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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο σχεδιασμός των δράσεων και η διαμόρφωση των στόχων για την αειφορική
ανάπτυξη του Δήμου Κέας που προτείνεται στο πλαίσιο του προγράμματος ΔΑΦΝΗ,
προέκυψε με βάση την έκθεση που εκπονήθηκε από το Ε.Μ.Π. και το Δ.Ι.Π.Ε. στην
οποία αποτυπωνόταν η παρούσα κατάσταση του νησιού, οι τάσεις, τα προβλήματα και
οι προκαταρκτικές προτάσεις.
Οι δράσεις που προτείνονται για την ανάπτυξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος για
την Αειφορία της Κέας είναι οι ακόλουθες:
•
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
η
1 Δράση: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
2η Δράση: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Χ.Α.Δ.Α.
•
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Δράση: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
•
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ.
Δράση: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ.
•
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
η
1 Δράση: Η ΓΙΟΡΤΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
1η Δράση: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
2η Δράση: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ.
3η Δράση: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ
4η Δράση: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GRUNDTVIG
Για κάθε δράση αναφέρεται ο κύριος στόχος, τα σχετικά χρονοδιαγράμματα, η
χρηματοδότηση και το σύστημα παρακολούθησης.

Δράσεις για αξιολόγηση.
•

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

1η Δράση: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Στόχος είναι η υλοποίηση προγράμματος ανακύκλωσης για την μείωση, ως το τέλος
2008, κατά 20 % της ποσότητας των απορριμμάτων που οδηγούνται σήμερα στον
Χ.Α.Δ.Α. (και αύριο στον ΧΥΤΥ). Τα προς ανακύκλωση υλικά είναι : υλικά
συσκευασίας, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα, συσσωρευτές, έλαια και
λιπαντικά, ελαστικά και «πράσινα» απορρίμματα. Τα τελευταία προέρχονται από τα
οικιακά απορρίμματα, τα κλαδέματα και άλλα φυτικά παραπροϊόντα.

1η φάση: Εκπόνηση μελέτης για την ολοκληρωμένη «Εναλλακτική Διαχείριση Υλικών
Συσκευασίας και Προϊόντων Χάρτου στην Κέα».
Περιλαμβάνει έρευνα και συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών και στοιχείων
που αφορούν στην υφιστάμενη κατάσταση παραγωγής και διαχείρισης απορριμμάτων
στο νησί.
Συγκεκριμένα, καταγράφονται τα στοιχεία που αναφέρονται στην παραγωγή
απορριμμάτων, στην εποχιακή διακύμανση και έγιναν υπολογισμοί του συνολικού
όγκου απορριμμάτων.
Κατόπιν ο μελετητής καταρτίζει μοντέλα διαχείρισης και διαφορετικά
οικονομοτεχνικά σενάρια του προγράμματος ανακύκλωσης με σκοπό την
βελτιστοποίηση του αριθμού των κάδων και των απορριμματοφόρων, των βέλτιστων
δρομολογίων κτλ σε συνάρτηση με τη μείωση του κόστους.
Παράδοση μελέτης : Αύγουστος 2007.
2η φάση : Υλοποίηση της συλλογής των ηλεκτρικών συσκευών.
Περιλαμβάνει υπογραφή Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κέας και της Εταιρείας
«Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» για την συλλογή, φόρτωση και μεταφορά των ΑΗΗΕ
προς τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και ανακύκλωσης της Εταιρείας στην Αττική.
Χρόνος : Οκτώβριος 2007

