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Συνεδρίαση 8η/ 2-7-2011 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ  53/2011 
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 80  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ  

ΑΠΟ 2.7.2011 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ,  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ: 
  

       Στην νήσο Κω  σήµερα την 2 Ιουλίου 2011 και ώρα 11:00 π.µ,  σε αίθουσα του ∆ιεθνούς 
Συνεδριακού  Κέντρου Κυπριώτη, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα µέλη του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου  δυνάµει της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 39093/3890  προσκλήσεως του 
Προέδρου του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιου Γκούφα που 
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε  νόµιµα και εµπρόθεσµα, στον κάθε Περιφερειακό Σύµβουλο, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 167 παρ. 2 του Ν. 3852/2010, την 24.5.2011.  
 
Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννης Μαχαιρίδης 
Ο Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Φώτης Χατζηδιάκος (∆ωδ/σου)  
 
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου κ. Γεώργιος Γκούφας 
Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου κ. Ιωάννης Γιαννακάκης 
Ο Γραµµατέας του Περιφερειακού Συµβουλίου κ. Νικόλαος Χρυσόγελος 
 
 
Τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου:  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ  

1 Έψιµος Στέργιος  
2 Καµπανής Ιωάννης  
3 Σβύνου Ειρήνη 
4 Κυπραίου Μαρία 
5 Βαρκάς Θεοδόσιος 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ  

6 Ερωτόκριτος Μιχαήλ 
 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ  
7 Κατσοτούρχης Γεώργιος  
8 Σταυλάς Κωνσταντίνος  
9 Καλαθιανάκης Άγγελος  
10 Μαραγκός ∆ηµήτριος  
11 Περδικάρης Ιωάννης 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ∆ΟΥ  
12 ∆ιακοσταυριανού  - Σώζου ∆έσποινα  
13 Παµπάκας Σωτήριος 
14 ∆ρακιού Μιχαήλ 
15 Φάκκα – Βασιλαράκη Ζηνοβία 
16 Φτακλάκη Παρασκευή – Ελευθερία  
17 Χατζηιωάννου Αντώνιος  
18 Μουτάφη ∆έσποινα  
19 Παπατσή Ευαγγελία 
20 Κρεµαστινός ∆ηµήτριος  
21 ∆ιάκος Αναστάσιος 
22 Πόκκιας Γεώργιος  
23 Κόκκινος Χαράλαµπος 
24 Παλλάς Εµµανουήλ 
25 Ζωγραφίδης Γεώργιος  
26 Γιαννακάκης Ιωάννης 
27 Καφαντάρη Ευθαλία 
28 Συρµαλένιος Νικόλαος  
29 Χρυσόγελος Νικόλαος 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΡΟΥ  
30 Μακρυωνίτης Γεώργιος 
31 Γρυπάρης ∆ηµήτριος 
 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ  
32 Κοκιασµένος Αντώνης  
 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ  

  33 Χρυσαφίδης Παύλος  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ  
34 Τζανακόπουλος Παντελής  
35 Μπιζάς Κωνσταντίνος  
 
 
 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ  
36 Γκούφας Γεώργιος  
37 Θεόφιλος Λάζαρος  
38 ∆αδάος Μάρκος  
39 Σιγάλας Ευάγγελος  
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ  
40 Βίλλας Ματθαίος  
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΟΥ  
41 Μαργάρας Βασίλειος  
42 Κουκάς Κωνσταντίνος  
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝ∆ΡΟΥ  
43 Ίσσαρης Κωνσταντίνος  
44 Λοτσάρης ∆ηµήτριος 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ  
45 Μάϊνας Ηλίας  
46 Καραµολέγκου Ιουλία  
47 Σταµατόπουλος Γεώργιος  
 
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ∆ΟΥ  
1 Λίσγος Φίλιππος 
2 Μπαφίτη Ανδριάννα Γεωργία 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΡΟΥ  
 3 Παπαµανώλης Γεώργιος  
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ  

       4 Ηλιάκης Πέτρος 

 

 

 
 
 
 
 
 



Χρέη υπηρεσιακής Γραµµατείας, άσκησαν οι κάτωθι υπάλληλοι του Τµήµατος 
Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου :  

