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Συνεδρίαση 10η/ 30-8-2011 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ    97/2011 
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 100  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ  

ΑΠΟ 30.8.2011 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ,  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ: 
  

Στην  Ρόδο σήµερα την 30 Αυγούστου 2011 και ώρα 11:00,  στο κατάστηµα της 
Περιφέρειας, Πλατείας Ελευθερίας 1, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα µέλη του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου  δυνάµει της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 58032/5589/24-8-
2011  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 24.8.2011. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Νοτίου Αιγαίου κ. Φώτης Χατζηδιάκος (∆ωδ/σου) και 
 κ. Γεώργιος Πουσσαίος (Κυκλάδων) 
 
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:  
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ  
1 Έψιµος Στέργιος  
2 Καµπανής Ιωάννης  
3 Κυπραίου Μαρία 
4 Βαρκάς Θεοδόσιος 
 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ  
5 Ερωτόκριτος Μιχαήλ 

 
 
 



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

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ  
33 Χρυσαφίδης Παύλος  
34 Ηλιάκης Πέτρος 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ  
35 Γκούφας Γεώργιος  
36 Θεόφιλος Λάζαρος  
37 ∆αδάος Μάρκος  
38 Σιγάλας Ευάγγελος  
 
 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ  
39 Βίλλας Ματθαίος  
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΟΥ  
40 Μαργάρας Βασίλειος  
41 Κουκάς Κωνσταντίνος  
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝ∆ΡΟΥ  
42 Λοτσάρης ∆ηµήτριος 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ  
43 Μάϊνας Ηλίας  
44 Καραµολέγκου Ιουλία  
45 Σταµατόπουλος Γεώργιος  
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ : 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ  
1 Σβύνου Ειρήνη 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ  
2 Καλαθιανάκης Άγγελος  
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ∆ΟΥ  
3 Κρεµαστινός ∆ηµήτριος  
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ  
4 Τζανακόπουλος Παντελής  
5 Μπιζάς Κωνσταντίνος  
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝ∆ΡΟΥ  
6 Ίσσαρης Κωνσταντίνος  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Χρέη υπηρεσιακής Γραµµατείας, άσκησαν οι κάτωθι υπάλληλοι του Τµήµατος 

Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου :  
- Καβαλάρη Άννα  
- Παπαϊωάννου Αργυρώ  

  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 συνέχεια  δίνει το λόγο στην Περιφερειακή 
Σύµβουλο κα. Φτακλάκη Παρασκευή – Ελευθερία  ως εισηγήτρια του όγδοου  (8ου) θέµατος 
της ηµερήσιας διάταξης  µε τίτλο:  

 
ΘΕΜΑ  8  : Α). Συγκρότηση οργανωτικής επιτροπής και ορισµός µελών του 
Περιφερειακού Συµβουλίου για τη διοργάνωση Ελληνορωσικού Συνεδρίου στη Ρόδο 
και   Β). Αποδοχή χορηγιών για τις ανάγκες διοργάνωσης του Συνεδρίου  η οποία 
αναφέρει τα εξής :  
 «Στο νησί της Ρόδου θα διοργανωθεί το πρώτο Ελληνο-ρωσικό συνέδριο µε θέµα 
«Νέοι Ορίζοντες για τις Οικονοµικές – Τουριστικές- Εµπορικές και Επενδυτικές Σχέσεις 
Ελλάδας-Ρωσίας» από τις 29 Σεπτεµβρίου έως τις 5 Οκτωβρίου 2011.  
Το συνέδριο αυτό αποτελεί µια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, η οποία 
ανταποκρινόµενη στις νέες τάσεις της παγκόσµιας τουριστικής αγοράς,  επενδύει στο 
άνοιγµα της τουριστικής αγοράς των νησιών µας στην Οµοσπονδιακή Ρωσία.  

