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Συνεδρίαση 9
η
/ 28-9-2012 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ    88/2012 

ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 9
0 
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ  

ΑΠΟ 28.9.2012 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ,  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ: 

  

Στην νήσο Σύρο σήµερα την 28 Σεπτεµβρίου 2012 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00,  σε 
αίθουσα του Επιµελητηρίου Κυκλάδων, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα µέλη του 

Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου  δυνάµει της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 89253/8071/21-9-

2012  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. 

 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννης Μαχαιρίδης 

Οι Αντιπεριφερειάρχες Νοτίου Αιγαίου κ. Φώτης Χατζηδιάκος (∆ωδ/σου) και 

 κ. Γεώργιος Πουσσαίος (Κυκλάδων) 

 

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου κ. Γεώργιος Γκούφας 

Ο Γραµµατέας του Περιφερειακού Συµβουλίου κ. Νικόλαος Χρυσόγελος 

 

Τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου:  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ  

1 Καµπανής Ιωάννης  

2 Σβύνου Ειρήνη 

3 Κυπραίου Μαρία 

4 Βαρκάς Θεοδόσιος 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ  

5 Ερωτόκριτος Μιχαήλ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ  

6 Σταυλάς Κωνσταντίνος  

7 Περδικάρης Ιωάννης 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ∆ΟΥ  

8 ∆ιακοσταυριανού  - Σώζου ∆έσποινα  

9 Παµπάκας Σωτήριος 

10 ∆ρακιού Μιχαήλ 

11 Φτακλάκη Παρασκευή – Ελευθερία  

12 Χατζηιωάννου Αντώνιος  

13 Μουτάφη ∆έσποινα  

14 Παπατσή Ευαγγελία 

15 Μπαφίτη Ανδριάννα – Γεωργία        Αναχώρησε κατά τη συζήτηση του 2
ου

 Θέµατος 
16 Πόκκιας Γεώργιος                             Προσήλθε  κατά τη συζήτηση του 2

ου
 Θέµατος 

17 Κόκκινος Χαράλαµπος 

18 Καφαντάρη Ευαθαλία  

19 Σαντορινιός Νεκτάριος  

20 Χρυσόγελος Νικόλαος 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΡΟΥ  

21 Μακρυωνίτης Γεώργιος 

22 Γρυπάρης ∆ηµήτριος 

23 Παπαµανώλης Γεώργιος  

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ  

24 Κοκιασµένος Αντώνης  

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ  

25 Χρυσαφίδης Παύλος                      Αναχώρησε κατά τη συζήτηση του 5ου Θέµατος 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ  

26 Τζανακόπουλος Παντελής  

27 Μπιζάς Κωνσταντίνος  

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ  

28 Γκούφας Γεώργιος  

29 Θεόφιλος Λάζαρος  

30 ∆αδάος Μάρκος                             Αναχώρησε κατά τη συζήτηση του 4ου Θέµατος 
31 Σιγάλας Ευάγγελος  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ  

32 Βίλλας Ματθαίος  
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΟΥ  

33 Μαργάρας Βασίλειος  

34 Κουκάς Κωνσταντίνος  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝ∆ΡΟΥ  

35 Ίσσαρης Κωνσταντίνος  

36 Λοτσάρης ∆ηµήτριος 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ  

37 Μάϊνας Ηλίας  

38 Καραµολέγκου Ιουλία  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ  

1 Έψιµος Στέργιος  

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ  

2 Κατσοτούρχης Γεώργιος  

3 Καλαθιανάκης Άγγελος  

4 Μαραγκός ∆ηµήτριος  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ∆ΟΥ  

5 Φάκκα – Βασιλαράκη Ζηνοβία 

6 Λίσγος Φίλιππος 

7 Κρεµαστινός ∆ηµήτριος  

8 ∆ιάκος Αναστάσιος 

9 Παλλάς Εµµανουήλ 

10 Ζωγραφίδης Γεώργιος  

11 Γιαννακάκης Ιωάννης 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ  

12 Ηλιάκης Πέτρος 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ  

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

- Καραπιπέρη Μαρία, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη του Τµήµατος Συλλογικών                 

