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ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Ο Περιφερε ιάρχης Νοτίου Αιγαίου κ.  Γ ιάννης Μαχαιρίδης
Οι Αντ ιπεριφερε ιάρχες Νοτίου Αιγαίου:  
κ .  Φώτης Χατζηδιάκος (Δωδ/σου)  και
κ .  Γεώργιος Πουσσαίος (Κυκλάδων)

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ.  Γεώργιος Γκούφας
Ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου κ.  Νικόλαος Χρυσόγελος

Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου:  

1 Καμπάνης Ιωάννης 
2 Σβύνου Ειρήνη 
3 Κυπραίου Μαρία 
4 Βαρκάς Θεοδόσιος 

 8 Διακοσταυριανού  - Σώζου Δέσποινα 
 9 Παμπάκας Σωτήριος
10 Δρακιού Μιχαήλ
11 Φάκκα – Βασιλαράκη Ζηνοβία
12 Φτακλάκη Παρασκευή 
13 Χατζηιωάννου Αντώνιος 
14 Μουτάφη Δέσποινα 
15 Παπατσή Ευαγγελία
16 Μπαφίτη Ανδριάννα Γεωργία
17 Πόκκιας Γεώργιος 
18 Κόκκινος Χαράλαμπος
19 Παλλάς Εμμανουήλ
20 Ζωγραφίδης Γεώργιος 
21 Συρμαλένιος Νικόλαος 
22 Χρυσόγελος Νικόλαος
23 Μακρυωνίτης Γεώργιος 
24 Γρυπάρης Δημήτριος 
25 Παπαμανώλης Γεώργιος 
26 Κοκιασμένος Αντώνης 
27 Καφαντάρη Ευθαλία 
28 Χρυσαφίδης Παύλος 
29 Ηλιάκης Πέτρος 
30 Τζανακόπουλος Παντελής 
31 Γκούφας Γεώργιος 
32 Θεόφιλος Λάζαρος 
33 Δαδάος Μάρκος 
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 5 Κατσοτούρχης Γεώργιος
 6 Σταυλάς Κωνσταντίνος
 7 Περδικάρης Ιωάννης

2



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

34 Σιγάλας Ευάγγελος 

36 Μαργάρας Βασίλειος  
37 Κουκάς Κωνσταντίνος 

 
40 Μάινας Ηλίας 
41 Καραμολέγκου Ιουλία 

ΑΠΟΝΤΕΣ

1 Έψιμος Στέργιος 
2 Ερωτόκριτος Μιχαήλ
3 Καλαθιανάκης Άγγελος 
4 Μαραγκός Δημήτριος 
5 Λίσγος Φίλ ιππος
6 Κρεμαστινός Δημήτρ ιος 
7 Διάκος Αναστάσιος
8 Γιαννακάκης Ιωάννης
9 Μπιζάς Κωνσταντίνος  
10 Καραμολέγκου Άννα 
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35 Βίλλας Ματθαίος 

38 Ίσσαρης Κωνσταντίνος 
39 Λοτσάρης Δημήτριος 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ: 1 Έγκριση  Προϋπολογισμού  –  Τεχνικού  Προγράμματος 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγα ίου για το  έτος 2011.  
Εισηγητής :κ.  Γεώργιος Μακρυωνίτης 

Αριθμ.  Απόφασης 24/2011

ΘΕΜΑ: 2 Επαναληπτική  ψηφοφορία  γ ια  την  Επιλογή 
Συμπαραστάτη  του  Πολίτη  κα ι  της  Επιχείρησης 
σύμφωνα με το άρθρο 179 Ν.  3852/2010
Εισηγητής :  κ.  Φώτιος Χατζηδιάκος 

Αριθμ.  Απόφασης 25/2011

ΘΕΜΑ: 3 Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών 
Τ .Ε. Ι .  στην  Περιφέρε ια Νοτίου Αιγα ίου.
Εισηγήτρια :  κα.  Ευμορφία Αριστείδου 

Αριθμ.  Απόφασης 26/2011

ΘΕΜΑ: 4 Συμμετοχή της Περιφέρε ιας στο δίκτυο Αε ιφόρων νήσων 
του Αιγαίου (ΔΑΦΝΗ)
Εισηγητής :  κ.  Γεώργιος Πουσσαίος 

Αριθμ.  Απόφασης 27/2011

ΘΕΜΑ: 5 Προσχώρηση της Περιφέρε ιας Νοτίου Αιγα ίου στο 
σύμφωνο των νησιών (ΔΑΦΝΗ).
Εισηγητής :  κ.  Γεώργιος Πουσσαίος

Αριθμ.  Απόφασης 28/2011

ΘΕΜΑ: 6 Ορισμός δύο εκπροσώπων του Περιφερε ιακού 
Συμβουλίου στα Δ.Σ.  των  Κέντρων Πρόληψης ΟΚΑΝΑ 
Ρόδου-Κω-Κυκλάδων.
Εισηγητής :  κ.  Γεώργιος Πουσσαίος 

Αριθμ.  Απόφασης 29/2011

ΘΕΜΑ :7 Παράταση ωραρίου λει τουργίας καταστημάτων 
τουριστ ικών περιοχών κατά τους θερ ινούς μήνες (από 1-
4-2011 έως 31-10-2011)
Εισηγητής :  Φώτιος Χατζηδιάκος

Αριθμ.  Απόφασης 31/2011

ΘΕΜΑ: 8 Λήψη  απόφασης  για  πραγματοποίηση  του  επόμενου 
Περιφερειακού Συμβουλίου στην  Ρόδο.  
Εισηγητής :  κ.  Φώτιος Χατζηδιάκος

Αριθμ.  Απόφασης 30/2011
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ: 1 Καταργήσεις και  Συγχωνεύσεις Σχολικών  Μονάδων
Αριθμ.  Απόφασης 32/2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ 1 ο  ΗΔ: σελ.11 /  Αριθμ.  Απόφασης 24/2011
ΘΕΜΑ 2 ο  ΗΔ: σελ.  53 /  Αριθμ.  Απόφασης 25/2011
ΘΕΜΑ 3 ο  ΗΔ: σελ.  58 /  Αριθμ.  Απόφασης 26/2011
ΘΕΜΑ 4 ο  ΗΔ: σελ.  61 /  Αριθμ.  Απόφασης 27/2011
ΘΕΜΑ 5 ο  ΗΔ: σελ.  61 /  Αριθμ.  Απόφασης 28/2011
ΘΕΜΑ 6 ο  ΗΔ: σελ.  71 /  Αριθμ.  Απόφασης 29/2011
ΘΕΜΑ 7 ο  ΗΔ: σελ.  72 /  Αριθμ.  Απόφασης 31/2011 
ΘΕΜΑ 8 ο  ΗΔ: σελ.  72 /  Αριθμ.  Απόφασης 30/2011 

ΘΕΜΑ ΕΗΔ: σελ.  94 /  Αριθμ.  Απόφασης 32/2011 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κυρία  Καφαντάρη,  θα  απαντήσω  και  στον  κ.  Συρμαλέν ιο  παρότι  που 
διαφωνώ  με  τον  τρόπο  που  έγ ινε ,  με  το  βαθμό  οι  συγχωνεύσεις.  Ο  Ν. 
1566/1985 προβλέπει  κάθε χρόνο καταργήσεις και  συγχωνεύσεις  σχολε ίων. 

Δεν  ε ίναι  όμως  θέμα  δ ικό  μας.  Είμαστε  Περιφερειακό  Συμβούλιο  και 
πρέπει  να συνεδριάσουμε σε θέματα του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Κος                        :  
Πρόεδρε  μου  επιτρέπετε;  Ελάτε  να  πεί τε  την  πρόταση  σας,  να  μας 
καταθέσετε  το  ψήφισμα  κα ι  μετά  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  θα 
αποφασίσε ι .  Ελάτε.
Κος                        :  
Μπορώ να πω ένα λεπτό πριν πουν την  πρόταση ο ι  συνάδελφοι ;
Κος                        :  
Ένα  λεπτό,  Μπάμπη.  Έρχοντα ι  οι  άνθρωποι  και  θέλουν   να  καταθέσουν  τ ις 
απόψεις τους.
Κος                        :  
Δεν το αρνηθήκαμε
Κος                        :  
Ορίστε,  ελάτε .
Κος                        :  
Διαδικαστικά πάντως υπάρχε ι το χρονικό  δ ιάστημα των  40 λεπτών 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έχει  το  λόγο ο δάσκαλος να μας πει  τ ις  απόψεις του.
Κος                        :  
Δύο λεπτά θα σας απασχολήσουμε.  Όπως είδατε  σήμερα ε ίνα ι μέρα 24ωρης 
πανεκπαιδευτικής  απεργίας.  Το  βασικό  που  βάζουν  τα  σωματε ία  των 
εκπαιδευτικών,  αλλά το  βάζει  κα ι  η  ίδ ια η κοινωνία,  το βάζουν και  οι  γονε ίς ,  
το  βάζουν  κα ι  ο ι  μαθητές,  ε ίνα ι  το  ζήτημα  των  συγχωνεύσεων- 
καταργήσεων  σχολικών  μονάδων  κα ι  το  σχεδιασμό  του  νέου  σχολείου  που 
προωθεί  η Κυβέρνηση.  

Με  αυτόν  τον  σχεδιασμό  κλε ίνουν  αυτή  τη  στ ιγμή  2000  σχολε ία  σε 
ολόκληρη  την  Ελλάδα.  Στο  Νότιο  Αιγα ίο,  μ ια  περ ιοχή  η  οποία  έχε ι  ιδ ια ί τερα 
χαρακτηριστ ικά  και  το  γνωρίζετε ,  συγχωνεύονται  και  κλε ίνουν  σχολικές 
μονάδες,  και  ολιγοθέσιες  αλλά  κα ι  πολυθέσιες ,  και  στη  θέση  τους  ε ί τε  δεν 
δημιουργε ίται  νέο  σχολε ίο ε ίτε δημιουργεί τα ι  ένα νέο ολ ιγοθέσιο σχολείο.  

Καταλαβαίνετε  ότ ι  αυτό  οδηγε ί  σε  μια  δραματική  υποβάθμιση  της 
δημόσιας  παιδε ίας,  ότι  θα  οδηγηθούμε  σε  δραματικές  συνέπειες  στην 
επαρχία  γ ιατί  αυτός  ο  σχεδιασμός  οδηγε ί  τελικά  στο  να  μη  μπορέσουν  τα 
παιδιά  που  ζουν  σε  ιδ ια ί τερα  υποβαθμισμένες  περιοχές  με  ιδ ια ί τερα 
δύσκολες συνθήκες  να με ίνουν εκτός τους σχολείου.  

Νομίζω  ότ ι  ε ίναι  υποχρέωση  του  Περιφερε ιακού  Συμβουλίου  να  πάρε ι 
μια  ξεκάθαρη  θέση-καταδίκη  της  κυβερνητ ικής  πολιτ ικής,  να  στηρίξε ι  το 
δημόσιο σχολείο,  να στηρίξε ι  στην  πραγματικότητα την  ίδ ια τη νεολαία.
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Αυτή  τη  στιγμή  έχουμε  έναν  Καλλικράτη  στην  εκπαίδευση,  έναν 
Καλλικράτη  ο  οποίος  δ ιαλύει  τα  σχολε ία ,  θα  αυξηθούν  ο ι  μορφωτικοί 
αποκλεισμοί ,  ιδ ια ίτερα στην  επαρχία. 

Έχετε  μεγάλη  ευθύνη  απέναντ ι  στην  κοινωνία  κα ι  απέναντι  στην  νέα 
γενιά  σε  ολόκληρο  το  Νότιο  Αιγα ίο.  Επομένως  ως  Συμβούλιο  έχετε  την 
υποχρέωση  να  πάρετε  μια  ξεκάθαρη  θέση  και  να  τοποθετηθεί τε 
υπερασπίζοντας τα σχολε ία της περ ιοχής σας.  Αυτό ε ίναι  το  ένα.

Και  ένα  δεύτερο  ζήτημα.  Τη  Δευτέρα  εδώ  στη  Σύρο  χτυπήθηκε  η 
νεολαία.  Χτύπησαν  ο ι  δυνάμεις  καταστολής  μέσα  από  το  κλ ίμα  που 
διαμόρφωσε  η  ίδ ια  η  Κυβέρνηση,  ένα  κλ ίμα  αυταρχισμού  που  ήταν  ε ις 
βάρος της νεολαίας
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνάδελφε,  εδώ δεν  ε ίναι  κοινοβούλιο.  Είνα ι  Περιφερειακό Συμβούλιο.  
Κος                        :  
Το γνωρίζω πολύ καλά.  Γ ι '  αυτό ήρθαμε εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Τα παράπονά σας στη Βουλή.  Έχουμε 7 θέματα.
Κος                        :  
Γι '  αυτό  ήρθαμε  εδώ.  Να  πάρετε  μ ια  θέση  που  να  καταδικάζε ι  την 
κυβερνητική  καταστολή  ε ις  βάρος  της  νεολαίας.  Εμε ίς  το  λέμε  έξω.  Το  λέμε 
δυνατά και  θα το ξαναπούμε ότ ι  με  ΜΑΤ και  β ία δεν  γίνεται  παιδεία . 

Πάρτε  λοιπόν  μια  ξεκάθαρη  θέση  τέτο ια  που  να  ανταποκρίνετα ι  στον 
αγώνα  που  δ ίνε ι  η  νέα  γεν ιά.  Η  νέα  γενιά  γύρ ισε  το  κεφάλι  στους 
επισήμους,  σας γυρνάει  το κεφάλι .  Δεί τε  το και  πάρτε θέση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε.  Ξεκ ινάει  η  2η  συνεδρίαση  σήμερα,  η  5η  τακτική  συνεδρίαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου.  
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Κύριε Πρόεδρε,  ετέθη ένα θέμα.  Δεν  θα μιλήσουμε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Για ποιο θέμα;
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Με  συγχωρείτε  πολύ,  δεν  θέλω  να  εθελοτυφλούμε.  Υπάρχει  σήμερα  μια 
κ ινητοποίηση  εξα ιτ ίας  της  οποίας  βρ ίσκονται  αυτή  τη  στ ιγμή  εκπαιδευτ ικο ί 
της  πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  στο  Περιφερειακό 
Συμβούλιο.  Υπήρξε μ ια πρόταση από τον  εκπρόσωπο τους για να συζητηθε ί 
το θέμα.  

Εμείς  ως  παράταξη  ξεκαθαρίζουμε  ότι  θέλουμε  να  συζητηθεί  το  θέμα 
των  συγχωνεύσεων,  υποβιβασμών  και  καταργήσεων  δ ιότ ι  δημιουργε ί  ένα 
τεράστιο κοινωνικό και  εκπαιδευτ ικό ζήτημα.

Χιλιάδες  εκπαιδευτ ικο ί  που  σήμερα  ε ίνα ι  αναπληρωτές  θα  μείνουν 
άνεργοι  του  χρόνου  κα ι  θα  προστεθούν  στ ις  στρατιές  των  ανέργων. 
Χιλ ιάδες  εκπαιδευτικοί   χάνουν  τ ις  οργανικές  θέσεις  κα ι  οδηγούντα ι  σε 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 η ς  ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
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εργασιακό  μεσαίωνα.  Και  το  κυρ ιότερο  απ'  όλα,  το  οποίο  επίσης  πρέπει  να 
επισημάνω
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Χόνιο,  την  πρόταση σας.  Ολοκληρώστε.
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Την  ολοκληρώνω,  κύριε  Πρόεδρε,  δεν  θα  χαθούμε  για  λ ίγα  δευτερόλεπτα. 
Και  το  άλλο  θέμα  ε ίναι  το  κοινωνικό  θέμα.  Έχουν  γίνε ι  χωρίς  τη  συναίνεση 
της  κοινωνίας  κα ι  της  εκπαιδευτ ικής  κοινότητας  αυτές  ο ι  προσπάθειες  που 
ναι  μεν  τ ις  προβλέπει  ο  Ν.1566  αλλά  λε ιτούργησαν  με  άλλα  μέτρα  κα ι 
σταθμά  κα ι  κάποιο ι  θα  πρέπει  να  οδηγηθούν  στην  αστυφιλ ία  επε ιδή  έχε ι 
δημιουργηθε ί  αυτό το  πρόβλημα.

Εμείς θέλουμε  να συζητηθε ί  το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν,  τελειώσαμε.  Κύριε  Κόκκινε  ήταν  η  Υπουργός  Παιδείας  στη  Σύρο. 
Νομίζω  ότι  συναντήθηκε  με  τους  φορε ίς .  Εκε ίνη  ε ίνα ι  η  αρμόδια  να  δώσει 
τ ις  εξηγήσεις.
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Οι  φορείς  έφαγαν  ξύλο  και  δακρυγόνα.  Να  τεθεί  σε  ψηφοφορία  αν  θέλει  το  
Περιφερε ιακό Συμβούλιο να συζητηθε ί  στο  φινάλε.
Κος                        :  
Να  πω  κάτι ;  Διαδικαστικά  πρέπει  να  λει τουργήσουμε  θεσμικά.  Ένα 
δευτερόλεπτο  θα  μιλήσω.  Διαδικαστικά  πρέπει  καθιερώσουμε  ένα  σωστό 
τρόπο  λε ιτουργίας  του  Περιφερε ιακού  Συμβουλίου.  Και  τ ι  προβλέπει  αυτός 
ο  τρόπος;  Ότι  υπάρχει  χρόνος  πριν  την  ημερήσια  δ ιάταξη  γ ια  τα  θέματα 
που θέλει  να  αναδε ίξε ι  η  αντ ιπολίτευση,  γ ιατ ί  αλλ ιώς  δεν  έχει  λόγο,  δηλαδή 
δεν  μπορεί  να  καθορίζε ι  μόνο  η  πλε ιοψηφία  τα  θέματα  που  συζητάμε  στο 
Περιφερε ιακό Συμβούλιο.  

Άρα  έχουμε  40  λεπτά.  Η  κάθε  παράταξη  μπορεί  να  βάλε ι  θέματα 
πολιτ ικά  που  νομίζε ι  ότι  πρέπει  να  συζητηθούν  στο  Περιφερε ιακό 
Συμβούλιο  κα ι  νομίζω  ότ ι  πρέπει  να  πάμε  με  έναν  οργανωμένο  τρόπο  να 
συζητηθούν  τα  θέματα  αυτά  κα ι  μετά  θα  μπούμε  στα  θέματα  της  ημερήσιας 
διάταξης.  

Αυτό  το  προβλέπει  οποιοσδήποτε  εσωτερικός  κανονισμός  ακόμη  κα ι 
αν  δεν  τον  έχουμε  ψηφίσε ι .  Νομίζω  ε ίναι  σαφές  ότι  χάνουμε  χρόνο 
διαδικαστικά τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έγινε  κατανοητό.  Ο κ.  Συρμαλένιος και  μετά η κ .  Καφαντάρη.
Κος ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ:
Εμείς  έχουμε  βάλει  το  θέμα  αυτό  εδώ  και  ενάμιση  μήνα  να  συζητηθε ί  στο 
Περιφερε ιακό  Συμβούλιο.  Δεν  μπορεί  ολόκληρη  κοινωνία  του  Νοτίου 
Αιγαίου  να  ε ίναι  ανάστατη  αυτή  τη  στ ιγμή.  Και  δεν  ε ίναι  μόνο  θέμα  Σύρου. 
Η  κοινωνία  στο  Νότιο  Αιγα ίο  ε ίνα ι  ανάστατη,  οι  γονείς,  ο ι  εκπαιδευτικοί ,  ο ι 
μαθητές  και  οι  πάντες  που  βλέπουν  τα  αποτελέσματα  κα ι  τ ις  επιπτώσεις 
αυτής της κατάστασης.  
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Λοιπόν,  εμε ίς  έχουμε  καταθέσε ι  και  ένα  σχετικό  ψήφισμα  για  το 
συγκεκρ ιμένο θέμα κα ι  ζητάμε να συζητηθε ί  εκτός ημερήσιας διάταξης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Η κ.  Καφαντάρη το  λόγο.
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Και  εμε ίς  ζητάμε  να  συζητηθεί  εκτός  ημερήσιας  δ ιάταξης  και  θέλουμε  να 
ξεκαθαρίζουμε  ότι  πρέπει  να  γίνε ι  καθαρός  ο  ρόλος  του  Περιφερε ιακού 
Συμβουλίου.  

Κύριε  Πρόεδρε,  πριν  αναφερθήκατε  σε  συγκεκρ ιμένους  νόμους  όπου 
το  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  δεν  έχει  την  αρμοδιότητα  να  πάρε ι  αποφάσεις 
σε σχέση με τ ις συγχωνεύσεις ή  μη των σχολείων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κυρία Καφαντάρη,  έγ ινε  κατανοητό  τ ι  ζητήσατε.
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Μα δεν  ολοκλήρωσα.  Μια στ ιγμή κύριε Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έγινε  κατανοητό.  Θέσατε ένα θέμα να συζητηθε ί  εκτός ημερήσιας διάταξης.
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Όχι,  θα μ '  αφήσετε να τελε ιώσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Όχι.  
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Μα πως με δ ιακόπτετε  κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ολοκληρώστε.  Εσε ίς  κάνετε  τοποθέτηση τώρα ενώ θέτουμε το  θέμα αν  ε ίναι 
εκτός ημερήσιας διάταξης.
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Η  τοποθέτηση  έχε ι  να  κάνε ι  με  το  ρόλο  που  παίζε ι  το  Περιφερε ιακό 
Συμβούλιο  σε  τόσο  σοβαρά  θέματα.  Και  λέμε  ότ ι  εσε ίς  στο  κάτω-κάτω 
υποστηρίζετε  ότ ι  ε ίναι  τοπική  αυτοδιοίκηση.  Εμε ίς  λέμε  ότ ι  δεν  ε ίναι  τοπική 
αυτοδιοίκηση.  Ότι  ε ίναι  το  δεξί  χέρι  της  Κυβέρνησης  γ ια  να  υλοποιήσε ι  τ ις 
πολιτ ικές της.  

Εμείς  δεν  πρέπει  να  πάρουμε  θέση  λοιπόν  αν  συμφωνούμε  βάσει  των 
δικών  σας  λεγομένων,  αν  συμφωνούμε  με  τ ις  συγχωνεύσεις  ως 
Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  κα ι  να  πάρε ι  ο  καθένας  εδώ  μέσα  την  ευθύνη  του 
αν στηρίζε ι  ή  όχ ι  αυτές τ ις συγχωνεύσεις  της κυβερνητ ικής πολιτ ικής;

Εμείς  λέμε  λοιπόν  να ι ,  πρέπει  να  γίνε ι  συζήτηση  κα ι  να  πάρε ι  ο 
καθένας τ ις ευθύνες του.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Εγκρίνετα ι  –  ποιος  κανονισμός;  Τώρα  εφαρμόζετε  κανονισμός;  Δεν  τα 
ξέρετε  καλά.  Το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  αποφασίζε ι  εάν  ε ίναι  εκτός 
ημερήσιας κα ι  πότε θα το  συζητήσουμε.  Στην  αρχή ή στο τέλος.  

Θέλετε  να ε ίναι εκτός ημερήσιας δ ιάταξης το θέμα;  Ψηφίστε.
Κος                        :  
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Κύριε  Πρόεδρε,  συνηγορώ  και  εγώ  να  συζητηθε ί  το  θέμα  εκτός  ημερήσιας 
διάταξης  εφόσον  βεβαίως  συνεχίσε ι  η  δ ιαδικασία  γιατ ί  υπάρχουν  ζητήματα, 
τα  οποία  πρέπει  να  ληφθούν  υπόψη  σε  ότι  αφορά  και  αυτό  το  ζήτημα,  να 
δούμε  –  επειδή  άκουσα  προηγουμένως  τον  κ .  Συρμαλένιο  και  ε ίπε  ότι  ε ίναι 
ανάστατοι  – σε τ ι  περ ιπτώσεις αναφερόμαστε συνενώσεων στο Νότιο Αιγα ίο 
συγκεκρ ιμένα  να  τα  βάλουμε  κάτω  ποια  ε ίναι  και  βεβαίως  να  τα 
συζητήσουμε.  

Και  συμφωνώ να  ακολουθήσουμε  την  ημερήσια  δ ιάταξη,  να  συζητηθεί 
στη  σε ιρά του όπως όλα τα θέματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Γρυπάρης ένα λεπτό.
Κος ΓΡΥΠΑΡΗΣ:
Ευχαριστώ,  κύρ ιε  Πρόεδρε.  Εγώ  συμμερίζομαι  την  αγωνία  της  μειοψηφίας 
αλλά  επειδή  ε ίναι  σοβαρό  αυτό  το  ζήτημα  της  παιδείας  γενικά  για  τ ις 
Κυκλάδες  κα ι  τα  Δωδεκάνησα,  θα  πρότε ινα  σε  σας,  κύριε  Πρόεδρε,  αλλά 
και  σε  όλους  τους  συναδέλφους,  στην  επόμενη  συνεδρίαση  του 
Περιφερε ιακού  Συμβουλίου  που  θα  ε ίνα ι  σε  15  μέρες  πιστεύω,  με  ε ισήγηση 
της  αρμόδιας  Αντ ιπεριφερειάρχη  για  θέματα  παιδεία  να  κάτσουμε  και  να 
δούμε σοβαρά  όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν “προκύψει ” .  

Εντάξει  τώρα  θα  συζητήσουμε,  ενώ θα  πάμε  πιο  ώριμα στην  επόμενη 
συνεδρίαση και  δεν  πιστεύω ότ ι  θα έχουν γίνε ι  αυτές ο ι  συγχωνεύσεις .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Αποφασίζουμε.  Ότι  ε ίνα ι  εκτός ημερήσιας το  δεχόμαστε;  Δεν  ψηφίζουν όλοι . 
Άρα δεν  ψηφίζετε .  Είναι  εκτός ημερήσιας.
Κος                        :  
Ποιοι  δεν ψηφίζουν να πε ίτε.
Κος ΓΡΥΠΑΡΗΣ:
Με  συγχωρείτε .  Είπα  ότι  το  θέμα  θα  συζητηθεί  εκτός  ημερήσιας  δ ιάταξης 
και  βεβαίως στη σε ιρά όπως ε ίναι η ημερήσια δ ιάταξη,  στο  τέλος δηλαδή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Εντάξει .  Έγινε  κατανοητό;  Συμφωνούμε  τώρα;  Δεν  προηγεί ται .  Το  σώμα 
αποφασίζε ι  αν ε ίνα ι στην  αρχή ή  στο τέλος.
Κος ΓΡΥΠΑΡΗΣ:
Δεν ε ίναι  στην  ημερήσια διάταξη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Όταν δεν  υπάρχει  προεργασία.
Κος ΓΡΥΠΑΡΗΣ:
Να  προχωρήσουμε  γρήγορα  τα  θέματα  για  να  έχουμε  χρόνο  να 
συζητήσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε  Σ ιγάλα,  εγώ  γνωρίζω  το  πρόβλημα  της  Νάξου  και  της  Σύρου  που  ζω 
εδώ.  Δεν  γνωρίζω  τα  άλλα  προβλήματα  στα  άλλα  νησιά.  Δεν  θα  . . .  κάποιο 
άλλο  νησί .  Λοιπόν,  θα  συζητηθεί  στο  τέλος  αφού  τελειώσουν  τα  θέματα  της 
ημερήσιας δ ιάταξης.
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Αφού  εκφραζόμαστε  μέσω  του  Περιφερειάρχη,  ο  οποίος  λέε ι  να  το 
συζητήσουμε στο τέλος.  Προχωράμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

Θέμα 1ο: 
Έγκριση προϋπολογισμού – τεχνικού προγράμματος 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2011

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Το  λόγο  έχει  ο  ε ισηγητής  Γ ιώργος  Μακριωνίτης.  Δεν  έχετε  το  λόγο  κύριε 
Μπάιλα.
Κος ΜΑΚΡΙΩΝΙΤΗΣ:
30,  ήδη έχετε  στα χέρ ια σας 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε  Δαδάο,  δεν  έχετε  το  λόγο  να  ομιλε ίτε.  Εφόσον  επικαλείστε  τον  
κανονισμό  προβλέπει  στη  δ ιαδικασία  να  δοθε ί  ο  λόγος  όταν  πρέπει . 
Συνεχίστε .  Ο κ.  Μακριωνίτης έχε ι  το  λόγο.
Κος ΜΑΚΡΙΩΝΙΤΗΣ:
Συνάδελφοι ,  ο  προϋπολογισμός  του  οικονομικού  έτους  2011  και  εκτιμήσεις 
γ ια  τα  έτη  2012  κα ι  2013  της  Περιφέρε ιας  Νοτίου  Αιγαίου  συντάχτηκε 
σύμφωνα  με  τ ις  οδηγίες  της  εγκυκλίου  3907-24/1/2011  του  Υπουργείου 
Εσωτερ ικών,  Αποκέντρωσης  κα ι  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  περί 
κατάρτισης  κα ι  υποβολής  προϋπολογισμού  των  περιφερειών  οικονομικού 
έτους  2011  με  την  οποία  δόθηκαν  κα ι  οι  γεν ικές  κατευθύνσεις  και  οδηγίες 
κατάρτισης.

Στον  προϋπολογισμό  εμφανίζονται  οι  προβλέψεις  δαπανών  που  θα 
πραγματοποιηθούν  σε  ετήσια  βάση  από  1/1/2011  έως  31/12/2011,  οι 
προβλέψεις  εσόδων  που πρέπει  να  ε ισπραχθούν  στην  ίδ ια  χρονική  περίοδο 
για την  κάλυψη των δαπανών αυτών.  

Ο  προϋπολογισμός  πρέπει  να  πούμε  ότι  συντάχτηκε  με  βάση  την 
αρχή  της  αναλογικότητας,  την  αρχή  της  ενότητας,  της  σαφήνε ιας,  της 
ε ιδικότητας  των  πιστώσεων,  της  αποκέντρωσης  και  την  αρχή  της 
ισοσκέλ ισης εσόδων-εξόδων.  

Ο  προϋπολογισμός  του  2011  κα ι  οι  εκτ ιμήσε ις  γ ια  τα  έτη  2012  και 
2013  συντάχτηκαν  ως  προς  το  ύψος  τους  με  βάση  τ ις  επιχορηγήσεις  που 
δόθηκαν  από  τους  κεντρ ικούς  αυτοτελε ίς  πόρους,  τους  ΚΑΠ  δηλαδή,  τον 
Ιανουάριο  του 2011.

Τα εκτιμώμενα ποσά επιχορήγησης για το οικονομικό έτος 2011 κα ι  ο ι  
εκτιμήσεις  γ ια  τα  έτη  2012  κα ι  2013  αναλύοντα ι  κατωτέρω –  ήδη  έχετε  τους 
πίνακες στα χέρ ια σας -  ανά κατηγορία.  

Διευκρ ιν ίζουμε  ότ ι  ο ι  πηγές  εσόδων  γ ια  την  Περιφερε ιακή 
Αυτοδιο ίκηση  Νοτίου  Αιγαίου  προέρχοντα ι  από  το  ΕΣΠΑ,  από  τα 
ε ισπραττόμενα  τέλη,  από  τους  κεντρ ικούς  αυτοτελε ίς  πόρους,  από  ίδια 
έσοδα και  από πρόστιμα που επιβάλλοντα ι .
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Χτες  συνεδρίασε  η  ο ικονομική  επιτροπή,  το  πρακτ ικό  της  οποίας  το 
έχετε  στα  χέρ ια  σας,  με  θέμα  κατάρτιση  προϋπολογισμού  κα ι  εγκρ ίθηκε  το  
σχέδιο  του  προϋπολογισμού  κατά  πλειοψηφία  με  6  θετικές  κα ι  3  αρνητ ικές 
ψήφους.