Το άνοιγµα στη ρωσική αγορά αποτελεί µιας προσπάθειας που έχει ξεκινήσει εδώ και 
πολλά χρόνια η τέως Νοµαρχία ∆ωδεκανήσου µε στόχο την προσέλκυση Ρώσων τουριστών. 
Αυτή η πρωτοβουλία της τ. Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης απέδωσε καρπούς καθώς  φέτος 
µόνο τα ∆ωδεκάνησα έχουν επισκεφθεί µέχρι τώρα περίπου 250.000 χιλιάδες Ρώσοι 
τουρίστες (µια αύξηση της τάξης του 59,40% ), αριθµός διόλου ασήµαντος. Το γεγονός αυτό 
και µόνο αποδεικνύει πως η ρωσική αγορά αποτελεί µια πολλά υποσχόµενη τουριστική 
αγορά για την επόµενη δεκαετία καθώς η Ρωσία αποτελεί µια ανερχόµενη ισχυρή παγκόσµια 
οικονοµία.  

Όµως πέραν της πολιτικής των αγορών θα πρέπει να τονίσουµε πως η ιδέα του 
ανοίγµατος προς την ρωσική αγορά δε συνδέθηκε αποκλειστικά και µόνο από την οικονοµική 
διάσταση του εγχειρήµατος, αλλά στηρίχθηκε στους κοινούς ιστορικούς – θρησκευτικούς και 
πολιτιστικούς δεσµούς που έχουν οι δύο χώρες.  Οι δύο λαοί έχουν πολλά κοινά στοιχεία και 
ισχυρούς ιστορικούς δεσµούς που τους ενώνουν.  

H Περιφέρεια Ν. Αιγαίου καλείται σήµερα να ανταποκριθεί στις σύγχρονες 
απαιτήσεις µια συνεχώς µεταβαλλόµενης παγκόσµιας οικονοµίας, στα πλαίσια µιας 
εξωστρεφούς πολιτικής , αναπτύσσοντας πολιτικές και δράσεις που θα ενισχύσουν την 
παρουσία της προς νέες αγορές, όπως είναι η Ρωσία. Για το λόγο αυτό η Περιφέρεια Ν. 
Αιγαίου θα πρέπει να οικοδοµήσει µια πολυεπίπεδη σχέση εµπιστοσύνης και συνεργασίας µε 
τη ρωσική κοινωνία: µε κυβερνητικούς παράγοντες- παραγωγικούς φορείς- τουριστικούς 
πράκτορες- ΜΜΕ- επιχειρηµατίες, πολιτιστικούς φορείς, κ.λπ.  µέσα από δράσεις που θα 
στοχεύουν προς αυτή την κατεύθυνση.  

Στο πλαίσιο τέτοιων πολιτικών εντάσσεται η πρωτοβουλία για τη διοργάνωση του 1ου 
Ελληνο-ρωσικού συνεδρίου σε συνεργασία µε το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο 
της Μόσχας που θα διεξαχθεί  στο νησί της Ρόδου από τις 29 Σεπτεµβρίου έως τις 5 
Οκτωβρίου του 2011.  
 Το συνέδριο αυτό θα λάβει χώρα στα πλαίσια της προσπάθειας σύσφιξης των 
Ελληνο- ρωσικών οικονοµικών σχέσεων και κυρίως της Ελληνο- ρωσικής συνεργασίας σε 
θέµατα τουριστικής ανάπτυξης, εξαγωγών, εµπορίου, κ.α.  καθώς υπάρχει έκδηλο ενδιαφέρον 
από ρωσικής πλευράς για τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα, όπως είναι  το λάδι και  το κρασί, 
προϊόντα που θα µπορέσουν να διατεθούν από τα νησιά της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.  
Ενδεικτικά, αναφέρω πως το λάδι στη Ρωσία εισάγεται από την Ισπανία γεγονός που 
αποδεικνύει πως ακόµα η ελληνική αγορά δεν έχει διεισδύσει δυναµικά στην ρωσική αγορά.   



