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ΕΛΛΗΝΙΚΗ         ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

ΘΕΜΑΤΑ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 18-03-2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

1. Έγκριση παραχώρησης χώρου του << Επικούρειου Πολιτιστικού Κέντρου Σάμου >> 

στο << Ερευνητικό Ινστιτούτο για την μακροζωία και την πρόληψη των ασθενειών του 

γήρατος. 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφασίζει: 

Εγκρίνει την παραχώρηση χώρου του « Επικούρειο Πολιτιστικό Κέντρο Σάμου » στο « 

Ερευνητικό Ινστιτούτο για τη Μακροζωία και την Πρόληψη των ασθενειών του Γήρατος » με 

σκοπό την επέκταση δράσεων που ενσαρκώνουν το ιδανικό της μακροζωίας στη Σάμο και 

Ικαρία, κατά την εισήγηση και υπό την προϋπόθεση της τήρησης των όρων της παραχώρησης, 

καθώς και της χρηματοδότησης του έργου μέσω ΕΣΠΑ. 

Εξουσιοδοτεί την Περιφερική Αρχή Βορείου Αιγαίου για διαβούλευση με το Υπουργείο 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων ώστε να διασφαλιστεί χρηματοδότηση επί εικοσαετία, της 

υλοποίησης δράσεων σχετικές με την μελέτη και έρευνα της μακροζωίας στα νησιά Σάμο και 

Ικαρία, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. 
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2. Έγκριση τροποποίησης (α) Κανονισμού Λειτουργίας και Επιτροπής Διαχείρισης 

Κοινωνικού Παντοπωλείου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, (β) Κανονισμού Λειτουργίας 

Παραρτήματος Κοινωνικού Παντοπωλείου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στην 

Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου και (γ) ορισμός Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού 

Παντοπωλείου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφασίζει 

Εγκρίνει την τροποποίηση του Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, κατά την εισήγηση και 

σύμφωνα με την πρόταση του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Υγείας και Μέριμνας κ. 

Παντελής Βρουλής. 

Εγκρίνει την τροποποίηση του Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας του Παραρτήματος του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου της Περιφερειακής Ενότητας 

Λέσβου – Νήσου Λέσβου, κατά την εισήγηση. 

Ορίζει ως Μέλη της νέας 9μελούς Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, κατά την παραπάνω πρόταση, τους Περιφερειακούς 

Συμβούλους: 

Παντελή Βρουλή Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Υγείας και Μέριμνας ( ως Πρόεδρο ) 

Αναστασία Αντωνέλη ως Μέλος, Δημήτριο Κουρσουμπά ως Μέλος, Βασίλειο Πανουράκη ως 

Μέλος, Άγγελο Βλάττα-Λαμπρινό ως Μέλος, Καλλιόπη Γόμου-Πρωτογεράκη ως Μέλος, 

Ευστράτιο Κυρατζής-Χρυσοστόμου ως Μέλος, Παναγιώτη Προβέτζα ως Μέλος, Αγλαΐα 

Κυρίτση ως Μέλος. 
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3.  Έγκριση προτάσεων Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ανάπτυξης Ιαματικού Τουρισμού & 

Τουρισμού Ευεξίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το σχέδιο Νόμου που αφορά 

στην ίδρυση ανώνυμης εταιρείας για τις ιαματικές πηγές. 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφασίζει: 

Υιοθετώντας την παραπάνω απόφαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ανάπτυξης Ιαματικού 

Τουρισμού & Τουρισμού Ευεξίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου: 

1. Ζητά από τη Κυβέρνηση η απόσυρση των επίμαχων άρθρων του νομοσχεδίου που αφορούν 

στη δημιουργία της ΙΠΕ ΑΕ. Προτείνουμε τη συγκέντρωση όλων των επί μέρους νόμων, ΥΑ, 

τροποποιήσεων (2006-2021), και τη δημιουργία σύγχρονης  νομοθεσίας που δομικά  ο 

``Ελληνικός Θερμαλισμός``  να λειτουργεί  ευέλικτα και  αποκεντρωμένα κάθετα στα εξής  

τρία επίπεδα: 
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α. Εθνικός Θερμαλισμός,  Αποτελεί την «ευφυΐα» του συνολικού συστήματος. Αναλαμβάνει, 

αξιολογεί και  διασφαλίζει με τις αποφάσεις το νόημα της δράσης θερμαλισμός-τουρισμός. Το 

συγκροτούν η κεντρική πολιτική ηγεσία και τα θεσμικά  της όργανα.   

β. Περιφερειακός Θερμαλισμός: Αναλαμβάνει το συντονισμό, (διοίκηση)  και  μεριμνά τη 

διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης. Συγκροτείται από περισσότερα θερμαλιστικά 

περιβάλλοντα τα οποία συντονίζονται και λειτουργούν στο πλαίσιο της περιφέρειας.  

γ) Τοπικός Θερμαλισμός: Περιβάλλον στο οποίο συντελείται ο πυρήνας δραστηριοτήτων 

μορφών  τουρισμού υγείας & ευεξίας. 