Θα  σας  δ ιαβάζω  πριν  προχωρήσουμε  την  έκθεση  της  Υπηρεσίας 
Δημοσιονομικού Ελέγχου προς το Περιφερε ιακό Συμβούλιο:

“Η  Υπηρεσία  Δημοσιονομικού  Ελέγχου  στο  Ν.  Κυκλάδων  μετά  την 
επεξεργασία  στα  ο ικονομικά  στοιχε ία  του  προϋπολογισμού  ο ικονομικού 
έτος  2011  για  τ ις  Περιφερειακές  Ενότητες  Κυκλάδων  και  Δωδεκανήσου  της 
Περιφέρε ιας  Νοτίου  Αιγαίου,  τ ις  εκτ ιμήσε ις  γ ια  τα  ο ικονομικά  έτη  2012  κα ι  
2013  κα ι  στα  επιμέρους  στοιχε ία  σχετ ικά  με  τ ις  εκτός  έδρας  μετακινήσε ις 
των  πολιτ ικών  και  α ιρετών  στελεχών,  τη  συμμετοχή  τους  σε  επιτροπές,  τη 
μισθοδοσία  των  στελεχών  όλων  των  κατηγοριών,  τα  μισθώματα  κα ι  τα 
ταμειακά υπόλοιπα των  λογαριασμών προβαίνε ι  στ ις εξής δ ιαπιστώσεις:

Ο  προϋπολογισμός  της  Περιφέρειας  Νοτίου  Αιγα ίου  συντάχτηκε 
σύμφωνα  με  τ ις  βασικές  αρχές  κα ι  κανόνες  που  αφορούν  τη  διαχείρ ιση  των 
δημοσίων  πόρων,  και  συγκεκρ ιμένα  σύμφωνα  με  τ ις  αρχές  της  χρηστής 
δημοσιονομικής  δ ιαχείρ ισης,  της  υπευθυνότητας,  της  διαφάνειας,  της 
ενότητας,  της  καθολικότητας,  της  ε ιδικότητας  των  πιστώσεων  κα ι  της 
ακρίβειας  όπως  αυτές  προσδιορ ίζοντα ι  στα  άρθρα  1  κα ι  5  του  νόμου  περί 
δημοσιονομικής διαχείρ ισης κα ι  ευθύνης.

Τηρήθηκε  ο  τύπος  του  προϋπολογισμού,  όπως  αυτός  εξε ιδ ικεύετα ι 
στους  πίνακες  1  και  2  της  ΚΥΑ  3907/2011,  εμπεριέχονται  σ '  αυτόν  οι 
υποχρεώσεις  των  καταργούμενων  νομαρχιακών  αυτοδιοικήσεων  Κυκλάδων 
και  Δωδεκανήσου,  έχει  συνταχτε ί  σύμφωνα  με  τους  βασικούς  στόχους 
κατάρτισης  του  και  συγκεκρ ιμένα  λαμβάνοντας  υπόψη  την  ορθολογική 
διαχείρ ιση  των  οικονομικών  πόρων,  την  όσο  το  δυνατόν  πιο  περιορ ισμένη 
δέσμευση τους  και  τ ις  ισχύουσες  κατευθυντήριες  γραμμές για  την  κατάρτιση 
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.

Κατά  την  πρώτη  τροποποίηση  του  προϋπολογισμού  αφού  θα  έχε ι 
οριστικοποιηθεί  το  ύψος  των  επιχορηγήσεων  από  τους  ΚΑΠ  θα  πρέπει  να 
προσαρμοστούν  τα  έξοδα  στο  πραγματικό  ύψος  των  εσόδων  που 
προέρχονται  από  τους  ΚΑΠ  καθώς  επίσης  κα ι  να  ενταχτούν  στον 
προϋπολογισμό  τα  πραγματικά  ταμειακά  υπόλοιπα  των  λογαριασμών  των 
νομαρχιακών αυτοδιο ικήσεων που τηρούνταν έως 31/3/2011.

Θα  πρέπει  να  καταβληθε ί  προσπάθεια  ώστε  το  συνολικό  ύψος  των 
λει τουργικών  δαπανών  κα ι  προμηθε ιών  να  κυμανθεί  στα  χαμηλότερα 
δυνατά επίπεδα.

Λαμβανομένων  υπόψη  των  ανωτέρω  η  Υπηρεσία  Δημοσιονομικού 
Ελέγχου  στο  Ν.  Κυκλάδων  ε ισηγεί τα ι  θετικά  επί  του  προϋπολογισμού  της 
Περιφέρε ιας Νοτίου Αιγαίου ο ικονομικού έτους 2011” .
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Πρέπει  να  πω πριν  προχωρήσουμε  ότι  αυτός  ο  προϋπολογισμός  ε ίναι 
μεταβατικός.  Αποτελεί τα ι  από  δύο  σκέλη  όπως  έχετε  δ ιαπιστώσει ,  δ ιακριτά 
μέρη  δηλαδή,  αυτό των  Κυκλάδων  κα ι  των  Δωδεκανήσων.  Παράλληλα  έχετε 
στα χέρ ια σας κα ι  τον  ενοποιημένο προϋπολογισμό.

Αυτό  που  χαρακτηρίζε ι  τους  δύο  προϋπολογισμούς  όσον  αφορά  το 
πρόγραμμα  δημοσίων  επενδύσεων,  ε ίναι  ότι  το  σύνολο  σχεδόν  των 
αντίστοιχων  πιστώσεων  για  τ ις  Κυκλάδες  κα ι  το  μεγαλύτερο  γ ια  τα 
Δωδεκάνησα  δεσμεύοντα ι  γ ια  να  καλύψουν  τ ις  νομικές  δεσμεύσεις ,  τ ις 
υποχρεώσεις δηλαδή που έχουν αναληφθεί  τα  προηγούμενα χρόνια.  

Χαρακτηριστικά  αναφέρω  γ ια  τ ις  Κυκλάδες  ότι  από  τα  14.500.000€ 
περίπου  ε ίναι  ήδη  δεσμευμένα  τα  11.500.000€,  μένουν  δηλαδή  λιγότερο 
από  3.000.000€  για  τη  δ ιαμόρφωση  του  προγράμματος  δημοσίων 
επενδύσεων  κα ι  του  τεχνικού  προγράμματος  του  2011  κα ι  αυτά  έχουν 
κατανεμηθε ί  σε άμεσες ανάγκες συντήρησης του επαρχιακού οδικού δικτύου 
που  αποτελε ί  μια  από  τ ις  σημαντικότερες  υποχρεώσεις  μας,  σε  θέματα 
πολιτ ισμού,  αθλητ ισμού,  κοινωνικής  πολιτ ικής κλπ.  

Αυτά  φαίνοντα ι  στους  πίνακες  που  έχετε  στα  χέρ ια  σας.  Στα 
Δωδεκάνησα το αντ ίστοιχο ποσό ξεπερνά τα 10.000.000€.  Την ανάλυση του 
την  έχετε  και  αυτή.

Πρέπει  να  πω ότ ι  ο  προϋπολογισμός  ε ίναι  υγιής  και  ρεαλιστ ικός.  Δεν  
θα  αναφερθώ  στα  νούμερα.  Έχετε  όλοι  στα  χέρ ια  σας  τον  προϋπολογισμό.  
Οι περισσότεροι ,  ίσως κα ι  όλοι ,  τον  έχετε  μελετήσει .  

Απλά  θα  σας  πω  κάποιες  τροποποιήσεις  που  προέκυψαν  χτες  στην 
οικονομική  επιτροπή  και  αφορά  εγγραφή  ποσού  15.000€  για  την  έκδοση 
βιβλίου  του  Νικηφόρου  Μανδηλαρά.  Αυτό  ήταν  δέσμευση  από  την  πρώην 
Νομαρχία  Κυκλάδων.  Είνα ι  συμβασιοποιημένο,  υπάρχει  σύμβαση  με  τον 
εκδότη κα ι  δεν  μπορούσαμε να μην το συμπεριλάβουμε.

Επίσης,  ποσό  100.000€  που  αφορά  συμμετοχή  σε  συνέδρια, 
ημερίδες,  δίκτυα  για  το  κομμάτι  του  προϋπολογισμού  των  Δωδεκανήσων. 
Αντ ίστοιχο  70.000€  έχει  περιληφθε ί  στ ις  Κυκλάδες  κα ι  επιπλέον  στον 
προϋπολογισμό  της  Δωδεκανήσου  εγγράφετα ι  ποσό  100.000€  γ ια  την 
προμήθε ια σκάφους μεταφοράς προσωπικού.

Θα  πρέπει  να  πω,  επειδή  θα  προκύψουν  ερωτήσεις,  ήδη  έχουν  γίνε ι 
ερωτήσεις  από  συναδέλφους  που  ε ίχαν  τ ις  προηγούμενες  μέρες  στα  χέρ ια 
τους  τους  πίνακες,  στον  προϋπολογισμό  έχουμε  τρεις  κατηγορίες: 
προβλέψεις  2011,  δ ιαμόρφωση  το  2010  κα ι  απολογιστικά  του  2009.  Η 
σύγκριση  θα  πρέπει  να  γ ίνετα ι  μεταξύ  των  προβλέψεων  του  2011  των 
απολογιστικών  του  2009,  επε ιδή  υπάρχουν  σημαντικές  διαφορές.  Βέβαια, 
γ ια  όσες  απορίες  έχετε  ε ίναι  εδώ  οι  υπηρεσιακοί  παράγοντες  οι  οποίοι  θα 
σας ενημερώσουν.

Και  όσον  αφορά  τη  σύγκριση  ανά  ΚΑΕ,  επε ιδή  υπάρχουν  σημαντ ικές 
διαφορές  από  τα  παρελθόντα  έτη,  από  τα  δ ιαμορφωθέντα  του  2010  και 
απολογιστικά  του   2009,  δεν  ε ίνα ι  εφικτή,  δεν  μπορεί  δηλαδή  να  γ ίνε ι 
σύγκριση  άμεση  επειδή  από  έτος  σε  έτος  τροποποιούνται  ο ι  κωδικοί ,  όπως 
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έχει  γ ίνε ι  και  αυτή  τη  χρονιά.  Σας  ε ίπα  όμως  ότι  ε ίναι  εδώ  οι  υπηρεσιακοί 
παράγοντες  που  σε  οποιαδήποτε  απορία  θα  απαντήσουν  σε  θέματα  που 
τουλάχιστον  δεν  γνωρίζω εγώ γ ιατί  δεν   ε ίμαι ο ικονομολόγος.  

Αυτά σε γεν ικές γραμμές.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  τον  κ .  Μακριωνίτη.  Αν  υπάρχει  κάποια  διευκρ ιν ιστ ική 
ερώτηση  θέλει  κάποιος;  'Η  να  προχωρήσω  στους  αρχηγούς;  Ερώτηση  ο  κ .  
Δαδάος.
Κος ΔΑΔΑΟΣ:
Θα  ήθελα,  κύριε  Πρόεδρε,  να  ρωτήσω  μετά  από  μια  γρήγορη  ματ ιά  που 
μπορεί  να  ρίξε ι  ο  καθένας  στον  προϋπολογισμό  αυτό  φαίνετα ι  αμέσως, 
ε ίναι  ότ ι  στον  κωδικό   07308881  “επιμόρφωση-εκπαίδευση”  δεν 
χρησιμοποιε ί ται  κανένα  ποσό.  Αν  αφορά  την  εκπαίδευση  κα ι  επιμόρφωση 
του  προσωπικού,  μ ιλάω  γ ια  το  Ν.  Δωδεκανήσου,  θα  ήθελα  να  κάνω  το 
ερώτημα  γ ιατί  δεν  προβλέπεται .  Δηλαδή  δεν  θα  ενδιαφερθε ί  κανείς  γ ια  την  
επιμόρφωση εάν αφορά τους υπαλλήλους του προσωπικού;

Ένα άλλο  θέμα που θέλω να  ρωτήσω είνα ι  αναφέρεται  μια εκμίσθωση 
κυλικε ίων  στην  Περιφερε ιακή  Ενότητα  της  Κω  και  στο  κτήριο  της  ΔΟΥ 
ύψους  εσόδων  3.200€  το  χρόνο.  Δηλαδή  γ ια  τα  δύο  κυλικε ία   που  απ'  ότ ι 
πληροφορούμαι  έχουν  κα ι  μια  πολύ  καλή  κ ίνηση  ε ισπρακτική,  απ'  ότι 
πληροφορούμαι ,  δεν  ξέρω,  να  πληρώνει  1.600€  το  χρόνο  το  κάθε  κυλικε ίο.  
Δεν  ξέρω  πως  έγιναν  οι  εκμισθώσεις  κλπ  γιατ ί  έχω  άγνοια  το  τ ι  γ ίνετα ι , 
αλλά θεωρώ ότ ι  χρε ιάζεται μια εξήγηση γ ιατί  ε ίναι  τόσο χαμηλό το  ποσό της 
εκμίσθωσης.  Αυτές τ ις δύο ερωτήσεις έχω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  τον  κ .  Δαδάο.  Η  κ.  Διακαντώνη  αν  θέλει  να  τ ις  απαντήσει . 
Ελάτε  στο  μικρόφωνο  παρακαλώ.  Ή  όλες  μαζ ί ;  Δεν  υπάρχουν  άλλες 
ερωτήσεις .  Ρώτησε  μόνο  ο  κ .  Δαδάος.  Ρώτησα  ποιοι  θα  κάνουν  ερωτήσεις  
και  μόνο  ο  κ .  Δαδάος  μου  ε ίπε.  Ποιος  άλλος  ε ίναι ;  Ζωγραφίδης.  Ποιος 
άλλος;  Τζανακόπουλος.  Άλλος  συνάδελφος;  Κλείνε ι .  Ο  κ.  Ζωγραφίδης  την 
ερώτηση.
Κος ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ:
Κύριε  Πρόεδρε,  θα  ήθελα  να  ξέρω  γ ιατί  ο ι  ΚΑΠ  εμφανίζονται  κατά  35% 
ελαττωμένοι  σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.  

Επίσης,  στον  κωδικό  073  στο  τμήμα  λογιστικής  διαχείρ ισης  της  τέως 
Νομαρχιακής  Αυτοδιο ίκησης  Δωδεκανήσου  ο  πραγματικός  προϋπολογισμός 
βρίσκετα ι  εδώ  χωρίς  κάποια  εξε ιδίκευση,  δεν  αναφέρε ι  δηλαδή  ποιο ι 
οργανισμοί  θα γ ίνουν άρα θα θέλαμε περισσότερη ανάλυση.

Επίσης,  σε  καιρό  λ ι τότητας  από 3.500€  το  2009  γ ια  να  φτάσουμε  στα 
50.000€  για  εκδόσεις,  εφημερίδες  κλπ  έχω μια  απορία  γιατ ί  τόση  υπέρογκη 
αύξηση.

Επίσης,  και  το  θέμα  του  κυλικε ίου  της  Κω,  όπως  ε ίπε  και  ο 
συνάδελφος προηγουμένως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Ετέθη κύριε .
Κος ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ:
Ετέθη,  το  ξέρω κύριε  Πρόεδρε.  Επίσης,  θα  ήθελα  να  ξέρω αν  στον  επόμενο 
προϋπολογισμό  θα  διατηρούνται  ακόμη  δύο  ξεχωριστοί  προϋπολογισμού  ή 
θα γίνεται  εν ια ίος.

Επίσης,  η  καθαριότητα  στη  Δωδεκάνησο  κοστίζε ι  120.000.  Γ ιατί  στις 
Κυκλάδες 600.000;  

Επίσης,  στον  κωδικό  0800  των  εσόδων  της  Νομαρχιακής 
Αυτοδιο ίκησης  Δωδεκανήσου  ε ίναι  3.472,850€  κα ι  των  Κυκλάδων  7.000. 
Γ ιατί  αυτή η μέγ ιστη διαφορά; Τ ι  έχετε  βάλει  μέσα σ '  αυτόν  τον  κωδικό;

Αυτά  θα  ήθελα  να  πω  και  επίσης  ήθελα  να  ρωτήσω  και  από  το  βήμα 
αυτό τον  κ .  Περ ιφερειάρχη γ ιατί  σε  σχετικό  ερώτημα που του έχω καταθέσει 
εδώ  και  ενάμιση-δύο  μήνες  κα ι  δεν  μου  έχε ι  απαντήσε ι  αν  ε ιδικός 
λογαριασμός  της  Δωδεκανήσου,  που  γνωρίζε ι  σε  τ ι  αναφέρομαι ,  θα 
διατηρηθεί  ή  θα  μπει  στον  κοινό  κορβανά  και  τα  έσοδα  θα  διανέμονται  και 
στις Κυκλάδες.  Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κ .  Ζωγραφίδη.  Ο κ.  Τζανακόπουλος την  ερώτηση.
Κος ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε.  Στον  προϋπολογισμό  βλέπω  ότι  πρόστιμα, 
χρηματικές  ποινές  και  παράβολα  αναγράφετα ι  ένα  κονδύλι  598.000€ 
περίπου.  Η  ερώτηση  μου  ε ίναι  η  εξής:  στην  απογραφή  που  ε ίχαμε  κάνει  
υπάρχε ι  κονδύλι  17.000.000€  τόσο  από  απαιτήσε ις  από  πρόστιμα.  Αυτές  οι 
απαιτήσε ις  δεν  θα  έπρεπε  να  αναφέροντα ι  στον  προϋπολογισμό  ως 
αναμενόμενα έσοδα;  Το ένα ε ίνα ι αυτό.

Και  το  δεύτερο.  Στον  αμέσως  προηγούμενο  ΚΑΕ,  στον  3500,  λέε ι 
πρόσοδοι  από κεφάλαια 650.000€.  Που βασίζεται  αυτή η  αισιοδοξία  ότι  από 
300.000€  που  ήταν  το  διαμορφωθέν  έσοδο  από  προσόδους  το  2010  θα 
πάμε το 2011 στις 650.000€;  Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  τον  κ .  Τζανακόπουλο.  Η  κ.  Διακαντώνη  έχε ι  το  λόγο.  Ελάτε  
εδώ  στο  μικρόφωνο  σας  παρακαλώ.  Είναι  δ ιευθύντρια  της  διεύθυνσης 
διοικητικού-οικονομικού του Περιφερειακού Διαμερίσματος Δωδεκανήσου.
Κα ΔΙΑΚΑΝΤΩΝΗ:
Για  την  εκμίσθωση  κυλικε ίων  πραγματικά  έχουμε  εκμισθώσει  και  κυλικε ία 
στο  κτήριο  της  ΔΟΥ  που  φιλοξενούνται  υπηρεσίες  της  Νομαρχιακής 
Αυτοδιο ίκησης,  στο ισόγειο της ΔΟΥ,  κα ι  στο  επαρχε ίο Κω.  

Το  μίσθωμα  είνα ι  πολύ  χαμηλό.  Ήδη  έχουμε  προβλήματα  και  δεν 
πληρώνουν  κ ιόλας.  Έχει  γ ίνε ι  ένα  εξώδικο  γ ια  να  φύγουν.  Η  πρόβλεψη 
ε ίναι  ότι  θα  τα  πάρουμε  αυτά  τα  χρήματα  αλλά  θα προχωρήσει  η  δ ιαδικασία 
της έξωσης.

Για  την  επιμόρφωση.  Η  επιμόρφωση  ε ίναι  από  το  ινστι τούτο  του 
Υπουργείου  Εσωτερικών  κα ι  όταν  έρχοντα ι  νέοι  υπάλληλοι  στην  πρώην 
Νομαρχιακή  Αυτοδιο ίκηση,  γ ια  τους  νέους  υπαλλήλους ε ίναι  η  επιμόρφωση, 
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και  επε ιδή  μέχρι  στ ιγμής  δεν  ξέρουμε  αν  θα  έχουμε  προσωπικό  ή  όχ ι ,  γ ι '  
αυτό  δεν  έχουμε  εντάξει  ποσό.  Αυτό  θα  ενταχθε ί  όταν  θα  έχουμε  νέο 
προσωπικό για επιμόρφωση.

Ως  προς  τους  ΚΑΠ  που  ε ίναι  με ιωμένοι .  Η  εγκύκλιος  αναφέρει  ότι 
πρέπει  να προσαρμοστούμε στα περσινά δεδομένα του 2010.  Τα έσοδα που 
ε ίχαμε μέσα στο 2010 από τους ΚΑΠ ήταν το  ποσό αυτό που αναφέραμε  και 
γ ια τον  προϋπολογισμό του  2011.  

Στον  κωδικό  0800  τώρα  που  αναφέρεστε,  περ ισσότερο  πρέπει  να 
απαντήσει  η   Περιφερε ιακή  Ενότητα  των  Κυκλάδων,  αλλά  απ'  ότι  έχω 
μιλήσει  κα ι  με  το  συνάδελφο,  ε ίναι  ανεβασμένο  το  ποσό  γ ιατί  έχουν 
μεγαλύτερα  ποσά  στη  μεταφορά  μαθητών,  στην  πρόβλεψη  που  έχει  γ ίνε ι 
γ ια  να  προσληφθεί  προσωπικό  ορ ισμένου  χρόνου,  που  ακόμη  βέβαια  δεν 
γνωρίζουμε  αν  θα  εγκριθε ί  ή  όχι  από  το  Υπουργε ίο  Εσωτερ ικών.  Αυτά  ως 
προς εμένα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  την  κ .  Διακαντώνη.  Ο  κ.  Μαούτσος  έχει  το  λόγο, 
προϊστάμενος  των  οικονομικών  υπηρεσιών  της  Περιφερε ιακής  Ενότητας 
Κυκλάδων.
Κος ΜΑΟΥΤΣΟΣ:
Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε.  Όσον  αφορά  την  καθαριότητα,  ε ίναι  εμφανές  ότ ι 
υπάρχε ι  μεγάλη  διαφορά  ανάμεσα  στις  Κυκλάδες  και  τα  Δωδεκάνησα,  αφού 
στα  Δωδεκάνησα  καθαρίζονται  9.000τμ  ενώ  στ ις  Κυκλάδες  ξεπερνούν  τα 
14.000τμ  χώρια  που  ε ίναι  πιο  κατεσπαρμένα  και  όχ ι  σε  κεντρ ικά  κτήρια, 
δηλαδή  τα  παλιά  επαρχε ία  ε ίχαν  περ ισσότερα  από  ένα  κτήρ ιο,  τα  αρχε ία 
τους  σε  ξεχωριστά  ο ικήματα,  πράγμα  που  σαφώς  ανεβάζει  το  κόστος  της 
καθαριότητας.

Ο κωδικός  που  ζητάτε  γ ια  τ ις  εφημερίδες  ότι  ε ίναι  πολύ  ανεβασμένος 
ε ίναι  ο  κωδικός  στον  οποίο  εντάσσονται  και  η  συνδρομή  που  έχουμε  σε 
νομικές  βάσεις,  ο ι  οποίες  έχουν  ογκοχρέωση.  Κάθε  υπηρεσία  πλέον  έχε ι 
ανάγκη  πρόσβασης  σε  υπηρεσίες  ο ι  οποίες  μπορούν  να  κατεβάζουν  τους 
νόμους,  τα ΦΕΚ,  τ ις τροποποιήσεις τους κα ι  όλα αυτά τα πράγματα.  

Έχουμε  λοιπόν  ζητήσει  από  τ ις  ετα ιρ ίες ,  νόμος  και  κάποια  άλλη 
νομική  που  αφορά  τους  δήμους  αλλά  έχει  και  κάποια  σημε ία  που 
αναφέρουν  τ ις  περιφέρε ιες,  μας  έχουν  δώσει  την  προσφορά  τους  και  το 
ποσό αυτό αντιστοιχε ί  ακριβώς στα ποσά αυτά.  

Τα  παράβολα  που  ζητήθηκαν  στην  επόμενη  ερώτηση  με  την  εγγραφή 
598.000€  όντως  αυτό  ε ίναι  το  ποσό  το  οποίο  ε ισπράχθηκε  για  το  2010  από 
τα  τέλη  και  τα  παράβολα  που  ε ισέπραττε  η  πρώην  Νομαρχιακή 
Αυτοδιο ίκηση  Κυκλάδων.  Αυτό  επιβεβαιώνεται  από  εξτραί  που  έχουμε  κα ι 
ε ίναι  σαφέστατα  μια  πρόβλεψη.  30/6  θα  έχουμε  τα  πρώτα  στοιχε ία  γ ια  να 
δούμε  αν  θα  ε ίνα ι  περισσότερο  ή  λιγότερο  πράγμα  το  οποίο  θα  απαιτήσει  
και  τροποποίηση του προϋπολογισμού  γ ια προσαρμογή του ποσού αυτού.

Όσον  αφορά   τέλος  τα  14.000.000€  που  ζητήσατε  να  σας  πούμε  γιατ ί 
δεν  εντάσσοντα ι  στον  προϋπολογισμό  ε ίναι  όσα  έχουν  βεβαιωθεί  στη  ΔΟΥ 
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και  σαφέστατα  ε ίνα ι  πράγματα  τα  οποία  ε ίναι  αδύνατο  να  ξέρουμε  αν  θα 
ε ισπραχθούν  ή  όχ ι .  Ενδεικτ ικά  σας  αναφέρω  ότι  γ ια  το  2008  ε ισπράχθηκαν 
από όλα αυτά τα  εκατομμύρια ευρώ 84.682€,  το  2009  118.987€  και  το  2010 
77.148€.  

Δεν  μπορούμε  να  έχουμε  κανενός  ε ίδους  πρόβλεψη  και  εγγραφή 
αυτών  των  στοιχείων  με  τον  παρόν  λογισμικό και  λογ ιστικό  που έχουμε.  Με 
το  νέο  ΠΔ  που  ε ίναι  υπό  έκδοση  το  λογισμικό  μας  αλλάζε ι  και  πλέον  αυτά 
θα  πρέπει  να  περιλαμβάνοντα ι  όπως  ακριβώς  γ ίνετα ι  και  με  το  λογιστ ικό 
των  δήμων.  Μέχρι  στ ιγμής  όμως  δεν  έχουμε  αυτή  τη  δυνατότητα  να  το 
κάνουμε,  δεν μας δίνετα ι γ ια το 2011.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  τον  κ .  Μαούτσο.  Το  λόγο  έχε ι  ζητήσει  η  κ .  Κυπραίου  για  να 
απαντήσει  σε κάποια ερώτηση αν κατάλαβα. Τον έχετε .
Κα ΚΥΠΡΑΙΟΥ:
Βεβαίως  κύριε  Πρόεδρε.  Διευκρ ιν ιστικά  για  το  κυλ ικε ίο  της  Κω  έχω  να 
αναφέρω  στο  σώμα  τα  εξής.  Όταν  εμείς  αναλάβαμε  σαν  νομαρχιακή  αρχή,  
το  διοικητήριο  όπου  συστεγάζονται  ο ι  υπηρεσίες  του  επαρχε ίου,  τα 
δικαστήρια  κα ι  η  Αστυνομία  ανήκε  στην  Κτηματική  Ετα ιρ ία  του  Δημοσίου. 
Με  κινήσε ις  δ ικές  μας  το  κτήριο  περ ιήλθε  στην  δ ική  μας  “ ιδ ιοκτησία”,  αυτή 
τη  στιγμή  δηλαδή  το  έχουμε  κα ι  με  τ ί τλο  σαν  νομαρχιακή  αυτοδιο ίκηση 
περιήλθε τώρα στην  περ ιφερειακή αυτοδιοίκηση.  

Το  κυλικε ίο  όντως,  ο  συγκεκρ ιμένος  ιδ ιοκτήτης  ήταν  εκε ί  πολλά 
χρόνια  πριν  εμείς  παραλάβουμε.  Κρίνοντας  ότι  τα  120€  όντως  δεν 
επαρκούν  γ ιατί  έχε ι  πάρα  πολύ  κ ίνηση,  μόλις  περιήλθε  στην  δική  μας 
ιδ ιοκτησία  το  κτήριο,  πήραμε  την  πρωτοβουλία  και  κάναμε  διαγωνισμό. 
Πλειοδότησε  ο  σημερινός πάλι  ιδ ιοκτήτης με 600€.  

Στην  πορεία  όμως  έγ ινε  από  το  δικηγορικό  σύλλογο.  Ήθελε  να 
προσβάλει  την  απόφαση  σύμφωνα  με  την  οποία  το  κτήριο  περιήλθε  στη 
νομαρχιακή  αυτοδιο ίκηση.  Ήταν  σε  εκκρεμότητα.  Και  ο  κ .  Χατζηδιάκος  το 
ξέρει  το  θέμα γιατ ί  μαζ ί  επικοινωνούσαμε  σαν  Αντ ινομάρχης  που  ήταν  τότε .  
Μας  ζητήθηκε  να  μην  ασχοληθούμε  με  το  θέμα  γιατ ί  ήταν  παράνομες  και  οι  
ε ισπράξε ις πριν .  Εισέπραττε  τα 120€  το  επαρχε ίο χωρίς να  ε ίνα ι  ιδ ιοκτησία,  
πριν  δηλαδή περιέλθε ι  στη  δική μας δικα ιοδοσία.  

Έκανα  ερώτημα  στο  νομικό  σύμβουλο  στη  Ρόδο.  Δεν  πήρα  ποτέ 
απαντήσεις και  παραμένε ι  το  θέμα ως έχει .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  την  κ .  Κυπραίου.  Προχωράμε  στ ις  παρατάξεις.  Ο κ.  Κόκκινος 
έχει  το λόγο.
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Πρώτα  από  όλα  θα  ήθελα  να  ξεκ ινήσω  με  μια  γενική  παρατήρηση  πριν 
φτάσω σε κάποιες ε ιδικές παρατηρήσεις στον  προϋπολογισμό.

Όταν  πριν  από  ένα  χρόνο  περίπου  τέτο ια  εποχή  με  πομπώδες  ύφος 
εξαγγελλόταν  η  μεταρρύθμιση η  περ ιβόητη  και  ο  Καλλικράτης,  θυμίζω ότι  ο ι 
υποσχέσεις  που  υπήρξαν  τότε  ότι  θα  υπάρχε ι  ένα  ξεκάθαρο  θεσμικό 
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πλαίσ ιο  κα ι  φυσικά  θα  υπάρχει  και  στήρ ιξη  της  νέας  αυτοδιοικητικής 
προσπάθειας  με  πόρους,  ο ικονομικούς  πόρους  που  ε ίναι  αναγκαίο ι 
προκε ιμένου να λε ιτουργήσει .  

Αυτό  άλλωστε  ως  περιφερειακή  παράταξη  ε ίχαμε  επισημάνε ι  κα ι  κατά 
την  προεκλογική  περίοδο  αλλά  κα ι  μέχρι  σήμερα  που  λε ιτουργούσε  ο 
Καλλικράτης.  Σήμερα  λοιπόν  τρε ις  μήνες  μετά  την  εφαρμογή  του  δεν  έχουν 
κοστολογηθε ί  ο ι  νέες αρμοδιότητες των  αιρετών περιφερε ιών.  

Το  άλλο  που  επίσης  επισημαίνουμε  και  έχε ι  να  κάνε ι  και  με  τον 
προϋπολογισμό  μας  ε ίνα ι  ότι  μέχρ ι  τώρα δεν  έχει  εκδοθεί  ΚΥΑ προκειμένου 
να  γ ίνε ι  η  κατανομή  των  ΚΑΠ  και  αυτές  γ ίνοντα ι  από  την  Κυβέρνηση  κατά 
το  δοκούν.  Και  μάλιστα  ούτε  κριτήρ ια  έχουν  βγει  και  δεν  ξέρουμε  αν 
υπάρχε ι  και  κάποια  γνωμοδότηση,  γ ιατί  επίσημα  δεν  υπάρχε ι  κάποια 
γνωμοδότηση,  από  αυτή  την  πρόχε ιρη  σύνθεση  που  λει τουργε ί  αυτή  τη 
στιγμή  η  Ένωση  Περιφερε ιών  προκε ιμένου  να  ξεκαθαρίσει  αυτό  το  τοπίο, 
δηλαδή ποια θα ε ίναι  η  χρηματοδότηση κα ι  τ ι  μέλλε ι  γενέσθαι .

Από  την  άλλη  πλευρά,  επισημαίνουμε  ότ ι  δεν  ξεκινάε ι  τώρα  η 
διαδικασία.  Έχουν  περάσει  τρε ις  ολόκληροι  μήνες,  όπου  το  Υπουργε ίο  θα 
έπρεπε  να  ξεκαθαρίσε ι  το  τοπίο  για  όλες  τ ις  περ ιφέρειες  και  φυσικά  γ ια  τη  
δική μας.  

