Πατριωτική Ενωτική Κίνηση Αναγέννησης της Νισύρου

Δημοτικές Εκλογές 2019

Οικονομία
◼ Στο πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής που υπογράψαμε με κάθε επιφύλαξη, τα ποσά που υπήρχαν
καταθετημένα σε λογαριασμούς του Δήμου σε διάφορες τράπεζες, ήταν 210.207,16 ευρώ
συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας (186.390,67 ευρώ). Διαθέσιμο ποσό 23.816,49 ευρώ.
◼ Τα απλήρωτα τιμολόγια από το 2009 έως το 2014 ήταν 277.870,00 ευρώ τα οποία δε μπορούν να
πληρωθούν λόγω μη αποδεκτών διαδικασιών έκδοσης τους.
◼ Το χρέος της ΔΕΥΑΝ ξεπερνούσε τις 250,000 ευρώ.
◼ Τα διαθέσιμα χρήματα του Δήμου ΣΗΜΕΡΑ, 24 Ιανουαρίου 2019 είναι 4.500.000 ευρώ.
◼ Τα διαθέσιμα χρήματα αυτά, είναι πλήρως κατανεμημένα σε έργα, στο φιλόδοξο τεχνικό πρόγραμμα
του Δήμου που κατατέθηκε με τον προϋπολογισμό του 2019 και του οποίου η εφαρμογή θα συμβάλει τα
μέγιστα στην ανάπτυξη της Νισύρου και στη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών.
◼ Το τέλος της δημοτικής περιόδου, βρίσκει το Δήμο μας νοικοκυρεμένο, οικονομικά ισχυρό,
αποτελεσματικό, με ορθολογικό και διάφανο τρόπο διαχείρισης των οικονομικών και με χαμηλή εξάρτηση
από τις συνεχώς μειούμενες κρατικές επιχορηγήσεις.
Οι στόχοι μας:

Κοινωνία

◼ Μηδενική ανεργία.
◼ Ούτε ένας συμπολίτης μας χωρίς τροφή, στέγη, περίθαλψη, ρεύμα.
◼ Καθιερώνουμε τα γεύματα αγάπης για όλο το έτος και εξασφαλίζουμε την διανομή φαγητού στους
δημότες που το έχουν ανάγκη.
◼ Μηδενικά Δημοτικά Τέλη στους οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας.
◼ Τοποθέτηση Κόκκινων Κάδων Ανακύκλωσης ρούχων και παπουτσιών για την διανομή τους σε δημότες
που τα έχουν ανάγκη ή αποστολή τους σε κοινωνικές ομάδες εκτός Νισύρου.
◼ Σύσταση «Επιτροπής Πρόνοιας» αποτελούμενη από δημοτικούς συμβούλους που θα στοχεύει στην
προαγωγή ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης των πολιτών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες και την εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης τους σε αγαθά και υπηρεσίες. Εξασφαλίζοντας το
απόρρητο, θα διερευνά και θα αξιολογεί τις ανάγκες των δικαιούχων και τις συνθήκες διαβίωσής τους.

ΟιΠεριουσία
στόχοι μας: του Δήμου
◼ Επισκευή και ανακαίνιση του κτιρίου της κοινότητας των Πάλων (σε εξέλιξη).
◼ Επισκευή και ανακαίνιση κτιρίου της κοινότητας των Νικειών (σε εξέλιξη).
◼ Ανακαίνιση του κτιρίου της Αποστολίδαινας και διαμόρφωση του σε κέντρο νεότητας και με
δυνατότητα πραγματοποίησης εικαστικών εκθέσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων μικρής κλίμακας.
◼ Αναβάθμιση του Ξενώνα του Δήμου (συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμού του με ιαματικά
λουτρά) και τη διαμόρφωση χώρου για συνεδριακή χρήση.

Γεωθερμία
Η θέση μας είναι κρυστάλλινη, πεντακάθαρη και διατυπωμένη προς όλες τις κατευθύνσεις:
◼ δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να θέσει σε κίνδυνο το φυσικό περιβάλλον του νησιού μας.
◼ Θα προστατεύσουμε το περιβάλλον της Νισύρου χρησιμοποιώντας όλα τα νόμιμα μέσα.
◼ Θα αποτρέψουμε με κάθε νόμιμο τρόπο οποιονδήποτε θελήσει να χρησιμοποιήσει τη Νίσυρο ως
εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τη γεωθερμία.

