22. ∆ράση για την ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση του έργου. . Έναρξη: Μάρτιος 2009.
Λήξη: ∆εκέµβριος 2014. ∆ιάρκεια: 70 µήνες. Τελικός δικαιούχος: εξωτερικός φορέας. Συνολικός
προϋπολογισµός 100.000 ευρώ µε ∆ηµόσια και Κοινοτική συµµετοχή στο 100% του παραπάνω
ποσού.
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6. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
Κατηγορία
Εταίρου

∆ραστηριότητες (τοµείς εµπειρίας)

Ρόλος του στην εφαρµογή του Π.Κ.Σ.Α.

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Ιδιωτική εταιρεία
συµβούλων

Εµπνευστής και συντονιστής του έργου, σχεδιαστής των βασικότερων
καινοτόµων δράσεων, κύριος χρηµατοοικονοµικός αναλυτής και
σύµβουλος µόχλευσης χρηµάτων από τον ιδιωτικό τοµέα, κύριος
µελετητής της βιωσιµότητας των προτεινόµενων σχεδίων, σχεδιαστής
εφικτών ρεαλιστικών και µε σηµαντική ανταποδοτικότητα και
προστιθέµενη αξία σχεδίων δράσεων. Κύριος διαχειριστής του έργου και
συντονιστής της επικοινωνίας και προβολής του.

∆ΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΟΤΑ

Βαθιά γνώση των ευρωπαϊκών προγραµµάτων,
κοινοτικών πρωτοβουλιών, του ελληνικού δηµοσίου,
τοπικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και σχεδίων
δράσης, χρηµατοδοτικών σχηµάτων, ιδιαίτερα ισχυρή
παρουσία στον ιδιωτικό τοµέα της χώρας,
σηµαντικότατη εµπειρία στη διαχείριση πολύπλοκων
καινοτόµων διεθνών έργων, τεχνοοικονοµικών
αναλύσεων και µελετών βιωσιµότητας, προσωπικές
γνώσεις και σχέση µε τους περισσότερους από τους
εµπλεκόµενους φορείς καθώς και µε τις περιοχές
Αλοννήσου και Σκοπέλου.
Κύριος εκφραστής της βούλησης των κατοίκων,
υλοποιητής των τοπικών σχεδίων ανάπτυξης,
δράσεων και πρωτοβουλιών καθώς και των τοπικών
συµφώνων ποιότητας.

ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΩΝ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

Επαγγελµατική
ένωση ξενοδόχων
& λοιπών
επαγγελµατιών του
τουριστικού τοµέα
Επαγγελµατική
ένωση ξενοδόχων
& λοιπών
επαγγελµατιών του
τουριστικού τοµέα
Συνεταιρισµός

Eπωνυµία Εταίρου

1

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ
∆ΩΜΑΤΙΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ "ΙΚΟΣ"

Εκπροσώπηση των τοπικών συµφερόντων του
τουριστικού κλάδου στο νησί.

Εκπροσώπηση των τοπικών συµφερόντων του
τουριστικού κλάδου στο νησί. Ο σύλλογος προσφέρει
βοήθεια εξεύρεσης καταλύµατος µέσω του γραφείου
του που βρίσκεται στο λιµάνι της Αλοννήσου, το
Πατητήρι.
Τοπική, πολιτιστική, λαογραφική και επαγγελµατική
εκπροσώπηση των γυναικών της Αλοννήσου.
Εµπειρία στη διατήρηση των παραδόσεων της
περιοχής και της δηµιουργίας πρόσθετου
εισοδήµατος για την Αλοννησιώτικη οικογένεια µέσω
της δόµησης, προώθησης, προβολής και πώλησης

1

Κύριος συντονιστής της κοινωνικής συναίνεσης στο σχεδιασµό του
ΠΚΣΑ, συµµετέχων στις δράσεις και συµφωνίες τοπικής απασχόλησης,
εκπαίδευσης και υλοποίησης του προγράµµατος, σηµαντικός φορέας των
δράσεων προβολής, κύριος φορέας στην υλοποίηση µελετών για τη
δηµιουργία των παγίων εγκαταστάσεων, συνεισφορά γης (παραµένει
στην κυριότητα του ∆ήµου) για τη δηµιουργία του απαιτούµενου
εξειδικευµένου κέντρου καταδυτικού τουρισµού Αλοννήσου.
Συµµετοχή στην κοινωνική και επαγγελµατική διαβούλευση και
συναίνεση, συµµετοχή στις µελέτες σχεδιασµού όλων των δράσεων του
προτεινόµενου ΠΚΣΑ, µόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων για την
αναβάθµιση της τουριστικής υποδοµής και του προϊόντος του νησιού
στην κατεύθυνση της προτεινόµενης παρέµβασης.
Συµµετοχή στην κοινωνική και επαγγελµατική διαβούλευση και
συναίνεση, συµµετοχή στις µελέτες σχεδιασµού όλων των δράσεων του
προτεινόµενου ΠΚΣΑ, µόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων για την
αναβάθµιση της τουριστικής υποδοµής και του προϊόντος του νησιού
στην κατεύθυνση της προτεινόµενης παρέµβασης.
Συµµετοχή στη διαδικασία της τοπικής διαβούλευσης και της κοινωνικής
συναίνεσης, συµµετοχή στο σχεδιασµό και τη µελέτη των δράσεων και
παρεµβάσεων, συµµετοχή στη δηµιουργία και προβολή των τοπικών
παραδοσιακών προϊόντων του νησιού, τα οποία συνεισφέρουν στη
δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου οικοτουριστικού, πολιτιστικού,
πολιτισµικού και αειφόρου τουριστικού προϊόντος.

διευκρινίζεται η ταυτότητα, δηλαδή να περιγράφεται η δραστηριότητα, που κάθε εταίρος ασκεί πχ. Φορέας Ο.Τ.Α., Οργάνωση εργοδοτών,
Χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα, ∆ηµόσια Υπηρεσία, Οργανισµός εκπαίδευσης/κατάρτισης, Επιχείρηση κ.ο.κ., όπως στο Πίνακα «∆ΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ
ΣΧΗΜΑΤΟΣ»
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Eπωνυµία Εταίρου

Κατηγορία
Εταίρου

∆ραστηριότητες (τοµείς εµπειρίας)

Ρόλος του στην εφαρµογή του Π.Κ.Σ.Α.

1

παραδοσιακών τοπικών προϊόντων
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

Μουσείο (ιδιωτικός
φορέας)

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΗ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

Μη Κυβερνητική –
Περιβαλλοντική
Οικολογική
Οργάνωση

ΚΑΤΑ∆ΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ IKION DIVING

Το µοναδικό µουσείο του νησιού, δηµιουργία
ιδιωτικής πρωτοβουλίας του συγγραφέα και πρώην
αλιέα Κώστα Μαυρίκη, ο οποίος έχει αναπτύξει
σηµαντική υποδοµή καθώς και εκθεσιακές συλλογές,
λαογραφικού, πολιτιστικού, πολεµικού και πειρατικού
χαρακτήρα.
Μη Κυβερνητική – Περιβαλλοντική Οικολογική
Οργάνωση. Η οργάνωση αποτελεί συνεργασία µε
την EURONATURE (ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ) σε θέµατα
Προώθησης Εθνικού Πάρκου, Προβολής Ήπιων
Μορφών Ανάπτυξης και Οικοτουρισµού.
Στόχος των αυτοδυτών αποτελεί να εργασθούν πάνω
στο αντικείµενο των καταδύσεων στον ελληνικό
χώρο προσφέροντας την γνώση και την εµπειρία
τους πάνω στην σπορ καταδυτική βιοµηχανία,
οργανώνοντας το δικό τους καταδυτικό κέντρο.
∆ιαθέτουν σηµαντική διεθνή εµπειρία στην
οργάνωση καταδυτικών κέντρων, στην οργάνωση
σχολείων κατάδυσης, όπως και καταδυτικών
εκδροµών µε ανθρώπους από όλο τον κόσµο.
Αθλητικός µη κερδοσκοπικός σύλλογος για τους
λάτρεις των καταδύσεων. Ιδρύθηκε µε σκοπό την
εκπαίδευση αυτοδυτών αλλά και την προβολή της
φυσικής οµορφιάς της περιοχής.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟ∆ΥΤΩΝ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

Μη κερδοσκοπικός
σύλλογος

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

Επαγγελµατικός –
Συνδικαλιστικός
φορέας

Επαγγελµατικός σύλλογος για την προώθηση των
συµφερόντων των εστιατόρων και συναφών
επαγγελµατιών της Αλοννήσου, καθώς και για την
προώθηση της τοπικής κουζίνας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΗΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

Επαγγελµατικός –
Συνδικαλιστικός
φορέας

Παράρτηµα της Πανελλήνιας Ένωσης Μέσης Αλιείας
(ΠΕΜΕΑ). Το Σωµατείο εκπροσωπεί τους αλιείς µέσης
αλιείας και εκτός από την προώθηση των
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Σηµαντικός συντονιστικός ρόλος στο νησί της Αλοννήσου, σηµαντική
συµβολή στον κοινωνικό διάλογο, διαβούλευση και τοπική συναίνεση,
συµµετοχή στη µελέτη και στις δράσεις προβολής της συνολικής
παρέµβασης. Συµµετοχή στη µόχλευση κεφαλαίων από τον ιδιωτικό
τοµέα.
Συµµετοχή στις µελέτες για την τεκµηρίωση της ποιότητας, ασφάλειας,
τυποποίησης και προβολής των παραδοσιακών προϊόντων Αλοννήσου και
Σκοπέλου και για την αποτύπωση πολιτιστικών µνηµείων, δηµιουργίας
καινοτόµων διαδροµών τεκµηρίωσης και προβολής λαογραφικών εθίµων
και συµµετοχή στην υλοποίηση των αντίστοιχων δράσεων.
Συµµετοχή στη διαδικασία της τοπικής διαβούλευσης και της κοινωνικής
συναίνεσης, συµµετοχή στο σχεδιασµό και τη µελέτη των δράσεων και
παρεµβάσεων, συµµετοχή στη δηµιουργία και προβολή του τουριστικού
προϊόντος του νησιού, το οποίο συνεισφέρει στη δηµιουργία ενός
ολοκληρωµένου οικοτουριστικού, πολιτιστικού, πολιτισµικού και
αειφόρου τουριστικού προϊόντος. Συµµετοχή στην υλοποίηση των
µελετών για την ανάδειξη του υποβρύχιου πλούτου του νησιού και στη
µόχλευση πόρων από τον ιδιωτικό τοµέα.
Συµµετοχή στη διαδικασία της τοπικής διαβούλευσης και της κοινωνικής
συναίνεσης, συµµετοχή στο σχεδιασµό και τη µελέτη των δράσεων και
παρεµβάσεων, συµµετοχή στη δηµιουργία και προβολή του τουριστικού
προϊόντος του νησιού, το οποίο συνεισφέρει στη δηµιουργία ενός
ολοκληρωµένου οικοτουριστικού, πολιτιστικού, πολιτισµικού και
αειφόρου τουριστικού προϊόντος. Συµµετοχή στην υλοποίηση των
µελετών για την ανάδειξη του υποβρύχιου πλούτου του νησιού.
Συµµετοχή στη διαδικασία της τοπικής διαβούλευσης και της κοινωνικής
συναίνεσης, συµµετοχή στο σχεδιασµό και τη µελέτη των δράσεων και
παρεµβάσεων, συµµετοχή στη δηµιουργία και προβολή των τοπικών
παραδοσιακών προϊόντων του νησιού, τα οποία συνεισφέρουν στη
δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου οικοτουριστικού, πολιτιστικού,
πολιτισµικού και αειφόρου τουριστικού προϊόντος. Συµµετοχή στη
µόχλευση πόρων του ιδιωτικού τοµέα.
Σηµαντικότατος κοινωνικός εταίρος ο οποίος συµµετέχει στη δηµιουργία
συναινετικού κλίµατος και ισχυρής τοπικής βούλησης για την υλοποίηση
του έργου, συµµετέχει σε όλες τις διαδικασίες σχεδιασµού και µελετών

Eπωνυµία Εταίρου

Κατηγορία
Εταίρου

∆ραστηριότητες (τοµείς εµπειρίας)

Ρόλος του στην εφαρµογή του Π.Κ.Σ.Α.

συµφερόντων των µελών του διοργανώνει σεµινάρια
επιµόρφωσης ιδιοκτητών και εργαζόµενων στα
σκάφη µέσης αλιείας σε θέµατα ποιότητας,
οργάνωσης και µεταφοράς τεχνογνωσίας, ηµερίδων
ενηµέρωσης κλπ

όλων των δράσεων και πρωτοβουλιών, διότι αυτές αναφέρονται στο
θαλάσσιο χώρο ο οποίος είναι ταυτόχρονα και ο χώρος της
επαγγελµατικής δραστηριοποίησης των µελών του. Ειδικότερα τα
νεότερα µέλη του (πιθανόν 20 σε αριθµό) θα αποτελέσουν τον πυρήνα
για τη δηµιουργία επαγγελµατιών δυτών και ιδρυτών και διαχειριστών
καταδυτικών κέντρων
Συµµετοχή σε όλες εκείνες τις δράσεις κυρίως στην νήσο Αλόννησο οι
οποίες έχουν να κάνουν µε την πολιτιστική, φυσιολατρική και
τουριστική προβολή του νησιού.

1

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΣΦΑ

Επιστηµονικός και
πολιτιστικός
σύλλογος

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ,
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΥ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ∆ΕΜΕΚΑ Α.Ε.

∆ηµοτική
επιχείρηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

Νοµικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

Νοµικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

Νοµικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου
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Ο ΣΦΑ είναι ένας πολιτιστικός φορέας, µη
κερδοσκοπικός πού αποτελείται από ανθρώπους από
διάφορες χώρες που τους ενώνει η αγάπη για το νησί
της Αλοννήσου. Ο σύλλογος µέχρι τώρα έχει επιδείξει
αξιόλογη δραστηριότητα στη προστασία της
πολιτιστικής κληρονοµιάς (εκταµίευση πόρων για
ανασκαφές στον Άγιο ∆ηµήτριο),στη κοινωνική
προστασία (βοήθεια στη στελέχωση του
υγειονοµικού σταθµού), στη τουριστική προβολή του
νησιού (οργάνωση ιατρικών συνεδρίων) και στην
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος σε
συνεργασία µε την τοπική αυτοδιοίκηση.
∆ηµοτική επιχείρηση που στεγάζεται στον ∆ήµο
Αλοννήσου και διοικείται από 7µελές συµβούλιο,
ορισµένο από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αλοννήσου. Η
διατήρηση και διάδοση του πολιτισµού της περιοχής
Αλοννήσου αποτελούν την κύρια δραστηριότητα της
∆ΕΜΕΚΑ.
Η επιχείρηση συγκοινωνιών Αλοννήσου
δραστηριοποιείται στον τοµέα της συγκοινωνίας του
νησιού, καθώς και στην πραγµατοποίηση εσόδων
που διατίθενται σε κοινωφελή έργα.
Συστάθηκε υπό την επωνυµία Πνευµατικό –
Πολιτιστικό Κέντρο – ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη –
Πινακοθήκη – Κέντρο Νεότητας και Κέντρο
Πληροφόρησης Νέων – Μουσείο – Σχολή Τεχνών –
Πολιτιστικής Τουριστικής Κληρονοµιάς και βρίσκεται
υπό την εποπτεία του ∆ήµου Αλοννήσου.
Ο Αθλητικός Οργανισµός Αλοννήσου συστάθηκε µε
σκοπό να καλύψει τις ανάγκες για άθληση των
δηµοτών της Αλοννήσου. Φροντίζει για τη
δηµιουργία και λειτουργία αθλητικών χώρων και
γυµναστηρίων χώρων Αθλοπαιδιών και Γυµναστικής,
για την ανάπτυξη του µαζικού αθλητισµού, καθώς και
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Συµµετοχή σε µέρος των υλοποιούµενων δράσεων και µελετών σε σχέση
µε την νήσο Αλόννησο και ειδικά σε εκείνες τις τεχνοοι
κοικονοµικές µελέτες που αφορούν την ενίσχυση των αλιέων του νησιού
και των µελετών βιωσιµότητας σε συνεργασία µε την ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Συµµετοχή στην µελέτη σχετικά µε την πιθανή ιδρυση ακτοπλοϊκής
εταιρείας λαϊκής βάσης.

Φορέας ο οποίος συνυσφέρει στις δράσει πολιτσιµού για την Αλόννησο
και συνεργάζεται στις µελέτες και τα έργα που σχετίζονται µε το µουσείο
της Αλοννήσου.

Όπως και παραπάνω συµµετοχή στις αντίστοιχες δράσεις πολιτιστικού
περιεχοµένου.

Eπωνυµία Εταίρου

Κατηγορία
Εταίρου

∆ραστηριότητες (τοµείς εµπειρίας)

Ρόλος του στην εφαρµογή του Π.Κ.Σ.Α.

1

για την καλλιέργεια των σωµατικών και πνευµατικών
ικανοτήτων των ∆ηµοτών και ιδιαίτερα των νέων.
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

Νοµικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

Σύλλογος

∆ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΟΤΑ

Κύριος εκφραστής της βούλησης των κατοίκων,
υλοποιητής των τοπικών σχεδίων ανάπτυξης, δράσης
και πρωτοβουλιών καθώς και των τοπικών
συµφώνων ποιότητας.

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΣΚΟΠΕΛΟΥ "Ο ΑΣΤΑΚΟΣ"

Συνδικαλιστικός
φορέας

Εκπροσώπηση των τοπικών επαγγελµατιών αλιέων
και των συµφερόντων τους.

ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΩΝ &
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Επαγγελµατική
ένωση ξενοδόχων
& λοιπών
επαγγελµατιών του
τουριστικού τοµέα
Συνεταιρισµός

Εκπροσώπηση των τοπικών συµφερόντων του
τουριστικού κλάδου στο νησί.

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
∆ΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ Π.Κ.Σ.Α. "Άνω Μαγνήτων Νήσοι"/ ap5479

Τοπική, πολιτιστική, λαογραφική και επαγγελµατική
εκπροσώπηση των γυναικών της Σκοπέλου. Εµπειρία
στη διατήρηση των παραδόσεων της περιοχής και
της δηµιουργίας πρόσθετου εισοδήµατος για την
Σκοπελίτικη οικογένεια µέσω της δόµησης,
προώθησης, προβολής και πώλησης παραδοσιακών
τοπικών προϊόντων
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Σηµαντικότατος φορέας κοινωνικής διαβούλευσης ο οποίος θα
συνυσφέρει µε τους υπόλοιπους συµµετέχοντες φορείς σε εκείνες τις
µελέτες και δράσεις οι οποίες σχετίζονται µε την ανάδειξη, τυποποίηση
και προβολή των πορωτογενών παραδοσιακών προϊόντων της
Αλοννήσου.
Σηµαντικός φορέας συλλογικής εµπειρίας ο οποίος θα συνυσφέρει στις
µελέτες και δράσεις υλοποίησης των «µονοπατιών» της περιοχής
παρέµβασης.
Κύριος συντονιστής της κοινωνικής συναίνεσης στο σχεδιασµό του
ΠΚΣΑ, συµµετέχων στις δράσεις και συµφωνίες τοπικής απασχόλησης,
εκπαίδευσης και υλοποίησης του προγράµµατος, σηµαντικός φορέας των
δράσεων προβολής, κύριος φορέας στην υλοποίηση µελετών για τη
δηµιουργία των παγίων εγκαταστάσεων, συνεισφορά γης (παραµένει
στην κυριότητα του ∆ήµου) για τη δηµιουργία του απαιτούµενου ειδικού
κέντρου καταδυτικού τουρισµού Σκοπέλου.
Σηµαντικότατος κοινωνικός εταίρος ο οποίος συµµετέχει στη δηµιουργία
συναινετικού κλίµατος και ισχυρής τοπικής βούλησης για την υλοποίηση
του έργου, συµµετέχει σε όλες τις διαδικασίες σχεδιασµού και µελετών
όλων των δράσεων και πρωτοβουλιών, διότι αυτές αναφέρονται στο
θαλάσσιο χώρο ο οποίος είναι ταυτόχρονα και ο χώρος της
επαγγελµατικής δραστηριοποίησης των µελών του. Ειδικότερα τα
νεότερα µέλη του (πιθανόν 20 σε αριθµό) θα αποτελέσουν τον πυρήνα
για τη δηµιουργία επαγγελµατιών δυτών και ιδρυτών και διαχειριστών
καταδυτικών κέντρων. Συµµετοχή στη µόχλευση πόρων από τον ιδιωτικό
τοµέα.
Συµµετοχή στην κοινωνική και επαγγελµατική διαβούλευση και
συναίνεση στις µελέτες σχεδιασµού όλων των δράσεων του
προτεινόµενου ΠΚΣΑ, στη µόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων για την
αναβάθµιση της τουριστικής υποδοµής και του προϊόντος του νησιού
στην κατεύθυνση της προτεινόµενης παρέµβασης.
Συµµετοχή στη διαδικασία της τοπικής διαβούλευσης και της κοινωνικής
συναίνεσης, συµµετοχή στο σχεδιασµό και τη µελέτη των δράσεων και
παρεµβάσεων, συµµετοχή στη δηµιουργία και προβολή των τοπικών
παραδοσιακών προϊόντων του νησιού, τα οποία συνεισφέρουν στη
δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου οικοτουριστικού, πολιτιστικού,
πολιτισµικού και αειφόρου τουριστικού προϊόντος.

Eπωνυµία Εταίρου

Κατηγορία
Εταίρου

∆ραστηριότητες (τοµείς εµπειρίας)

Ρόλος του στην εφαρµογή του Π.Κ.Σ.Α.

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Αθλητικός Όµιλος

Ο Ναυτικός Όµιλος Σκοπέλου αποτελεί ναυταθλητικό
σωµατείο για την προαγωγή των θαλάσσιων
αθληµάτων, όπως η ιστιοπλοΐα ανοιχτής θάλασσας,
κωπηλασία κλπ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Συνδικαλιστικός
φορέας

ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ
ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ

Φορέας
∆ιαχείρισης
Θαλάσσιου Πάρκου
Αλοννήσου
Βορείων Σποράδων

Ο Εµπορικός Τουριστικός Σύλλογος Σκοπέλου είναι
ελεύθερη συνδικαλιστική οργάνωση που µεριµνά για
την προστασία των επαγγελµατικών συµφερόντων
των µελών του, την υποστήριξη και ανάπτυξη της
συναδελφικής αλληλεγγύης ανάµεσα στα µέλη του
και απέναντι στα λοιπά µέλη της Ελληνικής εµπορικής
τάξης, καθώς και στην προαγωγή του τοπικού
εµπορίου και γενικότερα του Ελληνικού εµπορίου και
εµπορικού επαγγέλµατος, σε συνδυασµό προς τα
γενικότερα συµφέροντα της τοπικής κοινωνίας και
του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου
Είναι ο φορέας διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου
Πάρκου Βορείων Σποράδων, το οποίο καλύπτει την
περιοχή της Αλοννήσου και των υπόλοιπων
ακατοίκητων νησίδων πλην της Σκοπέλου. Έχει την
ευθύνη φύλαξης της περιοχής, ασχολείται µε τη
µελέτη και επιβίωση της µεσογειακής φώκιας, µε τη
µελέτη, διατήρηση και τεκµηρίωση του συνολικού
οικοσυστήµατος σε χλωρίδα και πανίδα σε ξηρά και
θάλασσα της περιοχής των Βορείων Σποράδων.

Συµµετοχή στη διαδικασία της τοπικής διαβούλευσης και της κοινωνικής
συναίνεσης, συµµετοχή στο σχεδιασµό και τη µελέτη των δράσεων και
παρεµβάσεων, συµµετοχή στη δηµιουργία και προβολή του τουριστικού
προϊόντος του νησιού, το οποίο συνεισφέρει στη δηµιουργία ενός
ολοκληρωµένου οικοτουριστικού, πολιτιστικού, πολιτισµικού και
αειφόρου τουριστικού προϊόντος. Συµµετοχή στην υλοποίηση των
µελετών για την ανάδειξη του υποβρύχιου πλούτου του νησιού.
Συµµετοχή στην κοινωνική και επαγγελµατική διαβούλευση και
συναίνεση, στις µελέτες σχεδιασµού των δράσεων του προτεινόµενου
Π.Κ.Σ.Α., στη µόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων για την αναβάθµιση της
τουριστικής υποδοµής και του προϊόντος του νησιού στην κατεύθυνση
της προτεινόµενης παρέµβασης.

ΕΛΚΕΘΕ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

∆ηµόσιο
ερευνητικό ίδρυµα

1
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Ένα από τα σηµαντικότερα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο
Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών µε σηµαντικές υποδοµές
και µεγάλη εµπειρία του επιστηµονικού δυναµικού.
∆ιαθέτει δύο ερευνητικά σκάφη, επανδρωµένο
βαθυσκάφος, δύο υποθαλάσσια οχήµατα που
ελέγχονται από τα σκάφη επιφανείας και
επιστηµονικό εξοπλισµό που µπορεί να καλύψει τις
ανάγκες του παρόντος προγράµµατος. Σηµαντική
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Κοµβικός ρόλος, καθώς στο φορέα συµµετέχουν το σύνολο των
επιµέρους τοπικών και επιστηµονικών φορέων της περιοχής, µε
σηµαντική συµβολή στο διάλογο, διαβούλευση και δηµιουργία
συναίνεσης για την προτεινόµενη παρέµβαση, σηµαντικότατος ρόλος µε
συµµετοχή στο σύνολο των µελετών σχετικών µε τη φύλαξη και
διαχείριση του Πάρκου, την πιθανή µεγέθυνση της επιβάρυνσης από την
αύξηση της τουριστικής κίνησης του καταδυτικού τουρισµού, της
πιθανής δηµιουργίας καταδυτικών πάρκων, υποβρύχιων µουσείων,
κίνησης και διαδροµής σκαφών κ.ά., την περαιτέρω µελέτη, τεκµηρίωση,
ανάδειξη και προβολή της ιδιαιτερότητας των Βορείων Σποράδων και της
προβολής των σπάνιων ενδηµικών ειδών. Συνολικά σηµαντικότατος ο
ρόλος του στη δηµιουργία του οικοτουριστικού περιβαλλοντολογικού
προφίλ της παρέµβασης, όπου χωρίς την άδεια του καµία δράση δεν
µπορεί να υλοποιηθεί στο θαλάσσιο περιβάλλον του πάρκου.
Το ΕΛΚΕΘΕ θα έχει σηµαντικό ρόλο στην εκπόνηση των απαιτούµενων
µελετών που σχετίζονται µε τη κατάσταση του θαλάσσιου και παράκτιου
οικοσυστήµατος, τη διατήρηση της περιβαλλοντολογικής ισορροπίας
στην περιοχή παρέµβασης. Στις δράσεις του φορέα περιλαµβάνεται η
διατύπωση προτάσεων για την προστασία, τεκµηρίωση και προβολή της
υποθαλάσσιας βιοποικιλότητας. Ο Φορέας, θα τεκµηριώσει, θα αναδείξει
και θα προβάλει τον υποβρύχιο πλούτο της περιοχής και θα αποτυπώσει
τον πυθµένα του.

Eπωνυµία Εταίρου

Κατηγορία
Εταίρου

∆ραστηριότητες (τοµείς εµπειρίας)

Ρόλος του στην εφαρµογή του Π.Κ.Σ.Α.

εµπειρία στη µελέτη όλων σχεδόν των θεµάτων που
σχετίζονται µε τη θάλασσα, όπως η διαχείριση
παράκτιων ζωνών, προστασία του θαλάσσιου
περιβάλλοντος, ωκεανογραφικές και υδροβιολογικές
µελέτες, διαχείριση αλιευτικών αποθεµάτων,
υποστήριξη αρχαιολογικών ερευνών, συµβολή στην
ασφάλεια των θαλάσσιων µεταφορών, συµβολή στη
δηµιουργία περιοχών ανάπτυξης ΠΟΤΑ και ΠΟΑΥ κ.ά.
Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου
Πολιτισµού. Βάσει του ιδρυτικού Νόµου 405/1976
(ΦΕΚ Α/207/1976) η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων
είναι υπεύθυνη για την άσκηση του αρχαιολογικού
ελέγχου πριν από οποιαδήποτε δραστηριότητα σε
θαλάσσιο χώρο. Παράλληλα διοργανώνει πολιτιστικές
εκδηλώσεις και δραστηριότητες, όπως ηµερίδες,
εκθέσεις κλπ για την προβολή των ενάλιων
αρχαιοτήτων της χώρας.

Στόχος των παραπάνω δράσεων είναι η εξασφάλιση της αειφορίας µε την
ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος στο σύνολό του µέσα από τις
δράσεις του δικτύου.

1

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

∆ηµόσιος φορέας

ΕΟΤ - ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

∆ηµόσιος φορέας

Μελέτη, οργάνωση, διαχείριση και προβολή του
ελληνικού τουριστικού προϊόντος στην Ελλάδα και το
εξωτερικό.