Επισημαίνω λοιπόν  ότι  δεν  έχει  εκδοθε ί  η  ΚΥΑ και  από αυτά τα  οποία 
ε ίδαμε  κα ι  χθες  τα  μέλη  της  μειοψηφίας  που  συμμετε ίχαμε  στην  οικονομική 
επιτροπή  και  δεν  ψηφίσαμε  τον  συγκεκρ ιμένο  προϋπολογισμό,  έχουμε  να 
πούμε  ότι  ο  συγκεκρ ιμένος  προϋπολογισμός  δεν  έχει  αναπτυξιακά 
χαρακτηριστ ικά  και  δ ιακρίνεται  από τα  λογιστ ικά  τρ ικ  και  την  προχε ιρότητα. 
Και  ε ίμαι συγκεκρ ιμένος.

Υπάρχει  με ίωση  των  ΚΑΠ  από  35.000.000€  στα  23.000.000€.  Αν 
όμως  δεί τε  μέσα  τα  χαρτιά  σας  θα  δεί τε  ότι  φέροντα ι  43.000.000€.  Μα  τα 
19.500.000  ε ίναι  οι  μισθοδοσίες  των  υπαλλήλων.  Άρα  προσθέσαμε  αυτούς 
για να φαίνετα ι αύξηση των  ΚΑΠ ενώ υπάρχει  ουσιαστικά μείωση.

Το  άλλο  κομμάτι  που  επισημαίνουμε  ε ίναι  ότ ι  υπάρχει  μείωση  στον 
προϋπολογισμό  του  προγράμματος  δημοσίων  επενδύσεων από  17.000.000 
πέφτε ι  στα 15.000.000.  

Επίσης  μια  άλλη  δέσμευση  που  έχε ι  να  κάνε ι  με  τ ις  κυβερνητ ικές 
εξαγγελίες  αλλά  έχει ,  πιστεύω,  αντ ίκτυπο  κα ι  στον  συγκεκριμένο 
προϋπολογισμό  αλλά  κα ι  στην  υπόλοιπη  αυτοδιοίκηση,  ε ίναι  το  περ ιβόητο 
πρόγραμμα  “Ελλάδα”,  το  οποίο  υποτίθετα ι  θα  δεσμεύονταν  πόροι  της 
τάξεως  των  4  δις  ευρώ  και  μέχρι  τώρα  δεν  έχε ι  ξεκ ινήσει  αντ ί  να  ε ίχε 
ξεκ ινήσει  1/1/2011  και  ενδεχομένως  να  ε ίχε  μπει  και  κάποιο  κομμάτι  του 
συγκεκρ ιμένου προϋπολογισμού κα ι  στον  δ ικό μας προϋπολογισμό.  

Επίσης,  θα  ήθελα  μια  ξεκάθαρη  τοποθέτηση  τ ι  γ ίνεται  με  τα  ποσά 
που  θα  δοθούν  για  τη  μεταφορά  μαθητών  με  δεδομένο  ότ ι  αυτή  η 
αρμοδιότητα  μετά  το  καλοκαίρι  μεταφέρεται  και  επε ιδή  πληροφορούμαι  ότ ι 
το  τελευτα ίο  χρονικό  διάστημα  έχουν  δ ιογκωθεί  κάποια  χρέη,  τ ι  γ ίνετα ι  με 
βάση  αυτόν  τον  προϋπολογισμό,  τ ι  ανάγκες  θα  υπάρχουν,  τ ι  πρέπει  να 
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πληρωθεί  προκε ιμένου  να  ανταποκριθούμε  σ '  αυτό  το  ύψος  το  θέμα  που 
αφορά την  παιδεία .

Τέλος,  θέλω να επισημάνω ότ ι  όταν  κάποιοι  μ ιλούσαν  γ ια  στήριξη  του 
Καλλικράτη  και  όταν  υπήρχαν  πομπώδεις  ανακοινώσεις  θα  έπρεπε  να 
θυμούνται   ότι  κα ι  στις  νησιωτικές  περιφέρε ιες  υπάρχουν  ε ιδικές  ανάγκες. 
Υπάρχει  ανάγκη  για  χρηματοδότηση  για  να  ανταποκριθούμε  στ ις  μεγάλες 
προκλήσεις  που υπάρχουν.  

Βλέπουμε  επίσης  ότ ι  στα  πλαίσ ια  αυτά  υπάρχει  ουσιαστικά  δέσμευση 
πόρων  γ ια  πάρα  πολλά  έργα  από  το  παρελθόν.  Μας  κάνει  εντύπωση  το 
γεγονός  ότι  έργα  ή  μελέτες  της  χρονικής  περιόδου   2004-2005-2006  έχουν 
δεσμευτεί  σ '  αυτόν  το  προϋπολογισμό,  δηλαδή  7-8  χρόνια  μετά  έχουν 
δεσμευτεί  πόροι ,  κα ι  εμποδίζουν  κατά  την  άποψη  μας  αυτές  ο ι  δεσμεύσεις 
μικροποσών,  που  έχουν  δοθε ί  μικροποσά  κα ι  έχουν  δεσμεύσει  μεγάλα 
ποσά  όπως  αντ ιλαμβάνεστε,  δεσμεύουν  ουσιαστικά  την  όποια  αναπτυξ ιακή 
προσπάθεια μπορεί  να υπάρξει  στην  περιοχή.

Δεν  ξέρω  αν,  μάλλον  φαίνετα ι  από  τα  χαρτιά  ότι  υπήρχαν  κάποιες 
δεσμεύσεις από τ ις νομαρχιακές  αυτοδιοικήσεις αρκετών  εκατομμυρίων λίγο 
πριν  σταματήσει  να  υπάρχε ι  ο  θεσμός  της  νομαρχιακής  αυτοδιοίκησης,  που 
ενδεχομένως μετακυλούν  αυτές ο ι  ευθύνες στην  περιφερε ιακή δ ιο ίκηση.  

Όμως  γ ια  εμάς  ο  συγκεκρ ιμένος  προϋπολογισμός,  ο  οποίος 
ουσιαστικά  προσπαθεί  να  εκπληρώσει  υποχρεώσεις  του  παρελθόντος, 
με ιώνε ι  ουσιαστικές  αναπτυξιακές  ενέργειες ,  γ ια  εμάς  ε ίναι 
προϋπολογισμός  που  οπισθοδρομεί  τον  τόπο  κα ι  σε  καμιά  περ ίπτωση  δεν 
έχει  αναπτυξ ιακά χαρακτηριστικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κ .  Κόκκινο.  Το λόγο  έχε ι  η  κ .  Καφαντάρη.
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Κατ'  αρχήν,  ερχόμαστε  σήμερα  να  συζητήσουμε  στο  Περιφερειακό 
Συμβούλιο  γ ια  τον  προϋπολογισμό  έχοντας  παραλάβει ,  μεσολαβώντας  κα ι 
το τρ ιήμερο της αργίας,  δύο ουσιαστικά μέρες πριν με μ ια σειρά ατέλε ιωτων 
σελίδων  που  προφανώς  ε ίναι  αδύνατο  να  μελετηθούν  και  πόσο  μάλλον  να 
ελεγχθούν  από  τους  συμβούλους.  Μην  ξεχνάτε  ότι  δεν  ε ίμαστε  ο ι  ίδ ιοι 
ο ικονομολόγοι ,  μόνο  με  συνεργασία  οικονομικών  συνεργατών  θα 
μπορούσαμε  να  ελέγξουμε  στην  πραγματικότητα  σε  βάθος και  να  ελέγξουμε 
τα στοιχε ία από τ ις υπηρεσίες .  

Και  βέβαια  θέλουμε  να  διευκρ ιν ίσουμε  εδώ  ότι  σε  καμία  περ ίπτωση 
δεν  θεωρούμε  ότι  φτα ίνε  οι  υπάλληλοι  γ ι '  αυτό.  Αντ ίθετα  πιστεύουμε  ότι  ο ι  
υπάλληλοι  ξεπερνάνε  τον  ίδ ιο  τους  τον  εαυτόν  γ ια  να  ανταποκριθούν  στις 
υποχρεώσεις τους.  Άρα η  ευθύνη μόνο  δ ική τους δεν  ε ίναι .  

Άρα  η  διαδικασία  δεν  υποβαθμίζε ι  απλώς  το  ρόλο  των  εκλεγμένων 
αλλά  τον  ακυρώνει ,  δηλαδή  μας  μετατρέπετε  κατά  κάποιο  τρόπο  σε 
μαριονέτες  σε  διεκπεραίωση  των  αποφάσεων  του  Περιφερειάρχη.  Διότ ι  αν 
δεν  μπορούμε  να  έχουμε  το  χρόνο  σε  ένα  τόσο  σοβαρό μάλιστα  θέμα  όπως 
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είναι  ο  προϋπολογισμός  ώστε  να  μπορέσουμε  να  παίξουμε  με  ευθύνη  το 
ρόλο μας,  ακυρώνετα ι  ο ρόλος μας.

Πως  λοιπόν  θα  έπρεπε  να  γ ίνε ι  η  συζήτηση  γ ια  τον  προϋπολογισμό 
κατά  τη  δ ική  μας  λογική  της  παράταξης  μας,  της  Λαϊκής  Συσπείρωσης.  Κατ ' 
αρχήν  των  πραγματικών  αναγκών  όλων  των  νησιών  κα ι  το  ποσό  που 
χρειάζεται  γ ια  την  κάλυψη  τους,  συζήτηση  πάνω  σ'  αυτές  τ ις  ανάγκες  και  
τελικά απόφαση γ ια την  κάλυψη αυτών των  αναγκών.  

Στη  δ ική  σας  πραγματικότητα  γίνεται  ακρ ιβώς  το  ανάποδο  με 
αποκορύφωμα  τον  Καλλικράτη,  που  ουσιαστικά  πετσοκόβει  και  παρακρατεί 
ακόμη  περισσότερα  κα ι  δ ίνοντας  μάλιστα  και  νέες  αρμοδιότητες  στην 
Περιφέρε ια  και  τους  δήμους.  Ξεκ ινάτε  από  τον  στενό  κορσέ  του  Μνημονίου 
στα  νησιά  μας  για  να  καθορίσετε  τ ις  ο ικονομικές  τους  ανάγκες.  Δηλαδή 
μιλάτε  γ ια  “ρεαλιστικό”  προϋπολογισμό  που  στηρίζεται  στα  με ιωμένα 
κονδύλια  του  προϋπολογισμού  χωρίς  να  καλύπτε ι  στο  ελάχιστο  τ ις 
πιεστικές ανάγκες των  νησιών.  

Δεν  αναφέρεστε  καν  και  φυσικά  δεν  δ ίνετε  στοιχεία  γ ια  το  χρέος  της 
Κυβέρνηση,  της  κεντρικής  εξουσίας,  στ ις  δύο  πρώην  νομαρχίες . . .  που 
έρχονται  με  ΚΥΑ  από  τα  Υπουργεία  Εσωτερικών,  Οικονομικών  κα ι  Γενικού 
Λογιστηρίου  του  Κράτους.  Αυτό  αναδεικνύει  και  το  ρόλο  της  λεγόμενης 
τοπικής  αυτοδιο ίκησης  ως  τοπική  διοίκηση  που  εφαρμόζει  μέσω  του 
Καλλικράτη ακρ ιβώς την  κυβερνητ ική  πολιτ ική.  

Από  την  προσπάθεια  να  καμουφλαριστούν  τα  νούμερα  του  προς 
έγκριση  προϋπολογισμού  στην  ουσία  ζητάτε  από  το  Περιφερε ιακό 
Συμβούλιο  να  καταμερίσει  στο  ποσόν  που  αναλογεί  στα  νησιά  μας  από  την 
περικοπή  των  500.000.000  ανά  έτος  που  έχουν  αποφασίσε ι  από  κοινού 
Κυβέρνηση,  Τρόικα και  ΔΝΤ.  

Γ ια  παράδειγμα,  εκτός  από  τα  στοιχεία  που  αναφέρθηκαν  από  τον  κ . 
Κόκκινο  πριν,  στα  βοηθήματα  γ ια  υγε ιονομική  περίθαλψη  στα  Δωδεκάνησα 
από  τα  2.200.000€  το   2009  φτάνουμε  στο  1.440.000€  το  2011  και  ενώ 
φυσικά  ε ίναι  δεδομένο  ότι  ο ι  ανάγκες  αυξάνονται .  Δεν  μ ιλάμε  απλώς  γ ια 
περικοπές εδώ.  Εδώ μιλάμε γ ια χονδρό σφάξιμο των λαϊκών στρωμάτων.

Εμείς  λο ιπόν  δεν  θα  σας  βολέψουμε.  Βάζοντας  τ ις  προτάσεις  μας, 
που  φυσικά  ξέρουμε  ότι  δεν  θα  υιοθετήσετε ,  θα  θυμίσουμε  στο  λαό  τα 
δικαιώματα  του,  αυτά  που  εσε ίς  κάνετε  τα  πάντα  γ ια  να  ξεχάσει .  Τ ι 
προτε ίνουμε:  

Κατ '  αρχήν  κάλυψη  όλων  των  αναγκών  από  τον  κρατ ικό 
προϋπολογισμό με φορολόγηση 45% στις μεγάλες επιχειρήσεις.  

Έργα  που  αφορούν  κοινωνικές  υποδομές,  όπως  παιδεία,  υγε ία .  Ας 
πούμε  στην  παιδεία  όχ ι  μόνο  να  μην  γ ίνε ι  καμία  συγχώνευση-κατάργηση 
στην  πραγματικότητα  των  σχολείων  που  υπάρχουν  –  αλλά  κα ι  δημιουργία 
νέων  σχολε ίων  εκεί  που  χρειάζοντα ι ,  εκε ί  που  υπάρχε ι  ανάγκη,  γ ιατ ί 
ανάγκες  υπάρχουν  γ ια  νέα  σχολεία.  Πλήρως  στελεχωμένο  εκπαιδευτικό 
προσωπικό με μόνιμες σταθερές σχέσε ις εργασίας.
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Για  την  υγεία :  επίσης  πλήρως  στελεχωμένα  νοσοκομεία  κα ι  κέντρα 
υγείας  με  σταθερές  σχέσε ις  εργασίας  κα ι  δημιουργία  νέων  όπου  χρειάζεται 
και  φυσικά όχι  λε ι τουργία αυτών με ιδ ιωτικοοικονομικά κρ ιτήρια.  

Παράδειγμα:  έφτιαξε  το  κράτος  δύο  νοσοκομε ία  στη  Νάξο  και  τη 
Σαντορίνη.  Κλε ιστά ε ίναι .  Δεν  λει τουργούν.
Κος                        :  
Τα εγκαιν ίασαν όμως.
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Τα  εγκαίνια  έγ ιναν  αλλά  ε ίναι  κλειστά.  Μια  χαρά  εγκαίνια  έγ ιναν.  Να 
λει τουργήσουν άμεσα. 

ο  νοσοκομείο  της  Ρόδου  που  καλύπτει  τ ις  ανάγκες  τόσων  νησιών 
ε ίναι  έτοιμο  να  κλείσε ι .  Ε ίνα ι  σε  δραματική  κατάσταση.  Δεν  έχε ι  γ ιατρούς, 
νοσηλευτ ικό  προσωπικό,  υλ ικά,  κάποια  εκ  των  μηχανημάτων  ε ίναι 
χαλασμένα.  Όλα  και  όλοι  και  μ ιλάμε  κα ι  γ ια  το  προσωπικό  ε ίναι  σε 
κατάρρευση.  

Το  νοσοκομε ίο  της  Σύρου  από  έλλειψη  προσωπικού  έχει  μετατραπεί 
από θεραπευτήριο σε κέντρο μόλυνσης ψώρας.
Κος                        :  
Τι  λέτε  τώρα;  Συνέβη ένα κρούσμα.
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Μα τ ι  να μη λέμε;  Δεν  έγινες;

Αντ ισεισμική  θωράκιση.  Όλοι  ξέρουμε  ότι  ε ίμαστε  σε  μ ια  περιοχή 
ιδια ί τερα  σε ισμογενή.  Που  ε ίναι  η  πρόβλεψη;  Όπως  με  τα  αντιπλημμυρικά 
έργα.  Βούλιαξαν  τα  νησιά  και  ο  βασικός  λόγος  ήταν  η  έλλειψη 
αντιπλημμυρικής προστασίας, ας πούμε στον  Αρχάγγελο  της Ρόδου.  

Δεν  δεχτήκατε  καν  να  γ ίνε ι  συζήτηση  στο  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο 
γύρω  από  αυτό  το  πρόβλημα  μετά  τ ις  πλημμύρες  στα  νησιά.  Δεν  υπάρχε ι 
πολιτ ική ευθύνη;

Βουνά  και  δάση  να  αναγορευτούν  δημόσιες  εκτάσεις.  Αναδασώσεις, 
εμπλουτισμός  υδροφόρων,  ακτές  ελεύθερες  για  το  λαό  ως  δημόσια 
περιουσία. 

Ακριβώς  δηλαδή  στην  αντ ίθετη  κατεύθυνση  από  το  νομοσχέδιο  της 
Κυβέρνησης  γ ια  τη  β ιοποικιλότητα  που  παραδίδει  ακόμη  και  τ ις  περ ιοχές 
Natura  στους  μεγαλοεπιχειρηματίες  εκτοπίζοντας  τους  μικροϊδιοκτήτες.  Η 
καταστροφή.  Και  του περ ιβάλλοντος  κα ι  των  ανθρώπων.

Στη  Ρόδο  ο ι  μεγαλοξενοδόχοι  έχουν  καταπατήσει  τεράστιες  δημόσιες 
εκτάσε ις  κα ι  ακτές.  Στη  Σαντορίνη  ετο ιμάζονται  να  καταστρέψουν  την 
Καλντέρα χτ ίζοντας η  ΑΓΕΤ  και  Σια ολόκληρα τουριστικά χωριά. 

Όπως  βλέπετε  η  οπτική  της  Λαϊκής  Συσπείρωσης  επικεντρώνεται 
στην  κάλυψη των  πραγματικών  λαϊκών αναγκών.  Οι  προϋπολογισμού και  τα 
τεχν ικά  προγράμματα  δεν  ε ίνα ι  λογ ιστ ικές  καταστάσεις  κα ι  περιγραφή 
έργων.  Είνα ι  ο  καθρέπτης  της  πολιτ ικής  που  αναδε ικνύε ι  με  ποια  πλευρά 
ε ίναι  αυτός  που  έχε ι  την  εξουσία.  Με  τα  μονοπώλια  όπως  λέμε  εμε ίς ;  Ή  με 
το λαό;  
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Εμείς  λοιπόν  ε ίμαστε  με  το  λαό.  Γ ι '  αυτό  όχ ι  μόνο  καταψηφίζουμε  τον 
προϋπολογισμό  σας  αλλά  θα  κάνουμε  τα  πάντα  γ ια  να  ενημερώσουμε,  να 
ξεσηκώσουμε  το  λαό  ώστε  η  εξουσία  να  έρθε ι  στα  χέρ ια  του.  Τότε  μόνο  θα 
μπορέσε ι  να  απολαύσει  πραγματικά  αυτά  που  δικαιούται  κα ι  να  μπορέσε ι 
να  εφαρμοστε ί  η  πολιτ ική  προς  τα  δικά  του  συμφέροντα  κα ι  όχι  των 
μονοπωλίων.

Εμείς  δεν  μπαίνουμε  στη  διαδικασία  να  αναλύσουμε  νούμερα.  Είναι 
και  επουσιώδες  μπροστά  στην  πραγματικότητα  του  Καλλικράτη  που  έρχεται 
να εφαρμόσει  ο συγκεκρ ιμένος προϋπολογισμός.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε την  κ .  Καφαντάρη.  Το λόγο  έχε ι  ο  κ .  Συρμαλένιος.
Κος ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ:
Κύριε  Πρόεδρε,  αγαπητή  συνάδελφοι ,  θα  κάνω  μια  γενική  τοποθέτηση  γ ια 
τον  προϋπολογισμό  και  σε  ορ ισμένα  σημε ία  θα  μπω  και  σε  κάποιες 
λεπτομέρε ιες.

Θεωρούμε  ότι  ο  προϋπολογισμός  της  Περιφερε ιακής  Αυτοδιο ίκησης 
Νοτίου  Αιγα ίου  αντανακλά  στη  δική  μας  περ ιοχή  το  συλλογικό  δράμα  που 
ζε ι  ολόκληρη  η  χώρα  εξαιτ ίας  της  ο ικονομικής  ασφυξίας  που  καθορίζουν  το 
Μνημόνιο  κα ι  η  κυβερνητική  πολιτ ική,  οικονομική  ασφυξία  που  τα  ως  τώρα 
ορατά  αποτελέσματα  της  ε ίναι  εκτίναξη  του  χρέους  περ ίπου  στο  150%  του 
ΑΕΠ και  πάνω από 1 εκατομμύριο άνεργοι .

Ο  Καλλικράτης,  όπως  έχουμε  πει  και  προεκλογικά,  αποτελεί  την 
εφαρμογή  του  Μνημονίου  στην  αυτοδιοίκηση.  Μ'  αυτήν  την  έννοια  ο 
προϋπολογισμός  της  Περιφέρειας  μας  αλλά  και  όλων  των  Περιφερε ιών, 
επιδιώκει  να  προσαρμόσει  τη  διαχείρ ιση  και  την  εφαρμογή  αυτού  του 
προγράμματος  ο ικονομικής  ασφυξίας  κα ι  λ ι τότητας  λε ιτουργώντας  ως 
εκτελεστικός  βραχίονας της κυβερνητ ικής πολιτ ικής.  

Όταν  μιλούσαμε  γ ια  περιφερε ιακή  αυτοδιοίκηση  κα ι  εμε ίς  αλλά  κα ι 
ολόκληρο  το  αυτοδιο ικητ ικό  κ ίνημα  τ ις  περασμένες  δεκαετίες  εννοούσαμε 
αιρετή  εξουσία  με  δυνατότητα  χάραξης  πολιτ ικών  αποκέντρωσης  κα ι 
περιφερειακής  ανάπτυξης  κα ι  με  δυνατότητα  λα ϊκής  κα ι  δημοκρατικής 
συμμετοχής,  δεν  εννοούσαμε  μια  αυτοδιο ίκηση  κακέκτυπο  της  εκάστοτε 
κυβερνητικής πολιτ ικής κα ι  της κεντρ ικής εξουσίας. 

Εννοούσαμε  ότι  τα  οικονομικά  της  αυτοδιο ίκησης  πρώτου  και 
δεύτερου  βαθμού   θα  διαμορφώνονταν  ως  αποτέλεσμα  μιας  μεγάλης 
δημοσιονομικής  και  φορολογικής  μεταρρύθμισης  όπου  ο ι  πόρου  θα 
προέρχονταν  απευθε ίας  από  τον  μεγάλο  όγκο  των  φορολογικών  εσόδων, 
μιλούσαμε  δηλαδή  γ ια  μ ια  ανακατανομή  των  πόρων  μεταξύ  κεντρ ικής 
εξουσίας  και  αυτοδιοίκησης  με  κριτήρια  γεωγραφικά,  πληθυσμιακά, 
κοινωνικά,  αναπτυξ ιακά.  

Αντ ίθετα  σήμερα  τ ι  έχουμε;  Έχουμε  αυτοδιο ίκηση  με  ελάχιστους 
πόρους  κα ι  υποστελεχωμένες  υπηρεσίες.  Η  σύγκριση  της  Ελλάδας  με  το 
μέσο  όρο  των  χωρών-μελών  της  ΕΕ  ε ίναι  συντριπτικά  αρνητ ική.  Η 
αυτοδιοίκηση  στη  χώρα  μας  διαχειρ ίζεται  το  3,3%  του  ΑΕΠ  έναντ ι  του 
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11,5% του ΑΕΠ που ε ίναι  ο μέσος όρος της ΕΕ ενώ χαρακτηριστ ικά η Δανία 
διαχειρ ίζεται απευθε ίας το  70% των φορολογικών  εσόδων.

Μας  φέρνετε  έναν  προϋπολογισμό  που  ισοσκελ ίζεται  μόνο  από  τα 
ταμειακά  υπόλοιπα  των  πρώην  νομαρχιακών  αυτοδιοικήσεων.  Από  τα 
61.000.000  έσοδα  τα  26.000.000  ε ίναι  ταμε ιακά  υπόλοιπα.  Αν  δε 
δια ιρέσουμε  τα  έσοδα  δ ια  του  πληθυσμού  της  Περιφέρε ιας  μας,  δηλαδή 
61.000.000€  δια  300.000  κατοίκους,  βγάζουμε  ένα  ποσό  της  τάξεως  των 
190,6€ ανά κάτοικο,  τόσο αντιστοιχεί  δηλαδή ο προϋπολογισμό ανά κάτοικο 
αυτής της περιφέρε ιας,  190€.  

Την  ίδια  στ ιγμή  οι  κυβερνήσεις  μας  φρόντ ισαν,  ΝΔ  κα ι  ΠΑΣΟΚ,  όλα 
τα προηγούμενα χρόνια με  τ ις εξοπλιστικές δαπάνες,  τ ις  μίζες της  Siemens , 
των  υποβρυχίων  και  άλλες  αρπαχτές  να  μας  φεσώσουν  τον  κάθε  κάτοικο 
αυτής της χώρας περίπου στα 30.000€.  

Σύμφωνα  με  τον  Καλλικράτη  τα  έσοδα  της  περιφερε ιακής 
αυτοδιοίκησης  θα  προέρχονται  από  το  2,4  του  ε ισοδήματος  των  φυσικών 
και  νομικών  προσώπων  και  από  το  4%  του  ΦΠΑ,  ποσά  που  και  αυτά 
αμφιβάλλουμε  αν  θα  μαζευτούν  αν  λάβουμε  υπόψη  την  πορε ία  των  εσόδων 
της  χώρας  μέχρι  σήμερα.  Είνα ι  επίσημα  στοιχεία  αυτά  και  δεν 
αμφισβητούνται .

Παράλληλα  η  αυτοδιοίκηση  φορτώνεται  μέσω των  ΚΑΠ τη  μισθοδοσία 
ενώ  σε  πρόσφατη  επίσκεψη  της  προσωρινής  ένωσης  των  περιφερειών, 
δηλαδή  των  Περιφερε ιαρχών  όλης  της  χώρας  στον  Υπουργό  Οικονομικών 
δεν  υπήρξε  καμία  δέσμευση  από  την  πλευρά  του  για  την  καταβολή  των 
παλαιών παρακρατημένων εσόδων της αυτοδιοίκησης.  

Εκτός  λοιπόν  από  έναν  ανεπαρκή  προϋπολογισμό  μιλάμε  σήμερα  για 
ένα  προσωρινό,  μεταβατικό  προϋπολογισμό  όπου  οι  αρμοδιότητες  που  έχε ι 
αλλά και  αυτές που θα πάρει  η περιφέρε ια δεν  έχουν καν κοστολογηθε ί .

 Όσο  γ ια  τη  συμμετοχή  της  αυτοδιο ίκησης  στην  επεξεργασία  κα ι  στη 
διαμόρφωση  του  προγράμματος  που  ε ίναι  το  βασικό  αναπτυξιακό  εργαλε ίο, 
δηλαδή  το  ΕΣΠΑ,  αυτή  η  συμμετοχή  ε ίναι  από  ελάχιστη  έως  ανύπαρκτη 
καθιστώντας  τον  αλήστου  μνήμης  δημοκρατικό  προγραμματισμό  μουσειακό 
πλέον ε ίδος.

Στα  μερικότερα  στοιχεία.  Οι  δημόσιες  επενδύσεις  ε ίναι  πολύ 
με ιωμένες  σχετ ικά  με  τα  προηγούμενα  χρόνια  ενώ   προβλέπετα ι  κα ι 
ελάχιστη  αύξηση  μέχρι  το  2012,  περίπου  500.000€  κα ι  γ ια  τα  δύο  επόμενα 
έτη συνολικά.  

Δεν  έχει  δ ιευκριν ιστεί  επίσης  ποιος  και  με  ποια  κριτήρια  θα 
αποφασίσε ι  ποιες  ανε ιλημμένες  υποχρεώσεις  των  προηγούμενων 
νομαρχιακών  αυτοδιοικήσεων  θα  υλοποιηθούν.  Μερικά  χαρακτηριστικά 
παραδε ίγματα,  τα  οποία  δεν  αναφέροντα ι  καν  ούτε  στο  τεχν ικό  πρόγραμμα 
ούτε  αλλού  απ'  ότι  ε ίδαμε  ε ίναι :  λ ιμάνι  Πολλωνίων  Μύλου,  επαρχιακό 
δίκτυο  Μύλου,  λ ιμεν ικό  έργο  Σίφνου,  μελέτες  κατακρήμνισης  πρανών  στον 
Πλατύ  Γιαλό  της  Σ ίφνου  και  πολλά  άλλα  τα  οποία  δεν  ε ίχαμε  την 
δυνατότητα και  το χρόνο να τα ελέγξουμε.  
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Τουλάχιστον  ως  νομαρχιακή  αυτοδιο ίκηση  Κυκλάδων  παλαιότερα 
διεκδικούσαμε  περ ισσότερα  ανεξάρτητα  αν  θα  μπορούσαν  ή  όχ ι  στο  τέλος 
να εγκρ ιθούν αλλά τα διεκδικούσαμε.  

Με  βάση  λοιπόν  όλα  αυτά,  η  Περιφέρε ια ,  κα ι  έχει  χρέος  να  το  κάνει 
αν  θέλει  να  παίξε ι  το  ρόλο  της  ως  εκφραστής  της  λα ϊκής  ψήφου  και  ως 
εκφραστής  της  δημοκρατικής  συμμετοχής,  οφείλε ι  να  επαναπροσδιορίσε ι  το 
ρόλο  της  να  έλθει  κοντά  στο  λαό  κα ι  στις  τοπικές  κοινωνίες ,  να  δώσει  βήμα 
συμμετοχής  και  να  στηρίξε ι  τους  αγώνες  για  μια  άλλη  οικονομική  κα ι 
κοινωνική  ανάπτυξη,  μ ια  ανάπτυξη  με  ο ικολογικό  και  κο ινωνικό 
περιεχόμενο.  

Με  βάση  όλα  τα  παραπάνω  είνα ι  προφανές  ότι  καταψηφίζουμε  τον 
προϋπολογισμό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κ .  Συρμαλέν ιο.  Το λόγο έχει  ο  κ .  Χρυσόγελος.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Θα  έλεγα  ότ ι  κάνουμε  ένα  κακό  ξεκ ίνημα  με  την  έννοια  ότι  υπάρχουν  και 
στο  επίπεδο  της  κεντρ ικής  εξουσίας  αλλά  κα ι  στο  επίπεδο  της  Περιφέρειας 
σοβαρές  ευθύνες  γιατ ί  στήνουμε  με  έναν  πρόχε ιρο  τρόπο  τον 
προϋπολογισμό.  Δεν  ε ίναι  δυνατόν  τρε ις  μήνες  μετά  την  ανάληψη  της 
καινούριας  αυτοδιο ικητ ικής  αρχής  να  μην  έχει  αποσαφηνίσει  η  κεντρ ική 
διοίκηση  ποιο ι  ε ίναι  οι  πόροι  της  ΚΑΠ  που  θα  δοθούν  γ ια  να  έχουμε  έναν 
σοβαρό προϋπολογισμό.  

Δηλαδή  έρχεται  η  Κυβέρνηση  πρώτη  να  δείξε ι  μ ια  απίστευτη 
προχειρότητα  κα ι  μάλιστα  αυτό  αποτυπώνετα ι  στην  έκθεση  του  Γενικού 
Λογιστηρίου  του  Κράτους  το  οποίο  λέει  σύντομα  πρέπει  να  έρθει  η 
τροποποίηση του με  επακριβή νούμερα.  Δηλαδή  θα ψηφίζουμε  σήμερα έναν 
προϋπολογισμό ο οποίος πολύ σύντομα θα πρέπει  να τροποποιηθεί .  

