	
  

Προσωπικός απολογισμός Βουλευτή Κωστή Μουσουρούλη
2009-2014
Ι. Κοινοβουλευτικό έργο
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

■■ Κατάθεση 304 Ερωτήσεων: για τοπικά και ευρύτερα θέματα Ανάπτυξης & Οικονομίας (72), Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολι-

τικής (44), Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας (36), Υγείας (26), Υποδομών (27), Ενέργειας (17), Τουρισμού (15), Περιβάλλοντος
(14), Τοπικής Αυτοδιοίκησης (12), Εκπαίδευσης (11), Πολιτισμού (10), Απασχόλησης (9), Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (3),
λοιπά θέματα (8). Από τις Ερωτήσεις αυτές, 12 συζητήθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής με τη διαδικασία των Επίκαιρων
Ερωτήσεων. (Βλ. σχετική ιστοσελίδα της Βουλής, ή την προσωπική μου ιστοσελίδα).
■■ Κατάθεση ή Συνυπογραφή 33 Επίκαιρων Ερωτήσεων & Επερωτήσεων, εκ των οποίων 26 συζητήθηκαν στην Ολομέλεια της
Βουλής.
■■ Κατάθεση 47 Αναφορών, για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος.
Ομιλίες στη Βουλή (310)

■■ 198 Ομιλίες στην Ολομέλεια της Βουλής, σε όλα σχεδόν τα κρίσιμα νομοσχέδια της Κοινοβουλευτικής περιόδου 2009-2012
και 2012 ως σήμερα.

■■ 112 Ομιλίες στις Επιτροπές όπου είμαι Μέλος.

(Βλ. ιστοσελίδα της Βουλής, ή την προσωπική μου ιστοσελίδα.)

Νομοθετικό Έργο

■■ Γενικός Εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας επί του Κρατικού Προϋπολογισμού 2012.
■■ Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας σε 13 Νομοσχέδια:
1. Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών
2. Επί της Έκθεσης της Επιτροπής Περιφερειών
3. Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

αποβλήτων
Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς
Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του Ελληνικού Δημοσίου με συμφωνία των Ομολογιούχων
Επερώτηση σχετικά με το άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα
Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του
ν. 4046/2012
Πρόταση νόμου για την κατάργηση της λεγόμενης ‘ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης’, του λεγόμενου ‘τέλους επιτηδεύματος’ & του λεγόμενου ‘έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών’
Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση Σχεδίου Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για
την υπογραφή της Κύριας Σύμβασης»
Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), της Συνθήκης για η θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση
Νέος Οικοδομικός Κανονισμός
Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημόσιων Έργων και άλλες διατάξεις
Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος – Νέα Εταιρική Μορφή - Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων
Ναυτιλίας, Λιμένων και Αλιείας

■■ Εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας σε 12 Νομοσχέδια:
1. Απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης ΑΠΕ
2. Ρύθμιση των Χρεών των Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων
3. Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ)
4. Κύρωση Συμφωνίας της Διεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης & Ανάπτυξης
5. Κύρωση Συμφωνίας με Βραζιλία για Οικονομική & Τεχνολογική Συνεργασία
6. Θαλάσσια στρατηγική για την προστασία & διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία
2008/56/ΕΚ

7. Κύρωση Συμφωνίας με το Βιετνάμ για την προώθηση & προστασία των επενδύσεων.
8. Κύρωση του Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού ΑΠΕ (IRENA)
9. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις

10. Οργάνωση & λειτουργία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ‘Δήμητρα’
11. Διαχείριση & προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
12. Ρύθμιση θεμάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
■■ Συμμετοχή στην κατάθεση από τη Νέα Δημοκρατία Προτάσεων Νόμου:
1. Απλούστευση Διαδικασιών Ίδρυσης Επιχειρήσεων
2. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τα Επιχειρηματικά Πάρκα - Εκσυγχρονισμός του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και απλούστευση διαδικασίας ίδρυσης επιχειρήσεων.

■■ Κατάθεση τροπολογιών σε Νομοσχέδια:
1. Δίκαιη φορολόγηση του Κάμπου Χίου (συνυπέγραψαν 54 Βουλευτές).
2. Δίκαιη φορολόγηση του Κάμπου Χίου (συνυπέγραψαν 90 Βουλευτές).
3. Ένταξη κριτηρίου νησιωτικότητας στις προϋποθέσεις δικαιώματος εγγραφής στο Μητρώο αγροτών (δεκτή).
4. Μετοχικό κεφάλαιο αγροτικών συνεταιρισμών σε νησιωτικές περιοχές.
5. Μείωση του αριθμού των ατόμων που απαιτούνται για ίδρυση συνεταιρισμού ή ομάδας παραγωγών στα πολύ μικρά
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