Ύδρευση - Αποχέτευση
◼ Ολοκλήρωση και λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού και αγωγών μεταφοράς λυμάτων.
◼ Ολοκλήρωση του έργου «Ύδρευση των οικισμών Εμπορειού και Νικειών του Δήμου Νισύρου».
◼ Εγκατάσταση τοπικών μονάδων βιολογικού καθαρισμού σε Εμπορειό και Νικειά.
◼ Ολοκλήρωση του έργου «Υπόγεια δίκτυα»
◼ Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων πόσιμου νερού σε Εμπορειό και Νικειά.
◼ Οριστική λύση στο θέμα της αποχέτευσης και της ύδρευσης των οικισμών.
◼ Προμήθεια και εγκατάσταση δεξαμενών 800 m3 και 200 m3 για το Μανδράκι και τον Εμπορειό
αντίστοιχα (σε εξέλιξη).

Περιβάλλον
◼ Προμήθεια μηχανήματος θρυμματισμού γυαλιών.
◼ Εγκατάσταση φωτοβολταϊκής μονάδας φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων του δήμου, στην αποθήκη
του Δήμου.
◼ Εγκατάσταση μονάδας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, με χρήση ΑΠΕ.
◼ Κίνητρα για αντικατάσταση βενζινοκίνητων δίκυκλων με αντίστοιχα ηλεκτροκίνητα.
◼ Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των μαθητών στην ανακύκλωση, καθιέρωση
επισκέψεων του σχολείου στον ΧΥΤΑ - Βιολογικό.
◼ Πιλοτική τοποθέτηση κάδου ανακύκλωσης ρούχων και υποδημάτων.
◼ Τοποθέτηση μπλε, κίτρινου, κόκκινου και πράσινου κάδου ανακύκλωσης μέσα σε όλα τα σχολεία για τη
χωριστή συλλογή χαρτιού, πλαστικού, αλουμινίου και οργανικών, αντίστοιχα. Πρόγραμμα ανακύκλωσης
σχολικών βιβλίων.
◼ Εκπόνηση και ψήφιση κανονισμού για την προστασία του περιβάλλοντος με τις υποχρεώσεις δήμου και
δημοτών καθώς και προβλεπόμενων ποινών για τις όποιες παραβάσεις.

Κυκλοφοριακό
◼ Επανασχεδιασμός της σήμανσης και των διευκρινιστικών για το ωράριο πινακίδων.
◼ Αποτροπή και έλεγχος διέλευσης οχημάτων, με μηχανικά μέσα.
◼ Αύξηση των θέσεων πάρκινγκ για τα αυτοκίνητα σε όλους τους οικισμούς.
◼ Δημιουργία πάρκινγκ μικρών σκαφών στους Πάλους.
◼ Καθορισμός θέσεων για τα ενοικιαζόμενα οχήματα στο Μανδράκι και Πάλους.
◼ Απελευθέρωση του λιμανιού από τα λεωφορεία στο λιμάνι, πέραν του ωραρίου εξυπηρέτησης των
επισκεπτών.

Οδικό δίκτυο
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Ολοκλήρωση τσιμεντόστρωσης του δρόμου από το Παλιόκαστρο έως το Ηφαίστειο.
Τσιμεντόστρωση του δρόμου μέχρι την Ευαγγελίστρια.
Τσιμεντόστρωση του δρόμου μέχρι την Κυρά.
Τσιμεντόστρωση του δρόμου προς Νεκροταφείο Εμπορειού.
Επισκευή του δρόμου Νικειά – Αυλάκι.
Ασφαλτόστρωση του δρόμου προς Λιές.
Επικαιροποίηση της σήμανσης σε όλη την έκταση του οδικού δικτύου.
Συντήρηση φωτισμού του δικτύου και αντικατάσταση λαμπτήρων με led.

