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Τµήµα Συλλογικών Οργάνων  
Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου  

Ταχ. ∆/νση : Πλ. Τσιροπινά – Ερµούπολη,  Σύρος   
Τ.Κ. 84 100  

Τηλ: 22813-61512 / 22813-61513  

 

Συνεδρίαση 9
η
/ 28-9-2012 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ    89/2012 

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  

 

 

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  
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  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 (3) θέµα ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο:  

 

ΘΕΜΑ   3  : Προτάσεις για την διαµόρφωση κατευθύνσεων Εθνικής Αναπτυξιακής 
Στρατηγικής, περιόδου 2014 – 2020 

Στην συνέχεια  ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον  ∆/ντη της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής 

Αρχής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  κ. Βουτσίνο Αντώνη , ο οποίος ανάφερε τα εξής :  

«Η συζήτηση για τη νέα προγραµµατική περίοδο ουσιαστικά ξεκίνησε από τον 

περασµένο Μάιο, µε τη λήψη της 1ης Εγκυκλίου «Σχεδιασµού και κατάρτισης αναπτυξιακού 

προγραµµατισµού περιόδου 2014-2020» του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (Α.Π. 19835/3229 / 30.04.2012).  

Στο κείµενο αυτό παρουσιάζονται :  
- το πλαίσιο προγραµµατισµού  

- το εθνικό και περιφερειακό οικονοµικό περιβάλλον 

- η στρατηγική «Ευρώπη 2020» 
- η πορεία των διαπραγµατεύσεων για τις δηµοσιονοµικές προοπτικές και το νέο κανονιστικό 

πλαίσιο  

- η µεθοδολογία και τα όργανα κατάρτισης των σχεδίων ανάπτυξης και  

- το χρονοδιάγραµµα που πρέπει να ακολουθηθεί. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαµβάνοντας και πάλι υπόψη ως µόνο κριτήριο το κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ των Περιφερειών για την περίοδο 2007-2009 προτείνει την κατηγοριοποίηση 

των Περιφερειών σε τρεις κατηγορίες. Με βάση την κατηγοριοποίηση αυτή οι ελληνικές 
Περιφέρειες κατατάσσονται σε :  

- Λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες (κατά κεφαλήν ΑΕΠ <75% του µέσου όρου 

της ΕΕ):  

Ανατολική Μακεδονία-Θράκη (67,8%), Κεντρική Μακεδονία (74,8%), Θεσσαλία (71%), 

Ήπειρος (64,4%), ∆υτική Ελλάδα (66,2%) 

- Περιφέρειες σε µετάβαση (κατά κεφαλήν ΑΕΠ µεταξύ του 75% και 90% του 

µέσου όρου της ΕΕ): 

∆υτική Μακεδονία (85,6%), Ιόνια Νησιά (84,6%), Στερεά Ελλάδα (85,9%), Πελοπόννησος 
(75,1%), Βόρειο Αιγαίο (75,5%), Κρήτη (83,2%) 

- Περισσότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες (κατά κεφαλήν ΑΕΠ >90% του µέσου 

όρου της ΕΕ); 

Αττική (120,1%), Νότιο Αιγαίο (120,1%) 

Βασική στρατηγική επιλογή για την περίοδο 2014-2020 αποτελεί η κοινή ευρωπαϊκή 

στρατηγική  Ε 2020 που αποφασίστηκε το 2010. 

 

Οι Θεµατικοί Στόχοι για την επίτευξη της στρατηγικής  «Ευρώπη 2020» είναι: 
1. Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτοµίας 
2. Ενίσχυση της πρόσβασης, και χρήσης και ποιότητας, των τεχνολογιών πληροφορικής 

και επικοινωνίας 
3. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, του 

γεωργικού τοµέα (για το ΕΓΤΑΑ), και της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών (για το 

Ταµείο Αλιείας) 
4. Ενίσχυση της µετάβασης προς την οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του 

άνθρακα σε όλους τους τοµείς 

5. Προώθηση της προσαρµογής στις κλιµατικές αλλαγές, της πρόληψης και της 

διαχείρισης του κινδύνου 

6. Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων 

7. Προώθηση των βιώσιµων µεταφορών και αποµάκρυνση των σηµείων συµφόρησης 

σε σηµαντικά δίκτυα υποδοµών     

8. Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζοµένων  
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9. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέµησης της φτώχειας 
10. Επένδυση στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και στη δια βίου µάθηση 

11. Βελτίωση της θεσµικής επάρκειας και της αποτελεσµατικής δηµόσιας διοίκησης 

 

Κατόπιν των οδηγιών της Εγκυκλίου µε την Α.Π. 3646 / 12.09.2012 Απόφαση του 

Περιφερειάρχη συγκροτήθηκε η Οµάδα Σχεδιασµού Προγράµµατος (ΟΣΠ) της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου για την Προγραµµατική Περίοδο 2014-2020. 