Νομίζω  ε ίναι  σαφές  ότι  αυτό  το  πράγμα  ότι  σαν  περιφερειακή 
αυτοδιοίκηση  δεν  μπορεί  να  αποδεχόμαστε  από την  Κυβέρνηση  να  μην  έχε ι 
διευκρ ιν ίσει  τουλάχιστον  στο πεδίο που έχε ι  την  ευθύνη ποιοι  ε ίναι  ο ι  πόροι 
της  ΚΑΠ  ή  του  προγράμματος  “Ελλάδα”  που  έχει  ανακοινωθεί .  Ε ίνα ι  μια 
πολύ κακή αρχή.

Ναι ,  αλλά  το  θέμα  ε ίναι  άμα  συνεχ ίσουμε  έτσι  ε ίναι  όλα  αυτά  τα 
χαρακτηριστ ικά  που  μας  οδήγησαν  στην  χρεοκοπία  ως  χώρα.  Εμείς 
τουλάχιστον  ως  Περιφέρε ια  πρέπει  να  το  ξεκαθαρίσουμε  ότ ι  δεν  μπορούμε 
να  ξαναστήσουμε  από  δω  και  πέρα  προϋπολογισμό  αν  η  εκάστοτε 
Κυβέρνηση  δεν  έχει  ξεκαθαρίσε ι  ποιο ι  ε ίναι  οι  πόροι  που  διατίθενται .  Δεν 
μπορεί  να  ε ίναι  κατά  προσέγγιση  συζήτηση.  Δεν  ε ίναι  σοβαρός  σχεδιασμός 
αυτός κα ι  σε καμιά άλλη Ευρωπαϊκή χώρα δεν γίνεται  κάτι  τέτοιο.

Ένα  δεύτερο  θέμα  το  οποίο  πριν  μπω  στην  αναλυτ ική  συζήτηση  για 
τον  προϋπολογισμό  ε ίνα ι  θα  πρέπει  το  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο,  ε ίχα 
ξανακάνε ι  μ ια  ερώτηση  παλαιότερα  με  επιστολή,  όμως  τώρα  μπαίνε ι  πολύ 
υποχρεωτικά  η  δ ιαδικασία αυτή να  απαντηθε ί ,  η  Κυβέρνηση  έχει  δ ιαρρεύσει 
ότι  προβλέπει  να  προωθηθούν  700.000  παραθεριστ ικές  κατοικ ίες  πολλές 
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από  τ ις  οποίες  προφανώς  προορίζοντα ι  γ ια  τα  νησιά  γ ια  να  συγκεντρώσει  
λέε ι  35 δις γ ια να αποσβέσει  ένα μέρος του δημοσίου χρέους.  

Εμείς  ως  Περιφερειακό  Συμβούλιο  δεχόμαστε  τέτο ιες  λογ ικές;  Δηλαδή 
για  να  αντιμετωπιστεί  ένα  δημόσιο  χρέος  να  ξεπουλήσουμε  ή  τέλος  πάντων 
να  καταστρέψουμε  αυτός  ο  χώρος;  Γ ιατί  αυτό  έχει  να  κάνει  με  μ ια  αντ ίληψη 
που  επηρεάζε ι  και  τη  λει τουργία  της  περ ιφέρειας.  Δηλαδή  από  που  βρίσκει  
πόρους  η  περιφέρεια  και  ποια  ε ίναι  η  στρατηγική  της  γ ια  την  οικονομική 
ανάπτυξη,  το  μοντέλο  ανάπτυξης  της  περιφέρε ιας;  Άρα  λοιπόν  εμείς  πρέπει 
να το  απαντήσουμε.

Θα  ξανακάνω  την  παρατήρηση  που  ε ίπα  γ ια  την  καταγραφή  της 
περιουσίας  της  Περιφέρε ιας.  Θα  πρέπει  κα ι  ε ίναι  εντελώς  απαραίτητο  να 
συνεργαστούν  οι  υπηρεσίες  και  να  παρουσιάζουν  με  έναν  εν ια ίο  τρόπο  τον 
προϋπολογισμό.  Είνα ι  μη  συμβατά  μεταξύ  τους  αυτά  που  έχουμε  δε ι 
Περιφερε ιακή  Ενότητα  Κυκλάδων  κα ι  Περιφερε ιακή  Ενότητα  Δωδεκανήσων. 
Άλλοι  ε ίναι  ο ι  π ίνακες στη μία περίπτωση,  άλλοι  ε ίναι  στην  άλλη.  

Δεν  ε ίναι  δυνατόν  η  περιφέρε ια ,  θα  μπορούσαν  από  την  αρχή  να 
έρθουν  σε  συνεργασία  οι  δύο  υπηρεσίες,  να   βάλουν  κάτω  ένα  κοινό  τρόπο 
σύνταξης  του  προϋπολογισμού και  αυτός  να  έρθει  να  παρουσιαστε ί .  Επειδή 
θα  προτε ίνω  στο  τέλος  να  ξαναστήσουμε  σοβαρά  τον  προϋπολογισμό  σε 
ένα  τετράμηνο  θα  πρέπει  αυτό  το  πράγμα  να  γίνε ι  πάρα  πολύ  άμεσα,  μην 
έχουμε  ξανά  μετά  από  τρε ις-  τέσσερις  μήνες  ένα  παρόμοιο  τρόπο 
παρουσίασης του προϋπολογισμού.

Θα  έλεγα  όμως  ότ ι  επίσης  υπάρχε ι  κα ι  ένα  μεγάλο  πρόβλημα.  Όταν 
παρουσιάζεις  έναν  προϋπολογισμό  θα  πρέπει  να  υπάρχε ι  μια  ε ισηγητική 
έκθεση  για  τους  στρατηγικούς  στόχους,  γ ια  τ ις  πολιτ ικές  που  επιδιώκεις 
μέσα  από  τον  προϋπολογισμό,  να  έχε ις  δείκτες  που  θα  περιγράφουν  αυτή 
τη  δ ιαδικασία  και  δε ίκτες  αξιολόγησης  αυτής  της  δ ιαδικασίας,  δηλαδή  αυτά 
τα  νούμερα  που  βάζουμε  σε  ένα  χαρτί  σε  τ ι  αποσκοπούν;  Δηλαδή 
αποσκοπούν  απλώς  να  λέμε  ότ ι  γ ίνονται  έργα;  Ποια  ε ίναι  αυτά  τα  έργα, 
ποια  η  αποτελεσματικότητα  τους,  πως  ε ίναι  ενταγμένα  σε  ένα  διαφορετ ικό 
μοντέλο  ανάπτυξης;  

Γ ιατί  όταν  μπούμε  στη  συζήτηση  λεπτομερε ιακά  θα  δούμε  ότι  πολλά 
από  τα  έργα  ε ίναι ,  λέε ι ,  επιδιόρθωση  ασφαλτοτάπητα,  επιδιόρθωση 
επαρχιακών  δρόμων.  Αυτό  τ ι  σημαίνε ι ;  Ότι  έγιναν  κακές  κατασκευές  ή  ότι 
ολοκληρώθηκε  η  ζωή  ενός  έργου;  Έγιναν  υπερτ ιμολογήσεις  ή  δεν  ξέρω 
υποτιμολογήσεις;  

Αυτά  τα  πράγματα  λοιπόν  πρέπει  να  περ ιγράφοντα ι  μέσα  από 
κάποιους  δείκτες.  Δεν  μπορεί  ένα  μεγάλο  ποσό  του  προϋπολογισμού  να 
ε ίναι  σε  μ ια  δραστηριότητα  χωρίς  να  αξιολογεί τα ι  αυτή  η  δραστηριότητα,  
γ ιατ ί  και  στον  επόμενο  προϋπολογισμό  πιθανά,  ο ι  δήμοι  βέβαια  νομίζω 
αναλαμβάνουν αυτά τα έργα,  θα λέει  κάτ ι  τέτο ιο.

Θα  έλεγα  επίσης  ότ ι  παρόλο  που  η  Περιφέρε ια  δεν  ανέλαβε  και  δεν 
μπορούσε  να  αναλάβε ι  να  κάνει  έναν  απολογισμό  του  έργου  των 
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νομαρχιακών αυτοδιο ικήσεων,  έπρεπε να  υπάρχε ι  μια αξιολόγηση που πήγε 
στραβά το πράγμα μέχρι  τώρα.  

Και  θα  έλεγα  ότι  θα  έπρεπε  να  ξεκ ινήσει  κα ι  μ ια  δ ιαδικασία  SWΟT 
analys is  και  να  μας  πει  ποια  ήταν  τα  προβλήματα,  ποιες  ήταν  αδυναμίες, 
ποια  τα  δυνατά  στοιχεία  της  Περιφέρε ιας,  ποιες  ε ίναι  οι  δυνατότητες  και  
ευκαιρίες  έτσι  ώστε  πραγματικά  από  δω  και  πέρα  να  έχουμε  μια  σοβαρή 
διαδικασία γ ια συζήτηση γ ια τον  προϋπολογισμό.  

Και  γ ια  να  ε ίμαι  και  πρακτ ικός  αφού  αποφάσισε  η  πλε ιοψηφία  την 
προηγούμενη  φορά  να  θέσε ι  μ ια  έκθεση,  μ ια  μελέτη  μάλλον  για  την 
στρατηγική  ανάπτυξη  στην  Περιφέρε ια  θα  πρέπει  να  ζητήσε ι  από  το 
Ινστι τούτο  Περιφερε ιακής  Ανάπτυξης  να  μας  παρουσιάσε ι  σε  ένα  επόμενο 
Περιφερε ιακό Συμβούλιο  κα ι  σύντομα  μια  τέτοιου  ε ίδους  έκθεση.  Αλλιώς γ ια 
ποιο  στρατηγικό  σχεδιασμό  μιλάμε  εάν  δεν  υπάρχε ι  τουλάχιστον  μια 
ανάλυση της πραγματικότητας εδώ πέρα;

Θα έλεγα όμως να πάμε λίγο  και  πιο βαθιά στο πως συντάσσετα ι  ένας 
προϋπολογισμός  ή  πως  θα  έπρεπε  ένας  προϋπολογισμός  της  Περιφέρειας 
να  συντάσσετα ι  από  άποψη  στρατηγικού  χαρακτήρα.  Ο  προϋπολογισμός 
που παρουσιάζεται  ε ίνα ι  κυρίως για  τ ις  υπηρεσίες ,  δηλαδή  αυτό  που  λέμε  η 
περιφέρεια  ως   οργάνωση.  Αυτό  όμως  ε ίνα ι  το  1/4  της  αλήθε ιας  και  της 
πραγματικότητας.  

Εάν  θέλαμε  να  συζητήσουμε  σοβαρά  για  τον  προϋπολογισμό  στην 
Περιφέρε ια  Νοτίου  Αιγα ίου  πέρα  από  αυτό  το  κομμάτι  που  αφορά  την 
αυτοδιοίκηση  ως  οργανισμό,  θα  έπρεπε  να  έχουμε  μια  ε ικόνα  ποια  ε ίναι  η  
κατάσταση  της  Περιφέρε ιας  από  οικονομική  άποψη,  ποιοι  ε ίνα ι  ο ι  δε ίκτες 
που  περιγράφουν,  ποια  ε ίναι  τα  κοινωνικά  ελλε ίμματα  και  πως  ο  δικός  μας 
προϋπολογισμός  της  περιφέρε ιας  σαν  οργάνωσης  αντιστοιχε ί  σε  μ ια 
στρατηγική  αυτού του σχεδιασμού.  Αυτό ε ίναι  πάρα πολύ σημαντικό.

Επίσης  θα  έπρεπε  να  έχουμε  και  μια  ε ικόνα  ποια  άλλα  προγράμματα 
τρέχουν  τα  κεντρ ικά  Υπουργε ία ,  όπως  ε ίναι  το  ΥΠΕΚΑ  ή  το  Υπουργε ίο 
Ναυτιλ ίας  κα ι  Αλ ιε ίας,  γ ιατ ί  αλλ ιώς  συζητάμε  αποσπασματικά,  δηλαδή  δεν 
έχουμε  την  πλήρη  ε ικόνα  το  τ ι  θα  συμβεί  στην  Περιφέρε ια  κα ι  να  ξέρουμε 
που υπάρχουν κενά.  

Και  εμε ίς  ο  ρόλος  μας  ως  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  ε ίναι  να  έχουμε  τη 
συνολική  ε ικόνα  αν  θέλουμε  να  παίξουμε  το  ρόλο  αυτό  που  λέμε  ότ ι  πρέπει 
η  Περιφέρε ια  να  ε ίνα ι  αυτός  που  σχεδιάζει  την  περιφερειακή  ανάπτυξη, 
πρέπει  εμε ίς  να  έχουμε  τη  συνολική  ε ικόνα,  να  πιέζουμε,  να  κατευθύνουμε 
ή  να  απαιτούμε  από  τα  υπουργεία  και  όχι  απλώς  να  κοιτάμε  τ ι  εμείς 
μπορούμε  να  κάνουμε  ως  δ ιο ίκηση,  ως  οργανισμός  δηλαδή  πολύ 
περιορισμένων   αρμοδιοτήτων  –  το  ε ίπε  και  ο  Νίκος  ο  Συρμαλέν ιος  3% 
διαχειρ ίζοντα ι  ο ι  περιφερε ιακές αυτοδιοικήσεις ή γενικά οι  αυτοδιοικήσεις.

Άρα  λοιπόν  ε ίναι  πολύ  σημαντικό  να  έχουμε  ένα  δ ιαφορετικό  μοντέλο 
από την  αρχή  γ ια  το  τ ι  σημαίνει  προϋπολογισμός.  Και  βέβαια  θα  έπρεπε  να 
υπάρχε ι  και  μια  συνεννόηση  με  τους  δήμους  να  έχουμε  και  από  κε ι  μια 
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εικόνα  τ ι  σημαίνει  αθροιστικά  η  παρέμβαση  της  αυτοδιο ίκησης  και  με  τ ις 
διαφορετ ικές βέβαια αρμοδιότητες που έχε ι  στο  σύνολο της Περιφέρειας.

Ήθελα  να  πω και  μερ ικά  ενδε ικτ ικά  στοιχεία.  Όταν  μιλάμε  σήμερα  και  
νομίζω  θα  πρέπει  να  μιλήσουμε  σ ίγουρα,  ότ ι  πρέπει  να  υπάρχει  ένα 
διαφορετ ικό  μοντέλο  ανάπτυξης  για  το  Νότιο  Αιγαίο,  πρέπει  να  δούμε  πως 
αυτό  το  δ ιαφορετικό  μοντέλο  ανάπτυξης  προωθείτα ι .  Γ ιατ ί  αυτό  που 
φαίνετα ι  στον  προϋπολογισμό  ε ίνα ι  ότ ι  απλώς  παρακολουθούμε  κάποια 
έργα,  δηλαδή  αφήνουμε  όλη  τη  διαδικασία  που  μπορεί  να  οδηγήσει  σε 
κατάρρευση  την  οικονομία,  σε  διεύρυνση  του  κοινωνικού  χάσματος  που 
υπάρχε ι ,  της  απουσίας  υποδομών.  Δηλαδή  δεν  φαίνεται  ότ ι  με  το  εργαλείο 
που  έχουμε  έστω  με  τους  περιορ ισμένους  πόρους  επιδιώκουμε  να 
αλλάξουμε κάτι  και  να το βάλουμε σε μ ια άλλη τροχιά.  

Δεν  το  βλέπω εγώ τουλάχιστον.  Δεν  ξέρω αν οι  Αντ ιπεριφερε ιάρχες  ή  
ο  Περιφερειάρχης,  παρουσίασε  κάτι  τέτοιο.  Θα  έπρεπε  να  υπάρχει 
τουλάχιστον  στην  ε ισήγηση  ότ ι  έχουμε  αυτούς  τους  πόρους  και 
προσπαθούμε  να  κάνουμε  αυτές  αλλαγές;  Κάνουμε  κάποιες  αλλαγές  από 
αυτόν τον  προϋπολογισμό;  Εγώ δεν  το ε ίδα κα ι  φοβάμαι  ότ ι  δεν φαίνετα ι .

Θα  πω  όμως  κάτ ι  που  με  εντυπωσίασε.  Και  προεκλογικά  και  μετά  τ ις 
εκλογές  όλοι  μας,  κα ι  ο  Περιφερε ιάρχης,  κα ι  όλοι  μας  λέγαμε  ότι  τα  φυσικά 
πλεονεκτήματα  αυτής  της  περιοχής  ποια  ε ίνα ι ;  Είναι  δύο.  Είναι  ο 
πολιτ ισμός  κα ι  το  φυσικό  περιβάλλον.  Τ ι  αντιστοιχε ί  γ ι '  αυτά  τα  πράγματα  
στον  προϋπολογισμό;  Ένα  ποσό  αφηρημένο  που  λέε ι  γ ια  έργα 
περιβάλλοντος  300.000€  και  γ ια  τον  πολιτ ισμό  ε ίνα ι  200.000€  στ ις 
Κυκλάδες  και  250.000€  στα  Δωδεκάνησα.  Και  μάλιστα  το  τελευτα ίο  ε ίναι 
ισόποσο με τ ις παρεμβάσεις γ ια αθλητ ικές εγκαταστάσεις.  

Δηλαδή  φανταστεί τε  τα  συγκριτ ικά  πλεονεκτήματα  της  Περιφέρε ιας  σε 
έναν  προϋπολογισμό που λέει  ότι  ε ίναι  ξέρω 'γω  49.000.000 ε ίνα ι  200.000€ 
για  τον  πολιτ ισμό  στ ις  Κυκλάδες,  250.000€  για  τον  πολιτ ισμό  στα 
Δωδεκάνησα  –  μάλιστα  απ'  ότι  έχω  καταλάβει  θα  μοιραστε ί  ανάλογα  με  τ ις 
εκλογικές  ενότητες  δεν  ξέρω  με  ποια  κριτήρια  τέλος  πάντων.  Άρα  ε ίναι 
πάρα πολύ σημαντ ικό.

Σκεφτε ί τε  ότ ι  πέρσι  στ ις  Κυκλάδες  ο  προϋπολογισμός  για  τον 
πολιτ ισμό  ήταν  800.000  δηλαδή  μειώνουμε  στο  1/4  τον  προϋπολογισμό  για 
τα  πολιτ ιστ ικά,  ενώ  θα  έπρεπε  ο  πολιτ ισμός  κα ι  το  περ ιβάλλον  να  ε ίναι  τα 
συγκριτ ικά  πλεονεκτήματα  και  άρα  να  δούμε  πως  θα  τα  κάνουμε  εργαλε ία 
γ ια διαφοροποίηση του μοντέλου ανάπτυξης στο Νότιο Αιγα ίο.  

Υπάρχουν  πολλά  που  θα  ήθελα  να  πω αλλά  φυσικά  δεν  έχουμε  πολύ 
χρόνο.  Τελε ιώνω σε ένα λεπτό.  

Θα  έλεγα  ότ ι  πρέπει  να  αλλάξουμε  κα ι  αντίληψη.  Σε  μια  εποχή  που 
καταρρέει  η  χώρα  και  χρεοκοπεί  θα  πρέπει  να  δούμε  και  νέες  πηγές 
παραγωγής  οικονομίας  με  βιώσιμο  τρόπο.  Φυσικά  πρέπει  να  μεταφερθούν 
πόροι  από  την  κεντρ ική  δ ιο ίκηση  στην  Περιφέρε ια .  Πρέπει  η  Περ ιφέρεια  να 
βρε ι  και  τρόπους  που  θα  έχει  δικά  της  έσοδα  κα ι  νομίζω  ότ ι  δύο  ε ίναι  οι 
βασικοί  τρόποι .
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Το  ένα  ε ίνα ι  να  στραφούμε  σε  δραστηριότητες  πράσινες,  πράσινη 
παραγωγή  ενέργε ιας  γ ια  παράδε ιγμα,  με  τη  συμμετοχή  της  Περιφέρε ιας, 
των  δήμων,  των  επαγγελματικών  ενώσεων,  έτσι  ώστε  να  συγκροτηθούν 
εταιρ ίες  παραγωγής  πράσινης  ενέργε ιας  ώστε  να  υπάρχουν  έσοδα  τοπικά 
για  τ ις  κοινωνίες,  τα  οφέλη  από  την  πράσινη  ενέργε ια  να  μένουν  στ ις 
τοπικές  κοινωνίες.  Είνα ι  πολύ  σημαντ ικό  ένας  δήμος  που  μπορεί  να  έχει 
έσοδα  1.000.000  τη  στιγμή  που  ο  προϋπολογισμός  τους  ε ίναι  σ '  αυτήν  την 
τάξη μεγέθους.

Εδώ  στο  Νότιο  Αιγα ίο  ο ι  δαπάνες  γ ια  την  παραγωγή  ενέργειας  από 
πετρέλαιο  ε ίναι  της  τάξης  του  1  δις  ευρώ.  Γ ιατί  να  ε ίμαστε  αυτοί  που 
ενισχύουμε  το  Κατάρ,  τη  Σαουδική  Αραβία,  τη  Λιβύη  κλπ  ή  κα ι  αυταρχικά 
καθεστώτα  αντί  εμε ίς  να  στραφούμε  στην  παραγωγή  ενέργειας  από 
ανανεώσιμες πηγές.   

Δεν  ε ίδα  καμία  τέτο ια  πρόταση  έστω  εκτός  από  κάποια  δευτερεύοντα 
πράγματα που ε ίναι  λε ι τουργικού χαρακτήρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  τον  κ .  Χρυσόγελο.  Θα  σας  ξαναδοθεί  χρόνος.  Γ ια 
τοποθετήσεις  τώρα  ανοίγε ι  κατάλογος.  Ο  κ.  Χατζηιωάννου,  ο  κ .  Δαδάος,  κ . 
Παπαμανώλης,  κ .  Περδικάρης,  ο  κ .  Πουσσαίος  κι  ο  κ .  Σ ιγάλας.  Άλλος 
συνάδελφος;  Ο  κ.  Χατζηιωάννου  έχει  το  λόγο.  Συγγνώμη,  προηγε ί ται  ο  κ .  
Αντ ιπερ ιφερειάρχης.  Ο κ.  Χαζτηδιάκος έχε ι  το λόγο.
Κος  ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ:
Θα  είμαι  λακωνικός.  Δεν  συνηθίζω,  κύριε  Πρόεδρε,  εδώ  και  12  χρόνια  να 
παίρνω  το  λόγο  επί   του  προϋπολογισμού  ως  μη  ε ιδικός  επί  των 
οικονομικών.  Θα ήθελα μόνο δύο λόγια να επισημάνω.  

Ξεκ ινώ  από  δύο  αποδοχές.  Είναι  το  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  το 
κατεξοχήν,  το  κορυφαίο  πολιτ ικό  όργανο  της  περιφέρε ιας  κα ι  βέβαια  οι  
τοποθετήσεις μας πρώτα απ'  όλα στοχεύουν σε πολιτ ικές προτάσεις .

Η  δεύτερη  αποδοχή  ε ίνα ι  ότι  δεν  θα  πάψουμε  ποτέ  να  διεκδικούμε 
πόρους έστω  με  το  υφιστάμενο  μοντέλο  κα ι  μακάρι  να  ίσχυε  το  μοντέλο  της 
Δανίας  να  ε ισπράττει  η  αυτοδιοίκηση  και  να  αποδίδει  στο  κράτος.  Όταν 
όμως  κάποιο  άλλοι  μ ίλησαν  για  Δανία  χλευάστηκαν  τρόπον  τ ινά  από 
κάποιους άλλους.  Αυτό ως μια παρατήρηση.

Όμως σήμερα  συζητούμε  έναν  προϋπολογισμό.  Έχουμε  συγκεκρ ιμένα 
νούμερα αλλά μέχρι  τώρα στις  τοποθετήσε ις  δεν  ε ίδα ότ ι  συναρτάτε αυτά τα 
νούμερα,  τους  αριθμούς  κα ι  με  ένα  τεχνικό  πρόγραμμα,  με  μια  πλειάδα 
δράσεων,  έργων,  εκατοντάδες  έργα  τα  οποία  ουσιαστικά  υλοποιούν  αυτούς 
τους αριθμούς.  

Αναφερθήκατε  λοιπόν  σε  ποσοστά,  αναφερθήκατε  σε  κατανομή  ανά 
κάτοικο  των  πλεονασμάτων  που  θα  προκύψουν  από  την  υλοποίηση  των 
υφισταμένων υποχρεώσεων σε νομούς Δωδεκανήσου κα ι  Κυκλάδων.  

Κάνω  και  μ ια  παρατήρηση  να  μου  επιτρέψετε,  κύριε  Πρόεδρε. 
Περιφερε ιακές  ενότητες  έχουμε  αρκετές,  οι  νομοί  ε ίναι  δύο.  Παραμένει  η 
ορολογία των νομών.
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Λοιπόν,  δεν  πάτε ανά κάτοικο  τα ποσά του προϋπολογισμού.  Πάνε σε 
συγκεκρ ιμένες  δράσεις  και  έργα  τα  οποία  βέβαια  συγκεκρ ιμένα  έργα 
στοχεύουν  στην  ανάπτυξη  αυτού  το  τόπου.  Δεν  χρειάζοντα ι  οι  πομπώδεις 
εκφράσεις  να  δούμε  με  ποιο  τρόπο  η  Περιφέρε ια  ή  μέσα  από  τον 
προϋπολογισμό  πως  συμβάλλε ι  στην  ανάπτυξη.  Είναι  αυτονόητο  όταν 
κανείς  αναλύσει  ή  αναγνώσει  έστω  τα  έργα  τα  οποία  ε ίναι  σε  εξέλιξη  ή  τα 
έργα  τα  οποία  προτε ίνοντα ι  να  γίνουν  σε  κάθε  περιφερειακή  ενότητα  της 
Περιφέρε ιας μας.  Αυτά και  μόνο φανερώνουν την  αναπτυξ ιακή προοπτική.

Θα ήθελα  όμως  να  μου  επιτρέψετε  λ ίγο  να  πω,  όχ ι  ως  παρατηρήσεις, 
αλλά αν θέλετε  και  ως απαντήσεις .  

Αναφερθήκατε  ότι  μειώνονται  τα  προνοιακά  στο  ήμισυ  σε  σχέση  με 
πέρσι .  Να  μου  επιτρέψετε  να  πω  ότι  πρέπει  να  δ ιαβάσουμε  πιο  πολύ  τον 
Καλλικράτη.  Η   αρμοδιότητα  για  την  χορήγηση  των  προνοιακών 
επιδομάτων  στο  μεγαλύτερο  τους  μέρος,  κα ι  ένα  ελάχιστο  μέρος  έχει  μείνε ι  
πλέον  στην  περιφέρε ια ,  έχει  καλώς  ή  κακώς  μεταφερθε ί  στους  δήμους.  Άρα 
δεν  σημαίνει  ανάλγητη  κοινωνική  πολιτ ική.  Σημαίνε ι  ότι  αυτή η  αρμοδιότητα 
μεταφέρθηκε  κάπου αλλού.  

Αναφερθήκαμε  σε  φορολόγηση  45%  σε  μεγάλες  επιχειρήσε ις .  Και 
πάλι  παράκληση,  προσωπική  μου  εκτίμηση,  καμία  αιχμή  πουθενά.  Είμαστε 
στο  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  κα ι  δεν  μπορούμε  αυτή  τη  στιγμή  έστω  και  με 
τον  περ ιορισμένο  χρόνο  να  θεωρήσουμε  ότ ι  συζητούμε  προϋπολογισμό  σε 
επίπεδο κεντρικής  κυβέρνησης σε μια βουλή.  

Αυτά  όλα  καλώς  τα  υποστηρίζετε ,  μαζ ί  σας  κι  εγώ  αν  θέλετε ,  αλλά 
αυτή  τη  στ ιγμή  πριν  πούμε  το  “καταψηφίζουμε”  να  έρθουμε  κα ι  να  δούμε 
ποια έργα  προτε ίνοντα ι ,  ποια έργα  υλοποιούνται  και  αν  πράγματι  μέσα από 
αυτά  τα  έσοδα  που  διαθέτουμε  αξιοποιούντα ι  σωστά,  έχε ι  καταρτ ιστε ί 
σωστά  ο  προϋπολογισμός.  Γ ιατί  να ι  μεν  ακούστηκαν  διάφορες  αιχμές,  δεν 
ακούστηκε  ούτε  καν  ένα  ευχαριστώ  σ '  αυτούς  που  κοπίασαν  να  συντάξουν 
αυτόν τον  προϋπολογισμό.  

Αντ ίθετα  δ ιαβάζω  το  πρακτ ικό  συνεδρίασης  της  οικονομικής 
επιτροπής  και  εκε ί  αναφέρονται  εκφράζονται  εκφράσεις  όπως  “λογιστ ικά 
τρικ  και  προχειρότητα” .  Δηλαδή  μεμφόμεθα  τους  υπαλλήλους  μας  ότ ι  
ασχολούνται  με  λογ ιστικά  τρ ικ.  Δηλαδή  αν  ε ίνα ι ,  ποιο  ε ίναι  το  λογ ιστ ικό 
τρικ ;  Να  το  πούμε,  να  το  διαβάζουμε.  Μπορεί  να  μην  έχε ι  περιέλθε ι  στην 
δική  μας  αντίληψη  κα ι  εσείς  ως  πιο  ευφυείς  το  έχετε  εντοπίσε ι .  Να  το 
ακούσουμε  και  να  το  δούμε.  Γ ιατί  αυτές  ο ι  εκφράσεις  αν  μη  τ ι  άλλο  δεν 
συνάδουν  με  την  παρουσία,  τα  πρόσωπα  και  τη  συνεδρίαση  αυτού  καθ' 
εαυτού του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Δεν  θα  ήθελα  να  επεκταθώ,  κύριε  Πρόεδρε,  περισσότερο.  Θα  ήθελα 
μόνο  πραγματικά να  παρακαλέσω τους  συναδέλφους και  να  επισημάνω έτσι 
να  εντρυφήσουν  λίγο  περισσότερο,  γ ιατί  όταν  λέμε  ότ ι  με ιώνοντα ι  ή 
αναφερόμαστε  στο  πολιτ ικό  αυτό  όργανο  το  θέμα,  που  καλά  ε ίπαμε  να 
συζητηθε ί ,  γ ια  τ ις  συγχωνεύσεις  και  λέμε  ποιες  ε ίναι  οι  δράσεις,  διαβάσαμε 
να δούμε και  ότ ι  κα ίτοι  η  αρμοδιότητα αυτή μεταφέρθηκε  στους δήμους ποια 
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σχολικά  κτήρια  συνεχίζε ι  αυτή  η  Περιφέρεια  και  ποιες  υποχρεώσεις 
καινούριες έχε ι  αναλάβε ι  γ ια να ο ικοδομήσει  νέα σχολικά κτήρ ια;  

Αναφερθήκατε  στ ις  πλημμύρες.  Διαβάσατε  να  δε ίτε  μ '  αυτούς  τους 
πεν ιχρούς  πόρους  ποια  αντ ιπλημμυρικά  έργα  προτε ίνονται  να  γ ίνουν; 
Αναφερθήκατε  στις  περιοχές  Natura που  αν  αξιοποιούνται  ή  όχ ι  με 
οποιοδήποτε  άλλο  τρόπο.  Είδατε  ενδεχόμενα  κα ι  μέσα  από  αυτές  τ ις 
περιοχές  Natura  που  όπως  καθορίστηκαν  κάποτε  –  εδώ  θα  πω  κ ι  εγώ  τη 
δική  μου  εκτ ίμηση  με  όποια  προχειρότητα  –  ενδεχόμενα  έγ ιναν  κα ι 
τροχοπέδη  όχ ι  στην  ανάπτυξη  του  τόπου  αυτού  αλλά  και  στην  εγκατάσταση 
βασικών  έργων  υποδομής  όπως  ε ίνα ι  εργοστάσια  της  ΔΕΗ  ή  άλλες 
δραστηριότητες.