Ι.ΕΝ.Α.Ε. - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ

Συλλογικός
επιστηµονικός
φορέας

Ο παλαιότερος και σηµαντικότερος επιστηµονικός και
ερευνητικός φορέας ενάλιας αρχαιολογικής
δραστηριότητας στην Ελλάδα µαζί µε την Εφορεία
Ενάλιων Αρχαιοτήτων και ένας από τους
σηµαντικότερους παγκοσµίως. Το Ι.ΕΝ.Α.Ε. έχει
εµπειρία στην υποβρύχια έρευνα, εύρεση αρχαίων
ναυαγίων, τεκµηρίωση, ανασκαφή και επιστηµονική
ανάλυση των συµπερασµάτων, αλλά και στην
προβολή τους µε πλήθος εκθέσεων, συνεδρίων,
εκδόσεων, οµιλιών και συνεισφοράς στη δηµιουργία
µουσείων.
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Η Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού θα παρέχει
την απαραίτητη έγκριση και καθοδήγηση στο πλαίσιο της υλοποίησης
των µελετών τόσο για τον τρόπο τεκµηρίωσης και ανάδειξης των
ενάλιων αρχαιοτήτων της περιοχής, όσο και για την προβολή τους.
Ειδικότερα, ο φορέας αποτελεί τον τελικό δικαιούχο και συντονιστή
εταίρο των µελετών για την ίδρυση και λειτουργία πιλοτικών υποβρυχίων
µουσείων, για την ίδρυση και λειτουργία του Ερευνητικού Κέντρου
Ναυτικής Αρχαιολογίας (θα λειτουργήσει µε την έγκρισή του και υπό την
εποπτεία του), ενώ θα συνεργασθεί και στη µελέτη τεκµηρίωσης του
ενάλιου αρχαιολογικού πλούτου. Συµµετέχει επίσης στη µελέτη και στην
υλοποίηση της δράσης η οποία αφορά τη δηµιουργία περιοδεύουσας
έκθεσης "Επισκεφθείτε Ζωντανά το Μεγαλύτερο Γνωστό Κλασσικό
Ναυάγιο της Αρχαιότητας στην Περιστέρα Αλοννήσου". Επιπρόσθετα,
αποτελεί τον τελικό ∆ικαιούχο και στη δράση για τη δηµιουργία του
Ερευνητικού Κέντρου Αρχαιολογίας.
Ο ΕΟΤ είναι ένθερµος υποστηρικτής της συγκεκριµένης παρέµβασης και
θα αναλάβει υποστηρικτικό ρόλο και πρωτοβουλίες, στις δράσεις
προβολής του νέου και καινοτόµου τουριστικού προϊόντος σε Ελλάδα
αλλά κυρίως στο εξωτερικό µε σκοπό και την εξαγωγή χρήσιµων
συµπερασµάτων ώστε να καταστεί δυνατή η επαναληψιµότητα της
δράσης και σε άλλες αντίστοιχες περιοχές της χώρας.
Το Ι.ΕΝ.Α.Ε. αποτελεί τον εταίρο του Π.Κ.Σ.Α. ο οποίος έχει βαθιές
γνώσεις στην έρευνα, ανάδειξη, τεκµηρίωση και προβολή του ενάλιου
αρχαιολογικού πλούτου της χώρας. Υπό την έγκριση και καθοδήγηση της
Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού, θα
συµµετέχει στις µελέτες τόσο για τον τρόπο τεκµηρίωσης και ανάδειξης
των ενάλιων αρχαιοτήτων της περιοχής, όσο και για την προβολή τους.
Παράλληλα, στη φάση υλοποίησης των δράσεων της παρέµβασης «Άνω
Μαγνήτων Νήσοι», θα µπορεί να συµµετέχει και να συνδράµει µε την
επιστηµονική του εξειδίκευση στο έργο που θα υλοποιείται από την
Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, στην αρχαιολογική τεκµηρίωση και
προβολή των ευρηµάτων, τη δηµιουργία των υποβρυχίων µουσείων και

Eπωνυµία Εταίρου

Κατηγορία
Εταίρου

∆ραστηριότητες (τοµείς εµπειρίας)

Ρόλος του στην εφαρµογή του Π.Κ.Σ.Α.
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τη λειτουργία του Ερευνητικού Κέντρου Ναυτικής Αρχαιολογίας στην
Αλόννησο.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Επιστηµονικός και
πολιτιστικός
σύλλογος

Ευαισθητοποίηση κοινής γνώµης, διαµόρφωση
περιβαλλοντολογικής πολιτικής, προστασία
οικοτόπων, παραδοσιακών οικισµών, µεµονωµένων
κτιρίων και ΜΜΕ.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΑ∆ΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
ΑΕ

Ιδιωτική
επιχείρηση

Ο πρώτος, µοναδικός και πλέον εξειδικευµένος
φορέας στη χώρα µε κύριο σκοπό την ανάπτυξη του
ελληνικού καταδυτικού τουρισµού µέσω της
δηµιουργίας και λειτουργίας των πρώτων
καταδυτικών πάρκων σε Μεθώνη, Πύλο και
Μακρόνησο.

∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
∆. ΜΑΡΚΑΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

∆ικηγορική
εταιρεία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Τµήµα Γεωπονίας
Ιχθυολογίας και
Υδάτινου
Περιβάλλοντος

Το πλέον έµπειρο και εξειδικευµένο νοµικό γραφείο
σε θέµατα τα οποία έχουν σχέση µε το θαλάσσιο
περιβάλλον, τις ενάλιες αρχαιότητες και τον
καταδυτικό τουρισµό. Συνέταξε το βασικό σχέδιο τού
πρόσφατου ν.3409/05 περί καταδύσεων αναψυχής
και των εκτελεστικών του Υπουργικών αποφάσεων
και παρέχει σχετικές νοµικές και νοµοθετικές
υπηρεσίες σε σειρά δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων.
Το Τµήµα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου
Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας είναι
το µοναδικό Τµήµα Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα αρµόδιο για
τη διεξαγωγή της έρευνας, της εκπαίδευσης, και της
ανάπτυξης της τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στους
επιστηµονικούς τοµείς της αλιείας,
υδατοκαλλιεργειών, µεταποίησης αλιευµάτων και
υδάτινου περιβάλλοντος.

ΠΡΟΤΑΣΗ Π.Κ.Σ.Α. "Άνω Μαγνήτων Νήσοι"/ ap5479

49

Συµµετοχή στις µελέτες για την τεκµηρίωση, ανάδειξη και προβολή του
πολιτιστικού πλούτου του αρχιπελάγους και συµµετοχή στην υλοποίηση
των αντίστοιχων δράσεων µε την πολύχρονη εµπειρία στη διαχείριση της
πολιτιστικής κληρονοµιάς, την ευαισθητοποίηση του κοινού και γενικά
στη διάχυση των πληροφοριών του παραδοτέου υλικού των µελετών.
Σηµαντικός ρόλος στη χρηµατοδότηση του εγχειρήµατος στη φάση
υλοποίησης καθώς και στην προσέλκυση και άλλων πιθανών επενδυτών.
Συµµετοχή στις µελέτες οι οποίες αφορούν την ανάπτυξη και ανάδειξη
του καταδυτικού προϊόντος, τη χωροθέτηση και πιθανή λειτουργία
καταδυτικών πάρκων στο αρχιπέλαγος, τις λεπτοµερείς προδιαγραφές
τους, τις τεχνοοικονοµικές µελέτες βιωσιµότητας, την ολοκλήρωση του
προϊόντος µε τη δηµιουργία συνολικού τουριστικού πακέτου υπηρεσιών,
τη µελέτη εναλλακτικών προτάσεων ανάπτυξης καταδυτικού τουρισµού
πέραν της δηµιουργίας καταδυτικών πάρκων (όπως µελέτη και
δηµιουργία τεχνητών υφάλων κ.ά.). Επίσης συµµετοχή στις µελέτες για
την ίδρυση δύο πιλοτικών υποβρύχιων µουσείων µε τη συνεργασία των
υπολοίπων φορέων που συµµετέχουν.
Συµµετοχή στο σύνολο σχεδόν των µελετών για την τεκµηρίωση και την
κάλυψη των θεµάτων από νοµικής απόψεως. Μελέτη υπάρχοντος
νοµικού πλαισίου και δηµιουργία προτάσεων νοµοθεσίας οι οποίες να
καλύπτουν τα νοµοθετικά κενά, τα οποία αφορούν στην υλοποίηση του
έργου και ιδίως τόσο στο πλαίσιο λειτουργία και χωροθέτηση των
καταδυτικών πάρκων, όσο και στη δηµιουργία και λειτουργία των
υποβρύχιων αρχαιολογικών µουσείων ή/και των ενάλιων αρχαιολογικών
χώρων. Σύνταξη συµβάσεων υλοποίησης του έργου.
Οι ερευνητικές δραστηριότητες καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο στον τοµέα
των θαλάσσιων ερευνών. Το Τµήµα συµµετέχει σε πολλά εκπαιδευτικά
και ερευνητικά προγράµµατα (Κοινοτικά και Εθνικά), τα οποία και
αποτελούν τη βασική πηγή χρηµατοδότησης των ερευνητικών του
δραστηριοτήτων.

6.1 Ικανότητα εταίρων
Ατλαντίς Συµβουλευτική Α.Ε. – www.atlantisresearch.gr
Η «ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» ανήκει στον κλάδο των εταιρειών Συµβούλων Επιχειρήσεων.
Στα δεκατέσσερα και µισό χρόνια παρουσίας της στον ελληνικό χώρο έχει συνεργαστεί και έχει
κερδίσει την εµπιστοσύνη σηµαντικών δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων, τόσο στον Ελληνικό όσο και
στον ευρύτερο Ευρωπαϊκό Χώρο. Οι δραστηριότητες της εταιρείας περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων τη
διαχείριση έργων, το στρατηγικό σχεδιασµό, και την υποστήριξη δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων για
τη χρηµατοδότηση των αναπτυξιακών τους δράσεων. Η εταιρεία διαθέτει βαθιά γνώση των
ευρωπαϊκών προγραµµάτων, κοινοτικών πρωτοβουλιών, του ελληνικού δηµοσίου, τοπικών
αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και σχεδίων δράσης, χρηµατοδοτικών σχηµάτων, ιδιαίτερα ισχυρή
παρουσία στον ιδιωτικό τοµέα της χώρας, σηµαντικότατη εµπειρία στη διαχείριση πολύπλοκων
καινοτόµων διεθνών έργων, τεχνοοικονοµικών αναλύσεων και µελετών βιωσιµότητας, προσωπικές
γνώσεις και σχέση µε τους περισσότερους από τους εµπλεκόµενους φορείς καθώς και µε τις περιοχές
Αλοννήσου και Σκοπέλου.
Ο
•
•
•
•
•

ρόλος της Ατλαντίς Συµβουλευτική Α.Ε. στο έργο θα είναι:
Κύριος εµπνευστής και συντονιστής του έργου
Συµµετοχή στη σχεδίαση των βασικότερων καινοτόµων δράσεων
Κύριος χρηµατοοικονοµικός αναλυτής και σύµβουλος µόχλευσης χρηµάτων από τον ιδιωτικό τοµέα
Κύριος µελετητής της βιωσιµότητας των προτεινόµενων σχεδίων
Σχεδιαστής εφικτών ρεαλιστικών και µε σηµαντική ανταποδοτικότητα και προστιθέµενη αξία
σχεδίων δράσεων.

Η καταλληλότητα της εταιρείας για το συντονισµό του έργου αποδεικνύεται από το γεγονός ότι στο
πλαίσιο των δραστηριοτήτων της έχει υλοποιήσει έναν µεγάλο αριθµό έργων χρηµατοδοτούµενων
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Εθνικά Προγράµµατα, και Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, στα οποία είχε το
ρόλο του συντονιστή, και ήταν υπεύθυνη για την τεχνική, οικονοµική, και διοικητική διαχείριση του
έργου εκ µέρους της κοινοπραξίας υλοποίησης.
Παράλληλα µε το ρόλο του συντονισµού του Σχήµατος, η Ατλαντίς Συµβουλευτική Α.Ε. θα
υποστηρίξει τις διαδικασίες στρατηγικού σχεδιασµού του Π.Κ.Σ.Α., εφαρµόζοντας τη γνώση που έχει
αποκτήσει για τα χρηµατοδοτικά µέσα από την υλοποίηση ενός µεγάλου αριθµού έργων στρατηγικού
σχεδιασµού, αξιολόγησης, και αποτίµησης των επιπτώσεων των Προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, και Εθνικών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. Η εµπειρία της εταιρείας στην εκπόνηση
µελετών βιωσιµότητας και επιχειρηµατικών σχεδίων εξασφαλίζει τον ρεαλιστικό χαρακτήρα του
σχεδιασµού.
Τέλος, η µεγάλη εµπειρία της εταιρείας στην υποστήριξη δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων για τη
χρηµατοδότηση των αναπτυξιακών τους δράσεων µέσω Εθνικών ή Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και
Venture Capital, την καθιστά κατάλληλη ως χρηµατοοικονοµικό αναλυτή και για τη συγκέντρωση
χρηµάτων από τον ιδιωτικό τοµέα.
Επισηµαίνεται ότι η Ατλαντίς Συµβουλευτική Α.Ε. διαθέτει επαρκείς υποδοµές και εξοπλισµό ώστε να
αναλάβει τον παραπάνω ρόλο στο έργο, καθώς διαθέτει υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναµικό, και
στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο έκτασης 700 m2 στη Ζώνη Καινοτοµίας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη,
εξοπλισµένο κατάλληλα µε σύγχρονες υποδοµές σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Επιπλέον, στοχεύοντας στην πλέον ολοκληρωµένη παροχή υπηρεσιών των πελατών της στην
ευρύτερη περιοχή της Αττικής, η εταιρεία έχει προβεί στην ίδρυση νέων γραφείων στην Αθήνα, επί
της Οδού Μεσογείων 176 Τ.Κ. 155 61 (Στάση Μετρό "Εθνική 'Αµυνα"), πλησίον του Πενταγώνου.
∆ιατηρεί ιδιόκτητα γραφεία στη Λευκωσία καθώς και εγκαταστάσεις και σε άλλο σηµείο στη
Θεσσαλονίκη. Συνολικά απασχολεί 60 άτοµα όλων των ειδικοτήτων.
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∆ήµος Αλοννήσου – www.alonissos.gr
Ο ∆ήµος Αλοννήσου µετά την εφαρµογή του σχεδίου συνενώσεων ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ
διαθέτει ένα δηµοτικό διαµέρισµα, το ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Αλοννήσου.
Ο ∆ήµος Αλοννήσου εκτείνεται σε επιφάνεια 129,6 τ.χµ και διαθέτει 2.425 µόνιµους κατοίκους, ενώ
περιλαµβάνει, εκτός από τη νήσο Αλόννησο, ακόµη επτά µικρά νησιά µερικά εκ των οποίων
κατοικούνται περιστασιακά κυρίως από βοσκούς.
Βασικός φορέας ανάπτυξης του ∆ήµου Αλοννήσου είναι η ∆ηµοτική Επιχείρηση Μελετών, Έργων και
Ανάπτυξης (∆.Ε.Μ.Ε.Κ.Α.).
Ο ∆ήµος Αλοννήσου µε στόχο την εξυπηρέτηση του δηµότη Αλοννήσου, και την ανάπτυξη του
νησιού υλοποιεί διάφορα προγράµµατα, µεταξύ των οποίων το πρόγραµµα «Βοήθεια στο σπίτι» στο
πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, το οποίο υλοποιείται από την ∆ΕΜΕΚΑ µε στόχο την παραµονή των ηλικιωµένων
και των ατόµων µε αναπηρίες στο φυσικό κοινωνικό τους περιβάλλον, την εξασφάλιση αξιοπρεπούς
και υγιούς διαβίωσης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωή τους. Η µονάδα "Βοήθεια στο σπίτι" διαθέτει
αξιόπιστο και έµπειρο προσωπικό (µια ψυχολόγος, µια νοσηλεύτρια και µια οικογ. βοηθός).
Ένωση Ξενοδόχων Αλοννήσου
Εκπροσώπηση των τοπικών συµφερόντων του τουριστικού κλάδου στο νησί.
Σύλλογος Ενοικιαζόµενων ∆ωµατίων Αλοννήσου
Ο Σύλλογος Ενοικιαζόµενων ∆ωµατίων Αλοννήσου αποτελεί συνεργασία των επαγγελµατιών του
νησιού µε σκοπό την προώθηση του Τουρισµού και των επαγγελµατικών συµφερόντων των
τουριστικών επιχειρήσεων του νησιού. Ο Σύλλογος ιδρύθηκε τη δεκαετία του ’80 και αριθµεί 70 µέλη
σήµερα µε 3.000 κλίνες. Το γραφείο του συλλόγου βρίσκεται στο λιµάνι της Αλοννήσου, το Πατητήρι
και προσφέρει βοήθεια στους επισκέπτες του νησιού, όσον αφορά στην εξεύρεση καταλύµατος.
Γυναικείος Αγροτουριστικός Συνεταιρισµός ∆ήµου Αλοννήσου “ΙΚΟΣ"
Ο Γυναικείος Αγροτουριστικός Συνεταιρισµός ∆ήµου Αλοννήσου "ΙΚΟΣ" ιδρύθηκε το 2000 και µεταξύ
των δραστηριοτήτων του συµπεριλαµβάνονται και οι ακόλουθες:
- Η συγκέντρωση, συσκευασία, τυποποίηση, αποθήκευση, συντήρηση, µεταφορά και πώληση στο
εσωτερικό της χώρας ή στο εξωτερικό, των προϊόντων της οικιακής οικονοµίας και οικοτεχνίας
των µελών.
- Η ίδρυση και διαχείριση βιοτεχνίας των προϊόντων της οικιακής οικονοµίας και οικοτεχνίας των
µελών.
- Η απόκτηση κάθε είδους µηχανικού ή τεχνικού εξοπλισµού και µέσων µεταφοράς για την
εξυπηρέτηση των σκοπών του Συνεταιρισµού.
- Η απόκτηση κατά κυριότητα ή µίσθωση αστικών και αγροτικών ακινήτων για την δηµιουργία κάθε
είδους τουριστικών εγκαταστάσεων.
- Η οργάνωση πρότυπης ή πειραµατικής εκµετάλλευσης της οικιακής τέχνης.
- Η οργάνωση Marketing προώθησης των προϊόντων του Συνεταιρισµού.
- Η συνεργασία µε οµοειδείς φορείς και επαγγελµατικές κάθε είδους οργανώσεις
και ιδιώτες για την προώθηση και πώληση των ιδίων προϊόντων και άλλων που προέρχονται από
τρίτους.
- Η ίδρυση και συµµετοχή µε άλλες επαγγελµατικές επιχειρήσεις σε ενέργειες προώθησης της
οικονοµίας της περιοχής και των σκοπών του Συνεταιρισµού.
- Η συµµετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράµµατα και πρωτοβουλίες.
- Η διοργάνωση ηµερίδων συνεδρίων προώθησης των Πολιτιστικών-Οικονοµικών και
Αγροτοτουριστικών παραγόντων ανάπτυξης.
- Η αξιοποίηση και ανάδειξη των παραδοσιακών επαγγελµάτων.
- Η οργάνωση βιολογικών καλλιεργειών για την παραγωγή οικολογικών προϊόντων και την
µεταποίηση αυτών (φαρµακευτικά φυτά κ`.α).
- Η δηµιουργία και ανάπτυξη µελισσοκοµίας, σηροτροφίας, δενδροκοµίας µε σκοπό την πώληση
προϊόντων την µετάλλαξη παραγόντων κ.α. Η µεταποίηση - τυποποίηση -παραγωγή και
εκµετάλλευση αλιευτικών προϊόντων .
- Η προώθηση εναλλακτικών µορφών τουρισµού, ορεινού και θαλάσσιου τουρισµού.
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Μουσείο Αλοννήσου
Το Μουσείο Αλοννήσου του Κώστα και της Αγγέλας Μαυρίκη αποτελεί µία ιδιωτική πολιτιστική
πρωτοβουλία, η οποία ξεκίνησε το 2001. Το Μουσείο στεγάζεται στο Πατητήρι Αλοννήσου, σε ένα
τετραώροφο παραθαλάσσιο πέτρινο κτίριο και διαθέτει µεγάλο αριθµό κειµηλίων και άλλων
αντικειµένων, τεκµήρια της ιστορίας και της παράδοσης του νησιού. Στον πρώτο όροφο του
Μουσείου ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει αντικείµενα από τον πόλεµο, όπως όπλα, νάρκες και
διάφορα αντικείµενα που υπήρχαν στα πολεµικά καράβια. Στον υπόγειο χώρο βρίσκεται το
Λαογραφικό Μουσείο που διαθέτει παραδοσιακά αντικείµενα της Αλοννήσου. Σήµερα διαθέτει και το
µοναδικό πειρατικό µουσείο της Ελλάδας.
Οικολογική και Πολιτιστική κίνηση Αλοννήσου
Η Οικολογική και Πολιτιστική κίνηση Αλοννήσου αποτελεί Μη Κυβερνητική Περιβαλλοντική
Οικολογική Οργάνωση σε συνεργασία µε την EURONATURE (ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ) στα ακόλουθα θέµατα:
1. Προώθηση Εθνικού Πάρκου
2. Προβολή Ήπιων Μορφών Ανάπτυξης – Οικοτουρισµού
Αρχικά η Οργάνωση είχε την µορφή άτυπης συνεργασίας από 1/1/1985, ενώ από τις 1/1/1990
αποτελεί Αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία. Βασικός σκοπός της είναι η προστασία του περιβάλλοντος
και ο οικολογικός προβληµατισµός και ενηµέρωση, καθώς και η εκλαΐκευση σε θέµατα προστασίας
περιβάλλοντος / διοργάνωση εκδηλώσεων. Στους σκοπούς της περιλαµβάνεται και η δηµιουργία
µουσείου και ραδιοφωνικού σταθµού µε οικολογικό χαρακτήρα.
Η έδρα της βρίσκεται στην Αλόννησο και διαθέτει 202 µέλη εκ των οποίων τα 52 µε δικαίωµα ψήφου.
Η Κίνηση λειτουργεί καθηµερινά εργάσιµες ώρες αλλά και απογεύµατα, ενώ διαθέτει αίθουσα
εκδηλώσεων 250 ατόµων και υποδοµή εκδηλώσεων (τηλεόραση, video, 2 µηχανές προβολής
διαφανειών, οθόνη κλπ) για την κάλυψη των αναγκών της. Επιπρόσθετα, στην οργάνωση
προσφέρεται εθελοντική εργασία από 1 άτοµο.
Ειδικότερα ενδεικτικές δραστηριότητες στους αντίστοιχους θεµατικούς άξονες παρουσιάζονται
ακολούθως:
1. Θεµατικός Άξονας: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
∆ραστηριότητα: Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Β. Σποράδων: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι∆ΡΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΙΣ ΣΠΟΡΑ∆ΕΣ,
ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ
∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΤΗΣ 16.5.96 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι∆ΡΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΙΣ ΣΠΟΡΑ∆ΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΚΟΙΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟΥ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΤΗΝ Ι∆ΡΥΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
2. Θεµατικός Άξονας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
∆ράση:
Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση:
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΕ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
ΦΙΛΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ(ΨΑΡΑ∆ΕΣ, ΞΕΝΟ∆ΟΧΟΙ
Κ.Α.), ∆ΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ,
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ, ∆ΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ
∆ΙΑΦΑΝΕΙΩΝ, ΧΑΡΤΩΝ, ΒΙΝΤΕΟΤΑΙΝΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
3. Θεµατικός Άξονας: ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
∆ράση: Οικοτουρισµός: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΣ
(ΑΥΣΤΡΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ), ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ECO-ISLANDS (ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΙ ∆/ΝΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.) ΟΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ 6 ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ(ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Η
EURONATURE), ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ
ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ (ΚΑΘΕ ΜΑΪΟ) ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΛΛΑΪΚΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ
ΑΡΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
4. Θεµατικός Άξονας: ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
∆ράση: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ 12ΟΥ ΑΙΩΝΑ ΜΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
Καταδυτικό Κέντρο Αλοννήσου
Ιδρύθηκε από µία σκληρά εργαζόµενη οµάδα αυτοδυτών µε πάθος για την κατάδυση αναψυχής και
το καταδυτικό επάγγελµα. Στόχος τους αποτελεί να εργασθούν πάνω στο αντικείµενο των
καταδύσεων στον ελληνικό χώρο προσφέροντας τη γνώση και την εµπειρία τους πάνω στην σπορ
καταδυτική βιοµηχανία, οργανώνοντας το δικό τους καταδυτικό κέντρο.
Η εµπειρία τους µε την οργάνωση καταδυτικών κέντρων, την οργάνωση σχολείων κατάδυσης, όπως
και καταδυτικών εκδροµών µε ανθρώπους από όλο τον κόσµο, σε ένα χώρο µε εύθραυστες
οικολογικές ισορροπίες όπως είναι η ερυθρά θάλασσα, καθώς επίσης και η ενασχόλησή τους µε τις
καταδύσεις σε καθηµερινή βάση, τους δίνει τη δυνατότητα να εφαρµόσουν την εµπειρία τους από το
διεθνή τουρισµό και να δηµιουργήσουν µια βάση στην Ελλάδα, προσφέροντας στο σπορ των
καταδύσεων.
Οι εγκαταστάσεις του κέντρου βρίσκονται στην ΣΤΕΝΗ ΒΑΛΑ Αλοννήσου, προσφέροντας στους
διπλωµατούχους αυτοδύτες, εξοπλισµό για ενοικίαση, άριστη ποιότητα αέρα και συνοδεία σε
επιλεγµένους καταδυτικούς προορισµούς µε έµπειρους εκπαιδευτές δύτες. Επίσης προσφέρονται
µαθήµατα σε νέους δύτες µέσω σχολείου καταδύσεων που ακολουθεί το σύστηµα εκπαίδευσης της
PADI και CMAS/IDA. Ακολουθώντας τα Ελληνικά και κατ' επέκταση τα ευρωπαϊκά και διεθνή
πρότυπα, καθώς επίσης και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γύρω από το θέµα της κατάδυσης
σαν σπορ και σαν µέσο αναψυχής, το κέντρο είναι σε θέση να προσφέρει εκπαίδευση σε όλα τα
επίπεδα της σπορ κατάδυσης µέχρι και το επίπεδο του βοηθού εκπαιδευτή σε 3 διαφορετικές
γλώσσες, Ελληνικά, Αγγλικά, Γερµανικά. Επίσης το Κέντρο οργανώνει και προσφέρει καταδύσεις στις
ακτές της Αλοννήσου και των γύρω νησιών, ( supervised guided dives) κάτω από την επίβλεψη και
τη συνοδεία έµπειρων δυτών.
Σύλλογος Αυτοδυτών Αλοννήσου
Αθλητικός µη κερδοσκοπικός σύλλογος για τους λάτρεις των καταδύσεων. Ιδρύθηκε µε σκοπό την
εκπαίδευση αυτοδυτών αλλά και την προβολή της φυσικής οµορφιάς της περιοχής.
Σύλλογος Παράκτιων Αλιέων Αλοννήσου
Σύλλογος για την προώθηση των επαγγελµατικών συµφερόντων των Παράκτιων Αλιέων της
Αλοννήσου.
Σύλλογος Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελµάτων Αλοννήσου
Επαγγελµατικός σύλλογος για την προώθηση των συµφερόντων των εστιατόρων και συναφών
επαγγελµατιών της Αλοννήσου, καθώς και για την προώθηση της τοπικής κουζίνας. Ο Σύλλογος
αριθµεί 62 µέλη.
Πανελλήνια Ένωση Μέσης Αλιείας – Παράρτηµα Αλοννήσου
Παράρτηµα της Πανελλήνιας Ένωσης Μέσης Αλιείας (ΠΕΜΕΑ). Το Σωµατείο εκπροσωπεί τους αλιείς
µέσης αλιείας και εκτός από την προώθηση των συµφερόντων των µελών του διοργανώνει σεµινάρια
επιµόρφωσης ιδιοκτητών και εργαζόµενων στα σκάφη µέσης αλιείας σε θέµατα ποιότητας,
οργάνωσης και µεταφοράς τεχνογνωσίας, ηµερίδων ενηµέρωσης κλπ.
Σύλλογος Φίλων Αλοννήσου
Ο Σύλλογος Φίλων της Αλοννήσου (ΣΦΑ) ιδρύθηκε το 2000 από µια οµάδα ανθρώπων ντόπιων και
ξένων που σαν κοινούς στόχους είχαν τη διατήρηση και προβολή της πολιτιστικής παράδοσης του
νησιού, τη διαφύλαξη του φυσικού τοπίου από απρογραµµάτιστη ανάπτυξη και εµπορευµατοποίηση
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και τη συνεργασία µε τους τοπικούς φορείς για την κοινωνική ,πολιτιστική και οικονοµική ανάπτυξη
της Αλοννήσου µε γνώµονα τον άνθρωπο και το φυσικό του περιβάλλον.
Τα µέλη του, που αριθµούν περίπου 250 µέχρι τώρα, είναι Έλληνες και Αλλοδαποί που οι
περισσότεροι έχουν είτε µόνιµη είτε παραθεριστική κατοικία στο νησί, χωρίς όµως αυτό να είναι
απαραίτητο για την εγγραφή µέλους. Ο ΣΦΑ είναι ένας πολιτιστικός φορέας, µη κερδοσκοπικός πού
αποτελείται από ανθρώπους από διάφορες χώρες που τους ενώνει η αγάπη για το νησί της
Αλοννήσου. Σκοποί του Συλλόγου είναι οι ακόλουθοι:
1. Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, της χλωρίδας, της πανίδας ως και του Ενάλιου πλούτου
της Αλοννήσου.
2. Η διατήρηση, προστασία και ανάδειξη της ιστορικής, αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής παράδοσης
της νήσου
3. Η ενίσχυση δραστηριοτήτων που σαν σκοπό έχουν τη διατήρηση και περαιτέρω ανάδειξη του
φυσικού κάλους και της φυσιογνωµίας της νήσου.
4. Η ενίσχυση της τοπικής µορφωτικής, καλλιτεχνικής και αθλητικής δραστηριότητας, όπως και η
διατήρηση των παραδοσιακών επαγγελµατικών δεξιοτήτων και ασχολιών.
5. Η ενίσχυση των τοπικών φορέων, δηµόσιων και ιδιωτικών, µε σκοπό τη βελτίωση της υποδοµής
και των παρεχοµένων υπηρεσιών (Υγεία, Παιδεία, Μεταφορές).
6. Η προβολή της φυσικής οµορφιάς και πολιτιστικής παράδοσης του νησιού στο πανελλήνιο και την
αλλοδαπή.
Ο ΣΦΑ σχεδιάζει, οργανώνει, υλοποιεί και υποστηρίζει πολιτιστικές, επιµορφωτικές, καλλιτεχνικές και
επιστηµονικές δραστηριότητες. Ταυτόχρονα προωθεί την ιδέα της ενασχόλησης µε τα θαλάσσια
σπορ, τη γνωριµία της φύσης του νησιού µέσα από τα καταγραµµένα µονοπάτια και τις εκδηλώσεις
που προβάλλουν τουριστικά το νησί.
Ο Σύλλογος µέχρι τώρα έχει επιδείξει αξιόλογη δραστηριότητα στη προστασία της πολιτιστικής
κληρονοµιάς (εκταµίευση πόρων για ανασκαφές στον Άγιο ∆ηµήτριο), στη κοινωνική προστασία
(βοήθεια στη στελέχωση του υγειονοµικού σταθµού), στην τουριστική προβολή του νησιού
(οργάνωση ιατρικών συνεδρίων) και στη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος σε συνεργασία µε
την τοπική αυτοδιοίκηση.
Ο ΣΦΑ επιδιώκει να ενηµερώνεται για τα κοινά και να συµµετέχει στη διαµόρφωση της πολιτιστικής,
κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης σε συνεργασία µε την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους
κρατικούς, επαγγελµατικούς ή πολιτιστικούς φορείς.
Ο ΣΦΑ επιδιώκει να συντονίσει και να διοχετεύσει τις επαγγελµατικές, επιστηµονικές ,καλλιτεχνικές
και οικονοµικές δυνατότητες των µελών του στη εκπλήρωση των στόχων του όπως αυτοί
περιγράφονται και στο καταστατικό του και που στοχεύουν στη συνεργασία µε τη τοπική κοινωνία
και τους φορείς για την προστασία του φυσικού πλούτου, της πολιτιστικής κληρονοµιάς, την
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και την οικονοµική πρόοδο και βελτίωση της ποιότητας ζωής
των ανθρώπων που είτε µόνιµα είτε περιστασιακά κατοικούν στην Αλόννησο.
∆ηµοτική Επιχείρηση Μελετών Έργων και Ανάπτυξης ∆ΕΜΕΚΑ
∆ηµοτική επιχείρηση που στεγάζεται στον ∆ήµο Αλοννήσου και διοικείται από 7µελές συµβούλιο,
ορισµένο από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αλοννήσου. Στις δραστηριότητές της περιλαµβάνονται:
• Η έρευνα, ο προγραµµατισµός ο σχεδιασµός, η µελέτη και η υλοποίηση – εκτέλεση
ολοκληρωµένων προγραµµάτων για λογαριασµό της ιδίας επιχείρησης καθώς και για λογαριασµό
του δήµου και των άλλων Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου, γενικά και ειδικότερα αυτών που
χρηµατοδοτούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς που έχουν ως περιεχόµενο ενέργειες και
δράσεις στο κοινωνικό, πολιτιστικό, αθλητικό, περιβαλλοντικό, τουριστικό, εκπαιδευτικό,
ενεργειακό κ.ά. τοµείς για τις οποίες απαιτείται η συνεργασία του δυναµικού του δήµου και των
Νοµικών Προσώπων του δήµου και άλλων φορέων του Ιδιωτικού, ∆ηµόσιου, Κοινωνικού,
Αυτοδιοικητικού τοµέα καθώς επίσης και µε φυσικά πρόσωπα.
• Η µελέτη και εκτέλεση των έργων κοινωφελούς ή γενικότερου ενδιαφέροντος που σκοπό θα
έχουν τη λειτουργική, αισθητική και γενικά την πολεοδοµική και οικιστική ανάπλαση και
αναβάθµιση του νησιού.
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Η συµµετοχή σε δίκτυα µεταξύ Ελληνικών και ευρωπαϊκών περιοχών και πόλεως για την ανάληψη
κοινής δράσης µε στόχο την ανάπτυξη των περιοχών και τη βελτίωση συνθηκών περιβάλλοντος
και διαβίωσης των κατοίκων.
Η ανάληψη πρωτοβουλιών ενηµέρωσης, πληροφόρησης των επισκεπτών, των κατοίκων και όσων
συνεργάζονται µε την επιχείρηση και την προβολή του νησιού µε κάθε είδους µέσα (έντυπο
πληροφοριακό υλικό, ηλεκτρονική πληροφόρηση κλπ.).
Η αξιοποίηση και η προώθηση εφαρµογών σύγχρονης (νέας) τεχνολογίας σχετικά µε τις
τηλεπικοινωνίες (δίκτυα, διαδίκτυα κλπ.), την ενέργεια µε σκοπό την ενίσχυση της τεχνολογικής
υποδοµής και της ανταγωνιστικότητας της Αλοννήσου.
Η αξιοποίηση των φυσικών πόρων και των δυνατοτήτων της Αλοννήσου µε σκοπό την οικονοµική
ενδυνάµωση του νησιού.
Η συνεργασία µε τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και εκτός Ελλάδας φορείς.