Η ΟΣΠ αποτελείται από στελέχη της Περιφέρειας και της Περιφερειακής Ένωσης 

∆ήµων και έργο της είναι η υποστήριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στις διαδικασίες 
του αναπτυξιακού σχεδιασµού της περιόδου 2014-2020. Εισηγείται στον Περιφερειάρχη και 

το Περιφερειακό Συµβούλιο και αποτελεί σε συνεχή βάση το σύνδεσµο της Περιφέρειας µε 

την Τεχνική Επιτροπή Συντονισµού του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων και τη Γραµµατεία της, ενώ χρέη Τεχνικής Γραµµατείας 
εκτελεί η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή. 

Η πρόταση που ακολουθεί συντάχθηκε από την ΟΣΠ, είναι διαρθρωµένη ως προς τη 

δοµή και το περιεχόµενο σύµφωνα µε τις δεσµευτικές οδηγίες της Εγκυκλίου και τίθεται 
υπόψη των µελών του Περιφερειακού Συµβουλίου, προκειµένου να αποσταλεί στο 

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων εντός του 

προβλεπόµενου χρονοδιαγράµµατος (30.09.2012).  
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Οµάδα Σχεδιασµού Προγράµµατος 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  

για την Προγραµµατική Περίοδο 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ  

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2014-2020 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σεπτέµβριος 2012 
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1. Η θέση της Περιφέρειας στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον 
 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει έκταση είναι 5,286 τ. χλµ. (ποσοστό 4% της επιφάνειας 

της χώρας) και ο πληθυσµός της βάσει της τελευταίας απογραφής ανέρχεται σε 308.610 

κατοίκους. Αποτελείται από τους νοµούς Κυκλάδων και ∆ωδεκανήσου και περιλαµβάνει 79 

νησιά (από τα οποία κατοικούνται τα 48) και 178 βραχονησίδες. Μετά την πρόσφατη 

διοικητική µεταρρύθµιση περιλαµβάνει 13 Περιφερειακές Ενότητες και 34 ∆ήµους. 

 

Ιδιαιτερότητα της Περιφέρειας είναι ο κατακερµατισµός της σε πολλά νησιά µε αρκετές 

διαφοροποιήσεις ως προς το µέγεθος, τα χαρακτηριστικά και το επίπεδο ανάπτυξης. Η 

ιδιαιτερότητα αυτή σε συνδυασµό µε τη γεωγραφική της θέση (αποτελεί εξωτερικό σύνορο 

της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης) της προσδίδει µεν µια µοναδικότητα σε σχέση µε τις 
άλλες Περιφέρειες, δηµιουργεί όµως µια σειρά από προβλήµατα (αποµόνωση, αδυναµία 

επίτευξης οικονοµιών κλίµακας, υψηλό κόστος και αυξηµένος χρόνος µεταφορών κτλ.) και 

συνεπάγεται αυξηµένες ανάγκες για δηµιουργία ξεχωριστών υποδοµών σε κάθε νησί.  
 

Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών είναι απαραίτητη η άσκηση ειδικών 

πολιτικών και η θέσπιση ειδικών κινήτρων, προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα πιο δυναµικό, 

βιώσιµο και ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

 

Ήδη από την Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013 η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

κατατάσσεται στις περισσότερο ανεπτυγµένες Ευρωπαϊκές Περιφέρειες. Αυτό οφείλεται κατά 

κύριο λόγο στους δείκτες ανάπτυξης περιορισµένου αριθµού νησιών (Ρόδος, Κως, Μύκονος, 

Σαντορίνη, Σύρος). Καθώς όµως τα ευνοϊκά αποτελέσµατα των δεικτών αυτών δεν 

διαχέονται στην υπόλοιπη Περιφέρεια, εξακολουθεί να υπάρχει µεγάλος αριθµός νησιών µε 

αισθητά χαµηλότερο βαθµό ανάπτυξης. Έτσι λόγω της στρεβλής αυτής εικόνας οι πόροι που 

κατανεµήθηκαν στο Νότιο Αιγαίο µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κρήτης & 

Νήσων Αιγαίου 2007-2013, ήταν πολύ µειωµένοι σε σχέση µε τις προηγούµενες 
προγραµµατικές περιόδους, ενώ παράλληλα λόγω της συρρίκνωσης των εθνικών πόρων, οι 

πόροι του ΕΣΠΑ αποτέλεσαν κατά κανόνα τη µοναδική πηγή χρηµατοδότησης αναπτυξιακών 

έργων. 

 

Μια παράµετρος που έχει σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση της στρατηγικής για τη νέα 

προγραµµατική περίοδο είναι η πολύπλευρη κρίση που διέρχεται η χώρα µας, η οποία 

πλήττει µε ιδιαίτερη ένταση το Νότιο Αιγαίο, λόγω των δυσµενών επιπτώσεων στον 

τουριστικό τοµέα. Η κρίση συνοδεύεται από αβεβαιότητα για το µέλλον, καθώς δε 

διαφαίνεται ακόµη ο ορίζοντας ανάκαµψης. Τα δεδοµένα αυτά δηµιουργούν την ανάγκη 

πολιτικών για τον περιορισµό των αρνητικών επιπτώσεων στον τουρισµό, που αποτελεί τη 

βασική πηγή εισοδήµατος της Περιφέρειας. Προς την κατεύθυνση αυτή µπορεί να συµβάλει 

ο αναπροσανατολισµός του τουρισµού προς νέες αναδυόµενες µορφές και αγορές.  