             Οργάνων  

- Καβαλάρη Άννα  

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

Αιγαίου 

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου θέτει προς συζήτηση 

στο σώµα το δεύτερο (2) θέµα ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο:  

 

ΘΕΜΑ   2  : Έγκριση του Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου και Έκθεσης ∆ιαδικασιών Κατάρτισης του και Έγκριση του 

Eτήσιου Προγράµµατος ∆ράσης έτους 2013 (Προσχεδίου) 

 

Στην συνέχεια  ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον κ. Περιφερειάρχη ως εισηγητή του 

ανωτέρω θέµατος, ο οποίος ανάφερε τα εξής :  
«Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Κάτω από άλλες συνθήκες η σηµερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 

θα µπορούσε να ήταν η πιο σηµαντική µιας και σήµερα εγκρίνεται και τυπικά το Σχέδιο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης και τα Επιχειρησιακά Σχέδια ∆ράσης 2013 και 2013-2015. 

Το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης και τα επιχειρησιακά προγράµµατα θα µπορούσαν 

να είναι το πλαίσιο της στρατηγικής µας  για την επόµενη τουλάχιστον δεκαετία και ο οδηγός 
των δράσεων και των ενεργειών µας.  

Στην παρούσα, όµως, συγκυρία και κάτω από τις συγκεκριµένες οικονοµικές 

συνθήκες, την αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει τις κινήσεις της κυβέρνησης σε ότι αφορά το 

ρόλο που επιφυλάσσει στους αυτοδιοικητικούς θεσµούς και την οικονοµική ασφυξία που έχει 
επιβάλλει στην Αιρετή Περιφέρεια, πιστεύω πως µε µεγάλη δυσκολία θα µπορέσουµε όχι 

τόσο να υλοποιήσουµε µέρος των επιχειρησιακών προγραµµάτων που προβλέπονται για τον 

επόµενο χρόνο και την επόµενη τριετία. 

Θα µπορούσαµε να το κάνουµε µε ευκολία εάν η αυτοδιοίκηση είχε τη διοικητική και 

οικονοµική αυτοτέλεια και κυρίως τη δυνατότητα θεσµοθέτησης πολιτικών και µέτρων σε 

τοπικό και περιφερειακό επίπεδο µέσα στα πλαίσια του στρατηγικού µας σχεδίου. 

Σήµερα όµως ούτε διοικητική και πολύ περισσότερο οικονοµική αυτοτέλεια 

απολαµβάνουµε. 

Είναι λυπηρό σε µια χώρα που βρίσκεται στα πρόθυρα χρεοκοπίας να ακολουθούνται 

οι ίδιες πρακτικές του παρελθόντος σε ότι αφορά τη αυτοδιοίκηση. 

Το κεντρικό κράτος εξακολουθεί να κρατά όµηρους τους αυτοδιοικητικούς θεσµούς  

και δέσµια όλη την Περιφερειακή Ελλάδα στο άρµα των Αθηνών που  συνεχίζει να επιβιώνει 
έχοντας την εξαρτηµένη και τροφοδότη για την επιβίωσή της. 

Καµιά προσπάθεια να κοπεί ο οµφάλιος λώρος και να αποδεσµευτούν οι 

δηµιουργικές Περιφερειακές δυνάµεις. 

∆υστυχώς επιδιώκει ακόµα περισσότερο σήµερα να στραγγαλίσει µέσω της 

οικονοµικής εξάρτησης και της µεταφοράς των επιβαρυντικών οικονοµικά αρµοδιοτήτων 

στην αυτοδιοίκηση και να απαξιώνει έναν νέο θεσµό, καταξιωµένο στη συνείδηση του λαού. 

Είναι απορίας άξιο πως σε αυτή την  προοπτική συντονίζονται πολλές δυνάµεις. 

Βεβαίως υπάρχουν και παρήγορα λόγια για συµπαράσταση και κατανόηση των 

προβληµάτων µας. 