νησιά (δεκτή).
Αξιοποίηση του παλαιού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής στα Ψαρά.
Απόδοση προς τους ΟΤΑ μέρους της ωφέλειας (1,7%) από εγκαταστάσεις ΑΠΕ.
Κίνητρα επενδύσεων σε νησιωτικές παραμεθόριες και παραμεθόριες περιοχές.
Ενίσχυση επενδύσεων εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
Για τη θέσπιση ευνοϊκότερων όρων ασφάλισης για τους νησιώτες αγρότες
Για την ομαλή συνέχιση του εργασιακού καθεστώτος και τους όρους εργασίας της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ στη νεοσύστατη ΕΤΕΑΝ
ΑΕ.
Για την επέκταση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Ιονίου.
Για τους δημοσιογράφους και τους εργαζόμενους στην ΕΡΤ, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και τους δημοτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.
Για την παραχώρηση των ακινήτων της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΑΤΕ) που δεν αξιοποιούνται, σε ιδιώτες.
Για την επιτάχυνση της διαδικασίας των απαλλοτριώσεων, ειδικά για τα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. έργα.
Για τη μεταβίβαση της κυριότητας και διαχείρισης του Ξενία Χίου στο Δήμο Χίου.
Για τη σύνταξη των καταλόγων των ετεροδημοτών, με σκοπό τη διευκόλυνσή τους.
Για την ανανέωση των αδειών εμπορίας καυσίμων κατηγορίας ΣΤ’ στα νησιά (δεκτή).
Για τη στήριξη πολύτεκνων οικογενειών αγροτών και κτηνοτρόφων μέσω των πόρων που εξοικονομούνται από την
κατάργηση της χρηματοδότησης της ΠΑΣΕΓΕΣ και των Αγροτικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων.

ΙΙ. Δράση για το Ν. Χίου
■■ Παρουσίαση στη Χίο, στις 3 Ιουνίου 2011, των θέσεων της Νέας Δημοκρατίας για την «Επανεκκίνηση της Οικονομίας» (Ζάππειο ΙΙ).

■■ Παρουσίαση στη Χίο, στις 9 Ιουλίου 2010, του ψηφιακού βιβλίου του Κωστή Μουσουρούλη «ΨΗΦΟΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ –
ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ» (βλ. επίσης σημείο VII).

■■ Ολοκλήρωση και παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου Αναφοράς για τη Χίο. Το Α’ Μέρος που αφορά στη μελέτη της

υφιστάμενης κατάστασης του Νομού δόθηκε στη δημοσιότητα, ώστε να υπάρξει πιθανή προγραμματική χρήση του, από
τους υποψήφιους συνδυασμούς για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Νοεμβρίου 2010. Τον Απρίλιο του 2012 και αφού είχε
εκδηλωθεί η πρωτοφανής για τα ελληνικά δεδομένα κρίση, παρουσιάστηκε το Β’ Μέρος. Σε αυτό, αφού ελήφθη υπόψη και η
εξέλιξη της κρίσης, δόθηκε εξειδίκευση σε μία δέσμη αναπτυξιακών ιδεών σε προτεραιότητες και προτάσεις παρεμβάσεων
σε 6 άξονες: Οικονομική Ανάπτυξη, Ανθρώπινο Δυναμικό, Διασυνοριακή-Διαπεριφερειακή Συνεργασία, Βιώσιμη Ανάπτυξη
& Ποιότητα ζωής, Περιβάλλον, Πολιτισμός. Το σχέδιο αυτό παρουσιάστηκε και είναι δημοσιευμένο, στην κρίση των ενεργών
πολιτών και των θεσμικών παραγόντων του νησιού.

■■ Σύνταξη και κατάθεση πρότασης Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) Παρακολούθησης Έργων του Δήμου
Χίου, στο πλαίσιο της ιδιότητας του Δημοτικού Συμβούλου Χίου.

Υποδομές
•

Αεροδρόμιο. Μετά από τέλμα δυο δεκαετιών, ενεργοποιήθηκαν οι διαδικασίες για να αποκτήσει μετά από δεκαετίες η Χίος
ένα σύγχρονο αεροδρόμιο, καθώς απαλλοτριώθηκε η απαραίτητη γη, προϋπόθεση για την επέκταση κατά μήκος του υφιστάμενου διαδρόμου προσγείωσης/απογείωσης. Μέχρι στιγμής, η ΥΠΑ έχει ολοκληρώσει τη μελέτη αναδιαρρύθμισης, βελτίωσης και επέκτασης του κτιρίου του αεροδρομίου, όπως και τη μελέτη για άμεσες παρεμβάσεις στον υφιστάμενο διάδρομο και
εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όπως της πιθανής μετατόπισης του παραλιακού
δρόμου. Μετά την απόφαση να μην περιληφθεί τελικώς το αεροδρόμιο Χίου στις παραχωρήσεις από το ΤΑΙΠΕΔ, έχει ζητηθεί
αρμοδίως να ανατεθεί το σύνολο του έργου στην Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Αεροδρομίων, ώστε να προχωρήσει
πλέον η διαδικασία ως δημόσιο έργο.