 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: ΥΨΗΛΟΙ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ (VIPS), ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ, ΜΕΓΑΛΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ  ΜΜΕ 
 Στο συνέδριο αυτό θα συµµετάσχουν µεταξύ άλλων, η κυβέρνηση της Περιφέρειας 
Altai, η κυβέρνηση της Περιφέρειας Αγ. Πετρούπολης,  η  κυβέρνηση της Περιφέρειας 
Krasnoyarsk, η κυβέρνηση της Περιφέρειας Novosibirsk, η Οµοσπονδιακή Κοινοπολιτεία  
των Ανεξαρτήτων Κρατών της Ρωσίας, κ.α.  
 Επίσης, θα παραστούν επιφανείς προσωπικότητες του πολιτικού, θρησκευτικού, 
οικονοµικού, τουριστικού και δηµοσιογραφικού χώρου της Ρωσίας. Ενδεικτικά, αναφέρουµε 
τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης της Ρωσίας, κ. Zhukov, την  Υπουργό Οικονοµικών της 
Ρωσίας, κα Nabiullina Elvira Sahipzadovna, τον  Πρόεδρο  της Ρωσικής Ένωσης Τουριστικής 
Βιοµηχανίας, κ. Sergey Shpilko, τον Αρχιεπίσκοπο  Μάρκο,  µεγάλα ΜΜΕ της Ρωσίας, 
µεγάλα τραπεζικά ιδρύµατα της Ρωσίας ( Euroasia Bank- Kedr), τουριστικοί πράκτορες, 
επιχειρηµατίες κ.ά.  Υπάρχει ένα µεγάλο ενδεχόµενο να παραστεί και ο Υπουργός 
Εξωτερικών της Ρωσίας, κ.  Lavrov Sergey Viktorovich  εάν  το πολιτικό του πρόγραµµα του 
το επιτρέψει.  
 
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α 
 Το συνέδριο αυτό από ελληνικής πλευράς θα τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Εξωτερικών της Ελλάδας, του Υπουργείου Πολιτισµού- Τουρισµού, του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης, του Ελληνο-ρωσικού Επιµελητηρίου, του Εµπορικού και 
Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελληνορωσικής 
Φιλίας.  
 Από ρωσικής πλευράς θα τεθεί αντίστοιχα υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Εξωτερικών της Ρωσίας, του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου της Μόσχας, την 
Οµοσπονδιακή Εταιρία για την Κοινοπολιτεία των Ανεξαρτήτων Κρατών της Ρωσίας, το 
Συµβούλιο της Οµοσπονδιακής Επιτροπής Νεολαίας και Αθλητισµού της Ρωσίας, την 
Κυβέρνηση της Περιφέρειας Altai, την Κυβέρνηση της Περιφέρειας Novosibirsk και την 
Κυβέρνηση της Αγ. Πετρούπολης  
 
ΧΟΡΗΓΟΙ 
 Θα πρέπει να τονιστεί πως το συνέδριο αυτό αποτελεί ένα µεγάλο στοίχηµα τόσο της 
Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, όσο και των παραγωγικών φορέων της περιοχής και της Τ.Α. Α’-
βαθµού και για αυτό σε συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε στις 19 Αυγούστου στην 
αίθουσα του Π.Σ. στη Ρόδο, όλοι οι τοπικοί παράγοντες ανταποκρίθηκαν θετικά στο κάλεσµα 
του περιφερειάρχη και συµφώνησαν να συνδράµουν από κοινού για  τη διεξαγωγή αυτού του 
εγχειρήµατος.  