Υγεία
◼ Επέκταση του Ιατρείου.
◼ Εξασφάλιση ακτινολόγου και λειτουργία ακτινολογικού τμήματος.
◼ Εξασφάλιση περιοδικής ανά μήνα επίσκεψης παιδιάτρου.
◼ Επέκταση - Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων τηλεϊατρικής (τηλε-συμβουλευτική, τηλεειδίκευση, τηλεεπίβλεψη) με σκοπό την αντιμετώπιση της πιεστικής ανάγκης βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών
υγείας προς τους επισκέπτες και την εγγυημένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας όλων των κατοίκων.
◼ Αναβάθμιση των υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
◼ Εξασφάλιση προγράμματος σχολικής υγιεινής (εμβολιασμοί, προληπτική οδοντιατρική κλπ.)
◼ Εξασφάλιση προληπτικού ελέγχου για γυναίκες (Τεστ Παπ, ψηλάφηση μαστού, γυναικολογική εξέταση)
με περιοδική παρουσία γυναικολόγου.

Πολιτισμός
◼ Καθιέρωση καλοκαιρινού φεστιβάλ.
◼ Λειτουργία θερινού κινηματογράφου στο Μανδράκι και χειμερινού στους Πάλους. Ίδρυση
κινηματογραφικής λέσχης.
◼ Αναβάθμιση της «Ηφαιστειάδας».
◼ Κατασκευή συνεδριακού κέντρου – πολυχώρου.
◼ Ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου στο ηφαίστειο και κατάθεση φακέλου για την ανακήρυξη του
νησιού ως γεωλογικό πάρκο UNESCO.
◼ Αξιοποίηση του ακινήτου της Αποστολίδαινας, το οποίο αποτελεί πλέον περιουσιακό στοιχείο του
Δήμου, μετά από δικαστικό αγώνα δύο ετών.
◼ Εφαρμογή κινητού για πληροφορίες σχετικά με τα πολιτιστικά δρώμενα και την πολιτιστική κληρονομιά
του νησιού.
◼ Αξιοποίηση της τεχνολογίας οπτικών ινών για προγραμματισμένες ζωντανές μεταδόσεις από αίθουσες
τέχνης.

Τουρισμός
◼ Προώθηση των διαθέσιμων χώρων για πολιτιστικές εκδηλώσεις.
◼ Σύσταση επιτροπής τουρισμού με συμμετοχή επαγγελματιών.
◼ Θέσπιση κανόνων για τον ημερήσιο τουρισμό.
◼ Ενημερωτικά έντυπα και ηλεκτρονικό υλικό προώθησης εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
◼ Προώθηση της Νισύρου ως προορισμό σχολικών εκδρομών.
◼ Άνοιγμα και στόχευση στον τουρισμό τρίτης ηλικίας.
◼ Διοργάνωση τοπικών events συνδεδεμένα με τις προωθητικές ενέργειες του τουρισμού και σε αρμονία
με τις τοπικές παραδόσεις και πολιτισμό.
◼ Ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού, που περιλαμβάνει δράσεις για την καταγραφή, ανάδειξη των
υποθαλάσσιων ηφαιστειακών ενδείξεων και την διερεύνηση, οριοθέτηση των ναυαγίων της Νισύρου.
◼ Δημιουργία υποδομών για την ανάπτυξη του συνεδριακού - επιστημονικού τουρισμού. Κατασκευή
συνεδριακού - πολιτιστικού κέντρου.
◼ Αναβάθμιση του Ξενώνα του Δήμου.
◼ Κίνητρα αναβάθμισης των υπαρχόντων καταλυμάτων.

◼ Δημιουργία τοπικού σήματος ποιότητας.
◼ Αξιοποίηση των παραλιών του Γυαλιού.
◼ Προστασία, αναβάθμιση και εξωραϊσμός της παραλίας των Πάλων.
◼ Σχεδιασμός της προώθησης του τουριστικού προϊόντος, με αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και
σύγχρονων μεθόδων προσέγγισης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του νησιού.

Αθλητισμός
◼
◼
◼
◼

Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου.
Δημιουργία διαδρομών για mountain bike και φιλοξενία εθνικών και διεθνών αγώνων.
Πλήρης ανακαίνιση παιδικών χαρών.
Αντικατάσταση του συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου.

Μανδράκι
◼ Τοποθέτηση ημιυπόγειων κάδων απορριμμάτων, υψηλής αισθητικής.
◼ Ανάπλαση του παραλιακού μετώπου.
◼ Κάλυψη οικισμού με internet (σε εξέλιξη)
◼ Υπογειοποίηση δικτύων ηλεκτρισμού και τηλεπικοινωνιών
◼ Ανάπλαση και αναμόρφωση παρόδιου τμήματος οδού Αγ Νικήτα έως λουτρά Νισύρου και κατασκευή
ποδηλατοδρόμου.