Θα  ήθελα  λοιπόν  πραγματικά  να  ακούσω  με  ποια  συγκεκρ ιμένα 
επιχειρήματα  έρχεστε  κα ι  καταψηφίζετε  αυτόν  τον  προϋπολογισμό  τον 
οποίο  εμείς  θεωρούμε  και  ρεαλιστ ικό  και  υλοποιήσιμο  κα ι  να  πω  και  μέσα 
σ '  αυτά  τα  πλαίσ ια  της  ο ικονομικής  αυτής  συγκυρίας,  της  αρνητικής 
συγκυρίας,  το  ότ ι  αυτή  η  Περιφέρεια  έρχεται  και  με  πλεόνασμα  κα ι  δεν 
συμμετέχε ι  στα  310  εκατομμύρια  ε ίπατε  χρέος  ή  οτ ιδήποτε  ή  στα  άλλα  που 
διαγράφησαν,  αυτό τουλάχιστον  θα περίμενα να το  επαινέσετε  μέσα από τ ις 
ε ισηγήσεις  σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  τον  κ .  Χατζηδιάκο.  Το  λόγο  έχει  ο  κ .  Πουσσαίος 
Αντ ιπερ ιφερειάρχης Κυκλάδων.  Ο κ.  Δαδάος κα ι  μετά ο κ .  Πουσσαίος.
Κος ΔΑΔΑΟΣ:
Παρεμβαίνετε  κύρ ιε  Αντ ιπεριφερειάρχα.  Είνα ι  τακτ ική  αυτή  κα ι  ε ίναι  και 
σωστή  γ ια  να  μπορεί  να  υπάρχει  κάποιος  να  απαντά  σ '  αυτά  που  λέε ι  η  
με ιοψηφία.  Σωστός  ο  ελ ιγμός.  Όχι  αυτό  ε ίναι  σ '  αυτό  που  σας  ε ίπα 
προηγουμένως ότι  η  εμπειρ ία καμιά φορά μας διδάσκει  πολλά πράγματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Δαδάο,  έχετε  δύο λεπτά.  Τελε ιώνε ι  ο  χρόνος.
Κος ΔΑΔΑΟΣ:
Βεβαίως,  θα  ε ίμαι  πολύ  πιο  σύντομος  από  τα  δύο  λεπτά,  κύριε  Πρόεδρε. 
Άλλωστε  σκοπός,  ρόλος  και  ευθύνη  της  περ ιφέρειας  ε ίναι  ο  σωστός 
προγραμματισμός κα ι  ο αναπτυξιακός χαρακτήρας του.  

Εγώ  δεν  ξέρω  αν  ο  κ .  Αντ ιπερ ιφερειάρχης  για  τ ι  τρ ικ  μίλησε  ή  αν 
αναφερθήκαμε σε προχε ιρότητες  κλπ.  Αλλά μια και  αναφέρθηκε  σε έργα,  θα 
ήθελα  όμως  να  κάνω  μια  παρατήρηση  σ '  αυτά  που  ε ίπε  η  αγαπητή 
συνάδελφος,  η  επικεφαλής  της  παράταξης,  η  κ .  Καφαντάρη,  σχετικά  με  το 
νοσοκομείο  Σύρου.  

Θα  ήθελα  να  πω  ότ ι  παρ '  όλες  τ ις  ελλε ίψεις  σε  νοσηλευτικό  κα ι 
επιστημονικό  προσωπικό  θα  πρέπει  όταν  εκφράζουμε  σκέψεις  κα ι  απόψεις 
όπως  “το  νοσοκομείο  ε ίναι  κέντρο  μετάδοσης  ψώρας”  να  αποφεύγοντα ι 
διότι  ενόψει  τουριστ ικής  περιόδου  δεν  ε ίναι  κα ι  τόσο  σωστό.  Κλείνε ι  η 
παρένθεση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Κύριε Δαδάο ελάτε στο θέμα.
Κος ΔΑΔΑΟΣ:
Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε  Πρόεδρε.  Περιφερειακό Συμβούλιο ε ίμαστε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Το νοσοκομε ίο Σύρου ε ίναι  από τα καλύτερα της Ελλάδας.
Κος ΔΑΔΑΟΣ:
Αυτό  ακριβώς  θέλω  να  πω  ότι  έχε ι  και  τ ις  δυνατότητες  παρ '  όλες  τ ις 
ελλείψε ις .  Γνωρίζω  και  το  ενδιαφέρον  της  κ .  Καφαντάρη  τα  λέε ι  από 
ενδιαφέρον,  αλλά εγώ ήθελα να κάνω αυτήν την  τοποθέτηση.

Επειδή  όμως  ο  κ .  Αντ ιπεριφερε ιάρχης  μίλησε  περισσότερο  για  έργα, 
θέλω  να  πω  ότι  δεν  ε ίμαστε  όλοι  εμείς  εδώ  τυχαίοι .  Εδώ  μεταξύ  των 
περιφερειακών  συμβούλων  υπάρχουν  τεχν ικοί ,  υπάρχουν  αρχιτέκτονες, 
υπάρχουν μηχανικοί  που έχουν άμεσα αντίληψη για το  αντ ικε ίμενο.  

Και  όλοι  γνωρίζουμε  ότ ι  όλα  τα  έργα  δεν  ε ίναι  ίδ ια  και  δεν  κρίνονται  
όλα  το  ίδ ιο  απ'  όλους  μας.  Άλλη  δ ιαχείρ ιση  έχει  ένα  έργο  που  ανήκε ι  στο  
ΕΣΠΑ  κ ι  άλλη  δ ιαχείρ ιση  έχει  ένα  έργο  που  γ ίνετα ι  εξ  ιδ ίων  πόρων  της 
νομαρχιακής  αυτοδιοίκησης  και  τώρα  της  περιφερε ιακής  αυτοδιοίκησης. 
Γνωρίζουμε  πόσο  δαιδαλώδεις  ε ίναι  οι  δ ιαδικασίες  γ ια  ένα  έργο  το  οποίο 
έχει  υπαχθε ί  μέσα  από  το  ΕΣΠΑ,  τ ι  αδειοδοτήσε ις  χρε ιάζονται  γ ια  να 
φτάσουμε  μέχρ ι  το  πέρας  να  υπογραφεί  η  σύμβαση  και  πόσος  χρόνος 
χρειάζεται  μέχρ ι  να  ολοκληρωθεί  το  έργο  και  να  φτάσουμε  στο  σημείο  της 
υπογραφής της σύμβασης με τον  ανάδοχο.

Αυτά  όλα  τα  πράγματα  δεν  μπορεί  να  τα  κάνουμε  αχταρμά  και  να 
μιλάμε γ ια όλα τα έργα το  ίδ ιο.

Επίσης  δεν  πρέπει  να  διαφεύγει  της  προσοχής  μας  ότι  δεν  μπορούμε 
να  προγραμματίζουμε  ακριβή  αρ ιθμό  έργων  με  ακρ ιβή  αριθμό 
επιχορηγήσεων.  Δηλαδή  τ ι  θέλω  να  πω;  Δεν  μπορούμε  να  έχουμε  εκατό 
έργα και  γ ια τα εκατό έργα να έχουμε τ ις ανάλογες πιστώσεις.  

Γνωρίζετε  πάρα  πολύ  καλά  και  σας  ε ίπα  αυτό  βγαίνε ι  απ'  αυτό  που 
ε ίπα προηγουμένως  ότι  μέχρι  να  φτάσουμε  στη  διαδικασία  να  τελε ιώσει  ένα 
έργο  κατά  την  διαδρομή  πολλά  έργα  μένουν  στην  άκρη,  πολλά 
καθυστερούν,  πολλά  δεν  ωριμάζουν  κα ι  εξ  ανάγκης  ε ίμαστε  υποχρεωμένοι 
να  παρουσιάζουμε  περισσότερα  έργα  απ'  αυτά  που  ε ίμαστε  υποχρεωμένοι 
να έχουμε τ ις ανάλογες πιστώσεις .   

Δηλαδή  αν  έχουμε  πιστώσεις  γ ια  100%  έργων  πρέπει  τότε  να 
παρουσιάζουμε  έργα 120%,  130% ώστε  όταν  παρουσιαστεί  το  πρόβλημα  να 
μπορούμε  με  μια  απόφαση  τεχνικού  προγράμματος  να  παρουσιάσουμε  ένα 
καινούριο έργο για να μπορεί  να προχωρήσει .

Αυτά  τα  λέω  επειδή  προ  ημερών  άκουσα  τον  κ .  Περ ιφερειάρχη  κα ι 
ε ίπε  ότ ι  δεν  πρόκε ιται  να  δημοπρατηθε ί ,  τουλάχιστον  για  το  νομό 
Κυκλάδων,  κανένα  έργο  γ ια  οποίο  δεν  θα  έχουν  εξοικονομηθεί  ο ι  ανάλογες 
πιστώσεις .  

Σ '  αυτά επάνω που ε ίπα προηγουμένως βασίζομαι  να πω ότι  δεν  ε ίναι 
σωστό  για  το  νομό  Κυκλάδων  να  μην  παρουσιαστεί  κανένα  καινούριο  έργο. 
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Άρα  μην  περιμένετε  εμε ίς  να  ψηφίσουμε  δηλαδή   έναν  προϋπολογισμό  ή 
ένα  τεχν ικό  πρόγραμμα  στο  οποίο  δεν  προβλέπεται  έργο  καινούριο 
τουλάχιστον  για τον  νομό Κυκλάδων.  

Τελε ιώνω  κύριε  Πρόεδρε.  Θα  ήθελα  να  πω  πολλά  αλλά  κλείνω.  Δεν 
ε ίμαι  τεχν ικός,  αλλά  η  εμπειρ ία  μου,  μου  έχει  διδάξε ι  ότι  σ '  αυτά  τα  θέματα 
πρέπει  να  ε ίμαστε  κοντά  και  δεν  αμφισβητώ  το  ενδιαφέρον  το  δ ικό  σας  και 
της πλειοψηφίας.  Δεν  το αμφισβητώ.  Και  παρακαλώ να καταγραφεί .

Εκείνο  όμως  που  θέλω  να  σας  πω  ε ίναι  ότι  δ ιανύουμε  έναν  χρονικό 
ορίζοντα  τεσσάρων  ετών  που  δεν  ξέρουμε  τ ι  θα  μας  παρουσιάσει ,  δεν 
ξέρουμε  πως  θα  εξελ ιχθεί  και  η  ο ικονομική  κατάσταση  –  μιλάω  σε  γεν ικό 
επίπεδο  –  γ ια  το  οποίο  πρέπει  να  έχουν  ληφθεί  όλα  εκείνα  τα  μέσα.  Με 
αυτό  το  πράγμα  εγώ  δεν  θέλω  ούτε  να  δικαιολογήσω  τον  πρώην  Νομάρχη 
ούτε να αδικήσω τον  νυν  Περιφερειάρχη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ολοκληρώστε.  Ο χρόνος τελείωσε.
Κος ΔΑΔΑΟΣ:
Αλλά  πιστεύω ότ ι  ο  σωστός  προγραμματισμός,  δηλαδή  κάπου μέσα τη  μέση 
υπάρχε ι  το  δίκαιο  κα ι  δεν  μπορώ  να  αδικήσω  κανέναν.  Εγώ  όπως 
καταλαβαίνετε  δεν  μπορώ  να  ψηφίσω,  όπως  και  η  παράταξη  η  δική  μας, 
ούτε  τον  προϋπολογισμό  αλλά  ούτε  και  το  τεχν ικό  πρόγραμμα  όταν  γ ια  το 
νομό  Κυκλάδων  τουλάχιστον  δεν  προβλέπετα ι  σχεδόν  κανένα  καινούριο 
έργο.  Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κ .  Δαδάο.  Ο κ.  Περιφερε ιάρχης
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Θα  τοποθετηθώ  στο  τέλος  επί  του  προγράμματος  αλλά  αυτό  το  οποίο  ε ίπα 
εγώ και  το ξέρετε  ότ ι  το επιβάλλε ι  και  η δ ιαδικασία ότ ι  πρέπει  η νέα δομή,  η 
Περιφέρε ια  να  κάνε ι  τον  προγραμματισμό  της  στο  σύνολο  της  Περιφέρε ιας. 
Και  βεβαίως  γνωρίζετε  ότι  έχουν  αλλάξε ι  τα  δεδομένα.  Ο  τομέας 
δραστηριότητας  της  Περιφέρε ιας  σήμερα  ε ίναι  σε  πολύ  μεγάλο  ποσοστό 
διαφορετ ικός απ'  αυτόν  των νομαρχιών.  

Αυτό  το  οποίο  ε ίπα εγώ  ε ίναι  ανάλογα  με  τους  πόρους  που  έχε ι  κάθε 
περιοχή  θα  κάνει  κα ι  τον  προγραμματισμό  των  έργων.  Και  αυτό  το 
διαπιστώνετε  στο  πρόγραμμα.  Είπα  3-3,5  εκατομμύρια  των  Κυκλάδων  κα ι 
11 εκατομμύρια των Δωδεκανήσων.  Είναι  αποτυπωμένο μέσα.

Είπαμε  όμως  ότ ι  δεν  μπορούμε  να  κουβαλάμε  εδώ  και  χρόνια  έργα. 
Το  2011  πρέπει  να  ολοκληρωθούν  όλα  τα  έργα  τα  οποία  έρχοντα ι  από 
παλιά  κα ι  κυρίως  αυτά  τα  οποία  εντάσσουμε  ε ίναι  έργα  που  θα 
ολοκληρωθούν  μέσα  στο  2011  προκε ιμένου  αυτό  που  έλεγε  ο  κ . 
Χρυσόγελος  προηγουμένως  να  προγραμματίσουμε,  κα ι  επε ιδή  το  ε ίπα,  δεν 
υπάρχουν  έργα  περιφερε ιακής  εμβέλε ιας  που  να  καλύπτουν  δηλαδή  το 
σύνολο  της  Περιφέρειας,  υπάρχουν  δράσεις  κα ι  πολιτ ικές  περ ιφερειακές. 
Και  αυτό μας λέει  ο  νόμος ότι  πρέπει  να ακολουθήσουμε.
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Άρα  αν  θέλετε  ε ί τε  γ ιατ ί  κάποιος  παρερμήνευσε  αυτά  τα  οποία  ε ίπα 
εγώ.  Είνα ι  συγκεκρ ιμένα  κα ι  ε ίναι  αποτυπωμένα  στο  πρόγραμμα.  Οι  πόροι 
τους  οποίους  έχουμε  δ ιαθέσιμους  προγραμματίζονται  γ ια  το  2011  και  γ ια  το 
νομό Κυκλάδων κα ι  γ ια το νομό Δωδεκανήσων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κ .  Περιφερειάρχη.  Ο κ.  Χατζηιωάννου έχει  το λόγο.
Κος ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ:
Ευχαριστώ  πολύ.  Κατ '  αρχήν  δεν  θα  ήθελα  να  πω  τ ίποτα  απ'  ότ ι  ε ίπαν  ο ι 
συνάδελφοι  γ ιατ ί  δεν  θέλω  να  κουράζω  κανέναν.  Θέλω  να  μιλήσω 
ουσιαστικά  κα ι  πρακτ ικά.  Και  επίσης  δεν  θα  ήθελα  να  αδικήσουμε  τον 
αναπτυξ ιακό  προγραμματισμό  των  δύο  προηγούμενων  νομαρχιακών 
αυτοδιοικήσεων  και  ο  Δημήτρης  ο  Μπάιλας  με  τους  συναδέλφους 
νομαρχιακούς  συμβούλους  κα ι  ο  Γ ιάννης  ο  Μαχαιρίδης  ως  πρώην 
Νομάρχης.  

Ό,τ ι  βλέπουμε  να  αποτυπώνεται  σ ’  αυτό  το  πρόγραμμα  γ ιατί  αν  το 
παρατηρήσετε  ενδελεχώς  θα  δεί τε  ότ ι  τα  περισσότερα  ε ίνα ι  εγκατεστημένες 
οι  εργολαβίες  και  εκτελούντα ι .

Και  συνεχίζω  από  την  τοποθέτηση  που  έκανε  ο  συνάδελφος  μου  ο  κ . 
Δαδάος  και  γ ια  το  ζήτημα  της  αστοχίας  έργων,  αγαπητέ  Μάκη,  και  γ ια  το 
ζήτημα  των  χρηματοδοτικών  μέσων  σε  πολλά  έργα,  κα ι  βλέπουμε  το 
τεχν ικό  πρόγραμμα  αν  κανείς  έπιανε  να  το  αναλύσει  ανά  κατηγορία 
παρεμβάσεων  θα  έβλεπε,  αγαπητέ  Νίκο,  ότ ι  και  έργα  περιβάλλοντος 
υπάρχουν.  Επίτρεψε  μου  με  όλο  το  σεβασμό  κα ι  την  εκτ ίμηση  που  ε ίναι 
δεδομένη  κα ι  το  ξέρε ις .  Υπάρχουν  κα ι  έργα  περιβάλλοντος  στο  βαθμό 
βέβαια  που  υλοποιούν  οι  περ ιφέρειες  ως  συνέχε ια  γ ια  λ ίγο  χρόνο  έργα  των 
νομαρχιακών  αυτοδιοικήσεων,  γ ιατ ί  όπως  θυμάσαι ,  αγαπητέ  Νίκο,  τα 
περισσότερα  έργα  περιβάλλοντος  ήταν  ευθύνη  της  πρωτοβάθμιας 
αυτοδιοίκησης.  

Και  ο  προγραμματισμός  ο  οποίος  έχουμε  στην  ουσία  ε ίναι  ένας 
προγραμματισμός  που  οφείλουμε  να  τον  ολοκληρώσουμε  και  από  σεβασμό 
στον  προγραμματισμό  των  δύο  νομαρχιακών  αυτοδιο ικήσεων  τ ις  οποίες 
παραλάβαμε κα ι  έχουμε μια μ ικρή συνέχεια .  

Και  αν  λοιπόν  δε ίτε  προσεκτικά  τον  κατάλογο  θα  δεί τε  ότι  ε ίνα ι 
ανε ιλημμένες  υποχρεώσεις .  Υπάρχουν  εγκατεστημένες  εργολαβίες , 
υπάρχουν  νομικές  δεσμεύσεις  τ ις  οποίες  δεν  μπορούμε  να  αγνοήσουμε. 
Οφείλουμε  να  τα  ολοκληρώσουμε.  Και  θα  έλεγα  να  μην  αδικήσουμε  την 
αναπτυξ ιακή  τους  διάσταση  ακόμη  και  στη  συντήρηση  του  οδικού  δ ικτύου, 
διότι  ‘χαλεπώτερον εστ ί  το φυλάξατε τα αγαθά του κτήσασθαι ’ .  

Το  ζήτημα  δεν  ε ίναι  να  φτιάξεις  ένα  δρόμο.  Έχει  μεγάλη  σημασία  να 
τον  συντηρήσεις ,  να  τον  διαφυλάξεις,  να  τον  βελτιώσεις .  Οι  φυσικές 
καταστροφές  ε ίνα ι  επανε ιλημμένες,  τα  προβλήματα  που  έχουμε  στα  νησιά 
μας ε ίναι επανειλημμένα,  το  πρόβλημα της συντήρησης ε ίναι  δεδομένο.  Άρα 
ακόμα  και  τα  ζητήματα  συντηρήσεων  έχουν  την  αναπτυξ ιακή  τους  λογική. 
Μην  τα αδικούμε.
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Άρα,  καταλήγω  λέγοντας  ότι  αν  δε ι  κανε ίς . . .  ρεαλιστικό  το  πως 
αποτυπώνεται  όλο  αυτό  το  πρόγραμμα  υπακούε ι  έστω,  και  γ ια  μένα  ε ίναι  
πάρα  πολύ  σημαντ ικό,  στην  αναπτυξιακή  λογική  την  οποία  κατήρτησαν  οι 
δύο πρώην νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις.  

Και  δεν  ε ίμαστε  εμείς  οι  οποίοι  κατέχουμε  το  αλάνθαστο  και  μόνο 
εμείς  μπορούμε  να  σκεφτούμε  αναπτυξιακά.  Και  οι  προηγούμενοι 
συνάδελφοι  μας  ε ίχαν  την  δυνατότητα,  την  εμπειρ ία ,  την  τοπική  γνώση  να  
σχεδιάσουν  αναπτυξ ιακά  και  ουσιαστικά.   Και  θεωρώ  ότ ι  το  να 
παραλαμβάνουμε  αυτό  το  αναπτυξ ιακό  μοντέλο  ε ίναι  επ '  ωφελε ία  της 
Περιφέρε ιας μας.

Τελε ιώνω  λέγοντας  ότι  αφορά  τον  προϋπολογισμό.  Είναι  γεγονός  ότ ι 
ε ίναι  ένας  προϋπολογισμός  “χωριστ ικός”  λόγο  του  νόμου,  δηλαδή  ε ίναι 
υποχρεωμένος  ο  προϋπολογισμός  μας  να  κ ινηθεί  εστιασμένος  στο  νομό 
Κυκλάδων  κα ι  στο  νομό  Δωδεκανήσου.  Και  όπως  ξέρετε  ε ίναι  η  τελευτα ία 
φορά  που  θα  έχουμε  χωριστ ικό  προϋπολογισμό.  Ο  επόμενος  θα  ε ίναι 
ενοποιημένος.  Και  αυτό  υπακούει  σε  μια  δεδομένη  υποχρέωση  που  έχουμε 
από  ότ ι  έχει  συναφθεί  από  τ ις  προηγούμενες  αυτοδιοικήσεις.  Επίσης 
έχουμε  ένα  νέο  “αυτοδιοικητικό”  μόρφωμα.  Θα  ήθελα  περισσότερη 
αυτοδιοίκηση  κα ι  λ ιγότερη  ετεροδιο ίκηση  αλλά  τέλος  πάντων,  ένα  νέο 
μοντέλο  δ ιο ίκησης.

Αν κανε ίς λο ιπόν δ ιαβάσει ,  και  έχε ι  απόλυτο δ ίκα ιο ο  συνάδελφος μας 
ο  Αντ ιπερ ιφερε ιάρχης,  ο  Φώτης  ο  Χατζηδιάκος,  τ ι  γ ίνετα ι  με  την  πρόνοια 
που  η  μεγαλύτερη  της  δομή,  η  μεγαλύτερης  της  ευθύνη  περνάε ι  στην 
πρωτοβάθμια  αυτοδιο ίκηση,  τ ι  γ ίνετα ι  με  τα  λοιπά  ζητήματα  που  αλλάζουν 
ευθύνη  δ ιο ικητ ική,  ευθύνη  λει τουργίας,  κανε ίς  μπορεί  να  προσεγγίσει  τον 
προϋπολογισμό  με  όποια  αυστηρότητα  τον  κρ ίνει  με  μ ια  βάση  λογικής,  με 
μια  βάση  γνώσης  των  τοπικών  συνθηκών,  γνώση  του  νέου  διοικητικού 
μοντέλου  και  αυτού  που  επιβάλλε ι  ο  νόμος  ακόμη  κα ι  αν  σε  'μένα  δεν 
αρέσε ι  πλήρως.  

Αλλά  όμως  θεωρώ  ότι  δεν  πρέπει  να  αδικήσουμε  αυτήν  την 
προσπάθεια  που  έγ ινε  κα ι  από  τα  στελέχη  στα  οποία  να  εκφράσω  την  
ταπεινή  μου  ευαρέσκε ια  κα ι  από  τους  συναδέλφους  μας  τον  Γ ιώργο  τον  
Μακρυωνίτη  που  ε ίχε  την  ευθύνη  σύνταξης  του  προϋπολογισμού  κα ι  από 
όλους τους συναδέλφους που συμμετε ίχαν.  Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κ .  Χατζηιωάννου.  Το λόγο  έχε ι  ο  κ .  Παπαμανώλης.
Κος ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ:
Ευχαριστώ για  το  λόγο.  Ξεκινώντας  θα  ήθελα να  πω συγχαρητήρια βεβαίως 
στις  υπηρεσίες  της  Περιφέρειας  που  έκαναν  ένα  αγώνα  δρόμου  να 
συντάξουν  τον  προϋπολογισμό  με  δεδομένο  ότ ι  η  ΚΥΑ  με  τ ις  οδηγίες 
εκδόθηκε  τέλος  Φεβρουαρίου  οπότε  δεν  υπήρχε  δ ιαθέσιμος  ο  χρόνος  από 
τον  Ιανουάριο όπως περιμέναμε.

Έχω  να  σχολιάσω  ότι  δεν  λει τούργησε  η  επιτροπή  διαβούλευσης,  η 
οποία  προβλέπεται  από  τον  Καλλικράτη  και  από  τ ις  οδηγίες  του 
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Υπουργείου  Εσωτερ ικών,  δηλαδή  ο  προϋπολογισμός  συντάχτηκε  ερήμην 
της  τοπικής  κοινωνίας,  ερήμην  της  τοπικής  αυτοδιοίκησης  που  θα 
μπορούσε  να  προτείνε ι .  Δεν  ξέρω  αν  έγινε  συζήτηση  με  την  τοπική 
κοινωνία  από  τον  κ .  Περ ιφερειάρχη  ή  από  τα  μέλη  της  πλειοψηφίας.  Παρ ' 
όλα αυτά αν έγινε ,  δεν  έγινε  θεσμοθετημένα.

Από  την  ε ισηγητ ική  έκθεση  τώρα  που  μας  έχε ι  κατατεθε ί  πρέπει  να 
πω  ότ ι  δεν  προκύπτε ι  τεκμηρίωση,  δεν  προκύπτε ι  ουσιαστικά  η  ε ισήγηση 
για  το  ύψος  κάθε  πίστωσης.  Πχ  δεν  μπορούμε  να  γνωρίζουμε,  όπως  έτσι 
έχει  παρουσιαστε ί ,  γ ιατί  πχ  η  προμήθε ια  β ιβλ ίων  και  περιοδικών  από 
15.000€  πέρσι  προϋπολογίζεται  σε  80.000€  φέτος  ή  γ ιατί  ο ι  δαπάνες 
δημοσίων  σχέσεων  έχουν  προϋπολογιστεί  στις  200.000€.  Δηλαδή  περίμενα 
αναλυτικά  σχεδόν  σε  κάθε  πίστωση  να  υπάρχε ι  ένα  σχόλιο  που  να  λέε ι  το 
λόγο  γ ια  τον  οποίο προϋπολογίζετα ι το ποσό αυτό.  

Τέλος  θέλω  να  πω  ότ ι  με  λυπεί  το  φτωχό  πρόγραμμα  δημοσίων 
επενδύσεων  του  νομού  Κυκλάδων,  όπως ε ίπε κα ι  ο  κ .  Δαδάος.  Όταν  μιλάμε 
για  έργα  τα  οποία  χρηματοδοτούντα ι  από  ίδιους  πόρους  ή  από  ΚΑΠ  έχετε 
δίκ ιο ότ ι  αυτά ε ίνα ι τα  χρήματα,  αυτά μπορούμε να δαπανήσουμε.  

Παρ '  όλα  αυτά  υπάρχει  και  το  ε ιδικό  πρόγραμμα  εν ίσχυσης 
ανταγωνιστ ικότητας  Περιφέρε ιας  Νοτίου  Αιγαίου  στο  οποίο  υπάρχουν  έργα 
από την  πρώην  Νομαρχία  Δωδεκανήσου,  δεν  υπάρχε ι  κανένα  έργο  από την 
πρώην  Νομαρχία Κυκλάδων.  Γνώριζα ότι  τον  Νοέμβριο
Κος                        :  
. . .  στο  ε ιδικό πρόγραμμα ότι  δεν  υπάρχουν έργα των  Κυκλάδων;
Κος ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ:
Ειδικό  πρόγραμμα εν ίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.
Κος                        :  
Ναι,  δεν  υπάρχουν έργα των  Κυκλάδων;
Κος ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ:
Στον πίνακα δεν  βλέπω κάτ ι
Κος                        :  
Όχι,  όχ ι .
Κος ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ:
Δεν φαίνεται  κάτ ι  στους πίνακες
Κος                        :  
Πολύ περισσότερα απ'  ότι  
Κος ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ:
Εννοώ ως έργα δικά μας της Περιφέρεια.
Κος                        :  
Ως ενότητα  Κυκλάδων,  να ι .  Πολύ περισσότερα απ'  ότι  των  Δωδεκανήσων.
Κος ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ:
Δεν φαίνεται .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Να τελε ιώσετε κύριε Παπαμανώλη.
Κος ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 η ς  ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

35



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Να  πω  συγκεκρ ιμένα  πάντως.  Μιλάω  για  έργα  οδοποι ίας  γ ιατ ί  γνώριζα  ότι  
έχει  ώριμες  μελέτες  η  πρώην  Νομαρχία Κυκλάδων.  Είχε  καταθέσει  πρόταση 
από  τον  . . .  Έχετε  πάρει  απάντηση  απορριπτική  δηλαδή  ότι  δεν  υπάρχει 
περιθώριο να αυξηθεί ;  

Πιστεύω ότ ι  πρέπει  να  ε ίμαστε  δ ιεκδικητικο ί .  Σας λέω με  ενοχλε ί  αυτή 
η  φτώχεια  του  προγράμματος  δημοσίων  επενδύσεων  του  νομού  Κυκλάδων 
με  σκεπτικό  ότι  υπάρχουν  μελέτες  και  τα  έργα,  εφόσον  βρεθούν τα  χρήματα 
από το  ΕΠΕΑ,  θα μπορούσαν να προχωρήσουν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κ .  Παπαμανώλη.  Το λόγο  έχε ι  ο  κ .  Περδικάρης και  μετά  ο 
κ .  Σιγάλας.  Ποιος προηγεί ται ;  Βρεί τε  τα.
Κος                        :  
Κύριε Πρόεδρε,  έχει  ζητήσε ι  το λόγο  ο πρώην κ.  Νομάρχης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Δεν το έχω σημειώσει .  Όνομα πε ίτε μου.  Δεν  το  ε ίδα.
Κος                        :  
Ο κ.  Μπάιλας
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Μόλις  τελειώσουν  τ ις  τοποθετήσεις  ο ι  περιφερε ιακοί  σύμβουλοι  θα  δώσω το 
λόγο  κα ι  στον  κ.  Μπάιλα.  Μην  έχετε  αγωνία.  Το λόγο  έχε ι  ο  κ .  Περδικάρης.
Κος ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ:
Επικεντρώνομαι  στο  κύριο  ζήτημα  ότι  πραγματικά  ο  προϋπολογισμός,  και 
αυτός  ο  προϋπολογισμός φυσικά,  υπόκε ιται ,  το  παραδέχεται  κα ι  η  ε ισήγηση 
φυσικά,  στις  οδηγίες,  εντολές  θα  το  πω  καλύτερα,  της  ΚΥΑ  και  της 
αντίστοιχης εγκυκλίου που έχει  εκδοθε ί  και  φέτος υπ’  αρ.  3907/2011.

Ακόμη  κα ι  με  τον  τύπο  αλλά  κυρίως  με  το  περιεχόμενο  το 
προϋπολογισμού  το  ότι  επιβάλλεται  από τον  ίδ ιο  το  νόμο  και  τη  σχετ ική  ΥΑ 
να  ακολουθεί  συγκεκρ ιμένο  τύπο  προκε ιμένου  να  μην  ξεφύγε ι  από  τ ις 
απαιτήσε ις  κα ι  τ ις  προδιαγραφές  που  βάζε ι  η  κεντρ ική  κυβέρνηση  κα ι  σε 
αρκετά  σημεία,  έχω  μαζί  μου  αυτήν  την  ΚΥΑ  κυρίως  από  το  άρθρο  4  που 
αναφέρετα ι  στους  βασικούς  στόχους  κατάρτισης  του  προϋπολογισμού,  άμα 
αναγνώσουμε όπως πρέπει  κάποιες διατυπώσεις γ ίνεται  σαφέστατο:

“Βασικοί  στόχοι  γ ια  την  κατάρτιση  του  προϋπολογισμού  των 
περιφερειών  του  2011  ε ίναι  η  συγκράτηση  των  δαπανών  κα ι 
ορθολογικότερη  δ ιαχείρ ιση  των  πόρων,  βελτίωση  αποτελεσματικότητας  και 
αποδοτικότητας  –  τ ι  σημαίνουν  αυτά  άραγε;  -  γ ια  δημοσιονομική  διαχείρ ιση 
με όσο το  δυνατόν μικρότερη δέσμευση των οικονομικών  πόρων” .