Επιχείρηση Συγκοινωνιών Αλοννήσου
Η Επιχείρηση δραστηριοποιείται:
• Στη βελτίωση των συγκοινωνιών στο νησί της Αλοννήσου προς όφελος των κατοίκων και των
επισκεπτών µε τη δροµολόγηση ενός λεωφορείου και µε την προοπτική τη δροµολόγηση και
δεύτερου λεωφορείου.
• Στην πραγµατοποίηση εσόδων µε σκοπό την εκτέλεση κοινωφελών έργων στην περιοχή.
Πνευµατικό – Πολιτιστικό Κέντρο Αλοννήσου
Η ανάπτυξη κάθε µορφής πνευµατικής και πολιτιστικής δραστηριότητας της περιφέρειας του ∆ήµου
Αλοννήσου, µέσω της λειτουργίας βιβλιοθήκης (αναγνωστήριο και δανειστική και του Κέντρου
Πληροφόρησης Νέων, η διενέργεια εκθέσεων βιβλίων φωτογραφίας, οµιλιών, συνεδρίων,
συζητήσεων γύρω από τα φιλολογικά, λαογραφικά, ιστορικά, αρχαιολογικά θέµατα αλλά και σχετικά
µε την ιστορική πορεία της κάθε µορφής τέχνης, θέατρο, µουσική, χορός, λαϊκή παράδοση και
πολιτιστικές εκδηλώσεις, η δηµιουργία πινακοθήκης, κέντρου ενότητας καθώς και η δηµιουργία
θεατρικού, µουσικού, χορού, λαΪκής παράδοσης, χορωδίας, πολιτιστικής – τουριστικής ανάπτυξης
κλπ. τµήµατα αποτελούν τις δραστηριότητες του Πνευµατικού – Πολιτιστικού Κέντρου Αλοννήσου.
Αθλητικός Οργανισµός Αλοννήσου
Σκοποί του οργανισµού είναι :
Η φροντίδα για τη δηµιουργία και λειτουργία αθλητικών χώρων και γυµναστηρίων χώρων
Αθλοπαιδιών και Γυµναστικής έτσι που να καλύπτονται οι αυξηµένες ανάγκες για άθληση των
δηµοτών, ιδιαίτερα των νέων. Η ανάπτυξη του µαζικού αθλητισµού για να καλυφθούν οι ανάγκες
κατά ηλικία, ενδιαφέροντα κλπ. Η καλλιέργεια των σωµατικών και πνευµατικών ικανοτήτων των
∆ηµοτών και ιδιαίτερα των νέων. Η καλλιέργεια φίλαθλου συναγωνιστικού πνεύµατος, µακριά από
φανατισµό, ανταγωνισµούς και κερδοσκοπικούς στόχους, καθώς και η αύξηση της κοινωνικότητας
των δηµοτών. Η συνεργασία µε όλους τους φορείς και παράγοντες (Κρατικούς, Αθλητικούς,
Συλλόγους, Ενώσεις κλπ.). Η δηµιουργία και λειτουργία Επιτρόπων, γενικά για την αξιοποίηση κάθε
δυνατότητας που θα συµβάλλει στην πραγµάτωση των παραπάνω σκοπών.
Οι πιο πάνω σκοποί κατατάσσονται σε βασικούς τοµείς, που συντελούν στην καλύτερη πραγµάτωσή
τους και οι οποίοι είναι:
Α' ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Εξυπηρετεί τη διοικητική και Οικονοµική λειτουργία
του Αθλητικού Οργανισµού ∆ήµου Αλοννήσου.
Β' ΤΟΜΕΑΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ, ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ: Ο τοµέας αυτός έχει την ευθύνη για τη δηµιουργία των πάσης φύσεως αθλητικών χώρων και
εγκαταστάσεων, εργοµετρικών και αθλητικών µονάδων.
Γ' ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ, ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ:
Ο τοµέας αυτός έχει την ευθύνη για την οργάνωση και σωστή λειτουργία των πάσης φύσεως
αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων έτσι που θα καλύπτονται οι αυξηµένες ανάγκες για άθληση
των δηµοτών.
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∆' ΤΟΜΕΑΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ: Ο τοµέας αυτός φροντίζει
να διοργανώνει σε συνεργασία µε φορείς κρατικούς, αθλητικές εκδηλώσεις και συναντήσεις σε
επίπεδο τοπικό, εθνικό και διεθνές.
Ε' ΤΟΜΕΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ:
Ο τοµέας αυτός είναι υπεύθυνος να αναπτύξει τη συνεργασία µε όλους τους φορείς και παράγοντες
να παρέµβει στα αθλητικά ζητήµατα βοηθώντας την ενεργοποίηση περισσότερων αθλητών,
γυµναστών, συµπολιτών στα αθλητικά ζητήµατα. Να συνεργάζεται µε διάφορες επιτροπές που
δηµιουργεί κατά τοµείς. Να βοηθήσει στη δηµιουργία φίλαθλου συναγωνιστικού πνεύµατος, να
ενηµερώνει τους συµπολίτες µας µε διαλέξεις για ζητήµατα του αθλητισµού.
∆ήµος Σκοπέλου – www.skopelos.gr
Ο ∆ήµος Σκοπέλου µετά την εφαρµογή του σχεδίου συνενώσεων ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ διαθέτει
τρία δηµοτικά διαµερίσµατα:
∆.∆. Σκοπέλου
∆.∆. Κλήµατος
∆.∆. Γλώσσας
Οι βασικές υπηρεσίες του ∆ήµου Σκοπέλου συνοψίζονται ως εξής:
- ∆ιοικητική Υπηρεσία
- Οικονοµική Υπηρεσία
- Τεχνική Υπηρεσία
- Υπηρεσία Πρασίνου – Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισµού
- Ανταπόκριση ΟΓΑ
- Κέντρο Πληροφόρησης Πολιτών
- Κέντρο Πληροφόρησης Νέων.
Ο ∆ήµος Σκοπέλου εκτείνεται σε επιφάνεια 96,3 τ.χµ. και διαθέτει 4.727 µόνιµους κατοίκους.
Αλιευτικός Σύλλογος Σκοπέλου "Ο Αστακός"
Εκπροσώπηση των τοπικών επαγγελµατιών αλιέων και των συµφερόντων τους.
Ένωση Ξενοδόχων & Τουριστικών Επιχειρήσεων Σκοπέλου – www.skopeloshotels.net
Εκπροσώπηση των τοπικών συµφερόντων του τουριστικού κλάδου στη νήσο Σκόπελο, η οποία
αποτελεί ένα δηµοφιλή τουριστικό προορισµό. Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν αναπτυχθεί
µεγαλύτερης ή µικρότερης κλίµακας, πολύµορφες και σύγχρονες τουριστικές υποδοµές, που µπορούν
να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις και τις ανάγκες διαµονής κάθε επισκέπτη. Το ξενοδοχειακό δυναµικό
της Σκοπέλου ανέρχεται σε περίπου 47 µονάδες µε συνολική δυναµικότητα περίπου 2.500 κλινών, που
κατανέµονται σε 1.200 δωµάτια. Σχεδόν όλα τα ξενοδοχεία της Σκοπέλου έχουν ανακαινιστεί και
εκσυγχρονιστεί πρόσφατα και διαθέτουν σύγχρονες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών. Είναι
εφοδιασµένα µε το ειδικό σήµα λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. και ανήκουν στους ακόλουθους τύπους:
• Ξενοδοχεία κλασικού τύπου
• Ξενοδοχεία επιπλωµένων διαµερισµάτων
• Παραδοσιακοί ξενώνες
Γυναικείος Αγροτουριστικός Συνεταιρισµός Γλώσσας ∆ήµου Σκοπέλου
Το 1999, 24 γυναίκες της Γλώσσας Σκοπέλου δηµιούργησαν το συνεταιρισµό µε σκοπό:
- Να στηρίξουν την εγχώρια οικονοµία
- Να ενισχύσουν το εισόδηµα των γυναικών της περιοχής
- Να βελτιώσουν το κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο των γυναικών του χωριού.
Ο συνεταιρισµός ασχολείται µε την παρασκευή παραδοσιακών νησιώτικων γλυκών, εδεσµάτων και
ποτών µε παραδοσιακές συνταγές και αγνά υλικά. Επίσης δραστηριοποιείται για την αναβίωση εθίµων
µε έντονο το νησιώτικο χαρακτήρα. Ο συνεταιρισµός αναλαµβάνει την οργάνωση κοινωνικών
εκδηλώσεων σύµφωνα µε την παράδοση του νησιού (γλωσσιώτικος γάµος, βαφτίσια, συνεστιάσεις,
λαϊκά πανηγύρια κ.ά.), καθώς και την τροφοδοσία σε εκδηλώσεις συνεδριακού χαρακτήρα εντός και
εκτός του νησιού.
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει το εκθετήριο των προϊόντων µε τη µορφή λαϊκού µουσείου, όπου εκτίθενται
παλαιά χειροτεχνήµατα.
Ο συνεταιρισµός παρασκευάζει παραδοσιακά γλυκά: χαµαλιά και ροζέδες (γλυκά που ως βάση έχουν
την αµυγδαλόψιχα), γλυκά του κουταλιού (αµύγδαλο, δαµάσκηνο και φρούτων κάθε εποχής),
µαρµελάδες και γλυκά ταψιού. Επίσης φτιάχνει παραδοσιακά φαγητά: στριφτές τυρόπιτες Σκοπέλου,
ροφός στιφάδο, κρέας µε κυδώνια, κοχύλια και πεταλίδες µε ρύζι, και χταπόδι µε χόρτα.
Ναυτικός Όµιλος Σκοπέλου
Ο Ναυτικός Όµιλος Σκοπέλου αποτελεί ναυταθλητικό σωµατείο για την προαγωγή των θαλάσσιων
αθληµάτων, όπως η ιστιοπλοΐα ανοιχτής θάλασσας, κωπηλασία κλπ.
Εµπορικός Τουριστικός Σύλλογος Σκοπέλου
Ο Εµπορικός Τουριστικός Σύλλογος Σκοπέλου είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, δηλαδή µια
ελεύθερη συνδικαλιστική οργάνωση, που µεριµνά για την προστασία των επαγγελµατικών
συµφερόντων των µελών του, την υποστήριξη και ανάπτυξη της συναδελφικής αλληλεγγύης
ανάµεσα στα µέλη του και απέναντι στα λοιπά µέλη της Ελληνικής εµπορικής τάξης, καθώς και στην
προαγωγή του τοπικού εµπορίου και γενικότερα του Ελληνικού εµπορίου και εµπορικού
επαγγέλµατος, σε συνδυασµό προς τα γενικότερα συµφέροντα της τοπικής κοινωνίας και του
ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.
Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων
Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο, έκτασης 251.440 εκταρίων, αντιπροσωπεύει ένα µοναδικό σύµπλεγµα
χερσαίων και θαλάσσιων µεσογειακών οικοτόπων. Ιδρύθηκε στην περιοχή της Αλοννήσου το 1992
και αποτελεί το πρώτο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο της Ελλάδας. Περιέχει εκτεταµένες νησιωτικές και
θαλάσσιες περιοχές του ευρύτερου νησιωτικού συµπλέγµατος της Αλοννήσου µε ιδιαίτερα φυσικά,
µορφολογικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά. Τη διαχείριση του Πάρκου έχει αναλάβει ο Φορέας
∆ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου – Βορείων Σποράδων, ο οποίος ιδρύθηκε µε τον
νόµο 3044 του 2002.
Οι σκοποί της ίδρυσης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων είναι κυρίως:
- Η προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου ως φυσικής κληρονοµιάς και
πολύτιµου εθνικού φυσικού πόρου σε εκτεταµένες χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές των Βορείων
Σποράδων.
- Η προστασία ενός από τους πιο σηµαντικούς στη Μεσόγειο βιοτόπους της µεσογειακής φώκιας, η
οποία δυστυχώς βρίσκεται στην κορυφή του καταλόγου των ειδών που απειλούνται µε εξαφάνιση
στην Ευρώπη και σ' ολόκληρο τον κόσµο. Η προστασία άλλων σπάνιων και απειλούµενων ειδών
της χλωρίδας και της πανίδας της περιοχής.
- Η ανάπτυξη της περιοχής, µε γνώµονα την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων. Πρέπει να
τονιστεί ότι το Πάρκο δεν είναι µια κλειστή περιοχή. Αποτελεί την πιο εκτεταµένη
προστατευόµενη θαλάσσια περιοχή στη Μεσόγειο. Η φιλοσοφία του Πάρκου είναι η προστασία
του οικοσυστήµατος µε παράλληλη ορθολογική ανάπτυξη της Αλοννήσου (που είναι το µόνο
κατοικηµένο νησί του Πάρκου) χωρίς βίαιες επεµβάσεις.
Το Θαλάσσιο Πάρκο αποτελεί µία εκτεταµένη θαλάσσια περιοχή, όπου ο επισκέπτης µπορεί να
περιηγηθεί, ακολουθώντας πάντα τους κανονισµούς που έχουν θεσπιστεί για την προστασία του
µοναδικού αυτού οικοσυστήµατος. Η περιοχή εποπτεύεται από ταχύπλοα σκάφη του Λιµενικού
Σώµατος και το ταχύπλοο σκάφος «ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ» της MOm, η οποία σε συνεργασία µε το ΥΠΕΧΩ∆Ε
και τις Λιµενικές Αρχές εκπονεί πρόγραµµα φύλαξης και ενηµέρωσης στο ΕΘΠΑΒΣ.
Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών – ΕΛΚΕΘΕ – www.hcmr.gr
Το νεοϊδρυθέν Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (EΛKEΘE), µε έδρα στο Μαύρο Λιθάρι
Αναβύσσου Αττικής και εγκαταστάσεις στον Άγιο Κοσµά Αττικής, στις Γούρνες Ηρακλείου, στην πόλη
της Ρόδου και µε παράρτηµα στην Καλαµάτα, ιδρύθηκε για να συντονίσει την κρατική
χρηµατοδοτούµενη θαλάσσια έρευνα στην Ελλάδα και αποτελεί µετεξέλιξη προγενέστερων φορέων
και ιδρυµάτων που προϋπήρχαν από το 1912 και εξυπηρετούσαν παρεµφερείς σκοπούς. Από την
ίδρυσή του, µε Κυβερνητικό ∆ιάταγµα της 3 Ιουνίου 2003, το Κέντρο λειτουργεί µε ενιαία διοικητική
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δοµή. Με το νέο σχήµα τo EKΘE και του IΘABIK έχουν ενώσει τις δυνάµεις τους καθώς και τις
ερευνητικές τους δυνατότητες.
Το EΛKEΘE αποτελείται από 5 Ινστιτούτα, το καθένα υπεύθυνο για ένα διαφορετικό θεµατικό
αντικείµενο:
- Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, µε αντικείµενο έρευνας την καταγραφή, µελέτη και έρευνα των
φυσικών, χηµικών, βιολογικών και γεωλογικών συνθηκών που επικρατούν στο θαλάσσιο
οικοσύστηµα και στα φυσικά του όρια µε την ατµόσφαιρα, το βυθό και την ακτή
- Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών, µε αντικείµενο έρευνας την πραγµατοποίηση πρωτότυπης
έρευνας, την ανάπτυξη και την µεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας και την επιµόρφωση
νέου ανθρώπινου δυναµικού στον τοµέα των υδατοκαλλιεργειών.
- Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, µε αντικείµενο έρευνας την παραγωγή επιστηµονικής
πληροφορίας, η οποία είναι απαραίτητη για την ορθολογική διαχείριση των αλιευµάτων, την
παρακολούθηση και εκτίµηση των ιχθυαποθεµάτων, µε τη µελέτη της βιολογίας και δυναµικής
των ιχθυοπληθυσµών που παρουσιάζουν εµπορικό ενδιαφέρον, την µελέτη της επιλεκτικότητας
αλλά και της δυνατότητας βελτίωσης της δράσης των αλιευτικών εργαλείων και τέλος τον
εντοπισµό νέων αλιευτικών πεδίων ή/και εµπορικών ειδών που υποαλιεύονται.
- Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων, µε αντικείµενο έρευνας τη συµβολή στην παραγωγή γνώσης για
την προστασία και αποκατάσταση των υδάτινων οικοσυστηµάτων, την περιβαλλοντική έρευνα
στους υδατικούς πόρους της ενδοχώρας, δηλαδή στα επιφανειακά και στα υπόγεια νερά, είτε
είναι φυσικά, ή τεχνητά, είτε πρόκειται για ιδιαιτέρως τροποποιηµένα υδάτινα συστήµατα, την
επίλυση προβληµάτων, την αξιοποίηση και προστασία των υδατικών πόρων, την πρόληψη και
περιορισµό της ρύπανσης, την οικολογική ποιότητα των επιφανειακών νερών, την ευρύτερη
αξιοποίηση των υδατικών πόρων και χώρων, τη διασύνδεση των αποτελεσµάτων της έρευνας µε
την κοινωνία και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής.
- Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής, µε επιστηµονικό αντικείµενο τη διερεύνηση της
ποικιλότητας της θαλάσσιας ζωής σε όλα τα επίπεδα της βιολογικής οργάνωσης, καθώς και των
αλληλεπιδράσεων αυτής µε το θαλάσσιο περιβάλλον.
Για να µπορέσει το κέντρο να διεκπεραιώσει τα ερευνητικά
του προγράµµατα, υπάρχει διοικητική και τεχνική
υποστήριξη στην οποία συµπεριλαµβάνονται:
- Το Ε/Σ ΑΙΓΑΙΟ.
- Το Ε/Σ ΦΙΛΙΑ.
- Το σύγχρονο επανδρωµένο υποβρύχιο ΘΕΤΙΣ.
- Το ροµπότ ROV βαθιάς θάλασσας Max Rover.
- Το ροµπότ ROV βαθιάς θάλασσας SUPER ACHILLES και
άλλα.
Το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας (ΙΩ) είναι το µεγαλύτερο από τα πέντε Ινστιτούτα του Ελληνικού
Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ). Έχει έδρα το Μαύρο Λιθάρι Αναβύσσου και διαρθρώνεται σε
τέσσερις τοµείς (Θαλάσσια Γεωλογία και Γεωφυσική, Φυσική ∆υναµική και Επιχειρησιακή
Μετεωρολογία, Χηµική Ωκεανογραφία και Θαλάσσια Βιολογία) και πέντε διατοµεακές ενότητες
(Ανοιχτές Θάλασσες, Παράκτιες Περιοχές, Επιχειρησιακή Ωκεανογραφία, Ανάπτυξη, Τεχνολογία και
Συντήρηση Οργάνων, Τράπεζα ∆εδοµένων, Γεωχηµικά Εργαστήρια). Ανήκει στα εποπτευόµενα από
τη ΓΓΕ&Τ Κέντρα και Ινστιτούτα. Από το 2000 έως σήµερα το ΙΩ συντόνισε ή συµµετείχε σε
περισσότερα από 320 Ευρωπαϊκά, ∆ιεθνή και Ελληνικά ερευνητικά προγράµµατα και έργα. Οι
δηµοσιεύσεις ξεπερνούν τις 300 την τελευταία πενταετία και οι συµµετοχές µε παρουσιάσεις σε
συνέδρια και άλλα fora ξεπερνούν τις 950 την ίδια περίοδο. Στο Ινστιτούτο έχει δηµιουργηθεί ένα
πολύ µεγάλο και καλά εξοπλισµένο βιογεωχηµικό εργαστήριο που είναι σε θέση να αντιµετωπίσει
κάθε αναγκαία ανάλυση που θα χρειαστεί να γίνει στα πλαίσια του προτεινόµενου έργου. Επίσης, στα
πλαίσια του προγράµµατος ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ Ι και ΙΙ, αποκτήθηκε σηµαντική υποδοµή σε υπολογιστική
ικανότητα. Το ΕΛΚΕΘΕ έχει την Εθνική Τράπεζα ∆εδοµένων και φιλοξενεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
∆εδοµένων που αφορά στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα. Παράλληλα στα πλαίσια του
ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΑ λειτουργεί Τράπεζα ∆εδοµένων που αφορά στα δεδοµένα από τους πλωτούς
µετρητικούς σταθµούς και στα αποτελέσµατα των µοντέλων. Το ΙΩ διαχειρίστηκε την τελευταία
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πενταετία περισσότερα από 29Μ€ προερχόµενα από ερευνητικά προγράµµατα. Οι χρηµατοδοτήσεις
προήλθαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ελληνικό κράτος (ΓΓΕ&Τ και ΥΠΕΘΟ) και µικρότερα ποσά
από ιδιώτες. Στο παραπάνω ποσό δεν περιελήφθη το ποσό που διαχειρίστηκε το Ινστιτούτο για το
πρόγραµµα ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ που ανήλθε σε 14.1Μ€ και ολοκληρώθηκε πριν το 2000. Λόγω της επιτυχίας
του προαναφερθέντος προγράµµατος η ΕΤΕ επανήλθε προτείνοντας ένα νέο πρόγραµµα αντίστοιχο
του πρώτου ύψους δαπάνης 9,8Μ€. Η χρηµατοδότηση του έργου άρχισε το 2006.
Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων – Υπουργείο Πολιτισµού
Βάσει του ιδρυτικού Νόµου 405/1976 (ΦΕΚ Α/207/1976) η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων είναι
υπεύθυνη για την άσκηση του αρχαιολογικού ελέγχου πριν από οποιαδήποτε δραστηριότητα σε
θαλάσσιο χώρο. Ασκεί, δηλαδή, τις παρακάτω δραστηριότητες:
1. Εντοπισµό και έρευνα των διαπιστωθέντων ναυαγίων αρχαίων πλοίων, οικισµών ή αρχαίων
κτισµάτων που βρίσκονται µέσα στις θάλασσες, στις λίµνες και στα ποτάµια και µέριµνα για τη
διασφάλιση των παραπάνω, καθώς και την ανέλκυση ναυαγίων.
2. Συντήρηση των Εναλίων αρχαίων.
3. Οργάνωση Μουσείων Εναλίων αρχαίων.
4. Εποπτεία του έργου Ινστιτούτων Εναλίων ∆ραστηριοτήτων, Ωκεανογραφικών Ιδρυµάτων και
αποστολών.
5. 'Ελεγχο κάθε κατασκευής που θα γίνει στη θάλασσα ή στον αιγιαλό (Λιµενικά 'Εργα,
Υδατοκαλλιέργειες, Αγωγοί Βιολογικών καθαρισµών, ποντίσεις καλωδίων κ.λ.π.).
6. Έλεγχο των θαλασσίων και υποβρυχίων δραστηριοτήτων που µπορούν να προκαλέσουν άµεση ή
έµµεση βλάβη σε αρχαία (π.χ. Οστρακαλιεία).
7. Προώθηση της διαδικασίας αποδέσµευσης θαλασσίων περιοχών για υποβρύχια δραστηριότητα µε
αναπνευστικές συσκευές, για εκπαιδευτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς.
Πέρα από τα παραπάνω, η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού έχει διατελέσει
και διατελεί πλούσιο επιστηµονικό και ερευνητικό έργο το οποίο µεταξύ άλλων περιλαµβάνει τα
παρακάτω:
• Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, κατά τη διάρκεια δύο ανασκαφικών περιόδων (1992-1993),
διενήργησε υποβρύχια έρευνα στους λιµενοβραχίονες δύο λιµανιών της αρχαίας πόλης των
Αβδήρων, από τα οποία το ένα βρίσκεται σήµερα περικλεισµένο από το σύγχρονο αλιευτικό
λιµενίσκο, κάτω από τη Βυζαντινή Ακρόπολη και το δεύτερο στην περιοχή του Αη-Γιάννη.
• Στην Τορώνη, στο Ν∆. άκρο της χερσονήσου Σιθωνίας της Χαλκιδικής ανασκαφικές έρευνες
πραγµατοποιήθηκαν από το 1975 και εξής από την Αρχαιολογική Εταιρεία σε συνεργασία µε το
Αυστραλιανό Ινστιτούτο υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Αλ. Καµπίτογλου.
• Ο κλειστός πολεµικός λιµένας της Σάµου βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της αρχαίας πόλεως, που
ήταν στη θέση του σηµερινού Πυθαγορείου. Η εξερεύνηση του "κλειστού" πολεµικού λιµένα έχει
διαρκέσει µόνο τρεις περιόδους και βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα χρόνια αυτά διερευνήθηκε και
αποτυπώθηκε επιµελώς το επωνοµαζόµενο "το χώµα" του Ηροδότου, δηλαδή ο "Πολυκράτειος"
µώλος, που χρονολογείται το 530 π.Χ. και θεωρείται ως ένα από τα τρία µεγαλεπήβολα έργα του
τυράννου µαζί µε το Ευπαλίνειο όρυγµα και το Ηραίο.
• Τον Ιούλιο του 1994, καταδυτικό κλιµάκιο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου
Πολιτισµού, υπό την εποπτεία του αρχαιολόγου Φ.Κ. (∆ηµήτρη) Χανιώτη, ξεκίνησε µια υποβρύχια
αρχαιολογική έρευνα στα ακατοίκητα νησιά των Βορείων Σποράδων έχοντας σαν κύριο στόχο τον
εντοπισµό πιθανών θέσεων αρχαίων ναυαγίων. Κατά το διάστηµα αυτής της περιόδου
εντοπίστηκε σε βάθος 35µ. στη νήσο Κυρα-Παναγιά κλασικό ναυάγιο µε φορτίο από αµφορείς
του 5ου π.Χ. αιώνα το οποίο προέρχεται από την αρχαία πόλη Μένδη στη Χαλκιδική.
• Το µεγαλύτερο ναυάγιο του Κλασικού πολιτισµού εντοπίστηκε πρόσφατα στην Αλόννησο των
Βορείων Σποράδων. Η συστηµατική ανασκαφή του άρχισε το 1992 και προβλέπεται να διαρκέσει
για αρκετά χρόνια ακόµα εξ ολοκλήρου από το προσωπικό της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων.
Το πλοίο, που ήταν πιθανότατα Αθηναϊκό εµπορικό, βυθίστηκε στο βάθος των 30 µ. κατά το
τελευταίο τέταρτο του 5ου π.Χ. αιώνα
• Το 1980, η ανατίναξη µιας βόµβας βυθού του Β' Παγκοσµίου Πολέµου στον ύφαλο "∆ηµήτρης" ή
Σινιάλο, 1 χιλ. έξω από το λιµάνι της Ζακύνθου, απεκάλυψε κάτω από παχιά λάσπη και σε βάθος
10µ., τον ξύλινο σκελετό ενός πλοίου από Ναυάγιο του 16ου µ.Χ αιώνα. Η Εφορεία Εναλίων
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•

•

Αρχαιοτήτων διενεργεί από το 1991 (σε συνεργασία αρχικά και µέχρι το 1994 µε την Βρετανική
Αρχαιολογική Σχολή και το Ινστιτούτο MARE της Οξφόρδης) συστηµατική υποβρύχια έρευνα και
ανασκαφή υπό την διεύθυνση της αρχαιολόγου Αικατερίνης Π. ∆ελαπόρτα.
Από το 1993 διεξάγεται έρευνα της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, υπό την διεύθυνση του
αρχαιολόγου Ηλία Σπονδύλη, στη Μεθώνη - ακτές Πυλίας. Αρχικά η έρευνα, µε την συµµετοχή
και της κας Ε. Χαχαµίδου, Γεωλόγου-Ωκεανολόγου, επεκτάθηκε στην επισκόπηση της ευρύτερης
περιοχής, από όπου προέκυψαν χρήσιµα στοιχεία για την ερµηνεία του µηχανισµού µε τον οποίο
καταποντίστηκε οικισµός που είχε εντοπιστεί στον όρµο της Μεθώνης και χρονολογείται στη
Μέση Εποχή του Χαλκού.
Το 1976 και ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι ενάλιες έρευνες στις ελληνικές θάλασσες του
Υπουργείου Πολιτισµού σε συνεργασία µε τον J.Y. Cοusteau, κατά την παραµονή του συνεργείου
στο θαλάσσιο χώρο του Ηρακλείου Κρήτης, όπου πραγµατοποιήθηκαν οι σηµαντικές
αναγνωριστικές έρευνες στη νήσο ∆ία, εντοπίστηκε ύστερα από υπόδειξη ενός Ηρακλειώτη
αυτοδύτη ένα ναυάγιο, που λόγω των µακάβριων ευρηµάτων, ονοµάστηκε αρχικά "το ναυάγιο
των κρανίων". Τον Οκτώβριο του 1987 έγινε η έναρξη της συστηµατικής υποβρύχιας έρευνας του
ναυαγίου, ύστερα από σχετική απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου για έρευνα,
µελέτη και δηµοσίευση. Το γεγονός του ναυαγίου του πλοίου "La Therese", είναι ιδιαίτερα
σηµαντικό τόσο για την ιστορία της πολιορκίας του Χάνδακα (Ηρακλείου) όσο και για τις γνώσεις
σχετικά µε τη ναυπηγική τέχνη (Architettura Navale) της εποχής του 17ου αιώνα.

