
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Τα Μαστιχοχώρια σε κίνηση 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

Έχει αξία να δούμε πως προχωράμε,  

Πως η Νότια Χίος είναι σε κίνηση μέσα από τα έργα 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

Δηλαδή μέσα από την ενότητα των παρεμβάσεων 
 
 που διαμορφώνουν προοδευτικά  
 

μια νέα καλύτερη πραγματικότητα στην περιοχή 
των Μαστιχοχωρίων 
 
που οι άνθρωποι ζουν και δημιουργούν.  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Είναι γνωστή η αντίληψη μας, με την οποία πορευόμαστε. 
 
 

 

• Ισορροπημένη ανάπτυξη 

 

• Ενίσχυση της παραγωγής και του εισοδήματος 

 

• Δίκαιη κατανομή πόρων 
  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Με αυτά τα κριτήρια πορευόμαστε,   
και αυτά τα κριτήρια έχουν ορίσει το σημερινό αποτέλεσμα  
με έργα:  
 
  
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Έργα Βελτίωσης οδικού δικτύου Κεντρικής & Νότιας Χίου 
συνολικού προϋπολογισμού 3.566.000 € 

  

• Εργασίες επεμβάσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας εθνικού 
& επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Χίου, (ΕΣΠΑ), 

προϋπολογισμού 1.200.000€. 

 Σε εξέλιξη (Σύμβαση 23.08.2018) 

 

• Εργασίες συντήρησης οδικών αξόνων κεντρικού και νότιου 

τμήματος νήσου Χίου, (ΠΔΕ) προϋπολογισμού 2.366.000 €  

 Δημοπρατήθηκε στις 15.01.2019  

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

●Σύνδεση Επαρχιακής οδού “Χίος - Καρυές - Ελίντα” με την 
Επαρχιακη Οδό Χίου-Μεστών με παράκαμψη Αγ. Γεωργίου 
Συκούση και Θολοποταμίου, προϋπολογισμού 400.000 €      

Υπεβλήθη πρόταση για χρηματοδότηση της μελέτης από ΕΣΠΑ 
 

Αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση της βατότητας και των 
γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού με 2 παρακάμψεις, στον Άγιο 
Γεώργιο Συκούση και στο Θολοποτάμι, οι οποίες θα καταστήσουν το 
δίκτυο λειτουργικό, διοχετεύοντας την κυκλοφορία έξω από τους 
οικισμούς. Με το έργο αυτό επιτυγχάνεται σύνδεση οδικών αξόνων που 
οδηγούν στις πλέον τουριστικές περιοχές της Χίου, αφενός στα 
Μεσαιωνικά χωριά της νότιας Χίου και αφετέρου στα Αυγώνυμα και 
στον Ανάβατο, ενώνει δε και τα τρία σημαντικά βυζαντινά μνημεία της 
Χίου, Νέα Μονή, Άγιος Γεώργιος Συκούσης και Άγιοι Απόστολοι 
Πυργίου. 

 

Μελέτες βελτίωσης οδικού δικτύου Κεντρικής - Νότιας Χίου 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

●Μελέτη αντιμετώπισης των κατολισθητικών φαινομένων σε 
τμήματα του ΕΘνικού & Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στο νησί της 

Χίου, προϋπολογισμού 400.000 €      

Υπεβλήθη πρόταση για χρηματοδότηση της μελέτης από ΕΣΠΑ 
 

Στο πλαίσιο του έργου, είναι θα αντιμετωπιστούν κατολισθητικά 
φαινόμενα στα πρανή του Επαρχιακού οδικού δικτύου στα οποία είναι 
σε εξέλιξη γεωλογικά φαινόμενα. Στα τμήματα που θα μελετηθούν 
περιλαμβάνεται και η αντιμετώπιση στην νοτιοανατολική Χίο του 
προβλήματος στον οικισμό Πατρικά όπου παρατηρούνται σημαντικές 
ανωμαλίες στο οδόστρωμα και χαλαρά πρανή τα οποία συχνά 
αποκόπτονται προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία. 