- Καραπιπέρη Μαρία 
- Καβαλάρη Άννα  

  όπως αυτοί ορίστηκαν µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 133/2011 απόφαση Περιφερειάρχη Νοτίου  
Αιγαίου 

 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου 

Αιγαίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στη συνέχεια  δίνει το λόγο στον ∆/ντη της 
Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  κ. Βουτσίνο Αντώνη ο 
οποίος εισηγείται, το  πρώτο  (1ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης  µε τίτλο:  
 

ΘΕΜΑ   1  : Ενηµέρωση από την ∆ιαχειριστική Αρχή για το Πρόγραµµα ΕΣΠΑ  ο 
οποίος αναφέρει τα εξής :  

“1.1 ΕΣΠΑ (Προτεραιότητες - Επιχειρησιακά Προγράµµατα 
Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς έχει ως βασικές του προτεραιότητες την ενίσχυση 
της επιχειρηµατικότητας, την ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας, τη στήριξη της 
απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής, την ανάδειξη της ελληνικής περιφέρειας, την 
προστασία του περιβάλλοντος, την ολοκλήρωση των βασικών υποδοµών, την προώθηση του 
πολιτισµού και τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης. 
 
Περιλαµβάνει 14 Επιχειρησιακά Προγράµµατα και το συνολικό χρηµατοδοτικό του πλαίσιο 
φτάνει στα 26,2 δις € (εθνική και κοινοτική συµµετοχή). 
 
Από τα Προγράµµατα αυτά τα 9 είναι Τοµεακά (καλύπτουν αναπτυξιακούς τοµείς εθνικής 
εµβέλειας υπό την ευθύνη υπουργείων) και τα 5 είναι Περιφερειακά (ένα για κάθε χωρική 
ενότητα της Ελλάδας). 
 
Εκτός του ΕΣΠΑ την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 υλοποιούνται  
� το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 (5,1 δις €) 
� το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας 2007-2013 και (320 εκ. €) 
� το Πρόγραµµα του Στόχου ΙΙΙ «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (300 εκ. €) 
 
1.2 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 
∆οµή – πόροι – στόχοι Προγράµµατος 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, µαζί µε τις Περιφέρειες Βόρειου Αιγαίου και Κρήτης 
µε τις οποίες αποτελούν µια από τις πέντε χωρικές ενότητες, κατάρτισαν από κοινού το 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013. Χαρακτηριστικό του 
Προγράµµατος είναι ότι το Νότιο Αιγαίο είναι Περιφέρεια σταδιακής εισόδου στο Στόχο 
«Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση» (εφόσον πλέον συγκαταλέγεται 
ανάµεσα στις ευρωπαϊκές Περιφέρειες µε συγκριτικά υψηλό βαθµό ανάπτυξης), ενώ η Κρήτη 
και το Βόρειο Αιγαίο ανήκουν στο Στόχο «Σύγκλιση» (συγκαταλέγονται στις λιγότερο 
αναπτυγµένες Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης). 

Τη συνολική ευθύνη του Προγράµµατος έχει η Εθνική Αρχή Συντονισµού του 
Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, η οποία µε τις λεγόµενες 
«εκχωρήσεις», αναθέτει τη διαχείριση των πόρων είτε στις ∆ιαχειριστικές Αρχές των τριών 
Περιφερειών, είτε σε ∆ιαχειριστικές Αρχές Υπουργείων, είτε σε ενδιάµεσους φορείς 
διαχείρισης.  

Το Πρόγραµµα εγκρίθηκε το Νοέµβριο του 2007 µε προϋπολογισµό 
συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης 1.194 εκ. €, από τα οποία στην Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου αντιστοιχούν 280 εκ. €. ∆ιαρθρώνεται σε 12 Άξονες Προτεραιότητας, 
καθένας από τους οποίους περιλαµβάνει οµάδες έργων και ενεργειών που αποβλέπουν σε 
συγκεκριµένους µετρήσιµους στόχους.  