Προσπαθούν να µας κάµψουν αλλά δε θα το κατορθώσουν. 

Είµαστε ο θεσµός που ακόµα λειτουργεί και παράγει και µάλιστα χωρίς προσωπικό 

και χωρίς πόρους. 
Τα περιθώρια να µπορέσει κανείς να εφαρµόσει ένα στοιχειώδες πρόγραµµα σε 

υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της Περιφέρειάς µας όσον αφορά το εθνικό 

σκέλος και τους εθνικούς πόρους είναι µηδαµινά. 
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Οι προσπάθειες µας στο επόµενο χρονικό διάστηµα θα επικεντρωθούν στην 

υλοποίηση του ΕΣΠΑ και στην προετοιµασία για την επόµενη προγραµµατική περίοδο που 

θα είναι καθοριστικής σηµασίας για την πατρίδα µας αλλά και για την περιοχή µας. 

Η ολοκλήρωση των κρίσιµων για το περιβάλλον υποδοµών  που αναµένονται και που 

αναφέρονται στο τρίπτυχο «νερά, λήµµατα, απορρίµµατα» θα αποτελέσει µαζί µε την 

αξιοποίηση του πολιτιστικού µας πλούτου ένα ακόµη στρατηγικό πλεονέκτηµα για την 

περιφέρειά µας. 
Οι κοινωνικές υποδοµές στην υγεία και πρόνοια  πρέπει να ενταχθούν στον ειδικό 

σχεδιασµό της πολιτείας για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το ΕΣΥ του Αιγαίου και το 

ΕΚΑΒ του Αιγαίου, είναι στόχος µας. 

Έχει µεγάλη σηµασία να αναδείξουµε την περιφέρειά µας σε φορέα ανάπτυξης 

καινοτοµικού περιβάλλοντος και µέσω των περιφερειακών µας πολιτικών,  προσαρµοσµένων 

στο ιδιαίτερο νησιώτικο περιβάλλον, να αναπτύξουµε πρωτοποριακές δράσεις και 
προγράµµατα, τεχνολογικά κέντρα, φυτώρια ΜΜΕ επιχειρήσεων και γιατί όχι µικρά 

επιστηµονικά πάρκα. 

Οι δραστηριότητές που µπορούν να αναπτυχθούν στα νησιά µας µπορούν να 

στοχεύουν στην επίτευξη µιας ανεκτικής και πιο ευέλικτης νησιωτικής κοινωνίας άµεσα 

συνδεδεµένης µε τη δηµιουργικότητα και την καινοτοµία, τον τουρισµό, τον πολιτισµό, το 

περιβάλλον και γενικότερα τον παραγωγικό και  οικονοµικό τοµέα. 

Έχει γίνει πια συνείδηση πως σταδιακά οι µικρές νησιωτικές κοινωνίες θα έχουν 

ακόµα περισσότερο ανάγκη την ενθάρρυνση των νέων να επιλέγουν επάγγελµα και 

σταδιοδροµία στον τοµέα όπου υπάρχει σίγουρη απασχόληση και είναι ευκαιρία να 

προσαρµόσουµε τα προγράµµατα  µας για καλύτερη εκπαίδευση και κατάρτιση, ώστε να 

µεγιστοποιηθεί η αξία του µεγαλύτερου κεφαλαίου που διαθέτει ο τόπος µας, των νέων του. 

Εξυπακούεται πως απαιτούνται ενέργειες και δράσεις υπέρ των ΜΜΕ επιχειρήσεων 

όπως η δηµιουργία ευνοϊκού δηµιουργικού κλίµατος και κατάργηση όλων των 

γραφειοκρατικών εµποδίων. 

Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις µπορούν να αποτελέσουν την αιχµή της νέας 

αναπτυξιακής µας προσπάθειας 
∆υστυχώς, εάν δεν γίνουν αποδεκτές οι προτάσεις µας για αλλαγή των στατιστικών 

δεικτών που λαµβάνονται υπόψιν για την κατάταξη των περιφερειών, κινδυνεύουµε οι πόροι 

που θα κατευθυνθούν προς τις Περιφέρειες του Στόχου 2 να είναι ελάχιστοι. 
∆ώσαµε και δίνουµε µια άνιση µάχη παρόλα αυτά συνεχίζουµε ελπίζοντας η 

Κυπριακή Προεδρεία να πετύχει τον στόχο για αλλαγή των δεικτών.  

Παρόλα αυτά εµείς πρέπει να εκµεταλλευτούµε όλες τις δυνατότητες που µας 

δίνονται και βεβαίως να εκµεταλλευτούµε πέραν του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ, του Ταµείου Συνοχής, 
του ταµείου της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και του Ταµείου Αλιείας και τα χρηµατοδοτικά 

µέσα όπως το «Συνδέοντας την Ευρώπη» (50) το πρόγραµµα «Ορίζων» (80), τη 

«∆ηµιουργική Ευρώπη» (1,6), την «Εξωτερική ∆ράση της Ε.Ε.» (70), το πρόγραµµα «LIFE», 

καθώς και τους ειδικούς µηχανισµούς όπως: 

- Το αποθεµατικό επείγουσας βοήθειας 

- Το Ταµείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

- Τον Μηχανισµό ευελιξίας 

- Το Ευρωπαϊκό ταµείο προσαρµογής στην παγκοσµιοποίηση 

-  Το αποθεµατικό για τις κρίσεις 
- Το περιθώριο για Απρόβλεπτες Ανάγκες. 

Όπως είπαµε και στη συζήτηση για την έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου 

Ανάπτυξης, για την Περιφερειακή Αρχή ξεκινά, κάτω από τις αντίξοες σηµερινές 

δηµοσιονοµικές καταστάσεις, µια νέα προσπάθεια. 

Έχουµε αποδείξει πως µπορούµε να καταφέρουµε πολλά όταν έχουµε στόχευση καλή 

συνεργασία. 

Γνωρίζετε πως παρά την υποστελέχωση των υπηρεσιών µας υλοποιούµε ένα 

τεράστιο πρόγραµµα 416 έργων και δράσεων είτε είναι µέσω ΕΣΠΑ είτε είναι µέσω Π∆Ε 

είτε είναι µέσω του Περιφερειακού Προγράµµατος.  

ΑΔΑ: Β4347ΛΞ-ΠΩΠ



Πρόγραµµα που το παρακολουθούµε, αξιολογούµε και ελέγχουµε σε όλες τις φάσεις 
και βεβαίως µε άψογη δηµοσιονοµική διαχείριση που µας επιτρέπει µέχρι σήµερα να µην 

έχουµε δανειστεί ούτε ένα ευρώ και να µην οφείλουµε ούτε ένα ευρώ ούτε σε κατασκευαστές 

έργων, ούτε σε προµηθευτές. 

 Σε ότι αφορά στον αναπτυξιακό προσανατολισµό των έργων. 

Όλα τα έργα υπακούουν στους βασικούς προγραµµατικούς µας στόχους. 
Αλήθεια τι είναι αναπτυξιακό και τι δεν είναι. Γιατί ακούστηκε και αυτό από 

συναδέλφους της αντιπολίτευσης. 

∆εν είναι αναπτυξιακά έργα τα έργα περιβάλλοντος, έργα ύδρευσης, αποχέτευσης, βιολογικοί 
καθαρισµοί, ΧΥΤΑ.  

∆εν είναι αναπτυξιακά έργα τα έργα πολιτισµού που σχεδόν στο σύνολό των νησιών µας 

υλοποιούνται. 
∆εν είναι αναπτυξιακά έργα τα σχολεία που κατασκευάζονται. 
∆εν είναι αναπτυξιακά έργα τα λιµενικά έργα. 

∆εν είναι αναπτυξιακά έργα τα οδικά δίκτυα. 

∆εν είναι αναπτυξιακά έργα, τα έργα ΟΠΑΧ και Leader και Αλιείας. 
∆εν είναι αναπτυξιακά έργα οι εκσυγχρονισµοί των τουριστικών µονάδων. 