•

Λιμένες. Ως Υπουργός αρμόδιος για τη λιμενική πολιτική, με τον πλέον θεσμικό τρόπο, κάλεσα το 2012 την τοπική αυτοδιοίκηση σε διάλογο προτείνοντας τη χρηματοδότηση μελέτης για την αναβάθμιση του υφιστάμενου λιμένα συνδυαστικά με
τη «δίδυμη» μαρίνα. Η πρόταση αυτή απορρίφθηκε. Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση του έργου του
λιμένα Μεστών και ανατέθηκε η τελευταία φάση. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου, ανατέθηκε το
έργο του κρηπιδώματος του λιμένα Οινουσσών, το οποίο καθυστέρησε να ξεκινήσει λόγω δικαστικής προσφυγής στο Συμβούλιο Επικρατείας. Τέλος, με χρηματοδότηση ύψους 120.000 Ευρώ, ολοκληρώνεται η αναγκαία γεωτεχνική μελέτη ώστε να
αποτραπεί η απένταξη του κυρίως έργου «Επέκταση παραλιακού δρόμου κοινότητας Λαγκάδας για κατασκευή πεζόδρομου».
[Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου παρατηρήθηκε θραύση και ολίσθηση του κεκλιμένου πυθμένα
του λιμένα σε μεγάλο μήκος στην περιοχή κατασκευής του κρηπιδώματος. Για αυτό θα ανορυχθούν 4 γεωτρήσεις στην περιοχή εμφάνισης του φαινομένου, θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα και θα μελετηθεί η νέα θεμελίωση του κρηπιδώματος.]

•

Νοσοκομείο. Προτάθηκε και προχώρησε ο διαχωρισμός του έργου της νέας πτέρυγας από τις εργασίες στα υφιστάμενα κτίρια, ώστε να μην απενταχθεί το έργο από το ΕΣΠΑ 2007-2013, ενώ η παρέμβαση στα υφιστάμενα κτίρια μπορεί να αποτελέσει
αυτοτελές έργο και να χρηματοδοτηθεί ξεχωριστά. Παράλληλα, υπήρξαν παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση πολλών ζητημάτων όπως η διόρθωση λαθών προϋπολογισμού, ή οργανισμού του νοσοκομείου, η στελέχωση των αγροτικών ιατρείων κ.ά.

•

Φράγμα «Κόρης Γεφύρι». Ανατέθηκε, αφού πρώτα λύθηκε η προηγούμενη εργολαβία, η ολοκλήρωση των έργων του φράγματος, ένα ημιτελές επί πολλά χρόνια έργο. Εξασφαλίστηκε η πρόσληψη τεχνικού συμβούλου για το έργο ώστε να υπάρχει
συστηματική παρακολούθηση της υλοποίησης, από το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τους τοπικούς φορείς.

Εκπαίδευση
•

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στο πλαίσιο της συζήτησης για την αναδιάρθρωση του Ακαδημαϊκού Χάρτη της χώρας (σχέδιο «Αθηνά») διασφαλίστηκε η διατήρηση και λειτουργία του μοναδικού τμήματος Μηχανικών Οικονομίας Διοίκησης στον Ελλαδικό
χώρο. Η λειτουργία του Πανεπιστημίου ως Δικτύου στις 2 περιφέρειες του Αιγαίου και σε 6 νησιά αποτελεί σοβαρό αναπτυξιακό παράγοντα που μπορεί να προσδώσει πολλαπλασιαστικό όφελος στις τοπικές κοινωνίες δημιουργώντας τοπικές
και υπερτοπικές συνέργειες. Παράλληλα, κατά την εφαρμογή των διαδικασιών κινητικότητας, το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου
(όπως και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) εξαιρέθηκαν λόγω εφαρμογής του κριτηρίου της
νησιωτικότητας.

•

Ναυτική Εκπαίδευση. Με το άρθρο 27 του Ν.4150/13 νομιμοποιήθηκαν οι εγκαταστάσεις και κτιριακές υποδομές της Α.Ε.Ν.
Χίου. Η ενέργεια αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ σε έργα για τις ΑΕΝ.

Πολιτισμός - Αθλητισμός
•

Κάστρο Χίου. Το έργο του Κάστρου χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ. Μετά την αναδιοργάνωση του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων εξασφαλίστηκε η μεταφορά των πόρων στο νέο φορέα του έργου
προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η υλοποίησή του.

•

Το Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου, δια της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, χρηματοδότησε όπως
κάθε χρόνο τους 25ους Αιγαιοπελαγίτικους Αγώνες Στίβου, που διοργανώθηκαν στη Χίο.

Περιβάλλον
•

Αποκατάσταση συνεπειών πυρκαγιάς 2012 στο αγροτικό εισόδημα. Για πρώτη φορά εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε χρόνο μόλις λίγων μηνών το πρόγραμμα αποκατάστασης των απωλειών αγροτικού εισοδήματος. Ο ΕΛΓΑ αποτύπωσε
πλήρως το μέγεθος των παρεμβάσεων και είναι σε εξέλιξη η καταβολή αποζημιώσεων που αφορούν τόσο σε αποκατάσταση

του φυτικού κεφαλαίου και ειδικότερα των σκίνων, όσο και σε τετραετή κάλυψη απωλειών παραγωγής. Προσπάθεια γίνεται
για αποζημίωση αποκατάσταση του φυτικού κεφαλαίου και για όσους δεν πληρούν τους όρους της σχετικής ΚΥΑ με διεύρυνση των σχετικών κριτηρίων.
•

Ως Υπουργός Ναυτιλίας & Αιγαίου συνέστησα Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων η οποία ανέλαβε τη μελέτη των επιπτώσεων
στον κοινωνικό και οικονομικό ιστό και το περιβάλλον και πρότεινε δράσεις αντιμετώπισής τους καθώς και την εκπόνηση
δασικής στρατηγικής νησιωτικών περιοχών. Την Επιτροπή που ολοκλήρωσε την πρώτη της εκτίμηση και κατέθεσε πόρισμα,
στελέχωσαν καθηγητές από πέντε διαφορετικά ΑΕΙ με τις απαιτούμενες επιστημονικές ειδικότητες. Η Επιτροπή δεν υποκατέστησε κανένα όργανο του Δήμου, της Περιφέρειας ή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου παρά μόνο συνέβαλλε
συμπληρωματικά στις προσπάθειες που έγιναν και απαιτείται να γίνουν.

