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Πειραιάς, 27/05/2020 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Τοπική στρατηγική Νησιών Αττικής, και Δημόσια έργα υποδομών, φυσικού 

και πολιτιστικού περιβάλλοντος, του προγράμματος CLLD/ LEADER 

  

Το Δίκτυο Νήσων Αττικής, με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. τον κο Μούρτζη Δημήτρη (πρώην 

Δήμαρχο Αίγινας), και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαχείρισης 

Προγράμματος (ΕΔΠ) και Δήμαρχο Κυθήρων - Αντικυθήρων, κο 

Ευστράτιο Χαρχαλάκη, επικυρώνουν την έναρξη των έργων 

που συμβάλλουν στην ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας της 

περιοχής που περιλαμβάνει τα Νησιά του Αργοσαρωνικού, την 

Τροιζηνία – Μέθανα και τα Κύθηρα - Αντικύθηρα, δηλ. την 

Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Αττικής.  

Το τοπικό πρόγραμμα «Πολιτισμός & Περιβάλλον “ΕΝ ΠΛΩ”» της ΟΤΔ «Δίκτυο 

Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής», που συγχρηματοδοτείται από εθνικούς 

πόρους και πόρους του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου, μέσα από το πρόγραμμα για 

την αγροτική ανάπτυξη CLLD/LEADER 2014 – 2020, υποστηρίζει βασικές υπηρεσίες και 

αναπλάσεις σε αγροτικές περιοχές, παρεμβάσεις για την βελτίωση υποδομών καθώς και 

δράσεις ανάδειξης του τοπικού πολιτισμού και της ιστορίας στην περιοχή που ταυτίζεται 

ως αγροτική αλλά και νησιωτική ζώνη του Αργοσαρωνικού και των Κυθήρων – 

Αντικυθήρων. 

Οι δράσεις έχουν εγκριθεί και πρόκειται να υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα σε όλη 

την περιοχή παρέμβασης της ΠΕ Νήσων Αττικής είναι συνολικού εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού ύψους περίπου 2.500.000€. Αναλυτικά για την κάθε περιοχή τα 

εγκεκριμένα δημόσια έργα έχουν ως εξής: 

Στον τομέα του πολιτισμού για το Δήμο Σαλαμίνας, εμβληματική με αφορμή τα 2500 

χρόνια από τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας, είναι η δημιουργία εφαρμογών εικονικής 

πραγματικότητας, που θα εγκατασταθεί για δωρεάν προβολή στο Δημοτικό Χώρο του 

Κέντρου Νεότητας Σαλαμίνας. Η ενέργεια υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Μείζονος 

Ελληνισμού, μετά τη σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας με τον Δήμο. Στο πλαίσιο της 

υποστήριξης εκπαιδευτικών και αθλητικών δράσεων ο Ναυτικός Όμιλος Βουρκαρίου 

Σαλαμίνας (ΝΟΒΣ) προβαίνει σε προμήθεια αναβάθμισης του εκπαιδευτικού 

εξοπλισμού, ενώ ο Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος «ΚΡΗΤΑΓΕΝΕΙΣ» προμηθεύεται 

φορεσιές για τις ανάγκες των πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

https://www.elculture.gr/blog/article/to-idryma-mizonos-ellinismou-xekina-ti-dimiourgia-ikonikis-anaparastasis-tis-navmachias-tis-salaminas/
https://www.elculture.gr/blog/article/to-idryma-mizonos-ellinismou-xekina-ti-dimiourgia-ikonikis-anaparastasis-tis-navmachias-tis-salaminas/
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Στην Αίγινα προβλέπεται η ανάπλαση της πλατείας Παναγίτσας στο λιμάνι, καθώς και 

διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του εμβληματικού Πύργου Μάρκελλου. 

