
 

             
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον 

και Αειφόρος Ανάπτυξη 
            

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 
Τίτλος 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Φορέας 
Υλοποίησης 

 
Δήμος Μονεμβασίας 

Προϋπολογισμός 2.000.000,00€ 
Διαρθρωτικό 
Ταμείο 

Ταμείο Συνοχής 

Περιγραφή  Επισκευή – συντήρηση του υπάρχοντος κτιρίου του Τουριστικού Περιπτέρου της 
Τ.Κ Μονεμβάσιας με επέκταση στη βορειοδυτική πλευρά αυτού, με μικρό 
ισόγειο τμήμα και μεγαλύτερης έκτασης υπόγειο, που περιλαμβάνει χώρους 
υποδοχής και τους βοηθητικούς απαραίτητους χώρους σε υπόγειο και μικρό 
τμήμα σε όροφο, για τη λειτουργία του. 

Στόχοι Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του κτιριακού αποθέματος, 
αρχιτεκτονικής αξίας και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, που βρίσκεται σε 
σημαντική θέση σε σχέση με πλέγμα διαδρομών ιστορικού, περιβαλλοντικού ή 
πολιτιστικού χαρακτήρα.  

Αποτελέσματα Η αποκατάσταση του υφιστάμενου παλαιού Τουριστικού Περιπτέρου της Τ. Κ. 
Μονεμβασίας αφορά έργο του διάσημου Έλληνα αρχιτέκτονα της 
μεταπολεμικής αρχιτεκτονικής Άρη Κωνσταντινίδη, ο οποίος ως υπεύθυνος 
αρχιτεκτονικών μελετών του Ε.Ο.Τ, κατασκεύασε τα γνωστά Ξενοδοχεία 
«Ξενία», το περίπτερο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το συγκρότημα που 
εξυπηρετεί το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου κ.α. 
Πολλά έργα του αποτελούν σήμερα πρότυπα αρχιτεκτονικής τονίζοντας την 
ένταξη του αρχιτεκτονικού έργου στο φυσικό περιβάλλον. Η θέση του 
προτεινόμενου για αποκατάσταση παλαιού Τουριστικού Περιπτέρου είναι 
προνομιακή, εφόσον έχει μεγάλη έκταση, εύκολη πρόσβαση και απεριόριστη 
θέα προς τη θάλασσα και το βράχο της Μονεμβασίας. 
Η παρέμβαση στο ιστορικό κτίριο - τοπόσημο της Τ.Κ Μονεμβασίας θα οδηγήσει 
στην αξιοποίησή και την ανάδειξή του ως Τουριστικό κεφάλαιο της περιοχής και 
τα αποτελέσματα θα είναι: 
-Θα λειτουργεί ως Συνεδριακό και Πολιτιστικό κέντρο, καλύπτοντας την 
έλλειψης αντίστοιχης υποδομής στην περιοχή λόγω της μεγάλης ζήτησης που 
διατυπώνεται από διάφορους φορείς για την πραγματοποίηση συνεδρίων 
διεθνούς ενδιαφέροντος στη Μονεμβάσια. 
-Θα αναβαθμίσει το ρόλο του Δήμου Μονεμβασίας σε περιφερειακό, εθνικό και 
διεθνές επίπεδο. 
-Θα αμβλυνθούν οι  περιφερειακές ανισότητες. 
-Θα  παίξει το ρόλο ενός μικρού μουσείου - εκθετηρίου για τη Μονεμβάσια και 
την ευρύτερη περιοχή, καλύπτοντας τις ανάγκες τουριστικής πληροφόρησης για 
το Κάστρο Μονεμβασίας και την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μονεμβασίας, 
προβάλλοντας παράλληλα αξιοθέατα, μνημεία, ακτές, μουσεία, προτεινόμενες 
περιηγητικές διαδρομές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού, καθώς και 
πληροφορίες σχετικές με διαμονή, σίτιση κ.α. 
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