Έτσι λοιπόν η φιλοξενία όλων των προσκεκληµένων µας από Ρωσία θα προσφερθεί 
από τους ξενοδόχους της Ρόδου, οι µετακινήσεις τους από τους τουριστικούς πράκτορες της 
Ρόδου και την ένωση οδηγών τουριστικών λεωφορείων και στόχος µας είναι τα οργανωτικά 
έξοδα του συνεδρίου να καλυφθούν από χορηγίες τραπεζών, υπουργείων, επιχειρηµατιών, 
κλπ στους οποίους και έχουµε ήδη αποστείλει επιστολές.  
 Ο ∆ήµος Ρόδου θα συνδράµει στη διοργάνωση µε την εµπλοκή της  ∆ιεύθυνσης 
Τουρισµού και του τµήµατος ∆ιεθνών & ∆ηµοσίων Σχέσεων, ενώ οι ∆ήµοι Κω, Νισύρου και 
Σύµης θα φιλοξενήσουν τους προσκεκληµένους µας στα πλαίσια της Reggata  2011 αλλά και 
της εκδροµής που θα γίνει στη Σύµη για τους υψηλούς προσκεκληµένους και τα ρωσικά 
ΜΜΕ.  
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ 
Οι εργασίες του συνεδρίου θα ξεκινήσουν στις 30 Σεπτεµβρίου στο Παλάτι του Μεγάλου 
Μαγίστρου και θα συνεχιστούν την επόµενη µέρα στις συνεδριακές εγκαταστάσεις του 
ξενοδοχείου Rodos Palace καθώς θα πραγµατοποιηθούν 4 θεµατικά workshops.  
 



Στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου εντάσσεται και η υπογραφή πρωτοκόλλου 
συνεργασίας µεταξύ της Περιφερείας Ν. Αιγαίου και της κυβέρνησης του Altai, και της 
κυβέρνησης της Αγίας Πετρούπολης.  

Οι ενότητες που θα αναπτυχθούν στα 4 στρογγυλά τραπέζια είναι: 1ο ) Θεσµικά 
θέµατα για την ανάπτυξη διεθνών σχέσεων και συνεργασιών µεταξύ των δύο χωρών, 2ο) 
Καινοτοµία και τεχνολογίες αιχµής, εφαρµογές στα νέα οικονοµικά µοντέλα -  όπως η 
"πράσινη ενέργεια", τα "πράσινα σκουπίδια", εφαρµογές καινοτοµίας, µεταφορές αγροτικών 
προϊόντων κλπ, 3ο) Προοπτικές ανάπτυξης τουρισµού, όπου περιλαµβάνονται ειδικές µορφές 
όπως ο θρησκευτικός, ο πολιτιστικός τουρισµός αλλά και η προοπτική για χειµερινό 
τουρισµό, κλπ, 4ο) Η ενίσχυση εµπορικών σχέσεων και οφέλη για την τοπική οικονοµία. 

Παράλληλα θα υπάρξει και έκθεση αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου 
καθώς και χώρος προβολής projects που θα αφορούν στην καινοτοµία και σε επενδυτικά 
σχέδια.   

Μετά τη λήξη των εργασιών του συνεδρίου θα διοργανωθεί Regatta 2011 που θα 
κάνει το διάπλου Ρόδου- Κω- Νισύρου και επιστροφή στη Ρόδο, όπου και θα γίνουν οι 
απονοµές των επάθλων. Παράλληλα, θα υπάρξουν πολιτιστικές εκδηλώσεις µε τη συµµετοχή 
ρωσικού καλλιτεχνικού σχήµατος και φυσικά δικά µας πολιτιστικά δρώµενα. 
 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ Π.Σ. 

Για την άρτια διοργάνωση του συνεδρίου θα πρέπει να συγκροτηθεί Οργανωτική 
Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου, του ∆ήµου 
Ροδίων (1 µέλος), της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου ( 2 µέλη), του Protour (1 µέλος), του 
Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου ∆ωδεκανήσου (1 µέλος) , της Ένωσης 
Τουριστικών Πρακτόρων Ρόδου (1 µέλος) και της Ένωσης ∆ιευθυντών Ξενοδοχείων Ρόδου 
(1 µέλος).  

Για το λόγο αυτό προτείνεται για την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου ο ορισµός 7 µελών του 
περιφερειακού συµβουλίου, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) µέλη θα είναι  από την 
πλειοψηφία και  τρία  (3) από τη µειοψηφία.  

Παρακαλώ το σώµα όπως προβεί α) στη ψήφιση της συγκρότησης Οργανωτικής 
Επιτροπής του συνεδρίου και β) στον ορισµό των µελών του Περιφερειακού Συµβουλίου  για  
την  Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου.   
 