ΕΟΤ - Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού – www.gnto.gr
Ο Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού ιδρύθηκε το 1950 µε τον Α.Ν. 1565/50 που κυρώθηκε µε τον Ν.
1624/51 και έκτοτε αποτελεί τον βασικό κρατικό φορέα του τουριστικού τοµέα. Ο Ε.Ο.Τ. αποτελεί
Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου υπό την εποπτεία του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και
σύµφωνα µε τον ν.3270/04 (ΦΕΚ 187/Α/11.10.2004) ο Ε.Ο.Τ. διαρθρώνεται σε Κεντρική Υπηρεσία,
µε έδρα την Αθήνα και σε Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισµού ( ΠΥΤ ) από 1.1.2005 .
Άλλοι φορείς εποπτευόµενοι από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης , ν.3270/04 (ΦΕΚ
187/Α/11.10.2004):
- ο Οργανισµός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.)
- η Ανώνυµη Εταιρεία «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα» (Ε.Τ.Α. Α.Ε.) , η οποία µετονοµάζεται σε
«Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε.» (Ε.Τ.Α.Α.Ε.)
- το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο της Ελλάδος.
- τα Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου (Ν.Π.Ι.∆.) που εκ της υφιστάµενης νοµοθεσίας
εποπτεύονται από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης.
- οι εταιρείες και κάθε είδους επιχειρήσεις, στις οποίες τα άνω νοµικά πρόσωπα είναι αποκλειστικοί
µέτοχοι ή µέτοχοι πλειοψηφίας.
Ι.ΕΝ.Α.Ε. - Ινστιτούτο Ενάλιων Αρχαιολογικών Ερευνών – www.ienae.gr
Το Ινστιτούτο Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών (Ι.ΕΝ.Α.Ε.) ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1973 και
είναι αναγνωρισµένος, κοινωφελής, µη κυβερνητικός, επιστηµονικός οργανισµός. Από το 1973 ως το
1976, οπότε ιδρύθηκε η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, το Ι.ΕΝ.Α.Ε., αποτέλεσε σύµβουλο του
Υπουργείου Πολιτισµού σε θέµατα υποβρύχιας αρχαιολογίας.
Σκοπός του Ι.ΕΝ.Α.Ε. είναι η οργάνωση και προώθηση της ενάλιας αρχαιολογικής έρευνας στην
Ελλάδα, ώστε να συµπαρασταθεί και να συνδράµει στο δύσκολο έργο που επιτελεί η Εφορεία
Εναλίων Αρχαιοτήτων (Ε.Ε.Α) του Υπουργείου Πολιτισµού, ο κρατικός φορέας που έχει ως κύριο
σκοπό του την έρευνα και προστασία των ενάλιων αρχαιοτήτων στην Ελλάδα.
Εκτός των τακτικών µελών του Ινστιτούτου στην Ελλάδα, συνεργάζονται ως αντεπιστέλλοντα µέλη,
πολλοί κορυφαίοι ξένοι επιστήµονες και ερευνητές στο χώρο της υποβρύχιας και ναυτικής
αρχαιολογίας.
Από το 1973 µέχρι το 1983 το Ινστιτούτο και τα µέλη του έφεραν σε πέρας σειρά υποβρυχίων
αρχαιολογικών, αναγνωριστικών και συστηµατικών ερευνών, στην αρχαία Φειά της Ηλείας, στο Λιµένι
της Μάνης, στην νήσο Πάτροκλος, στο ναυάγιο του «Μέντορα», το µοιραίο πλοίο του Έλγιν, που
µετέφερε γλυπτά του Παρθενώνα κι άλλων ελληνικών µνηµείων, και αλλού. Μεταξύ 1976 και 1977
µέλη του Ινστιτούτου συµµετείχαν στις έρευνες του πλοιάρχου Κουστώ, στα Αντικύθηρα, στο
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Αρτεµίσιο, στην Σαντορίνη, στις νήσους Ψείρα και ∆ία της Κρήτης και αλλού, αποκτώντας πολύτιµη
εµπειρία.
Μετά από µια περίοδο στασιµότητας, η προσπάθεια που γίνεται περί τα µέσα της δεκαετίας του ’80
για ένα νέο ξεκίνηµα, θα καρποφορήσει µε την έκδοση του περιοδικού ΕΝΑΛΙΑ, καθώς και την
οργάνωση και εκτέλεση τριών µεγάλων ανασκαφικών ερευνών: του αρχαιότερου µέχρι σήµερα
γνωστού ναυαγίου (2.200 π.Χ.) στη νήσο ∆οκό του Αργολικού (1989- 92), του Κυπροµυκηναϊκού
ναυαγίου του 1.200 π.Χ. στο Ακρωτήριο των Ιρίων Αργολίδος (1991- 94) και το ναυάγιο του 4ου
αιώνα π.Χ. στην Αντιδραγονέρα Κυθήρων (1993- 2000 και 2004).
Σήµερα, οι υποβρύχιες αρχαιολογικές έρευνες του Ι.ΕΝ.Α.Ε. εξελίσσονται:
α. στον Αργολικό Κόλπο, όπου ερευνώνται δύο ναυάγια των πρώιµων βυζαντινών χρόνων (νησίδες
Αγ. Ιωάννης Βλυχού και Κορακιά Ύδρας) και ένα της Ύστερης Εποχής του Χαλκού (12ος αι. π.Χ.
στη νησίδα Μόδι νότια του Πόρου),
β. στον Παγασητικό Κόλπο, όπου έχουν εντοπιστεί και ερευνώνται 12 αρχαία ναυάγια και διεξάγεται
ανασκαφική έρευνα σε ναυάγιο του 4ου αιώνα µ.Χ., και
γ. στις νότιες ακτές της Σαλαµίνας, όπου διενεργείται σε συνεργασία µε την Ε.Ε.Α υποβρύχια
αναγνωριστική έρευνα για τον εντοπισµό ναυαγίου ή άλλου εναλίου ευρήµατος Μυκηναϊκής
εποχής.
Το Ι.ΕΝ.Α.Ε. υπήρξε κατά τα τελευταία χρόνια, λόγω της έλλειψης πανεπιστηµιακής εξειδίκευσης
στην Ελλάδα, το µοναδικό στη χώρα µας φυτώριο νέων επιστηµόνων του εξειδικευµένου αυτού
πεδίου έρευνας. Μέσα από τις έρευνες, τα σεµινάρια, τις διαλέξεις, τα εκθεσιακά προγράµµατα και τα
διεθνή συνέδρια που έχει οργανώσει, έχουν εκπαιδευτεί πολλοί νέοι επιστήµονες στον τοµέα της
Υποβρύχιας και Ναυτικής Αρχαιολογίας.
Το Ινστιτούτο διατηρεί στενή συνεργασία µε επιστήµονες και φορείς απ’ όλο τον κόσµο. Συµµετέχει
σε ερευνητικά προγράµµατα επιχορηγούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µαζί µε άλλα ευρωπαϊκά
µουσεία και ινστιτούτα.
Από το 1989 το Ι.ΕΝ.Α.Ε. εκδίδει στα Ελληνικά και στα Αγγλικά το περιοδικό ΕΝΑΛΙΑ, το µοναδικό
εξειδικευµένο περιοδικό για την Υποβρύχια και Ναυτική Αρχαιολογία που εκδίδεται στην Ελλάδα και
ένα από τα λίγα στον κόσµο, µε µεγάλη απήχηση στο εξωτερικό.
Το Ινστιτούτο, στα 30 και πλέον χρόνια της δράσης του, έχει ενεργοποιήσει σηµαντικότατους φορείς
χορηγίας. Αυτό επιτυγχάνεται επειδή έχει τη δυνατότητα τα επιδείξει επιστηµονικό έργο, οργανωτικές
ικανότητες, υψηλή συµµετοχή εθελοντών, αλλά και την ευαισθησία να «επιστρέφει» στο ευρύ κοινό
τα αποτέλεσµα των προσπαθειών του.
Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία Περιβάλλοντος και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς
(Παράρτηµα Θεσσαλονίκης) – www.ellinietairia.gr
Η Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία Περιβάλλοντος και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (Παράρτηµα
Θεσσαλονίκης) (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ), είναι ένα µη-κερδοσκοπικό σωµατείο που ιδρύθηκε το 1972 µε
στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης, τη διαµόρφωση περιβαλλοντικής πολιτικής, την
προστασία οικοτόπων, παραδοσιακών οικισµών, µεµονωµένων κτιρίων και µνηµείων.
Συγκεκριµένα η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ διεξάγει προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε σχολεία
και εκπαιδευτικές εκδροµές µε τρένο στα στενά του Νέστου σε συνεργασία µε τον ΟΣΕ και το
Υπουργείο Παιδείας. Υλοποιεί πρόγραµµα για τη βιώσιµη ανάπτυξη των νησιών του Αιγαίου,
συµµετέχει στη διαχείριση προστατευόµενων περιοχών (Αµβρακικός, Παρνασσός κλπ), αναστηλώνει
µνηµεία, διαµορφώνει προτάσεις σχετικά µε το θεσµικό πλαίσιο (π.χ. περιβάλλον, χωροταξία,
ενέργεια, περιβαλλοντική φορολογία), οργανώνει σεµινάρια, εκθέσεις, εκπαιδευτικές εκδροµές και
οικολογικά εργαστήρια. Τέλος, πιέζει τις αρµόδιες αρχές για την εφαρµογή της εθνικής και κοινοτικής
νοµοθεσίας σχετικά µε το περιβάλλον.
Ειδικότερα, οι επιµέρους στόχοι της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ:
1. Να τονώνει το ενδιαφέρον και την πεποίθηση των Ελλήνων για την αξία της πολιτιστικής τους
κληρονοµιάς (ιστορικής, καλλιτεχνικής και αρχιτεκτονικής) για την σηµασία της προστασίας των
ελληνικών οικοσυστηµάτων και της οικολογικής ισορροπίας του τόπου µας, καθώς και για την
αισθητική αξία του τοπίου και του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας.
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2. Να προβάλλει την ιδέα και τις πρακτικές της βιώσιµης (αειφόρου) ανάπτυξης µε την πιο πλατειά
έννοια του όρου, στοχεύοντας στην αρµονική συνύπαρξη του ανθρώπου µε την φυσική και
πολιτιστική του κληρονοµιά.
3. Να υποστηρίζει τις επεµβάσεις εκείνες που θα βελτιώσουν το περιβάλλον οικισµών και υπαίθρου
και που θα αποτρέψουν κάθε είδους καταστροφές, παραποιήσεις και αλλοιώσεις του
περιβάλλοντος.
4. Να συµβάλλει µε κάθε νόµιµο µέσο στην προστασία και την ορθή διαχείριση της φυσικής και της
ανθρωπογενούς κληρονοµιάς της χώρας µας.
Ελληνικά Καταδυτικά Πάρκα Α.Ε.
Η εταιρεία Ελληνικά Καταδυτικά Πάρκα Α.Ε. ιδρύθηκε το 2005 µε βασικούς σκοπούς την µελέτη,
ίδρυση, κατασκευή, λειτουργία, διαχείριση και εκµετάλλευση καταδυτικών πάρκων ή άλλων,
συναφών µε τις καταδύσεις και τον υποβρύχιο και εν γένει θαλάσσιο τουρισµό, πάρκων και
υπαιθρίων εγκαταστάσεων, καθώς και την διατήρηση, προστασία και ανάπτυξη του υποβρυχίου και
εν γένει θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ελληνικά Καταδυτικά Πάρκα Α.Ε. είναι πενταµελές και αποτελείται από
τον Καθηγητή του ∆.Π.Θ. κ. Βασίλη Στεφανή (Πρόεδρος), τον κ. Γιάννη Στεφανή, οικονοµολόγο επιχειρηµατία (Αντιπρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος) και τα στελέχη κ.κ. Γιάννη Ανδριανόπουλο,
οικονοµολόγο, Κώστα Κούτση, βιολόγο-ιχθυολόγο ΜΒΑ, και Παυλίνα Παυλίδου, βιολόγο, ως µέλη.
Η εταιρεία διαθέτει πλουσιότατο στελεχιακό δυναµικό που απαρτίζεται από θαλάσσιους βιολόγους,
ιχθυολόγους, µηχανικούς, οικονοµολόγους, περιβαλλοντολόγους, µελετητές, κλπ. καθώς και πλούσια
τεχνογνωσία σχετικά µε την βιοµηχανία του καταδυτικού τουρισµού, την επιστήµη των
προστατευµένων θαλάσσιων περιοχών, των καταδυτικών πάρκων και των αυτόνοµων καταδύσεων.
Επίσης διαθέτει αρτιότατο καταδυτικό συνεργείο, σκάφη και εξοπλισµό, καθώς και τους πλέον
έµπειρους επαγγελµατίες αυτοδύτες της Ελλάδας.
∆ραστηριότητες της εταιρείας: Η εταιρεία Ελληνικά Καταδυτικά Πάρκα Α.Ε. είναι η πρώτη αλλά και η
µοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που ασχολείται µε τον κλάδο του καταδυτικού τουρισµού και τη
δηµιουργία καταδυτικών πάρκων, και η µόνη που κατέχει την σχετική τεχνογνωσία.
Η εταιρεία, έχει µέχρι σήµερα ολοκληρώσει τα επιχειρηµατικά σχέδια, τις µελέτες βιωσιµότητας
καθώς και τις τεχνικο-οικονοµικές µελέτες υλοποίησης των τριών πρώτων καταδυτικών πάρκων και
υποβρύχιων µουσείων της Ελλάδας, τις οποίες έχει ήδη καταθέσει προς έγκριση στις αρµόδιες Αρχές
και Υπηρεσίες απ’ όπου και αναµένει τις σχετικές αδειοδοτήσεις.
Τα τρία αυτά έργα, ένα στην Κέα Κυκλάδων και δύο σε Πύλο και Μεθώνη του νοµού Μεσσηνίας,
πρόκειται να υλοποιηθούν σε συνεργασία µε τους τοπικούς ∆ήµους ή τις αντίστοιχες ∆ηµοτικές
Αναπτυξιακές Επιχειρήσεις, για κάθε ένα από τα οποία έχει ήδη συσταθεί ξεχωριστή Ανώνυµη
Εταιρεία ως φορέας υλοποίησης και διαχείρισης του κάθε έργου, σε κάθε µία εκ των οποίων
συµµετέχει ο αντίστοιχος ∆ήµος.
Ακόµα, η Ελληνικά Καταδυτικά Πάρκα Α.Ε. βρίσκεται πολύ κοντά στη σύναψη Σύµβασης µε τους
Φορείς ∆ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου καθώς και του Εθνικού Πάρκου Σχινιά
Μαραθώνα, για την από κοινού δηµιουργία καταδυτικών πάρκων εντός των ελεύθερων για
καταδυτική δραστηριότητα θαλάσσιων ζωνών των άνω Εθνικών Πάρκων
∆ικηγορική Εταιρία Αθηνών ∆. Μαρκάτος & Συνεργάτες – www.athenslaw.gr
Η ∆ικηγορική Εταιρεία Αθηνών «∆. Μαρκάτος & Συνεργάτες», (πρώην «Μαρκάτος-Λαµνίδης»),
ξεκίνησε την δραστηριότητά της σαν δικηγορικό γραφείο το 1982 και το 1989 ήταν η πρώτη
δικηγορική εταιρεία, που συστήθηκε στην Ελλάδα, όταν επετράπη νοµοθετικά η ίδρυση ∆ικηγορικών
Εταιρειών στην χώρα, και καταχωρήθηκε στο Μητρώο ∆ικηγορικών Εταιρειών του ∆ικηγορικού
Συλλόγου Αθηνών µε Αριθµό 1.
Σήµερα, η Εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες της µέσω 10 δικηγόρων και 6 ατόµων προσωπικού
υποστήριξης και διοίκησης αλλά και σειράς ειδικευµένων εξωτερικών συνεργατών. ∆ιατηρεί τα
γραφεία της στην Αθήνα και γραφείο ανταποκριτή στο Σικάγο των Η.Π.Α. Οι ξένες γλώσσες που
οµιλούνται περιλαµβάνουν Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, Ισπανικά.
Η Εταιρεία παρέχει νοµικές υπηρεσίες κυρίως σε Ελληνικές, αλλοδαπές και πολυεθνικές εταιρείες, σε
Ελληνικούς, αλλοδαπούς και διεθνείς ∆ηµόσιους Φορείς αλλά και σε ιδιώτες. ∆ιαθέτει µεγάλη εµπειρία
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σε υποθέσεις αστικού, εµπορικού, διοικητικού και ποινικού δικαίου και ισχυρή δικαστηριακή
παρουσία, έχοντας χειρισθεί αρκετές από τις πλέον γνωστές υποθέσεις στην Ελλάδα.
Έχει λάβει µέρος σε σηµαντικά έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό παρέχοντας συµβουλές σε
σύνταξη νοµοθεσίας, εθνικών και διεθνών συµβάσεων, σε θέµατα πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών
και τεχνολογίας, δηµοσίων έργων και προµηθειών, εταιρικού και εµπορικού δικαίου, πνευµατικής και
βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, επενδύσεων, περιβάλλοντος, ενέργειας, µεταφορών, ανταγωνισµού,
Ευρωπαϊκού δικαίου, τραπεζικού δικαίου, χρηµατοδότησης, συγχωνεύσεων και εξαγορών και
διοικητικού δικαίου.
Σηµαντικά θεσµικά έργα της αποτέλεσαν µεταξύ άλλων η σύνταξη τού νοµικού πλαισίου µεταφοράς
υδρογονανθράκων από τη λεκάνη τής Κασπίας στην Ευρώπη (πολυεθνική συµφωνία πού
υπογράφτηκε από 21 Κράτη στο πλαίσιο τού προγράµµατος TACIS/INOGATE τής ΕΕ), η εναρµόνιση
τής Ρουµανικής ενεργειακής νοµοθεσίας, ο εξ αρχής νοµικός σχεδιασµός για τη δηµιουργία τής
λειτουργίας τής COSMOTE, ο εξ αρχής νοµικός σχεδιασµός τής δηµιουργίας τού Νοσοκοµείου Ερρίκος
Ντυνάν, ο νοµικός σχεδιασµός τού συγκροτήµατος Πόρτο Καρράς κ.ά.
Η εµπειρία και τα εκτελεσµένα έργα τής εταιρείας παρουσιάζονται εκτενέστερα και
συγκεκριµένα στο διαδικτυακό της τόπο www.athenslaw.gr
Κατά τα τελευταία 25 χρόνια η Εταιρεία είναι η πλέον ειδικευµένη στον χώρο των Καταδύσεων στην
Ελλάδα.
Συµµετείχε ή διεξήγαγε η ίδια όλες σχεδόν τις θεσµικές δίκες και διαδικασίες στο Συµβούλιο τής
Επικρατείας και άλλα ∆ικαστήρια ή Υπηρεσίες για την άρση τής γενικής απαγόρευσης των
καταδύσεων στην Ελλάδα, πού ίσχυε από το 1978, µέχρις ότου ήταν εκείνη, πού επεξεργάσθηκε και
διατύπωσε το βασικό σχέδιο τού ν. 3407/2005, µε τον οποίο απελευθερώθηκε τελικά η καταδυτική
δραστηριότητα στη χώρα.
Η εταιρεία επεξεργάσθηκε επίσης τα σχέδια των εκτελεστικών τού ν. 3409/05 Υπουργικών
αποφάσεων και ήδη συµµετέχει στη διαδικασία αναδιατύπωσης τής νοµοθεσίας περί αιγιαλού καθώς
και στη σχετική υπό έκδοση Υπουργική απόφαση, ώστε να καταστεί εφικτή και η ίδρυση
καταδυτικών πάρκων στον Ελληνικό θαλάσσιο χώρο.
Η εταιρεία παρείχε και παρέχει τις νοµικές της υπηρεσίες σε σχέση µε τις καταδύσεις σε πολλούς
φορείς, ∆ηµόσιους ή ιδιωτικούς, καθώς και στις κυριότερες επιχειρήσεις παροχής καταδυτικών
υπηρεσιών και κατασκευής και εµπορίας καταδυτικού εξοπλισµού.
Είναι νοµικός σύµβουλος στην Ελλάδα του διεθνούς εκπαιδευτικού καταδυτικού οργανισµού PADI
International.
Παρείχε ή παρέχει νοµικές υπηρεσίες σχετικά µε υποβρύχιες δραστηριότητες και την χρήση του
βυθού προς την Ελληνική Οµοσπονδία Υποβρυχίου ∆ραστηριότητας (ΕΟΥ∆ΑΑΤΚ), την Παγκόσµια
Ένωση Εκπαιδευτών Καταδύσεων, την Ένωση Πτυχιούχων Αυτοδυτών Εκπαιδευτών.
Παρέχει τις Υπηρεσίες της στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου – Στροφάδων και συµµετέχει
ενεργά στην επεξεργασία και διατύπωση τού νέου θεσµικού και νοµοθετικού πλαισίου λειτουργίας
του.
Είναι νοµικός Σύµβουλος τού Συνδέσµου Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών (ΣΕΘ) σε θέµατα
καταδύσεων µε βασικό έργο την εκπόνηση και διατύπωση τού νέου θεσµικού και νοµοθετικού
πλαισίου των θαλάσσιων δραστηριοτήτων των ιχθυοκαλλιεργητικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
Έχει παράσχει νοµικές συµβουλές στο Τµήµα Υπερβαρικής Ιατρικής τού Ναυτικού Νοσοκοµείου
Αθηνών.
Από το 1999 παρέχει τις νοµικές της υπηρεσίες προς το Σωµατείο καταδυόµενων Αρχαιολόγων και
Εργαζοµένων της Ελληνικής Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, που ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισµού
καθώς και µεµονωµένα σε σειρά στελεχών τής εν λόγω Υπηρεσίας.
Έχει συµβουλεύσει το Γερµανικό περιοδικό Spiegel για την διενέργεια υποβρύχιων ερευνών και
µαγνητοσκοπήσεων στην θαλάσσια περιοχή Ναυπάκτου.
Η Εταιρεία εγκαινίασε και είχε υπό το προισχύσαν νοµικό πλαίσιο την αποκλειστικότητα για την
αναγνώριση επαγγελµατικών καταδυτικών πτυχίων εξωτερικού µέσω του Συµβουλίου ΣΕΑΤΕΚ του
Υπουργείου Παιδείας.
Η εταιρεία έχει συµµετάσχει και συµµετέχει ενεργά στο σύνολο σχεδόν των Ελληνικών και διεθνών
προγραµµάτων, ιδιωτικών και ∆ηµόσιων, πού βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ελλάδα για την δηµιουργία
καταδυτικών πάρκων και υποβρύχιων Μουσείων.
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Είναι νοµικός Σύµβουλος τής εταιρείας Ελληνικά Καταδυτικά Πάρκα ΑΕ, πρώτης και µόνης στον κλάδο
αυτόν στην Ελλάδα, και παρέχει τις συµβουλές της σε ∆ήµους, Νοµαρχίες και άλλους φορείς για το
ίδιο αντικείµενο.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο νοµικός ∆. Μαρκάτος ήταν ο πρώτος, που δηµοσίευσε ήδη από το 1987 την
ιδέα ενός δικτύου υποβρύχιων πάρκων ως ολοκληρωµένου µέτρου περιβαλλοντικής προστασίας και
διαχείρισης.
Τµήµα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίαςwww.ape.uth.gr
Το Τµήµα Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής & Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας,
λειτουργεί από το Ακαδηµαϊκό Έτος 2002 – 2003 και λειτούργησε αυτοδύναµα για πρώτη φορά κατά
την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2003 – 2004. Μετονοµάστηκε µόλις φέτος σε Τµήµα Γεωπονίας
Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος. Σήµερα, περιλαµβάνει στο έµψυχο επιστηµονικό δυναµικό
του δεκαέξι (16) µέλη ∆.Ε.Π. και δύο (2) σε αναµονή ΦΕΚ. Είναι το µοναδικό Τµήµα πενταετούς
φοίτησης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας µας, σε τρεις βασικούς άξονες όπως
προκύπτει και από το νέο Πρόγραµµα Σπουδών
1. Αλιεία και Υδατοκαλλιέργειες
2. Τεχνολογία και Marketing Αλιευµάτων
3. ∆ιαχείριση Υδάτινου Περιβάλλοντος
Στο Τµήµα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος λειτουργούν τα εξής εγκεκριµένα
εργαστήρια:
1. Εργαστήριο Ιχθυολογίας-Υδροβιολογίας
2. Εργαστήριο Ωκεανογραφίας
3. Εργαστήριο Αγροµετεωρολογίας
4. Εργαστήριο Προστασίας Ζωϊκού Κεφαλαίου
5. Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζωϊκών Οργανισµών και πρόκειται να λειτουργήσουν µελλοντικά
και τα εξής υπό έγκριση εργαστήρια :
6. Εργαστήριο Αλιείας
7. Εργαστήριο Υδατοκαλλιεργειών
8. Εργαστήριο Οικοϋδρολογίας
9. Εργαστήριο Πληροφορικής
Το Τµήµα περιλαµβάνει τρεις εµβαθύνσεις σπουδών, οµώνυµες µε τους τρεις βασικούς του άξονες
όπως αναφέρθηκαν παραπάνω. Ανεξάρτητα από την εµβάθυνση, προβλέπονται κοινά υποχρεωτικά
µαθήµατα ώστε να παρέχεται σφαιρική γνώση και να είναι δυνατή η απορρόφηση των αποφοίτων
του Τµήµατος από όλο το φάσµα της Γεωπονικής Ιχθυολογικής Επιστήµης.
Οι σπουδές διαρκούν πέντε έτη (δέκα εξάµηνα). Για τη λήψη του πτυχίου, είναι υποχρεωτική η
εκπόνηση πτυχιακής διατριβής η οποία µπορεί να είναι βιβλιογραφικού ή ερευνητικού χαρακτήρα. Οι
φοιτητές, υποχρεούνται επίσης σε Πρακτική Άσκηση τετράµηνης διάρκειας κατά τις δύο θερινές
περιόδους µεταξύ έκτου–έβδοµου και όγδοου–ένατου εξαµήνου, σε φορείς του ∆ηµοσίου και του
Ιδιωτικού Τοµέα.
Στο Τµήµα, λειτουργούν δύο διαφορετικά Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπου γίνονται
δεκτοί υποψήφιοι για Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης και για εκπόνηση ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής.
Το πρώτο από αυτά είναι το ∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆.Π.Μ.Σ.) το οποίο
οδηγεί σε Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.) στα «Σύγχρονα Συστήµατα Αγροτικής
Παραγωγής στο Μεσογειακό Χώρο, µε Έµφαση στην Αειφορική Παραγωγή και τη χρησιµοποίηση
Νέων Τεχνολογιών», στην κατεύθυνση Αλιευτική και Υδρόβια Ζωική Παραγωγή.
Το δεύτερο είναι το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και
Υδάτινου Περιβάλλοντος το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.) στην
«Αειφορική ∆ιαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος». Και τα δύο οδηγούν στη συνέχεια σε ∆ιδακτορικό
∆ίπλωµα στις Γεωπονικές Επιστήµες, µετά την περάτωση των Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Οι δραστηριότητες του Τµήµατος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος που
συµβάλλουν στην ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής της Ελλάδας είναι εκπαιδευτικές,
ερευνητικές και παραγωγικές.
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Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας οργανώνονται τακτικά εκπαιδευτικές εκδροµές που
φέρνουν τους φοιτητές σε επαφή µε τα προβλήµατα της ιχθυολογίας και του υδάτινου
περιβάλλοντος
Στα πλαίσια της έρευνας των µελών ∆.Ε.Π. του Τµήµατος µελετώνται, µεταξύ των άλλων, διάφορα
θέµατα που αφορούν γενικά την υδρόβια ζωϊκή παραγωγή και το υδάτινο περιβάλλον της χώρας και
σε πολλές περιπτώσεις ειδικότερα της Θεσσαλίας. Χρηµατοδότης της έρευνας είναι το Π.Θ. (Επιτροπή
Ερευνών), διάφοροι δηµόσιοι (π.χ. Γ.Γ.Ε.Τ., Υπουργεία, κλπ.), ή ιδιωτικοί φορείς, οι Ο.Τ.Α., η Ε.Ε.
κ.λπ. (Βλ. Πίνακα Ερευνητικών Προγραµµάτων).
Επίσης σηµαντική είναι η συµµετοχή και η συµβολή των µελών ∆.Ε.Π. του Τµήµατος ως οµιλητές ή
συντονιστές σε εκπαιδευτικά και επιµορφωτικά προγράµµατα που υλοποιούνται από διάφορους
φορείς (του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα).
Στον παραγωγικό τοµέα τα µέλη ∆.Ε.Π. του τµήµατος µε την επιστηµονική γνώση και εµπειρία τους
είναι σύµβουλοι ή µελετητές σε επιστηµονικά και αναπτυξιακά προγράµµατα διαφόρων φορέων.
Έχει καθιερωθεί µε επιτυχία η οργάνωση και διεξαγωγή του Πανελληνίου Συνεδρίου Υδροβιολογίας –
Αλιείας από το Τµήµα. Ήδη µέχρι σήµερα έχουν πραγµατοποιηθεί δύο Συνέδρια το 2003 και το 2005,
µε τίτλους :
1. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υδροβιολογίας – Αλιείας. "Αλιεία – Υδατοκαλλιέργειες. Αντικρουόµενες ή
παράλληλες δραστηριότητες. Η θέση της γυναίκας σ’ αυτές". Βόλος, 2003.
2. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υδροβιολογίας – Αλιείας. "Προκλήσεις & προοπτικές στο marketing και
στην τεχνολογία των ιχθυηρών". Βόλος, 2005.
Οι ανάγκες βιβλιοθήκης των φοιτητών της Σχολής Γεωπονικών Επιστηµών καλύπτονται από την
Κεντρική Βιβλιοθήκη και το Παράρτηµά της στο Φυτόκο. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας
είναι από τις πρώτες µηχανογραφηµένες βιβλιοθήκες στην Ελλάδα.
Οι πτυχιούχοι Γεωπόνοι Ιχθυολόγοι του Τµήµατος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου
Περιβάλλοντος, έχουν τα προσόντα και τις δυνατότητες ν’ απασχοληθούν γενικά σε ∆ηµόσιους
Οργανισµούς, στον Ιδιωτικό Τοµέα και σε ∆ιεθνείς Οργανισµούς, όπως συγκεκριµένα ορίζεται στο
Φ.Ε.Κ. του προσοντολογίου (Π.∆. 347/2003) και στο Φ.Ε.Κ. για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα του
κλάδου των Γεωτεχνικών (Π.∆. 344/2000).
Το Τµήµα συµµετέχει σε πολλά εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράµµατα (Κοινοτικά και Εθνικά), τα
οποία και αποτελούν τη βασική πηγή χρηµατοδότησης των ερευνητικών του δραστηριοτήτων.
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6.2 Φερεγγυότητα και ικανότητα συντονιστή εταίρου
Στην παράγραφο αυτή δίνονται συνοπτικά τα στοιχεία του προφίλ της Ατλαντίς Συµβουλευτική Α.Ε.
που αποδεικνύουν τη φερεγγυότητα και την ικανότητα της εταιρείας να αναλάβει το ρόλο του
συντονιστή του έργου. Το αναλυτικό προφίλ της εταιρείας δίνεται στο Παράρτηµα.
Α) Προηγούµενη εµπειρία ως συντονιστής
Η Ατλαντίς Συµβουλευτική Α.Ε. διαθέτει µεγάλη εµπειρία στο συντονισµό προγραµµάτων
χρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και Εθνικών Προγραµµάτων. Έχει
συµµετάσχει σε έναν σηµαντικό αριθµό σχετικών έργων στα οποία είχε το ρόλο του συντονιστή,
και ήταν υπεύθυνη για την τεχνική, οικονοµική, και διοικητική διαχείριση του έργου εκ µέρους της
κοινοπραξίας υλοποίησης, η οποία αποτελούταν σε πολλές περιπτώσεις από έναν µεγάλο αριθµό
φορέων από διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδεικτικά αναφέρονται τα έργα:
• VIP-NET, το οποίο
είχε ως αντικείµενο την ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου συνόλου
µεθοδολογιών, αλγορίθµων και υπολογιστικών εργαλείων για το σχεδιασµό και τη λειτουργία
σύγχρονων δικτύων κατασκευής και µεταποίησης, καθώς επίσης και ολόκληρων αλυσίδων
προµηθειών, ικανοποιώντας έναν αριθµό ταυτόχρονων στόχων και περιορισµών βιωσιµότητας,
επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα το βέλτιστο βαθµό ανταγωνιστικότητας και συνεργασίας. Στο έργο
συµµετείχαν 14 εταίροι (ακαδηµαϊκοί οργανισµοί, ερευνητικά ινστιτούτα και ιδιωτικές εταιρείες)
από 6 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Ανάπτυξη και τη λειτουργία της καινοτόµου ιστοσελίδας ηλεκτρονικής στελέχωσης και ανάπτυξης
καριέρας για το χώρο της πληροφορικής www.change2it.com. Η ανάπτυξη της υπηρεσίας έγινε
στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου MULTITRAIN το οποίο ανατέθηκε στην ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., η οποία αποτελούσε και τον επικεφαλή εταίρο του έργου, από τη Γενική
∆ιεύθυνση της Κοινωνίας της Πληροφορίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το www.Change2IT.com
έλαβε τον τίτλο του “European IST Prize Nominee 2005”, το οποίο είναι το πιο διακεκριµένο
βραβείο για καινοτόµα προϊόντα και υπηρεσίες στον τοµέα των Τεχνολογιών της Κοινωνίας της
Πληροφορίας.
• eBiz-Match, το οποίο έχει ως στόχο την ανάπτυξη της διαδικτυακής πλατφόρµα Go4eBiz.com η
οποία είναι µια πρωτοποριακή προσπάθεια που φέρνει σε άµεση επαφή µικροµεσαίες επιχειρήσεις,
που επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου, µε εταιρείες ή
ελεύθερους επαγγελµατίες παροχής λύσεων η-επιχειρείν. Χρηµατοδοτείται από τη Γενική
Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.).
Παρακάτω παρατίθεται πίνακας µε τα σχετικά έργα της εταιρείας αναλυτικά.
Υπεύθυνος για το συντονισµό του έργου θα είναι ο κ. Άγγελος Μαγκλής, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων
Σύµβουλος της Ατλαντίς Συµβουλευτική Α.Ε. Ο κ. Μαγκλής έχει δίπλωµα Πολιτικού Μηχανικού και
µεταπτυχιακό δίπλωµα στην Τεχνολογική Εξέλιξη και Βιοµηχανική Στρατηγική από το Πανεπιστήµιο
του Manchester. Είναι εκπρόσωπος από την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Επιστήµης και
Τεχνολογίας σχετικά µε τις µελλοντολογικές επιπτώσεις της εξέλιξης της Επιστήµης και Τεχνολογίας,
και συµµετέχει σε λίστες ειδικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων. Η
εµπειρία του περιλαµβάνει το project management, τον σχεδιασµό, και την υλοποίηση έργων στους
ακόλουθους τοµείς ενδιαφέροντος: Μελέτες Αποτίµησης και Αξιολόγησης, Μελέτες Πολιτικής για την
Επιστήµη και την Τεχνολογία, Επιχειρηµατικά Σχέδια, Μελέτες Οργάνωσης Επιχειρήσεων, Καινοτοµία,
Μεταφορά Τεχνολογίας, Πληροφορική, και Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις.
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Α/Α