Κύρια αναπτυξιακή επιλογή για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αποτελεί η ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας σε όλους τους παραγωγικούς τοµείς µε στόχο την ενίσχυση της 
παραγωγικής βάσης της οικονοµίας της. Η προσπάθεια επικεντρώνεται στον τριτογενή τοµέα 
και ιδιαίτερα στον τουρισµό, όπου η περιφέρεια διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτηµα, µε 
κατεύθυνση όχι µόνο την ποιοτική αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος αλλά και τη 
διαφοροποίησή του, µε την κατάλληλη αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων. 
Παράλληλα η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας θα επιχειρηθεί να στηριχτεί σ’ ένα νέο, 
δυναµικό και καινοτόµο πόλο ανάπτυξης, που αφορά στην έρευνα και παραγωγή προϊόντων 
και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας. 

Η στρατηγική αναπτυξιακή επιλογή της περιφέρειας για την προγραµµατική περίοδο 
2007-2013 µπορεί να διατυπωθεί ως εξής: «Ποιότητα στο τουριστικό και πολιτιστικό προϊόν 
σε συνθήκες αειφορίας, χώρος σύγχρονης έρευνας και επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας, 
ώστε το Νότιο Αιγαίο να καταστεί η πιο ανταγωνιστική περιφέρεια της Ελλάδας». 
 
1.3 Άξονες Προτεραιότητας – Κατανοµή πόρων  
Από τους 12 Άξονες Προτεραιότητας οι παρακάτω 5 αντιστοιχούν στην Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου: 

� Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας (45,1 εκ. €) 
� Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα (77 εκ. €) 
� Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής (97,2 εκ. €) 
� Χωρική Συνοχή και Συνεργασία (54,7 εκ. €) 
� Τεχνική Υποστήριξη για την επιτυχή υλοποίηση του προγράµµατος (6 εκ. €) 

 
Οι πόροι κάθε Άξονα Προτεραιότητας κατανέµονται στις θεµατικές προτεραιότητες, δηλαδή 
κωδικοποιηµένες οµάδες οµοειδών έργων και ενεργειών. 
Από τους πόρους αυτούς η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
(σύµφωνα µε την εκχώρηση που της έχει γίνει) διαχειρίζεται συνολικά 192,1 εκ. €, οι οποίοι 
κατά θεµατική προτεραιότητα κατανέµονται ως εξής. 

� 22 - Εθνικές οδοί, 12,9 εκ. € 
� 23 - Περιφερειακές/τοπικές οδοί, 16,2 εκ. € 
� 30 - Λιµάνια, 22,8 εκ. € 
� 45 - ∆ιαχείριση και διανοµή πόσιµου νερού, 7,8  εκ. € 
� 46 - Επεξεργασία νερού (λύµατα), 15,8 εκ. € 
� 51 - Προστασία της φύσης, 4 εκ € 
� 56 - Προστασία της φυσικής κληρονοµιάς, 4 εκ € 
� 57 - Τουριστικές υποδοµές, 1,1 εκ. € 
� 58 - Προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς, 18,9 εκ. € 
� 59 - Πολιτιστικές υποδοµές (µουσεία), 8 εκ. € 
� 61 - Ολοκληρωµένα σχέδια αστικής ανάπτυξης, 3 εκ. € 
� 69 - Βελτίωση της προσβασιµότητας των γυναικών στην εργασία, 2,4 εκ. € 
� 75 - Υποδοµές στον τοµέα της εκπαίδευσης, 50 εκ € 
� 76 - Υποδοµές στον τοµέα της υγείας, 13,6 εκ. € 
� 77 - Υποδοµές στον τοµέα της φροντίδας παιδιών (παιδικοί - βρεφονηπιακοί 

σταθµοί), 3,2 εκ. € 
� 79 - Άλλες κοινωνικές υποδοµές, 3,2 εκ. € 
� 85 & 86 - Τεχνική Βοήθεια, 6 εκ. € 

 
Τους υπόλοιπους πόρους του Προγράµµατος (87,9 εκ. €) που αφορούν κυρίως σε κρατικές 
ενισχύσεις, ενεργειακή επάρκεια, δράσεις προστασίας περιβάλλοντος, υποδοµές ανάπτυξης 
δικτύων και τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, διαχειρίζονται η Ειδική Υπηρεσία 
∆ιαχείρισης του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηµατικότητα, η Ειδική Υπηρεσία του Ε.Π. 
Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη, η Ειδική Υπηρεσία του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση, το 
Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και ενδιάµεσοι φορείς. 
 