•

Μελέτη για τη διάβρωση της Κώμης. Η ΠΕ Χίου υιοθέτησε την πρότασή μου και ανέθεσε στο ΕΘΙΑΓΕ και ολοκληρώθηκε
πιλοτική μελέτη για την αντιμετώπιση της διάβρωσης της παραλίας της Κώμης, προκειμένου να αποτελέσει πρότυπο για
αντίστοιχες περιπτώσεις. Εκτιμώ και έχω αρμοδίως προτείνει τη χρήση τεχνικών υφάλων με χρηματοδότηση από το ΕΠ
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας που θα μπορούσε ταυτόχρονα με την προστασία της παραλίας να βοηθήσει και
τον εμπλουτισμό των ιχθυοαποθεμάτων της περιοχής.

Τουρισμός
•

Μαρίνα τουριστικών σκαφών. Δεδομένων των περιορισμών της μαρίνας στο Καστέλλο πρότεινα ως λύση μία «δίδυμη» μαρίνα Καστέλλο – νότιο τμήμα του κεντρικού λιμένα. Ήδη έντεκα (11) σχήματα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να αναλάβουν
τη διαχείριση. Η υλοποίηση της πρότασης αυτής μπορεί να προσδώσει πολλαπλά οφέλη στο νησί με όρους άμεσης επένδυσης, αλλά και να επιλύσει προβλήματα λειτουργίας της πόλης και του κεντρικού λιμένα της. Σημειώνω επίσης ότι μέσα από
σειρά Ερωτήσεων και επιστολών, ακολουθώντας το πρακτικό παράδειγμα του ΟΛΠ, κατέστη δυνατή η απομάκρυνση από
το χώρο της μαρίνας στο Καστέλλο των εγκαταλελειμμένων πλοίων, που αποτελούσαν και μία διαρκή απειλή για το τοπικό
θαλάσσιο περιβάλλον.

•

Ενίσχυση κρουαζιέρας. Με το άρθρο 54 του Ν. 4150/13 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου, υλοποιήθηκε το τρίτο βήμα
απελευθέρωσης της κρουαζιέρας στο εθνικό δίκαιο. Τα κρουαζιερόπλοια θα μπορούν να παραλαμβάνουν επιβάτες από
οποιοδήποτε ελληνικό λιμένα, με αποκλειστικό σκοπό τη θαλάσσια αναψυχή και περιήγηση, δηλαδή όχι μόνο από τον αφετήριο λιμένα του πλοίου όπως ίσχυε, αλλά και από τους ενδιάμεσους λιμένες που προσεγγίζει. Με τη ρύθμιση αυτή καθίσταται
πιο ευχερής και απελευθερωμένη η δραστηριοποίηση των πλοίων στον κλάδο της θαλάσσιας περιήγησης.

•

Ενδυνάμωση τουρισμού από την Τουρκία. Στο πλαίσιο διμερών επαφών με την Τουρκία, επιδιώξαμε την άμβλυνση ορισμένων προβληματικών σημείων που έχουν, κατά καιρούς, ανακύψει στον τομέα των θαλασσίων συνδέσεων μεταξύ των νήσων
του ανατολικού Αιγαίου και των έναντι τουρκικών ακτών. Τονίζοντας ότι η ναυτιλιακή συμφωνία Ελλάδος – Τουρκίας δεν
ρυθμίζει και κατά συνέπεια δεν εξαιρεί την εφαρμογή ενός ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος κράτησης θέσεων και έκδοσης εισιτηρίων επιβατών, ούτε ρυθμίζει θέματα έκδοσης - καθιέρωσης συγκεκριμένου τύπου εισιτηρίων, προτείναμε και
συμφωνήσαμε τη διαμόρφωση ενός ενιαίου πλαισίου για τα λιμενικά τέλη και δικαιώματα στις θαλάσσιες συνδέσεις, για τη
διευκόλυνση των αστυνομικών και φορολογικών ελέγχων και την απλούστευση των διαδικασιών είσπραξης και απόδοσής
τους.

Υπομνήματα

■■ Προς τον Πρωθυπουργό, για την απελευθέρωση Ελλήνων ναυτικών από τις αρχές της Βενεζουέλας.
■■ Προς τον Πρόεδρο της Βουλής, για τη διεξαγωγή συζήτησης στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, με θέμα
το μέλλον του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η συζήτηση διεξήχθη στις 20 Δεκεμβρίου 2011.