ΠΕΛΑΤΗΣ

1

Ευρωπαϊκή
Επιτροπή – Γ∆
Επιχειρήσεων και
Βιοµηχανίας

2

Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
Γ.∆. Έρευνας

3

Ευρωπαϊκή
Επιτροπή –
Γενική
∆ιεύθυνση
Κοινωνία της
Πληροφορίας

4

Γενική
∆ιεύθυνση της
Κοινωνίας της
Πληροφορίας
της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής –

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Gate2Start: Πρόκειται για ένα ριζοσπαστικό
µοντέλο για την επιτυχή εκµετάλλευση της
καινοτοµίας που προέρχεται από ερευνητικές
δραστηριότητες. Στόχος του έργου είναι να φέρει
την επιχειρηµατικότητα και την εξειδίκευση της
αγοράς εκεί που ξεκινά η εφαρµοσµένη έρευνα.
Το έργο έχει σαν στόχο την οργάνωση σεµιναρίων
για την αφύπνιση και την εκπαίδευση των
ερευνητών και των επιχειρηµατιών σχετικά µε
θέµατα επιχειρηµατικότητας και της αγοράς
γενικότερα, καθώς και η παροχή βοήθειας. Επίσης,
στόχος είναι η οργάνωση οµάδων συζήτησης και η
δηµιουργία τοπικών δικτύων από βασικούς
παράγοντες που επηρεάζουν την καινοτοµία.
VIP-NET (GROWTH): Συντονιστής στο Ερευνητικό
Έργο
Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη αλγορίθµων,
µεθόδων και λογισµικού για την αντιµετώπιση
προβληµάτων βελτιστοποίησης λειτουργίας
καθετοποιηµένων βιοµηχανικών µονάδων και
κατανεµηµένων µονάδων παραγωγής µε
βελτιστοποίηση στο σύνολο της παραγωγικής
αλυσίδας

Στα πλαίσια του έργου “Change2IT.com” του
προγράµµατος eTEN της θα διεξαχθεί µία
αξιολόγηση
της
αγοράς
της
υπηρεσίας
www.Change2IT.com σε έξι Ευρωπαϊκές χώρες,
µε στόχο την ετοιµασία σχεδίου εξάπλωσης της
υπηρεσίας στις αγορές του εξωτερικού. Οι χώρες
που θα µελετηθούν είναι οι Γερµανία, Ιταλία,
Ισπανία, Κύπρος, Ολλανδία και Ρουµανία.

Ανάπτυξη και προώθηση καινοτόµου προϊόντος /
υπηρεσίας Change2IT (www.change2IT.com)
ΈΡΓΟ (MULTITRAIN)
Το έργο συνίσταται στην ανάπτυξη και τη
λειτουργία µίας καινοτόµου ιστοσελίδας
ηλεκτρονικής στελέχωσης και ανάπτυξης καριέρας
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∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ

15/12/2005 –
14/6/2008

1/1/01 –
31/12/03)3 έτη

2006-2007

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(Αµοιβή
ΕΥΡΩ)

1.086.998

2.579.912

432.650

Οκτώβριος 2003 –
Σεπτέµβριος 2004
(12 ΜΗΝΕΣ)

67

1.388.957 €

ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Σ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Η Ατλαντίς έχει τη
γενικότερη εποπτεία
και υλοποίηση του
έργου σε συνεργασία
µε τους υπόλοιπους
εταίρους.

13,7%

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΕΠΙΤΥΧΩΣ

Συντονιστής του
έργου, υπεύθυνη για
την διεξαγωγή των
µελετών εφαρµογής
στη βιοµηχανία.

13,2%

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΕΠΙΤΥΧΩΣ

Ανάλυση της αγοράς
στην
Ελλάδα
και
στην
Κύπρο
και
διερεύνηση
των
αναγκών
προσαρµογής
της
υπηρεσίας στις δύο
χώρες. Προσαρµογή
της υπηρεσίας για τη
δεύτερη
πιλοτική
λειτουργία. Σύνθεση
του Επιχειρηµατικού
Σχεδίου
και
του
Τελικού
Σχεδίου
Εξάπλωσης
του
www.Change2IT.com
Συντονιστής του
έργου.
Επιχειρησιακός
Σχεδιασµός, Project
Management,
Ποιοτικός Έλεγχος,

33%

32,7%

Α/Α

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Πρόγραµµα
eContent

για το χώρο της πληροφορικής που
διαφοροποιείται πλήρως από όλες τις υπάρχουσες
υπηρεσίες. Από τον Σεπτέµβριο 2004 ξεκίνησε η
εµπορική λειτουργία της στην Ελλάδα. Αυτόν τον
καιρό γίνονται διαπραγµατεύσεις µε τοπικούς
αντιπροσώπους µε σκοπό την λειτουργία της
υπηρεσίας στις παρακάτω χώρες: Βέλγιο,
Ολλανδία, Ιταλία, Γερµανία, Ισπανία, Ρουµανία,
Γαλλία, Βουλγαρία, Σλοβακία, Τσεχία, Ρωσία,
Κύπρο, Ινδία, Κίνα
Συλλογή µέσω ερωτηµατολογίου & ανάλυση
ποσοτικών και ποιοτικών δεδοµένων από δείγµα
ολοκληρωµένων έργων του 5ου ΠΠ µε σκοπό την
αποτίµηση των επιπτώσεων των πολιτικών και
των µέτρων ενίσχυσης της έρευνας και
τεχνολογικής ανάπτυξης που προωθεί σε
οργανισµούς και επιχειρήσεις ανά την Ευρώπη.

5

Ευρωπαϊκή
Επιτροπή – Γ∆
Έρευνας

6

Ευρωπαϊκή
Επιτροπή –
Γενική
Γραµµατεία
Εκπαίδευσης &
Πολιτισµού,
Πρόγραµµα
Leonardo Da
Vinci

Trasnational Network Project for the Adaptation,
Promotion, Dissemination and Improving of an
Innovation Management Training Package
through Europe (INNO – PRO)
www.inno-pro.com

Επιτροπή – Γ∆
Έρευνας

SME-LOT2 – Παρακολούθηση των έργων ΕΤΑ
(έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης) των ΜΜΕ
στο πλαίσιο των Exploratory Awards, CRAFT και
των προγραµµάτων του 5ου ΠΠ της ΕΕ. Το έργο
περιλαµβάνει και µελέτες ικανοποίησης πελατών
(customer-satisfaction) και αποτίµησης
επιτπώσεων (impact assessment) µέσω ερευνών
ερωτηµατολογίων και ανάλυσης στατιστικών
δεδοµένων

7

8

Γενική
Γραµµατεία
Έρευνας και
Τεχνολογίας
(Γ.Γ.Ε.Τ.) Ebusiness)».

∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ

2004-2005

131.600,00

2001-2004

812.671

2001-2003

397.890,00

E-BIZ MATCH: θα αναπτυχθεί η διαδικτυακή
πλατφόρµα E-mporium.Net η οποία είναι µια
πρωτοποριακή προσπάθεια που φέρνει σε άµεση
επαφή µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που επιθυµούν
να δραστηριοποιηθούν στο χώρο του
ηλεκτρονικού εµπορίου, µε εταιρίες ή ελεύθερους
επαγγελµατίες παροχής λύσεων η-επιχειρείν
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(Αµοιβή
ΕΥΡΩ)

624.740,15

68

ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ
Υπεύθυνη εταιρία
∆οκιµαστικής
Λειτουργίας.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΕΠΙΤΥΧΩΣ

Συλλογή Συντονιστής
& Ανάδοχος του
έργου. µέσω
ερωτηµατολογίου &
ανάλυση ποσοτικών
και ποιοτικών
δεδοµένων

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΕΠΙΤΥΧΩΣ

∆ιαχείριση Έργου /
Project Management
και Συντονισµός

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΕΠΙΤΥΧΩΣ

Ολική ∆ιαχείριση του
Έργου / Project
Management και
Υλοποίηση της
Μελέτης

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΕΠΙΤΥΧΩΣ

Συντονιστής &
Ανάδοχος του
έργου.
Επιχειρησιακός
Σχεδιασµός,
Project
Management,
Πιοτικός Έλεγχος,
Υπεύθυνη εταιρία
∆οκιµαστικής
Λειτουργίας.

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Σ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

100%

10%

100%

26.3 %

Συµµετοχή σε αναπτυξιακά ή/και ευρωπαϊκά προγράµµατα
Εκτός από τα αναπτυξιακά ή/και ευρωπαϊκά προγράµµατα τα οποία αναφέρονται στην προηγούµενη
παράγραφο, και στα οποία η εταιρεία είχε το ρόλο του συντονιστή, η Ατλαντίς Συµβουλευτική Α.Ε.
έχει συµµετάσχει ως εταίρος σε έναν µεγάλο αριθµό σχετικών προγραµµάτων. Παρακάτω
παρατίθεται πίνακας µε τα σχετικά έργα της εταιρείας
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Α/Α

1

2

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(Αµοιβή
ΕΥΡΩ)

ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ

Υπουργείο
Υγείας και
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης

Παροχή υπηρεσιών Εµπειρογνώµονα –
Συµβούλου Υποστήριξης στο πλαίσιο σχεδιασµού
του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης
(ΕΣΣΑ) της περιόδου 2007-2013
Το έργο έχει ως στόχο την υποστήριξη του
Υπουργείου στη διαµόρφωση των
Προγραµµατικών Κειµένων και του Αναπτυξιακού
Προγράµµατός του για την επόµενη
προγραµµατική περίοδο (2007-2013).

23/9/2005
- 23/9/2006

100.000 €

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΚτΠ Α.Ε.

Σύµβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Σύµβουλοι
Τεχνικής Υποστήριξης Περιφερειών για δράσεις
της ΚτΠ – Υποέργο 4 – Σύµβουλοι Τεχνικής
Υποστήριξης για δράσεις ΚτΠ στην Περιφέρειας
Ηπείρου

2005 (12 µήνες)

68.499

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ
ΕΡΓΟ
Στο πλαίσιο του έργου
η Ατλαντίς
Συµβουλευτική είναι
υπεύθυνη για : την
οργάνωση
διαβούλευσης µε
αρµόδιους φορείς, την
επισκόπηση της
υφιστάµενης
κατάστασης, σύνθεση
Σχεδίου Προγράµµατος
Ανάπτυξης, την έκθεση
Ωρίµων Έργων για την
εκκίνηση της ∆΄
Προγραµµατικής
Περιόδου και υποβολή
τελικών κειµένων.
1. Εντοπισµός και
ανάλυση των
συνεργιών µεταξύ των
δράσεων του ΕΠ ΚτΠ
και του ΕΠ της
Περιφέρειας για τη
µεγιστοποίηση του
οφέλους της
Περιφέρειας από έργα
ΚτΠ
2. Συνεργασία µε τη
ΣΕΣΥ της Περιφέρειας
για την προώθηση των
δράσεων της ΚτΠ
3. Υποστήριξη της
Περιφέρειας στη
σύνταξη και υποβολή
προτάσεων ένταξης
έργων προς την ΕΥ∆ ΕΠ
της Περιφέρειας, και
την ΕΥ∆ ΚτΠ
4. Υποστήριξη της
Περιφέρειας στην
επικοινωνία της µε την
ΕΥ∆ ΕΠ της
Περιφέρειας και την
ΕΥ∆ ΚτΠ
5. Υποστήριξη της
Περιφέρειας στον

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Σ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

100%

100%

Α/Α

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(Αµοιβή
ΕΥΡΩ)

ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ
ΕΡΓΟ
αναλυτικό σχεδιασµό
και στην
παρακολούθηση της
υλοποίησης των έργων,
µέσω µοντέλου
συγκεντρωτικής
διαχείρισης

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Σ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

Αντικείµενο της µελέτης αποτελούν:
•
•

3

Παρατηρητήτιο
για την Κοινωνία
της
Πληροφορίας

•

•

4

5

Γενική
Γραµµατεία
Έρευνας και
Τεχνολογίας

Επιµελητήριο
∆ράµας

Η καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης
στον Ελλαδικό χώρο
Η ανάδειξη καλών πρακτικών στη χρήση ΤΠΕ
στην υγεία σε Ευρωπαϊκό και ∆ιεθνές
Επίπεδο
Η διεξαγωγή τριών (3) ερευνών πεδίου µε
στόχο την αποτύπωση της επίπτωσης της
χρήσης ΤΠΕ στην Υγεία καθώς και η
ανάδειξη σηµείων που αποτελούν πρόβληµα
για τη διείσδυση των ΤΠΕ στον κλάδο
Στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων
των Ερευνών πεδίου ώστε να προκύψουν
τιµές σε δείκτες που θα αναπτύξει ο
Ανάδοχος µε στόχο την µέτρηση και
αξιολόγηση των ΤΠΕ στην υγεία.
Μέτρηση της διεθνοποίησης της ελληνικής
οικονοµίας και της ερευνητικής – τεχνολογικής –
καινοτοµικής δραστηριότητας, 1995 –2005.

Επιλογή συµβούλου-µελετητή για την υλοποίηση
του Υποέργου ΙΙ «Ενίσχυση ∆οµών
Επιχειρηµατικότητας» στα πλαίσια του Π.Κ.Π.
INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑ∆Α –
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ που έχει εγκριθεί για το Επιµελητήριο
∆ράµας µε τίτλο «Μαζί στην Ευρώπη».

ΠΡΟΤΑΣΗ Π.Κ.Σ.Α. "Άνω Μαγνήτων Νήσοι"/ ap5479

11/2006 – 5/2008

76.550

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Εξέταση καλών
πρακτικών χρήσης ΤΠΕ
στην Υγεία, έρευνα
ερωτηµατολογίου,
υπολογισµών δεικτών
και πρόταση για
πολιτικές

11/2006 – 2/2008

88.000

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Μελετητής

100%

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Έρευνα και σύνταξη
µελέτης για τη
Συνέργεια και τη
Συµπληρωµατικότητα
Έργων και ∆ράσεων
του ΠΕΠ ΑΜΘ µε τα
προγράµµατα
∆ιασυνοριακής
Συνεργασίας.
Μελέτη Ανάπτυξης και
πιστοποίησης
Συστηµάτων σύµφωνα
µε το διεθνές πρότυπο
ISO 9001 για τους
φορείς επιχειρηµατικής
υποστήριξης.
∆ίγλωσσος Οδηγός
Προβολής

100%

10/2006 – 2/2007

71

58.823,53

60%

Α/Α

ΠΕΛΑΤΗΣ

6

Επιµελητήριο
∆ράµας

7

∆ήµος
Πορταριάς

8

Ευρωπαϊκή
Επιτροπή – Γ∆
Έρευνας

9

Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
Γ.∆. Έρευνας

10

Γενική
∆ιεύθυνση της
Κοινωνίας της
Πληροφορίας
της Ευρωπαϊκής

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Επιλογή συµβούλου-µελετητή για την υλοποίηση
της ∆ράσης Συµβουλευτικής στα πλαίσια της ΚΠ
INTERREG IIIB, MEDOC που έχει εγκριθεί για το
Επιµελητήριο ∆ράµας µε τίτλο «STEP: Αειφορική
Τεχνολογία για Εξοικονόµηση Πόρων στην
Επεξεργασία Τροφίµων»
Υποστήριξη του δήµου στην Προσυµβατική
∆ιαδικασία Επιλογής Σ∆ΙΤ για την Κατασκευή
Χώρου Στάθµευσης Αυτοκινήτων εντός των Ορίων
Οικισµού Πορταριάς, ∆ Πορταριάς Ν. Μαγνησιας
S-FORCE: Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση των
ευρωπαϊκών ΜΜΕ του τοµέα των Τεχνολογιών
Πληροφορίας και
Επικοινωνιών (Τοµέας Ασφάλειας) που
αντιµετωπίζουν ερευνητικά προβλήµατα.
Κατά τη διάρκεια του έργου θα
πραγµατοποιηθούν:
- Καταγραφή των αναγκών των ΜΜΕ του τοµέα
των ΤΠΕ (υποτοµέας Ασφάλειας) σε θέµατα
έρευνας και ανάπτυξης και αποτύπωση των
Κρίσιµων Παραγόντων Επιτυχίας της ερευνητικής
τους δραστηριότητας.
- Καταγραφή των αναγκών των ΜΜΕ σε θέµατα
τεχνολογιών ασφάλειας και την επίλυση των
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν µε την
υιοθέτηση νέων τεχνολογιών.
- ∆ιοργάνωση σεµιναρίων και εκπαιδευτικών
δράσεων για τις ΜΜΕ αναφορικά µε ερευνητικά
ζητήµατα
- Ενίσχυση ένταξης ΜΜΕ σε τρέχοντα ή νέα
ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα
- Ενίσχυση δικτύωσης των ΜΜΕ σε θέµατα
έρευνας.
SMART²EAM: Εξελιγµένο Πείραµα ∆ιαχείρισης
Γνώσης για Έξυπνες, ∆ικτυωµένες Επιχειρήσεις
Μεταφοράς Τεχνολογίας. Σκοπός του έργου είναι
να αξιολογήσει, να εκτιµήσει και να τεκµηριώσει
την επίδραση ενός κατανεµηµένου ηλεκτρονικού
περιβάλλοντος συνεργασίας µέσω διαδικτύου
µεταξύ επιχειρήσεων µεταφοράς τεχνολογίας.
Eutrek - Assessment of Key Business, Technical
and Localisation Aspects for the Successful
Deployment of a Multilingual Equity Analysis Web
Service in Europe
To έργο EUtrek έχει ως αντικείµενο τη µελέτη
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ
ΕΡΓΟ
∆ηµιουργία CD-ROM

∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(Αµοιβή
ΕΥΡΩ)

ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ

11/2006 – 2/2008

45.000,00

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Μελετητής

100%

10/2006 – 10/2007

51.428,57

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Μελετητής

100%

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

1. Ενηµέρωση των
Ελληνικών ΜΜΕ για τις
εξελίξεις στην Έρευνα
και τις νέες τεχνολογίες
που αφορούν την
ασφάλεια
2. Η υποστήριξη των
Ελληνικών ΜΜΕ να
συµµετάσχουν σε έργα
Ε&Α που έχουν σα θέµα
την ενίσχυση της
ασφάλειας

6%

1.113.905

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΕΠΙΤΥΧΩΣ

Τεκµηρίωση του
Πληροφοριακού
Συστήµατος ∆.Ο.Γ και
Πιλοτική Εφαρµογής
του Πληροφοριακού
Συστήµατος

12 %

388.791

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΕΠΙΤΥΧΩΣ

Η Ατλαντίς υπήρξε
υπεύθυνη για την
Έρευνα Αγοράς στον
Ευρωπαϊκό χώρο

32,8%

1/1/2006 –
31/12/2008

1.637.705

1/9/02 - 30/6/03
(22 µήνες)

1/2004 – 9/2004
(9 µήνες)

72

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Σ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

Α/Α

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Επιτροπής –
Πρόγραµµα
eContent

βιωσιµότητας της διαδικτυακής υπηρεσίας
υποστήριξης επενδυτικών αποφάσεων EUtrek

11

ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
(Γ.Γ.Ε.Τ)

12

Ευρωπαϊκή
Επιτροπή –
Γενική
Γραµµατεία
Εκπαίδευσης &
Πολιτισµού,
Πρόγραµµα
Leonardo Da
Vinci

13

Ευρωπαϊκή
Επιτροπή–
Γενική
Γραµµατεία
Εκπαίδευσης &
Πολιτισµού,
Πρόγραµµα
Leonardo Da
Vinci

14

Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
Γ.∆. Έρευνας

15

Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
Γ.∆. Έρευνας

16

Ευρωπαϊκή
Επιτροπή

∆Ι.ΟΡΓΑΝΩ.ΣΗ - ∆ιαχείριση Οργανωσιακής
Γνώσης για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις. έρευνα,
σχεδιασµός, ανάπτυξη και εφαρµογή συστηµάτων
διαχείρισης οργανωσιακής γνώσης (∆ΟΓ).
ανάπτυξη και τεκµηρίωση ενός άµεσα
εφαρµόσιµου πληροφοριακού συστήµατος
ανοικτής αρχιτεκτονικής για την υποστήριξη της
∆.Ο.Γ
“I-CUBED: The Innovation and Incubation
Initiative : Raising the Capacity of Business
Support Providers in the Successful Incubation
and Support of High Growth Enterprises” Το i³
είναι ένα καινοτόµο έργο µια που αποτελεί την
πρώτη περιεκτική διαδικτυακή εκπαιδευτική
προσέγγιση που στοχεύει ευθέως στα στελέχη και
το προσωπικό θερµοκοιτίδων , BICs (Business
Innovation Centres – Κέντρα Επιχειρηµατικής
Καινοτοµίας) και συµβούλους επιχειρήσεων και
που ασχολείται ειδικότερα µε τις εξειφδικευµένες
απαιτήσεις υποστήριξης υψηλής ανάπτυξης ΜΜΕ.
www.icubed-eu.com
www.highgrowthadviser.com
“E – STUDY PLATFORM‘’ . Tελικό προϊόν του
έργου είναι µια e-study πλατφόρµα
αντιλαµβανόµενη ως ένα σύστηµα τριών
συνδιαζόµενων συστατικών: Καινοτόµος
µεθοδολογία και οργάνωση της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, Ενηµερωµένο περιεχόµενο της
µελέτης (κυρίως όσον αφορά θέµατα
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης /e-government &
θέµατα ηλεκτρονικού επειχειρείν/e-business και
Υποστηρικτικά εργαλεία ICT
MEDTECH-T3M
Το έργο MEDTECH-T3M, είχε σα στόχο την
ενηµέρωση και προετοιµασία των ΜΜΕ στο χώρο
της ιατρικής τεχνολογίας για τη συµµετοχή τους
σε έργα του 5ου ΠΠ.

∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ

1/11/03 – 31/10/05
(24 Μήνες)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(Αµοιβή
ΕΥΡΩ)

544.500 €

ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ
ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Σ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Τεκµηρίωση του
Πληροφοριακού
Συστήµατος ∆.Ο.Γ και
Πιλοτική Εφαρµογής
του Πληροφοριακού
Συστήµατος .

16,5%

20.5%

2002-2005

396,993

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΕΠΙΤΥΧΩΣ

Η Ατλαντίς ήταν
υπεύθυνη για για την
εσωτερική αξιολόγηση
του έργου και για την
προσαρµογή των
αποτελεσµάτων στα
ελληνικά δεδοµένα

2000-2003

159.667

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΕΠΙΤΥΧΩΣ

∆ιαµόρφωση
εκπαιδευτικού υλικού

11,6%

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΕΠΙΤΥΧΩΣ

Ενηµέρωση και
υποστήριξη στην
υποβολή προτάσεων
ελληνικών ΜΜΕ

13.32%

1/1/200031/12/2002

774.421

INTENSE: To έργο INTENSE, είχε σα στόχο την
ενηµέρωση των ΜΜΕ για τις οικονοµικές και
Τεχνολογικές ευκαιρίες σε θέµατα ενέργειας.

1/1/200031/12/2002

744.389

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΕΠΙΤΥΧΩΣ

CRUISING: Στόχος του έργου ήταν η ενηµέρωση
των ΜΜΕ γύρω από τις δυνατότητες που έχουν να

1/2/1999 –
31/7/2000

38.000 ECU

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΕΠΙΤΥΧΩΣ
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Ενηµέρωση και
υποστήριξη στην
υποβολή προτάσεων
ελληνικών ΜΜΕ
Έγινε αποστορλή
ενηµερωτικού δελτίου

12.51%

23,9%

Α/Α

17

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Γ.∆. ΧΙΙΙ/Β.3

συµµετάσχουν σε ευρωπαϊκά ερευνητικά
χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα και
συγκεκριµένα να τις υποβοηθήσουν στην υποβολή
προτάσεων Exploratory Award (EA) και GROWTH.

Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
Γ.∆. ΧΙΙ

EUROMANAGEMENT: Το συγκεκριµένο έργο
περιελάµβανε την επιλογή (µέσω τεχνολογικών
επισκοπήσεων - technology audits) επιχειρήσεων
µε σηµαντικές ερευνητικές προοπτικές και την
ενηµέρωση αυτών για τις ευκαιρίες που
προσφέρονται από τα ερευνητικά προγράµµατα
του Προγράµµατος Πλαισίου.
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∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(Αµοιβή
ΕΥΡΩ)

ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ

20/12/94 – 31/3/99

487.980 ECU

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΕΠΙΤΥΧΩΣ

74

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ
ΕΡΓΟ
σχετικά µε τους
στόχους του έργου σε
2.400 εταιρείες,
διοργανώθηκαν 2
σεµινάρια (1 στη
Θεσσαλονίκη και 1 στην
Αθήνα),
πραγµατοποιήθηκαν 89
τεχνολογικές επισκέψεις
(audits) σε επιχειρήσεις
και τελικά από την
προσπάθεια αυτή
προέκυψε η υποβολή
τεσσάρων προτάσεων
Exploratory Award και
µια GROWTH.
Τεχνολογικές
επισκέψεις (audits) και
προσωπικές
συναντήσεις
πραγµατοποιήθηκαν σε
περισσότερες από 30
ΜΜΕ της Βόρειας
Ελλάδας.