Παραπέρα:  

“Ενίσχυση  των  παραγωγικών  επενδύσεων  και  επίτευξη  επαρκών 
ρυθμών  ανάπτυξης  με  στόχο  την  με ίωση  του  ελλε ίμματος  της  Γενικής 
Κυβέρνησης” .
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Νομίζω  ότι  ε ίναι  αρκετά  σαφές  ότι  πρέπει  να  οδηγηθούμε  με  τη 
σύνταξη  και  την  εφαρμογή  ενός  προϋπολογισμού  και  γ ια  τ ις  περ ιφέρειες , 
που  κατά  τα  άλλα  ε ίναι  α ιρετές  κα ι  δεν  ε ίναι  κυβερνήσεις  όπως  λέμε  σε 
άλλες  περιπτώσεις ,  πρέπει  να προσαρμοστούμε  σ '  αυτόν  τον  βασικό στόχο. 
Και  αυτός  ο  προϋπολογισμός αρκετά  καλά τα  καταφέρνει  να  προσαρμόζεται 
σ '  αυτό το στόχο της γεν ικής κυβέρνησης.  

Παραδείγματα άλλα επιμέρους διατυπώσεων πέραν από το άρθρο 4:

“Αποδέχεται  δυνατότητα  δανε ισμού  από  τ ις  τοπικές  αυτοδιο ικήσε ις  – 
δηλαδή  από  την  περ ιφέρεια  –  γ ια  χρηματοδότηση  “επενδύσεων”  -   εγώ  το 
βάζω  σε  ε ισαγωγικά.  Γ ια  τ ι  επενδύσεις  άραγε  δ ίνε ι  δυνατότητα,  γ ια  να  μην 
το  πω  εξωθεί ,  όταν  περ ικόπτε ι  τ ις  διαθέσιμες  πιστώσεις ;  -  γ ια  επενδύσεις ,  
γ ια τα χρέη που έχε ι  η  τοπική αυτοδιοίκηση” .

Και  παρακάτω  λέε ι :  “Δεν  επιτρέπεται  από  το  νόμο  δανε ισμός  για 
κάλυψη  λε ιτουργικών  αναγκών” .  Γ ιατί  κατά  το  πνεύμα  της  κεντρ ικής 
κυβέρνησης  κα ι  το  νόμου  προφανώς  δεν  ε ίνα ι  επένδυση  ο ι  λε ι τουργικές 
δαπάνες.  

Όπως  σε  άλλο  σημε ίο  παρακάτω  αναφέρεται  “γ ια  την  όσο  γ ίνετα ι 
με ιωμένη  διάθεση  χρημάτων”  γ ια  τ ις  αμοιβές  αλλά  κα ι  τ ις  υπερωρίες  του 
προσωπικού.  Κάπου  διατυπώνει ,  θεωρεί  ότι  ο ι  υπερωρίες  του  προσωπικού 
υποτίθεται  ότ ι  ε ίνα ι  γ ια  να  καλυφθούν  έκτακτες  ανάγκες  και  όχ ι  πάγιες  τη 
στιγμή  που γνωρίζουμε  πολύ καλά,  κα ι  το  γνωρίζουν  και  οι  νομοθέτες  και  η 
κεντρ ική  εξουσία,  ότι  το  προσωπικό  σε  όλη  τη  δημόσια  δ ιο ίκηση,  και  στην 
περιφερειακή  προφανώς,  ε ίνα ι  αρκετά  κάτω  από  τ ις  πραγματικές  ανάγκες 
και  ο ι  όποιες υπερωριακές απασχολήσεις  γ ίνοντα ι  αναγκαστικές κα ι  την  ίδ ια 
στιγμή  παρεμβάλει  εμπόδια  κα ι  δυσκολίες  στο  να  καταβάλλοντα ι  οι  
αποζημιώσεις στο έπακρο.

Και  έχουμε  φαινόμενα  που  αρκετό  προσωπικό  δουλεύει  πέραν  από 
τ ις  υποχρεώσεις  του  κα ι  αμφιβάλλω  κατά  πόσο  αμείβετα ι  ανάλογα  με  την 
υπερωριακή του απασχόληση ή όχι .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ολοκληρώστε.
Κος ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ:
Ολοκληρώνω.  Γ ια  το  τεχν ικό  πρόγραμμα.   Φυσικά  και  αναφέρονται  έργα 
που  χρειάζεται  να  γίνουν.  Δεν  λέμε  τ ίποτα  περ ί   του  αντ ιθέτου.  Αλλά  ε ίναι 
προφανέστατα  πολύ,  πολύ  κάτω  από  τις  πραγματικές  ανάγκες  και 
απαιτήσε ις κα ι  ιδ ια ίτερα για την  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έχει  κλε ίσει  ο  κατάλογος  σας  το  λέω.  Αν  ανοίγει  ένας-ένας  δεν  θα 
τελειώσουμε ποτέ.  Σας παρακαλώ.
Κος ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ:
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την  νησιωτική  περ ιοχή  μας  που  προφανώς  ε ίναι  αυξημένες  ο ι  ανάγκες.  Και  
αναφέρομαι  ενδεικτ ικά  αντισε ισμική  προστασία,  που  ανέφερε  κα ι  η 
συντρόφισσα  η  Λίλα  πριν,  δασοπροστασία,  αντ ιδ ιαβρωτικά  κα ι 
αντιπλημμυρικά έργα.  

Απ'  ότι  δ ιαπιστώνω  οι  δαπάνες  που  προβλέπονται  κα ι  από  τον 
προϋπολογισμό,  τα  νούμερα  τα  συγκεκρ ιμένα,  ε ίναι  γ ια  να  καλυφθούν  ίσα- 
ίσα  κάποια  ελάχιστα  έργα  αντ ιδ ιαβρωτικά  κατά  της  διάβρωσης  μετά  τ ις 
πυρκαγιές  τ ις μεγάλες στη Ρόδο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν,  τελειώσατε κύριε Περδικάρη.
Κος ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ:
Μισό λεπτό,  κύριε Πρόεδρε,  τελε ιώνω.  Μην  ε ίσαι τόσο βιαστ ικός.  

Ένα  τελευταίο  που  θα  ήθελα  να  πω  είναι  ότ ι  θεωρούμε,  κα ι  ε ίναι  το 
κύριο  που  προτείνουμε  εμείς,  θεωρούμε  ότι  πέραν  από  μοντέλα  Δανίας  και  
όποια  άλλα  μοντέλα,   εμείς  επαρκέστατο  θεωρούμε  να  χρηματοδοτε ίται  η 
όποια  τοπική  διοίκηση  άμεσα  από  τον  κρατικό  προϋπολογισμό  κα ι  όχ ι  να 
αναζητε ί  η  ίδ ια  να  ε ισπράττει  κα ι  να  αποδίδε ι  στη  συνέχεια.  Αρκετά 
ε ισπράττονται  κα ι  από  την  άμεση  φορολογία  των  πολιτών  κα ι  πολύ 
περισσότερο από την  έμμεση που ε ίναι  και  η πιο αντ ιδημοκρατική.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  κύριε  Περδικάρη.  Τελε ίωσε  ο  χρόνος.  6  λεπτά.  Είναι  3  λεπτά 
για  κάθε  τοποθέτηση.  Δεν  θα  τελειώσουμε  ποτέ.  Ο  κ.  Πουσσαίος  έχει  το 
λόγο.
Κος ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ:
Κατ'  αρχήν  θέλω  να  ευχαριστήσω  όλους  όσους  συνέβαλαν  στην  κατάρτιση 
του  προϋπολογισμού  γιατ ί  πρέπει  να  αναγνωρίσουμε  όλοι  ότ ι  ε ίναι  πρώτη 
φορά  που  ένας  προϋπολογισμός  σε  επίπεδο  περιφέρε ιας  καταρτ ίστηκε  και 
προσπάθησαν  να  συγκληθούν  όλες  αυτές  ο ι  απόψεις ,  να  ξεπεραστούν 
αυτές  ο ι  δυσκολίες ,  οι  οποίες  ε ίναι  δεδομένες  κα ι  πρέπει  να  το 
αναγνωρίσουμε.  

Και  βέβαια  να  γίνε ι  μ ια  προσπάθεια  ώστε  να  τηρηθούν  ο ι  δεσμεύσεις 
και  ο ι  υποχρεώσεις .  Δεν  ε ίναι  μόνο  θέμα  απόδοσης  σεβασμού  αλλά  κα ι  
νομική  δέσμευση  και  υποχρέωση  της  υλοποίησης  όλων  όσων  έχουν 
σχεδιαστε ί  από τ ις δυο προηγούμενες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις.  

Και  αυτά  τα  έργα,  αυτές  ο ι  δράσεις  καλύπτουν  ένα  μεγάλο  ποσοστό,  
ίσως  στ ις  Κυκλάδες  περίπου  το   80%,  του  συνολικού  ποσού  το  οποίο 
διατίθετα ι γ ια δράσεις και  έργα.  

Άρα  το  υπόλοιπο  καλούμεθα  να  διαχειρ ιστούμε  προσπαθώντας  να 
καλύψουμε  περ ισσότερο  αυτές  τ ις  θέσε ις  σύμφωνα  με  τ ις  εξαγγελίες  μας, 
δηλαδή  έργα  ή  δράσεις  ο ι  οποίες  έχουν  να  κάνουν  με  την  προστασία  του 
περιβάλλοντος,  με  τον  πολιτ ισμό  κα ι  με  κάποιες  ανάγκες,  ο ι  οποίες 
πιστεύω ότ ι  πρέπει  να  αντ ιμετωπιστούν  και  ενδεχομένως  σε  έναν  βαθμό να 
ε ίχαν σχεδιαστε ί  και  από τ ις προηγούμενες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις.  
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Για  τ ις  Κυκλάδες  θέλω  να  πω  ότ ι  ο  προϋπολογισμός  υποχρεωτικά 
πρέπει  να  καλύψει  πρωτίστως  τ ις  ανελαστικές  λει τουργικές  δαπάνες, 
ποσοστό  που  παρουσιάζεται  περίπου  στο  40%  του  συνολικού  ύψους  του 
προϋπολογισμού,  των  δ ιαθέσιμων  πόρων.  Είνα ι  μια  αναγκαιότητα  την 
οποία δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε.  

Μ'  αυτόν  τον  τρόπο θέλω να καταδε ίξω ότ ι  τα  υπόλοιπα,  τα  διαθέσιμα 
ε ίναι  πάρα  πολύ  περιορισμένα.  Και  επαναλαμβάνω  ότι  υποχρέωση  έχουμε 
να  υλοποιήσουμε  το  πρόγραμμα  κα ι  τ ις  νομικές  δεσμεύσεις  που 
κληρονομήσαμε από την  προηγούμενη  νομαρχιακή αυτοδιοίκηση.  

Δεν  υπάρχει  καμία  αμφιβολία  ότι  όλα  τα  προγράμματα,  τα  οποία 
μπορεί  να  τρέχουν  ε ίτε  μέσω  του  ΕΣΠΑ  ε ίτε  μέσω  του  ε ιδικού 
προγράμματος  ε ίτε  μέσω  των  τομεακών  προγραμμάτων  των  υπουργε ίων 
ε ί τε  μέσω  ευρωπαϊκών  άλλων  προγραμμάτων,  η  θέση  μας  θα  ε ίναι  άκρως 
διεκδικητ ική.  

Ήδη  ετο ιμάζουμε  προτάσεις ,  ήδη  κάνουμε  τον  σχεδιασμό  που 
χρειάζεται προκειμένου να έχουμε κα ι  έναν  αριθμό ώριμων προτάσεων έτσι 
ώστε  την  στιγμή  που  ανοίγετα ι  κάποιο  πρόγραμμα  να  έχουμε  θέση  κα ι  να 
το  δ ιεκδικήσουμε,  γ ιατί  μην  ξεχνάε ι  κανένας  μας  κα ι  καμία  ότ ι  όλα  αυτά  τα  
έργα  έχουν  μπει  σε  ένα  ανταγωνιστικό  περιβάλλον,  αξιολογούνται  όλες  οι  
προτάσεις  και  σε  κανέναν  δεν  χαρίζεται  τ ίποτα.  Ούτε  μπορούμε  να  δίνουμε 
από  την  άλλη  φρούδες  υποσχέσε ις  στον  κόσμο  ότι  να ι ,  εξασφαλίσαμε  με 
μια μελέτη,  με  μια πρόταση και  τα  χρήματα και  το έργο.  

Νομίζω  ότι  αυτές  ο ι  λογ ικές  πρέπει  να  ξεπεραστούν.  Πρέπει  να 
διαχειρ ιστούμε  όσο  γ ίνετα ι  καλύτερα  κα ι  με  τον  πιο  ασφαλή  τρόπο  αυτούς 
τους  πόρους.   Η  χρονική  περ ίοδος  ε ίναι  πάρα  πολύ  μικρή.  Ιδια ίτερα  για  το  
ΕΣΠΑ αυτή τη  περίοδος η  οποία υπολείπεται  ε ίναι  πάρα πολύ περιορισμένη 
σε  σχέση  με  τ ις  ανάγκες,  τ ις  οποίες  έχουμε  να  καλύψουμε,  κα ι  αυτό  φυσικά 
δεν πρέπει  να το ξεχνάμε αλλά πρέπει   να το  λάβουμε σοβαρά υπόψη.  

Όσον  αφορά  τα  τρ ικ  τα  οποία  βλέπω  εδώ  μέσα  στο  αποφασιστικό 
κομμάτι  που  καταγράφετα ι  κατά  τη  συζήτηση  στην  οικονομική  επιτροπή, 
δεν  νομίζω  ότι  κανένας  υπηρεσιακός  από  τα  στελέχη,  όσοι 
επεξεργάστηκαν,  ε ίχαν  δ ιάθεση  ή  ε ίναι  σε  θέση  να  επεξεργαστούν  τα 
στοιχε ία με τέτο ιο τρόπο που να τα παρουσιάσουν διαφοροποιώντας τα από 
την  πραγματικότητα.  

Είναι  μ ια  παραδοχή  αυτή  που  δεν  μπορούμε  να  παραγνωρίσουμε,  ότι 
όλη  η  επεξεργασία  έχε ι  γ ίνε ι  με  τον  πλέον  αξιόπιστο  τρόπο  από  έμπειρα 
στελέχη  και  ανθρώπους  οι  οποίοι  σε  καμία  περ ίπτωση  δεν  παίζουν  την 
καριέρα  τους,  ούτε  θέλουν   να  εκτεθούν  ούτε  κα ι  να  εκθέσουν.  Αυτά  τα 
στοιχε ία  ε ίμαστε  υποχρεωμένοι  να  τα  αποδεχτούμε,  να  τα  παραδεχτούμε 
και  βάσει  αυτών σχεδιάσαμε.

Και  θέλω  να  πω  κλε ίνοντας  ότ ι  εκ  του  αποτελέσματος  κρ ινόμεθα. 
Σήμερα  μιλάμε  για  τον  προϋπολογισμό  και  όχι  γ ια  απολογισμό.  Ας  έχουμε 
λοιπόν  το  χρόνο  μπροστά  μας  να  μπορέσουμε  τουλάχιστον  να 
υλοποιήσουμε τον  προϋπολογισμό.  
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Και  εδώ  ε ίμαστε  στο  τέλος  του  χρόνου,  στην  αρχή  της  επόμενης 
χρονιάς  να  δούμε  κατά  πόσο  πετύχαμε  αυτό  το  δύσκολο  πραγματικά  στόχο 
που  έχουμε  βάλει ,  δηλαδή  όλα  τα  έργα  τα  οποία  έχουν  αναληφθεί  από  τ ις 
προηγούμενες  περ ιόδους να  ολοκληρωθούν  μέσα στην  χρονική  περίοδο του 
2011.  

Αυτό  θα  αποτελέσε ι  έναν  άθλο.  Δεν  ξέρω  αν  συνε ιδητοποιούμε  τη 
δυσκολία  του  εγχειρήματος.  Αλλά  εκεί  θα  μπορέσουμε  να  δώσουμε  και  τα 
πραγματικά  στοιχε ία  ως  απολογισμό.  Σήμερα  όμως  μιλάμε  για  τον 
προϋπολογισμό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κύρ ιο Αντ ιπεριφερειάρχη.  Το λόγο  έχει  ο  κ .  Σ ιγάλας για 3  
λεπτά  κα ι  μετά  ο  κ .  Μακρυωνίτης  κα ι  μετά  κλείνε ι  ο  κύκλος.  Αν  πάμε  στους 
αρχηγούς  των  παρατάξεων  μετά  ήδη  μιλήσατε  10  και  15  λεπτά.  Εντάξει .  Τα 
ίδια  δεν  τα  ακούσαμε;  Συγγνώμη  δεν  έχετε  το  λόγο.  Ο  κ.  Σιγάλας  έχε ι  το 
λόγο.  Δεν  έχετε  το λόγο.  Ο κ.  Σ ιγάλας.
Κος ΣΙΓΑΛΑΣ:
Θα  ήθελα  να  φέρω  εδώ  στο  σώμα  την  προσωπική  μου  εμπειρ ία  από  την 
προηγούμενη  τετραετ ία  που  ήμουν  πάλι  στην  οικονομική  επιτροπή  και  την 
ε ίχα παρακολουθήσει  κα ι  την  παρακολουθώ από κοντά.  Και  συμμετείχα σαν 
μέλος  της.

Πάλι  κα ι  στα  τέσσερα  αυτά  χρόνια  ο  προϋπολογισμός  που 
παρουσιαζόταν  χαρακτηριζόταν  υγιής  και  ρεαλιστ ικός.  Και  βεβαίως 
απέναντ ι  σ '  αυτή  τη  λογική  κα ι  απέναντι  σ '  αυτή  τη  σύνταξη  των 
προϋπολογισμών  εμείς  ήμασταν  απέναντι .  Και  γ ια  ποιό  λόγο  ήμασταν 
απέναντ ι ;

Γ ιατί  καθαρά  κάθε  χρόνο  πετσοκοβόντουσαν  κα ι  πετσοκόβονται 
χρηματοδοτήσεις  κα ι  παροχές  που  θα  έπρεπε  να  έρχονται  στην  πρώην 
νομαρχία κα ι  σήμερα στην  Περιφέρεια .

Στην  πρόσφατη  συνεδρίαση της  ο ικονομικής  επιτροπής με  τα στοιχε ία 
αυτά  που  ε ίδαμε,  κα ι  αναγνωρίζουμε  βεβαίως  ότ ι  έχε ι  γ ίνε ι  μια  πάρα  πολύ 
καλή  δουλειά  από  την  υπηρεσία,  ένα  κύριο  χαρακτηριστ ικό  έχει ,  ότ ι  ε ίναι 
προσαρμοσμένο,  αυτά  που  ε ίπε  και  η  Λίλα,  στη  λογική  της  εξοικονόμησης 
των 500 εκατομμυρίων ευρώ που λέε ι  η  Τρόικα κα ι  η Κυβέρνηση.  

Και  εδώ  εμείς  δεν  μπορούμε  να  υιοθετήσουμε  τέτοιες  λογ ικές.  Όχι 
απλά  θα  χε ιροτερέψουμε,  θα  μας  πάρει  κα ι  θα  μας  σηκώσει  το  επόμενο 
διάστημα.  Και  το  ερώτημα  ε ίναι  αυτές  όλες  οι  ανάγκες,  που βεβαίως πρέπει 
να  καταγράφοντα ι  στον  προϋπολογισμό  και  αλίμονο  να  μην  καταγράφοντα ι , 
όλες  αυτές  ο ι  ανάγκες  που  υπάρχουν  στα  νησιά  μας  και  γενικότερα  στους 
εργαζόμενους,  στην  Περιφέρεια μας,  πώς θα καλυφθούν;  

Εμείς  λέμε  θα  μπούμε  ακόμη  βαθύτερα  στις  τσέπες  τους;  Γ ι '  αυτό  το 
λόγο  εμε ίς  σε  καμία  περ ίπτωση  δεν  θα  υιοθετήσουμε  αυτή  τη  λογική,  όχι 
απλά  απέναντ ι  θα  ε ίμαστε  αλλά  θα  παλέψουμε  την  ανατρέψουμε.  Είναι 
ξεκάθαρο  δηλαδή  ότι  πάμε  από  το  κακό  στο  χειρότερο  κα ι  το  παραδέχεστε 
και  το παραδέχονται  όλοι .
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Ε,  σε  αυτή  την  κατάσταση  εμε ίς  θα  σιωπήσουμε;  Θα  σηκώσουμε  τα 
χέρια ψηλά;  Θα πούμε ναι  καλά ε ίναι ;  Αγάμους σφάξαμε  για να  αγιάσω;  Σας 
ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Το  λόγο  έχει  ο  κ .  Μακρυωνίτης  και  κλείνε ι  ο  κύκλος.  Εάν  απαντάει  ο  ένας 
στον  άλλον,  δεν θα τελειώσουμε ποτέ.  Τοποθετηθήκατε.  
Κος ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ:
Κατ'  αρχήν,  συνάδελφοι ,  θα  ήθελα  να  πω  ένα  μεγάλο  ευχαριστώ  στους 
υπηρεσιακούς  παράγοντες  κα ι  θα  τους  αναφέρω ονομαστικά  που δύο  μήνες 
τώρα  δούλεψαν,  συνεργάστηκαν  άψογα  μεταξύ  τους  κα ι  εννοώ  τις 
υπηρεσίες  Δωδεκανήσου  και  Κυκλάδων,  στην  Πόπη  Διακαντώνη,  Πόπη 
Αλεβίζου,  Βαγγέλη  Μαούτσο,  Τρ ιαντάφυλλο  Καραγιάννη,  Γ ιάννη  Αλβέρτη 
και  Δημήτρη Δουρή.  

Πραγματικά  ήταν  μια  δύσκολη  προσπάθεια  λόγω  της  ιδ ια ι τερότητας 
όπως ε ίπα και  στην  απογραφή.  Τους ευχαριστώ θερμά.

Θέλω  να  πω  κάτι  το  οποίο,  επειδή  ακούστηκαν  πολλά  και  από  τον  κ .  
Χατζηιωάννου  τελευταία  γ ια  τον  σχεδιασμό  των  πρώην  νομαρχιακών 
αυτοδιοικήσεων,  πρέπει  να  πω  ότι  εμείς  καταρτ ίζοντας  το  τεχνικό 
πρόγραμμα  όσα  έργα  συμπεριλαμβανόντουσαν  στον  προϋπολογισμό  της 
πρώην  νομαρχιακής  αυτοδιοίκησης  Κυκλάδων  κα ι  δεν  ήταν 
συμβασιοποιημένα,  δεν  ε ίχαν  σύμβαση  απλά  ήταν  τ ί τλοι  κα ι  προφανώς  δεν 
υπήρχαν  κα ι  οι  αντ ίστοιχες  πιστώσεις ,  αυτά  ε ίναι  περ ίπου  80  έργα  και  
δράσεις ύψους περίπου 14.000.000€.  

Οπωσδήποτε  αν  ε ίχαν  συμπεριληφθεί  και  ένα  μέρος  από  αυτά  στον 
σημερινό  προϋπολογισμό,  ο  προϋπολογισμός  δεν  θα  μπορούσε  να 
χαρακτηριστε ί  ούτε  ρεαλιστ ικός ούτε  υγιής.

Τα  έργα  που  συμπεριλάβαμε  ε ίνα ι  αυτά  τα  οποία  υπήρχαν  νομικές 
δεσμεύσεις.  Γ ια  να  μην  υπάρχε ι  κάποια  παρεξήγηση  επειδή  ε ίναι  εδώ  και  ο 
κ .  Μπάιλας,  ο  πρώην  Νομάρχης,  κα ι  ίσως  άκουσε  ότι  όλος  ο  σχεδιασμός 
υλοποιε ίται ,  κάνω αυτήν την  παρέμβαση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  τον  κ .  Μακρυωνίτη.  Όταν  άνοιξα  τον  κατάλογο,  έγραψα 
κάποια  ονόματα.  Εάν  συνεχ ίσουμε  στην  πορεία  που  τοποθετε ίται  κάθε 
ένας,  δεν  θα  τελειώσουμε.  Ποιος  έχει  ζητήσει  το  λόγο  κα ι  δεν  το  ε ίδα;  Ο κ.  
Κατσοτούρκης.  Έχε ι  ζητήσει  άλλος;  Έπρεπε  να  ε ίχατε  σηκώσει  το  χέρ ι  σας 
όλοι .  Ο κ.  Κατσοτούρκης 2 λεπτά.
Κος ΚΑΤΣΟΤΟΥΡΚΗΣ:
Πρόεδρε,  τ ι  να  κάνω;  Σηκώνω  το  χέρ ι  μου  επάνω.  Δεν  έχω  μάθε ι  να 
φωνάζω.  Αυτόν  το  σεβασμό μην τον  θεωρείτε .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συγγνώμη.
Κος ΚΑΤΣΟΤΟΥΡΚΗΣ:
Παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Για  τ ις  τοποθετήσε ις  τα  ονόματα  ε ίναι  καθήκον  του  Γραμματέα  κα ι  μου  τα 
δίδε ι .  Εφόσον  κάνετε  χρήση του κανονισμού.  Συνεχίστε .
Κος ΚΑΤΣΟΤΟΥΡΚΗΣ:
Εγώ  παίρνω  το  λόγο  για  δύο  ακριβώς  πράγματα.  Πρώτον,  γ ια  να  θυμίσω 
ότι  η  Περιφέρε ια  μας  δεν  ε ίνα ι  μόνο  στερ ιά.  Είναι  κα ι  θάλασσα.  Να  πω 
επίσης  ότ ι  δεν  υπάρχε ι  Υπουργείο  Γεωργίας,  υπάρχει  Υπουργε ίο  Αγροτ ικής 
Ανάπτυξης  κα ι  Τροφίμων  κα ι  υπάρχε ι  κα ι  Υπουργείο  Θαλασσίων 
Υποθέσεων,  Νήσων κα ι  Αλ ιε ίας,  το οποίο δεν αναφέρετα ι  πουθενά.

Όσον αφορά γ ια τ ις πολιτ ικές.  Μιλάμε για την  πολιτ ική όσον αφορά τη 
χρήση  γης  για  τον  γεωργικό  τομέα,  γ ια  την  . . .  γ ια  τα  δ ιάφορα.  Δεν  ξέρω. 
Πουθενά  κουβέντα  γ ια  την  αλιε ία.  Εάν  δεν  μιλήσουμε  γ ια  ολοκληρωμένη 
διαχείρ ιση  των  αλ ιευτ ικών  πόρων  σε  επίπεδο  Περιφέρε ιας  Νοτίου  Αιγαίου, 
δεν  έχει  και  νόημα  να  μιλάμε  γ ια  όλα  τα  υπόλοιπα  όταν  όλος  ο  θησαυρός 
κρύβετα ι  μέσα  στην  θάλασσα  και  εξαρτώνται  τα  νησιά  μας  κα ι  σε  επίπεδο 
τουρισμού  κα ι  σε  επίπεδο  παραγωγής  κα ι  σε  επίπεδο  περιβάλλοντος  και 
όλα αυτά τα στοιχεία,  τα  οποία δένουν αυτή τη  λεγόμενη νησιωτικότητα.

Άρα  λοιπόν  ε ίμαι  της  γνώμης  ότ ι  αυτό,  δεν  ξέρω  πως  μπορεί  να 
προστεθε ί ,  κύριε  Πρόεδρε,  κα ι  να  μην  με ίνε ι  γράμμα  κενό  υπηρεσίες 
αλιε ίας.  Αυτό δεν  τα ιρ ιάζει  κατ '  αρχάς εκεί  που το  θέσατε,  γ ιατ ί  ε ίπαμε άλλο 
το ένα υπουργε ίο,  άλλο το άλλο υπουργείο.

Και  το  δεύτερο  ε ίναι  αυτή  η  πολιτ ική  δεν  θα  πρέπει  να  μεταφράζεται 
μέσα  στον  προϋπολογισμό  και  στο  τεχνικό  μας  πρόγραμμα  που  να  έχει 
σχέση κα ι  με  αυτόν  τον  χώρο που λέγετα ι  θάλασσα;  Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Τζανακόπουλος έχει  το λόγο.  Σύντομα,  2 λεπτά.
Κος ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
Ένα  λεπτό  κύριε  Πρόεδρε.  Κατανοούμε  την  ιδ ια ι τερότητα  του 
προϋπολογισμού  του  2011  λόγω  της  μεταβατικότητας  που  έχει .  Όμως  με 
εξέπληξε  δυσάρεστα  το  γεγονός  ότι  στο  τεχν ικό  πρόγραμμα  γ ια  την 
περιφερειακή  ενότητα  Πάρου-Αντ ιπάρου,  εάν  δεν  κάνω  λάθος,  δεν 
προβλέπεται  κανένα  νέο  έργο  αλλά  περιλαμβάνε ι  μόνο  υποχρεώσεις  γ ια 
έργα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί  ή ε ίνα ι υπό περάτωση.  

Έψαξα  γ ια  ένα  συγκεκρ ιμένο  έργο,  το  οποίο  σύμφωνα  με  ενημέρωση 
που  ε ίχα  από  το  πρώην  επαρχείο,  ήταν  σ ίγουρο  ότι  θα  περ ιληφθε ί  στο  νέο 
τεχν ικό  πρόγραμμα.  Το  έργο  αυτό  στην  ανακαίνιση-αναπαλαίωση  των 
παραδοσιακών  ανεμόμυλων  που  βρίσκονται  μπροστά  από  το  Δημαρχείο 
Πάρου στην  Αγία Άννα.  Δυστυχώς,  ούτε  αυτό το έργο περιελήφθη.

Η  αναπαλαίωση  των  ανεμόμυλων  ε ίναι  μ ια  επιτακτική  ανάγκη  γ ιατί  ο ι 
ανεμόμυλοι  αποτελούν  μέρος  της  ταυτότητας  κα ι  της  φυσιογνωμίας  της 
Πάρου.  Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κ .  Τζανακόπουλο.  Το λόγο  έχε ι  ο  κ .  Μπάιλας.  Να πάει  σε  
κάποιο  μ ικρόφωνο.  Σύντομα,  3  λεπτά.  Έχετε  το  λόγο  κύριε  Μπάιλα.  Βάσει 
του  κανονισμού,  του  οποίου κάνω χρήση,  το  σχέδιο  που έχω στα  χέρ ια μου 
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επιτρέπεται  μετά  τ ις  τοποθετήσεις  των  περιφερε ιακών  συμβούλων  να  δοθε ί 
ο λόγος  κα ι  σε άλλους.
Κος ΜΠΑΪΛΑΣ:
Κύριε  Πρόεδρε,  αν  σας  φέρνω  σε  δύσκολη  θέση  να  μην  μιλήσω.  Δεν  έχω 
πρόβλημα.  Γ ιατί  ε ίδα  ότι  τον  λόγο  μου  τον  δώσατε  μετά  από  παράκληση 
των νομαρχιακών συμβούλων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Όχι,  έκανα  αυτό  που  προβλέπει  το  σχέδιο  κανονισμού.  Πήγα  στην  Αθήνα.  
Έχω ενημερωθεί ,  το ξέρω πολύ καλά.  Έχετε  το  λόγο.
Κος ΜΠΑΪΛΑΣ:
Και δεν  ξέρω αν θα πρέπει  να ευχαριστήσω τους νομαρχιακούς συμβούλους 
ή  εσάς,  αλλά  εν  πάση  περιπτώσει  εγώ  επειδή  ε ίμαι  ευγεν ικός  άνθρωπος 
σας ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Μπάιλα,  τον  κανονισμό έχω εφαρμόσει .
Κος ΜΠΑΪΛΑΣ:
Ευχαριστώ.  Δεν  ξέρω  γιατ ί  ανησυχούσατε  και  δεν  μου  τον  δώσατε  στην 
αρχή γ ιατί  ήθελα να αναφερθώ στον  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Δεν προβλέπετα ι  από τον  κανονισμό.  Να σας δώσω τον  κανονισμό
Κος ΜΠΑΪΛΑΣ:
Ήθελα  να  βοηθήσω  στο  προηγούμενο  θέμα.  Παρά  το  γεγονός  ότ ι  θα  φάω 
χρόνο  από  αυτό  το  θέμα,  εγώ  θα  το  πω  γ ια  να  βοηθήσω,  γιατ ί  κατά  τη 
διάρκεια  του  δ ιαλε ίμματος  μου  δόθηκε  η  ευκαιρία  να  δω  τον  κατάλογο  της 
απογραφής  που  έχετε  φτ ιάξε ι  της  ακ ίνητης  περιουσίας,  την  οποία  δεν  ε ίχα 
υπόψη μου.  