Β’ : Αποδοχή χορηγιών και κατανοµή δαπανών  για τις ανάγκες   διοργάνωσης του 
συνεδρίου.  
 Όπως αναφέρθηκε και στο πρώτο µέρος της παρούσας εισήγησης για τις ανάγκες του 
εν λόγω συνεδρίου έχουν ζητηθεί χορηγίες από τράπεζες, υπουργεία και επιχειρήσεις ύψους 
50.000€. Ήδη υπάρχει µια θετική ανταπόκριση στο αίτηµά µας και κάποιοι έχουν αρχίσει να 
απαντούν θετικά, όπως π.χ. ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κος Κώστας Σκανδαλίδης, το 
Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, η Eurobank και αρχές Σεπτέµβρη θα έχουµε µια πλήρη εικόνα 
των εγκεκριµένων χορηγιών καθώς τότε θα συνεδριάσουν τα διοικητικά τους συµβούλια.  

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρξει απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου  για 
την αποδοχή των χορηγιών  που θα δοθούν στην Περιφέρεια Ν.Αιγαίου για την κάλυψη 
εξόδων  του Ελληνο-ρωσικού συνεδρίου.  

Παρακαλώ το σώµα όπως ψηφίσει την αποδοχή  των χορηγιών για τις ανάγκες  
διοργάνωσης του Ελληνο-ρωσικού συνεδρίου».   
 

 Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του περιφερειακού 
συµβουλίου  

 
 
 
 
 
 
 



ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   

 

 
1. Εγκρίνει τη συγκρότηση Οργανωτικής  Επιτροπής για τη διοργάνωση του 

Ελληνορωσικού Συνεδρίου που θα διεξαχθεί από τις 29-9-2011 έως τις 5-10-2011  
στη Ρόδο, η οποία θα αποτελείται από εφτά µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου (4 
από την πλειοψηφία και 3 από την µειοψηφία), του ∆ήµου Ροδίων (1 µέλος), της 
Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου (2 µέλη), του Protour (1 µέλος), του Εµπορικού και 
Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου ∆ωδεκανήσου (1 µέλος) , της Ένωσης Τουριστικών 
Πρακτόρων Ρόδου (1 µέλος) και της Ένωσης ∆ιευθυντών Ξενοδοχείων Ρόδου (1 
µέλος).  

2. Ορίζει ως εκπροσώπους του Περιφερειακού Συµβουλίου στην Οργανωτική Επιτροπή 
για τη διοργάνωση του Ελληνορωσικού Συνεδρίου στη Ρόδο, τους κάτωθι  :  

- Χατζηδιάκο Φώτιο 
- Φτακλάκη Παρασκευή – Ελευθερία  
- Παπατσή Ευαγγελία 
- Χατζηϊωάννου Αντώνιο 
- Κόκκινο Χαράλαµπο 
- Γιαννακάκη Ιωάννη 
- Παλλά Εµµανουήλ   
3. Αποδέχεται τις χορηγίες που θα δοθούν στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου για τις ανάγκες 

διοργάνωσης  του Ελληνο- ρωσικού συνεδρίου. 
 
 
Κατά ψήφισαν οι κ.κ. Περιφερειακοί Σύµβουλοι Καφαντάρη Ευθαλία, Σταµατόπουλος 
Γεώργιος, Περδικάρης Ιωάννης, Σιγάλας Ευάγγελος και Χρυσόγελος Νικόλαος  
 
Λευκό ψήφισαν οι κ.κ. Περιφερειακοί Σύµβουλοι Νικόλαος Συρµαλένιος, Χρυσαφίδης 
Παύλος  
 
