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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σε εφαρμογή του άρθρου 6 της με Α.Π. 74754/30-12-2010 (ΦΕΚ 2043 Β’/ 30-122010) απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα» της ΠΝΑ (2012)2013 – (2014)2015
υποβάλλεται, μαζί με Έκθεση για τις διαδικασίες κατάρτισής του εγκεκριμένη από το
Περιφερειακό Συμβούλιο, για έλεγχο νομιμότητας στην Αυτοτελή Υπηρεσία
Εποπτείας ΟΤΑ, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου.
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα» της Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ),
συντάχθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ 87 Α’/ 07-06-2010), καθώς και με την Α.Π. 74754/30-12-2010 (ΦΕΚ 2043 Β’/
30-12-2010) Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης &
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την οποία ρυθμίζεται το «Περιεχόμενο, δομή,
τρόπος υποβολής, όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και
αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) β’ βαθμού».
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2012(2013) – 2014(2015).
Α΄ΦΑΣΗ: Στρατηγικός σχεδιασμός - 1η Ενότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Κατά την διαδικασία εκπόνησης του «Στρατηγικού Σχεδιασμού» (ΣΣ), που
αποτελεί την 1η Ενότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας,
έγιναν, με χρονική αλληλουχία, οι παρακάτω ενέργειες / βήματα :
•

Για την συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων, που αξιοποιήθηκαν στην
εκπόνηση του κεφαλαίου που αφορούσε στην περιγραφή και αξιολόγηση της
υφιστάμενης κατάστασης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αλλά και
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συνεργασία της Περιφέρειας με τους
Δήμους της εδαφικής της επικράτειας, για τη διασφάλιση του Συντονισμού των
Δράσεων Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης και την προώθηση τυχόν
«Διαβαθμιδικών» Συνεργασιών, έγιναν τα εξής:

- Στις 23/06/2011, αποστέλλονται, από την Περιφέρεια Επιστολές, προς τους
Δημάρχους και τους Προέδρους των Φορέων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
με τις οποίες ζητούνται η επίσπευση της συμπλήρωσης των «Ερωτηματολογίων»,
που είχαν ήδη αποσταλεί και που αφορούσαν στην καταγραφή των Έργων Δράσεων και των Αναπτυξιακών τους Προτεραιοτήτων,
- Στις 15-11-2011, αποστέλλεται, με το με Α.Π. 7985/15-11-2011 Έγγραφο της
Περιφέρειας, το Ερωτηματολόγιο «Περιγραφής και Αξιολόγησης της
Υφιστάμενης Κατάστασης από τις Υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα της
Περιφέρειας», προς τις Υπηρεσίες της ΠΝΑ, ορίζοντας ως καταληκτική ημερομηνία
συμπλήρωσής τους την 21η Νοεμβρίου του 2011.
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- Στις 13/12/2011, αποστέλλονται, με το Α.Π. 9014/13-12-2011, Έγγραφο της
Περιφέρειας, τα «Έντυπα Επιχειρησιακού Προγράμματος» της ΠΝΑ, στις
Υπηρεσίες της ΠΝΑ, προκειμένου αυτά να συμπληρωθούν και τίθεται προθεσμία
συμπλήρωσής τους, η 21η Δεκεμβρίου του 2011.
- Στις 14/02/2012, αποστέλλονται, από την Περιφέρεια / Διεύθυνση
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού:
α) Το με Α.Π. 14696/266/14-02-2012 Έγγραφο περί Συμπλήρωσης και
Αποστολής: «Εντύπων Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου από τις Υπηρεσίες και τις Περιφερειακές ενότητες της ΠΝΑ και
Ερωτηματολογίου Περιγραφής & Αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης
από τις Υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα της Περιφέρειας» και
β) Το με Α.Π. 14697/267/14-02-2012 Έγγραφο περί Συμπλήρωσης και
Αποστολής: «Ερωτηματολογίου Προτεινόμενων Έργων και Δράσεων από τους
ΟΤΑ της ΠΝΑ και Ερωτηματολογίου Φορέων, από τους Φορείς της ΠΝΑ»,
προκειμένου να επισπευσθεί η συμπλήρωση των σχετικών ερωτηματολογίων.
- Επίσης, στο πλαίσιο σειράς Συναντήσεων, που πραγματοποιήθηκαν μετά από
Πρόσκληση -με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων- με τους
αρμόδιους Εκπροσώπους των Φορέων των νησιών, συζητήθηκαν μεταξύ άλλων
θεμάτων, η διαδικασία εκπόνησης του «Επιχειρησιακού Προγράμματος» της
Περιφέρειας και των Δήμων, η ανάγκη διατύπωσης και κατάθεσης στην ΠΝΑ
των Προτάσεών τους όσον αφορά στις Δράσεις που μπορούν να
πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με την ΠΝΑ. Επίσης, δόθηκε στους
παρευρισκόμενους σχετικό Ενημερωτικό Έντυπο, για την Πορεία της κατάρτισης του
«Επιχειρησιακού Προγράμματος» της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
- Επισημαίνεται, ότι καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια της συγκέντρωσης των
απαραίτητων στοιχείων, για την εκπόνηση του κεφαλαίου που αφορούσε στην
περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και της προσπάθειας για
συντονισμό των Δράσεων περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης και την
προώθηση τυχόν «Διαβαθμιδικών» Συνεργασιών της Περιφέρειας με τους
Δήμους της εδαφικής της επικράτειας, συνεχίζεται από την ΠΝΑ / ΔΙΑΠ, η
συνεχής επικοινωνία -μέσω τηλεφωνημάτων και ηλεκτρονικών μηνυμάτων- με
τους Δήμους, τους Φορείς και τις Υπηρεσίες της ΠΝΑ, για τη Συμπλήρωση και
Αποστολή των παραπάνω αποσταλθέντων Εντύπων/Ερωτηματολογίων.
•