∆εν είναι αναπτυξιακές δράσεις οι εκσυγχρονισµοί  και οι νέες επεκτάσεις  µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων.  

∆εν είναι αναπτυξιακά έργα οι αθλητικές υποδοµές. 
∆εν είναι αναπτυξιακές  οι δράσεις µας για τον τουρισµό των οποίων βλέπουµε τα 

αποτελέσµατα. 

∆εν είναι αναπτυξιακές  οι δράσεις µας στον πολιτιστικό τοµέα. 

∆εν είναι αναπτυξιακό έργο  οι δράσεις µας στον κοινωνικό τοµέα (κοινωνικό παντοπωλείου, 

ενίσχυση δράσεων βοήθειας σε απόρους κλπ). 

Τελικά τι είναι ανάπτυξη αγαπητοί συνάδελφοι. 
Μέσα στα σηµερινά δηµοσιονοµικά πλαίσια και τους µηδενικούς εθνικούς πόρους, 

απαιτούνται νέες πρωτοβουλίες για την προώθηση των νέων θεµατικών και αναπτυξιακών 

µας στρατηγικών όπως αυτές έχουν περιγραφεί στο σχέδιο στρατηγικής ανάπτυξης της 
Περιφέρειάς µας (µεταφορές, ενέργεια, καινοτοµία κ.λ.π.). 

Απαιτείται ολοκληρωµένη προσέγγιση όλων αυτών των τοµέων για να υπάρξουν και 

ολοκληρωµένες λύσεις (π.χ. µεταφορικό ισοδύναµο, π.χ. ενεργειακή αυτάρκεια στα νησιά 

µας µε χρήση ΑΠΕ κ.λ.π.). 

Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να δοθούν λύσεις στα γραφειοκρατικά 

προβλήµατα και τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. 

Η παρούσα οικονοµική κατάσταση στην πατρίδα µας απαιτεί κυρίως τη σοβαρή 

παρέµβαση µας στον κοινωνικό τοµέα. 

Η κοινωνική προστασία παρά την ανεπάρκεια πόρων προς αυτή την κατεύθυνση από 

το κεντρικό κράτος απαιτεί τη δική µας ενεργοποίηση πολύ περισσότερο σήµερα που οι νέες 
περικοπές θα έχουν ακόµα πιο δραµατικές επιπτώσεις µιας και θα διευρύνουν τις 

πληθυσµιακές οµάδες που θα πληγούν. 

Να γιατί είναι απαραίτητη η -µε οποιοδήποτε κόστος- στήριξη των πληττόµενων από την 

κρίση και τα µέτρα συµπολιτών µας. 
Σίγουρα η µείωση σε ποσοστό άνω του 68% των πόρων µας από το Υπουργείο 

Εσωτερικών στο βωµό της απαραίτητης «θυσίας» της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης δεν 

πρέπει να µας αποθαρρύνει από την προσπάθεια µας. 
Έχουµε τη δυνατότητα και πρέπει να αναπτύξουµε ένα δίκτυο αλληλεγγύης, µέσω 

των τοπικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών.  

Τα σηµερινά λοιπόν δεδοµένα λειτουργούν αποτρεπτικά στα αισιόδοξα σενάρια, τη 

στιγµή που η κοινωνική συνοχή έχει διαρραγεί, µε τη χώρα να αντιµετωπίζει τεράστια 

προβλήµατα λόγω της ύφεσης και της στασιµότητας της οικονοµίας, µε τεράστια ανεργία, µε 

µείωση µισθών και συντάξεων και άρα µείωση της αγοραστικής δύναµης των πολιτών, µε 

δυσκολία στη λειτουργία των συστηµάτων υγείας και πρόνοιας, µε περιθωριοποίηση 

µεγάλων τµηµάτων του πληθυσµού. 
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Όλα αυτά γεννούν και αισθήµατα φόβου και αµυντικές στάσεις και τροφοδοτούν 

ξενοφοβικά και ρατσιστικά σύνδροµα, η εκδήλωση των οποίων σε πολλές περιπτώσεις 
αδρανοποιεί και τα αντανακλαστικά της κοινωνίας. 