1.4 Πρόσθετη χρηµατοδότηση για το Νότιο Αιγαίο 



Επιπρόσθετα για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εκτιµάται ότι θα διατεθούν περισσότερα 
από 500 εκ. € µέσω:  

� των 3 Επιχειρησιακών Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταµείο (40 εκ. €) 

� των 2 Επιχειρησιακών Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από το Ταµείο Συνοχής 
(250 εκ. €) 

� του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (200 εκ. €) 
� του Προγράµµατος για την Αλιεία (20 εκ. €)  
�  

Από τα παραπάνω η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου διαχειρίζεται: 
� 75 εκ. € από το Ε.Π. Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη για έργα διαχείρισης και διανοµής 

πόσιµου νερού (40 εκ. €) και έργα διαχείρισης οικιακών και βιοµηχανικών αποβλήτων 
(ΧΥΤΑ, ΧΑ∆Α κτλ.) (30 εκ. €) και  

� 1,7 εκ. € από το Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού για δράσεις Κέντρων Ηµερήσιας 
Φροντίδας Ηλικιωµένων. 
 

Τέλος και σε αντιστάθµισµα των µειωµένων πόρων που αντιστοιχούν στο Νότιο 
Αιγαίο, λόγω του ότι συγκαταλέγεται στις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες µε συγκριτικά υψηλό 
βαθµό ανάπτυξης, έχει καταρτιστεί το Ειδικό Πρόγραµµα Ενίσχυσης της 
Ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προϋπολογισµού 250 εκ. €, το οποίο 
χρηµατοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους, µέσω του οποίου καλύπτονται 
συµπληρωµατικά οι ανάγκες της περιφέρειας σε έργα υποδοµής.  
 
1.5 ∆ιαδικασίες ένταξης, παρακολούθησης και ελέγχου 
Ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται η ένταξη ενός έργου στο Πρόγραµµα και στη συνέχεια η 
υλοποίηση, η παρακολούθηση και ο έλεγχος, προσδιορίζονται µέσα από ένα λεπτοµερές 
σύστηµα διαχείρισης που προβλέπει την τήρηση συγκεκριµένων τυποποιηµένων 
διαδικασιών. 
 
∆ιαδικασία ένταξης 

Ξεκινά µε τη δηµοσιοποίηση πρόσκλησης από την πλευρά της ∆ιαχειριστικής Αρχής, 
µε την οποία καλούνται οι αρµόδιοι φορείς (οι δικαιούχοι) να υποβάλουν προτάσεις, κάθε 
φορά για µια συγκεκριµένη οµάδα έργων (πχ. λιµάνια, σχολεία, έργα διαχείρισης λυµάτων 
κτλ.), η οποία σύµφωνα µε την ορολογία του ΕΣΠΑ καλύπτει µια «θεµατική προτεραιότητα».  
Η πρόσκληση αποστέλλεται στους φορείς µε φαξ ή µε το ταχυδροµείο, αναρτάται στο 
διαδίκτυο (στην περίπτωσή µας στο www.notioaigaio.gr, το www.kriti-aigaio.gr και το 
www.espa.gr) και περίληψή της δηµοσιεύεται στον τοπικό τύπο. 

Μετά την υποβολή προτάσεων ακολουθεί η  αξιολόγησή τους βάσει των 
συγκεκριµένων κριτηρίων που περιλαµβάνει η πρόσκληση και επιλέγονται εκείνες που θα 
ενταχθούν στο Πρόγραµµα, ανάλογα µε τους διαθέσιµους πόρους.  

Για τα έργα που επιλέγονται εκδίδεται απόφαση ένταξης από τον Περιφερειάρχη, 
στην οποία καθορίζονται οι όροι ένταξης και οι υποχρεώσεις του τελικού δικαιούχου. Σε 
περίπτωση που το αποτέλεσµα της αξιολόγησης αποβεί αρνητικό ο τελικός δικαιούχος 
ενηµερώνεται ότι µπορεί να επανυποβάλει την πρόταση, αφού καλύψει τους λόγους για τους 
οποίους απορρίφθηκε και εφόσον βέβαια υπάρχουν διαθέσιµοι πόροι. 