Με την με Α.Π. 16702/315/24-02-2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου
Αιγαίου, συγκροτήθηκε ειδική «Ομάδα Έργου», με βασικό στόχο την
εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της κατάρτισης του Στρατηγικού Σχεδίου
Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με ορίζοντα έως και το 2020,
καθώς και του Επιχειρησιακού της Προγράμματος 2012 – 2015. Στην «Ομάδα
Έργου» συμμετείχαν, οι έξι (6) Γενικοί Διευθυντές της ΠΝΑ, ο Διευθυντής
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΝΑ, ο Προϊστάμενος της ΕΔΑ Νοτίου
Αιγαίου, εκπρόσωποι της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, για τις Κυκλάδες και για τα
Δωδεκάνησα
-με στόχο το συντονισμό και την αλληλοενημέρωση με τους
ΟΤΑ Α΄ βαθμού στην παράλληλη πορεία κατάρτισης των Επιχειρησιακών
τους Προγραμμάτων- ο Προϊστάμενος Τμήματος Λογιστικής Διαχείρισης
Δωδεκανήσου και ο Περιφερειακός Σύμβουλος με αρμοδιότητα στη Διαχείριση
των Στερεών Αποβλήτων της ΠΝΑ. Συντονιστής της «Ομάδας Έργου», λόγω της
σπουδαιότητας του σκοπού της συγκρότησής της και της λειτουργίας της,
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ορίστηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος
και Υποδομών της Π.Ν.Α. Η «Ομάδα Έργου», σε τρεις (3) Συνεδριάσεις της,
στις 12/03/2012, στις 27/03/2012 και στις 09/05/2012, που πραγματοποιήθηκαν
με τηλεδιάσκεψη σε Ερμούπολη και Ρόδο, με τη συμμετοχή τόσο των Μελλών
της όσο και με άλλους Υπηρεσιακούς Παράγοντες της ΠΝΑ, συνέλλεξε,
κατέγραψε συζήτησε και κατέθεσε, προτάσεις εφ’ όλης της ύλης του
εκπονούμενου «Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού» (ΣΣΣ) της ΠΝΑ –η κάθε
Γενική Διεύθυνση για τους Τομείς αρμοδιότητας της- και οι οποίες στη συνέχεια
μετά από επεξεργασία τους, ενσωματώθηκαν στο «ΣΣΣ» της ΠΝΑ.
•