2. Να γίνουν όλες οι νομοθετικές ρυθμίσεις που είναι απαραίτητες ώστε οι φορείς του δημοσίου 

και των ΟΤΑ που είναι ιδιοκτήτες ή/και διαχειριστές των πηγών και των ιαματικών κέντρων 

να μπορούν να ετοιμάσουν ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο για την ανάπτυξη του 

θερμαλισμού και του τουρισμού ευεξίας με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης 

3.  Να ξεκινήσει ουσιαστικός διάλογος στο Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού για την 

ανάπτυξη του Θερμαλισμού και του Τουρισμού Ευεξίας στη χώρα μας μέσα από τη πρόβλεψη 

για την ύπαρξη ΟΧΕ τουρισμού σε κάθε Περιφέρεια 

4..Να δημιουργηθεί επειγόντως δομή στο Υπουργείο Τουρισμού που να αναλάβει τη στήριξη 

Περιφερειών, Δήμων & ιδιωτών για την αξιοποίηση του πόρου και για την ανάπτυξη 

περιφερειακών οικοσυστημάτων θερμαλισμού, επιλύοντας όλα τα πολεοδομικά, διοικητικά, 

χρηματοδοτικά θέματα καθώς και τα θέματα τεχνογνωσίας.  

5. Να ξεκινήσει μέσα στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου οργανωμένη συζήτηση για ένα 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα τουριστικής ανάπτυξης με δράσεις αναβάθμισης ιδιωτικών και 

δημόσιων υποδομών, ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και προϊόντων, κατάρτιση εργοδοτών, 

εργαζόμενων και νέων και όπου ο θερμαλισμός με τον τουρισμό ευεξίας να είναι στο επίκεντρο. 

Προς τούτο είναι αναγκαίο  σε ενεστώτα χρόνο στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να 

αποφασίσουμε τη θέσπιση κριτηρίων ποιοτικής ταξινόμησης των θερμαλιστικών τόπων με 

βάση τα προσόντα που θα προτείνουμε σε συνεργασία με τους ΟΤΑ (ιαματικά, ιστορικά, 

περιβαλλοντικά, κ.α.)» . 

6. Ζητά ενημέρωση εκ μέρους του Υπουργείου Τουρισμού για την Εθνική Στρατηγική σε 

σχέση με την ανάπτυξη του Θερμαλισμού στη χώρα και ειδικότερα στο νησιωτικό χώρο, 

ενημέρωση των Νησιωτικών Περιφερειακών Συμβουλίων σε κοινή τηλεδιάσκεψη και 

επισημαίνει την ανάγκη ύπαρξης ειδικής αναφοράς στην νησιωτικότητα με συνέπεια την 

ανάγκη εξειδικευμένης προσέγγισης καθώς και για την εκπροσώπηση στον ενιαίο φορέα των 

ΟΤΑ Α και Β βαθμού, της ερευνητικής και επιστημονικής κοινότητας, των Επιμελητηρίων. 
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4.  Συζήτηση επί του << Νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο >> & 

Έκδοση ψηφίσματος. 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφασίζει: 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο, πιστό στις μέχρι σήμερα θέσεις και στις αποφάσεις που έχει 

λάβει για το μεταναστευτικό ζήτημα τις οποίες και τηρεί απαρέγκλιτα δηλώνει τα εξής: 

Το νέο Σύμφωνο Μεταναστεύσεως της Ε.Ε  εγείρει  σοβαρό θέμα  εθνικής  κυριαρχίας για τις 

νήσους μας ,οι οποίες  σύμφωνα με αυτό  προορίζονται  να μετατραπούν σε "ουδέτερη ζώνη " 

της Ε.Ε. Η  μη αποδοχή κατασκευής μόνιμων δομών στις νήσους  και η αποσυμφόρηση τους  

από τον μεταναστευτικό πληθυσμό , αποτελεί εξ ορισμού και για προφανείς  λόγους  μονόδρομο 

για την διαφύλαξη και προάσπιση του εθνικού χαρακτήρα των νήσων μας  (αλλά και της 

επιβίωσής τους ) και συνιστά προϋπόθεση  για τη μη θέση σε εφαρμογή  του Νέου Συμφώνου .  

Τα νησιά μας θα αποτελέσουν τις γκρίζες ζώνες της Ελλάδας και της Ευρώπης αν δεν 

τηρηθούν οι παρακάτω όροι: 

(1) Καμιά σχεδιαζόμενη δομή που υποθηκεύει τα νησιά μας και τους κατοίκους τους δεν 

γίνεται αποδεκτή στο Βόρειο Αιγαίο  

(2) Μετεγκατάσταση τώρα όλων των προσφύγων-μεταναστών στους οποίους έχει 

χορηγηθεί άσυλο  

(3) Άμεση εξέταση των υποθέσεων ασύλου όλων των υπολοίπων που βρίσκονται στα 

νησιά, προκειμένου να μετεγκατασταθούν άμεσα και σύμφωνα με τον κανόνα του επιμερισμού 

σε όλη την Ευρώπη. Μέχρι τότε βελτίωση των συνθηκών ζωής προσφύγων και μεταναστών 

που ζουν στα νησιά μας. 