■■ Προς τον Πρόεδρο της Βουλής και την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, για το Τμήμα Οικονομικής
και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

■■ Προς τον Υπουργό Οικονομικών, για τη φορολογική αντιμετώπιση του Κάμπου.
■■ Προς τους Υπουργούς Υγείας & Εργασίας για την αναστολή ένταξης του Οίκου Ναύτου στον ΕΟΠΥΥ.
■■ Προς τον Υφυπουργό Οικονομίας και τον Υφυπουργό Εσωτερικών, για τη διάσωση και αποκατάσταση του Ιστορικού Ι. Ναού
Αγίου Νικολάου Ψαρών.

■■ Προς όλους τους αρμόδιους Υπουργούς, για τη θεομηνία της 18ης Οκτωβρίου 2010.
■■ Προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, για την προώθηση της Γεωθερμίας στη Χίο και τη
■■
■■
■■
■■
■■

διατήρηση της Βιοποικιλότητας (περιοχές NATURA).
Προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, για το Αεροδρόμιο Χίου (Ιαν. & Δεκ. 2011).
Προς Υπουργούς Υγείας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, για το Νοσοκομείου Χίου.
Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, για θέματα αγροτικής ανάπτυξης Χίου.
Προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, για τη δημιουργία πυροσβεστικού κλιμακίου στην Αμανή.
Προς το Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού και την 3η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, για τον Χαρακτηρισμό του Λωβοκομείου Χίου ως Ιστορικού Τόπου.

■■ Προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, για θέματα στρατηγικού σχεδιασμού ΕΣΠΑ στον Πολιτισμό και για το Μουσείο
Μαστίχας στη Χίο.

■■ Προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας, για τη βελτίωση των μεταφορικών συνθηκών στο Βορειο-Δυτικό τμήμα
της Χίου (πρώην Δήμος Αμανής)

■■ Προς τον Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη στελέχωση των περιφερειακών ιατρείων και του ιατρείου
Βολισσού.

■■ Προς τον Υφυπουργό Τουρισμού, για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων πλοίων από τις εγκαταστάσεις της μαρίνας Χίου
(2011 & 2012).

■■ Προς τους νέους Περιφερειάρχες, για την Πολιτική συνοχής της Ε.Ε. την περίοδο 2014 – 2020 (επόμενο ΕΣΠΑ).
■■ Προς τη Γενική Γραμματεία της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, για θέματα ΕΣΠΑ, Γεωθερμίας και για το «Μεταφορικό Ισοδύναμο».
■■ Προς τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας στη Δικτύωση των Ευρωπαϊκών Περιφερειών
– RegioNetwork 2020.

■■ Προς τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χίου και το Δήμαρχο Χίου, για το Ιστορικό Ιατρικό Μουσείο Χίου.
■■ Προς τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χίου και το Δήμαρχο Χίου, για την ενεργοποίηση της συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας με το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού.

■■ Προς τον Δήμαρχο Χίου, για τη Νέα Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Νήσου Χίου.
■■ Προς το Δήμαρχο Κερκύρας, για την κατάρτιση φακέλου υποβολής υποψηφιότητας ένταξης των μνημείων Χίου στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO (κατά το πρότυπο της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας).

■■ Προς τον Πρόεδρο της ΔΕΗ ΑΕ, για θέματα αυτόνομων σταθμών παραγωγής ενέργειας στα νησιά.
■■ Προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΟΛΠ Α.Ε., για ανταλλαγή τεχνογνωσίας σχετικά με την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων
πλοίων από τις εγκαταστάσεις της μαρίνας Χίου.

■■ Προς τον Πρόεδρο της ΔΕΗ ΑΕ, για τη μετατροπή του σταθμού της ΔΕΗ στα Ψαρά σε πολυχώρο.
■■ Προς τον Δήμαρχο Χίου για τη συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου 20072013 (INTERREG), για την πολιτιστική και τουριστική προβολή του νησιού.

■■ Προς την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου για την παροχή τεχνογνωσίας, με στόχο την υλοποίηση ενός προγράμματος
περαιτέρω ανάπτυξης της μαστίχας.

■■ Προς τον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χίου, για τη λειτουργία του Ιωνικού Κολυμβητηρίου.
■■ Προς τον Υπουργό Οικονομικών, για τη φορολόγηση της περιοχής Κάμπου Χίου (2013).
Επισκέψεις στη Χίο: Προέδρου, Τομεαρχών και Γραμματέων της Νέας Δημοκρατίας

■■
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■■
■■
■■
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Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς
Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Γ. Κασαπίδης, Βουλευτής Κοζάνης
Τομεάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης, Ο. Κεφαλογιάννη, Βουλευτής Ρεθύμνου
Τομεάρχης Περιβάλλοντος, Κ. Μητσοτάκης, Βουλευτής Β’ Αθηνών
Γραμματέας Εθελοντισμού & ΜΚΟ, Φ. Πιπιλή, Βουλευτής Α’ Αθηνών
Τομεάρχης Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, Κ. Χατζηδάκης, Βουλευτής Β’ Αθηνών
Τομεάρχης Υγείας, Μ. Σαλμάς, Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας
Τομεάρχης Παιδείας & Θρησκευμάτων, Ε. Βόζεμπεργκ, Βουλευτής Α’ Αθηνών

Σε όλες τις επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν επαφές και ανταλλαγή απόψεων με την τοπική αυτοδιοίκηση, θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς, συλλόγους και οργανώσεις.
Άλλες επισκέψεις στη Χίο

■■ Επίσκεψη του Γάλλου Υπουργού αρμόδιου για θέματα Μεταφορών, Θαλάσσης και Αλιείας κ. Frédéric Cuvillier (2013), ο
οποίος αναδείχθηκε σε επίτιμο Δημότη Χίου.