Και  δ ιαπίστωσα εκε ί  μέσα ότι  λε ίπουν πχ ένα  ο ικόπεδο στο Μάνα που 
ε ίχε  αγοράσει  η  νομαρχιακή  αυτοδιοίκηση  για  επέκταση  του  συγκροτήματος 
του  Ξηροκάμπου.  Λείπε ι  ένα  οικόπεδο  στη  Βάρη  που  ε ίχαμε  αγοράσει  γ ια 
επέκταση  του  δημοτικού  σχολείου  της  Βάρης.  Λε ίπει  ένα  ο ικόπεδο  4,5 
στρεμμάτων  που  ε ίχαμε  αγοράσει  στην  Παροικιά  της  Πάρου  για  να 
φτιάξουμε το γυμνάσιο της Πάρου.  

Λείπε ι  το  οικόπεδο  –  εάν  μου  ε ίχατε  ζητήσει  έστω  την  άποψη  μου  θα 
ε ίχα βοηθήσει  σε όλα αυτά.  Διαπιστώνω λοιπόν ότ ι  δεν πρόκει τα ι  γ ια 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Δώστε  σας παρακαλώ πολύ  τ ι  λε ίπει  να  συμπληρωθεί .  Είναι  προφανές.  Δεν 
τα έκρυψαν κάποιοι .
Κος ΜΠΑΪΛΑΣ:
Τώρα  που  ενημερώθηκα,  κύρ ιε  Πρόεδρε,  επε ιδή  μου  ε ίχατε  ζητήσει  τη 
βοήθεια μου θα περάσω  μόνος  μου να σας την  δώσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Να τα δώσετε  εκε ί  να το συμπληρώσουμε.
Κος ΜΠΑΪΛΑΣ:
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Εγώ έχω κάθε  καλή  δ ιάθεση  να  βοηθήσω τη  συνέχεια  του  έργου  μου και  θα 
περάσω από τη Νομαρχία να σας τη  δώσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Μπάιλα,  συνεχ ίστε.
Κος ΜΠΑΪΛΑΣ:
Γιατί  ο ικόπεδα  που  αγοράσαμε  κα ι  χτ ίζοντα ι  σχολε ία  δεν  περ ιέχοντα ι  μέσα 
στην  ακ ίνητη  περ ιουσία.  Ακόμη  και  το  οικόπεδο  της  Ίου  που  ε ίχε  τόσο 
ενδιαφερθε ί  ο κ .  Αντ ιπερ ιφερειάρχης.  

Να  περάσω  λοιπόν  στο  άλλο  θέμα  τώρα.  Θέλω  να  κάνω  μια  αρχική 
παρατήρηση.
Κος                        :  
Κύριε  Μπάιλα  να  σας  δ ιακόψω  λ ίγο.  Επειδή  κ ι  εγώ  έμεινα  έκπληκτος  μ ' 
αυτά  που  ε ίπατε,  με  ενημερώνουν  ο ι  υπηρεσίες  ότι  σ '  αυτά  τα  οποία 
αναφέρεστε  ενσωματώνονται  σε  περ ιουσιακά  στοιχεία  των  δήμων,  γ ιατ ί  τα 
σχολεία  ανήκουν  μαζ ί  με  τα  οικόπεδα  τους  σαν  περιουσιακά  στοιχεία  στους 
δήμους.
Κος ΜΠΑΪΛΑΣ:
Όχι,  κύριε Αντ ιπεριφερε ιάρχα,  αυτά τα ε ίχα υπογράψει  εγώ τα συμβόλαια.
Κος                        :  
Ναι,  βεβαίως.  Και  εμε ίς έχουμε υπογράψει .
Κος ΜΠΑΪΛΑΣ:
Άρα ανήκουν στην  νομαρχιακή αυτοδιοίκηση.
Κος                        :  
Όχι,  βεβαίως.
Κος ΜΠΑΪΛΑΣ:
Εάν θα γίνε ι  πράξε ι  να μεταφερθούν,  η παραχώρηση μετά θα πάνε.
Κος                        :  
Όχι,  όχι .  Ό,τ ι  αφορά  σχολε ία  ε ίτε  ο ικόπεδα  ε ίτε  σχολε ία  αυτά 
μεταγράφοντα ι  αυτομάτως σαν περιουσιακό στοιχείο στους δήμους.  
Κος ΜΠΑΪΛΑΣ:
Αυτομάτως  αποκλείετα ι .  Αφού  δεν  ε ίναι  περασμένα  στο  υποθηκοφυλακείο. 
Αφού  δεν  ε ίνα ι  περασμένα  στο  υποθηκοφυλακείο  ε ίναι  περασμένα  στον 
όνομα της νομαρχιακής αυτοδιο ίκησης,  δεν  ε ίναι  στο όνομα των δήμων.  
Κος                        :  
Θα το δούμε.
Κος ΜΠΑΪΛΑΣ:
Να το δούμε.  Αυτό λέω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Εν πάση περιπτώσει  κα ι  λάθος να έχει  γ ίνε ι  το  δ ιορθώνουμε.
Κος ΜΠΑΪΛΑΣ:
Ένα  άλλο  ζήτημα  που  ήθελα  να  πω,  να  μου  επιτρέψετε  την  παρατήρηση, 
ότι  όταν  η  νομαρχιακή  αυτοδιο ίκηση  ψήφιζε  προϋπολογισμό,  ποτέ  δεν 
ψήφιζε  προϋπολογισμό  ο  οποίος  να  εγκρ ίνετα ι  κατευθείαν  από  την 
υπηρεσία δημοσιονομικού ελέγχου ή από το Υπουργείο Οικονομικών.  
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Πάντοτε  στον  προϋπολογισμό  φροντ ίζαμε  κα ι  βάζαμε  αυτά  τα  οποία 
θέλαμε  εμε ίς  και  τα  οποία  νομίζαμε  ότι  ε ίχαμε  ανάγκη  για  να  υλοποιήσουμε 
τον  προϋπολογισμό  μας  ούτως  ώστε  ξέραμε  ότ ι  αυτά  τα  κονδύλια  θα 
κοπούν,  αλλά  τα  ψηφίζαμε  για  να  έχουμε  ένα  λόγο  κατά  τη  διάρκεια  της 
χρήσης  αν  πάμε  να  απαιτήσουμε  κάτ ι  από  κάποιο  υπουργείο  μη  μας  πουν 
πάρτε  πόρτα  γ ιατί  αυτό  δεν  το  ε ίχατε  ζητήσε ι  όταν  συντάσσατε  τον  
προϋπολογισμό.  Είναι  μια γενική  παρατήρηση.

Δεύτερον,  θέλω  να  πω  ότ ι  πραγματικά  αν  εγώ  δημόσια  εκφράστηκα 
σχετ ικά  με  τα  έργα  κα ι  τον  προϋπολογισμό,  το  έκανα  γιατ ί  πραγματικά 
πίστευα  ότ ι  υπήρχε  δυνατότητα  στ ις  Κυκλάδες  –  γ ια  τ ις  Κυκλάδες  εννοώ 
εγώ πάντοτε  –  να  κάνουν  ένα  πρόγραμμα δημοσίων  επενδύσεων κα ι  με  νέα 
έργα.

Και  πράγματι  απεδε ίχθη ότι  τουλάχιστον  3,5 εκατομμύρια σε νέα  έργα 
μπορούν  να  γίνουν  γ ια  τ ις  Κυκλάδες  κα ι  σήμερα  ε ιπώθηκε  αυτό  ενώ 
προηγουμένως  δημόσια  δεν  ε ίχε  ε ιπωθεί .  Κι  εγώ  χαίρομαι  πραγματικά  που 
βοήθησα  αυτήν  την  πραγματικότητα,  δηλαδή  ότι  στις  Κυκλάδες  μπορούν  να 
γίνουν 3,5 εκατομμύρια ακόμη γ ια  νέα έργα.

Όμως  υπάρχε ι  μια  ουσιώδης  διαφορά.  Τον  προηγούμενο  χρόνο  μέχρι 
και  τον  Αύγουστο  όποτε  πηγαίναμε  να  περάσουμε  ένα  έργο  γ ια  οδοποι ία 
συντήρησης  ή  βελτίωση  οδοποι ίας  στο  ε ιδικό  αναπτυξιακό  πρόγραμμα  που 
ε ίχε  έρθε ι  στην  περιφέρε ια ,  μας  έλεγαν  ότι  το  έργο  αυτό  δεν  περνάει ,  γ ιατ ί 
περνάμε άλλα έργα,  φέρτε άλλα έργα για να τα περάσουμε.  

Και  κατά  συνέπεια  εμείς  προσπαθήσουμε  να  δεσμεύσουμε  χρήματα 
για  όλες  τ ις  συντηρήσεις  οδοποι ίας  που  ε ίμαστε  και  υπεύθυνοι  ως 
νομαρχιακή  αυτοδιο ίκηση  για  κάθε  ατύχημα,  γ ια  κάθε  θάνατο,  ε ίναι  κα ι  ο  
ίδ ιος ο διευθυντής τεχν ικών υπηρεσιών,  σε έργα οδοποι ίας.

 Ξαφνικά  λοιπόν  το  Σεπτέμβριο  πήγα  στην  Περιφέρε ια  και  τότε 
διαπίστωσα  ότ ι  ε ίχαν  ενταχθεί  ένα  σωρό  έργα  από  βελτ ιώσεις  κα ι 
συντηρήσεις  οδών,  περ ίπου  10,  στα  Δωδεκάνησα,  ή  κα ι  δ ιανοίξε ις  ακόμα 
δημοτικών  οδών  σε  νέο  σχέδιο  πόλεως  κλπ  χωρίς  εμάς  να  δέχοντα ι  κάποια 
έργα.  

Τότε  λοιπόν  απαίτησα  από  τον  κ .  Μπρακουμάτσο  κα ι  του  ε ίπα  ότι 
όπως  εντάχθηκαν  αυτά  τα  έργα  –  κα ι  μπορώ  να  σας  τα  δ ιαβάσω  αλλά  μην 
τρώω  το  χρόνο,  τα  έχω  γραμμένα  εδώ  –  για  τα  Δωδεκάνησα  απαιτούμε  κ ι  
εμείς  να  ενταχθούν  ορ ισμένα  έργα  οδοποι ίας  γ ια  τα  οποία  ήδη  υπήρχαν 
μελέτες κα ι  τα οποία τα περισσότερα από αυτά ήταν δημοπρατημένα.  

Αυτά  λοιπόν  τα  έργα  τα  προτείναμε  και  αν  αυτά  τα  έργα  ενταχθούν 
στο  ε ιδικό  αναπτυξιακό  πρόγραμμα  και  συγχρόνως  έρθει  το  Περιφερε ιακό 
Συμβούλιο  να  απαιτήσει  αυτά  που  θεσμοθετημένα  μέχρι  τώρα  δίνονταν  στις 
παλιές  νομαρχιακές  αυτοδιοικήσεις  κα ι  εννοώ  χρήματα  γ ια  τον  ΟΣΚ, 
χρήματα  από  το  Ταμε ίο  Εθνικής  Οδοποι ίας,  που  η  μεν  Δωδεκάνησος  έχει 
τον  εθν ικό  δρόμο της Ρόδου και  της Κω,  ο ι  Κυκλάδες δεν  ε ίχαν,  και  έπαιρνα 
κάτι  ψίχουλα  κάπου  350.000€  το  χρόνο  από  το  Ταμείο  Εθνικής  Οδοποι ίας 
τα οποία κόπηκαν.  
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Εάν  μπουν  τα  έργα  αυτά  του  ε ιδικού  αναπτυξιακού  προγράμματος 
που  προτε ίναμε  να  μπουν  οι  οδοποι ίες  που  εκ  των  υστέρων  ανακαλύψαμε 
ότι  κα ι  αυτές  μπορούσαν  να  μπουν,  αν  ζητηθούν  κα ι  χρήματα  για  τα  ΨΕΑ 
που  εδώ αντ ιμετωπίσαμε  τον  τελευτα ίο  καιρό  τόσες  καταστροφές   χωρίς  να 
έχει  δοθε ί  καμία  κρατική  επιχορήγηση  για  τα  ΨΕΑ,  τότε  το  πρόγραμμα 
δημοσίων  επενδύσεων  των  Κυκλάδων  τουλάχιστον  μπορεί  να  αυξηθεί  κατά 
7-8  εκατομμύρια  ακόμη  για  νέα  έργα.  Το  ζήτημα  λοιπόν  ε ίναι  να  ζητήσουμε 
να μπουν και  τα  συγκεκρ ιμένα έργα.  

Δεν  θέλω  να  σας  φάω  το  χρόνο  παραπάνω  από  αυτά  που  ε ίπατε 
εσε ίς .  Νομίζω  όμως  ότι  τα  3,5  εκατομμύρια  σωστά  τα  βάλατε  και  ε ίχαν 
δικαίωμα  ο ι  Κυκλάδες   να  τα  βάλουν.  Έχουν  δ ικα ίωμα  οι  Κυκλάδες  να 
εντάξουν  νέα  έργα  κα ι  να  βάλουν  τουλάχιστον  άλλα  7-7,5  εκατομμύρια 
έργα.  

Και  βεβαίως  και  τα  λε ιτουργικά  τα  οποία  αφήσαμε  ως  νομαρχιακή 
αυτοδιοίκηση  ξεπερνούν  το  1.100.000  θα  προστεθούν  άλλα  2.000.000  που 
θα  κάνε ι  επιχορήγηση  το  κράτος  μέσω  του  θεσμοθετημένους  πόρους  που 
δίνουν κάθε χρόνο.  

Και  βεβαίως  πρέπει  να  δούμε  ότ ι  τα  λε ιτουργικά  έξοδα  ως  νομαρχία 
έχουν  μειωθε ί  τώρα  δ ιότ ι  ο ι  δαπάνες  λει τουργίας  των  Περιφερειακών 
Συμβουλίων  δεν  υπάρχουν,  ο ι  δαπάνες  λε ιτουργίας  των  πολεοδομιών  σε 
όλα  τα  επαρχεία ,  5  ήταν  ή  6,  δεν  υπάρχουν.  Άρα  λοιπόν  υπάρχε ι 
δυνατότητα  να  εν ισχύσουμε  ακόμη  περισσότερο  τα  νέα  έργα  των  Κυκλάδες 
και  τ ις δράσεις .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  κύριε  Μπάιλα.  Το  λόγο  έχε ι  ο  κ .  Περ ιφερειάρχης  κα ι 
ολοκληρώνετα ι  η συζήτηση για το συγκεκρ ιμένο θέμα.
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε.  Κατ '  αρχήν  δεν  δέχομαι  ότι  με  παρέμβαση  δική 
σας  κα ι  με  τ ις  πιέσε ις  τ ις  δικές  σας  τα  χρήματα  των  Κυκλάδων 
μετουσιώθηκαν σε πρόγραμμα.  Μην τρελαθούμε εντελώς εδώ μέσα.  

Τα  χρήματα  τα  οποία  υπάρχουν  στον  προϋπολογισμό  από  την 
περιφέρεια  γ ια  τ ις  Κυκλάδες  ε ίναι  συγκεκρ ιμένα.  Και  ε ίπαμε  ότ ι  έργα 
κλ ίμακας  δεν  μπορούν  να  γίνουν.  3,5  εκατομμύρια  έργα  στ ις  Κυκλάδες,  11 
εκατομμύρια  στα  Δωδεκάνησα.  Αυτοί  ε ίναι  πόροι  οι  οποίο  έρχονται 
προσθετ ικά.

Και  κυρίως  αυτό  το  οποίο  ε ίπα  εγώ  είναι  ότ ι  δεν  μπορεί  κα ι  δεν 
νοεί τα ι  452  έργα,  γ ιατί  γ ι '  αυτόν  τον  αριθμό μιλάμε,  452  έργα βρίσκονται  σε 
εξέλιξη  στην  Περιφέρεια  μας.  Κομματάκι ,  10.000  από  δω,  20.000  από  κει . 
Κλείνουμε.  Τα  μαζεύουμε  κα ι  βεβαίως  ξέρουμε  ότι  η  χώρα  μας  περνάε ι  μια 
κρίση  κα ι  βεβαίως  ξέρουμε  ότ ι  ο ι  πόροι  που  παίρνουμε  φέτος  ε ίνα ι  πόροι 
που  πήραν  οι  δύο  νομαρχιακές  αυτοδιοικήσεις  το   2010.  Ακριβώς  τα  ίδ ια . 
Ούτε ένα ευρώ παραπάνω,  ούτε  ένα ευρώ παρακάτω.

Βάσει  αυτών των ποσών κάναμε τον  προγραμματισμό μας.  Και  ε ίπαμε 
ότι  ναι ,  η  νομαρχία  Δωδεκανήσου  έχε ι  περ ίσσευμα.  Τα  έργα  τους  όλα  ε ίχαν 
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τα  χρήματα  τους.  Στις  Κυκλάδες  δεν  ε ίχαν  τα  11.500.000  τα  χρήματα  και 
άρα  δεσμεύτηκαν  ο ι  πόροι  του  2011.  Δεν  ε ίπαμε  τ ίποτα  λανθασμένο.  Αυτή 
ε ίναι  μια πραγματικότητα.  

Γ ιατί ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  θέλω  να  ε ίμαι  καθαρός.  Εγώ  δεν 
πρόκε ι ται  να  χαϊδέψω  αυτ ιά  και  δεν  πρόκε ι ται  ποτέ  να  κάνω  αλχημείες .  Θα 
μπορούσα να εντάξω πάρα πολλά έργα,  να τα εντάξω στο πρόγραμμα.  Γ ιατί 
να  κάνουμε  ένα  πρόγραμμα  των  11.500.000  γ ια  τα  Δωδεκάνησα  και  των 
3.500.000 για τ ις Κυκλάδες;  Να κάνουμε 40.  

Αυτό  ε ίνα ι  εύκολο  να  το  κάνεις.  Όταν  όμως  θα  έρθει  ο  λογαριασμός 
σε  μια  περίοδο  τέτο ια  να  ξέρουμε  ότι  δεν  ε ίμαστε  σοβαροί  όταν  πάμε  να 
συντάξουμε  κα ι  να  υλοποιήσουμε  πρόγραμμα  με  εθν ικούς  πόρους.  Και  θα 
αναφερθώ  μετά  τους  άλλους  πόρους  που  έχουμε  τη  δυνατότητα.  Άρα 
καταλαβαίνετε  ότι  υπάρχει  ένα πρόβλημα.

Ποτέ  μας  δεν  εντάξαμε  έργο  που  δεν  ε ίχε  τα  λεφτά  του.  Βεβαίως 
κάνουμε  έναν  προγραμματισμό  μακροπρόθεσμο  γ ιατί  υπάρχουν  έργα 
κλ ίμακας  τα  οποία  θα  μας  πάρουν  κα ι  ένα  και  δύο  κα ι  τέσσερα  χρόνια. 
Βεβαίως.  Υπάρχει  κάποιο  τέτοιο  έργο  που  μπορούμε  να  εντάξουμε  κα ι  θα 
μας τραβήξε ι  τρ ία χρόνια;  

Και  ξέρουμε  πολύ  καλά  ότ ι  το  σχολείο  της  Μεσαριάς  πχ  θα  τραβήξει . 
Δεν  τελειώνε ι  σε  ένα  χρόνο,  θα  τραβήξει  σε  δύο  χρόνια.  Γ ι '  αυτό  κα ι  ε ίπαμε 
ότι  θα  το  πάμε  στο  ΕΣΠΑ.  Και  το  εντάσσουμε  στο  ΕΣΠΑ  εφόσον  ο  ΟΣΚ,  ο  
οποίος  κα ι  αυτός  συντηρεί ται  από εθν ικούς  πόρους,  δεν  έχε ι  πόρους κα ι  το  
έχει  ξεκαθαρίσε ι  ότ ι  δεν  μπορεί .  Όπως  και  το  άλλο  σχολε ίου  της  Νάξου  το 
ε ιδικό.  Και  αυτό.  Πάμε να εκμεταλλευτούμε στο μάξ ιμουμ το ΕΣΠΑ.

Σε  ότ ι  αφορά  τη  διαδικασία  γιατ ί  έγ ινε  και  πήραμε  την  έγκριση  της 
υπηρεσίας  . . .  εξόδων  που  ε ίναι  ο  φορέας  ο  οποίος  από  τώρα  και  στο  εξής 
θα  εγκρ ίνει  τ ις  δαπάνες,  γ ιατ ί  μην  ξεχνάμε  ότι  ε ίμαστε  σε  μ ια  διαδικασία 
δημοσιονομικού,  ελέγχου,  εμείς  το  κάναμε  πάντα  στα  Δωδεκάνησα  γι '  αυτό 
και  δεν  ε ίχαμε ποτέ  πρόβλημα  με  τα  δημοσιονομικά  μας και  γ ι '  αυτό έχουμε 
αυτό το  περ ίσσευμα. 

Λέω και  πάλι  ότ ι  θα  μπορούσαμε να  τα  βάλουμε  αυτά μπροστά κα ι  να 
προγραμματίσουμε.  Θα  το  κάνουμε  αυτό  τον  Ιούλιο,  όπου  τον  Ιούλιο  θα 
πάμε  σε  αναμόρφωση  του  προγράμματος  γ ιατί  τότε  θα  μας  έρθουν  κα ι  οι  
άλλες  οι  πρόσθετες  αρμοδιότητες,  θα  μας  έρθε ι  και  το  ΕΣΠΑ  και  η 
διαχείρ ιση  του,  θα  μας  έρθει  το  περιφερε ιακό  ταμείο,  θα  μας  έρθει  κα ι  ο 
αναπτυξ ιακός νόμος.  

Και  εκεί  θα  πάμε  προκειμένου  πραγματικά  να  βάλουμε  τα  πράγματα 
στη  σε ιρά  και  βεβαίως  να  προγραμματίσουμε  όχι  μόνο  για  τα  επόμενα  τρία 
χρόνια  αλλά  κα ι  να  προγραμματίσουμε  κα ι  γ ια  το  2013-2020,  γ ιατί  ξέρετε 
πολύ  καλά  ότι  ήδη  αυτή  τη  στιγμή  γ ίνετα ι  η  διαβούλευση  για  το  επόμενο 
πρόγραμμα  το  ευρωπαϊκό  2013-2020  όπου  θα  περιλαμβάνει  μόνο  ορε ινές 
περιοχές,  μειονεκτικές περιοχές και  τ ις  νησιώτικες περιοχές.  

Και  άρα  εμε ίς  θα  πρέπει  να  δεσμεύσουμε  πόρους  τώρα  προκειμένου 
να  ε ίμαστε  έτοιμοι  το  2013  σε  επίπεδο  δηλαδή  προγραμματισμού,  μελετών 
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κλπ.  Και  εκεί  βεβαίως  θα  πρέπει  να  δούμε  τ ι  παρεμβάσεις  κάνουμε  σε 
κρίσ ιμους  τομείς  όπως ε ίνα ι  η  υγε ία ,  όπως ε ίνα ι  το  περιβάλλον,  όπως ε ίναι 
οι  μεταφορές.  

Όπως  ε ίναι  αν  θέλετε  οι  ΑΠΕ  που  ε ίπε  ο  κ .  Χρυσόγελος 
προηγουμένως  και  πρέπει  να  εκμεταλλευτούμε  και  πρέπει  να  του  πω  ότι 
ήδη  εμείς  ε ίμαστε  μέτοχοι  σε  ένα  αιολικό  πάρκο  στη  Ρόδο  κα ι  θα 
συνεχίσουμε  βεβαίως  όπου  μπορούμε  να  εμπλακούμε  θα  εμπλακούμε,  γ ιατ ί 
θέλουμε πραγματικά να ε ίμαστε πρωτοπόροι .

Και  ξέρετε  πολύ  καλά  ότι  πριν  15  μέρες  ιδ ιωτικά  μεν  αλλά  πολύ 
παραγωγικά,  ο  Επίτροπος  Περιφερε ιακής  Ανάπτυξης,  αυτός  δηλαδή  που 
διαχειρ ίζεται  αυτούς  τους  πόρους,  ήταν  στην  Ρόδο.  Κάναμε  μια  συζήτηση 
επί  δύο  μέρες  κα ι  π ιστεύουμε  ότι  αυτή  τη  στ ιγμή  πέραν  των  άλλων  έχουμε 
και  έναν  σύμμαχο,  ο  οποίος,  κα ι  αυτός  βεβαίως  έχει  δεσμεύσεις ,  περιμένει  
να καταθέσουμε συγκεκρ ιμένες προτάσεις ο ι  οποίες να ε ίναι τεκμηριωμένες, 
να ε ίναι κοστολογημένες κα ι  βεβαίως να έχουν αρχή κα ι  τέλος.

Τώρα,  στο  πρόγραμμα  το  δ ικό  μας.  Είναι  συγκεκρ ιμένοι  οι  πόροι 
αγαπητοί  συνάδελφοι ,  τους  οποίους  έχουμε.  Και  τ ι  λένε;  Μακάρι  να 
μπορέσουμε  μέσα  σ '  αυτό  το  χρόνο  με  τη  δέσμευση  την  οποία  παίρνουμε 
να κλείσουμε αυτά τα 452 έργα.  Είναι  πάρα πολλά.  Μην  ξεχνάτε  ότ ι  αυτό το 
πρόγραμμα δεσμεύσει  περ ίπου 48.000.000  από τα  οποία έχουμε  στο  ταμείο 
μας  ήδη  για  έργα  32.000.000.  Μακάρι  να  τα  απορροφήσουμε.  Θα  κάνουμε 
τα πάντα προκε ιμένου να ολοκληρωθούν αυτά τα έργα.  

Τώρα.  Από την  άλλη  πλευρά αυτό το  οποίο  κάνουμε  ε ίναι ,  κα ι  κάναμε 
μια  συμφωνία.  Ξέρουμε  ότ ι  υπάρχει  δυσκολία.  Ξέρουμε  ότι  το  Υπουργε ίο 
Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  έχε ι  εγκρ ίνει  και  διάφορα  άλλα  προγράμματα 
δεξ ιά  κ ι  αρ ιστερά.  Είπαμε  κύριοι  αυτά  τα  προγράμματα  αφορούν  το 
συμπληρωματικό  πρόγραμμα  το  ε ιδικό  πρόγραμμα  γ ια  το  Νότιο  Αιγαίο  και 
τη  Στερεά  Ελλάδα,  αφορούν  τ ις  δύο  περιοχές  που  έχουν  βγε ι  έξω  από  το 
στόχο 1.  

Ξέρουμε  ότ ι  υπάρχε ι  δυσκολία.  Έχουμε  κάνει  συμφωνία  όμως  ότι  γ ια 
φέτος  θα  μπορέσουν  να  εκταμιευτεί  ένα  ποσό  την  τάξεως  των  10.000.000,  
μακάρι  να  ε ίνα ι  κα ι  παραπάνω,  προκε ιμένου  κα ι  αυτό  το  ε ιδικό  πρόγραμμα 
να αρχίσει  σ ιγά-σιγά να τσουλάει .  

Όμως  από  την  άλλη  πλευρά  αυτό  το  οποίο  κάνουμε  ε ίναι  να 
ωριμάζουμε  κα ι  να  ολοκληρώνουμε  τους  φακέλους  προκειμένου  να 
εκμεταλλευτούμε το ΕΣΠΑ.  Και  εκεί  πρέπει  να σας πω,  επε ιδή αναφέρθηκαν 
ότι  δεν  υπάρχει  προετοιμασία,  υπάρχε ι  μια  πολύ  καλή  προετοιμασία. 
Βεβαίως  η  προετοιμασία  έγινε  από  την  προηγούμενη  νομαρχία  κα ι 
συνεχίζουμε  εμε ίς  προκε ιμένου  να  προχωρήσουμε  και  να  μην  αφήσουμε 
τ ίποτα  το  οποίο  ε ίναι  προγραμματισμένο  κα ι  το  οποίο  μας  δεσμεύει  κα ι  
κυρίως αφορά δράσεις και  ενέργειες που ε ίναι  αρμοδιότητα της νομαρχίας.

Ξέρετε  πολύ  καλά  ότι  από  1/1/2011  η  περ ιφέρε ια  δεν  έχε ι  καμία 
αρμοδιότητα  όσον  αφορά  τα  νέα  σχολικά  κτήρια.  Θα  ασχοληθεί  μόνο  με  τα 
μικρά  νησιά  και  βεβαίως  με  σχολικά  κτήρ ια  που  ε ίνα ι  στα  μικρά  νησιά.  Από 
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4.000  και  πάνω  τα  σχολεία  περιέρχοντα ι  στους  αντ ίστοιχους  δήμους.  Και 
ήδη  έχουμε  διαβιβάσει  τους  αντ ίστοιχους  φακέλους  στους  δήμους  για  να 
προωθήσουν αυτά τα έργα.  

Όμως  έχουμε  αναλάβει  τη  δέσμευση  και  το  πετύχαμε  δύο  έργα  που 
ήταν  στον  ΟΣΚ  και  ε ίνα ι  έργα  του  περ ιφερειακού  δ ιαμερίσματος  των 
Κυκλάδων,  τη  Μεσαριά και  το ε ιδικό σχολείο να το  εντάξουμε στο ΕΣΠΑ.  

Ετοιμάζουμε  κα ι  προωθούμε  κα ι  προχωρούμε  προκε ιμένου  μεγάλο 
έργο,  τεράστιο  έργο  όπως  ε ίναι  αυτό  το  αεροδρόμιο  Φυρά  Βούρδουλος 
στην  Οια,  ο  δρόμος  ο  οποίος  ε ίναι  το  μεγαλύτερο  έργο  το  οποίο  θα 
εκτελεστεί  στις Κυκλάδες  13.000.000 να ωριμάσει  να  πάρε ι  την  έγκριση των 
περιβαλλοντ ικών  όρων  και  βεβαίως  να  ενταχθεί  στο  ΕΣΠΑ  που  μπορεί  να 
ενταχθεί  και  να προχωρήσει .  

Το  λ ιμεν ικό  έργο  στην  περ ιοχή  των  Πολλωνίων  Μήλου.  Βεβαίως 
ολοκληρώνουμε  τη  διαδικασία  κα ι  πιστεύουμε  ότι  και  αυτό  θα 
κατορθώσουμε να το  εντάξουμε στο ΕΣΠΑ.  

Με  συγχωρείτε ,  έχε ι  υποβληθε ί  η  πρόταση  στη  διαχειρ ιστ ική  αρχή  - 
ναι  ακριβώς,  αυτό  θέλω  να  πω,  θα  μπορούσαμε  να  εμπλουτίσουμε  αυτούς 
τους πίνακες με κάτι  το οποίο παλεύουμε,  προσδοκούμε.  Και  δεν  ε ίναι  μόνο 
αυτό.  Θέλουμε  όμως  να  εντάξουμε  στο  πρόγραμμα,  γ ιατί  θα  ε ίμαστε 
υποχρεωμένοι  να  τροποποιήσουμε  το  πρόγραμμα  στην  πορε ία  και  να 
εντάξουμε  όλα  αυτά  τα  έργα  που  θα  έχουν  ενταχθε ί  στο  ΕΣΠΑ  και 
υποχρεωτικά εμείς πρέπει  να τα εντάξουμε στο πρόγραμμα το  δ ικό μας.

Το  νέο  λ ιμάνι  Σχινούσας  και  αυτό  μετά  την  έγκριση  από  το  ΚΑΣ  έχε ι 
και  αυτό  τη  διαδικασία,  πήρε  το  δρόμο  του  για  ένταξη.  Μετά  την  έγκρ ιση 
του  ΚΑΣ  είπαμε.  Είμαστε  έτοιμη  μετά  την  έγκριση  του  ΚΑΣ  –  με  συγχωρείτε 
θα υποβληθε ί  η πρόταση μετά την  έγκριση του ΚΑΣ στην  διαχειρ ιστ ική αρχή 
για αξιολόγηση και  ένταξη.  