Να γιατί πρέπει µαζί µε τη στρατηγική ανάπτυξης να προωθήσουµε και την 

«κοινωνική στρατηγική». 

Πρέπει να αποτρέψουµε την υποβάθµιση των συνθηκών διαβίωσης, πρέπει η 

στόχευσή µας να είναι σταθερά προσανατολισµένη στην εξασφάλιση προοπτικών 

απασχόλησης και επαγγελµατικής αποκατάστασης των ανέργων. 

Η εξασφάλιση στοιχειώδους εισοδήµατος των πολιτών µπορεί και πρέπει να είναι 
πρώτη στόχευση όλων των φορέων. 

Σωστά είχαµε επισηµάνει στο Περιφερειακό Συµβούλιο της Λέρου πως «είναι 

απαραίτητο να επενδύσουµε στο ανθρώπινο κεφάλαιο» και πως «πρέπει η κοινωνική ένταξη 

να αποτελεί πρώτη προτεραιότητά µας προκειµένου να αποτρέψουµε τις καταστροφικές 
επιπτώσεις της ανεργίας και της περιθωριοποίησης καθηµερινά όλο και περισσότερων 

πολιτών». 

Μπορεί τα στοιχεία και οι εκτιµήσεις να προβλέπουν χαµηλούς δείκτες ανάπτυξης, 
σοβαρή ύφεση και οικονοµική στασιµότητα για τη χώρα, όµως η Περιφέρειά µας έδειξε 

δείγµατα αντίστασης µέσω κυρίως του κύριου πυλώνα της οικονοµίας µας, του τουρισµού. 

Να γιατί είναι απαραίτητη η δική µας περιφερειακή προσέγγιση τόσο στο σχεδιασµό 

όσο και στην εφαρµογή των πολιτικών που πρέπει να ακολουθήσουµε. 
Και αυτό γιατί ο προγραµµατισµός και οι πολιτικές µας βασίζονται στη γνώση της 

κατάστασης αλλά και των περιορισµών που η νησιωτικότητα επιβάλλει. 
Γιατί οι αποφάσεις µας είναι συµµετοχικές. 

Γιατί προσεγγίζουν περισσότερο τις ανάγκες των πολιτών. 

Γιατί µπορούµε να παρακολουθήσουµε και να ελέγχουµε καλύτερα και τις ακολουθούµενες 
πολιτικές και τις διεργασίες που συντελούνται σε τοπικό επίπεδο. 

Γιατί οι προσεγγίσεις µας είναι εστιασµένες στην τοπική και περιφερειακή πραγµατικότητα 

αλλά και στις τοπικές και περιφερειακές αξίες, στην πολιτική µας κουλτούρα και την 

κληρονοµιά µας. 
Ανάπτυξη, απασχόληση, βιώσιµο περιβάλλον, κοινωνική συνοχή, επένδυση στο ανθρώπινο 

κεφάλαιο, στη νέα γενιά είναι οι στόχοι που θέτουµε σαν βάση. 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
Έχετε στα χέρια σας µια εικόνα των έργων και των δράσεων της Περιφέρειάς µας. 
Σαν Περιφερειακή Αρχή και φαντάζοµαι και σαν Περιφερειακό Συµβούλιο πρέπει να 

συγχαρούµε τις υπηρεσίες µας και τους υπαλλήλους µας γι’ αυτό το τεράστιο έργο που 

υλοποιείται στην περιοχή µας. 
Αυτή τη στιγµή ο καθένας από εµάς, την προσπάθεια που καταβάλλουµε κάτω από 

αντίξοες συνθήκες, πρέπει να τη στηρίξει. 
Απέναντι στους συµπολίτες µας που βιώνου6ν την ανασφάλεια και το φόβο έχουµε 

την υποχρέωση να τους στείλουµε και ένα µήνυµα συµπαράστασης, είµαστε εδώ, δίνουµε το 

δικό µας αγώνα στον πόλεµο που διεξάγεται. 