3η φάση:Υπογραφή σύμβασης με την ΕΕΑ και έναρξη προγράμματος ανακύκλωσης
συσκευασιών και προμήθεια εξοπλισμού για την ανακύκλωση συσκευασιών
Χρόνος : Δεκέμβριος 2007
4η φάση : Σχεδιασμός και ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη συλλογή των λαδιών,
των ελαστικών, των μπαταριών σε συνεργασία με τα αντίστοιχα Συστήματα.
Χρόνος
5η φάση : Μελέτη για την ανακύκλωση των «πράσινων» απορριμμάτων.
Χρόνος : Ιανουάριος 2008
6η φάση :`Σχεδιασμός και προμήθεια εξοπλισμού για την ανακύκλωση των
«πράσινων» απορριμμάτων
Χρόνος : Μάρτιος 2008
7η φάση : Εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών, ώστε να επιτευχθεί όσο το δυνατό
μεγαλύτερη συμμετοχή στο πρόγραμμα ανακύκλωσης και να έχει την καλύτερη
απόδοση.
Χρόνος : Ιούνιος 2008
8η φάση : Υλοποίηση του ολοκληρωμένου προγράμματος ανακύκλωσης
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι 9.000 € και χρηματοδοτείται από τα ανταποδοτικά
τέλη καθαριότητας του Δήμου.
Ο πρόσθετος εξοπλισμός (ειδικοί κάδοι, κονταίνερς κ.λ.π) παραχωρείται από τα
Συστήματα ανακύκλωσης βάσει των συμβάσεων που υπογράφονται.
Η προμήθεια του απορριμματοφόρου από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Παραδοτέα της μελέτης.
Συμφωνητικά με τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης
Παραστατικά για την προμήθεια του εξοπλισμού για την οργάνωση του προγράμματος
ανακύκλωσης.
Οι μετρούμενες ποσότητες ανακυκλώσιμων που παραδίδονται στα αντίστοιχα
Συστήματα.

2η Δράση: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Χ.Α.Δ.Α.
Στόχος είναι η διακοπή της λειτουργίας και η αποκατάσταση των δύο υφιστάμενων
ΧΑΔΑ μέχρι το τέλος του 2010. Ο δεύτερος εξ αυτών (Χάλαρα Οτζιά) μέχρι την
αποκατάστασή του θα λειτουργεί ως προσωρινός χώρος αποθήκευσης των υλικών της
ανακύκλωσης.
1η φάση: Η αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α. στη θέση Αστρά.
Ολοκλήρωση της Τεχνικής Μελέτης αποκατάστασης του Χ.Α.Δ.Α. στη θέση Αστρά.
Χρόνος : Μάιος του 2006.
Δημοπράτηση του έργου και ορισμός αναδόχου.
Χρόνος : 13/3/2007
Αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α. στη θέση Αστρά.
Χρόνος : Δεκέμβριος 2007.
2η φάση: Η οριστική διακοπή λειτουργίας και αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α. στη θέση
Χάλαρα Οτζιά.
Χρόνος: 2010
Σημ. Μέχρι τη λειτουργία του νέου Χ.Υ.Τ.Υ., τα απορρίμματα του δήμου θα
διατίθενται στον Χ.Α.Δ.Α στη θέση Χάλαρα Οτζιά, ο οποίος θα αποκατασταθεί
πλήρως μετά την έναρξη του νέου οργανωμένου Χ.Υ.Τ.Υ..
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ο προϋπολογισμός των έργων είναι 207.000 €.
Η χρηματοδότηση της κατασκευής του έργου αποκατάστασης του Χ.Α.Δ.Α. στη θέση
Αστρά είναι από το Γ ΚΠΣ, επιχειρησιακό πρόγραμμα Περιβάλλον (ΕΠΠΕΡ).
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
• Παρακολουθείται ο φάκελος του έργου και το φωτογραφικό υλικό της
κατασκευής.

• ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Δράση: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Στόχος είναι η κατασκευή της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων
του συνόλου των υφιστάμενων οικισμών καθώς και η συντήρηση και επέκταση των
δικτύων αποχέτευσης. Μηδενισμός του ρυπαντικού φορτίου από οικιακά απόβλητα
στον κόλπο του Αγίου Νικολάου καθώς και στον υδροφόρο ορίζοντα της κοιλάδας της
Κώμης. Επαναχρησιμοποίηση του επεξεργασμένου νερού για πότισμα εδαφικών
εκτάσεων.
1η φάση: Πιλοτική εφαρμογή ενός συστήματος «compact» (βιολογικού καθαρισμού) για
την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων της περιοχής Βουρκαρίου. Το σύστημα αυτό
αποτελείται από τέσσερις δεξαμενές τοποθετημένες σε τσιμεντένια βάση Το σύστημα
προβλέπεται να εξυπηρετεί πληθυσμό 1.500 ατόμων . Μετά την επεξεργασία το νερό
θα προορίζεται για άρδευση (ανακυκλοφορία). Αν το σύστημα έχει αποτελέσματα, θα
επεκταθεί η λειτουργία του.
Έλεγχος της αποτελεσματικότητας του συστήματος είναι με μετρήσεις κάποιων
συστατικών του αποδέκτη των αποβλήτων πριν και μετά την εγκατάσταση. Έτσι, θα
διαπιστωθεί εάν το σύστημα μονάδων «compact» βοηθάει στην μείωση του
ρυπαντικού φορτίου.
Επίσης, θα διαπιστωθεί η σωστή λειτουργία του συστήματος, με μετρήσεις του
επεξεργασμένου νερού, πριν την ανακυκλοφορία του. Τέλος, θα ελεγχθεί και η
αποτελεσματικότητα του συστήματος υπό τεχνικοοικονομικά κριτήρια, με βάση τον
εξυπηρετούμενο πληθυσμό, την παροχή σχεδιασμού, το κόστος λειτουργίας και
συντήρησης του εξοπλισμού.
Οι τέσσερις δεξαμενές αποτελούνται από τις δεξαμενές αερισμού και επεξεργασίας των
λυμάτων και από τις δεξαμενές απομάκρυνσης λιπών και εξισορρόπησης. Για τις δύο
τελευταίες δεξαμενές αναμένεται μελέτη προμήθειας από ειδικό Μηχανικό της ΤΥΔΚ
Κυκλάδων.
Χρόνος Δεκέμβριος 2007

2η φάση: Εκπόνηση της οριστικής μελέτης «Δίκτυα Αποχέτευσης Οικισμών Ιουλίδας –
Κορησσίας και Βουρκαρίου και Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας και Αξιοποίησης
των Αποβλήτων»
Χρόνος Δεκέμβριος 2008

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΠΙΟΥ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ.
Στόχος: Η Συντήρηση και Ανάδειξη του συνόλου των πιστοποιημένων μονοπατιών με
έργα βελτίωσης, σηματοδότηση και προβολή.
1η φάση:Καταγραφή του βασικού δικτύου μονοπατιών και αποτύπωσή του σε χάρτη
γης (GIS), με πληροφορίες για την ακριβή θέση τους, την κατάστασής τους και
επιπλέον στοιχεία για τα έργα βελτίωσης που είναι απαραίτητα.
Χρόνος Νοέμβριος 2007
2η φάση :Επισκευές και ανακατασκευή τμημάτων μονοπατιών του δικτύου με
Προγραμματικές Συμβάσεις με τη Νομαρχία Κυκλάδων.
Χρόνος : Νοέμβριος 2007
3η φάση: Ολοκλήρωση του έργου «Καθαρισμός και σηματοδότηση περιηγητικών
διαδρομών ν. Κέας».
Χρόνος Μάιος 2008

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Η μελέτη «Αποτύπωση των μονοπατιών της νήσου Κέας» προϋπολογισμού 11.000€
υλοποιείται με πόρους του Δήμου Κέας.
Το έργο «Καθαρισμός και σηματοδότηση περιηγητικών διαδρομών ν. Κέας», Α’ φάση,
έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα LEADER+ με προϋπολογισμό 34.183 €.
Σποραδικές βελτιώσεις και τοπικές αποκαταστάσεις υλοποιούνται με πόρους του
Δήμου Κέας και με Προγραμματικές Συμβάσεις με την Νομαρχία Κυκλάδων.
Η νέα πρόταση επισκευής των μονοπατιών (Β’ φάση) θα κατατεθεί προς
χρηματοδότηση στο Δ’ ΚΠΣ.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Φωτογραφικό υλικό
Φάκελος του έργου

• ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
1η Δράση: Η ΓΙΟΡΤΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ
Στόχος: Η συμμετοχή των πολιτών στα πολιτιστικά δρώμενα και η διατήρηση στοιχείων
της πολιτιστικής παράδοσης της Κέας.
Περιγραφή: Υλοποίηση για δύο εβδομάδες προγραμματισμένων πολιτιστικών
δράσεων (αφήγησης, θεάτρου, εικαστικών, παραδοσιακών γλεντιών κ.λ.π.), με
ελληνικές και διεθνείς συμμετοχές, με γενικό τίτλο «Γιορτή Παραμυθιών». Η «Γιορτή
Παραμυθιών» από την ανάγκη ανάδειξης και διάδοσης της λαϊκής παράδοσης της
Κέας. Φορείς που συμμετέχουν: είναι ο Δήμος Κέας, η Δημοτική Επιχείρηση
Ανάπτυξης Κέας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Σιμωνίδης ο Κείος», ο Σύλλογος
Γυναικών «η Μελίτη» και εξωραϊστικοί σύλλογοι.
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ : Καλοκαίρι του 2007
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ : Φωτογραφικό υλικό

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Στόχος είναι η δημοπράτηση, η κατασκευή και η λειτουργία του νέου Χώρου
Ολοκληρωμένης Εναλλακτικής Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΧΟΕΔΑ) στη θέση
«Πάουρας» μέχρι το τέλος του 2009. Θα περιλαμβάνει τον νέο Χ.Υ.Τ.Υ. ενώ έχει
προβλεφθεί και χώρος για την εγκατάσταση σταθμού συγκέντρωσης και
μεταφόρτωσης των ανακυκλώσιμων υλικών. Η τελική διάθεση των ανακυκλώσιμων
υλικών θα γίνεται στην Αττική.
1η φάση: Σύνταξη της Οριστικής μελέτης νέου Χώρου Ολοκληρωμένης Εναλλακτικής
Διαχείρισης Απορριμμάτων.
Η προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και χωροθέτηση του έργου ανατέθηκε από
τον Δήμο και ολοκληρώθηκε το 2006. Στις 3/3/2007 εγκρίθηκε από το Συμβούλιο
Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας η Προμελέτη του έργου. Δημοπράτηση, ανάθεση
και ολοκλήρωση της οριστικής μελέτης του έργου.
Χρόνος : Δεκέμβριος 2007
2η φάση : Ολοκλήρωση της οριστικής μελέτης
Χρόνος : Δεκέμβριος του 2008
3η φάση : Δημοπράτηση και κατασκευή του ΧΟΕΔΑ
Χρόνος : Δεκέμβριος 2009
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ο προϋπολογισμός της οριστικής μελέτης είναι 148.850,86 € και χρηματοδοτείται από το
Περιφ. Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου στο Γ’ Κ.Π.Σ..
Η χρηματοδότηση της κατασκευής του έργου θα γίνει με ένταξη στο Δ’ Κ.Π.Σ.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Η παρακολούθηση της μελέτης θα γίνει με βάση το χρονοδιάγραμμα και τα παραδοτέα
της μελέτης (κείμενα, ψηφιοποιημένο υλικό, χάρτες κτλ.). Στη συνέχεια θα
παρακολουθείται ο φάκελος του έργου.

