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Τι έχει κάνει ένας πράσινος ευρωβουλευτής
ένα χρόνο στο ευρωκοινοβούλιο

εΠίΤροΠή 
Περίφερείακής αΝαΠΤυξής
ο Νίκος Χρυσόγελος είναι ένας από τους αντιπροέδρους της επιτροπής Περιφερειακής ανάπτυξης 
(REGI) του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου. είναι εισηγητής των Πράσινων σε θέματα Πολιτικής ςυνοχής 
και συμμετέχει στην ομάδα εργασίας τους για τις πολιτικές Περιφερειακής ανάπτυξης και Πολιτικής 
ςυνοχής. είναι εισηγητής του σε τομείς που συνδέονται με περιφερειακή ανάπτυξη, συνοχή, 
μακροπεριφέρειες, αστική και βιομηχανική πολιτική, νησιωτικότητα κ.ά.

Θεςείς - ΠροΤαςείς 
εκδήλώςείς - Παρεμβαςείς - ερώΤήςείς

Νησιωτικές & μειονεκτικές περιοχές

1/2012: Παρεμβάσεις προς την ελληνική κυβέρνηση για το υπουργείο αιγαίου και 
το μειωμένο φΠα στα νησιά, σε συνεργασία με οικολογικό Άνεμο β. και Ν. αιγαίου.

5/3/2012. Εισήγηση για τον ςτρατηγικό ςχεδιασμό της Περιφέρειας Ν. αιγαίου 
– ευρώπη 2020 στη ςυνεδρίαση του Περιφερειακού ςυμβουλίου, κυρίως για τη δια-
μόρφωση ενός σχεδίου Περιφερειακής ανάπτυξης με πυλώνες τη βιωσιμότητα, κοι-
νωνική συνοχή και  απασχόληση, δημιουργία Ταμείου ςυνοχής αλλά και ενδυνάμωση 
της συνεργασίας με άλλες Περιφέρειες 

7-8/3. Βρυξέλλες. Ημερίδα «κοινωνικές-ςυμμετοχικές επιχειρήσεις και ανανεώ-
σιμες πηγές ενέργειας: Ένα άλλο ενεργειακό μέλλον είναι εφικτό!». ςυμμετείχε σημα-
ντικός αριθμός εκπροσώπων από νησιωτικές περιφέρειες

10/3/2012. Πειραιάς. Ημερίδα διαβούλευσης με θέμα «Προτάσεις αντιμετώπι-
σης της ανεργίας στη ναυπηγοεπισκευή με αξιοποίηση και κατασκευών σε πράσινους 
τομείς και καινοτόμες κατασκευές», με συμμετοχή μεγάλου αριθμού εκπροσώπων φο-
ρέων αλλά και ιδιωτών επιχειρηματιών και εργαζομένων στο πλαίσιο πρωτοβουλίας 
του στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο για την στήριξη του ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου. 

28/3/2012. Βρυξέλλες. ςυνάντηση στα γραφεία της αντιπροσωπείας των κανάρι-
ων Νήσων με φορείς 3 ευρωπαϊκών νησιωτικών περιοχών (Kρήτη, κανάρια, Samso) 
για το πως θα προχωρήσει η προώθηση των αΠε στα νησιά, προς όφελος της προστα-
σίας του κλίματος, της αναζωογόνησης της τοπικής οικονομίας, της παραμονής των 
τοπικών κεφαλαίων σε τοπικό επίπεδο και της δημιουργίας θέσεων εργασίας. 

20/3/2012: Εισήγηση (ως εκπρόσωπος της ομάδας των Πρασίνων) στη συνε-
δρίαση της επιτροπής Περιφερειακής ανάπτυξης σχετικά με το Ταμείο ςυνοχής και 
τις αλλαγές του κανονισμού 1084/2006 με προτάσεις για  υιοθέτηση νέων δεικτών 
περιγραφής της πραγματικής κατάστασης ως προς την βιωσιμότητα, έμφαση και στη 
συνοχή στο εσωτερικό κάθε περιοχής και εντοπισμό περιοχών με μεγάλες ανισότη-
τες και πρόβλεψη ενίσχυσης για νησιωτικές και αραιοκατοικημένες περιοχές από τις 
προτεραιότητες συνοχής αλλά και κλιματικής - περιβαλλοντικής προστασίας (πχ. συν-
δέσεις μεταξύ νησιών και παράκτιων περιοχών, με έξυπνα, πράσινα μέσα μεταφοράς)

5/4/2012. Νάξος: Παρέμβαση σε ήμερίδα για το θέμα των ακτοπλοϊκών συγκοι-
νωνιών στις κυκλάδες.   