Πάλοι
◼ Αναμόρφωση της πλατείας
◼ Οριστική λύση για την ύδρευση-αποχέτευση, κατασκευή αγωγού μεταφοράς λυμάτων προς τις
εγκαταστάσεις του Βιολογικού καθαρισμού
◼ Αποδέσμευση από το Λιμενικό Ταμείο για τη διαχείριση της μαρίνας.
◼ Προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακών φωτιστικών για όλο τον οικισμό.
◼ Πάρκινγκ μικρών σκαφών.
◼ Τοποθέτηση ημιυπόγειων κάδων απορριμμάτων, υψηλής αισθητικής.
◼ Αποκατάσταση των προβλημάτων της μαρίνας.
◼ Άμεση λειτουργία του δικτύου οπτικών ινών.
◼ Προστασία της παραλίας των Πάλων.
◼ Ηλεκτροδότηση σε όλο το μέτωπο της παραλίας της περιοχής των Λιών.
◼ Λειτουργία χειμερινού κινηματογράφου στο Καρβαΐνειο.
◼ Μελέτη και εφαρμογή της, για ανάπλαση της πλατείας.
◼ Επισκευή, ανακαίνιση και αξιοποίηση του κοινοτικού κτιρίου.
◼ Ρύθμιση του χώρου κάλυψης από ενοικιαζόμενα οχήματα επιχειρήσεων.
◼ Κάλυψη του οικισμού με Internet υψηλής ταχύτητας.

Εμπορειός
◼ Προμήθεια και εγκατάσταση δεξαμενής 200 m3 νερού.
◼ Ολοκλήρωση του έργου «Ύδρευση Οικισμών Εμπορειού και Νικειών του Δήμου Νισύρου» και οριστική
λύση στο πρόβλημα της ύδρευσης.

◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Εγκατάσταση τοπικής μονάδας βιολογικού καθαρισμού και αγωγού μεταφοράς λυμάτων.
Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας πόσιμου νερού (κιόσκι).
Προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακών φωτιστικών για όλο τον οικισμό.
Επέκταση του πάρκινγκ στον σταθμό.
Αναβάθμιση της «Ηφαιστειάδας».
Τοποθέτηση ημιυπόγειων κάδων απορριμμάτων στον σταθμό, υψηλής αισθητικής.
Αποκατάσταση, καθαρισμός και σήμανση των μονοπατιών προς ηφαίστειο, Ευαγγελίστρια.
Άμεση λειτουργία του δικτύου οπτικών ινών.

Νικειά
◼ Ολοκλήρωση του έργου «Ύδρευση Οικισμών Εμπορειού και Νικειών του Δήμου Νισύρου» και οριστική
λύση στο πρόβλημα της ύδρευσης.
◼ Εγκατάσταση τοπικής μονάδας βιολογικού καθαρισμού και αγωγού μεταφοράς λυμάτων.
◼ Ασφαλτόστρωση του δρόμου προς το Αυλάκι.
◼ Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας πόσιμου νερού (κιόσκι).
◼ Προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακών φωτιστικών για όλο τον οικισμό.
◼ Αποκατάσταση, καθαρισμός και σήμανση των μονοπατιών προς Σταυρό, ηφαίστειο, Αυλάκι.
◼ Τοποθέτηση ημιυπόγειων κάδων απορριμμάτων στον σταθμό, υψηλής αισθητικής.
◼ Πλακόστρωση του δρόμου από τον σταθμό μέχρι την πλατεία και το νεκροταφείο.
◼ Επισκευή, ανακαίνιση και αξιοποίηση του κοινοτικού κτιρίου.