2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ.
Στόχος είναι η επέκταση των υφισταμένων δικτύων ύδρευσης και η βελτίωσή τους
προκειμένου να περιοριστούν οι απώλειες από διαρροές και να μειωθεί η κατανάλωση
ενέργειας άντλησης και μεταφοράς νερού κατά 10 %.
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
1η φάση: Βελτίωση και επέκταση του δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας.
Προκαταρκτική μελέτη από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Κέας.
Χρόνος :2006.
Δημοπράτηση της οριστικής μελέτης και υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο.
Εκπόνηση της πρώτης φάσης της μελέτης, (Προμελέτη των τεχνικών λύσεων για τα
δίκτυα μεταφοράς και διανομής).
Χρόνος παράδοσης ?????
2η φάση: Βελτίωση και επέκταση του δικτύου ύδρευσης της Κορρησίας.,
Προκαταρκτική μελέτη από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Κέας.
Χρόνος : Απρίλιος του 2007.
Δημοπράτηση της οριστικής μελέτης και υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.
Χρόνος ?????
3η φάση: Υλοποίηση προγράμματος συμπληρωματικών γεωτρήσεων.
Θα υλοποιηθεί μελέτη της ΤΥΔΚ για διάνοιξη νέων γεωτρήσεων προκειμένου να
αξιοποιηθούν ανεκμετάλλευτοι υδατικού πόροι του νησιού για την αντιμετώπιση της
λειψυδρίας.
Χρόνος ????
4η φάση: Υλοποίηση προγράμματος συστημάτων αφαλάτωσης με αξιοποίηση ΑΠΕ.,
Προκειμένου να διαφυλαχτεί το υδατικό απόθεμα του νησιού από την
υπερεκμετάλλευση και την υποβάθμιση λόγω της υφαλμύρωσης, θα εφαρμοστεί
συμπληρωματικά η μέθοδος της αφαλάτωσης.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ο προϋπολογισμός της μελέτης βελτίωσςη και επέκταση του δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας
είναι 100.000 € και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ
Ο προϋπολογισμός της μελέτης βελτίωσης και επέκτασης του δικτύου ύδρευσης της
Κορρησίας – Οτζιά είναι 150.000 € και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ.
Τα έργα βελτίωσης των δικτύων ύδρευσης θα χρηματοδοτηθούν από το Δ ΚΠΣ.
Οι συμπληρωματικές γεωτρήσεις θα χρηματοδοτηθούν από το προγραμμα του
ΥΠΕΣΔΔΑ για την λειψυδρία του 2007.
Οι αφαλατώσεις θα χρηματοδοτηθούν με ΣΔΙΤ.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Η παρακολούθηση των μελετών θα γίνει με βάση το χρονοδιάγραμμα και τα
παραδοτέα (κείμενα, ψηφιοποιημένο υλικό, χάρτες κτλ.).
Η παρακολούθηση της βελτίωσης: με τις μετρήσεις της κατανάλωσης της ηλεκτρικής
ενέργειας
Η παρακολούθηση των έργων θα γίνει με βάση τους φακέλους των έργων

3. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ.
Στόχος: Η εκπόνηση και εφαρμογή του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ως το τέλος του
2008 για τον καθορισμό χρήσεων γης, όρων δόμησης και την ισόρροπη οικιστική
ανάπτυξη με σύγχρονη προστασία του περιβάλλοντος.
1η φάση : Καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης.
Χρόνος Δεκέμβριος 2007
2η φάση : Κατάθεση της πρότασης του μελετητή για γνωμοδότηση των αρμόδιων
υπηρεσιών και για δημόσια διαβούλευση προκειμένου να διαμορφωθεί το τελικό
σχέδιο.
Χρόνος : Δεκέμβριος του 2008.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι 150.000 € και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα
ΘΗΣΕΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Η παρακολούθηση του έργου θα γίνει με βάση το χρονοδιάγραμμα και τα παραδοτέα

της μελέτης (κείμενα, ψηφιοποιημένο υλικό, χάρτες κτλ.)

4. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GRUNDTVIG
Στόχος: Η ενίσχυση της εκπαίδευσης ενηλίκων και η υποστήριξη των διαπολιτισμικών
ανταλλαγών
Η δράση αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος GRUNDTVIG
της ΕΕ που στοχεύει:
Α. Στην ανάδειξη της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης ενηλίκων (με την
ευρύτερη δυνατή έννοια) και στη βελτίωση της ποιότητας των σχετικών
προγραμμάτων
Β. Στη διεύρυνση της πρόσβασης των ευρωπαίων πολιτών στις ευκαιρίες δια βίου
εκπαίδευσης.
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Η Κέα συμμετέχοντας στο πρόγραμμα παίρνει μέρος στην πρώτη συνάντηση που
πραγματοποιείται τον Οκτώβριο στο Udine της Ιταλίας. Σκοπός της πρώτης
συνάντησης είναι η γνωριμία των φορέων μεταξύ τους από τα κράτη- μέλη που
συμμετέχουν και ο καθορισμός των συνεργασιών και των εταιρικών σχημάτων με
στόχο την διατύπωση προτάσεων και την υποβολή τους για χρηματοδότηση.