6/4/2012. Σαντορίνη: Συμμετοχή στην κινητοποίηση των πολιτών για τα πεντά-
χρονα του ναυαγίου του Sea Diamond

11/4/2012. Δύο ερωτήσεις προς την επιτροπή με ενδιαφέρoν για τα νησιά:
- για κρίση στο ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο
- για αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ναυαγίου του Sea Diamond

7/5/2012: Παρουσίαση στην επιτροπή Περιβάλλοντος, δημόσιας υγείας και 
ασφάλειας Τροφίμων εισήγησης εξ ονόματος των Πρασίνων για το νέο κανονισμό 
του ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και αλιείας 

Απρίλιος 2012: Περιοδείες σε ρόδο, κω, Νάξο, Θήρα, Πάρο, μύκονο και ςύρο, 

Μάιος - Ιούνιος 2012: Περιοδείες σε κρήτη, ρόδο, ςύμη και κω

1-2/6/2012. Ρόδος. Κως: Συναντήσεις και συζητήσεις με τους δήμους και 
πολίτες με στόχο να υποστηριχθεί η συμμετοχή των δύο νησιών στις ευρωπαϊκές Πο-
δηλατικές διαδρομές -Πρόταση συνεργασίας σε πρωτοβουλίες ποδηλατιστών για ένα 
σχέδιο για τις ποδηλατικές διαδρομές στα νησιά.

2/6/2012. Ρόδος: Παρεμβάσεις σε ειδική ςυνεδρίαση για τα θέματα δωδεκανή-
σου στο Περιφερειακό ςυμβούλιο Ν. αιγαίου, σε θέματα υγείας, τουρισμού και αλιείας 

22/6/2012. Σύρος: Εκδήλωση: «ή ςτροφή προς την κοινωνική οικονομία δίνει 
διέξοδο στην ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό» σε συνεργασία με τους οικολό-
γους Πράσινους Ν. αιγαίου και τον οικολογικό Άνεμο. 

27-28/6/2012. Βρυξέλλες. Διημερίδα στο ευρωκοινοβούλιο «Πράσινη ςτροφή 
της Ναυτιλίας, των λιμανιών, της ακτοπλοΐας και της Ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανί-
ας. ακτοπλοϊκές συνδέσεις των νησιών», με συμμετοχή εκπροσώπων ςωματείου εργαζο-
μένων στα Ναυπηγεία Νεωρίου,  εργατικού κέντρου κυκλάδων και νησιωτικών φορέων

7/7/2012. Τήνος: Παρουσίαση -ενημέρωση για τα διαρθρωτικά Ταμεία στο Πε-
ριφερειακό ςυμβούλιο Νοτίου αιγαίου

11/7/2012: Παρέμβαση στη συνεδρίαση της επιτροπής Περιφερειακής ανάπτυ-
ξης σχετικά με τον κανονισμό για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών προκειμένου να 
πρασινίσουν οι μεταφορές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να αναπτυχθούν οικολογικά και οι-
κονομικά βιώσιμα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών,  από τα οποία να μη μένουν εκτός 
τα νησιά και οι αραιοκατοικημένες περιοχές. 

11/7/2012: Υιοθέτηση από την επιτροπή Περιφερειακής ανάπτυξης της έκθεσης 
Bostinaru για τον κανονισμό του Ταμείου ςυνοχής 2014-2020, με υιοθέτηση αρκε-
τών προτάσεών του N. Χρυσόγελου.

23/7/2012. Δήμος Γ. Καραϊσκάκη: Συμμετοχή σε συζήτηση για την Περιφε-
ρειακή και αγροτική ανάπτυξη που οργανώθηκε από το γραφείο του ευρωπαϊκού κοι-
νοβουλίου στην ελλάδα, και μεταδόθηκε ζωντανά από την ΝεΤ καθώς και από ένα 
σύνολο περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών. 

Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2012: Περιοδείες σε 11 νησιά (Πάρο, Νάξο, ςαντορίνη, 
κάσο, κάρπαθο, ρόδο, λέρο, Πάτμο, κάλυμνο, κω και ςίφνο), για ενημέρωση αυτο-
διοίκησης και τοπικών κοινωνιών για βασικές κατευθύνσεις των ευρωπαϊκών πολιτι-
κών και των αντίστοιχων ταμείων χρηματοδότησης για την περίοδο 2014-2020. 