Στα Κύθηρα - Αντικύθηρα, ο Δήμος προβαίνει στη δημιουργία έκθεσης προβολής του 

λειτουργικού αντίγραφου του Μηχανισμού των Αντικυθήρων, τη διοργάνωση φεστιβάλ 

Προβολής του Μηχανισμού και τη λειτουργία Κέντρου Πολιτισμού, Γραμμάτων και 

Τεχνών Δήμου Κυθήρων στο Σχολείο Αγγλοκρατίας Ποταμού (Αστικόν). Η Φιλαρμονική 

Ποταμού Κυθήρων προμηθεύεται μουσικά όργανα για την επίτευξη των στόχων της 

καλλιέργειας μουσικής παιδείας, η MEDINA προβαίνει στην οργάνωση μέσων 

πληροφόρησης για την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος των 

Κυθήρων με άξονα το δίκτυο μονοπατιών και ο Πολιτιστικός Οργανισμός Δρόμοι της 

ελιάς, οργανώνει τους δρόμους της ελιάς στα Κύθηρα, μία πολιτιστική διαδρομή 

ανάδειξης του τοπικού γαστρονομικού πολιτισμού & προβολής των παραδοσιακών 

προϊόντων.  

Στην περιοχή της Τροιζηνίας – Μεθάνων, η οργάνωση της διαχείρισης των 

απορριμμάτων με την προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων μονάδων βυθισμένων 

κάδων, από το Δήμο Τροιζηνίας – Μεθάνων, παράλληλα με την υποστήριξη των 

πολιτιστικών εκδηλώσεων ΣΑΡΩΝΕΙΑ και την ανάδειξη στοιχείων της παράδοσης με 

την οργάνωση βεστιαρίου παραδοσιακών στολών, είναι στις βασικές ενέργειες για την 

περιοχή. Η Πολιτιστική Κίνηση Τροιζηνίας, οργανώνει δράσεις για την Ανάδειξη και  

Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Τροιζήνας, ενώ ο Πολιτιστικός, 

Εξωραϊστικός, Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αγίου Γεωργίου, προμηθεύεται εξοπλισμό για 

την αποτελεσματική του λειτουργία. Ο Εξωραϊστικός Αθλητικομορφωτικός Σύλλογος 

Μεγαλοχωρίου "Η Αρσινόη" προβαίνει σε ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του 

ομώνυμου οικισμού, οργανώνοντας χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων που λειτουργεί.  

Στον Πόρο παράλληλα με την υποστήριξη του POROS ARTS FESTIVAL, προβλέπεται η 

αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού για τη διευκόλυνση της κίνησης των πεζών στον 

οικισμό του Πόρου, καθώς και η λειτουργία του Πολιτιστικού Πολυχώρου Νεότητας "Ο 

Άγιος Λεωνίδης". 

Στην Ύδρα προβλέπεται η αναβάθμιση μονοπατιών με τη δημιουργία λιθόστρωτου 

στην Αγία Φωτεινή και στο Καμίνι.  

Στις Σπέτσες οργανώνεται το ντοκιμαντέρ που σχετίζεται με την Αναργύρειο Σχολή  

και τον τίτλο: Μεσόγειος- Η μεγάλη κοινή μας θάλασσα.  

Στο Αγκίστρι προβλέφθηκε η οργάνωση ολοκληρωμένου συστήματος Πληροφόρησης 

Επισκεπτών, βάσει της αξίας του πευκοδάσους ως περιπατητικού πόλου για τους 

επισκέπτες.  

Στο πλαίσιο των ενταγμένων έργων προβλέπεται η Δημιουργία του Ιστορικού και 

Πολιτιστικού Έργου: «Νήσοι Αργοσαρωνικού – Όψεις της ιστορίας και του 

Πολιτισμού», ενώ η NO TRADITIONAL, θα αναδείξει την διαδραστική προώθηση της 

καινοτόμου τεχνικής της κινούμενης ελαιογραφίας. 
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Στα επόμενα βήματα είναι η άμεση υλοποίηση των παραπάνω έργων ώστε να 

απορροφηθούν αποδοτικά οι οικονομικοί πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 

Ελληνικού Κράτους. Ως ημερομηνία λήξης ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου των προτεινόμενων πράξεων, ορίζεται η 30 Ιουνίου 2023, ενώ για τις 

περιπτώσεις που αφορούν σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, ορίζεται ως καταληκτική 

ημερομηνία η 31 Οκτωβρίου 2023. 

  

  

  

  

Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων 

ΠΕ Νήσων Αττικής 
Φίλωνος 91, 185 35, Πειραιάς 

Τηλ. 2104120002-4-9 
Fax. 2104120006 

Mail: info@atticalag.gr  
Web: www.αtticalag.gr  

mailto:info@atticalag.gr
http://www.αtticalag.gr/