■■ Επίσκεψη του Πρέσβη του Βελγίου, κ. Pierre Vaesen.
■■ Επίσκεψη του Ευρωβουλευτή του Λουξεμβούργου, κ. Frank Engel.
Πρωτοβουλίες για το Ν. Χίου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης

■■ Διοργάνωση επίσκεψης Βουλευτών της ΝΔ που εκλέγονται σε νησιωτικές περιοχές στα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα, με

■■
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■■
■■

αντικείμενο την προώθηση της νησιωτικότητας. Συναντήσεις με: κα. Danuta Hübner, Ευρωβουλευτής και πρώην Επίτροπος,
κ. S. Busutti Ευρωβουλευτής, κα. Μ. Δαμανάκη, νυν Επίτροπος Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας κλπ. Σε συνέχεια διαβουλεύσεων με την Επιτροπή, προκηρύχθηκε ειδική μελέτη για την ένταξη κριτηρίου νησιωτικότητας στις Κοινοτικές Πολιτικές.
Διοργάνωση ενημερωτικής επίσκεψης ομάδας Επιχειρηματιών από τη Χίο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε συνεργασία με
τον Ευρωβουλευτή κ. Ι. Τσουκαλά και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Διοργάνωση ενημερωτικής επίσκεψης Μαθητών του Γυμνασίου Βολισσού Χίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά από
συνεργασία με την επικεφαλής της ομάδας Ευρωβουλευτών της ΝΔ κας Μ. Γιαννάκου.
Εισήγηση στον Γενικό Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, για την ανάληψη πρωτοβουλίας Βουλευτών και
Ευρωβουλευτών του ΕΛΚ, που εκπροσωπούν ή κατάγονται από νησιά της Ευρώπης, με στόχο την αναπτυξιακή και χρηματοδοτική ενίσχυση των νησιωτικών περιοχών της Ε.Ε. στο πλαίσιο του νέου Κοινοτικού προϋπολογισμού.
Συνάντηση με τον κ. Jacques Poncet, Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης για την Ελλάδα σε θέματα Περιφερειακής

■■
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Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με θέματα υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ενημέρωση για τις πλημμύρες στη Χίο της 18ης Οκτωβρίου 2010.
Συνάντηση με τον κ. Χρήστο Μιχαήλ, ανώτερο στέλεχος της Διεύθυνσης για την Προώθηση & Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων και Προϊόντων του Αγροδιατροφικού τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε Τρίτες Χώρες, σχετικά με δράσεις για τα
προϊόντα της Χίου.
Επικοινωνία με την Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με τους
Ευρωβουλευτές της ΝΔ Γ. Παπαστάμκο και Γ. Τσουκαλά, για την ολοκλήρωση των διαδικασιών απόδοσης χαρακτηρισμού,
ως Προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), στο μανταρίνι Χίου.
Συνάντηση με τον κ. Antonio Lopez-Isturiz White, Ισπανό Ευρωβουλευτή και Γενικό Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού
Κόμματος, στις Βρυξέλλες για την τρέχουσα κατάσταση των νησιωτικών περιφερειών.
Στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της για την περίοδο 2012-2013, η Ελλάδα και ειδικότερα η Χίος φιλοξένησε την 5η
διεθνή Σύνοδο Αρχηγών των Ακτοφυλακών των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το τριήμερο
12-14 Σεπτεμβρίου 2013.

Άλλες πρωτοβουλίες

■■ Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης – Δήμου Χίου – Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού για την
ανάδειξη και αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος της Χίου.

■■ Πρόγραμμα εκπαίδευσης στη χρήση υπολογιστών για άνεργους, μονογονεϊκές οικογένειες και οικονομικά αδύναμους
από τη Microsoft σε συνεργασία με το Δήμο Ομηρούπολης.

■■ Προσπάθεια δημιουργίας ενός «Forum Ανοικτής Διαβούλευσης» για αναπτυξιακά ζητήματα με τη Βουλευτή του Νομού και
πρώην Υφυπουργό κα. Ε. Τσουρή (Διαμορφώθηκε το πλαίσιο λειτουργίας του forum, αλλά η προσπάθεια δεν ευοδώθηκε).

■■ Πρωτοβουλία για συνεργασία του φεστιβάλ «Αξάνεμος» με την τοπική εθελοντική Ομάδα «19» για τη διοργάνωση εκδηλώσεων στην Αμανή (Καλοκαίρι 2011).