Πρωτογενής – Δευτερογενής τομέας
Δράσεις που στοχεύουν στην δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της πρωτογενούς (γεωργία –
κτηνοτροφία - αλιεία) και δευτερογενούς παραγωγής στο νησί, οι δυνατότητες των οποίων παραμένουν σε
μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτες.
◼ Ανάπτυξη και ενίσχυση της παραγωγής των ντόπιων και παραδοσιακών καλλιεργειών στο νησί
(αρωματικά – φαρμακευτικά φυτά, κρασί, λάδι, αμύγδαλα κλπ).
◼ Ενίσχυση οινοποιήσιμων αμπελώνων ΠΓΕ/ΠΟΠ από το πρόγραμμα ενίσχυσης Μικρών Νησιών Αιγαίου
Πελάγους.
◼ Ενίσχυση της μελισσοκομίας δεδομένου των μικρών απαιτήσεων των μονάδων αυτών σε ανάγκες νερού
αλλά και των υψηλών δυνατοτήτων παραγωγής μελιού εξαιρετικής ποιότητας.
◼ Δράσεις χωροθέτησης δραστηριοτήτων γεωργίας /κτηνοτροφίας, ίδρυση φορέα διαχείρισης των
βοσκοτόπων από τον Δήμο Νισύρου, και εφαρμογή του ενδεδειγμένου συστήματος βόσκησης όπως
περιγράφεται στη μελέτη βοσκοϊκανότητας του νησιού.
◼ Συστηματικότερη καλλιέργεια ζωοτροφών με την αξιοποίηση κατάλληλων εδαφών και την χρήση πιο
αποδοτικών ποικιλιών για την όσο το δυνατόν πλήρωση των κτηνοτροφικών αναγκών του νησιού ώστε να
μειωθεί το κόστος παραγωγής.
◼ Ολοκλήρωση και ορθή λειτουργία των δημοτικών σφαγείων με όλες τις ροές.
◼ Λειτουργία τυροκομείου.
◼ Λειτουργία ελαιοτριβείου.
◼ Ενέργειες προώθησης - προβολής των προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής και διασύνδεσής με τον
τουρισμό.
◼ Αξιοποίηση του διαδικτύου για e-προβολή και προώθηση των τοπικών προϊόντων
◼ Δημιουργία σημείων προβολής και πώλησης των τοπικών προϊόντων στις εισόδους και τους
τουριστικούς πόλους του νησιού.

◼ Αποτύπωση και εκτίμηση όλων των προβλημάτων που αντιμετωπίζει και προκαλεί η δραστηριότητα της
κτηνοτροφίας, ώστε να υπάρξει και να γίνει αποδεκτή, από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, μια ολοκληρωμένη
διαχείριση του θέματος, προς όφελος όλων.
◼ Συγκρότηση, με απόφαση του δημάρχου, τριμελούς επιτροπής με συμμετοχή κτηνιάτρου, για την
παρακολούθηση του προγράμματος διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων.
◼ Δράσεις χωροθέτησης δραστηριοτήτων γεωργίας /κτηνοτροφίας, ίδρυση φορέα διαχείρισης των
βοσκοτόπων από τον Δήμο Νισύρου σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, και εφαρμογή του
ενδεδειγμένου συστήματος βόσκησης όπως περιγράφεται στη μελέτη βοσκοϊκανότητας του νησιού με
θέσπιση κανόνων, προκειμένου να προστατευθεί το περιβάλλον (βαστάδια, χλωρίδα κλπ.) από την
ανεξέλεγκτη κτηνοτροφική δραστηριότητα και την έλλειψη καλλιεργειών.
◼ Εκπόνηση και ψήφιση από το ΔΣ και στη συνέχεια έγκριση από την αποκεντρωμένη, κανονιστικής για
την χρήση και λειτουργία βοσκοτόπων του Δήμου Νισύρου.

Έργα έτοιμα προς υλοποίηση
◼ Ύδρευση των οικισμών Εμπορειού και Νικειών.
◼ Εξορθολογισμός δικτύου ύδρευσης στο Μανδράκι.
◼ Περίφραξη των σφαγείων.
◼ Τσιμεντόστρωση δρόμου προς ΧΥΤΑ.
◼ Επισκευή και ανακαίνιση κοινότητας Πάλων.
◼ Κατασκευή ελαιοτριβείου στα παλιά σφαγεία.
◼ Προμήθεια και εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού και αγωγός μεταφοράς λυμάτων.
◼ Ύδρευση-αποχέτευση Πάλων, κατασκευή αγωγού μεταφοράς λυμάτων προς τις εγκαταστάσεις του
Βιολογικού καθαρισμού.
◼ Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία τρίτης μονάδας αφαλάτωσης.
◼ Ανακαίνιση κοινοτικών κτιρίων Πάλων και Νικειών.