7-9/9/2012. Σίφνος: ςυμμετοχή σε εκδηλώσεις: «ή κυκλαδική γαστρονομία και το μέλ-
λον της αγροτικής παραγωγής στο προσκήνιο». ςυνάντηση με εκπροσώπους αγροτών και 
φορέων από διάφορα νησιά. δημιουργία δικτύου επικοινωνίας και αλληλοβοήθειας.

20-21/9/2012: Παρέμβαση στην επιτροπή διαβούλευσης για το ςχέδιο ςτρατη-
γικού ςχεδιασμού της Περιφέρειας Νοτίου αιγαίου για την ανάγκη ενός σωστού περι-
φερειακού σχεδιασμού 

5/10/2012: Επιστολή διαμαρτυρίας προς το υπουργείο υγείας, σχετικά με τον 
επικείμενο κίνδυνο διακοπής λειτουργίας των δομών ψυχικής υγείας και άλλα προ-
βλήματα στις υπηρεσίες υγείας στα νησιά 

28/10/2012. Τήνος: Εισήγηση σε ημερίδα με θέμα: κοινωνικοί συνεταιρισμοί 
και διαχείριση απορριμμάτων

2-3/11/2012. Ρόδος, Κως: Συνδιοργάνωση –εισηγήσεις σε δυο ευρωπαϊκές 
ημερίδες «κοινωνικές επιχειρήσεις για την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή»

20/11/2012 Ερώτηση προς κομισιόν για την υποβάθμιση και τον κίνδυνο διακο-
πής λειτουργίας των δομών ψυχικής υγείας, σε μια περίοδο αύξησης των προβλημά-
των υγείας και συνολικής κατάρρευσης του συνολικού συστήματος υγείας. 

24/11/2012. Μυτιλήνη: Εισήγηση σε Ημερίδα που οργάνωσαν το γραφείο του 
ευρωκοινοβουλίου στην ελλάδα και το Πανεπιστήμιο αιγαίου με θέμα τις «Προοπτι-
κές ανάπτυξης στο νησιωτικό χώρο»

15/12/2012. Β. Κάρπαθος: Οργάνωση ήμερίδας –εισήγηση για προώθηση κοι-
νωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης γυναικών.

1/2013: Ερώτηση προς κομισιόν για τους όρους συμμετοχής στο πρόγραμμα «κατ’ οί-
κον βοήθεια συνταξιούχων» που αντικαθιστά το γνωστό πρόγραμμα «βοήθεια στο ςπίτι».

2/12/2012. Αθήνα: Συζήτηση “Θαλάσσια κι αλιευτική πολιτική στο αιγαίο. Το 
νέο ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας κι αλιείας” 

7/12/2012: Συμμετοχή στο Περιφερειακό Συνέδριο για την Επιχειρηματικό-
τητα και την Ανάπτυξη -Συνέδριο στη Λειβαδιά, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας 
ςτερεάς ελλάδας, με θέμα «ή περιφερειακή ανάπτυξη στην ελλάδα της κρίσης. 

• Πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση της απόφασης του Περιφερειακού ςυμβούλιου Ν. 
αιγαίου (μετά από εισήγηση Νίκου Χρυσόγελου) για ανάπτυξη των αΠε μέσα από 
κατάλληλο χωροταξικό σχεδιασμό και δημιουργία συνεταιριστικών επιχειρήσεων. 
ςυμμετοχή σε πρωτοβουλία για δημιουργία ενεργειακού συνεταιρισμού στη ςίφνο κι 
απεξάρτηση από ορυκτά καύσιμα

• ςυνεργασία με τον εισηγητή των Πράσινων/ EFA για την έκθεση για τις μακροπερι-
φέρειες στη μεσόγειο. ςυνάντηση με ευρωβουλευτές από άλλες περιοχές για την 
προώθηση της συνεργασίας σε επίπεδο μακροπεριφερειών.

• ςυμμετοχή σε συναντήσεις ομάδας εργασίας ευρωβουλευτών για τα θέματα της ναυ-
πηγο-επισκευής και των φέρυ μποτ μηδενικών εκπομπών ρύπων και αερίων θερμο-
κηπίου (χρήση αΠε και υδρογόνου)