 

 

 

Μελέτες βελτίωσης οδικού δικτύου Κεντρικής - Νότιας Χίου 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

● Μελέτη για την κατασκευή λιμενικών εγκαταστάσεων στον 
Λιμένα των Μεστών Χίου, (ΠΔΕ) προϋπολογισμού 200.000 €   

    

Προγραμματική Σύμβαση με τον Δήμο Χίου και το Δημοτικό 
Λιμενικό Ταμείο Χίου 

 

 

 

   

 

Μελέτες Αναβάθμισης Λιμενικών Υποδομών Νότιας Χίου 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Έργα για τον καθαρισμό χειμάρρων συνολικού 
προϋπολογισμού 140.000€ 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 
 

To έργο αφορά την υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων για την προστασία 
οικισμών και γεωργικών εκτάσεων στη Νότια Χίο ώστε να αντιμετωπιστούν τα 
οξυμένα προβλήματα που έχουν δημιουργήσει οι  καταστροφικές πυρκαγιές στη 
περιοχή.  

 

Περιλαμβάνει: 

• Έργα που κατασκευάζονται κατά μήκος της κοίτης του χειμάρρου 
Φανοπύργων με καθαρισμό της κοίτης, κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού και 
τοποθέτηση συρματοκιβωτίων 

• έργα που κατασκευάζονται κατά μήκος της κοίτης του χειμάρρου Τράχωνα και 
περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο την οριζοντιογραφική και την κατά μήκος 
βελτίωση της διατομής του ρέματος με εκβαθύνσεις/διαπλατύνσεις αφού 
προηγουμένως γίνει ο καθαρισμός της κοίτης από αυτοφυή βλάστηση και 
φερτά υλικά 

 

Παρεμβάσεις σε Ρέματα & Χειμάρρους της Νότιας Χίου 
συνολικού προϋπολογισμού 1.209.000 € 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

• Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Πυργίου 
Δ.Ε. Μαστιχοχωρίων, προϋπολογισμού 446.082 € 

Αφορά θερμομόνωσης κελύφους, αντικατάσταση κουφωμάτων, 
βελτίωση κεντρικής θέρμανσης & αντικατάσταση φωτιστικών 
σωμάτων. 

• Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Νενήτων 
Δ.Ε. Ιωνίας, προϋπολογισμού 376.939 € 

Αφορά θερμομόνωσης κελύφους, αντικατάσταση κουφωμάτων, 
βελτίωση κεντρικής θέρμανσης & αντικατάσταση φωτιστικών 
σωμάτων. 

 

 

Αναβάθμιση Σχολικών κτιρίων  
συνολικού προϋπολογισμού 823.021 €  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Ενίσχυση υδατικό δυναμικού προϋπολογισμού 4.003.000 € 
 

• Διερεύνηση του προβλήματος της τροφοδοσίας και των 
απωλειών ύδατος στο φράγμα Κατράρη Χίου. 

 

 Στο πλαίσιο αυτό έχει ζητηθεί από το Τεχνικό Επιμελητήριο  
Ελλάδας (ΤΕΕ) ο ορισμός πραγματογνώμονα.  

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Δημιουργία Κέντρου Έρευνας Μαστίχας ΜΕ για θέματα που αφορούν: 

• Τις ιδιότητες και δράσεις της μαστίχας 

• Την βελτίωση της καλλιέργειας 

Με στόχο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη προϊόντων υψηλής 
προστιθέμενης αξίας 

 Το έργο χρηματοδοτείται από Ε.Π. Βόρειο Αιγαίο 2014-2020 με 1.250.000 € 

 

Εμπλεκόμενοι φορείς: ΕΝΩΣΗ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΙΟΥ (36%), 
ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΒΕΣΕ (36%),  IASIS (20%), PHARMA Q (4%), HARMAGNOSE 
(4%) 

 

Δράσεις για προώθηση της Επιχειρηματικότητας 
 συνολικού προϋπολογισμού 2.444.560 €  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