Κάθε απόφαση ένταξης συνοδεύεται από το σύµφωνο αποδοχής όρων, ένα είδος 
συµβολαίου δηλαδή ανάµεσα στην Περιφέρεια και τον φορέα που υλοποιεί το έργο, στο 
οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι απαραίτητες για τη συστηµατική παρακολούθηση του 
έργου υποχρεώσεις του φορέα υλοποίησης. 
 
∆ιαδικασία παρακολούθησης 

Η ∆ιαχειριστική Αρχή παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των έργων και µεριµνά 
για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαµβάνουν οι φορείς υλοποίησης, τηρώντας 
ξεχωριστό φάκελο για κάθε έργο και καταχωρίζοντας τα στοιχεία στο Ολοκληρωµένο 
Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ). 



� Προεγκρίνει τη διενέργεια του διαγωνισµού, την υπογραφή σύµβασης (µόνο για τα έργα 
µεγάλου προϋπολογισµού) και κάθε τροποποίηση της σύµβασης 
� Συλλέγει τα µηνιαία δελτία δήλωσης δαπανών και τα εξαµηνιαία δελτία παρακολούθησης 

στα οποία αποτυπώνονται αντίστοιχα οι δαπάνες και η εξέλιξη του φυσικού αντικειµένου του 
έργου,  
� Παρακολουθεί το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των έργων 
� Εντοπίζει τυχόν προβλήµατα και φροντίζει για την επίλυσή τους 
� Παρακολουθεί το βαθµό επίτευξης των ετήσιων ποσοτικών στόχων των έργων και αν 

διαπιστώσει την ανάγκη εισηγείται την απένταξη από το Πρόγραµµα 
� Παρακολουθεί τις υπόλοιπες υποχρεώσεις των φορέων υλοποίησης (τήρηση εθνικής και 

κοινοτικής νοµοθεσίας, κανόνων δηµοσιότητας, χωριστής λογιστικής µερίδας κτλ.) 
 
∆ιαδικασία ελέγχου 
Για να ελεγχθεί ότι ο δικαιούχος (ο φορέας που υλοποιεί) ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις 
του προβλέπονται οι διοικητικές και οι επιτόπιες επαληθεύσεις.  

� Η ∆ιαχειριστική Αρχή εξετάζει τα στοιχεία που δηλώνει ο δικαιούχος µέσω των 
προβλεπόµενων εντύπων, προκειµένου να τα επαληθεύσει. Μετά την ολοκλήρωση της 
διοικητικής επαλήθευσης τα στοιχεία καταχωρίζονται στο ΟΠΣ 

� Για να αποκτήσει βεβαιότητα για τη νοµιµότητα και κανονικότητα των στοιχείων αυτών, η 
∆ιαχειριστική Αρχή µπορεί να διενεργεί και επιτόπιες επαληθεύσεις. Σε περίπτωση που κατά 
την επαλήθευση διαπιστωθούν προβλήµατα, στην έκθεση που συντάσσεται από την 
ελεγκτική οµάδα είτε προτείνονται µέτρα για την αντιµετώπισή τους σε συγκεκριµένη 
προθεσµία, είτε σε περίπτωση που κριθεί ότι τα προβλήµατα δεν µπορούν να 
αντιµετωπιστούν προτείνεται η επιστροφή από τον δικαιούχο των αντίστοιχων ποσών που 
καταβλήθηκαν.  
Στη συνέχεια παρακολουθεί την πορεία συµµόρφωσης του δικαιούχου. Αν ο δικαιούχος 
ανταποκριθεί στις συστάσεις που του έχουν γίνει ο έλεγχος κλείνει, ενώ σε διαφορετική 
περίπτωση προτείνεται η επιστροφή των αντίστοιχων ποσών που έχουν καταβληθεί. Οι 
εκθέσεις επιτόπιων επαληθεύσεων καταχωρίζονται και αυτές στο ΟΠΣ. 