(4) Άρση του γεωγραφικού περιορισμού για τους εισερχόμενους 

(5) Να γίνει ξανά Ευρωτουρκικό το πρόβλημα της εισόδου και όχι Ελληνοτουρκικό όπως 

έχει μετατραπεί με ευθύνη της Κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια. 
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Οι νήσοι του Βορείου Αιγαίου αποτελούν μέρος  των εξωτερικών συνοριακών περιοχών της 

Ελλάδας και συνεπώς  της Ευρώπης και  της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ( Ε.Ε). Ουδείς μπορεί να 

αρνηθεί  την γεωγραφική αυτή αλήθεια.  Αποτελούν  συνεπώς  και εκ των πραγμάτων  μέρος 

πρώτης υποδοχής προσφύγων και μεταναστών.  

Όμως ταυτοχρόνως οι νήσοι μας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Ελλάδας, της 

Ευρωπαϊκής Ενώσεως , της Ευρώπης. Αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του Ελληνισμού εδώ 

και κάποιες χιλιετηρίδες  της ιστορίας της. Όχι μόνο αναπόσπαστο  αλλά και βασικό, αν  

ληφθεί υπόψη  η  προσφορά τους  σε όλους τους τομείς. 

Με βάση αυτά, προκαλεί  δυσάρεστη έκπληξη, ότι το νέο  Σύμφωνο Μεταναστεύσεως  της Ε.Ε 

. επιχειρεί να αναθέσει τον ρόλο του «διαχειριστή» της σοβούσης  μεταναστευτικής κρίσεως 

μόνο στα εξωτερικά σύνορά της  (νήσοι Βορείου Αιγαίου) και όχι στο σύνολο της Ε.Ε. Όμως το 

σύνολο οφείλει  να επωμισθεί την διαχείριση του προβλήματος.  Δεν μπορεί να υπάρχει 

διαχωρισμός των εξωτερικών συνοριακών περιοχών από τις υπόλοιπες  περιοχές. Ει δ’άλλως  

είναι ως να επιθυμούμε να εισαγάγουμε την θεωρία του διαχωρισμού: Επί παραδείγματι, 

επειδή οι νήσοι  βρέθηκαν να είναι συνοριακή περιοχή οφείλουν  να αναλαμβάνουν μόνες την 

φύλαξη των συνόρων της χώρας. Συλλογική και συνολική είναι η ευθύνη της φυλάξεως των 

συνόρων. Η θεωρία του επιμερισμού είναι που θα πρέπει να πρυτανεύσει και όχι του 

διαχωρισμού. 

Είναι, συνεπώς, απορριπτέα η θεωρία της αναθέσεως της ευθύνης , στις εξωτερικές συνοριακές 

περιοχές. Ιδιαίτερα όταν αυτές  οι εξωτερικές συνοριακές περιοχές είναι νησιωτικές, όπως η 

δική μας. Η νησιωτικότητα δημιουργεί  εκ των πραγμάτων  θέση μειονεξίας , η οποία δεν θα 

πρέπει να ενισχύεται  αλλά να αναιρείται.  

Η νησιωτικότητα μιας περιοχής  της Ε.Ε. οφείλει να υπαγορεύει  την ανάληψη βαρών  και από 

τις υπόλοιπες περιοχές, τις μη νησιωτικές  και μη συνοριακές περιοχές της Ενώσεως. Όλες  οι 

λοιπές θεωρίες υποκρύπτουν απόπειρες  « να ρίξουμε το βάρος της μεταναστευτικής κρίσεως 

στα νησιά μόνο». Το σύνολο της Ευρώπης  οφείλει να επιβαρυνθεί, αν  δεν εκλείψουν οι λόγοι 

που προκαλούν το βάρος, η οικονομική ανέχεια  των χωρών προελεύσεως των μεταναστών και 

οι πόλεμοι. Ολιστική οφείλει να είναι η προσέγγιση με ταυτόχρονη λήψη μέτρων για την 

νησιωτικότητα  και την γειτνίαση με επιθετική  χώρα. Η άρνηση των νέων  δομών μονίμου 

εγκαταστάσεως  μεταναστών ταυτίζεται με τις έντονες αντιρρήσεις στην νέα συμφωνία, που 

οδηγεί στη δημιουργία γκρίζων ζωνών. Είναι θέμα εθνικής κυριαρχίας , όπως τονίστηκε και 

στην Βουλή. 

Η παρούσα απόφαση να τεθεί υπόψη της Επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, κ. Ίλβας Γιόχανσον ( Ylva Johansson ). 
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5.  Συζήτηση και διατύπωση προτάσεων επί του σχεδίου Νόμου << Εκλογή Δημοτικών 

και Περιφερειακών Αρχών >> του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο λόγω του ότι περατώθηκε η 5ώρη σύνδεση της συνεδρίασης του 

μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, και ενώ είχε εξαντληθεί η εξέταση του θέματος, δεν 

στάθηκε δυνατόν να ολοκληρώσει τη διαδικασία της ψηφοφορίας και να λάβει κάποια 

απόφαση επ’ αυτού. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΩΝΗΣ 