■■ Συνάντηση με την Πρόεδρο του ΝΑΤ και υπηρεσιακούς παράγοντες, για τις εξελίξεις στον Οίκο Ναύτου (2012).
ΙΙΙ. Επαφή με τον πολίτη
■■ Επισκέψεις στα Ψαρά, Οινούσσες και σε όλες τις κωμοπόλεις και χωριά της Χίου. Στις επισκέψεις γίνεται ελεύθερη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. Οι περισσότερες γίνονται χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

■■ Συναντήσεις: με εκπροσώπους Αγροτικών Συνεταιρισμών, με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών και την ΕΜΧ, με το σύλ-

λογο κτηνοτρόφων Χίου, με την ΕΛΜΕ Χίου, με τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και με τους Προέδρους των Συλλόγων Γονέων
& Κηδεμόνων Χίου, με το προεδρείο Μουσικών Σχολείων Ελλάδας, τους διευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, με το προεδρείο του Επιμελητηρίου Χίου, με εκπροσώπους του Εμπορικού Συλλόγου Χίου, με εκπροσώπους
της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Χίου (ΟΕΒΕ), με εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου, με τους προέδρους του Ιατρικού, Οδοντιατρικού, Φαρμακευτικού Συλλόγων και Νοσοκομειακών Ιατρών Χίου, με εκπροσώπους Ταξί και
Αγοραίων Ταξί, με εκπροσώπους της Ένωσης Λιμενικών Υπαλλήλων Χίου & Σάμου, της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Χίου, του Σωματείο Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Χίου, με τους Τουριστικούς Πράκτορες Χίου, με την Ένωση Ξενοδόχων Χίου
και το Σωματείο Ιδιοκτητών Ενοικιαζομένων Δωματίων, με το προεδρείο του Παγχιακού Συλλόγου ΑμΕΑ., με τις Μ.Κ.Ο. και
τις εθελοντικές ομάδες του νησιού, με το Σύλλογο Φίλων Κώμης, με εκπροσώπους Χιακών Σωματείων Αμερικής & Καναδά
με εκπροσώπους εθελλοντικών και περιβαλλοντικών οργανώσεων, με το σύλλογο Κοφινά, με την Παγχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ.

IV. Θέσεις ευθύνης στη Νέα Δημοκρατία
■■
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Μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος
Μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας
Τομεάρχης Περιφερειακής Πολιτικής (Ιαν 2011-Φεβ 2012)
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του κόμματος (Φεβ 2012- Ιουν 2012)
Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα (Απρ 2012)

V. Δραστηριότητα ως Τομεάρχης Περιφερειακής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας
(Ιαν 2011 – Φεβ 2012)
■■ Εκπόνηση κειμένων θέσεων και προτάσεων του Τομέα που τέθηκαν σε διαβούλευση, καθώς και 18 Ενημερωτικών Σημειωμάτων σχετικά με το αντικείμενο.

■■ Κατάθεση Επίκαιρης Επερώτησης για την περιφερειακή πολιτική στη Βουλή και συζήτησή της στην Ολομέλεια.
■■ Δημοσίευση 49 Δηλώσεων για θέματα περιφερειακής πολιτικής και της ακολουθούμενης κυβερνητικής πολιτικής στο αντικείμενο.

■■ Επιστολές παρουσίασης του έργου του Τομέα και πρόσκλησης για συνεργασία, προς όλους τους Ευρωβουλευτές, Βουλευτές,
Υπευθύνους Τομέων και Γραμματειών της Νέας Δημοκρατίας.

■■ Συμμετοχή του Τομέα στη διαδικασία εκπόνησης του νέου Προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας (αντίστοιχη θεματική ομάδα

εργασίας), μέσω υποβολής προτάσεων, καθώς και υπομνήματος για τις προτεραιότητες και αναπτυξιακές προτάσεις για το Ν.
Χίου, κατόπιν αιτήματος της Γραμματείας Προγράμματος του κόμματος.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον Τομέα Περιφερειακής Πολιτικής, βλ. σχετικό υποσέλιδο του Τομέα της Νέας
Δημοκρατίας.

VI. Άλλες εκπροσωπήσεις της Νέας Δημοκρατίας - Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα
■■ Στις Βρυξέλλες, ως εκπρόσωπος και ομιλητής του κόμματος στη 14η Σύνοδο των επικεφαλής των Εθνικών Κοινοβου-
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λευτικών Ομάδων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), παρουσία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. J. M.
Barroso, για την παρουσίαση του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2014-2020 και τις επιπτώσεις της κρίσης στις
περιφέρειες της Ευρώπης (Ιούνιος 2011).
Στις Βρυξέλλες, ως εκπρόσωπος και ομιλητής σε εκδήλωση του Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών (CES) του Ευρωπαϊκού
Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), με θέμα «Περιφερειακή Πολιτική: Εμπειρίες και Προοπτικές» (Οκτώβριος 2010).
Στις Βρυξέλλες, για την παρουσίαση των θέσεων της Νέας Δημοκρατίας: «Επανεκκίνηση της Οικονομίας - Ζάππειο ΙΙ» στην
ΕΚΟ – Βρυξελλών (Ιούνιος 2011).
Στις Βρυξέλλες, ως εκπρόσωπος και ομιλητής του κόμματος στην 6η Συνάντηση εργασίας του Δικτύου Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Οκτώβριος 2011).
Στις Βρυξέλλες, ως εκπρόσωπος και ομιλητής του κόμματος σε Συνάντηση του δικτύου συνεργασίας Βουλευτών και Ευρωβουλευτών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Μάρτιος 2012).
Στις Βρυξέλλες, ως εκπρόσωπος και ομιλητής του κόμματος στη 16η Σύνοδο των επικεφαλής των Εθνικών Κοινοβουλευτικών Ομάδων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ).
Στις Βρυξέλλες, ως εκπρόσωπος και ομιλητής του κόμματος στη 18η Σύνοδο των επικεφαλής των Εθνικών Κοινοβουλευτικών Ομάδων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), παρουσία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. H. Van
Rompuy και του Επιτρόπου κ. M. Barnier (Δεκέμβριος 2013).
Στις Βρυξέλλες, ως εκπρόσωπος και ομιλητής του κόμματος στην Συνάντηση εργασίας του Δικτύου Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Φεβρουάριος 2014).