� Εκτός από τις επαληθεύσεις της ∆ιαχειριστικής Αρχής ελέγχους πραγµατοποιούν επίσης η 
Αρχή Πιστοποίησης του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 
(προκειµένου να εξασφαλίσει τη ροή των χρηµατικών πόρων), η Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού 
Ελέγχου του Υπουργείου Οικονοµικών (µε σκοπό να διασφαλίσει την αποτελεσµατική 
λειτουργία του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου), ο Εξωτερικός Σύµβουλος Ποιοτικού 
Ελέγχου, καθώς και οι αρµόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
 
2. Πορεία του ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
2.1 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 
 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013, ένα 
Πρόγραµµα που καλύπτει τις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης 
εγκρίθηκε  το Νοέµβριο του 2007 µε συνολικό προϋπολογισµό 1,2 δις €, από τα οποία στο 
Νότιο Αιγαίο αντιστοιχούν 280 εκ. €. 

Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα για τους Άξονες που αντιστοιχούν στην 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου οι διαθέσιµοι πόροι έχουν ήδη καλυφθεί µε εντάξεις έργων, το 
συνολικό ποσό των συµβάσεων που έχουν υπογραφεί ξεπέρασε το 99% και η απορρόφηση 
βρίσκεται στο 37%. 
 

 στοιχεία 24.06.2011 
Π/Υ ενταγµένων έργων 375,7 εκ. € 134,2% 
Π/Υ συµβάσεων 278,7 εκ. € 99,5% 

Πραγµ/σες ∆.∆απάνες 103,5 εκ. € 37,0% 
 



Όσον αφορά τις θεµατικές προτεραιότητες που διαχειρίζεται η Ε∆Α η πρόοδος φαίνεται  
στον πίνακα που ακολουθεί (στοιχεία µέχρι 24.06.2011): 
 

Πόροι που διαχειρίζεται η Ε∆Α Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (σε εκ. €) Πόροι που 
αντιστοιχούν 

στην Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου 

Ποσό που έχει 
εκχωρηθεί 

Π/Υ 
ενταγµένων 
πράξεων 

Νοµικές 
∆εσµεύσεις 

Απορροφήσεις 

280,0 192,1 177,2 90,1 35,3 
 
Εκτιµάται ότι για το 2011 το ποσό που θα απορροφηθεί (από τους πόρους που διαχειρίζεται η 
Ε∆Α) θα ξεπεράσει σε 30 εκ. €, ανεβάζοντας τη συνολική απορρόφηση στα 60 εκ. € περίπου. 
 
2.2 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 
Έχουν ενταχθεί στο Πρόγραµµα συνολικά 18 έργα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου µε 
συνολικό προϋπολογισµό 53,7 εκ. €. 
 
Η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας διαχειρίζεται  

� 40 εκ. € για έργα διαχείρισης και διανοµής πόσιµου νερού και  
� 35 εκ. € για έργα διαχείρισης οικιακών και βιοµηχανικών αποβλήτων (ΧΥΤΑ, ΧΑ∆Α κτλ.)  

 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη των µέχρι σήµερα 10 έργων που έχουν 
ενταχθεί από την Ε∆Α της Περιφέρειας. 
 

Πόροι που διαχειρίζεται η Ε∆Α Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (σε εκ. €) 

Ποσό που έχει 
εκχωρηθεί 

Π/Υ ενταγµένων 
πράξεων 

Νοµικές 
∆εσµεύσεις 

Απορροφήσεις 

75,0 13,7 5,1 2,0 
 
2.3. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013 
Έχει εκχωρηθεί στην Ε∆Α ποσό 1,7 εκ. € για δράσεις Κέντρων Ηµερήσιας Φροντίδας 
Ηλικιωµένων. 
 
Έχει ενταχθεί 1 πράξη προϋπολογισµού 0,4 εκ., µε νοµικές δεσµεύσεις 0,4 εκ. € και δαπάνες 
0,4 εκ. €. 
 

Πόροι που διαχειρίζεται η Ε∆Α Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (σε εκ. €) 

Ποσό που έχει 
εκχωρηθεί 

Π/Υ ενταγµένων 
πράξεων 

Νοµικές 
∆εσµεύσεις 

Απορροφήσεις 

1,7 0,4 0,4 0,4 
 
2.4. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας 2007-2013 
Μέχρι σήµερα έχει ενταχθεί η πράξη «Ολοκλήρωση λιµανιού Τούρλου Μυκόνου» 
προϋπολογισµού 17,6 εκ € µε δικαιούχο τη ∆/νση Λιµενικών Έργων & έργων αεροδροµίων 
∆4.    
 