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Σ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

100%

Γ) Στελέχωση
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε στελεχώνεται από ∆ιπλωµατούχους Μηχανικούς,
Οικονοµολόγους, και απόφοιτους Θετικών Σχολών µε µεταπτυχιακές σπουδές σε ειδικούς τοµείς
της οικονοµικής δραστηριότητας καθώς και σε σχετικές, µε τις δράσεις που θα υλοποιηθούν από
την εταιρεία, γνωστικές επιστηµονικές περιοχές. Το στελεχιακό δυναµικό του οµίλου της
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. απαρτίζεται από 60 επιστήµονες διαφόρων ειδικοτήτων, ενώ
παράλληλα η εταιρεία διαθέτει δίκτυο 80 και πλέον εξειδικευµένων συνεργατών στην Ελλάδα και
σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι διακρίνονται για το υψηλό επίπεδο γνώσεων,
εξειδίκευσης και επαγγελµατισµού τους. Παράλληλα, η εταιρεία διαθέτει και επαρκές διοικητικό
προσωπικό για την εξασφάλιση του απαραίτητου συντονισµού κατά την υποβολή του Π.Σ.Κ.Α.
∆) ∆ιοικητική, χρηµατοοικονοµική και διαχειριστική ικανότητα
Η οργανωτική δοµή της εταιρείας περιλαµβάνει 5 τµήµατα µε διακριτές αρµοδιότητες, µε βάση τις
προσφερόµενες υπηρεσίες:
•
Τµήµα Χρηµατοδοτικών Προγραµµάτων
•
Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού
•
Τµήµα Πολιτικής της Επιστήµης & της Τεχνολογίας
•
Τµήµα Management Consulting
•
Τµήµα Υποστήριξης Προγραµµάτων ∆ηµοσίου
Υποστηρικτικά δρα η Γραµµατεία, καθώς και ο Υπεύθυνος Οικονοµικών, και ο Υπεύθυνος
∆ιαχείρισης Ποιότητας. Επισηµαίνεται ότι η Ατλαντίς Συµβουλευτική Α.Ε. εφαρµόζει σύστηµα
διαχείρισης ποιότητας, σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2000 που καλύπτει όλες τις
δραστηριότητες παροχής συµβουλευτικών και µελετητικών υπηρεσιών.
Η χρηµατοοικονοµική ικανότητα της εταιρείας αποδεικνύεται από τα µεγέθη των εσόδων της
µητρικής εταιρείας του οµίλου και των κερδών προ φόρων, καθώς και από τη χρονική εξέλιξή
τους:
ΕΤΟΣ
Συνολικά έσοδα (χιλ. €)
Κέρδη προ φόρων (χιλ. €)

2004
1.062,12
109,316

2005
1.270,92
14,440

2006
1.800,00
25,000

Είναι προφανές ότι η επιχείρηση έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να αυξήσει τα
χρηµατοοικονοµικά της µεγέθη. Η γενικότερη επενδυτική πολιτική της εταιρίας, οδηγεί σε συνεχή
επανεπένδυση των κερδών µε σκοπό την αναβάθµιση των προσφερόµενων υπηρεσιών, καθώς και
σε επένδυση ιδίων κεφαλαίων των µετόχων µε σκοπό τον συνεχή εκσυγχρονισµό της επιχείρησης.
Ε) Υποστηρικτική υποδοµή
Τα κεντρικά γραφεία της «ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» βρίσκονται σε ιδιόκτητο χώρο
έκτασης 690 m2 στη Ζώνη Καινοτοµίας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.
H εταιρεία διαθέτει ένα εσωτερικό δίκτυο υπολογιστών, αποτελούµενο από 35 Η/Υ (εκ των οποίων
οι 10 είναι φορητοί), 6 εκτυπωτές και άλλα περιφερειακά όπως σαρωτές εικόνας, µηχανήµατα
εγγραφής οπτικών δίσκων, scanner, κ.λ.π. Το δίκτυο αυτό έχει την ικανότητα διεκπεραίωσης
σηµαντικού
όγκου
συγγραφικών,
σχεδιαστικών
και
εκτυπωτικών
δραστηριοτήτων,
ανταποκρινόµενο πλήρως στον τρέχοντα καθηµερινό όγκο εργασιών των στελεχών της εταιρίας.
Οι Η/Υ που περιγράφονται αναλυτικά στον παραπάνω πίνακα είναι συνδεδεµένοι σε τοπικό δίκτυο.
Υπάρχουν 3 severs:
- File server, µε λειτουργικό σύστηµα Fedora Linux, που παρέχει τις δυνατότητες διανεµηµένου
συστήµατος αρχείων (SHARING FILES)
- Mail server, µε λειτουργικό σύστηµα Fedora Linux, που παρέχει πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο
(Internet) και σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail), από κάθε θέση εργασίας. Για
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-

την ταχύτερη πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο (Internet) χρησιµοποιείται ασύρµατη µισθωµένη
γραµµή 512 Kbps.
Server για την υποστήριξη προγράµµατος εσωτερικής λειτουργίας της επιχείρησης (CRM).

ΣΤ) Λόγοι για τους οποίους η Ατλαντίς Συµβουλευτική Α.Ε. επιθυµεί να αναλάβει
συντονιστικό έργο.
Η πρόσκληση της Γενικής Γραµµατείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης για την εκπόνηση και υποβολή
Πρότυπων Καινοτόµων Σχεδίων Ανάπτυξης δίνει την ευκαιρία στην Ατλαντίς Συµβουλευτική Α.Ε.
να αναλάβει την πρωτοβουλία για την εκπόνηση του παρόντος σχεδίου, στο πλαίσιο επιµέρους
διµερών αλλά και πολυµερών υφιστάµενων συνεργασιών µεταξύ των εταίρων που συµµετέχουν,
και έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό µεταξύ τους την αγάπη τους για τις Βόρειες Σποράδες, για τη
θάλασσα, για την αρχαιολογία, για τη φώκια, για το φυσικό περιβάλλον, για την έρευνα και
επιστήµη, τον τουρισµό και τις καταδύσεις.
Παράλληλα, το προτεινόµενο έργο αναµένεται να ενισχύσει το ρόλο της εταιρείας, η οποία
δραστηριοποιείται στο χώρο των χρηµατοδοτικών προγραµµάτων, δίνοντάς της ένα στρατηγικό
πλεονέκτηµα για την ενεργό συµµετοχή της στη διαµόρφωση της ∆’ προγραµµατικής περιόδου.
Επιπλέον, αποτελεί έργο πιλότο µε σηµαντικές δυνατότητες επανάληψης σε πάρα πολλά σηµεία
της νησιωτικής Ελλάδας καθώς και παράλιων περιοχών της ηπειρωτικής χώρας, διότι όπως είναι
ευρέως γνωστό και τεκµηριώνεται στην παρούσα πρόταση η Μεσόγειος και ειδικά τα ελληνικά
πελάγη αποτελούν το σηµαντικότερο χώρο διατήρησης ενάλιων αρχαιολογικών ευρηµάτων στον
κόσµο.
Τέλος, η µεγάλη αγάπη του συντονιστή Άγγελου Μαγκλή για τη θάλασσα, τις καταδύσεις, την
ενάλια αρχαιολογία και τις Β. Σποράδες, αποτέλεσε τον κύριο λόγο ενασχόλησής του µε το
συγκεκριµένο έργο.
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7. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
Σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του Π.Κ.Σ.Α. "Άνω Μαγνήτων Νήσοι", αυτό καταρχήν
χωρίζεται σε δύο µεγάλες φάσεις. Την Α' φάση η οποία ξεκινάει περί το Μάιο – Ιούνιο του 2007
και ολοκληρώνεται τους ίδιους µήνες του 2008, µε µία καθαρή χρονική διάρκεια 12 µηνών. Αυτή η
Α' φάση είναι η φάση των µελετών ωρίµανσης του έργου και πρέπει να συµπεριλαµβάνει
οπωσδήποτε κάποια καλοκαιρινή περίοδο, διότι ορισµένες από τις µελέτες απαιτείται να γίνουν
εντός του θαλασσίου περιβάλλοντος και είναι προτιµότερες και ευνοϊκότερες οι καιρικές συνθήκες
αυτή την περίοδο. Για τη χρονική διάρκεια των µελετών έχουν γίνει συζητήσεις µεταξύ των
εµπλεκοµένων φορέων και τα χρονικά διαστήµατα τα οποία προτείνονται, κρίνονται ως ιδιαίτερα
ρεαλιστικά.
Με το πέρας της φάσης των µελετών διαµορφώνεται και κατατίθεται στην τελική του µορφή το
Π.Κ.Σ.Α. "Άνω Μαγνήτων Νήσοι" για χρηµατοδότηση της Β' φάσης του, η οποία αφορά την
υλοποίηση των προτεινόµενων δράσεων και έργων, όπως αυτές έχουν περιγραφεί και µελετηθεί
λεπτοµερώς στη φάση των µελετών. Στη Β' φάση θα γίνει και η µόχλευση των χρηµάτων του
ιδιωτικού τοµέα στο µέγιστο βαθµό.
Για την υλοποίηση των έργων και δράσεων της Β' φάσης του έργου, έχει προβλεφθεί έναρξη από
το Μάρτιο του 2009 µε λήξη το ∆εκέµβριο του 2014. Έχει ληφθεί επίσης υπόψη η ανάγκη
αλληλουχίας των δράσεων όπου αυτό απαιτείται. Οι χρονικές διάρκειες υλοποίησης κάθε έργου
λαµβάνουν υπόψη τους τόσο την ανάγκη της έγκαιρης απορρόφησης των κονδυλίων της ∆'
Προγραµµατικής Περιόδου, όσο και τις αντικειµενικές δυσκολίες οι οποίες παρουσιάζονται στο
Ελληνικό περιβάλλον. Ακολουθεί αναλυτικό ρεαλιστικό χρονοδιάγραµµα.
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Χρονικός και Οικονοµικός Προγραµµατισµός
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.Κ.Σ.Α.
Α/Α
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ
Μελέτη Τεκµηρίωσης του ενάλιου αρχαιολογικού πλούτου των
Βορείων Σποράδων
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 1
Μελέτη υπάρχοντος νοµικού περιβάλλοντος, επισήµανση
προβληµάτων, πρόταση υπαρχουσών νοµικών λύσεων και
επιθυµητών νοµοθετικών παρεµβάσεων
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 2
Μελέτη για τη δηµιουργία περιοδεύουσας έκθεσης µε τίτλο
"Επισκεφθείτε ζωντανά το µεγαλύτερο κλασικό ναυάγιο της
αρχαιότητας στην Περιστέρα Αλοννήσου"
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 3
Μελέτη η οποία αφορά το σχεδιασµό των συνολικών δράσεων και
παρεµβάσεων στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων
Σποράδων για την περίοδο 2009 – 2014
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 4
Μελέτη ενίσχυσης του εισοδήµατος των αλιέων Αλοννήσου και
Σκοπέλου
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 5
Μελέτη σχεδιασµού προγράµµατος ενίσχυσης των τουριστικών
υποδοµών και υπηρεσιών Σκοπέλου - Αλοννήσου
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 6
Μελέτη για την τεκµηρίωση της ποιότητας, ασφάλειας, τυποποίησης
και προβολής των παραδοσιακών προϊόντων Αλοννήσου και
Σκοπέλου
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 7
Μελέτη για την αποτύπωση πολιτιστικών µνηµείων, δηµιουργίας
καινοτόµων διαδροµών τεκµηρίωσης και προβολής λαογραφικών
εθίµων
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 8

2006

2007

2008

2010

2011

2012

2013

2014

ΑΡΧΗ
1/6/2007

ΤΕΛΟΣ
31/5/2008

22.500, 22.500,
00
00
31/5/2008

20.000, 20.000,
00
00

40.000,00
1/6/2007

31/5/2008

30.000, 30.000,
00
00

60.000,00
1/6/2007

31/5/2008

20.000, 20.000,
00
00

40.000,00
1/6/2007

31/3/2008

45.000, 15.000,
00
00

60.000,00
1/6/2007

31/5/2008

27.500, 27.500,
00
00

55.000,00
1/6/2007

1/1/2008

40.000, 5.000,0
00
0

45.000,00
1/6/2007

31/5/2008

25.000, 25.000,
00
00

50.000,00
1/6/2007
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

45.000,00
1/6/2007

Μελέτη σκοπιµότητας, βιωσιµότητας µε σκοπό τη σύσταση
ακτοπλοϊκής εταιρείας µεταξύ των δήµων Σκοπέλου, Αλοννήσου και
ιδιωτικών φορέων για την ακτοπλοϊκή σύνδεση των Σποράδων µε
την υπόλοιπη χώρα
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2009

31/5/2008

ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 9
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

1

Μελέτη για την πιθανή δηµιουργία καταδυτικών πάρκων ή/και
τεχνητών υφάλων στο Αρχιπέλαγος των Βορ. Σποράδων
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 10
Μελέτη για την ίδρυση και λειτουργία δύο τουλάχιστον πιλοτικών
υποβρυχίων µουσείων σε Σκόπελο και Αλόννησο
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 11
Μελέτη για την ίδρυση και λειτουργία Ερευνητικού Κέντρου
Ναυτικής Αρχαιολογίας
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 12
Μελέτη για την ίδρυση και λειτουργία Ειδικών Κέντρων Καταδυτικού
Τουρισµού στη Σκόπελο και Αλόννησο
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 13
Μελέτη για την ίδρυση, λειτουργία, διοίκηση, βιωσιµότητα και
προβολή του φορέα ο οποίος θα αναλάβει τη συνολική διαχείριση
του Π.Κ.Σ.Α. "Άνω Μαγνήτων Νήσοι" στη β' φάση υλοποίησής του
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 14
Μελέτη του γενετικού αποθέµατος εµπορικών ειδών της περιοχής
παρέµβασης
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 15
Μελέτη τεκµηρίωσης του πλούτου της βενθικής βιοποικιλότητας των
Βόρειων Σποράδων
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 16
Μελέτη των διαδροµών των θαλάσσιων θηλαστικών της περιοχής
παρέµβασης
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 17
Μελέτη τεκµηρίωσης του υποβρύχιου ενάλιου φυσικού πλούτου
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 18
Μελέτη για την ανάδειξη µνηµείων στη νήσο Σκόπελο
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 19
Μελέτη για τον εµπλουτισµό του Μουσείου Αλοννήσου του Κώστα
και της Αγγέλας Μαυρίκη, µετάφραση του βιβλίου "Άνω Μαγνήτων
Νήσοι" σε 5 γλώσσες και δηµιουργία προγραµµάτων µουσειοπαιδείας
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 20

25.000, 25.000,
00
00
1/6/2007

31/5/2008

40.000, 40.000,
00
00

80.000,00
1/6/2007

31/5/2008

45.000, 45.000,
00
00

90.000,00
1/6/2007

31/5/2008

30.000, 30.000,
00
00

60.000,00
1/6/2007

31/5/2008

40.000, 40.000,
00
00

80.000,00
1/6/2007

31/5/2008

40.000, 40.000,
00
00

80.000,00
1/6/2007

31/5/2008

35.000, 35.000,
00
00

70.000,00
1/6/2007

31/5/2008

45.000, 45.000,
00
00

90.000,00
1/6/2007

31/5/2008

25.000, 25.000,
00
00

50.000,00
1/6/2007

31/5/2008

60.000, 30.000,
00
00

90.000,00
1/6/2007

31/5/2008

35.000, 35.000,
00
00

70.000,00
1/6/2007

31/5/2008

22.500, 22.500,
00
00

∆ράση για τη δηµιουργία Ερευνητικού Κέντρου Ναυτικής
Αρχαιολογίας και Εκθετηρίου Αλοννήσου
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50.000,00

45.000,00
1/3/2009
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31/12/2014

ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ 1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

500.00
0,00

∆ράση για τη δηµιουργία Ειδικών Κέντρων Καταδυτικού Τουρισµού
Σκοπέλου και Αλοννήσου
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ 2

1.000.0 1.000.0
00,00
00,00

333.33
3,33

333.33
3,33

3.500.000,00
1/3/2009

950.00
0,00

∆ράση για τη συνεχή τεκµηρίωση και ανάδειξη των ενάλιων
αρχαιοτήτων της Σκοπέλου και της Αλοννήσου
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ 3

1.250.0 1.250.0
00,00
00,00

350.00
0,00

350.00
0,00

200.00
0,00

350.00
0,00

350.00
0,00

200.00 200.00
0,00 0,00

4.500.000,00

∆ράση για τη δηµιουργία της παγκόσµιας περιοδεύουσας έκθεσης µε
τίτλο "Επισκεφθείτε ζωντανά το µεγαλύτερο γνωστό κλασικό
ναυάγιο της αρχαιότητας στην Περιστέρα Αλοννήσου
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ 5

1.500.000,00

∆ράση για την ενίσχυση του εισοδήµατος των αλιέων Σκοπέλου και
Αλοννήσου, δηµιουργίας εναλλακτικών τουριστικών προϊόντων και
καταδυτικών κέντρων
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ 6

100.00
0,00

250.00
0,00

2.500.000,00

∆ράση για την ενίσχυση των αλιευτικών αποθεµάτων στις Νήσους
Σκόπελο και Αλόννησο
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ 7

300.00
0,00

31/3/2012

50.000,
00

500.000,00
1/3/2009

100.00 200.00
0,00 0,00

31/3/2012

300.00
0,00
1/3/2009

100.00
0,00

31/12/2014

200.00
0,00
1/3/2010

1.100.0 1.100.0
00,00
00,00

31/12/2014

350.00
0,00
1/3/2009

∆ράση για τη βελτίωση της τουριστικής υποδοµής της Αλοννήσου
και Σκοπέλου
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ 4

300.00
0,00

400.00
0,00

31/3/2014

100.00
0,00

1.400.000,00
1/3/2009

31/3/2014

75.000, 75.000, 75.000, 75.000, 75.000, 25.000,
00
00
00
00
00
00

∆ράση για τη µεταστροφή των αλιέων στον καταδυτικό τουρισµό
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ 8

400.000,00
1/3/2009

100.00
0,00

∆ράση για την τεκµηρίωση της ποιότητας, τυποποίησης, ασφάλειας
και προβολής των παραδοσιακών προϊόντων Αλοννήσου και
Σκοπέλου
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ 9

160.00 160.00
0,00
0,00

150.00
0,00

150.00
0,00

250.00
0,00

400.00
0,00

31/3/2014

30.000,
00

750.000,00
1/3/2010

∆ράση για την ολοκληρωµένη µελέτη της πλήρους αναπαλαίωσης
ενός µνηµείου στη Νήσο Αλόννησο
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ 10

31/3/2012

50.000,
00

700.000,00
1/3/2009

30/9/2010

20.000, 20.000,
00
00

∆ράση για την αναπαλαίωση δύο µνηµείων (ένα σε κάθε νησί)
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ 11

40.000,00
1/1/2011
200.00
0,00

∆ράση για τη δηµιουργία 10 "µονοπατιών, ηχοδιαδροµών και
διαδροµών", χερσαίων και θαλάσσιων κυρίως στη Σκόπελο και
λιγότερο στην Αλόννησο
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ 12
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333.33
3,34

400.00
0,00

1.000.000,00
1/3/2009

50.000,
00
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200.00
0,00

200.00
0,00

50.000,
00

31/12/2013

400.00
0,00
29/2/2012

500.000,00

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

∆ράση για τη δηµιουργία προγράµµατος υποτροφιών κυρίως
εξωτερικού για πτυχιούχους νέους µε καταγωγή από Σκόπελο και
Αλόννησο
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ 13

1/3/2009

150.00
0,00

∆ράση για τη δηµιουργία δύο καταδυτικών πάρκων στη Σκόπελο και
Αλόννησο
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ 14

100.00
0,00

150.00
0,00

150.00
0,00

150.00
0,00

900.000,00

450.00
0,00

400.00
0,00

250.00
0,00

1.000.000,00

500.00 900.00
0,00 0,00

300.000,00

800.00
0,00

250.00
0,00

250.00
0,00

∆ράση για την προβολή και δηµοσιότητα του έργου στην Ελλάδα και
το εξωτερικό
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ 18

3.000.000,00

2.373.000,00

150.00 150.00
0,00 0,00

150.00
0,00

150.00
0,00

150.00
0,00

150.00
0,00

200.00 200.00
0,00 0,00

200.00
0,00

200.00
0,00

200.00
0,00

200.00
0,00

31/12/2014
900.000,00

1/3/2009

∆ράση διαρκούς νοµικής κάλυψης των εταίρων κατά το στάδιο τής
υλοποίησης τού έργου
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ 20

31/3/2010

1.000.0 1.000.0
00,00
00,00
1/3/2009

∆ράση για τη διαχείριση του έργου
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ 19

31/12/2014

300.00
0,00
1/3/2008

373.00
0,00

28/2/2010

50.000,
00
1/3/2009

∆ράση για την κατασκευή των συµπληρωµατικών έργων του
Αλιευτικού Καταφυγίου Αλοννήσου Βότσης
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ 17

31/3/2012

50.000,
00
1/3/2006

∆ράση για τη δηµιουργία και λειτουργία υποδοµών του Εθνικού
Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ 16

31/12/2014
1.200.000,00

1/1/2009

31/12/2014

20.000, 20.000, 20.000, 20.000, 20.000, 20.000,
00
00
00
00
00
00

∆ράση για την έκδοση του βιβλίου του Κώστα Μαυρίκη "Άνω
Μαγνήτων Νήσοι" σε 5000 αντίτυπα και εµπλουτισµός του Μουσείου
Αλοννήσου.
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ 21

120.000,00
1/3/2009

80.000, 100.00
00
0,00

∆ράση για την ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση του έργου
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ 22
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150.00
0,00

1/3/2009

∆ράση για τη δηµιουργία δύο υποβρυχίων µουσείων στη Σκόπελο
και Αλόννησο
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ 15

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ Π.Κ.Σ.Α. (ΣΥΝΟΛΑ)

150.00
0,00

31/12/2014

20.000,
00

200.000,00
1/3/2009

672.50
0,00

950.50
0,00
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28/2/2011

16.666, 16.666, 16.666, 16.666, 16.666, 16.666,
66
66
66
66
66
70
4.561.6 7.741.6 7.041.6 3.095.0 2.694.9 1.875.0
66,66
66,66
66,66
00,00
99,99
00,03

31/12/2014
100.000,00
28.633.000,00

8. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η µεγάλη εµπειρία των συµµετεχόντων φορέων και κυρίως αυτών της εθνικής εµβέλειας όπως και
της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., η οποία αφορά υλοποιήσεις πληθώρας σχετικών έργων σε
παρόµοιους τοµείς, σε συνδυασµό µε την εκτεταµένη και σηµαντικότατη διαβούλευση εξαµήνου
σχετικά µε τις µελέτες και τις δράσεις του παρόντος έργου, διασφαλίζουν τη ρεαλιστική εκτίµηση
του προϋπολογισµού όλων των µελετών του και την κατ' εκτίµηση προσέγγιση του κόστους των
δράσεων και έργων της Β' φάσης. Στο παραπάνω γεγονός βοηθάει και η σχετικά λεπτοµερής
περιγραφή των µελετών του έργου. Όσον αφορά τον προϋπολογισµό των δράσεων, έχει γίνει µία
προσπάθεια αρχικής προσέγγισης η οποία όµως θα τελεσιδικήσει µε ακρίβεια και λεπτοµέρεια µετά
την υλοποίηση της Α' φάσης του και την ολοκλήρωση των αντίστοιχων µελετών.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι η εκπόνηση του συνόλου των µελετών του έργου στην αναµενόµενη
έκταση και λεπτοµέρειά τους, είναι ιδιαίτερα σηµαντική για να γίνει δυνατή η επίτευξη του
ολοκληρωµένου χαρακτήρα του Προτεινόµενου Καινοτόµου Σχεδίου Ανάπτυξης "Άνω Μαγνήτων
Νήσοι". Όπως θα παρατηρήσει ο προσεκτικός αναγνώστης, στις περισσότερες µελέτες και δράσεις
συµµετέχουν αρκετοί ταυτόχρονα φορείς και αυτές συνδέονται σε µεγάλο βαθµό µεταξύ τους,
παρουσιάζοντας έναν ιδιαίτερο συνεκτικό και αλληλοσυµπληρούµενο χαρακτήρα. Παράλληλα,
ορισµένες από αυτές πραγµατοποιούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ορισµένες άλλες για πρώτη
φορά σε παγκόσµιο επίπεδο και παρουσιάζουν σηµαντικό βαθµό καινοτοµίας και πολυπλοκότητας.
Επιπροσθέτως, η σηµαντικότητα του περιβάλλοντος υλοποίησης του έργου, τόσο από πλευράς
πολιτισµού (αρχαιότητες, ναυάγια, µνηµεία), όσο και από πλευράς φύσης (θαλασσίου, ενδηµικών
ειδών, απειλούµενων ειδών – µεσογειακή φώκια) και ταυτόχρονα η ύπαρξη αλληλοεπηρεαζόµενων
οικονοµικών ενασχολήσεων όπως για παράδειγµα οι αλιευτικές δραστηριότητες των κατοίκων ιδιαίτερα στη νήσο Αλόννησο, οι οποίες λαµβάνουν χώρα εκεί όπου θα υλοποιηθούν όλες οι
προτεινόµενες δράσεις, - καθιστούν αναγκαίο το συνολικό προτεινόµενο πλέγµα των αναφερόµενων
µελετών.
Παράλληλα, καθώς το προτεινόµενο σχέδιο αναµένεται να αλλάξει
τουριστικής και επαγγελµατικής δραστηριότητας, όπως και τον αριθµό
είναι απαραίτητες εκείνες οι τεχνικοοικονοµικές αναλύσεις,
περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων και διαχείρισης οικοσυστηµάτων,
αειφόρος ολοκληρωµένη αναπτυξιακή προτεινόµενη παρέµβαση.
Ακολουθεί αναλυτικός ρεαλιστικός προϋπολογισµός.
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τα δεδοµένα οικονοµικής,
των επισκεπτών στα νησιά,
καθώς και οι µελέτες
ώστε να είναι δυνατή η

Α/Α

∆ΡΑΣΗ(*)

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ
(κοινοτική και εθνική
συµµέτοχη)
εκ. ευρώ
(1)

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
εκ. ευρώ

ΑΛΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
(πχ δάνειο)
εκ. ευρώ

(2)

(3)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
∆ΡΑΣΗΣ
(προϋπολογισµός)
εκ. ευρώ
(1)+ (2)+ (3)

Α' ΦΑΣΗ
1

Μελέτη Τεκµηρίωσης του
ενάλιου αρχαιολογικού
πλούτου των Βορείων
Σποράδων

2

Μελέτη υπάρχοντος
νοµικού περιβάλλοντος,
επισήµανση
προβληµάτων, πρόταση
υπαρχουσών νοµικών
λύσεων και επιθυµητών
νοµοθετικών
παρεµβάσεων
Μελέτη για την
δηµιουργία παγκόσµιας
περιοδεύουσας έκθεσης
µε τίτλο «Επισκεφθείτε
ζωντανά το µεγαλύτερο
κλασσικό ναυάγιο της
αρχαιότητας στην
Περιστέρα Αλοννήσου»

3

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΙΕΑΝΕ, ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΘΠΑΒΣ
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΘΗΝΩΝ ∆. ΜΑΡΚΑΤΟΣ &
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

45.000,00 €

-

-

45.000,00 €

40.000,00 €

-

-

40.000,00 €

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΕΟΤ, ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.,
Ι.ΕΝ.Α.Ε., ΕΛΚΕΘΕ,
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ),ΣΦΑ,
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΘΗΝΩΝ ∆. ΜΑΡΚΑΤΟΣ &
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

60.000,00 €

-

-

60.000,00 €
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Α/Α

∆ΡΑΣΗ(*)

4

Μελέτη η οποία αφορά το
σχεδιασµό των συνολικών
δράσεων και
παρεµβάσεων στο Εθνικό
Θαλάσσιο Πάρκο
Αλοννήσου Βορείων
Σποράδων για την
περίοδο 2009-2014

5

Μελέτη ενίσχυσης του
εισοδήµατος των αλιέων
Αλοννήσου και Σκοπέλου

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΘΠΑΒΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ∆ΑΤΙΝΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΚΑΤΑ∆ΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.,
∆ΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ,
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΗΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ)
∆ΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
∆ΕΜΕΚΑ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ),
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΣΚΟΠΕΛΟΥ "Ο ΑΣΤΑΚΟΣ",
ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΘΠΑΒΣ, ΕΛΚΕΘΕ, ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.,
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΑ∆ΥΤΙΚΑ
ΠΑΡΚΑ Α.Ε., ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ∆.
ΜΑΡΚΑΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
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∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ
(κοινοτική και εθνική
συµµέτοχη)
εκ. ευρώ
(1)
40.000,00 €

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
εκ. ευρώ

ΑΛΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
(πχ δάνειο)
εκ. ευρώ

(2)
-

(3)
-

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
∆ΡΑΣΗΣ
(προϋπολογισµός)
εκ. ευρώ
(1)+ (2)+ (3)
40.000,00 €

60.000,00 €

-

-

60.000,00 €
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Α/Α

6

∆ΡΑΣΗ(*)

Μελέτη Σχεδιασµού
Προγράµµατος Ενίσχυσης
των τουριστικών
υποδοµών και υπηρεσιών
Σκοπέλου – Αλοννήσου

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΩΝ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΩΝ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ
∆ΩΜΑΤΙΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ,
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΣΚΟΠΕΛΟΥ, ΦΟΡΕΑΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΠΑΒΣ,
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ,
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Α.Ε., ΕΟΤ, ΣΦΑ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΥΤΟ∆ΥΤΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ,
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΣΚΟΠΕΛΟΥ, ∆ΕΜΕΚΑ
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∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ
(κοινοτική και εθνική
συµµέτοχη)
εκ. ευρώ
(1)
55.000,00 €
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Ι∆ΙΩΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
εκ. ευρώ

ΑΛΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
(πχ δάνειο)
εκ. ευρώ

(2)
-

(3)
-

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
∆ΡΑΣΗΣ
(προϋπολογισµός)
εκ. ευρώ
(1)+ (2)+ (3)
55.000,00 €

Α/Α

7

∆ΡΑΣΗ(*)

Μελέτη για την
τεκµηρίωση της
ποιότητας, ασφάλειας,
τυποποίησης και
προβολής των
παραδοσιακών προϊόντων
Αλοννήσου και Σκοπέλου

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ
ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ "ΙΚΟΣ"
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ
ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
∆ΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ Υ∆ΑΤΙΝΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
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∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ
(κοινοτική και εθνική
συµµέτοχη)
εκ. ευρώ
(1)
45.000,00 €
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Ι∆ΙΩΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
εκ. ευρώ

ΑΛΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
(πχ δάνειο)
εκ. ευρώ

(2)
-

(3)
-

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
∆ΡΑΣΗΣ
(προϋπολογισµός)
εκ. ευρώ
(1)+ (2)+ (3)
45.000,00 €

Α/Α

8

∆ΡΑΣΗ(*)

Μελέτη για την
αποτύπωση πολιτιστικών
µνηµείων, δηµιουργίας
καινοτόµων διαδροµών
τεκµηρίωσης και
προβολής λαογραφικών
εθίµων

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
∆ΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, ∆ΗΜΟΣ
ΣΚΟΠΕΛΟΥ, ∆ΕΜΕΚΑ,
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
∆ΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ
ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ "ΙΚΟΣ", ΣΦΑ,
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ,
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ,
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Α.Ε., ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ
ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ, ΕΟΤ
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∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ
(κοινοτική και εθνική
συµµέτοχη)
εκ. ευρώ
(1)
50.000,00 €
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Ι∆ΙΩΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
εκ. ευρώ

ΑΛΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
(πχ δάνειο)
εκ. ευρώ

(2)
-

(3)
-

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
∆ΡΑΣΗΣ
(προϋπολογισµός)
εκ. ευρώ
(1)+ (2)+ (3)
50.000,00 €