•Βελτίωση της οδικής ασφάλειας εθνικού & επαρχιακού οδικού 
δικτύου Ν. Χίου έτους 2019, (ΕΣΠΑ), Προϋπολογισμού 1.000.000 €     
Προς Δημοπράτηση 

•Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της 
Κεντρικής Χίου, (ΠΔΕ) Προϋπολογισμού 2.000.000 €  

Προς Δημοπράτηση 

•Ασφαλτόστρωση οδού Πυργίου - Καρίντας, (ΚΑΠ), 
Προϋπολογισμού 200.000 €      Προς Δημοπράτηση 

•Βελτίωση βατότητας οδού Ολύμποι - Σαλάγωνα, (ΚΑΠ), 
Προϋπολογισμού 500.000 €  Προς Δημοπράτηση 

•Εργασίες συντήρησης οδού Κώμης - Λιλικά, (ΚΑΠ), 
Προϋπολογισμού 600.000 €  Προς Δημοπράτηση 

   

Έργα Βελτίωσης οδικού δικτύου Κεντρικής & Νότιας Χίου 
συνολικού προϋπολογισμού 4.300.000 € 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

● Μελέτη βελτίωσης επαρχιακής οδού Αρμόλια - Καλαμωτή - 

Κώμη, (ΚΑΠ), Προϋπολογισμού 100.000 €     Προς Δημοπράτηση 
 

Αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση των γεωμετρικών 
χαρακτηριστικών της Επαρχιακής οδού Αρμόλια – Καλαμωτή - Κώμη 
από την Επαρχιακή οδό Χίου – Λιμένα Μεστών ως τα όρια του οικισμού 
της Κώμης με παράλληλη παράκαμψη του οικισμού της Καλαμωτής. 
Λόγω του πεδινού χαρακτήρα και των ήπιων κλίσεων της περιοχής 
διέλευσης της οδού θα ληφθεί μερίμνα για την κατασκευή παράλληλα 
και σε επαφή με την οδό πεζόδρομου – ποδηλατοδρόμου ή 
πεζοδρομίου. Τέλος θα κατασκευασθούν κόμβοι στα σημεία συμβολής 
με τις υφιστάμενες Επαρχιακές οδούς που οδηγούν στους οικισμούς και 
θα γίνει ηλεκτροφωτισμός αυτών. 

 

   

Μελέτες βελτίωσης οδικού δικτύου Κεντρικής - Νότιας Χίου 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

●Επικαιροποίηση - Ολοκλήρωση Μελέτης Παράκαμψης 
Καλλιμασιάς Χίου, (ΚΑΠ), προϋπολογισμού 50.000 €      

Προς Δημοπράτηση 
 

Αντικείμενο του έργου είναι η επικαιροποίηση της μελέτης για την 
κατασκευή της Παράκαμψης Καλλιμασιάς, ένα οδικό έργο απολύτως 
απαραίτητο για την βελτίωση της πρόσβασης από την νότια πλευρά του 
νησιού στην πόλη της Χίου και στο κεντρικό τμήμα του νησιού 
γενικότερα. 

 

   

 

Μελέτες βελτίωσης οδικού δικτύου Κεντρικής - Νότιας Χίου 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

● Μελέτη βελτίωσης επαρχιακής οδού Πυργί - Εμπορειός, (ΚΑΠ), 
προϋπολογισμού 100.000 €     Προς Δημοπράτηση 
 

Αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση των γεωμετρικών 
χαρακτηριστικών της Επαρχιακής οδού Πυργί - Εμπορειός από την 
Επαρχιακή οδό Χίου – Λιμένα Μεστών (κόμβος Κέντρου Υγείας Πυργίου) 
ως τα όρια του οικισμού του Εμπορειού δεδομένου ότι η υφιστάμενη 
κατάσταση χαρακτηρίζεται από χάραξη η οποία περνά μέσα από ορεινή 
περιοχή με συνεχείς στροφές και μικρό πλάτος οδού. 