Οι μεγάλοι στόχοι 2019 - 2023
◼ Επέκταση του λιμανιού
◼ Αποπεράτωση και λειτουργία των Λουτρών Μανδρακίου Νισύρου.
◼ Αποπεράτωση του έργου «Ύδρευση Οικισμών Εμπορειού και Νικειών του Δήμου Νισύρου».
◼ Αποπεράτωση του έργου «Υπόγεια Δίκτυα» στο Μανδράκι.
◼ Κατασκευή και λειτουργία Συνεδριακού Κέντρου – Πολυχώρου.
◼ Εξασφάλιση επάρκειας πόσιμου – τρεχούμενου νερού σε όλους τους οικισμούς.
◼ Ενεργειακή αυτονομία με συνδυασμό αιολικής και ηλιακής ενέργειας.
◼ Επαναλειτουργία του τελωνείου και πύλης εισόδου στο λιμάνι Μανδρακίου.
◼ Προστασία παραλιακού μετώπου στο Μανδράκι και προστασία παραλίας στους Πάλους
◼ Διορθωτικές και βελτιωτικές παρεμβάσεις στην μαρίνα των Πάλων.
◼ Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου.
◼ Κατασκευή και λειτουργία ελαιοτριβείου.
◼ Λειτουργία Σχολής επεξεργασίας κτηνοτροφικών προϊόντων.
◼ Ανάπτυξη της αλληλέγγυας οικονομίας.
◼ Αξιοποίηση των παραλιών του Γυαλιού.
◼ Αναβάθμιση του Ξενώνα του Δήμου (συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμού του με ιαματικά
λουτρά) και τη διαμόρφωση χώρου για συνεδριακή χρήση.