Πρόσθετα προβλήµατα δηµιουργεί και η πολιτική κρίση στη µέση ανατολή, που µπορεί να 

επιφέρει κύµα πολιτικών προσφύγων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία αποτελεί 
πύλη εισόδου της Ε.Ε.  

 

 

2. Αποτίµηση των αποτελεσµάτων των παρεµβάσεων στην Περιφέρεια µέχρι σήµερα 

(συµπεριλαµβανοµένης και εκτίµησης για την εικόνα µέχρι το τέλος της τρέχουσας 
προγραµµατικής περιόδου)  

 

Οι συνολικοί πόροι που διατέθηκαν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου από τα Επιχειρησιακά 

Προγράµµατα του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου, Τοµεακά Ε.Π. 

και Ταµείο Συνοχής) ξεπέρασαν το 1 δις ευρώ.  
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Από το ΕΣΠΑ οι πόροι που διατίθενται στην Περιφέρεια ανέρχονται περίπου σε 600 εκ. €. 

Από το ποσό αυτό 302 εκ. ευρώ έχει εκχωρηθεί στην Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή (192 εκ. 

ευρώ από το Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου και 110 εκ. ευρώ από το Ε.Π. Περιβάλλον & 

Αειφόρος Ανάπτυξη), το οποίο διατίθεται κατά το µεγαλύτερο µέρος του σε έργα υποδοµής. 

 

Από τα έργα και τις δράσεις που υλοποιούνται µε τους πόρους της τρέχουσας 
προγραµµατικής περιόδου ή υλοποιήθηκαν µε πόρους των προηγούµενων προγραµµατικών 

περιόδων προκύπτουν σηµαντικά αποτελέσµατα τα οποία ανάλογα µε το πεδίο αρµοδιοτήτων 

της Περιφέρειας και τους θεµατικούς στόχους οµαδοποιούνται ως εξής: 
 

1. Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτοµίας 
Λόγω του προσανατολισµού της οικονοµίας κυρίως προς τον τουριστικό τοµέα, αλλά και της 
απουσίας στην Περιφέρεια ερευνητικών φορέων και ιδρυµάτων, υπήρξε µικρό ενδιαφέρον 

για την υλοποίηση τέτοιων δράσεων κατά τις  προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους. 

 

2. Ενίσχυση της πρόσβασης, χρήσης και ποιότητας, των τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών 
Κατά την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο υλοποιούνται δράσεις όπως Ψηφιακό Σχολείο 

(ψηφιακή αναβάθµιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση µέσω της εισαγωγής διαδραστικών συστηµάτων), µαθητικός υπολογιστής, 
Σύζευξις 2 (υποδοµές τηλεφωνίας, τηλεδιάσκεψης και παροχής τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους φορείς του δηµοσίου) και κτηµατολόγιο 

(κτηµατογράφηση και παραγωγή ψηφιακής βάσης δεδοµένων). 

 

3.  Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων 
Από το Γ’ ΚΠΣ ενισχύθηκαν συνολικά 1,100 νέες επενδύσεις στους τοµείς τουρισµού, 

µεταποίησης, εµπορίου και υπηρεσιών µέσω των σχετικών προγραµµάτων και αναπτυξιακών 

νόµων, ενώ κατά την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο ενισχύονται άλλες 500 επιχειρήσεις 

όλων των τοµέων. 

 

4. Ενίσχυση της µετάβασης προς την οικονοµία χαµηλών εκποµπών ρύπων σε όλους τους 
τοµείς 
Από την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο έχει προγραµµατιστεί η ενεργειακή διασύνδεση 

νησιών των Κυκλάδων µε το ηπειρωτικό δίκτυο της ∆ΕΗ. Επίσης υλοποιούνται επενδύσεις 

σε Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (κυρίως φωτοβολταϊκά), καθώς και µέσω προγραµµάτων 

για κατ’ οίκον εξοικονόµηση ενέργειας. 
 

5. Προώθηση της προσαρµογής στις κλιµατικές αλλαγές, της πρόληψης και της διαχείρισης 
του κινδύνου 

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ έχουν προγραµµατιστεί δράσεις για την πρόληψη κινδύνων 

(κατολισθήσεις - πυρκαγιές) σε ευαίσθητες περιοχές της Περιφέρειας. 

 

6. Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων  
Κάλυψη σε µεγάλο βαθµό των αναγκών σε έργα ύδρευσης, δίκτυα αποχέτευσης και 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων και έργα διαχείρισης απορριµµάτων. 

Στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ κατασκευάστηκαν 10 ΧΥΤΑ σε νησιά της Περιφέρειας και κατά 

την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο έχει προγραµµατιστεί η δηµιουργία - επέκταση 10 

χώρων υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων - υπολειµµάτων (ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ). Επίσης 

προγραµµατίζεται η αποκατάσταση του συνόλου των ΧΑ∆Α της Περιφέρειας.  
 