Το έργο θα συμβάλει στην βελτίωση της πρόσβασης στην περιοχή 
δεδομένης της αυξημένης κίνησης λόγω του  Μουσείου Μαστίχας, αλλά 
και λόγω του ότι ο αρχαιολογικός χώρος Εμπορειού και η παραλία 
Μαύρα Βόλια συγκεντρώνουν μεγάλο τουριστικό ενδιαφέρον και 
μεγάλη επισκεψιμότητα. 

 

Μελέτες βελτίωσης οδικού δικτύου Κεντρικής - Νότιας Χίου 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Έργα για τον καθαρισμό χειμάρρων συνολικού 
προϋπολογισμού 180.000€ 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

● Μελέτη αποκατάστασης - ανάδειξης του Πύργου στο Πυργί της 
Χίου, (ΠΔΕ) προϋπολογισμού 40.000 €      

Φορέας Υλοποίησης: Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου  
 

● Ανακατασκευή φωτισμού Κάστρου Απολίχνων στα Αρμόλια της 
Χίου, (ΚΑΠ) προϋπολογισμού 50.000 €      

Σε στάδιο δημοπράτησης  

 

   

 

Ανάδειξη Μνημείων - Χώρων Πολιτισμού 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Μελέτες έργων αντιπλημμυρικής προστασίας & Διευθέτησης 
Χειμάρρων συνολικού προϋπολογισμού 480.000 € 

 
• Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας & διευθέτησης χειμάρρων 

στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2012 & 
2016 με βάση την έρευνα του ΕΚΠΑ, (ΚΑΠ) 

     συνολικού προϋπολογισμού 295.000 €  

 Προς Δημοπράτηση 

 

• Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας & διευθέτησης χειμάρρων 
σε περιοχές της Κεντρικής Χίου, (ΚΑΠ) 

     συνολικού προϋπολογισμού 185.000 €   

Προς Δημοπράτηση 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

• Δημιουργία Κέντρου Μεταποίησης Μαστίχας 
 

• Ενίσχυση του Κέντρου Έρευνας με επιστημονικά όργανα και 

εξοπλισμό για να ανταποκριθεί στον αυξημένο επιστημονικό 
ρόλο που του έχει ανατεθεί. 

 
• Χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων  

για να διαπιστωθούν,  

να καταγραφούν  

και να αξιοποιηθούν όλες οι ευεργετικές δράσεις του μαστιχιού. 

 

Δράσεις για προώθηση της Επιχειρηματικότητας 
  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

• Ειδικό πρόγραμμα προώθησης της μαστίχας δεν 
αποτελεί απλά άλλο ένα αγροτικό προϊόν του Βορείου 
Αιγαίου αλλά ένα φαρμακευτικό είδος με παγκόσμια 
προβολή και μοναδικές θεραπευτικές ικανότητες. 

 

• Εφαρμογή Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών 
(GIS) στη Μαστιχοπαραγωγή. Εισαγωγή εφαρμογής 
λογισμικού που θα επιτρέπει στους αγρότες να 
συλλέγουν, να καταγράφουν και να εκτιμούν εάν και 
πότε τα δέντρα τους είναι έτοιμα για κλάδεμα, κέντημα 
και μάζεμα, με την χρήση ηλεκτρονικού  υπολογιστή 
πεδίου και συστήματος εντοπισμού γεωγραφικής θέσης 
(GPS). 

Δράσεις για προώθηση της Επιχειρηματικότητας 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Αυτή είναι η ενότητα των έργων  
όπως αναπτύχθηκαν και αναπτύσσονται στον χρόνο  

και δίνουν στα Μαστιχοχώρια κίνηση και ζωή. 
 

 
Αυτό που κάθε φορά γίνεται με κόπο και επιμονή,  
είναι ταυτόχρονα η προϋπόθεση  
ώστε να υπάρξει πάντα μία επόμενη φάση  

μέσα στην διαρκή προσπάθεια  
βελτίωσης της ζωής στον τόπο μας. 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Τα Μαστιχοχώρια σε κίνηση 


