Στο ΕΣΠΑ 3 νέα έργα για τα
Υποβρύχια
Μουσεία
στη
Θεσσαλία
Την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, που εορτάστηκε χθες, επέλεξε ο
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός για να υπογράψει την
ένταξη 3 νέων έργων συνολικού προϋπολογισμού 3.150.000 ευρώ,
για την ανάδειξη και προβολή των ενάλιων επισκέψιμων
αρχαιολογικών χώρων της Θεσσαλίας, στην Αλόννησο και τον
Δυτικό Παγασητικό.
Με την ένταξη τους στο ΕΣΠΑ, ξεκινά επί της ουσίας η υλοποίηση
του καινοτόμου και πρωτοπόρου για τη χώρα έργου – σημαία, που
αναδεικνύει τη Θεσσαλία σε Κέντρο Υποβρυχίων Μουσείων και
ανοίγει μία νέα τουριστική αγορά που απευθύνεται σε
περισσότερους από 25.000.000 πιστοποιημένους αυτοδύτες ανά τον
κόσμο, εκ των οποίων τα 4.000.000 ζουν στην Ευρώπη.
«Κινητοποιήσαμε ένα κοιμώμενο γίγαντα της Θεσσαλίας, που είναι
οι ενάλιες αρχαιότητες και διακριθήκαμε με 2 βραβεία στην
Ευρώπη. Καινοτομούμε στην πράξη και όχι στα λόγια, φέραμε στο
φως σπάνιας ομορφιάς ναυάγια και από το καλοκαίρι του 2020,
δίνουμε τη δυνατότητα στην παγκόσμια κοινότητα των αυτοδυτών
να καταδύονται στο αρχαιότερο επισκέψιμο ναυάγιο του κόσμου,
το ναυάγιο της Περιστέρας στην Αλόννησο, ισάξιο σε
μοναδικότητα με τον Παρθενώνα.
Αλλά και σε άλλα νεότερα ναυάγια των υστερορωμαικών και
βυζαντινών χρόνων στα ακρωτήρια Τηλέγραφος και Γλάρος Νηών,
και στην Κίκυνθο Αμαλιάπολης, που σε συνδυασμό με την
Περιστέρα δημιουργούν ένα κρίσιμο αριθμό υποβρυχίων μουσείων
για τους λάτρεις των καταδύσεων» δήλωσε ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός κατά τη διάρκεια ημερίδας που
διοργανώθηκε στο Βόλο.
Ο κ. Αγοραστός ευχαρίστησε το Υπουργείο Πολιτισμού, την

Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων, τους εταίρους του ευρωπαϊκού
προγράμματος ΒlueMed και όλα τα στελέχη της Περιφέρειας
Θεσσαλίας που εργάστηκαν με αφοσίωση την τελευταία τριετία για
την υλοποίηση του έργου των Υποβρυχίων Μουσείων.
«Ο τουρισμός σε παγκόσμιο επίπεδο περνά κρίση, λόγω της
κλιματικής αλλαγής αλλά και οικονομικοπολιτικών εξελίξεων όπως
το Brexit» επεσήμανε ο κ. Αγοραστός. «Για να συνεχίσουμε να
προσελκύουμε
τουρίστες
πρέπει
να
προφέρουμε
ένα
διαφοροποιημένο, πιο ποιοτικό, πιο ερωτεύσιμο τουριστικό
προϊόν. Αυτή είναι η μεγάλη προσφορά των Υποβρυχίων Μουσείων
στον τουριστικό χάρτη της Θεσσαλίας.
Αλλά και η απάντησή μας στην κρίση: Κάνουμε αντίσταση
ποιότητας στον μαζικό τουρισμό, επιμηκύνουμε την τουριστική
περίοδο, δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας και τονώνουμε την
πραγματική, τοπική οικονομία».