Σε όλες τις προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους, δόθηκε έµφαση στην ανάδειξη 

µνηµείων - αρχαιολογικών χώρων και υλοποιήθηκαν παρεµβάσεις σε όλους τους 

σηµαντικούς πολιτιστικούς χώρους της Περιφέρειας. 
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7. Προώθηση των βιώσιµων µεταφορών και αποµάκρυνση των σηµείων  συµφόρησης σε 
σηµαντικά δίκτυα υποδοµών     
Κάλυψη σε µεγάλο βαθµό των αναγκών σε βασικές υποδοµές λιµανιών, αεροδροµίων και 

οδικού δικτύου, ιδιαίτερα στα µεγάλα νησιά.  

 

8. Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζοµένων  
Κατά το Γ’ ΚΠΣ έγινε κατάρτιση, επανακατάρτιση και βελτίωση των δεξιοτήτων 30,000 

ατόµων. Επίσης υλοποιήθηκαν παρεµβάσεις για την προώθηση των ίσων ευκαιριών σε όλα 

τα νησιά της Περιφέρειας. Παρόµοιες δράσεις υλοποιούνται και κατά την τρέχουσα 

προγραµµατική περίοδο. 

 

9. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέµησης της φτώχειας 
Σηµαντική κάλυψη των αναγκών σε υποδοµές πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
περίθαλψης. 

Από το Γ’ ΚΠΣ έγινε βελτίωση και εξοπλισµός 5 νοσοκοµείων, 5 Πολυδύναµων 

Περιφερειακών Ιατρείων και 2 Κέντρων Υγείας της Περιφέρειας, ενώ κατά την τρέχουσα 

προγραµµατική περίοδο υλοποιούνται υποδοµές σε 10 µονάδες πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας φροντίδας υγείας. 

 

10. Επένδυση στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και στη δια βίου µάθηση 

Κάλυψη σε µεγάλο βαθµό των αναγκών σε σχολικές αίθουσες σε όλες τις βαθµίδες της 

εκπαίδευσης, πλην της τριτοβάθµιας στην οποία εξακολουθούν να υπάρχουν ανάγκες για νέες 
υποδοµές. 

Από το Γ’ ΚΠΣ κατασκευάστηκαν συνολικά 644 αίθουσες διδασκαλίας, ενώ από το ΕΣΠΑ 

έχει προγραµµατιστεί η κατασκευή 223 αιθουσών διδασκαλίας, καθώς και η δηµιουργία 5 

υποδοµών φροντίδας παιδιών. 

 

11. Βελτίωση της θεσµικής επάρκειας και της αποτελεσµατικής δηµόσιας διοίκησης 
Κατά την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο υλοποιούνται δράσεις µέσω του Ε.Π. 

«∆ιοικητική Μεταρρύθµιση». 

3. ∆υνατά σηµεία, αδυναµίες ευκαιρίες και κίνδυνοι της Περιφέρειας 
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 ΘΕΜΑΤΙΚΟ
Σ ΣΤΟΧΟΣ 

 ∆ΥΝΑΤΑ 

ΣΗΜΕΙΑ 

 Α∆ΥΝΑΜΙΕ
Σ 

 ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  ΑΠΕΙΛΕΣ 

1. Ενίσχυση της 
έρευνας, της 
τεχνολογικής 

ανάπτυξης και της 

καινοτοµίας 

 

� 

ιαθέσιµο 

επιχειρηµατικό 

δυναµικό 

 

� 

λλειψη κινήτρων και 
θεσµικού πλαισίου 

για συνεργασίες και 

δικτυώσεις 
(clustering) 

� 

λλειψη επαρκούς 
επιστηµονικού και 

εξειδικευµένου 

δυναµικού  

� 

ξιοποίηση των 

δυνατοτήτων του 

Πανεπιστηµίου 

Αιγαίου, για τη 

σύνδεση της έρευνας 

µε την παραγωγή 

� 

υµενείς 

κλιµατολογικές 

συνθήκες και φυσικό 

περιβάλλον, για την 

προσέλκυση ξένων 

επιχειρήσεων  

� 

υνατότητα 

αξιοποίησης 

τεχνολογικής έρευνας 
και εφαρµογής ΑΠΕ 

� 

εραιτέρω αξιοποίηση 

συστηµάτων 

ανακύκλωσης   

� 

νάκτηση ενέργειας 
από υφιστάµενες ή 

σχεδιαζόµενες 
υποδοµές  
-

επαναχρησιµοποίηση   

  υδάτων  

 

 

 

� 

δυναµία περαιτέρω 

ανάπτυξης και 

παραγωγικής 

αξιοποίησης 
ερευνητικών – 

εκπαιδευτικών 

υποδοµών  
 

2. Ενίσχυση της 

πρόσβασης, χρήσης 
και ποιότητας, των 

τεχνολογιών 

πληροφορικής και 
επικοινωνιών 

� 

ύξηση χρηστών 

νέων ΤΠΕ  

- ∆ιαφορετικό 

επίπεδο ανάπτυξης 
ευρυζωνικού 

δικτύου λόγω 

νησιωτικού 

κατακερµατισµού 

� 

φαρµογές 
πληροφορικής 
(Εξοικείωση στη 

χρήση 

τηλεκατάρτισης, 

τηλεεκπαίδευσης και 

τηλεεργασίας)  

� 

ξιοποίηση των 

τεχνολογιών αιχµής 

στις εφαρµογές 
δικτύωσης 

 

3. Βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας 

των µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων και 

του γεωργικού 

τοµέα (για το 

ΕΓΤΑΑ) και του 

τοµέα της αλιείας 

και της 

υδατοκαλλιέργειας 
(για το ΕΤΘΑ) 

� 

στορική παράδοση 

στην εξωστρέφεια 

και την ανάπτυξη 

επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων 

� 

διαίτερα 

ανταγωνιστικό 

τουριστικό και 
πολιτιστικό προϊόν 

� 

αραγωγή ποιοτικών 

τοπικών προϊόντων 

 

� 

εριορισµένες 

δυνατότητες 
χρηµατοδότησης και 

παροχής δανείων 

λόγω της 
οικονοµικής 
συγκυρίας 

Περαιτέρω  

 αξιοποίηση µεθόδων   

 υδατοκαλλιέργειας  

� 

4. Υποστήριξη της 

µετάβασης προς µια 

οικονοµία χαµηλών 

� 

υνοϊκό φυσικό 

περιβάλλον για 

� 

πουσία 

ολοκληρωµένου 

� 

νάκτηση ενέργειας 
από υφιστάµενες ή 

� 

εραιτέρω 

εµβάθυνση της 
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4. Αναφορά βασικών προτεραιοτήτων ανάπτυξης της Περιφέρειας και ιεράρχησή 

τους 
 

Η πρόκληση για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενόψει της προγραµµατικής περιόδου 2014-

2020 είναι να αξιοποιήσει αποτελεσµατικά τους περιορισµένους πόρους που θα διατεθούν 

από τα ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ισόρροπη ανάπτυξή της, την αναστροφή της 
ύφεσης στην οικονοµία των νησιών, τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, την άρση των 

ανισοτήτων. 

 

Όπως διαπιστώθηκε και από το προηγούµενο κεφάλαιο τα κύρια συγκριτικά πλεονεκτήµατα 

της Περιφέρειας εξακολουθούν να είναι η δυναµική δηµογραφική της εικόνα, το εξαιρετικό 

φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον της, οι τουριστικοί και πολιτισµικοί πόροι διεθνούς 
εµβέλειας, η τάση επιχειρηµατικότητας του γηγενούς δυναµικού και η ιστορική παράδοση 

στην εξωστρέφεια. Για την αξιοποίηση των συγκριτικών της πλεονεκτηµάτων η Περιφέρεια 

θα πρέπει να εκµεταλλευτεί ευκαιρίες όπως οι εφαρµογές νέων τεχνολογιών, η διεθνής 
ζήτηση για ειδικές µορφές τουρισµού, η απελευθέρωση των αγορών συγκοινωνιών, ενέργειας 

και επικοινωνιών, η αναδιοργάνωση του πλαισίου διοίκησης και η αποκέντρωση 

αρµοδιοτήτων. 

 

Με βάση αυτά τα πλεονεκτήµατα και τις ευκαιρίες, αλλά και τις κατευθύνσεις της 

Στρατηγικής για την Ευρώπη 2020, βασικές προτεραιότητες ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου για τη νέα προγραµµατική περίοδο είναι:  

 

• η ενίσχυση της οικονοµικής βάσης, µε την ανάδειξη και ανάπτυξη νέων 
κλάδων, την ανάκαµψη της µεταποίησης µε στόχο την αντιµετώπιση της τουριστικής 
µονοειδίκευσης 
Η προτεραιότητα έχει συνάφεια µε τους θεµατικούς στόχους «Ενίσχυση της έρευνας, της 

τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτοµίας», «Βελτίωση της πρόσβασης σε ΤΠΕ της 
χρήσης και ποιότητάς τους» και «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων και του γεωργικού τοµέα και του τοµέα της αλιείας». 

 

• η στήριξη της απασχόλησης και η συγκράτηση του πληθυσµού και των 
παραγωγικών ηλικιών, µε την ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού, την 
στοχευµένη κατάρτιση σε θέµατα επιχειρηµατικότητας και Τεχνολογιών Πληροφορίας 
και Επικοινωνιών και την ενίσχυση των νησιωτικών Πανεπιστηµίων και Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων 
Η προτεραιότητα έχει συνάφεια µε τους θεµατικούς στόχους «Προώθηση της απασχόλησης 
και υποστήριξη της κινητικότητας εργατικού δυναµικού», «Προώθηση της κοινωνικής 
ένταξης και καταπολέµησης της φτώχειας» και «Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση 

δεξιοτήτων και τη διά βίου µάθηση». 

 

• η εξασφάλιση της αειφορίας µε την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών 
προβληµάτων και τη συνετή διαχείριση και αξιοποίηση των πόρων 
Η προτεραιότητα έχει συνάφεια µε τους θεµατικούς στόχους «Υποστήριξη της µετάβασης 

προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τοµείς»,  

«Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων» και 

«Προώθηση της προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή της πρόληψης και της διαχείρισης 

κινδύνων». 