Ο Νίκος Χρυσόγελος δικαιολόγησε την αρνητική του ψήφο  (καταψήφιση της πρότασης) µε 
το σκεπτικό ότι το θέµα έρχεται στο Περιφερειακό Συµβούλιο ώστε να επικυρώσει το σώµα 
τυπικά µια ειληµµένη απόφαση, όταν όπως µε σαφήνεια οµολόγησαν οι δυο εισηγητές, έχει 
αποφασιστεί να γίνει εδώ και πολύ καιρό και ενώ έχουν γίνει όλες οι προσκλήσεις και 
οριστικοποιηθεί ο χαρακτήρας του (χαρακτηριστικά ειπώθηκε ότι «οι µεγάλοι ξενοδόχοι το 
αποφάσισαν και εµείς δεν θα µπορούσαµε να µην συµµετέχουµε»). Επίσης, είναι 
ανησυχητικό ότι χωρίς καµία συζήτηση διατυπώνονται πολιτικές για τον τουρισµό, όπως η 
τοποθέτηση του αντιπεριφερειάρχη κ Πουσσαίου ότι «πρέπει το µεγαλύτερο ποσοστό 
τουριστών να προέρχεται στο µέλλον από τη Ρωσία», που δεν έχουν πραγµατικά συζητηθεί 
και αποφασιστεί στο πλαίσιο µιας περιφερειακής πολιτικής για τον τουρισµό αλλά είναι 
µονοµερείς επιλογές της Περιφέρειας (αν όντως έχει καταλήξει σε µια τέτοια στρατηγική που 
σηµαίνει ότι θα προσανατολιστεί αλλού ο τουρισµός στο Ν Αιγαίο, ενώ µέχρι τώρα το βάρος 
ήταν σε τουρίστες από τις ευρωπαϊκές χώρες, ιδιαίτερα Γερµανία, Γαλλία, Ιταλία, 
Σκανδιναβικές κα).  
 

Κατά την συζήτηση και την λήψη της ανωτέρω απόφασης είχαν αποχωρήσει από το 
σώµα ο κ. Περιφερειάρχης και οι κ.κ. Περιφερειακοί Σύµβουλοι ∆αδάος Μάρκος και 
Παπαµανώλης Γεώργιος.  

 
 
 
 



 
 
 
 

             Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   
 

 
 
 
     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΦΑΣ                                         ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 

1.ΒΑΡΚΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  
2.ΒΙΛΛΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 
3.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
4.ΓΡΥΠΑΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
5.∆ΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
6.∆ΙΑΚΟΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ-ΣΩΖΟΥ  ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 
7.∆ΡΑΚΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
8.ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
9.ΕΨΙΜΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
10.ΖΩΓΡΑΦΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
11.ΗΛΙΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

22.ΛΟΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
23.ΜΑΪΝΑΣ ΗΛΙΑΣ 
24.ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
25.ΜΑΡΑΓΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
26.ΜΑΡΓΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
27.ΜΟΥΤΑΦΗ-ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 
28.ΜΠΑΦΙΤΗ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ 
29.ΠΑΛΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
30.ΠΑΜΠΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  
31.ΠΑΠΑΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
32.ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
 
 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

12.ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 
13.ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
14. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΙΟΥΛΙΑ 
15.ΚΑΤΣΟΤΟΥΡΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
16.ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 
17.ΚΟΚΙΑΣΜΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
18.ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
19.ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
20.ΚΥΠΡΑΙΟΥ-ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 
21.ΛΙΣΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

33.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
34.ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
35.ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
36.ΣΤΑΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
37.ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
38.ΦΑΚΚΑ-ΒΑΣΙΛΑΡΑΚΗ ΖΗΝΟΒΙΑ 
39.ΦΤΑΚΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
40.ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
41.ΧΡΥΣΑΦΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 
 

  
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
           
 
 
 
 
                            ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΦΑΣ                                              ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ 
 



ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
                                                         

Στην Ερµούπολη, σήµερα  1/9/2011, 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. 97/2011,  Α). Συγκρότηση οργανωτικής επιτροπής και 
ορισµός µελών του Περιφερειακού Συµβουλίου για τη διοργάνωση 
Ελληνορωσικού Συνεδρίου στη Ρόδο και   Β). Αποδοχή χορηγιών για 
τις ανάγκες διοργάνωσης του Συνεδρίου     
 
 
 
 
 
                     Οι ενεργήσαντες την τοιχοκόλληση   
 

1. Μ. Καραπιπέρη  
 

2. Α. Καβαλάρη  
 
 
 