•

•

•

•

•

Στις 30/07/2012, υποβλήθηκαν, στον Πρόεδρο της «Εκτελεστικής
Επιτροπής», τα Αναθεωρημένα Tεύχη VI (Αναλυτικό) και X (Συνοπτικό) του
Στρατηγικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με την
ενσωμάτωση των Προτάσεων της «Ομάδας Έργου», προκειμένου το «ΣΣΣ» να
συζητηθεί στην «Εκτελεστική Επιτροπή».
Με την με αριθμό 4/01-08-2012 Απόφασή της «Εκτελεστικής Επιτροπής» που
συνεδρίασε την 01/08/2012, στην Σύρο -με συμμετοχή Μελών της, μέσω
Τηλεδιάσκεψης με τη Ρόδο- αποφασίστηκε να γίνει εισήγηση του «Σχεδίου
Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΠΝΑ» στην επόμενη συνεδρίαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου, προς συζήτηση και ψήφιση.
Με την υπ’ αριθμό 72/2012 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που
συνεδρίασε την 01/09/2012, στην Λέρο, εγκρίθηκε το «Σχέδιο Στρατηγικού
Σχεδιασμού» της ΠΝΑ και αποφασίστηκε : α) Η ανάρτησή του στην επίσημη
Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ώστε να γίνει «Δημόσια
Διαβούλευση» τουλάχιστον δυο (2) εβδομάδων και β) Η συζήτησή του στην
«Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης», σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Στις 05/09/2012, το εγκεκριμένο από το «Περιφερειακό Συμβούλιο» κείμενο
του «Στρατηγικού Σχεδιασμού» αναρτήθηκε στην Ιστοσελίδα της ΠΝΑ, μαζί
με σχετικό «Ερωτηματολόγιο Διαβούλευσης» μέσω του οποίου, οι Πολίτες ή οι
Ενώσεις Πολιτών, οι Τοπικοί, Κοινωνικοί και Οικονομικοί Φορείς κ.λπ.
μπορούσαν, σε περίπτωση που επιθυμούσαν, να υποβάλλουν / καταθέσουν
Απόψεις και Προτάσεις έως και τις 19/09/2012, ημερομηνία λήξης της «Δημόσιας
Διαβούλευσης για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό». Επίσης, στο πλαίσιο της
ενημέρωσης, προς διάχυση της πληροφόρησης, για την διαδικασία της «Δημόσιας
Διαβούλευσης» του «Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού», εκδόθηκε και
στάλθηκε στις 10/09/2012 και σχετικό «Δελτίο Τύπου», προς όλα τα Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης της ΠΝΑ.
Με την με ΑΠ οικ.84592/7555/7-9-2012 Πρόσκληση του Τμήματος
Συλλογικών Οργάνων της Διεύθυνσης Διοίκησης, κλήθηκε να συνεδριάσει η
«Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης» στις 20/09/2012 και σε περίπτωση
μη απαρτίας στις 21/09/2012, προκειμένου αυτή να συζητήσει και να διατυπώσει
γνώμη όσον αφορά στο εγκεκριμένο, από το Περιφερειακό Συμβούλιο, κείμενο
του Στρατηγικού Σχεδιασμού.
Στις 21/09/2012, πραγματοποιήθηκε η ανοικτή Συνεδρίαση της
Περιφερειακής «Επιτροπής
Διαβούλευσης», μέσω Τηλεδιάσκεψης σε
Ερμούπολη και Ρόδο, με τη συμμετοχή των Δημάρχων των νησιών, των
εκπροσώπων των Κοινωνικών και λοιπών Φορέων και Μελών της «ΠΕΔ»,
Περιφερειακών Συμβούλων και εκπροσώπων Παρατάξεων του ΠΣ, κοινού και
Δημοσιογράφων τοπικών ΜΜΕ. Κατά τη Συνεδρίαση, ενημερώθηκαν τα Μέλη
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της «ΠΕΔ», από τον Πρόεδρο της, σχετικά για τα «Ερωτηματολόγια
Διαβούλευσης» που είχαν αποσταλεί κατά το στάδιο της «Δημόσιας
Διαβούλευσης» και τις Προτάσεις που είχαν κατατεθεί
-όπως αυτές είχαν
αποκωδικοποιηθεί από τα συμπληρωμένα Ερωτηματολόγια, από τη ΔΙΑΠ- για
το «Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού» της ΠΝΑ. Στη συνέχεια, πήραν το λόγο και
τοποθετήθηκαν όλα τα παρόντα Μέλη της «ΠΕΔ» για το «Σχέδιο Στρατηγικού
Σχεδιασμού» της ΠΝΑ και όσοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι
παρατάξεων παρακολούθησαν τη Συνεδρίαση. Μετά το τέλος της συζήτησης ο
Πρόεδρος, κλείνοντας τη Συνεδρίαση ανακεφαλαίωσε, τα όσα κατατέθηκαν
και συζητήθηκαν στη Συνεδρίαση, τα οποία καταγραφήκαν σε κείμενο και
αποτελούν τη διατυπωθείσα «Γνώμη της ΠΕΔ», όπως απαιτείται και από την
προβλεπόμενη διαδικασία.
Σημειώνεται ότι την διαδικασία κατάρτισης του Στρατηγικού Σχεδιασμού της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που αποτελεί προπαρασκευαστική πράξη της διαδικασίας
κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, υποστήριξε η Ερευνητική Ομάδα του
Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης.
•