3. Ειδικό Πρόγραµµα Ενίσχυσης της Ανταγωνιστικότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
2007-2013 
Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί και η χρηµατοδότηση των νησιών της Περιφέρειας µέσω του 
Ειδικού Προγράµµατος Ενίσχυσης της Ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 



2007-2013 που έχει προϋπολογισµό 250 εκ. € και το οποίο αφορά κυρίως τους τοµείς των 
µεταφορών, της υγείας, του πολιτισµού, του τουρισµού και του περιβάλλοντος.  
 
Η εξέλιξη του Προγράµµατος παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

Προϋπολογισµός 
Προγράµµατος 

Π/Υ έργων που 
έχουν εγγραφεί 
στο Π∆Ε 

Νοµικές 
∆εσµεύσεις 

Απορροφήσεις 

250,0 31,7 22,1 3,7 
 
4. Προβλήµατα 

• έλλειψη ωριµότητας έργων 
Λόγω των διαχειριστικών αδυναµιών των φορέων πολλά προτεινόµενα έργα δεν 
παρουσιάζουν την επιθυµητή ωριµότητα, ώστε να ενταχθούν στο Πρόγραµµα ή να 
συµβασιοποιηθούν εντός του αρχικού τους προγραµµατισµού. 

• καθυστερήσεις 
Λόγω της εφαρµογής του Προγράµµατος «Καλλικράτης» και της δηµιουργίας του κεντρικού 
λογαριασµού ΕΣΠΑ παρατηρούνται καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων, µε 
αποτέλεσµα να προκύπτουν αποκλίσεις στην επίτευξη των τεθέντων στόχων 

• διαχειριστική επάρκεια 
Λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα της Περιφέρειας αρκετοί από τους δικαιούχους 
παρουσίασαν δυσκολίες κατά τη διαδικασία πιστοποίησης της διαχειριστικής τους 
επάρκειαςς. Το πρόβληµα αντιµετωπίστηκε,  µε τη σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων µε 
διαχειριστικά επαρκείς φορείς, είτε µε την ανάθεση ωρίµανσης και υποβολής των έργων στην 
ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε., είτε στις περιπτώσεις νησιών µε πληθυσµό κάτω των 3.100 κατοίκων 
µε έκδοση πιστοποιητικού επάρκειας για συγκεκριµένο έργο. 

• Υπερδέσµευση προγράµµατος 
Στο Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 έχει ενταχθεί µεγάλος αριθµός πράξεων 
κρατικών ενισχύσεων (επενδυτικού νόµου και ΜΜΕ), µε αποτέλεσµα την εµφάνιση 
υπερδέσµευσης εντάξεων στο σύνολο του Προγράµµατος, η οποία ξεπέρασε το 30%. Το 
θέµα αυτό θα πρέπει αντιµετωπιστεί ενόψει και της αναθεώρησης του Προγράµµατος ώστε 
να µην επηρεαστούν οι πόροι των άλλων θεµατικών προτεραιοτήτων. 

• Προγραµµατισµός έργων τοµέα υγείας 
Σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(6/2010) ο προϋπολογισµός των προτάσεων για την προγραµµατική περίοδο του ΕΣΠΑ (για 
πρωτοβάθµια & δευτεροβάθµια φροντίδα υγείας, ψυχική υγεία, δηµόσια υγεία και πρόνοια) 
ανέρχεται σε 61,7 εκ. €. Όµως οι διαθέσιµοι πόροι στο Πρόγραµµα είναι µόνο 13,6 εκ. €. 
Επισηµαίνεται ότι µέχρι σήµερα έχουν ενταχθεί 3 έργα, προϋπολογισµού 5,7 εκ. €, από τα 
οποία 1 είναι έργο-γέφυρα, 1 µεταφερόµενο και 1 νέο. Επίσης παρατηρείται µεγάλη 
καθυστέρηση στην υποβολή προτάσεων από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