Α/Α

9

10

∆ΡΑΣΗ(*)

Μελέτη σκοπιµότητας,
βιωσιµότητας µε σκοπό
τη σύσταση ακτοπλοϊκής
εταιρείας µεταξύ των
δήµων Σκοπέλου,
Αλοννήσου και ιδιωτικών
φορέων για την
ακτοπλοϊκή σύνδεση των
Σποράδων µε την
υπόλοιπη χώρα
Μελέτη για την πιθανή
δηµιουργία καταδυτικών
πάρκων ή/και τεχνητών
υφάλων στο Αρχιπέλαγος
των Βορ. Σποράδων

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.,
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΘΗΝΩΝ ∆. ΜΑΡΚΑΤΟΣ &
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΑ∆ΥΤΙΚΑ
ΠΑΡΚΑ Α.Ε.
ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΘΠΑΒΣ, ΕΛΚΕΘΕ,
ΚΑΤΑ∆ΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ IKION DIVING,
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΘΗΝΩΝ ∆. ΜΑΡΚΑΤΟΣ &
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΕΟΤ, ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
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∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ
(κοινοτική και εθνική
συµµέτοχη)
εκ. ευρώ
(1)
50.000,00 €

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
εκ. ευρώ

ΑΛΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
(πχ δάνειο)
εκ. ευρώ

(2)
-

(3)
-

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
∆ΡΑΣΗΣ
(προϋπολογισµός)
εκ. ευρώ
(1)+ (2)+ (3)
50.000,00 €

80.000,00 €

-

-

80.000,00 €

88

Α/Α

∆ΡΑΣΗ(*)

11

Μελέτη για την ίδρυση
και λειτουργία δύο
τουλάχιστον πιλοτικών
υποβρυχίων µουσείων σε
Σκόπελο και Αλόννησο

12

Μελέτη για την ίδρυση
και λειτουργία
Ερευνητικού Κέντρου
Ναυτικής Αρχαιολογίας

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ι.ΕΝ.Α.Ε., ΦΟΡΕΑΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΠΑΒΣ,
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ∆ΑΤΙΝΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,
ΕΛΚΕΘΕ, , ∆ΗΜΟΣ
ΣΚΟΠΕΛΟΥ, ∆ΗΜΟΣ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.,
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΘΗΝΩΝ ∆. ΜΑΡΚΑΤΟΣ &
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΚΑΤΑ∆ΥΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ IKION
DIVING, ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΚΑΤΑ∆ΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.,
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟ∆ΥΤΩΝ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, ΝΑΥΤΙΚΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ι.ΕΝ.Α.Ε., ∆ΗΜΟΣ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, ΦΟΡΕΑΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΠΑΒΣ,
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Α.Ε.
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∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ
(κοινοτική και εθνική
συµµέτοχη)
εκ. ευρώ
(1)
90.000,00 €

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
εκ. ευρώ

ΑΛΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
(πχ δάνειο)
εκ. ευρώ

(2)
-

(3)
-

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
∆ΡΑΣΗΣ
(προϋπολογισµός)
εκ. ευρώ
(1)+ (2)+ (3)
90.000,00 €

60.000,00 €

-

-

60.000,00 €
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Α/Α

∆ΡΑΣΗ(*)

13

Μελέτη για την ίδρυση
και λειτουργία Ειδικών
Κέντρων Καταδυτικού
Τουρισµού στη Σκόπελο
και Αλόννησο

14

Μελέτη για την ίδρυση,
λειτουργία, διοίκηση,
βιωσιµότητα και προβολή
του φορέα ο οποίος θα
αναλάβει τη συνολική
διαχείριση του Π.Κ.Σ.Α.
"Άνω Μαγνήτων Νήσοι"
στη β' φάση υλοποίησής
του

15

Μελέτη του γενετικού
αποθέµατος εµπορικών
ειδών της περιοχής
παρέµβασης

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ,
ΚΑΤΑ∆ΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ IKION DIVING,
Ι.ΕΝ.Α.Ε., ΦΟΡΕΑΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΠΑΒΣ,
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Α.Ε.
ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
∆ΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, ∆ΗΜΟΣ
ΣΚΟΠΕΛΟΥ, ΦΟΡΕΑΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΠΑΒΣ,
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ∆ΑΤΙΝΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Ι.ΕΝ.Α.Ε., ΕΟΤ,
ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΘΗΝΩΝ ∆. ΜΑΡΚΑΤΟΣ &
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
Υ∆ΑΤΙΝΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΘΠΑΒΣ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕΘΕ
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∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ
(κοινοτική και εθνική
συµµέτοχη)
εκ. ευρώ
(1)
80.000,00 €

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
εκ. ευρώ

ΑΛΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
(πχ δάνειο)
εκ. ευρώ

(2)
-

(3)
-

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
∆ΡΑΣΗΣ
(προϋπολογισµός)
εκ. ευρώ
(1)+ (2)+ (3)
80.000,00 €

80.000,00 €

-

-

80.000,00 €

70.000,00 €

-

-

70.000,00 €
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Α/Α

∆ΡΑΣΗ(*)

16

Μελέτη τεκµηρίωσης του
πλούτου της βενθικής
βιοποικιλότητας των
Βόρειων Σποράδων

17

Μελέτη των διαδροµών
των θαλάσσιων
θηλαστικών της περιοχής
παρέµβασης

18

Μελέτη τεκµηρίωσης του
υποβρύχιου ενάλιου
φυσικού πλούτου

19

Μελέτη για την ανάδειξη
µνηµείων στη Νήσο
Σκόπελο
Μελέτη για τον
εµπλουτισµό του
Μουσείου Αλοννήσου του
Κώστα και της Αγγέλας
Μαυρίκη, µετάφραση του
βιβλίου "Άνω Μαγνήτων
Νήσοι" σε 5 γλώσσες και
δηµιουργία
προγραµµάτων
µουσειοπαιδείας

20

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
Υ∆ΑΤΙΝΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΘΠΑΒΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
Υ∆ΑΤΙΝΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΘΠΑΒΣ, ΕΛΚΕΘΕ
ΕΛΚΕΘΕ
ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΘΠΑΒΣ, ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
∆ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΦΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ –
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
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∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ
(κοινοτική και εθνική
συµµέτοχη)
εκ. ευρώ
(1)
90.000,00 €

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
εκ. ευρώ

ΑΛΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
(πχ δάνειο)
εκ. ευρώ

(2)
-

(3)
-

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
∆ΡΑΣΗΣ
(προϋπολογισµός)
εκ. ευρώ
(1)+ (2)+ (3)
90.000,00 €

50.000,00 €

-

-

50.000,00 €

90.000,00 €

-

-

90.000,00 €

70.000,00 €

-

-

70.000,00 €

45.000,00 €

-

-

45.000,00 €
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Β' ΦΑΣΗ
1

2

3

∆ράση για τη δηµιουργία
Ερευνητικού Κέντρου
Ναυτικής Αρχαιολογίας
και Εκθετηρίου
Αλοννήσου
∆ράση για τη δηµιουργία
Ειδικών Κέντρων
Καταδυτικού Τουρισµού
Σκοπέλου και Αλοννήσου
∆ράση για τη συνεχή
τεκµηρίωση και ανάδειξη
των ενάλιων αρχαιοτήτων
της Σκοπέλου και της
Αλοννήσου

4

∆ράση για τη βελτίωση
της τουριστικής υποδοµής
της Αλοννήσου και
Σκοπέλου

5

∆ράση για τη δηµιουργία
της παγκόσµιας
περιοδεύουσας έκθεσης
µε τίτλο "Επισκεφθείτε
ζωντανά το µεγαλύτερο
γνωστό κλασικό ναυάγιο
της αρχαιότητας στην
Περιστέρα Αλοννήσου

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

3.500.000,00

-

-

3.500.000,00

∆ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

2.250.000,00

2.250.000,00

-

4.500.000,00

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΘΠΑΒΣ, Ι.ΕΝ.Α.Ε., ΕΛΚΕΘΕ
ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΩΝ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ
∆ΩΜΑΤΙΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ,
ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΩΝ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Α.Ε.
ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ι.ΕΝ.Α.Ε., ΕΟΤ,
ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΘΠΑΒΣ, ΕΛΚΕΘΕ, ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.,
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΘΗΝΩΝ ∆. ΜΑΡΚΑΤΟΣ &
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

1.500.000,00

-

-

1.500.000,00

1.250.000,00

1.250.000,00

-

2.500.000,00

250.000,00

250.000,00

-

500.000,00
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6

∆ράση για την ενίσχυση
του εισοδήµατος των
αλιέων Σκοπέλου και
Αλοννήσου, δηµιουργίας
εναλλακτικών
τουριστικών προϊόντων
και καταδυτικών κέντρων

7

∆ράση για την ενίσχυση
των αλιευτικών
αποθεµάτων στις Νήσους
Σκόπελο και Αλόννησο

8

∆ράση για τη
µεταστροφή των αλιέων
στον καταδυτικό
τουρισµό

∆ΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΗΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ,
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΣΚΟΠΕΛΟΥ "Ο ΑΣΤΑΚΟΣ"
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ∆ΑΤΙΝΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΕΛΚΕΘΕ,
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Α.Ε.
ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΘΠΑΒΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ∆ΑΤΙΝΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ "Ο
ΑΣΤΑΚΟΣ",
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ
ΑΛΙΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ,
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΗΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ), ΕΛΚΕΘΕ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΣΚΟΠΕΛΟΥ "Ο ΑΣΤΑΚΟΣ",
∆ΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΗΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ), ΦΟΡΕΑΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΠΑΒΣ,
ΚΑΤΑ∆ΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ IKION DIVING,
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟ∆ΥΤΩΝ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, ΕΛΚΕΘΕ
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700.000,00

700.000,00

-

1.400.000,00

400.000,00

-

-

400.000,00

750.000,00

-

-

750.000,00
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9

∆ράση για την
τεκµηρίωση της
ποιότητας, τυποποίησης,
ασφάλειας και προβολής
των παραδοσιακών
προϊόντων Αλοννήσου και
Σκοπέλου

10

∆ράση για την
ολοκληρωµένη µελέτη
της πλήρους
αναπαλαίωσης ενός
µνηµείου στη Νήσο
Αλόννησο
∆ράση για την
αναπαλαίωση δύο
µνηµείων (ένα σε κάθε
νησί)

11

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ
ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ "ΙΚΟΣ",
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ
ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
∆ΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ∆ΑΤΙΝΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
∆ΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
∆ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,
∆ΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΘΠΑΒΣ,
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
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315.000,00

385.000,00

-

700.000,00

40.000,00

-

-

40.000,00

1.000.000,00

-

-

1.000.000,00
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12

∆ράση για τη δηµιουργία
10 "µονοπατιών,
ηχοδιαδροµών και
διαδροµών", χερσαίων και
θαλάσσιων κυρίως στη
Σκόπελο και λιγότερο
στην Αλόννησο

13

∆ράση για τη δηµιουργία
προγράµµατος
υποτροφιών κυρίως
εξωτερικού για
πτυχιούχους νέους µε
καταγωγή από Σκόπελο
και Αλόννησο

14

∆ράση για τη δηµιουργία
δύο καταδυτικών πάρκων
στη Σκόπελο και
Αλόννησο

∆ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,
∆ΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΘΠΑΒΣ, ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΣΚΟΠΕΛΟΥ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
∆ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,
∆ΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ∆ΑΤΙΝΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΑ∆ΥΤΙΚΑ
ΠΑΡΚΑ
ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΘΠΑΒΣ,
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ∆ΑΤΙΝΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΕΛΚΕΘΕ,
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΑ∆ΥΤΙΚΑ
ΠΑΡΚΑ Α.Ε.
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500.000,00

-

-`

500.000,00

900.000,00

-

-

900.000,00

500.000,00

500.000,00

-

1.000.000,00
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15

∆ράση για τη δηµιουργία
δύο υποβρυχίων
µουσείων στη Σκόπελο
και Αλόννησο

16

∆ράση για τη δηµιουργία
και λειτουργία υποδοµών
του Εθνικού Θαλασσίου
Πάρκου Αλοννήσου
Βορείων Σποράδων

17

∆ράση για την κατασκευή
των συµπληρωµατικών
έργων του Αλιευτικού
Καταφυγίου Αλοννήσου
Βότσης
∆ράση για την προβολή
και δηµοσιότητα του
έργου στην Ελλάδα και το
εξωτερικό
∆ράση για τη διαχείριση
του έργου

18

19
20

∆ράση διαρκούς νοµικής
κάλυψης των εταίρων
κατά το στάδιο της
υλοποίησης τού έργου

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ι.ΕΝ.Α.Ε., ΦΟΡΕΑΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΠΑΒΣ,
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ∆ΑΤΙΝΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΘΠΑΒΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ∆ΑΤΙΝΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

300.000,00

-

-

300.000,00

3.000.000,00

-

-

3.000.000,00

2.373.000,00

-

-

2.373.000,00

ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ
ΦΟΡΕΙΣ

900.000,00

-

-

900.000,00

ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ
ΦΟΡΕΙΣ

1.200.000,00

-

-

1.200.000,00

∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΘΗΝΩΝ ∆. ΜΑΡΚΑΤΟΣ &
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

72.000,00

48.000,00

-

120.000,00
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21

22

∆ράση για την έκδοση
του βιβλίου του Κώστα
Μαυρίκη "Άνω Μαγνήτων
Νήσοι" σε 5000 αντίτυπα
και εµπλουτισµός του
Μουσείου Αλοννήσου.

∆ράση για την ποιοτική
και ποσοτική αξιολόγηση
του έργου
ΣΥΝΟΛΟ Π.Κ.Σ.Α

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ –
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΦΑ,
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
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100.000,00

100.000,00

-

200.000,00

100.000,00

-

-

100.000,00

23.150.000,00 €

5.483.000,00 €

-

28.633.000,00
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9. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ – Α∆ΥΝΑΜΙΩΝ – ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ – ΑΠΕΙΛΩΝ) (SWOT
ANALYSIS : STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)
Στην παρακάτω ανάλυση των δυνατών - αδύνατων σηµείων, των ευκαιριών και των απειλών του
Π.Κ.Σ.Α. "Άνω Μαγνήτων Νήσοι" παρατηρούµε τη σηµαντικότητα του έργου, καθώς και το
περιβάλλον µέσα στο οποίο κινείται. Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι τα αδύνατα σηµεία
είναι απολύτως µαχητά και ήδη έχουµε την αρχική θετική γνωµάτευση των εµπλεκοµένων φορέων
απέναντι στην κεντρική ιδέα υλοποίησης του σχεδίου και την πρόθεσή τους ενεργής συµµετοχής
στη φάση των µελετών, ενώ όσον αφορά τις απειλές, κρίνονται απολύτως αντιµετωπίσιµες. Στον
παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η σχετική ανάλυση:
∆υνατά:










Αδύνατα:

Αειφόρα περιβαλλοντολογική διαχείριση,
ωριµότητα και υψηλός βαθµός προετοιµασίας
του έργου,
σηµαντική καινοτοµία,
έντονο ενδιαφέρον επενδυτών,
ολοκληρωµένη παρέµβαση,
κοινή συναίνεση των εντόπιων φορέων,
σηµαντική διαβούλευση,
κατάργηση της εποχικότητας,
δηµιουργία πολλών µόνιµων εξειδικευµένων
θέσεων εργασίας.

Ευκαιρίες:
 Πρόσφατες θετικές αλλαγές του νοµικού
πλαισίου,
 νέα αντίληψη από την Unesco για ενάλιες
αρχαιότητες,
 ιδανική εποχή για εκµετάλλευση του
παγκόσµιου
ρεύµατος
καταδυτικού
τουρισµού,
 έντονο ενδιαφέρον εντόπιων επενδυτών,
 πιλοτικό έργο µε δυνατότητες εφαρµογής και
επαναληψιµότητας στο σύνολο σχεδόν της
ελληνικής επικράτειας,
 έντονη προβολή της Ελλάδας ως τουριστικού
προορισµού σε σχέση µε τις καταδύσεις και
τον πολιτισµό σε παγκόσµιο επίπεδο.
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Νοµικό πλαίσιο,
υψηλός βαθµός καινοτοµίας,
απαραίτητη απόλυτη συναίνεση για
ορισµένες
δράσεις
του Υπουργείου
Πολιτισµού καθώς και των αρχαιολόγων οι
οποίοι έχουν τα πνευµατικά δικαιώµατα
των ναυαγίων,
 υψηλός βαθµός καινοτοµίας ορισµένων
δράσεων.




Απειλές:
Ασαφές και ανεπαρκές νοµικό πλαίσιο σε
ορισµένα σηµεία,
 αρτηριοσκληρωτική
ελληνική δηµόσια
διοίκηση,
 αντιδράσεις
αλιέων
Αλοννήσου
σε
ενδεχόµενες απαγορεύσεις


10. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Τα αποτελέσµατα των "Άνω Μαγνήτων Νήσοι" συνεισφέρουν άµεσα στους αναθεωρηµένους
στόχους της Λισσαβόνας και στις στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές της Κοινότητας για τη
συνοχή. Ειδικότερα, ενισχύουν την εφαρµογή της καινοτοµίας, τη δηµιουργία της οικονοµίας της
γνώσης, την έµφαση στη χρησιµοποίηση νέων τεχνολογιών, την αύξηση της απασχόλησης, την
ενδυνάµωση του ανθρώπινου κεφαλαίου µε υψηλή ειδίκευση και την τόνωση της
επιχειρηµατικότητας. Όλα τα παραπάνω, µέσα σε ένα περιβάλλον ισόρροπης ανάπτυξης, αειφορίας
και σύµφωνα µε τις αρχές της βιώσιµης κοινωνίας. Επιπροσθέτως βελτιώνουν την ελκυστικότητα
της νησιωτικής αυτής περιοχής και δηµιουργούν περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας µε
την προσέλκυση και αύξηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
Στο συγκεκριµένο Π.Κ.Σ.Α. και µέσω των αποτελεσµάτων του αναδεικνύονται στον ύψιστο βαθµό
οι συνέργιες µεταξύ της οικονοµικής, της κοινωνικής και της περιβαλλοντολογικής διάστασης της
ανθρώπινης δραστηριότητας. Το ίδιο το περιβάλλον, όχι µόνο διατηρείται και βελτιώνεται, αλλά
αξιοποιείται στην προσπάθεια της οικονοµικής ανάπτυξης, της απόκτησης ανταγωνιστικών
πλεονεκτηµάτων και της αύξησης της απασχόλησης. Η προστασία και αειφόρος διαχείρισή του,
καθώς και η εφαρµογή της αρχής της περιβαλλοντολογικής βιωσιµότητας αποτελούν τις κορωνίδες
των προσπαθειών µας. Οι περιβαλλοντολογικές επενδύσεις βοηθούν την οικονοµία τόσο µέσω της
µακροχρόνιας βιωσιµότητας της οικονοµικής ανάπτυξης, µειώνοντας το εξωτερικό
περιβαλλοντολογικό κόστος π.χ. κόστος για την υγεία, κόστος για τον καθαρισµό και το κόστος
επανόρθωσης των ζηµιών και τονώνουν την καινοτοµία και τη δηµιουργία απασχόλησης.
Παράλληλα, σε όλες τις δράσεις θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αρχή "ΑΜΕΑ παντού" σε µία
προσπάθεια επίτευξης προσπελασιµότητας από όλες τις κατηγορίες του πληθυσµού.
Τα αποτελέσµατα του έργου µας ενσωµατώνουν καινοτοµία και απορροφούν νέες τεχνολογίες στη
διαδικασία της δηµιουργίας νέων ή βελτιωµένων προϊόντων τα οποία δύνανται να αντεπεξέλθουν
επιτυχώς στο διεθνή ανταγωνισµό και στο νέο περιβάλλον της παγκοσµιοποίησης. Η συγκεκριµένη
νησιωτική περιοχή µπορεί να αναδειχθεί σε ένα πόλο προσέλκυσης του παγκόσµιου καταδυτικού
ενδιαφέροντος και σε ένα παράδειγµα αειφόρου οικονοµικής ανάπτυξης µέσω της αξιοποίησης του
τεράστιου πλούτου που κρύβουν οι Ελληνικές θάλασσες. Τα αποτελέσµατα του σχεδίου θα
αποτελέσουν παράδειγµα επαναληψιµότητας για κάθε γωνιά της χώρας. Παράλληλα, το Ερευνητικό
Κέντρο Ναυτικής Αρχαιολογίας θα αποτελέσει "φάρο" καθοδήγησης των µελλοντικών προσπαθειών
για την αξιοποίηση της ενάλιας πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, η οποία βρίσκεται βυθισµένη και
ανεκµετάλλευτη στις Ελληνικές θάλασσες.
Η κατάργηση της εποχικότητας στην αγορά εργασίας στις νήσους Αλόννησο και Σκόπελο, την
οποία επιτυγχάνουν τα αποτελέσµατα του σχεδίου "Άνω Μαγνήτων Νήσοι" συνεισφέρει
αποτελεσµατικά στην επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας. ∆εν δηµιουργούνται µόνο νέες
µόνιµες θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας, αλλά βελτιώνεται και η προσαρµοστικότητα των
εργαζοµένων και των επιχειρήσεων καθώς αποκτάται ευελιξία στην αγορά εργασίας και αυξάνονται
οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο µέσω της βελτίωσης της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων
των τοπικών επαγγελµατιών και του πληθυσµού.
Η αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος µε την ταυτόχρονη ανάπτυξη και διαφύλαξη της
ιστορικής και πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, δηµιουργεί µαζί µε τις ενέργειες προώθησης του
καταδυτικού τουρισµού µία ισόρροπη πολυκεντρική ανάπτυξη, η οποία υποστηρίζει την οικονοµική
διαφοροποίηση της µειονεκτικής αυτής περιοχής που στηρίζεται µέχρι σήµερα στον ήπιο τουρισµό
χαµηλής προστιθέµενης αξίας και στην αλιεία. Η περιοχή µας απαιτεί µία ολοκληρωµένη
προσέγγιση µε επίκεντρο την ποιότητα, την καινοτοµία και την ικανοποίηση των καταναλωτών.
Ταυτόχρονα, τα αποτελέσµατα των δράσεών µας επιδιώκουν τη διαφύλαξη και την ανάπτυξη
εκείνων των φυσικών και πολιτιστικών στοιχείων, τα οποία µέσω της προστασίας του Εθνικού
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Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων στηρίζουν τη βιοποικιλότητα και έχουν
σηµαντικές θετικές επιπτώσεις στο τουριστικό ενδιαφέρον.
Τα αποτελέσµατα του Πρότυπου Καινοτόµου Σχεδίου Ανάπτυξης "Άνω Μαγνήτων Νήσοι" έχουν
άµεση θετική επίπτωση στον τουρισµό της Ελλάδας, ο οποίος αποτελεί τις τελευταίες δεκαετίες τον
ταχύτερα αναπτυσσόµενο οικονοµικό τοµέα σε παγκόσµιο επίπεδο. Η Ελλάδα, µε τα 13.000.000
αφίξεις αλλοδαπών τουριστών ετησίως, κατέχει την 15η θέση στην παγκόσµια κατάταξη και την
αντίστοιχη 4η µεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε καθαρά έσοδα από τον τουρισµό. Ο
τουρισµός συµβάλλει στο 17% του ΑΕΠ, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει 800.000 θέσεις άµεσης ή
έµµεσης απασχόλησης, το οποίο µεταφράζεται στο 18% της συνολικής απασχόλησης της χώρας.
Τα αποτελέσµατα του σχεδίου µας είναι απόλυτα συµβατά και µε τις προτεραιότητες του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007 – 2013, το οποίο θέτει ξεκάθαρα την ανάγκη της συνέχισης
των έργων ανάδειξης και προστασίας των µνηµείων σε περιοχές όπου παρουσιάζεται µεγάλη
εξάρτηση της οικονοµικής τους ανάπτυξης µέσω του τουρισµού που συνδέεται από τη λειτουργία
αρχαιολογικών χώρων και µουσείων. Στο ίδιο το ΕΣΠΑ παρουσιάζεται έντονα η ανάγκη "τα νησιά

µας να γίνουν αποδέκτες ολοκληρωµένων και βιώσιµων αναπτυξιακών παρεµβάσεων ευρέως
φάσµατος, οι οποίες όµως περιορίζονται αναλογικά, καθώς µειώνεται το µέγεθος των νησιών και
ταυτόχρονα αυξάνει η ευαισθησία των οικοσυστηµάτων τους στις τουριστικές πιέσεις που αυτά
δέχονται". Παρουσιάζεται έτσι η ανάγκη για τις νήσους αυτές να ξεφύγουν "από το κύκλωµα της
τυπικής τουριστικής ανάπτυξης και της εποχικότητας που µε δυσκολία ανακάµπτει από τη µία
περίοδο στην άλλη" (ΕΣΠΑ 2007 – 2013). Τα παραπάνω προβλήµατα ανατρέπει µε εντυπωσιακό
τρόπο το Π.Κ.Σ.Α. "Άνω Μαγνήτων Νήσοι" και δύναται να αποτελέσει πρότυπο επαναληψιµότητας
για όλη τη χώρα.
Παράλληλα, τα αποτελέσµατά του απαντούν σε ακόµη ένα πρόβληµα που επισηµαίνεται στο ΕΣΠΑ
2007 – 2013, αυτό "της φθίνουσας πορείας της αλιείας κατά τα τελευταία χρόνια, γεγονός το οποίο

συµβάλλει στην αποδιοργάνωση του παραγωγικού ιστού αλιευτικών περιοχών και νήσων, οι οποίες
σε µεγάλο βαθµό εξαρτώνται από την εξέλιξη της αλιευτικής δραστηριότητας", όπως ειδικότερα
συµβαίνει στην Αλόννησο. Η επίτευξη των ειδικότερων αποτελεσµάτων που παρουσιάζονται
παρακάτω µέσω της σύνθετης και ολοκληρωµένης δράσης του 'Άνω Μαγνήτων Νήσοι" σε ευρύ
πεδίο της οικονοµικής, κοινωνικής, περιβαλλοντολογικής και πολιτιστικής ζωής, συµβάλλουν στην
επίτευξη του οράµατος για την περίοδο 2007 – 2013, που "στόχο έχει τη διεύρυνση των

αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας, την επιτάχυνση του ρυθµού οικονοµικής µεγέθυνσης και
αύξησης της παραγωγικότητας, µέσω της επίτευξης πραγµατικής σύγκλισης και βελτίωσης της
ποιότητας της ζωής όλων των πολιτών. Η Ελλάδα της νέας περιόδου 2007 – 2013 στοχεύει στην
ανάδειξή της σε µία εξωστρεφή χώρα µε ισχυρή διεθνή παρουσία: µία Ελλάδα παραγωγική,
ανταγωνιστική και µε έµφαση στην ποιότητα και την καινοτοµία" (ΕΣΠΑ 2007 – 2013).
Τέλος, το σχέδιό µας είναι απόλυτα συµβατό µε το όραµα της χωρικής ενότητας Θεσσαλίας,
Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου, το οποίο αφορά την "ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της

ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της οικονοµίας µε τη βελτίωση της χωρικής και κοινωνικής
συνοχής και την υιοθέτηση αειφορικών µεθόδων ανάπτυξης, παραγωγικών δραστηριοτήτων και
διαχείρισης του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος". Απαντά επίσης στο πρόβληµα, όπως µε
σαφήνεια παρουσιάζεται στο ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, το οποίο περιγράφεται
ως "η προστιθέµενη αξία του τουριστικού τοµέα χαρακτηρίζεται από στασιµότητα και τίθενται

ζητήµατα ως προς τη διάρκεια (αειφορία) των δραστηριοτήτων του. Η προσφορά ενός
διαφοροποιηµένου τύπου τουρισµού τόσο στο σύνολο του νησιωτικού συµπλέγµατος, όσο και του
καθενός από τα 3 νησιά (Αλόννησος, Σκόπελος, Σκιάθος), τίθεται αναγκαστικά προς διερεύνηση".
Σε επιµέρους συγκεκριµένους
παρουσιάζονται παρακάτω:

τοµείς,
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του

"Άνω

Μαγνήτων

Νήσοι"

Α)

Όσον αφορά την καταπολέµηση της ανεργίας αναµένεται πτώση της στο 4% το 2014
ξεκινώντας από τιµή βάσης 10,64% το 2007 και για τους δυο ∆ήµους.
Β) ∆ηµιουργία εκατόν πέντε µόνιµων θέσεων εργασίας οι οποίες σχετίζονται άµεσα µε τον
καταδυτικό τουρισµό ως το 2014 και οι οποίες αφορούν εργαζόµενους στα δύο Εξειδικευµένα
Κέντρα Καταδυτικού Τουρισµού σε Σκόπελο και Αλόννησο, καθώς και σε τουλάχιστον ακόµα
15 νέα καταδυτικά κέντρα τα οποία αναµένεται να δηµιουργηθούν από τους ψαράδες και
τους ιδιώτες στην περιοχή. Από τις παραπάνω εκατόν πέντε θέσεις, οι εβδοµήντα πέντε από
αυτές αναµένεται να είναι υψηλής εξειδίκευσης σε επίπεδο τριών αστέρων εκπαιδευτή Master
Diver. Στις παραπάνω θέσεις συµπεριλαµβάνεται και το προσωπικό που θα υποστηρίζει τους
επισκέπτες και το οποίο θα συντηρεί τα υποβρύχια µουσεία καθώς και εκείνο το οποίο θα
υποστηρίζει τα καταδυτικά κέντρα τα οποία πιθανόν θα δηµιουργηθούν.
Γ)
∆ηµιουργία δέκα νέων µόνιµων και υψηλής εξειδίκευσης θέσεων εργασίας ως το 2014, οι
οποίες αφορούν τη λειτουργία Ερευνητικού Κέντρου Ναυτικής Αρχαιολογίας στην Αλόννησο
και σχετίζονται µε τη συνεχή τεκµηρίωση και ανάδειξη του ενάλιου αρχαιολογικού πλούτου
της ευρύτερης περιοχής των Βορείων Σποράδων. Στις παραπάνω θέσεις θα πρέπει να
προστεθούν άλλες τριάντα υψηλής εξειδίκευσης και εποχιακές (τους καλοκαιρινούς µήνες) οι
οποίες αφορούν την in situ έρευνα των ναυαγίων. Το παραπάνω επιστηµονικό προσωπικό θα
υποστηρίξει επίσης τις τοπικές ανάγκες του εγχειρήµατος της δηµιουργίας, της παγκόσµιας
περιοδεύουσας έκθεσης «Επισκεφθείτε ζωντανά το µεγαλύτερο γνωστό κλασσικό ναυάγιο της
αρχαιότητας στη Περιστέρα Αλοννήσου».
∆) ∆ηµιουργία είκοσι νέων µονίµων και υψηλής εξειδίκευσης θέσεων εργασίας οι οποίες αφορούν
τη φύλαξη, διαχείριση, τεκµηρίωση και ανάδειξη του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου
Βορείων Σποράδων. Στις παραπάνω θέσεις συµπεριλαµβάνεται και η υποστήριξη του
απειλούµενου πληθυσµού της µεσογειακής φώκιας Monachus-Monachus καθώς και η συνεχής
επιστηµονική καταγραφή και µελέτη των επιπτώσεων από την αύξηση των επισκεπτών στα
νησιά και την πιθανή λειτουργία των καταδυτικών πάρκων. Παράλληλα οι συγκεκριµένοι
επιστήµονες θα φροντίζουν και για την αύξηση της ποιότητας και της ποσότητας των προς
αλίευση εµπορικών ειδών στις Βόρειες Σποράδες.
Ε) ∆ιατήρηση του αριθµού των αλιέων της περιοχής Αλοννήσου – Σκοπέλου και πιθανόν
ψαράδων που εργάζονται στην περιοχή από την Μηχανιώνα και το Τρίκερι µε τάσεις πιθανής
αύξησης τους. Το σηµαντικότερο στοιχείο σε αυτό το εδάφιο θα είναι η αειφόρα εκτέλεση
της αλιευτικής δραστηριότητας µε ταυτόχρονη σηµαντική ενίσχυση του εισοδήµατος των
αλιέων.
ΣΤ) ∆ηµιουργία είκοσι µονίµων θέσεων εργασίας στις δύο νήσους οι οποίες αφορούν την
υποστήριξη, λειτουργία και επέκταση του θεσµού των ηχοδιαδροµών και των λοιπών
«µονοπατιών» σε γη, θάλασσα και βυθό.
Ζ)
∆ηµιουργία τριών µονίµων θέσεων εργασίας για την υποστήριξη του αλιευτικού καταφυγίου
Αλοννήσου – Βότσης.
Η) ∆ηµιουργία δύο µόνιµων θέσεων εργασίας στο µουσείο Αλοννήσου της Αγγέλας και Κώστα
Μαυρίκη.
Θ) ∆ηµιουργία τριάντα µονίµων θέσεων εργασίας στην παραδοσιακή οικοτεχνία και βιοτεχνία
µεταποίησης πρωτογενών προϊόντων του νησιού όπως για παράδειγµα το δαµάσκηνο
Σκοπέλου, ο τόνος Αλοννήσου και άλλα. Οι περισσότερες από αυτές τις θέσεις θα προέλθουν
από τις σηµερινές θέσεις µερικής απασχόλησης. Επτά από αυτές αναµένεται να είναι υψηλής
εξειδίκευσης.
Ι)
∆ηµιουργία τουλάχιστον τριακοσίων µονίµων θέσεων εργασίας στις νήσους Αλόννησο και
Σκόπελο σε σχέση µε τη συνολικότερη υποστήριξη της τουριστικής υποδοµής. Πολλές από
αυτές τις θέσεις θα αποτελούν µετατροπή από σηµερινές εποχιακές µε σηµαντική ενίσχυση
του εισοδήµατος των εργαζοµένων. Παράλληλα η συνολικότερη οικονοµική ανάπτυξη και οι
επενδύσεις στις νήσους τις οποίες θα επιφέρει η τουριστική ανάπτυξη θα οδηγήσουν σε
παράπλευρες θετικές επιπτώσεις και στη δηµιουργία θέσεων εργασίας και στους λοιπούς
οικονοµικούς κλάδους στο νησί όπως της οικοδοµής, του εµπορίου, των λοιπών υπηρεσιών
και άλλους.
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Κ)

Λ)

Μ)

Με την υλοποίηση του προτεινόµενου σχεδίου θα ευεργετηθούν έξι νέοι και νέες κάθε χρόνο
(όχι κατά ανάγκη διαφορετικοί, καθώς µεταπτυχιακοί τίτλοι δύνανται να διαρκέσουν πέραν
του ενός έτους) για µεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε επίκαιρους επιστηµονικούς και
οικονοµικούς τοµείς.
∆ηµιουργία τριών µονίµων θέσεων εργασίας και υψηλής εξειδίκευσης για την τεκµηρίωση,
διαχείριση και προβολή του ΠΚΣΑ «Άνω Μαγνήτων Νήσοι» και την λειτουργία Αναπτυξιακής
Εταιρείας Αλοννήσου Α.Ε.
Πέρα από όλες τις παραπάνω θέσεις εργασίας αναµένεται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του
έργου από το 2007 έως το 2014, να απασχοληθούν εκατοντάδες επιστήµονες και
εργατοτεχνικό προσωπικό στην υλοποίηση των µελετών και δράσεων του.