Τα τρία νέα έργα
Τα έργα που εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ με απόφαση του Περιφερειάρχη
Θεσσαλίας είναι τα εξής:
1) «Δημιουργία Κέντρου Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης Κοινού
(ΚΕΕΚ) Αλοννήσου για τους ενάλιους επισκέψιμους αρχαιολογικούς
χώρους», προϋπολογισμού 1.350.000 €
2) «Δημιουργία Κέντρου Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης Κοινού
(ΚΕΕΚ) Αμαλιάπολης για τους ενάλιους επισκέψιμους
αρχαιολογικούς χώρους», προϋπολογισμού 1.200.000 €
3) «Υποστήριξη, δικτύωση και δημοσιότητα, στο πλαίσιο του
Έργου επισκέψιμων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων (ΕΕΑΧ) στην
Αλόννησο και στο Δυτικό Παγασητικό», προϋπολογισμού 600.000 €
Το έργο στην Αλόννησο, με φορέα λειτουργίας το Δήμο Αλοννήσου
αφορά στην εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, στην κατασκευή
των απαραίτητων υποδομών και την προμήθεια του αναγκαίου
εξοπλισμού του Κέντρου Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης Κοινού

(ΚΕΕΚ) Αλοννήσου στο οποίο θα στεγάζεται και ο σταθμός
εποπτείας – φυλάκιο στέγασης του ελεγκτικού προσωπικού των
Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων, καθώς και την
εκπόνηση των απαραίτητων μελετών και την κατασκευή της
επέκτασης της προβλήτας για τις ανάγκες πρόσδεσης σκαφών για
τη λειτουργία του ΚΕΕΚ Αλοννήσου.
Επίσης στο αντικείμενο περιλαμβάνονται και οι υπηρεσίες
υποστήριξης έργου διαμόρφωσης εκθεσιακού χώρου του ΚΕΕΚ και
υποστήριξης της υλοποίησης του έργου.
Το έργο στον Αλμυρό, με φορέα λειτουργίας το Δήμο Αλμυρού,
αφορά στη μελέτη, κατασκευή, υπηρεσίες διαμόρφωσης εκθεσιακού
χώρου και προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία του Κέντρου
Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης Κοινού (ΚΕΕΚ) Αμαλιάπολης,
καθώς και στη διαμόρφωση και προμήθεια εξοπλισμού του σημείου
απόπλου κατάπλου, που θα δημιουργηθεί στην περιοχή της
Αμαλιάπολης, στο πλαίσιο του Έργου Επισκέψιμων Ενάλιων
αρχαιολογικών χώρων (ΕΕΑΧ) στην Αλόννησο και στο Δυτικό
Παγασητικό.
Ειδικότερα προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες ανέγερσης νέου
ισόγειου κτιρίου συνολικού εμβαδού τουλάχιστον 310 τ.μ., σε
γήπεδο συνολικού εμβαδού 2660,50 τ.μ ιδιοκτησίας του Δήμου
Αλμυρού στην εντός σχεδίου περιοχή του οικισμού Αμαλιάπολης
και σε γειτνίαση με το παραλιακό μέτωπο.
Το έργο υποστήριξης, με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια
Θεσσαλίας, αφορά στην δικτύωση και την δημοσιότητα του έργου
δημιουργίας επισκέψιμων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων (ΕΕΑΧ)
στην Αλόννησο και στο Δυτικό Παγασητικό, μέσω του συντονισμού
και την εναρμόνιση των επιμέρους έργων και του προγραμματισμού
και της υλοποίησης των απαραίτητων δράσεων για την
ολοκληρωμένη προβολή του.
Το σύνολο της λειτουργίας, κάθε επιμέρους εργασία και η
τεχνογνωσία που θα προκύψει από τις επιμέρους φάσεις του
έργου, θα αποτελέσουν πρότυπο για την ανάπτυξη αντίστοιχων

δραστηριοτήτων στην υπόλοιπη Θεσσαλία και άλλες περιφέρειες
της χώρας.

Εγκαίνια του Κέντρου Ενημέρωσης στην Αμαλιάπολη
Να σημειωθεί ότι το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου και ώρα 11 π.μ. ο
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κ. Αγοραστός και ο δήμαρχος Αλμυρού
Ευ. Χατζηκυριάκος εγκαινιάζουν το Κέντρο Ευαισθητοποίησης και
Ενημέρωσης Κοινού (ΚΕΕΚ) υποβρυχίων μουσείων Αμαλιάπολης, στο
δημοτικό κατάστημα Αμαλιάπολης (λιμενικό Τμήμα).

