
Τήλος

ΜΑΡΙΑ ΚΑΜΜΑ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΛΟΥ



7η απ’ τα Δωδεκάνησα

Σχήμα ακανόνιστο, 62km2

22μίλια από Ρόδο και 222 από Πειραιά

829 κάτοικοι

Τήλος

Έδαφος βραχώδες με κλίσεις έως 65%

Εύφορες πεδιάδες με άφθονο νερό



Το θαύμα της Τήλου

Αποδεικνύεται από:

1. Πληθυσμιακά στοιχεία

2. Οικονομικά στοιχεία

3. Οι σχολικές μας μονάδες



Αποτελέσματα των έργων

Πρόγραμμα: (ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 1994-1999)
• Επίλυση του προβλήματος πρυμνοδέτησης
• Δυνατότητα ελλιμενισμού 40 σκαφών αναψυχής 
• Σταδιακή τόνωση της οικονομίας του νησιού 

Κατασκευή καταφυγίου σκαφών αναψυχής



Αποτελέσματα των έργων
Κατασκευή ΧΥΤΑ Τήλου

Πρόγραμμα: (Ε.Π. ‘Περιβάλλον’ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.)
• Πρόληψη & μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
• της ρύπανσης των επιφανειακών και των υπογείων υδάτων,
• του εδάφους και της ατμόσφαιρας
• κινδύνων προκύπτει για την υγεία του ανθρώπου από την υγειονομική ταφή

των αποβλήτων καθ' όλο τον κύκλο ζωής του εν λόγω χώρου υγειονομικής
ταφής



Αποτελέσματα των έργων
Λιμνοδεξαμενή

Πρόγραμμα: (ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2000-2006)
• Κάλυψη των αναγκών σε πόσιμο νερό των οικισμών του νησιού
• Κάλυψη αρδευτικών αναγκών των αγροτών της Ερίστου.



Αποτελέσματα των έργων
Πλατεία Λιβαδίων

Πρόγραμμα: (ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2000-2006)
• Αναβάθμιση του κέντρο του οικισμού
• Ασφαλέστερη μετακίνηση των κατοίκων και των επισκεπτών από το Λιμάνι

προς το κέντρο
• Δημιουργία χώρου αναψυχής και ψυχαγωγίας μικρών και μεγάλων.



Αποτελέσματα των έργων
Διαμόρφωση και εξοπλισμός βρεφονηπιακού σταθμού Τήλου

Πρόγραμμα: (Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη -Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006)
• Διαμόρφωση ενός λειτουργικού και ασφαλούς χώρου για την ψυχαγωγία
• Δημιουργική απασχόληση και την φύλαξη των βρεφονηπίων του νησιού.



Αποτελέσματα των έργων
Αποκατάσταση παραλιακού πεζόδρομου Λιβαδίων

Πρόγραμμα: (Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη -Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006)
• Ασφαλέστερη και ευκολότερη μετακίνηση των κατοίκων και επισκεπτών προς

τα καταστήματα και την παραλία
• Θέσης ξεκούρασης και θέας



Αποτελέσματα των έργων
Αποκατάσταση σκουπιδότοπων Τήλου

Πρόγραμμα: (Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013)
• Πρόληψη ή μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (της

ρύπανσης των επιφανειακών και των υπογείων υδάτων, του εδάφους και της
ατμόσφαιρας)

• Κινδύνων για την υγεία του ανθρώπου από την υγειονομική ταφή των
αποβλήτων.



Πληθυσμιακά  στοιχεία
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Οικονομικά στοιχεία

Αύξηση του αριθμού των κλινών : 
• 1978 (12 κλίνες)
• 2016 (1.300 κλίνες)

Αύξηση του αριθμού των καταστημάτων: 
• 2003 (43 επιχειρήσεις & ελεύθεροι επαγγελματίες)
• 2016 (97 επιχειρήσεις & ελεύθεροι επαγγελματίες)

126%

1.073% 38 χρόνια

13 χρόνια

27,3 %  / έτος

9,6% / έτος

Αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων
Μείωση του μέσου όρου ηλικίας των κατοίκων και του δείκτη γήρανσης 
κατά 17,4% 
Αύξηση των εσόδων του Δήμου 



Οικονομικά στοιχεία

Αύξηση ποσοστών απορρόφησης προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Η Τήλος αυξάνει τον 
μέσο όρο απορρόφησης 

της Δωδεκανήσου!!!



Η πραγμάτωση του Θαύματος

«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
δίπλα στην ιδιωτική 

πρωτοβουλία!!!»



Η πραγμάτωση του Θαύματος

Βασιστήκαμε σε: 
• Στην Αγορά του πλοίου μας Sea Star (πλοίο 

λαϊκής βάσης και συμμετοχή του Δήμου ως 
μετόχου). 

• Στην Ανάπτυξη των τουριστικών εγκαταστάσεων
• Στην Ενίσχυση ιδιωτικής πρωτοβουλίας
• Στην Κατασκευή προηγμένων έργων υποδομής

μέσω ΕΣΠΑ με ποσοστά απορρόφησης σχεδόν
100%

• Στην Καθετοποίηση της παραγωγής με
απορρόφηση του πρωτογενή τομέα από τον
τριτογενή.

• Στην Ξεκάθαρη Τουριστική μας Ταυτότητα



Η πραγμάτωση του Θαύματος

Η τουριστική μας ταυτότητα:
• Απαγόρευση του κυνηγιού από το 1993
• Θωράκιση της προστατευόμενης 

βιοποικιλότητας.
• Χαρακτηρισμός του νησιού ως Natura 2000 ως 

Ζώνης Ειδικής Προστασίας  και ως μόνιμο  
Καταφύγιο Άγριας Ζωής.

• Το Πάρκο Τήλου (τεκμηρίωση των 378
βοτανικών ειδών και 125 ενδημικών και 
αποδημητικών πουλιών)



Σήμερα…

Γίνεται προσπάθεια διατήρησης των κεκτημένων και…

Εξομάλυνσης των προβλημάτων που δημιουργεί η μείωση των πόρων λόγω της

γενικότερης οικονομικής κρίσης



Το όραμα του Δήμου μας…

1. Η βέλτιστη ολιστική επίλυση του προβλήματος της διακίνησης επιβατών, 

προϊόντων και εμπορευμάτων. 

2. Η ενεργειακή μας αυτάρκεια.

3. Τουριστική Ταυτότητα Νησιού 

4. Δημιουργία μικρών μεταποιητικών μονάδων και σύνδεση τους με τον πρωτογενή 

τομέα . 

5. Ανάδειξη Παλαιοντολογικών  και Αρχαιολογικών ευρημάτων



Ευχαριστώ θερμά για 

την προσοχή σας!