 

• η αντιµετώπιση της νησιωτικότητας και των προβληµάτων στις 
µεταφορές και στην πρόσβαση στις αγορές, µε έµφαση στις υποδοµές και στις υπηρεσίες 
µεταφορών και την προσέλευση επενδύσεων από τον ηπειρωτικό χώρο. 
Η προτεραιότητα έχει συνάφεια µε το θεµατικό στόχο «Προώθηση των βιώσιµων µεταφορών 

και άρση των εµποδίων σε βασικές υποδοµές δικτύων». 
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• η άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, µε την ενίσχυση των 
µικρών νησιών και των περιοχών χαµηλής οικονοµικής ανάπτυξης 
Η προτεραιότητα έχει συνάφεια µε τους θεµατικούς στόχους «Προστασία του περιβάλλοντος 

και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων», «Προώθηση των βιώσιµων µεταφορών 

και άρση των εµποδίων σε βασικές υποδοµές δικτύων» και «Προώθηση της κοινωνικής 
ένταξης και καταπολέµησης της φτώχειας». 

 

• η ενίσχυση της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών, µε την βελτίωση δικτύων και υπηρεσιών 
Η προτεραιότητα έχει συνάφεια µε τους θεµατικούς στόχους «Ενίσχυση της έρευνας, της 

τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτοµίας» καθώς και «Βελτίωση της πρόσβασης σε ΤΠΕ, 

της χρήσης και ποιότητάς τους». 

 

 

 

Ακολουθεί Πίνακας Συνάφειας βασικών προτεραιοτήτων ανάπτυξης Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου και θεµατικών στόχων και επενδυτικών δραστηριοτήτων ∆ιαρθρωτικών Ταµείων: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προτεραιότητα ανάπτυξης Περιφέρειας 
Θεµατικός στόχος Στρατηγικής 

Ε 2020 

α. Ενίσχυση της οικονοµικής βάσης, µε την ανάδειξη και 

ανάπτυξη νέων κλάδων, την ανάκαµψη της µεταποίησης και 

την αντιµετώπιση της τουριστικής µονοειδίκευσης 

1, 2, 3 

β.  Στήριξη της απασχόλησης και η συγκράτηση του πληθυσµού 

και των παραγωγικών ηλικιών 

8, 9, 10 

γ.  Εξασφάλιση της αειφορίας µε την αντιµετώπιση των 

περιβαλλοντικών προβληµάτων και τη συνετή διαχείριση και 
αξιοποίηση των πόρων 

4, 5, 6 

δ. Αντιµετώπιση της νησιωτικότητας και των προβληµάτων στις 

µεταφορές και στην πρόσβαση στις αγορές 

7 

ε. Άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, µε την ενίσχυση 

των µικρών νησιών και των περιοχών χαµηλής οικονοµικής 
ανάπτυξης 

6, 7, 9 

στ. Ενίσχυση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, 

µε την βελτίωση δικτύων και των υπηρεσιών 

1, 2 

 

 

 

5. Αναγκαίες θεσµικές και οργανωτικές προσαρµογές – Κάλυψη προβλεπόµενων 
από των Κανονισµό «Αιρεσιµοτήτων» (Conditionalities) 

 

Σύµφωνα µε τις «αιρεσιµότητες» (προϋποθέσεις) που θα πρέπει να πληρούνται και οι οποίες 
θέτουν τη στρατηγική, τις προτεραιότητες και τις διαδικασίες χρήσης των πόρων των 

ΑΔΑ: Β4347ΛΞ-Γ00



διαρθρωτικών ταµείων, κρίνεται καταρχήν επιβεβληµένη η εφαρµογή αποκεντρωµένης 
πολιτικής, τόσο στο σχεδιασµό όσο και στη διαχείριση των πόρων.  
 

Κατά την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο 2007-2013, η χρηµατοδότηση δράσεων από 

πολλές διαφορετικές πηγές, που έχουν ενταχθεί σε διαφορετικά Επιχειρησιακά 

Προγράµµατα, δηµιούργησε στην Περιφέρεια δυσχέρειες συντονισµού και συνολικής 
εποπτείας, ενώ παράλληλα δηµιούργησε σύνθετη εικόνα σε όσους φορείς ενδιαφέρονταν να 

συµµετάσχουν σε ανταγωνιστικές δράσεις. Επιπλέον δυσχέρανε την εποπτεία από την πλευρά 

της Ε.Ε., καθώς δεν υπήρχε ένας συνοµιλητής ο οποίος να µπορεί να µιλήσει για το 

Πρόγραµµα µε την επάρκεια εκείνου που το διαχειρίζεται. 

 

∆εδοµένου ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, µε τα σηµερινά δεδοµένα, κατηγοριοποιείται 
στις περισσότερο ανεπτυγµένες Ευρωπαϊκές Περιφέρειες και λόγω της χωρικής της 
ιδιαιτερότητας (νησιωτική περιοχή) και των περιφερειακών πόρων που της αντιστοιχούν, 

προτείνεται ο σχεδιασµός ενός Επιχειρησιακού Προγράµµατος πολυταµειακού µε 

συγκέντρωση και αξιοποίηση όλων των διαθέσιµων πόρων των χρηµατοδοτικών µέσων 

(ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταµείο Συνοχής, Γεωργικό Ταµείο, Ταµείο Αλιείας) και διαχείρισή του από 

την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.  