Ειδικότερα, η ΠΝΑ, με την με αριθμό Απόφαση 9/2011 (Πρακτικό 2ο/31-012011) του Περιφερειακού της Συμβουλίου, ανέθεσε με Προγραμματική Σύμβαση,
στο Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πάντειου Πανεπιστήμιου, Μελέτη
/ Ερευνητικό Πρόγραμμα, για την εκπόνηση ενός μακρόπνοου Στρατηγικού
Σχεδίου Ανάπτυξης με ορίζοντα το 2020, με στόχο η μελέτη αυτή να αποτελέσει
το εργαλείο ανάπτυξης της ΠΝΑ για τις επόμενες δεκαετίες, έως και το 2030. Το
ΙΠΑ του Πάντειου Πανεπιστήμιου μετά την από 12-05-2011υπογραφή της ΠΣ με
την Περιφέρεια, πράγματι προχώρησε στη σύνταξη της εν λόγω Μελέτης /
Ερευνητικού Προγράμματος, στοιχεία της οποίας αξιοποιήθηκαν και κατά την
κατάρτιση του «Επιχειρησιακού Προγράμματος» της ΠΝΑ.

Β΄ΦΑΣΗ: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός / 2η Ενότητα, και Οικονομικός
Προγραμματισμός και Δείκτες Παρακολούθησης και αξιολόγησης / 3η Ενότητα, του
Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Κατά την διαδικασία εκπόνησης της 2ης και 3ης Ενότητας του «Επιχειρησιακού
Προγράμματος» της ΠΝΑ, έγιναν οι παρακάτω ενέργειες /βήματα, με χρονική
αλληλουχία :
•

•

Στις 06/09/2012, πραγματοποιήθηκε η 4η συνεδρίαση της «Ομάδας Έργου» με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη και Υπηρεσιακών Παραγόντων, της ΠΝΑ με στόχο τον συντονισμό και την δρομολόγηση των επόμενων ενεργειών σχετικά
με την δεύτερη φάση εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΠΝΑ.
Στις 10/09/2012, η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού απέστειλε
Ενημερωτικό Υλικό προς όλες τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας, το ΠΤΑ και
τα Νομικά Πρόσωπά της, ενόψει της συνέχισης της κατάρτισης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΠΝΑ, ενημερώνοντας τους σχετικά και για
την ανάρτηση του εγκεκριμένου Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΠΝΑ στην
ιστοσελίδα της Περιφέρειας. Επίσης, στάλθηκαν προς όλες τις Υπηρεσίες της
Περιφέρειας, το ΠΤΑ και τα Νομικά Πρόσωπά της, τα με Α.Π.: οικ.
85140/1817/10-09-2012 και οικ. 85136/1816/10-09-2012 έγγραφα της ΔΙΑΠ,
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•
•