Επίσης:
■■ Στο Ναύπλιο, ως εκπρόσωπος και ομιλητής στο 2ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για την Οικονομία - Στρογγυλό
Τραπέζι «Ανάπτυξη – Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα» (Απρίλιος 2010).
■■ Στην Κω, ως πολιτικός σύνδεσμος του κόμματος και της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για τις Περιφερειακές εκλογές (Οκτώβριος
2010).
■■ Στη Χαλκίδα, ως ομιλητής σε εκδήλωση Δημοτική Τοπική Οργάνωση Χαλκίδας της Νέας Δημοκρατίας (Φεβρουάριος 2011).
■■ Στην Κέρκυρα, ως εκπρόσωπος και ομιλητής στην Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής
Επιτροπής της UNESCO και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Μάρτιος 2011).
■■ Στη Σάμο, για την παρουσίαση των θέσεων της Νέας Δημοκρατίας: «Επανεκκίνηση της Οικονομίας - Ζάππειο ΙΙ» (Ιούνιος
2011).
■■ Στο Ναύπλιο, ως εκπρόσωπος και ομιλητής του Προέδρου του κόμματος, κ. Αντώνη Σαμαρά στην Ημερίδα με θέμα: «30
χρόνια ένταξης της Ελλάδας στην Ε.Ε.: Επιπτώσεις στην Περιφέρεια» (Οκτώβριος 2011).
■■ Στην Πάτρα, ως εκπρόσωπος και ομιλητής του κόμματος σε εκδήλωση της ΝΟΔΕ Αχαΐας (Μάρτιος 2012).
■■ Στην Ηλιούπολη, ως εκπρόσωπος και ομιλητής του κόμματος σε εκδήλωση της Β2 ΝΟΔΕ (Μάρτιος 2012).
■■ Στο Χαϊδάρι, ως εκπρόσωπος και ομιλητής του κόμματος σε εκδήλωση της Τοπικής Οργάνωσης της ΝΔ (Μάρτιος 2012).

VII. Κοινωνία των Πολιτών
Συγγραφή Εγχειριδίου με τίτλο «ΨΗΦΟΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ – ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ». Παρουσιάστηκε με συνέντευξη
τύπου στην αίθουσα του Νομαρχιακού Συμβουλίου (9 Ιουλίου 2010). Στο εγχειρίδιο που έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα
αναδεικνύεται επίσης το έργο τοπικών εθελοντικών οργανώσεων.

VIII. Συγγραφικό έργο – Παρουσία σε ΜΜΕ – Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Συγγραφή και έκδοση προσωπικού βιβλίου με τίτλο: «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ - ΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ» σχετικά με θέματα ανάπτυξης και στρατηγικού σχεδιασμού των δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων στη χώρα. Το βιβλίο παρουσιάστηκε στις 12
Απριλίου 2010 στην Αθήνα, με κεντρικό ομιλητή τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κ. Α. Σαμαρά και εισηγητές τον Πρόεδρο
της Δημοκρατικής Αριστεράς κ. Φ. Κουβέλη και τον Βουλευτή Β’ Αθήνας της ΝΔ κ. Κ. Χατζηδάκη. Την εκδήλωση τίμησαν με
την παρουσία τους πάνω από 30 Βουλευτές, ο Μακαριστός Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών Διονύσιος, οι Δήμαρχοι
του Νομού κ.κ. Βρουλής, Μαλαφής, Μελιτζάνης και Αγγελάκος, μέλη της Χιακής ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας,
εκπρόσωποι Χιακών Σωματείων και φίλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Συγγραφή και έκδοση προσωπικού βιβλίου με τίτλο: «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2009-2011», με συλλογή των ομιλιών στην Ολομέ-

λεια της Βουλής.
Αρθρογραφία
Δημοσιεύθηκαν άρθρα σε εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας και ιστοσελίδες, καθώς και σε Χιακές εφημερίδες για θέματα
πολιτικής, οικονομίας, περιφερειακής ανάπτυξης, ενέργειας, καθώς και πολιτισμού.
Συνεντεύξεις σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, καθώς και σε εφημερίδες, περιφερειακής και πανελλαδικής εμβέλειας.

Οι Ομιλίες, τα Δελτία Τύπου, καθώς και η συνολική δραστηριότητά μου, δημοσιεύονται σε καθημερινή βάση στην ιστοσελίδα www.moussouroulis.gr, στο Facebook, YouTube (videos Ομιλιών στη Βουλή), ή Twitter («Κωστής Μουσουρούλης»).