Κάτι τέτοιο θα δηµιουργήσει το κατάλληλο θεσµικό και χρηµατοδοτικό εργαλείο για την 

υλοποίηση των προτεραιοτήτων ανάπτυξης και την ολοκληρωµένη χρηµατοδότηση των 

δράσεων εντός των θεµατικών στόχων. Επίσης θα διευκολύνει την απλοποίηση στη 

συµµετοχή των δικαιούχων και την αξιολόγηση του Προγράµµατος σε όλα τα στάδια 

εφαρµογής του, καθώς και στην εφαρµογή των «Εµβληµατικών Πρωτοβουλιών» στις 

Θεµατικές Ενότητες της έξυπνης ανάπτυξης, της βιώσιµης ανάπτυξης και της ανάπτυξης 

χωρίς αποκλεισµούς.  
 

Απαιτείται απλοποίηση του πλαισίου αδειοδοτήσεων και ωρίµανσης των έργων, το οποίο 

εκτός του ότι είναι πολύπλοκο και επιφέρει µεγάλες καθυστερήσεις, ειδικά στην Περιφέρεια 

Νοτίου Αιγαίου δηµιουργεί επιπρόσθετα προβλήµατα, καθώς η πλειοψηφία των αρµόδιων 

υπηρεσιών βρίσκονται στο κέντρο. 

 

Επιπλέον κίνδυνο για την κάλυψη των εκ των προτέρων όρων, αποτελεί η έλλειψη θεσµικού 

πλαισίου για την αντιµετώπιση των ιδιαιτεροτήτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε 

θέµατα διαχείρισης απορριµµάτων.   Ενδεικτικά  αναφέρεται η έλλειψη θεσµικού πλαισίου 

για τις διαδικασίες µεταφοράς επικίνδυνων υλικών από τα νησιά προς τους χώρους διάθεσης 

καθώς και για τη θαλάσσια µεταφορά απορριµµάτων ώστε το σύστηµα διαχείρισης να είναι 
βιώσιµο. 

  

6. Επισήµανση πιθανών ενδοπεριφερειακών διαφοροποιήσεων και επιδράσεων στο 

πλαίσιο των περιφερειακών  προτεραιοτήτων ανάπτυξης 
 

Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 1, ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου είναι οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες που παρατηρούνται ακόµη και σε 
επίπεδο νησιού, καθώς υπάρχουν ορισµένα νησιά/περιοχές που παρουσιάζουν υψηλούς 
δείκτες ανάπτυξης - εξαιτίας των οποίων το Νότιο Αιγαίο έχει καταταχθεί στις περισσότερο 

αναπτυγµένες Ευρωπαϊκές Περιφέρειες - και παράλληλα µεγάλος αριθµός νησιών/περιοχών 

µε χαµηλότερη οικονοµική ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό άλλωστε τόσο στο ΠΕΠ Νοτίου 

Αιγαίου 2000-2006, όσο και στο Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 είχε προβλεφθεί 

ειδικός Άξονας Προτεραιότητας για την ενίσχυση αυτών των νησιών/περιοχών µε στόχο την 

άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων. Ο στόχος αυτός παραµένει και στη νέα 

προγραµµατική περίοδο, προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα στα µικρά κυρίως νησιά να 

ολοκληρώσουν τις υποδοµές τους και να µειώσουν στο µέτρο του δυνατού το «χάσµα» που 

υπάρχει σε σχέση µε τα µεγάλα νησιά. 
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Παράλληλα επισηµαίνεται ότι βασική εθνική θέση για την Πολιτική Συνοχής, θα πρέπει να 

παραµείνει η αρχή ότι οι Περιφέρειες µε µόνιµα γεωγραφικά µειονεκτήµατα (όπως οι 
νησιωτικές Περιφέρειες) θα πρέπει να έχουν ιδιαίτερη αντιµετώπιση, µεταξύ άλλων µε την 

ένταξή τους στην κατηγορία Περιφερειών σε µετάβαση ή να έχουν τη µεταχείριση των 

εξόχως αποµακρυσµένων Περιφερειών, ανεξάρτητα του κατά κεφαλήν εισοδήµατός τους. 

 

Επίσης προτείνεται να γίνει ειδική µνεία στο Σύµφωνο Εταιρικής Σχέσης στην ιδιαιτερότητα 

των νησιωτικών περιοχών και την εφαρµογή της νησιωτικής πολιτικής, ιδιαίτερα στους 

τοµείς των µεταφορών και της προσπελασιµότητας. Οι τοµείς αυτοί είναι κρίσιµοι για την 

εφαρµογή της πολιτικής συνοχής στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Για το λόγο αυτό 

προτείνεται η ειδική αναφορά της ανάγκης ενίσχυσης των υποδοµών µεταφορών της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και η εξέταση της δυνατότητας να χαρακτηριστούν ως 
«υποδοµές πανευρωπαϊκής εµβέλειας» µε στόχο την ενίσχυσή τους από το νέο εργαλείο της 
Ε.Ε. «∆ιασυνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility - CEF). 