Νοµίζω πως εδώ δε χωρούν µικρόψυχες τοποθετήσεις, πρέπει να αναγνωριστεί και 

να επιβραβευτεί η συλλογική προσπάθεια που µπορεί κανείς να τη συγκρίνει µε όποια 

περίοδο αυτός κρίνει. 
Σε όλα τα νησιά µικρά και µεγάλα, έχουν προγραµµατιστεί και υλοποιούνται έργα 

όλων των αξόνων. 

Θα συνεχίσουµε να διεκδικούµε τους πόρους που µας αναλογούν τόσο σε εθνικό όσο 

και σε ευρωπαϊκό επίπεδο». 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον ∆ιευθυντή Αναπτυξιακού 

Προγραµµατισµού κ. Ελευθέριο Καστρίσιο, ο οποίος ανέλυσε στο Σώµα το Σχέδιο του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, την Έκθεση ∆ιαδικασιών 

Κατάρτισης του και το Ετήσιο  Πρόγραµµα ∆ράσης έτους 2013 (Προσχέδιο) και στη 

συνέχεια έδωσε διευκρινήσεις σε ερωτήµατα που  τέθηκαν από τους κ.κ Περιφερειακούς 
Συµβούλους.   
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Στην συνέχεια τοποθετήθηκαν επί του θέµατος οι Επικεφαλής των Παρατάξεων κ. 

Κόκκινος Χαράλαµπος, Καφαντάρη Ευθαλία, Χρυσαφίδης Παύλος και Χρυσόγελος 
Νικόλαος,  οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις και  τις προτάσεις τους επί του θέµατος και τους 

λόγους για τους οποίους µειοψηφούν. 

Στην συνέχεια τοποθετήθηκαν και ανέπτυξαν τις απόψεις και  τις προτάσεις τους επί 

του θέµατος, οι χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Κυκλάδων και ∆ωδεκανήσου καθώς και οι κ.κ 

Περιφερειακοί Σύµβουλοι. 
 

 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του περιφερειακού συµβουλίου 

 

 

 

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

 

 

Εγκρίνει, το Σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου, την Έκθεση ∆ιαδικασιών Κατάρτισης του και το Eτήσιο  Πρόγραµµα ∆ράσης έτους 
2013 (Προσχέδιο). 

 

  

Υπέρ ψήφισαν οι κ.κ Περιφερειακοί Σύµβουλοι Μακρυωνίτης Γεώργιος, 

∆ιακοσταυριανού – Σώζου ∆έσποινα, Παµπάκας Σωτήριος, Γκούφας Γεώργιος, ∆ρακιού 

Μιχάλης, Πόκκιας Γεώργιος, Φτακλάκη Παρασκευή – Ελευθερία, Χατζηιωάννου Αντώνιος, 

Μουτάφη ∆έσποινα, Παπατσή Ευαγγελία, Ερωτόκριτος Μιχαήλ, Γρυπάρης ∆ηµήτριος, 

Ίσσαρης Κώνσταντίνος, Θεόφιλος Λάζαρος, Τζανακόπουλος Παντελής, Καµπανής Ιωάννης, 

Σβύνου Ειρήνη, Σταυλάς Κωνσταντίνος, Μαργάρας Βασίλειος, Βίλλας Ματθαίος, 

Κοκιασµένος Αντώνης, Κυπραίου – Νικηταρά Μαρία ( 22 )  

Κατά ψήφισαν οι κ.κ. Περιφερειακοί Σύµβουλοι Κόκκινος Χαράλαµπος, 

Καραµολέγκου Ιουλία, Λοτσάρης ∆ηµήτριος, ∆αδάος Μάρκος,  Μπιζάς Κωνσταντίνος, 

Βαρκάς Θεοδόσιος, Κουκάς Κωνσταντίνος, Καφαντάρη Ευθαλία, Περδικάρης Ιωάννης, 

Σιγάλας Ευάγγελος, Σαντορινιός Νεκτάριος, Χρυσαφίδης Παύλος, Χρυσόγελος Νικόλαος 

(13) 