• Πόροι από άλλα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 
Πέρα από τα 75 εκ. € του ΕΠ ΠΕΡΑΑ που έχουν εκχωρηθεί στην Ε∆Α για τους ΚΘΠ 44 & 
45 θα πρέπει να διασφαλισθούν και τα 88 εκ. που έχουν συµφωνηθεί να διατεθούν σε έργα 
της Περιφέρειας από τον ΚΘΠ 46: Επεξεργασία νερού (λύµατα). 
Τέλος εκτός του έργου της «Ολοκλήρωσης λιµανιού Τούρλου Μυκόνου» που εντάχθηκε 
πρόσφατα στο Ε.Π. Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας, θα πρέπει να διασφαλιστούν και οι 
πόροι που είχαν δεσµευτεί από αυτό το Πρόγραµµα για µεγάλα συγκοινωνιακά έργα στην 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: 

� Νέα είσοδος Πόλης Ρόδου (50 εκ. €) 
� Βελτίωση λιµανιού Ρόδου ή Νάξου (20 εκ. €) 
• Χρηµατοδότηση Ειδικού Προγράµµατος Ενίσχυσης της Ανταγωνιστικότητας 

Υπάρχει πρόβληµα καθυστέρησης χρηµατοδότησης της ΣΑΕΠ 767.  



• Στελέχωση Ε∆Α 
Στην ΚΥΑ σύστασης της Ε∆Α ο προβλεπόµενος αριθµός των στελεχών της ανέρχεται σε 40. 
Σύµφωνα µε τη σηµερινή στελέχωση της Υπηρεσίας µόνο οι 24 µε αποτέλεσµα όλες οι 
Μονάδες της να είναι υποστελεχωµένες». 
 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία τοποθετήθηκαν οι επικεφαλής των 
παρατάξεων και τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου και τέθηκαν ερωτήµατα τα οποία 
απαντήθηκαν από τον κ. Βουτσίνο Αντώνη καθώς επίσης και από τον κ. Περιφερειάρχη, τον 
πρώην Υφυπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης κ. Ρήγα Παναγιώτη αρµόδιο για θέµατα 
ΕΣΠΑ.  
 
 

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
 

Ενηµερώθηκε για το Πρόγραµµα ΕΣΠΑ . 
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1.ΒΑΡΚΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  
2.ΒΙΛΛΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 
3.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
4.ΓΡΥΠΑΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
5.∆Α∆ΑΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 
6.∆ΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
7.∆ΙΑΚΟΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ-ΣΩΖΟΥ  
   ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 
8. ∆ΡΑΚΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
9. ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
10.ΕΨΙΜΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
11.ΖΩΓΡΑΦΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
12.ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 
13.ΙΣΣΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
14.ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
15.ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
16. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΙΟΥΛΙΑ 
17.ΚΑΤΣΟΤΟΥΡΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
18.ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 
19.ΚΟΚΙΑΣΜΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
20.ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
21.ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
22.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
23.ΚΥΠΡΑΙΟΥ-ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 
 

24.ΛΟΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
25.ΜΑΪΝΑΣ ΗΛΙΑΣ 
26.ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
27.ΜΑΡΑΓΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  
28.ΜΑΡΓΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
29.ΜΟΥΤΑΦΗ-ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 
30.ΜΠΙΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
31.ΠΑΛΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
32.ΠΑΜΠΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
33.ΠΑΠΑΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
34.ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
35.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
36.ΣΒΥΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 
37.ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
38.ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
39.ΣΤΑΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
40.ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
41.ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 
42.ΦΑΚΚΑ-ΒΑΣΙΛΑΡΑΚΗ ΖΗΝΟΒΙΑ 
43.ΦΤΑΚΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
44.ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
45.ΧΡΥΣΑΦΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 
 

  



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
 
 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

                                                         
Στην Ερµούπολη, σήµερα  5/7/2011, οι υπογεγραµµένοι υπάλληλοι 

της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Καραπιπέρη Μαρία και Καβαλάρη 
Άννα τοιχοκόλλησαν σε καθορισµένο µέρος της Περιφέρειας, πίνακα 
διαλαµβάνοντας την απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου 
Αιγαίου αριθµ. 53/2011, «Ενηµέρωση από την ∆ιαχειριστική Αρχή 
για το Πρόγραµµα ΕΣΠΑ». 
 
 
 
                     Οι ενεργήσαντες την τοιχοκόλληση   
 

1. Μ. Καραπιπέρη  
 

2. Α. Καβαλάρη  
 
 
 
 

 

 