Αγαπητές Συμπατριώτισσες, αγαπητοί Συμπατριώτες,
στις 26 Μαϊου, στις δημοτικές εκλογές, δεν κρίνεται απλά η διακυβέρνηση της Νισύρου
για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Κρίνονται πολύ περισσότερα. Εσείς με την ψήφο σας
αποφασίζετε για το μέλλον και την πορεία της Νισύρου για τα επόμενα χρόνια. Εσείς με
την ψήφο σας αποφασίζετε αν θέλετε να συνεχιστεί η προσπάθεια ή να επιστρέψουμε
εκεί που βρισκόμασταν το 2014.
Προσπαθήσαμε μέσα σε ένα οικονομικό περιβάλλον ασφυκτικό, σε συνθήκες
πρωτοφανούς κρίσης, με ελάχιστα περιθώρια ελιγμών λόγω μνημονίων, με διαδικασίες χρονοβόρες και σε γενικές
γραμμές πρωτόγνωρες και χωρίς να διαθέτουμε τεχνική υπηρεσία δική μας που θα διευκόλυνε σημαντικά και
χρονικά την εκπόνηση και εξέλιξη των μελετών για τα έργα που είχαμε θέσει ως στόχο. Ταυτόχρονα είχαμε και την
μειοψηφία η οποία λειτουργώντας ως ορκισμένος εχθρός της προόδου του νησιού ακολούθησε και ακολουθεί
δυστυχώς, την τακτική της καταγγελίας, της αποχής, της άρνησης, της ειρωνείας και της απαξίωσης των πάντων,
της κωλυσιεργίας, της καταψήφισης κάθε βήματος προόδου. Υλοποιήσαμε με συνέπεια ένα ολοκληρωμένο
πρόγραμμα έργων, δράσεων και πρωτοβουλιών σε όλη την έκταση του δήμου, με στόχο τη διαφύλαξη της
ποιότητας ζωής των δημοτών και της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του νησιού μας, με την αξιοποίηση του συνεργείου
του Δήμου σε μικρής κλίμακας έργα και τεχνικές εργασίες με ίδιους πόρους, ενώ παράλληλα δρομολογήσαμε
μεγάλα έργα στον τομέα των υποδομών από διάφορες χρηματοδοτικές πηγές (ΕΣΠΑ, Περιφέρεια κλπ.) που θα
εξασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον για το Δήμο μας. Το τέλος της δημοτικής περιόδου, βρίσκει το Δήμο μας
νοικοκυρεμένο, οικονομικά ισχυρό, αποτελεσματικό, με ορθολογικό και διάφανο τρόπο διαχείρισης των
οικονομικών και με χαμηλή εξάρτηση από τις συνεχώς μειούμενες κρατικές επιχορηγήσεις.
Το όραμά μας αποτυπώνεται με κάθε λεπτομέρεια στην πρόταση ενός μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού σχεδιασμού
για την αξιοβίωτη, αειφόρο και ήπια ανάπτυξη της Νισύρου βασισμένη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
περιοχής, που προσδίδουν η νησιωτικότητά της, η πλούσια φυσική και πολιτιστική της κληρονομιά της και οι
τοπικές παραγωγικές της δυνατότητες.
Ο σχεδιασμός του Προγράμματος αποτελεί πρωτοβουλία του Δήμου Νισύρου με την υποστήριξη της ΜΟΔ. Για την
τελική διαμόρφωσή του, στόχος είναι να υπάρξει ευρεία διαβούλευση στην τοπική κοινωνία, ώστε να αποτελέσει
βάση μιας συμφωνίας. Βασική πηγή χρηματοδότησης αποτελεί το ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου, καθώς και τα τομεακά
Επιχειρησιακά Προγράμματα 2014-2020. Κρίσιμο παράγοντα αποτελεί επίσης, η χρηματοδότηση έργων στα
πλαίσια του Αναπτυξιακού Προγράμματος Ειδικού Σκοπού του Νοτίου Αιγαίου. Δυνατότητα χρηματοδότησης
έργων υπάρχει και από το Τεχνικό πρόγραμμα της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ενώ, τέλος, συγκεκριμένα έργα ή
τμήμα τους θα χρηματοδοτηθούν και από τον Δήμο Νισύρου καθώς και από συμπράξεις δημόσιου – ιδιωτικού
τομέα. Η περίοδος υλοποίησης του Προγράμματος είναι η 2018-2023. Η διερεύνηση για τις δυνατότητες και τις
προϋποθέσεις χρηματοδότησης των έργων του Προγράμματος έχει προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό και αρκετά
έργα του βρίσκονται ήδη στην τελική φάση της προετοιμασίας και της ένταξής τους σε χρηματοδοτικές γραμμές.
Μπορεί στο ξεκίνημα μας να υιοθετήσαμε συμπεριφορές και αντιλήψεις, που θεωρούσαμε σύγχρονες, που όμως
η κοινωνία δεν ήταν έτοιμη να τις αφομοιώσει. Το παρελθόν όμως, πρέπει να αντιμετωπίζεται ως σημείο αναφοράς
και έμπνευσης για το μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη τα σημαντικά πολιτικά και κοινωνικά διδάγματα, τόσο από τις
επιτυχίες του, όσο και από τα προβλήματα και τις αρνητικές πτυχές του.
Κοιτάμε μπροστά και να αγωνιζόμαστε με βάση τις αρχές μας και τις σημερινές ανάγκες.
Βάζουμε προτεραιότητες αναπτυξιακές και κοινωνικές για να πάμε εμπρός.
Θα δουλέψουμε σκληρά για την επικαιροποίηση και υλοποίηση των ανεκπλήρωτων σχεδίων που εκκρεμούν,
παράλληλα επεξεργαστήκαμε και καταθέτουμε νέες ιδέες και προτάσεις για μια αξιοπρεπή καθημερινότητα με
ήπια κυκλοφορία, υψηλή αισθητική, καθαρό περιβάλλον, ελεύθερους δημόσιους χώρους και κοινωνική
αλληλεγγύη ενσωματώνοντας παράλληλα την σύγχρονη εκδοχή της οικολογίας, της κλιματικής αλλαγής και της
πράσινης ανάπτυξης με ρεαλιστικές επιλογές και στόχους.
Με στρατηγική αντίληψη και αίσθηση της συγκυρίας, πορευόμαστε. Προσεκτικά, μεθοδικά, υπερκομματικά (όχι
όμως α-πολιτικά), ξετυλίγουμε το όραμα μας για το παρόν και το μέλλον του νησιού .
Παραμένουμε προσηλωμένοι στους στόχους μας τους οποίους έχουμε την πεποίθηση πως με επιμονή και
υπομονή θα κατακτήσουμε.
Σας καλούμε όλες και όλους τους Νισύριους να πορευτούμε μαζί στον δρόμο της δημιουργίας και της ευθύνης να
αναμετρηθούμε με τα πραγματικά προβλήματα, με δύναμη και σιγουριά, για τη Νίσυρο που ονειρευόμαστε, για
τη Νίσυρο που μας αξίζει.
Χριστοφής Ι. Κορωναίος
Δήμαρχος Νισύρου