Απουσίαζαν κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας οι κ.κ Περιφερειακοί Σύµβουλοι 

Μαϊνας Ηλίας και Παπαµανώλης Γεώργιος (2) 

 

 Η Περιφερειακή Σύµβουλος κ. Μπαφίτη Ανδριάνα – Γεωργία είχε αναχωρήσει 
πριν την έναρξη της ψηφοφορίας. (1)  

 

 

Ο κ. Νικόλαος Χρυσόγελος, επικεφαλής της παράταξης ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ 

Νοτίου Αιγαίου αιτιολογώντας την καταψήφιση του Σχεδίου του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, την Έκθεση ∆ιαδικασιών Κατάρτισης του και 

την Έγκριση του Eτήσιου Προγράµµατος ∆ράσης έτους 2013 επισήµανε ότι ο ρόλος της 

Περιφερειακής Αρχής δεν είναι απλώς να ασκεί κριτική στα λόγια στην κυβέρνηση αλλά 
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κυρίως να επιλύει τα προβλήµατα. Η κριτική είναι εύκολη και την κάνουµε όλοι, η διαφορά 

είναι όµως ότι η Περιφερειακή αρχή διαχειρίζεται την εξουσία, είναι µέρος της εξουσίας. ∆εν 

µπορεί λοιπόν να περιορίζεται σε φραστικά πυροτεχνήµατα. ∆εν ακούσαµε προτάσεις για το 

πώς η Περιφερειακή Αρχή θα αντιµετωπίσει τα προβλήµατα που δηµιουργούνται µε τη 

δραµατική περικοπή των πόρων ούτε έχει παρουσιάσει ένα σχέδιο για την αντιµετώπιση της 

κρίσης που πλήττει και το Νότιο Αιγαίο. 

 

 

 

             Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   

                                                               

                                                                                            

 

 

     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΦΑΣ                                         ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   
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                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 

 

             Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

                                                               

                                                                                                   

 

     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΦΑΣ                                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ  

 

 

 

 

 

1.ΒΑΡΚΑΣ ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ  

2.ΒΙΛΛΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 

3.ΓΡΥΠΑΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

4.∆Α∆ΑΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 

5.∆ΙΑΚΟΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ-ΣΩΖΟΥ  ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 

6.∆ΡΑΚΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

7.ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

8.ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 

9.ΙΣΣΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

10.ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

11. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΙΟΥΛΙΑ 

12.ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 

13.ΚΟΚΙΑΣΜΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

14.ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

15.ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

16.ΚΥΠΡΑΙΟΥ-ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 

17.ΛΟΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

18.ΜΑΪΝΑΣ ΗΛΙΑΣ 

 

19.ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

20.ΜΑΡΓΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

21.ΜΟΥΤΑΦΗ-ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 

22.ΜΠΑΦΙΤΗ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ 

23.ΜΠΙΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

24.ΠΑΜΠΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

25.ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     

26.ΠΑΠΑΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

27.ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

28.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

29.ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ  

30.ΣΒΥΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 

31.ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

32.ΣΤΑΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

33.ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 

34.ΦΤΑΚΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

35.ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

36.ΧΡΥΣΑΦΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  

 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

                                                         

Στην Ερµούπολη, σήµερα  8-10-2012, 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. 88/2012, «Έγκριση του Σχεδίου 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και 
Έκθεσης ∆ιαδικασιών Κατάρτισης του και Έγκριση του Eτήσιου 

Προγράµµατος ∆ράσης έτους 2013 (Προσχεδίου)»  
 

 

  

 

 

 

                       Οι ενεργήσασες την τοιχοκόλληση   

 

1. Μ. Καραπιπέρη  

 

2. Α. Καβαλάρη  

 

 
 

ΑΔΑ: Β4347ΛΞ-ΠΩΠ