•

•

•

•

προκειμένου αυτά να προτείνουν, με γραπτή Εισήγησή τους, σε αντιστοιχία προς
τους «Άξονες» και τα «Μέτρα» του «Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού», τους
«Στόχους» τους για τη επόμενη Περίοδο και τις «Δράσεις» για την επίτευξη των
Στόχων αυτών, Ιεραρχημένες κατά σειρά Προτεραιότητας.
Επίσης, στις 07/09/2012 στάλθηκε στις Οικονομικές Υπηρεσίες της
Περιφέρειας το με Α.Π.: οικ. 84773/1813/07-09-2012 έγγραφο, περί
συμπλήρωσης Εντύπου «Περί εκτίμησης εσόδων και δαπανών της
Περιφέρειας και συσχέτισής του με το ΕΠ της ΠΝΑ». Η καταγραφή των
παραπάνω στοιχείων έγινε σε ειδικούς Πίνακες τους οποίους επεξεργάστηκε η
ΔΙΑΠ προς διευκόλυνση των Φορέων στη συμπλήρωση τους ένταξη των
Δράσεων των τομέων αρμοδιότητας τους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες
υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα της ΠΝΑ.
Τα Διοικητικά Συμβούλια των Ν.Π. της Περιφέρειας έλαβαν Αποφάσεις για
τους Στόχους και τις Δράσεις που τα αφορούσαν
Στη συνέχεια, η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, επεξεργάστηκε
τις Προτάσεις των Υπηρεσιών, και τις αποφάσεις των Νομικών Προσώπων
της Περιφέρειας και τις όποιες προτάσεις είχαν προκύψει από τη διαδικασία
«Διαβούλευσης» και συνέταξε την Β΄ Φάση του Επιχειρησιακού
Προγράμματος: «2η Ενότητα – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός» και «3η
Ενότητα – Οικονομικός Προγραμματισμός και δείκτες παρακολούθησης και
αξιολόγησης».
Στις 21/09/2012, απεστάλησαν, προς την «Οικονομική Επιτροπή», την
«Εκτελεστική Επιτροπή» και τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου,
α) Το Τριετές «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα» της ΠΝΑ, β) Το «Ετήσιο
Πρόγραμμα Δράσης» για το έτος 2013 σε Προσχέδιο και γ) Η «Έκθεση
Διαδικασιών Κατάρτισης» με τις ενέργειες και όλη τη διαδικασία που
ακολουθήθηκε κατά την εκπόνηση του.
Η «Εκτελεστική Επιτροπή» με την με αριθμό 7/2012 Απόφασή της,
εισηγήθηκε το σχέδιο του «Επιχειρησιακού Προγράμματος» στο
Περιφερειακό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση, επισυνάπτοντας τις
αποφάσεις των Νομικών της Προσώπων της Περιφέρειας.
Στη συνέχεια, μετά από συζήτηση στα αρμόδια Όργανα, σύμφωνα με την
προβλεπόμενη διαδικασία και τη λήψη σχετικών Εγκριτικών Αποφάσεων, το
εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (2012)2013-2014(2015) υποβάλλεται,
μαζί με την παρούσα «ΕΔΚ», εγκεκριμένη από το Περιφερειακό Συμβούλιο,
έκθεση που αφορά στις διαδικασίες κατάρτισής του, για έλεγχο νομιμότητας
στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Νοτίου Αιγαίου.
Το εγκεκριμένο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα» της ΠΝΑ, μετά τον παραπάνω
έλεγχο Νομιμότητας για την τήρηση της Διαδικασίας Κατάρτισής του, θα
καταχωριστεί, στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας και θα δημοσιοποιηθεί με
κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

Διαδικασία κατάρτισης του «Ετήσιου Προγράμματος Δράσης» (ΕΠΔ) της ΠΝΑ έτους
2013.
•

Το «Τριετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα» της ΠΝΑ, εξειδικεύτηκε σε
«Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης» για το 2013. Σύμφωνα με το άρθρο 10 της με
Α.Π. 74754/30-12-2010 Υπουργικής Απόφασης, τα «ΕΠΔ» καταρτίζονται κάθε
έτος της Περιφερειακής Περιόδου, μαζί με τον Ετήσιο Προϋπολογισμό. Ο
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•

•
•

Ετήσιος Προϋπολογισμός της Περιφέρειας και των Νομικών Προσώπων της,
καλύπτει τις Δράσεις που προβλέπονται στο αντίστοιχο Ετήσιο Πρόγραμμα
Δράσης.
Το σχέδιο Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) 2013, της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου συντάχτηκε λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των
Υπηρεσιών της Περιφέρειας και υποβλήθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή
στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας με την με αριθμό 7/2012
Απόφασή της .
Η Οικονομική Επιτροπή της ΠΝΑ υπέβαλλε το σχέδιο του ΕΠΔ της ΠΝΑ για
έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο της ΠΝΑ με την με αριθμό 354/2012
Απόφασή της.
Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης των λοιπών Νομικών Προσώπων της
Περιφέρειας καταρτίστηκε από τον Πρόεδρο και εγκρίθηκε από το Διοικητικό
Συμβούλιο αυτών.
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