Συνολικά δηµιουργούνται ή µετατρέπονται από εποχιακές ή µερικής απασχόλησης 516 µόνιµες
θέσεις εργασίας, εκ των οποίων πάνω από τις µισές είναι υψηλής εξειδίκευσης ως το 2014 και
µετέπειτα.
Στα γενικότερα οφέλη του έργου θα πρέπει να συµπεριλάβουµε και τα ακόλουθα :
1. ∆ηµιουργία έργου πιλότου για πρώτη φορά στην Ελλάδα µε σκοπό την αξιοποίηση του ενάλιου
αρχαιολογικού κεφαλαίου της χώρας το οποίο δίνατε να αναπτύξει µε αειφόρο τρόπο το
σύνολο σχεδόν της νησιώτικης και παράκτιας Ελλάδος και ειδικά των παραµεθόριων και
µειονεκτικών περιοχών.
2. ∆ηµιουργία έργου πιλότου επίσης για πρώτη φορά στην Ελλάδα, µε σκοπό την επίτευξη
σηµαντικής αειφόρου οικονοµικής ανάπτυξης σε µία περιοχή Natura, η οποία όχι µόνο θα
προστατεύει το περιβάλλον, αλλά και θα το βελτιώνει (σηµειώνεται εδώ ότι σήµερα τόσο η
φύλαξη της περιοχής, όσο και η µελέτη της, καθώς και αυτής των επιπτώσεων των διαφόρων
µέτρων που λαµβάνονται είναι ελλιπής. Για παράδειγµα αναφέρεται ότι στη νήσο Πιπέρι (τόπος
αναπαραγωγής της φώκιας Monachus-Monachus), στην οποία πάνω από 10 χρόνια
απαγορεύεται η προσέγγιση οποιουδήποτε σκάφους στα 3 µίλια από τις ακτές της, κανείς δεν
γνωρίζει σε ποιο βαθµό αυξήθηκαν τα ψάρια της περιοχής, ή σε ποιο βαθµό στην πράξη
εφαρµόζεται η απαγόρευση).
3. Προβολή των ενάλιων πολιτιστικών θησαυρών της χώρας σε παγκόσµιο επίπεδο.
4. Την ανάπτυξη µε πρότυπο τρόπο του θεσµού του καταδυτικού τουρισµού και των καταδυτικών
πάρκων εφόσον δηµιουργηθούν σε Αλόννησο και Σκόπελο.
5. Τη δηµιουργία νέων πρότυπων καινοτόµων τουριστικών προϊόντων όπως των ηχοδιαδροµών,
των καταδυτικών πάρκων, της περιοδεύουσας «ζωντανής» έκθεσης, των µονοπατιών, σε γη,
θάλασσα και βυθό και άλλα.
6. Την υλοποίηση στην πράξη ενός µοντέλου το οποίο δύναται να αξιοποιήσει µε το βέλτιστο
τρόπο το παραγωγικό δυναµικό των µικρών νήσων, να ενισχύσει το εισόδηµα των κατοίκων και
να δηµιουργήσει µόνιµες θέσεις εργασίας (υψηλής προστιθέµενης αξίας) µέσω της κατάργησης
της εποχικότητας.
Όλα τα παραπάνω δηµιουργούνται µέσα σε ένα πλαίσιο βαθιάς κοινωνικής συναίνεσης µέσα από
µακροχρόνια και πολύπλευρη διαβούλευση και το σηµαντικότερο αποδεικνύοντας ότι µέσα σε µια
περιοχή natura και σε ένα Εθνικό Πάρκο όπως το Θαλάσσιο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων δύναται
να υπάρξει σηµαντική οικονοµική ανάπτυξη µε ταυτόχρονη αειφόρα περιβαλλοντολογική διαχείριση
τιµώντας την αρχή της περιβαλλοντολογικής βιωσιµότητας. Τέλος πιστεύουµε ότι το σύνολο του
έργου θα αποτελέσει πρότυπο επαναληψιµότητας όχι µόνο για την Ελλάδα αλλά και παγκοσµίως.
Η µακρά περίοδος διαβούλευσης που προηγήθηκε πριν την υποβολή του προτεινόµενου σχεδίου,
οδήγησε στην κινητοποίηση του συνόλου της τοπικής κοινωνίας στις νήσους Σκόπελο και
Αλόννησο, όπως και στην εκδήλωση ενδιαφέροντος από εξειδικευµένους φορείς πανελλήνιας
εµβέλειας. Η συµµετοχή των επαγγελµατικών ενώσεων και συνεταιρισµών των νήσων στις
διαδικασίες σχεδιασµού της πρότασής µας, οδήγησε στην κινητοποίηση των µελών τους και του
κάθε Αλοννησιώτη και Σκοπελίτη πολίτη οι οποίοι στηρίζουν το σχέδιο και επιθυµούν να
συνδράµουν και επενδυτικά σε αυτό. Εκπροσωπούνται στο παρόν σχέδιο µέσω των συλλογικών
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τους φορέων. Στο συγκεκριµένο Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης "Άνω Μαγνήτων Νήσοι"
ήδη συµµετέχουν εκατοντάδες ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι σκοπεύουν να επενδύσουν µε τα
κεφάλαιά τους στην υλοποίηση των δράσεών του.
•

•

•

•

•

•

Καταρχήν οι αλιείς Αλοννήσου και Σκοπέλου θα αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες για επενδύσεις και
µετατροπές τόσο στα σκάφη τους, όσο και στον εξοπλισµό τους, µε σκοπό την προσαρµογή
του στόλου τους στις νέες αρχές του αλιευτικού τουρισµού, της ικανοποίησης του τουρίστα
και της αειφόρου αλιείας. Παράλληλα θα επενδύσουν και στη δηµιουργία καταδυτικών
κέντρων. Η προβλεπόµενη αυτή τη στιγµή συµµετοχή τους ανέρχεται στο 50% των
προτεινόµενων δαπανών και σε ύψος 700.000 Ευρώ.
Οι επαγγελµατίες οι οποίοι ασχολούνται µε τον τουριστικό τοµέα στις νήσους Σκόπελο και
Αλόννησο και οι οποίοι συµµετέχουν και εκπροσωπούνται µέσω των συλλογικών τους οργάνων
και των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων θα συµµετέχουν στις δράσεις για τη βελτίωση της
τουριστικής υποδοµής της Αλοννήσου µε το 50% του κόστους των και σε ύψος έως 1.250.000
Ευρώ.
Στη ∆ράση για τη δηµιουργία παγκόσµιας περιοδεύουσας έκθεσης µε τίτλο "Επισκεφθείτε
Ζωντανά το Μεγαλύτερο Κλασικό Ναυάγιο της Αρχαιότητας στην Περιστέρα Αλοννήσου"
προβλέπεται να συµµετάσχει ιδιώτης επενδυτής µε συµµετοχή 250.000 Ευρώ, η οποία
ανέρχεται στο 50% του προϋπολογισµού της δράσης. Ήδη σε προκαταρκτικές επαφές που
έχουν γίνει έχει εκδηλωθεί αρχικό ενδιαφέρον επενδυτών, αλλά καθώς είναι ένα ιδιαίτερα
καινοτόµο σχέδιο, η όλη διαδικασία βρίσκεται σε πρώιµο στάδιο και κρίνεται απαραίτητη η
υλοποίηση της µελέτης πριν προχωρήσουν σε έµπρακτη εκδήλωση ενδιαφέροντος ως
υποψήφιοι επενδυτές για τη συγκεκριµένη δράση.
Η παραγωγή γεωργικών προϊόντων, οι βιοτεχνίες µεταποίησης και δηµιουργίας παραδοσιακών
προϊόντων και οι γυναίκες των δύο νησιών, οι οποίες ασχολούνται µε τη διατήρηση της
παράδοσης µέσω της οικοτεχνίας, θα έχουν την ευκαιρία για πραγµατοποίηση επενδύσεων
συνολικού προϋπολογισµού 700.000 Ευρώ µε ιδιωτική συµµετοχή 50%, δηλαδή 350.000
Ευρώ.
Σχετικά µε τη ∆ράση για την πιθανή δηµιουργία 2 καταδυτικών πάρκων σε Σκόπελο και
Αλόννησο, προβλέπεται συµµετοχή ιδιώτη επενδυτή µε 500.000 Ευρώ, ποσό που ανέρχεται
στο 50% του συνολικού κόστους και ήδη συµµετέχει αντίστοιχος φορέας στην πρόταση, όπως
τα Ελληνικά Καταδυτικά Πάρκα Α.Ε.
Στις ∆ράσεις για τη δηµιουργία των 2 ειδικών Κέντρων Καταδυτικού Τουρισµού Αλοννήσου και
Σκοπέλου, αναµένεται να συµµετάσχουν ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι θα ωφεληθούν από µέρος
των υπηρεσιών που θα προσφέρονται στους τουρίστες και αυτοδύτες, καθώς από εκεί θα
αναχωρούν τα σκάφη για την προσέγγιση των υποβρυχίων µουσείων, µε ιδιωτική συµµετοχή
2.750.000 Ευρώ, δηλαδή 50% της συνολικής επένδυσης.

Άρα, στις µέχρι στιγµής προβλεπόµενες δράσεις του Π.Κ.Σ.Α. "Άνω Μαγνήτων Νήσοι"
προβλέπονται ιδιωτικές επενδύσεις οι οποίες ανέρχονται στο ύψος των 5.800.000 Ευρώ. Πέρα από
τα παραπάνω, θα πρέπει να τονιστεί ότι θα υπάρξει ιδιαίτερη εισφορά από τους φορείς τόσο του
δηµοσίου τοµέα, όσο και από τους συλλογικούς φορείς, τους πολιτιστικούς, επιστηµονικούς και
αθλητικούς συλλόγους, καθώς και τα ερευνητικά ινστιτούτα, που συµµετέχουν στην πρόταση. Η
εισφορά αυτή έχει το χαρακτήρα τόσο της εθελοντικής εργασίας, όσο και της εργασίας των
στελεχών του δηµοσίου τοµέα, όπως και της χρησιµοποίησης της τεχνογνωσίας και του
εξοπλισµού των φορέων αυτών. Η συγκεκριµένη αυτή προσφορά δεν δύναται να αποτιµηθεί
άµεσα σε συγκεκριµένα νούµερα. Παράλληλα, οι ∆ήµοι Σκοπέλου και Αλοννήσου θα συνεισφέρουν
εκτάσεις που θα ανήκουν στην κυριότητα τους για να µπορέσουν να υλοποιηθούν τα ειδικά
καταδυτικά κέντρα Αλοννήσου και Σκοπέλου.
Στις υπόλοιπες δράσεις του σχεδίου "Άνω Μαγνήτων Νήσοι", λόγω της φύσεως και του χαρακτήρα
τους, δεν δύνανται να συµµετάσχουν ιδιώτες επενδυτές, καθώς αυτές αφορούν είτε αρχαιολογική
ή επιστηµονική έρευνα και τεκµηρίωση η οποία πραγµατοποιείται από δηµοσίου χαρακτήρα
φορείς, είτε τη δηµιουργία κέντρων του δηµοσίου και ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, όπως του
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Ερευνητικού Κέντρου Ναυτικής Αρχαιολογίας και του Κέντρου Υποστήριξης των ∆ραστηριοτήτων
του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου και Βορείων Σποράδων, Επιπροσθέτως, αφορούν
δράσεις όπως αυτές της ενίσχυσης των αλιευτικών αποθεµάτων, της κατασκευής
συµπληρωµατικών έργων στο Αλιευτικό Καταφύγιο Βότσης, της εκπαίδευσης των αλιέων στον
καταδυτικό τουρισµό, της αναπαλαίωσης µνηµείων, της δηµιουργίας ηχοδιαδροµών και
"µονοπατιών", της λειτουργίας προγράµµατος υποτροφιών, της λειτουργίας υποβρυχίων µουσείων
και δράσεων προβολής, δηµοσιότητας, διαχείρισης και αξιολόγησης του έργου.
Αλλά, ακόµη και οι παραπάνω δράσεις, γίνεται κατανοητό λόγω της συνεκτικότητας του
χαρακτήρα τους µε τις υπόλοιπες δράσεις του προτεινόµενου σχεδίου, έχουν πολύ σηµαντική
επίπτωση στην αειφόρο και βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη των νήσων Αλοννήσου και Σκοπέλου και
στην ενίσχυση του εισοδήµατος των κατοίκων µέσω του δηµιουργούµενου παγκόσµιου
ενδιαφέροντος για επίσκεψη στο µοναδικό αυτό τόπο και κατ' επέκταση της δηµιουργίας
σηµαντικής αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης.
Τέλος, ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει στην εκδήλωση ενδιαφέροντος από χορηγούς παγκοσµίας
εµβέλειας πολυεθνικών εταιρειών λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα ορισµένων δράσεων οι οποίες
αναµένεται να προκαλέσουν τον παγκόσµιο ενδιαφέρον. Αυτές είναι η περιοδεύουσα έκθεση στα
µεγαλύτερα µουσεία του κόσµου σχετικά µε τη "Ζωντανή Επίσκεψη στο Μεγαλύτερο Γνωστό
Κλασικό Ναυάγιο της Αρχαιότητας" και µε τη δηµιουργία των πρώτων και τόσο σηµαντικών
υποβρυχίων µουσείων στο ελληνικό Αρχιπέλαγος.
Στο Π.Κ.Σ.Α. "Άνω Μαγνήτων Νήσοι" αναµένονται καταρχήν να µελετηθούν, συµφωνηθούν και
εφαρµοστούν στην πράξη Τοπικά Σύµφωνα Ποιότητας, τα οποία αφορούν τόσο τον τουριστικό
όσο και τον παραγωγικό τοµέα των νήσων. Αυτά, παρόλο που θα έχουν ένα κοινό χαρακτήρα και
για τα 2 νησιά, θα είναι διαφορετικά Σύµφωνα Ποιότητας τόσο ανά νησί όσο και ανά οικονοµική
δραστηριότητα ή/και συνδικαλιστικό φορέα τον οποίο αφορούν.
Αναλυτικότερα, αυτά θα αφορούν:
1. τους αλιείς Αλοννήσου και τους αλιείς Σκοπέλου,
2. τους Αγροτικούς Συνεταιρισµούς των 2 νησιών,
3. τους παραγωγούς τοπικών παραδοσιακών προϊόντων πρωτογενούς ή δευτερογενούς
παραγωγής,
4. τους ξενοδόχους, τους κατόχους ενοικιαζοµένων δωµατίων και τους εστιάτορες και άλλους
φορείς παροχής υπηρεσιών στον τουριστικό τοµέα.
Παράλληλα, τόσο για τις νέες κατηγορίες επαγγελµάτων και επαγγελµατικών τάξεων που θα
δηµιουργηθούν, όσο και για τις νέες επαγγελµατικές δραστηριότητες οι οποίες θα αναπτυχθούν
(βλ. αντίστοιχα καταδυτικά κέντρα και αλιευτικό τουρισµό), θα δηµιουργηθούν όλες εκείνες οι
κατάλληλες προδιαγραφές καθώς και νέα Τοπικά Σύµφωνα Ποιότητας, τα οποία θα τις καλύπτουν.
Τέλος, η ανάγκη για την τυποποίηση και τη διασφάλιση ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων
πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής, θα οδηγήσει στη δηµιουργία τοπικών παραγωγικών
µονάδων οι οποίες θα πληρούν τη νοµοθεσία και θα λαµβάνουν όλα τα αντίστοιχα µέτρα προς
αυτή την κατεύθυνση (ISO 9000, HACCP, Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης – ΠΓΕ, Προϊόντα
Ονοµασίας Προέλευσης – ΠΟΠ, κ.ά.).
Οι χρηµατοοικονοµικοί µηχανισµοί οι οποίοι θα χρησιµοποιηθούν για να προωθήσουν τη µόχλευση
των ιδιωτικών κεφαλαίων στο συγκεκριµένο έργο είναι πέντε.
1. Συµµετοχή ιδιωτών από τις τοπικές κοινωνίες και τις παραγωγικές τάξεις των νήσων Σκοπέλου
και Αλοννήσου στις σχεδιαζόµενες δράσεις οι οποίες αφορούν την ανάπτυξη, µετατροπή και
εκσυγχρονισµό των επιχειρήσεών τους και της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας βάσει των
νέων δεδοµένων που θα προκύψουν από την εφαρµογή του Π.Κ.Σ.Α. "Άνω Μαγνήτων Νήσοι".
Τέτοιου είδους δράσεις αφορούν τους αλιείς, τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων, τους
παραγωγούς παραδοσιακών προϊόντων των νήσων και τους εργαζόµενους στον τοµέα παροχής
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3.

4.

5.

τουριστικών υπηρεσιών. Παράλληλα, αναµένεται συµµετοχή ιδιωτών επενδυτών εκτός των
νήσων για την υλοποίηση εξειδικευµένων έργων, όπως αυτό της περιοδεύουσας έκθεσης για το
Ναυάγιο της Περιστέρας ή της υλοποίησης των καταδυτικών πάρκων.
Χρήση του µηχανισµού συµπράξεων µεταξύ φορέων του ιδιωτικού τοµέα και της τοπικής
αυτοδιοίκησης σχετικά µε τη χρηµατοδότηση έργων όπως των προτεινόµενων εξειδικευµένων
Καταδυτικών Κέντρων Αλοννήσου και Σκοπέλου µέσω της παραχώρησης και της
εκµετάλλευσης συγκεκριµένων υπηρεσιών που θα προσφέρονται προς τους τουρίστες στους
υποψήφιους επενδυτές. Θα έχει προηγηθεί αναλυτική χρηµατοοικονοµική µελέτη και µελέτη
βιωσιµότητας από εξειδικευµένο σύµβουλο.
Χρήση του θεσµού των χορηγιών µέσω και του νέου µηχανισµού που πρόσφατα καθιέρωσε το
Υπουργείο Πολιτισµού µε ταυτόχρονη εκµετάλλευση των ευκαιριών τις οποίες δηµιουργεί η
ανάπτυξη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για εκείνες τις δράσεις οι οποίες συγκεντρώνουν
το παγκόσµιο ενδιαφέρον και σηµαντική προβολή.
∆ηµιουργία εταιρειών λαϊκής βάσης οι οποίες µπορούν να στηρίξουν την υλοποίηση ορισµένων
από τις δράσεις του προτεινοµένου έργου, όπως εκείνης σχετικά µε τη βελτίωση της
ακτοπλοϊκής σύνδεσης των νήσων µε την υπόλοιπη χώρα.
Έµµεση χρήση των κλασικών χρηµατοδοτικών προγραµµάτων επιχορήγησης τα οποία ισχύουν
είτε για όλη την Ελλάδα µέσω της ∆' Προγραµµατικής Περιόδου, των νέων επιχειρησιακών
προγραµµάτων και του πρόσφατα τροποποιηµένου Αναπτυξιακού Νόµου 3299/04, των
εξειδικευµένων προγραµµάτων τα οποία θα υλοποιηθούν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας,
καθώς και των ευρωπαϊκών προγραµµάτων όπως εκείνα του Πολιτισµού και του 7ου
Προγράµµατος Πλαισίου Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτοµίας, τα οποία "τρέχουν" σε
ευρωπαϊκό επίπεδο.
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11. ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ
Καθώς στην περιοχή παρέµβασης το σύνολο του εµπλεκόµενου µόνιµου πληθυσµού είναι µικρό
(συνολικά περί τα 7.000 άτοµα σε 2 δήµους - Αλοννήσου και Σκοπέλου) και επιπλέον το σύνολο
των τοπικών φορέων συµµετέχει στη συγκεκριµένη πρόταση µε µία διαδικασία διαβούλευσης που
έχει ακολουθηθεί όλους τους προηγούµενους 8 µήνες, διασφαλίζεται ήδη σε µεγάλο βαθµό και
από την αρχή του, η συµµετοχή και εµπλοκή στο έργο του τοπικού πληθυσµού, του Φορέα
∆ιαχείρισης του ΕΘΠΑΒΣ, των πολιτιστικών και επαγγελµατικών φορέων των ενδιαφεροµένων
τάξεων, των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), όλων των αντίστοιχων εµπλεκοµένων
δηµοσίων και άλλων φορέων. Παράλληλα, προβλέπεται και προτείνεται συγκεκριµένο άκρως
δηµοκρατικό και συµµετοχικό σχήµα λήψης αποφάσεων και διοίκησης έργων, µε σκοπό την πλήρη
διασφάλιση της ισονοµίας, ισοπολιτείας και δίκαιης συµµετοχής όλων των φορέων.
Επιπροσθέτως, η φιλοσοφία της συγκεκριµένης πρωτοβουλίας από την αρχή της σύλληψής της
µέχρι και σήµερα, καθώς και για τη δεύτερη φάση υλοποίησής της µετά τις µελέτες ωρίµανσης,
είναι αυτή της «Ανοιχτής Πρότασης», γεγονός το οποίο σηµαίνει, ότι ανά πάσα στιγµή θα
µπορούν να συµµετέχουν και άλλοι φορείς στην υλοποίηση του συγκεκριµένου έργου µε σκοπό
την ευρύτερη δυνατή κοινωνική συναίνεση, τόσο στο σχεδιασµό όσο και στην υλοποίηση. Ως
παράδειγµα αναφέρεται η πρόσκληση για συµµετοχή της MOm, η οποία καταρχήν αντιµετωπίζει
θετικά το θέµα και έχει ζητήσει να ενηµερώνεται για τις εξελίξεις, καθώς και οι προσκλήσεις οι
οποίες θα πραγµατοποιηθούν αµέσως µετά την υποβολή της παρούσας πρότασης στο Υπουργείο
Οικονοµίας και Οικονοµικών, για τη συµµετοχή της Νοµαρχίας Θεσσαλίας, της Ένωσης
Συνταξιούχων ΝΑΤ Νοµού Μαγνησίας, της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας Βόλου, του
Εµποροβιοµηχανικού Επιµελητηρίου του Βόλου, του "∆ΙΚΤΥΟΥ" Πληροφόρησης και Υποστήριξης
του Πληθυσµού της Θεσσαλικής Υπαίθρου, του ∆ήµου Σούρπης στα δυτικά παράλια του
Παγασητικού Κόλπου - καθώς στην περιοχή νοτίως της Αµαλιάπολης ερευνώνται τα τελευταία 8
χρόνια από το Ι.ΕΝ.Α.Ε. 11 σηµαντικά ναυάγια - και του ∆ήµου Σκύρου για συνεργασία µε το
αντίστοιχο προτεινόµενο από αυτόν Π.Κ.Σ.Α.
Επίσης, η διαδικασία υλοποίησης των µελετών θα είναι πλουραλιστική µε τη συµµετοχή αρκετών
φορέων σε κάθε µελέτη, µε διαφορετικούς κάθε φορά υπευθύνους έργου, ακριβώς για να
διασφαλιστεί ακόµη και στο επίπεδο των µελετών ωρίµανσης η συµµετοχική διαδικασία που όχι
µόνο βελτιστοποιεί το αποτέλεσµα, αλλά το κάνει και αποδεκτό από το σύνολο των εµπλεκοµένων
φορέων. Τέλος, στη φάση υλοποίησης του έργου και πριν από οποιαδήποτε δράση, θα
ακολουθείται ευρεία διαβούλευση µε όλους τους τοπικούς φορείς, καθώς και µε επιλεγµένους
επιστηµονικούς, τόσο σε ελληνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο µε σκοπό την υλοποίηση στην
πράξη της καλύτερης δυνατής συµµετοχικής διαδικασίας και του αποδεκτού και ρεαλιστικού
αποτελέσµατος.
Έχουν πραγµατοποιηθεί περισσότερες από 50 διµερείς και τριµερείς συναντήσεις, 2 ευρείες
συνελεύσεις όλων των φορέων στην Αλόννησο και στη Σκόπελο, έγκαιρη συγγραφή της πρότασης
και διάχυσής της σε όλους τους δυνητικούς εµπλεκόµενους φορείς, παρουσίασή της στην Ηµερίδα
της Περιφέρειας Θεσσαλίας σχετικά µε τα Π.Κ.Σ.Α., στη Λάρισα στις 28 ∆εκεµβρίου 2006, καθώς
και στο ∆ιεθνές Συµπόσιο του Φορέα ∆ιαχείρισης ΕΘΑΠΒΣ στο Βόλο 8-9 ∆εκεµβρίου 2006, µε
θέµα ∆ιαχείριση Προστατευόµενων Περιοχών. Παρόν και Μέλλον, παρουσίαση της περίληψής της
στο ∆ιαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Θεσσαλίας και διενέργεια τουλάχιστον 45 ∆ιοικητικών
Συµβουλίων και Γενικών Συνελεύσεων φορέων για να ληφθεί απόφαση για τις προτάσεις τους
σχετικά µε το συγκεκριµένο έργο, όπως και µε την συµµετοχή τους σε αυτό. Ελαφρές επιφυλάξεις
µέχρι στιγµής έχουν εκφράσει η MOm, ΜΚΟ για την Προστασία της Φώκιας στην περιοχή, διότι
επιθυµεί να εµπλακεί στο έργο κατόπιν της ενδεχόµενης βράβευσής του από το Υπουργείο
Οικονοµίας και Οικονοµικών, καθώς και ορισµένες από τις επαγγελµατικές ενώσεις των ψαράδων
της Αλοννήσου, εξαιτίας του φόβου για επιπρόσθετες απαγορεύσεις στην αλιεία, πέρα από αυτές
που υφίστανται τα τελευταία 30 χρόνια για την προστασία της Μεσογειακής Φώκιας.
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Επιπροσθέτως, η Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού, της οποίας
απαιτείται η έγκριση, η εποπτεία και η συµµετοχή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, σε σχέση µε τα
ενάλια αρχαία ναυάγια, εξέφρασε ορισµένες επιφυλάξεις σχετικά µε την ευελιξία την οποία παρέχει
το ισχύον νοµικό πλαίσιο γύρω από τέτοια ζητήµατα. Σηµειώνουµε τέλος, ότι οι αποφάσεις των 2
∆ηµοτικών Συµβουλίων Αλοννήσου και Σκοπέλου ήταν οµόφωνες.
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12. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Στη µνήµη των ναυτικών οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στα ναυάγια του Αρχιπελάγους:

Από το
"Γράµµα στον Ποιητή ΚΑΙΣΑΡΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ"
του Νίκου Καββαδία
της ποιητικής συλλογής ΜΑΡΑΜΠΟΥ

Καīσαρ, ἀπό ἔνα θάνατο σέ κάµαρα,
κι ἀπό ἔνα χωµατένιο πεζό µνήµα,
δέ θα 'ναι ποιητικότερο καί πι' ὄµορφο
ὁ διάφεγγος βυθός καί τ' ἄγριο κύµα;
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