 

 

 

Στην συνέχεια ο ∆/ντη της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου  κ. Βουτσίνο Αντώνη έδωσε διευκρινήσεις σε ερωτήµατα που  τέθηκαν από 

τους κ.κ. Περιφερειακούς Συµβούλους.   
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  

 

Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του περιφερειακού συµβουλίου 

 

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Εγκρίνει τις προτάσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τη διαµόρφωση 

κατευθύνσεων Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής, περιόδου 2014 – 2020 όπως αυτές  

συντάχθηκαν από την Οµάδα Σχεδιασµού Προγράµµατος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

για την Προγραµµατική Περίοδο 2014-2020, και διατυπώθηκαν ανωτέρω.   

Υπέρ ψήφισαν οι κ.κ Περιφερειακοί Σύµβουλοι Μακρυωνίτης Γεώργιος, 

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

Μιχάλης, Φτακλάκη Παρασκευή – Ελευθερία, Χατζηιωάννου Αντώνιος, Μουτάφη ∆έσποινα, 

Παπατσή Ευαγγελία, Ερωτόκριτος Μιχαήλ, Γρυπάρης ∆ηµήτριος, Μάϊνας Ηλίας, Ίσσαρης 

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

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

Αντώνης, Κυπραίου – Νικηταρά Μαρία (22) 

Οι κ.κ. Περιφερειακοί Σύµβουλοι Κόκκινος Χαράλαµπος, Παπαµανώλης Γεώργιος, 

Καραµολέγκου Ιουλία, Λοτσάρης ∆ηµήτριος, ∆αδάος Μάρκος,  Μπιζάς Κωνσταντίνος, 
Βαρκάς Θεοδόσιος, Κουκάς Κωνσταντίνος  (8) ψήφισαν υπέρ µε τις κάτωθι 
παρατηρήσεις: « Η Περιφερειακή Αρχή λειτούργησε και εδώ µε προχειρότητα. Το 

Υπουργείο Ανάπτυξης από τις 30-4-2012 ζήτησε τη σύσταση της συγκεκριµένης επιτροπής 

και φτάσαµε στο παρά 5 και στις 12-9-2012, δηλαδή λίγο πριν εκπνεύσει η προθεσµία 

υποβολής των προτάσεων δηµιουργεί την επιτροπή. Θα µπορούσε η Περιφερειακή Αρχή να 

ενηµερώσει εµπρόθεσµα τις Περιφερειακές Παρατάξεις και να υπάρξουν προτάσεις και 
ευρύτατος προβληµατισµός για το συγκεκριµένο θέµα» 
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Κατά ψήφισαν οι κ.κ. Περιφερειακοί Σύµβουλοι Καφαντάρη Ευθαλία, Περδικάρης 

Ιωάννης, Σιγάλας Ευάγγελος, Σαντορινιός Νεκτάριος, Χρυσαφίδης Παύλος, Χρυσόγελος 

Νικόλαος (6) 

Απουσίαζε κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας ο Περιφερειακός Σύµβουλος              

κ. Πόκκιας Γεώργιος, (1) 

 

 Η Περιφερειακή Σύµβουλος κ. Μπαφίτη Ανδριάνα – Γεωργία είχε αναχωρήσει 
από την συνεδρίαση.  (1) 

 

Ο κ. Νίκος Χρυσόγελος, επικεφαλής της παράταξης ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Ν. 

Αιγαίου αιτιολογώντας την καταψήφιση των “Προτάσεων για την διαµόρφωση 

κατευθύνσεων Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής, περιόδου 2014 – 2020” επισήµανε ότι 

δεν είναι δυνατόν σε µια ώρα – τόσο κράτησε η “συζήτηση” του σχετικού θέµατος στο 

Περιφερειακό Συµβούλιο- να υπάρξει σοβαρός και σε βάθος διάλογος για τις “προτάσεις για τη 

διαµόρφωση κατευθύνσεων Εθνικής Αναπτυξιακής Σρατηγικής περιόδου 2014-2020 για το 

Νότιο Αιγαίο”, κατευθύνσεις που υποτίθεται θα δεσµεύουν την περιφέρεια και την κυβέρνηση 

στις συζητήσεις τις µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης για το 

Νότιο Αιγαίο, και αντιστοίχως τις χρηµατοδοτήσεις, για την περίοδο 2014-2020.  Έτσι όµως 

απαξιώνεται η έννοια περιφερειακός σχεδιασµός και ο ρόλος του Περιφερειακού Συµβουλίου. 

Ο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ θα καταθέσει αναλυτικές προτάσεις για τη διαµόρφωση 

κατευθύνσεων Εθνικής και Περιφερειακής Αναπτυξιακής Στρατηγικής για τη νέα 

προγραµµατική περίοδο λαµβάνοντας υπόψη τις εµπειρίες και τις ανάγκες του Ν. Αιγαίου, τις 

προτεραιότητες των ευρωπαϊκών πολιτικών αλλά και τις δυνατότητες κι ευκαιρίες για τις 

νησιωτικές κοινωνίες.  

 

 

 

             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. 89/2012, «Προτάσεις για την διαµόρφωση 

κατευθύνσεων Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής, περιόδου 2014 – 

2020» 
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1. Μ. Καραπιπέρη  

 

2. Α. Καβαλάρη  
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