Πολυδύναμο  περιφερειακό  ιατρείο  Κουφονησίων  Νάξου.  Ξέρετε  ότ ι 
δ ιεκδικούμε  όχι  μόνο  γι '  αυτό  αλλά  κα ι  γ ια  το  πολυδύναμο  της  Χάλκης  κα ι 
γ ια το  πολυδύναμο της Νισύρου και  γ ια  το  μ ικρό νοσοκομείο  διεκδικούμε  να 
εκχωρηθεί  η αρμοδιότητα σε μας προκειμένου να ωριμάσουν  τους φακέλους 
και  να τα υποβάλλουμε  γ ια  έγκρ ιση στο περιφερε ιακό πρόγραμμα.

Επίσης,  το  λ ιμάνι  στην  Ψάθη  Κιμώλου.  Και  αυτό  περ ιμένουμε  την 
έγκριση  των  περιβαλλοντ ικών  όρων  από  το  ΥΠΕΚΑ  και  θα  το  προτείνουμε 
και  αυτό να ενταχθε ί  στο  ΕΣΠΑ.

Αυτά  λοιπόν  τα  έργα  όλα  που  ε ίναι  κα ι  έργα  κλ ίμακας  ε ίναι  έργα  τα 
οποία  μπορούν  πραγματικά  να  δώσουν  λύσεις  σε  χρονίζοντα  προβλήματα.  
Λέω  και  πάλι  όλη  η  προετοιμασία  έγινε  από  την  νομαρχιακή  αυτοδιοίκηση 
με τ ις υπηρεσίες της.

Τώρα,  λέω  ότ ι  στην  διαδικασία  την  οποία  ακολουθούμε  έχουμε 
παράλληλα  και  άλλες  δράσεις  τ ις  οποίες πρέπει  να  ακολουθήσουμε.  Είπαμε 
ότι  αυτή τη στ ιγμή το  μεγάλο  στοίχημα που βάζουμε  ε ίναι  να κατορθώσουμε 
να  ολοκληρώσουμε  ένα  ε ιδικό  αναπτυξιακό  πρόγραμμα  για  την  Περιφέρεια 
Νοτίου  Αιγα ίου.  Παλεύουμε  κα ι  πιστεύουμε  ότι  έχει  γ ίνε ι  κατανοητό,  ότ ι  η 
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Περιφέρε ια  Νοτίου  Αιγα ίου,  αυτός  ο  κατεξοχήν  νησιωτικός  χώρος,  έχει 
ιδ ια ι τερότητες  κα ι  τον  δ ιαφοροποιε ί  ακόμη  και  από  την  Περιφέρεια  Βορε ίου 
Αιγαίου όπως κα ι  την  Περιφέρε ια των  Ιον ίων Νήσων.

Πιστεύω  ότι  ε ίμαστε  σε  καλό  δρόμο.  Πιστεύω  ότ ι  το  επιχειρησιακό 
πρόγραμμα  το  οποίο  θα  παρουσιάσουμε  το  αμέσως  επόμενο  χρονικό 
διάστημα κα ι θα έχει  την  ετήσια δ ιάρκε ια , όπως και  το  επόμενο,  πραγματικά 
θα  μας  οδηγήσει  σε  μια  άλλη  φάση.  Ξέρετε  ότ ι  ήδη  έχουμε  την  διαδικασία 
με  το  Πάντε ιο  Πανεπιστήμιο  κα ι  το  Ινστ ιτούτο  Περιφερε ιακής  Ανάπτυξης. 
Ξέρετε  ότ ι  συζητάμε  να  πάμε  σε  μια  ομογενοποίηση  της  Περιφέρειας.  Μέχρι 
τότε  όμως βεβαίως υπάρχει  αυτή η διαφοροποίηση.

Και  να  πω  και  κάτ ι  άλλο,  επε ιδή  ακούστηκαν  διάφορες  φωνές.  Δεν 
βάζουμε  στην  κατανομή  των  πόρων  το  πληθυσμιακό  κρ ιτήριο,  γ ιατ ί  ε ίναι 
σίγουρο  ότ ι  αν  πάμε  με  πληθυσμιακά  κριτήρ ια  ανατρέποντα ι  πάρα  πολλά 
πράγματα  στο  εσωτερ ικό  της  Περιφέρε ιας.  Και  δεσμευτήκαμε  πολιτ ικά  ότ ι 
δεν  θα  το  κάνουμε  παρόλο  που  ο  Καλλικράτης  επιβάλλε ι  το  πληθυσμιακό 
κριτήρ ιο σαν κρ ιτήριο κατανομής.  

Όμως,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  θα  κάνουμε  πρόγραμμα  κα ινούριο  από 
το  2012  και  μετά.  Πρέπει  να  κλε ίσουμε  όλα  αυτά  τα  έργα,  μ ικρά  μεγάλα 
έργα,  πρέπει  να  κλε ίσουν.  Δεν  μπορούμε  να  τα  κουβαλάμε.  Και  κυρ ίως 
πολλά  από  αυτά  η  αρμοδιότητα  έχε ι  περάσει  στον  πρώτο  βαθμό 
αυτοδιοίκησης.  Αυτό  ε ίνα ι  γνωστό.  Δεν  μπορώ  να  πάω  εγώ  να  κάνω  έργα 
της τάξεως των 10-20.000€.  

Επίσης  επε ιδή  ακούστηκε  ότι  υποβαθμίζουμε  τον  πολιτ ισμό. 
Καθόλου,  ίσα-  ίσα.  Άμα,  αγαπητέ  Νίκο,  δεις  το  πρόγραμμα θα  διαπιστώσεις 
ότι  ο  πολιτ ισμός  έχε ι  ένα  κομμάτι  που  ξεπερνάε ι ,  από  τους  πόρους  που 
διατίθενται  γ ια  την  Περιφέρε ια  Νοτίου  Αιγα ίου,  το  30%.  Κάνε  μια  αναδρομή, 
τράβα  να  δεις  το  ΕΣΠΑ  τι  πόρους  δεσμεύει ,  πχ  το  Υπουργείο  Πολιτ ισμού, 
γ ια να διαπιστώσετε τ ι  χρήματα διατίθενται .

Αυτά  τα  χρήματα  τα  οποία  έχουν  προβλεφθε ί  στο  πρόγραμμα  ε ίναι 
γ ια  δράσεις  και  εκδηλώσεις  πολιτ ιστ ικού  χαρακτήρα,  δεν  ε ίναι  έργα.  Τα 
έργα  τα  πολιτ ιστικά  άμα  ανατρέξετε  μέσα  στο  πρόγραμμα  θα  δ ιαπιστώσετε 
ότι  υπάρχουν  πάρα  πολλά  έργα  τα  οποία  έχουν  συνάφεια  με  τον  πολιτ ισμό 
όπως και  πάρα πολλά τα οποία έχουν συνάφεια με το  περ ιβάλλον.  

Κλείνω,  αγαπητοί  συνάδελφοι .  Βεβαίως  με  λυπεί  το  γεγονός  ότι  η 
Αντ ιπολίτευση  δεν  ψηφίζε ι  αυτό  το  οποίο  ε ίναι  μ ια  πραγματικότητα,  δεν 
ε ίναι  τ ίποτα  το  διαφορετ ικό,  δηλαδή  δεν  βάλαμε  κάτ ι  το  δ ιαφορετικό,  ε ίναι  
αποτυπωμένη  η  πραγματικότητα  κα ι  βάσει  αυτής  της  πραγματικότητας 
πορευόμαστε  ελπίζοντας  να  μπορέσουμε  αυτά  τα  48.000.000  που  ε ίναι  το 
νομαρχιακό  πρόγραμμα  μαζί  με  τα  άλλα  τα  δεκάδες  εκατομμύρια  που  ε ίναι  
από  το  ΕΣΠΑ  και  βεβαίως  τα  10-12.000.000  που  ε ίναι  από  το  ε ιδικό 
πρόγραμμα που όλα μαζ ί  μπορεί  να ε ίναι  περίπου τα 100.000.000.  

Μακάρι  αυτά  τα  100.000.000  να  έχουμε  την  δυνατότητα  να  τα 
απορροφήσουμε  μέσα  σ '  αυτό  το  χρόνο.  Θα  ε ίχαμε  προσφέρε ι  πάρα  πολλά 
όχι  μόνο  στην  τοπική  οικονομία  αλλά  θα  ε ίχαμε  προσφέρει  και  πάρα πολλά 
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στην  εθν ική  οικονομία,  γ ιατί  ξέρετε  ότι  τα  προγράμματα  τα  οποία  τρέχουν 
και  ε ίναι  ευρωπαϊκά  αν  δεν  απορροφήσεις  τους  πόρους  δεν  έχε ις  και 
εκταμίευση από τα ταμεία της ΕΕ.

Άρα  λοιπόν  αυτό  το  οποίο  λέω  εγώ  είναι  να  δούμε  πως  μπορεί  ο 
καθένας  να  καταθέσε ι  τ ις  προτάσεις  του,  οι  οποίες  θα  συμβάλλουν  αν 
θέλετε  στην  επίλυση  των  προβλημάτων  που  ε ίναι  υπαρκτά,  όπως  ε ίναι  τα 
προβλήματα  του  περιβάλλοντος.  Και  τ ις  αμέσως  επόμενες  μέρες  ξέρετε  ότ ι 
ε ίναι  κα ι  αυτός  ένας  τομέας  που  πρέπει  σ ιγά-σιγά  να  αρχίζουμε  να 
συνεργαζόμαστε  προκε ιμένου  από  τον  Ιούλ ιο,  που  θα  αναλάβουμε  εμείς 
αυτήν  την  δέσμη,  να  δούμε  πως  τα  30  κα ι  τα  40  εκατομμύρια  που  ε ίνα ι 
διαθέσιμα  αυτή  τη  στιγμή  πέραν  όλων  αυτών  θα  απορροφηθούν  για  την 
Περιφέρε ια μας.

Δεν  έχουμε  άλλες  δυνατότητες.  Πρέπει  να  τρέξουμε  με  μεγάλες 
ταχύτητες  γ ια  τα  επόμενα  δύο  χρόνια  και  όχι  τρ ία  προκε ιμένου  να 
απορροφήσουμε  το  σύνολο  των πόρων.  

Δεν  ε ίναι  εύκολο.  Και  δεν  ε ίναι  εύκολο  γ ιατί  δεν  έχουμε  κα ι  την  καλή 
στελέχωση  των  υπηρεσιών.  Κάνουμε  μια  τεράστια  προσπάθεια  τουλάχιστον 
να  μας  διατεθε ί  προσωπικό  γ ια  να  μπορέσουμε  να  υλοποιήσουμε  αυτό  το 
τεράστιο  πρόγραμμα  που  ε ίνα ι  πρόγραμμα-  μαμούθ  όσο  κα ι  αν  φαίνετα ι  ότ ι 
ε ίναι  μικρό πρόγραμμα.  Είνα ι  πολύ μεγάλο  αν  πραγματικά προσθέσετε  τους 
πόρους  τους  δικούς  μας,  του  πόρους  του  ε ιδικού  προγράμματος  και  του 
ΕΣΠΑ  συν  τους  πόρους  του  περ ιβάλλοντος  να  ε ίστε  σίγουρο  ότι  ούτε  το 
50% δεν  θα μπορέσουμε μέχρι  το τέλος του χρόνου να απορροφήσουμε.

Άρα  λοιπόν  αυτό  το  οποίο  ζητάω  εγώ  ε ίναι  να  βοηθήσετε  όλοι  μαζί 
προκε ιμένου να δούμε πως μπορούμε να ξεπεράσουμε τ ις αγκυλώσεις ,  γ ιατί 
μην  ξεχνάτε  ότ ι  έχουμε  και  αγκυλώσεις,  έχουμε  κα ι  προβλήματα,  έχουμε  κα ι 
εμπόδια,  προκειμένου να υλοποιήσουμε όλο αυτό το πρόγραμμα.

Και  βεβαίως  εδώ  ε ίμαστε  στον  αγώνα  να  δ ιεκδικήσουμε  από  κε ι  που 
πρέπει  γ ιατί  σε  μ ια  πτωχευμένη  χώρα  δεν  πας  να  πε ις  τραβάτε  να 
δανε ιστεί τε  λεφτά  να  μας  δώσετε,  γ ιατί  τα  δανεικά  που  θα  δανε ιστούμε  και  
θα  πάρουμε  και  θα  ε ίναι  πάντα  δανε ικά.  Υπάρχουν  πόρου  σε  ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα τους οποίους πόρους εμείς πρέπει  να διεκδικήσουμε. . .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Μακρυωνίτης,  Διακοσταυριανού,  Παμπάκας,  Γκούφας  Γεώργιος,  Δρακιού 
Μιχάλης,  Πόκιας  Γέωργιος,  Φάκα-Βασιλαράκη  Ζηνοβία,  Δακλάκη 
Παρασκευή,  Χατζηιωάννου  Αντώνιος,  Μουτάφη  Δέσποινα,  Παπατζή 
Ευαγγελ ία,  Γρυπάρης  Δημήτρ ιος,  Μάινας  Ηλίας,  Ήσσαρης  Κώστας, 
Μιλ ιάκης  Πέτρος,  Θεόφιλος  Λάζαρος,  Τζανακόπουλος  Παντελής,  Καμπάνης 
Ιωάννης,  Σβίνου  Ειρήνη,  Κατσοτούρκης  Γεώργιος,  Σταυλάς  Κωνσταντ ίνος, 
Μαργάρας  Βασίλης,  Βίλας  Ματθαίος,  Κοκιασμένος  Αντώνης,  Μπαφίτη 
Ανδριάννα,  Κυπραίου Μαρία από την  παράταξη του κ.  Κόκκινου.
Κος                        :  
Συγγνώμη,  υπάρχουν άνθρωποι που δ ιαβάσατε και  δεν  ε ίναι  εδώ μέσα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Ποιός διαβάστηκε και  δεν ε ίνα ι ;  
Κος                        :  
Ο  κ.  Πόκιας  πχ  δεν  τους  βλέπω  εδώ  πέρα.  Τ ι  ψήφισαν;  Απουσία  τους;  Το  
γράφει  ο κανονισμός ότ ι  μπορούν να ψηφίσουν εν  τη  απουσία τους;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ποιος άλλος;  Ο κ.  Πόκιας.  Ποιος άλλος;  Εγώ λέω τα ονόματα.  
Κος                        :  
Εσείς  διαβάσατε  τα  ονόματα  αλλά  καταγράφουμε  το  γεγονός  ότι  δεν  ε ίναι 
μέσα αυτοί .  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν,  προχωράμε παρακάτω.
Κος                        :  
Η  διαδικασία  ε ίνα ι  ρητή  από  τον  κανονισμό  γ ιατί  και  εγώ  είμαι  υπεύθυνος.  
Είναι  ονομαστική  ψηφοφορία  αυτών  που  ε ίναι  στην  αίθουσα.  Όταν  έχε ι 
ξεκ ινήσει  η  απαρτία,  παραμένε ι  απαρτία.  Και  20  να  φύγουν  παραμένει . 
Αλλά αυτοί  που ψηφίζουν ε ίνα ι οι  παρόντες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Εντάξει  συμφωνούμε.  Δεν  ε ίναι  ο  κ .  Πόκιας  στην  αίθουσα.  Διορθώνεται .  Ο 
κ.  Πόκιας απών.
Κος                        :  
Κύριε  Πρόεδρε,  μισό  λεπτό.  Αφήστε  με  λοιπόν  επε ιδή  κι  εγώ  8  χρόνια 
χε ιρ ιζόμουν  αυτόν  τον  κανονισμό.  Δηλώνει  σε  περίπτωση  αποχώρησης  ο 
νομαρχιακός  σύμβουλος  ή  εξόδου  από  την  αίθουσα,  αν  ακολουθήσει 
ψηφοφορία τ ι  ψηφίζε ι ,  θετικά ή αρνητικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν,  νομίζω  ότι  δεν  έφυγαν  γ ιατί  το  πλοίο  δεν  έχει  φύγει .  Κάποιος 
κουράστηκε  και  ε ίναι  απέξω.  Λοιπόν.  Συνεχίζω
Κος                        :  
Εσείς  πιστεύετε  ότ ι  σε  ορ ιακή  ψηφοφορία  θα  δεχτούμε  τέτοιο  πράγμα  εδώ 
μέσα;  Το πιστεύετε  πραγματικά;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Κόκκινος ψηφίζε ι  κατά.  Ο κ.  Πάλας κατά.  Ο κ.  Ζωγραφίδης
Κος                        :  
Μισό λεπτό.  Επειδή ως γραμματέας ε ίμαι υπεύθυνος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Δεν  έχετε  το  λόγο.  Σας  παρακαλώ.  Η  ψηφοφορία  γίνεται  κανονικά.  Είπα 
απών.  Διορθώθηκε.  

Παπαμανώλης  κατά.  Καραμαλέγκου,  Λοτσάρης,  Δαδάος,  Βαρκάς,  ναι . 
Κουκάς;  Όχι .  Καφαντάρη;  Όχι .  Περδικάρης;  Όχι .  Σιγάλας;  Κατά.

Συρμαλένιος;  Όχι .  Χρυσαφίδης;  Όχι .  Και  ο  κ .  Χρυσόγελος  όχ ι .
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμ.  Απόφασης 24/2011 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Λοιπόν,  προχωράμε στο δεύτερο θέμα.

Θέμα 2ο: 
Επαναληπτική ψηφοφορία για την επιλογή του συμπαραστάτη

 του πολίτη και  της επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 179 
του Ν 3852/2010

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Πόσοι  παρόντες  ε ίνα ι  υποψήφιο ι  εδώ;  Ένα  λεπτό.  Ο  κ.  Περ ιφερε ιάρχης 
θέλει  να κάνε ι  μια πρόταση ή να το κάνω εγώ προς το σώμα.
Κος  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Να  το  κάνουμε  δεν  υπάρχει  πρόβλημα.  Επειδή  ο  κ .  Κόκκινος  ζήτησε 
διαβούλευση  για  τη  διαδικασία  να  βγει  μια  επιτροπή  στην  οποία  να 
συμμετέχουν  οι  παρατάξε ις,  να  διαβουλευτούν  ποιος  μπορεί  να  ε ίναι  ο 
ιδανικός υποψήφιος κα ι  ποιον  προορίζουν γ ια συνήγορο.  

Και  επε ιδή  ο  κ .  Τρ ιομάτης  έχε ι  έρθει  κα ι  ενδεχομένως  να  μην  ε ίνα ι 
την  επόμενη  φορά  για  να  μην  ταλαιπωρείται ,  αν  θέλε ι  να  παρουσιαστε ί  και 
να  τοποθετηθεί  τώρα  και  να  μην  έρθει  την  επόμενη  φορά  ή  ούτως  ή  άλλως 
θα  γίνε ι  στη  Ρόδο  η  επόμενη  οπότε  δεν  θα  κουραστείς  να  ε ίσαι .  Να  γ ίνε ι  η 
διαβούλευση των παρατάξεων και  να καταλήξουμε σε ένα πρόσωπο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Χρυσόγελος  επί  της διαδικασίας.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Αυτό  που  έπρεπε  κα ι  πρέπει  να  κάνουμε  ως  Περιφερειακό  Συμβούλιο,  γ ιατ ί  
ε ίναι  μ ια  πολύ  σοβαρή  επιλογή,  ε ίνα ι  να  υπάρχει  η  δ ιαδικασία  της 
ακρόασης,  δηλαδή  όλοι  ο ι  υποψήφιοι  να  έρθουν  να  παρουσιάσουν  την 
πρόταση  τους,  πως  θα  ανταποκριθούν  στο  ρόλο  με  τ ις  προδιαγραφές  του 
συγκεκρ ιμένου  ρόλου,  να  θέσουν  ερωτήματα  ο ι  περιφερε ιακοί  σύμβουλοι 
και  μετά να υπάρξει  η  δ ιαδικασία της διαβούλευσης.

Δεν  ε ίναι  δ ιαβούλευση χωρίς να ξέρουμε ποιος ε ίναι  να ψηφίσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συμφωνούμε.  Προβλέπει  βέβαια  ο  νόμος  ότι  ε ίνα ι  εγνωσμένου  κύρους  και 
δεν  χρειάζεται  να  μας  πουν  ποιο ι  ε ίναι .  Έστε ιλαν  τα  β ιογραφικά  τους  και  τα  
έχουμε.  Ο κ.  Συρμαλένιος.
Κος ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ:
Ήθελα  κ ι  εγώ  να  πω  ότ ι  την  προηγούμενη  φορά  η  δ ιαδικασία  ήταν 
απαράδεκτη.  Έφευγε  ο  κόσμος  μετά  τα  πλοία.  Σήμερα  ας  μην  επαναληφθεί  
αυτό το  φαιδρό που έγ ινε  την  προηγούμενη  φορά.  Όσοι  ε ίναι  υποψήφιο ι  και 
ε ίναι  παρόντες  να  παρουσιαστούν  εδώ,  να  μας  πουν  δυο  κουβέντες.  Το 
προεδρείο  να  ανακοινώσει  τα  ονόματα  τους  κα ι  δύο  στοιχε ία  από  το  
βιογραφικό τους
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Κόκκινος έχει  το λόγο.
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
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Θα  παρακαλούσα  θερμά  το  προεδρε ίο  κατ '  αρχήν  να  δ ιαφυλάξε ι  την 
διαδικασία.  Γ ιατί   το  λέω  αυτό;  Την  περασμένη  φορά  υποχρεώθηκαν 
αρκετοί  συνάδελφοι  μας γ ια  να  προλάβουν το καράβι  των  17.00 που έφευγε 
τότε  από τη Ρόδο και  έγινε  με σύντομες δ ιαδικασίες το  όλο  θέμα.  

Επειδή  νομίζω  ότ ι  τούτη  τη  φορά  πρέπει ,  και  πάλι  θα  φύγε ι  κάποιο 
καράβι  κα ι  θα  αρχίσουν  κάποιοι  να  πιέζονται ,  και  πρέπει  κα ι  ψηφοφορία 
ενδεχομένως  να  γίνε ι  αλλά  κα ι  κουβέντα  να  γ ίνε ι ,  ζητώ  λοιπόν  να  βάλουμε 
συγκεκρ ιμένο χρονοδιάγραμμα σ '  αυτά τα οποία ε ιπώθηκαν.  Τ ι  εννοώ;

Χαίρομαι  κατ '  αρχήν  που  γίνεται  δεκτή  η  πρόταση  μου  να  γίνε ι  μ ια 
διαβούλευση.  Θα  πρότε ινα  όμως,  κύρ ιε  Περιφερε ιάρχα,  σ '  αυτή  τη 
διαβούλευση  να  ε ίναι  οι  επικεφαλής  των  παρατάξεων  κα ι  εσε ίς .  Γ ια  ποιό 
λόγο;  Γ ιατί  και  εσείς  δεν  θα  προτείνετε  κάποιο  πρόσωπο;  Δεν  σας  αφορά 
εσάς  αυτό  το  θέμα;   Εγώ  θα  συμμετάσχω  εί τε  έρθετε  εσε ίς  ε ί τε  έρθε ι  ο 
εκπρόσωπος της παράταξης σας.  Δεν  έχω τέτοια προβλήματα.  

Δεύτερον,  θα  πρέπει  να  αναγνωστούν  τα  ονόματα  των 
ενδιαφερομένων  κα ι  εφόσον  υπάρχουν  κάποιο ι  εδώ  και  θέλουν  να  πάρουν 
το  λόγο,  μέσα  σε  δύο  λεπτά  ας  μας  πουν  δυό  κουβέντες  να  ξέρει  ο  κόσμος 
δυο πράγματα παραπάνω γ ι '  αυτούς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Διαβάζω τα ονόματα των  ενδιαφερομένων που έχω εδώ.
Κος                        :  
Ένα  λεπτό.  Κύριε  Κόκκινε ,  αν  μπούμε  στη  διαδικασία  αυτή  τότε  δεν 
συζητούντα ι  καινούρια πρόσωπα.  Συζητούνται  αυτοί  ο ι  οποίο ι  ε ίναι  εδώ.
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Δεν  μπορούμε  να  αποκλε ίσουμε  κατ '  αρχήν  αυτούς  που  έχουν  θέσει 
υποψηφιότητα
Κος                        :  
Αυτό λέω.  Άρα η  ανακοίνωση των ονομάτων δημιουργε ί  ένα ζήτημα.
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Δεν μπορούμε όμως να τους αποκλείσουμε να ενδιαφερθούν.  

Και  τέταρτον,  εμε ίς  ως  παράταξη  έχουμε  και  κάποιες  εναλλακτ ικές 
προτάσεις,  τ ις  οποίες θα τ ις πούμε τώρα;  θα τ ις πούμε μετά;  Εγώ εκτ ιμώ να 
γίνε ι  δ ιαβούλευση  για  δέκα  λεπτά,  αφού  τοποθετηθούν  οι  ενδιαφερόμενοι ,  
και  από κει  κα ι  πέρα ας τοποθετηθούμε πάλι  οι  παρατάξε ις.  

Εμείς  δεν  έχουμε  δ ικαίωμα  να  αποκλε ίσουμε  κανέναν  αυτή  τη  στιγμή, 
έτσι  δεν  ε ίναι ;
Κος                        :  
Όχι βεβαίως,  αλλά αν πας τη  διαδικασία την  επόμενη συνεδρίαση μπορεί  να 
έρθουν 100.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Κόκκινε  ένα λεπτό.  Ο κ.  Ζωγραφίδης.
Κος ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ:
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Κύριε  Πρόεδρε,  η  περίοδος  την  οποία  περνούμε  ε ίνα ι  δύσκολη.  Χρειάζεται 
λοιπόν  μια  συναίνεση  κα ι  στο  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  το  μέγιστο  δυνατόν 
που μπορούμε να καταφέρουμε.  Γ ι '  αυτό εγώ κάνω την  εξής πρόταση.  

Μέχρι  στιγμής δύο ε ίνα ι οι  υποψήφιο ι .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Όχι,  έξ ι .
Κος ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ:
Ωραία.  Επειδή  η  μ ια  πλευρά  της  Αντ ιπολίτευσης  προτείνε ι  τον  Φίλιππα  τον  
Τριομάτη  κα ι  η  άλλη  πλευρά  έχε ι  κάποιους  άλλους,  λέω  το  εξής.  Αν  ε ίνα ι 
δυνατόν  η  περίοδος  των  3,5  ετών  να  χωριστε ί  στα  δύο  με  συμφωνία 
πολιτ ική  ούτως ώστε  ο ι  παρατάξεις  να  βρίσκοντα ι  πολύ κοντά  στην  επίλυση 
των προβλημάτων.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έγινε  κατανοητό κύριε Ζωγραφίδη.  Ο κ.  Χατζηδιάκος.
Κος ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ:
Για δύο λεπτά μια και  τύποις φέρομαι  και  ε ισηγητής  του θέματος.  Επειδή αν 
δούμε  πρακτ ικά  και  τα  νούμερα  χρε ιαζόμαστε  34  συναδέλφους  και 
συναδέλφισσες  να  ψηφίσουν  τα  2/3.  Εκ  των  πραγμάτων  βλέποντας  την 
ψηφοφορία  την  προηγούμενη  25  και  13  38.  Ήδη  η  παράταξη  της  κ .  
Καφαντάρη  δήλωσε  ότι  απέχε ι  κα ι  δεν  συμμετέχει  άρα  ακόμα  κα ι  αν  ε ίχαμε 
καταλήξει  σήμερα  στο  πρόσωπο  δεν  θα  μπορούσαμε  να  έχουμε  την 
απαιτούμενη από το  νόμο πλειοψηφία.  

Τυπικά  με  τη  δ ιάταξη  του  179  συμμετέχουν  τα  ίδ ια  πρόσωπα  εί τε  
ψηφίστηκαν  ε ί τε  όχι  και  έχουμε  το  πρακτικό  εδώ,  εκ  των  πραγμάτων 
επαναλαμβάνετα ι ,  λέε ι ,  η  ψηφοφορία  ε ίτε  την  αυτή  συνεδρίαση  ε ί τε  σε 
επόμενη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ναι αλλά μπορεί  να γίνε ι  δ ιαβούλευση σ '  αυτά τα ονόματα.
Κος ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ:
Μα  εγώ  προσχωρώ  σ'  αυτήν  την  άποψη.  Γ ια  να  ε ίμαστε  λοιπόν  και  τυπικά 
εντάξει  εκ  των  πραγμάτων  ανεδαφική  θα  ε ίναι  οποιαδήποτε  συζήτηση 
ακόμη  και  αν  ε ίναι  εδώ  εκλεκτοί  φ ίλοι  που  έχουν  δηλώσει  ως  υποψήφιο ι ,  ο  
κ .  Μαυράκης και  ο κ .  Τριομάτης.  

Δεν  έχει  νόημα  σήμερα  να  δώσουμε  το  λόγο  σε  δύο,  προσωπική 
εκτίμηση  κάνω,  κα ι  να  μας  αναπτύξουν  τ ις  απόψεις  τους  εφόσον  θα 
ακολουθήσει  αυτή η διαβούλευση στην  οποία πιστεύω ότι  συμφωνούμε.

Να  αναβληθεί  λο ιπόν  το  θέμα  για  την  επόμενη  συνεδρίαση,  να  γ ίνε ι 
τύποις  και  ουσία  σωστά  και  να  μην  προχωρήσουμε  περαιτέρω,  επειδή 
ακολουθούν κ ι  άλλα θέματα,  κα ι  δεν  έχει  νόημα να συζητούμε γ ι '  αυτό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Να  βγε ι  μια  επιτροπή;  Τώρα;  Πού  ε ίναι  δύο  μόνο;  Ο  κ.  Παμπάκας  να 
ακούσω την  πρόταση.
Κος ΠΑΜΠΑΚΑΣ:
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Εγώ  προτε ίνω,  επειδή  μάλλον  θα  υπάρξει  δ ιαδικαστικό  κόλλημα,  να  πάει 
στην  επόμενη  συνεδρίαση,  να  αναβληθε ί  το  θέμα  για  την  επόμενη 
συνεδρίαση.  Το  λέω  γ ια  τους  συναδέλφους  γιατ ί  θα  υπάρξει  διαδικαστικό 
κόλλημα στην  πορεία.
Κος                        :  
Είπαμε  να  γ ίνε ι  δ ιαπαραταξιακή  επιτροπή  η  οποία θα  κάνει  τη  διαβούλευση 
αν συμφωνεί  σε ένα πρόσωπο.
Κος ΠΑΜΠΑΚΑΣ:
Ότι  θέλετε  γ ίνετα ι  στην  πορεία.  Εμε ίς  το  ψηφίζουμε  αλλά  να  αναβληθεί  το  
θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Το λέει  ο  νόμος.  
Ομιλίες εκτός μικροφώνου
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Κόκκινος την  πρόταση και  τελε ιώνουμε.
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Ακούστε  λ ίγο.  Αν  ε ίνα ι  να  πάμε  σε  δ ιαβούλευση  θα  πρέπει  να  πάμε  με 
συγκεκρ ιμένη  ατζέντα  και  να  αναβληθε ί  το  θέμα.  Τ ι  εννοώ;  Πάμε  με  τους 
ήδη υπάρχοντες υποψηφίους;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Εκ του νόμου.  Έξι  ονόματα έχουμε.
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Εκ  του  νόμου  πάμε  με  τους  ήδη  υπάρχοντες  υποψηφίους.  Λοιπόν 
συμφωνούμε  να  αναβληθεί  το  θέμα  και  χαίρομαι  που  γίνεται  δεκτό  να 
υπάρχε ι  αυτή  η  επιτροπή  διαβούλευσης  μέχρι  το  επόμενο  Περιφερε ιακό 
Συμβούλιο.  

Από  κει  κα ι  πέρα  εμε ίς  ως  παράταξη  θέλουμε  να  ξεκαθαρίσουμε  κα ι 
κάποια  άλλα  πράγματα  γ ια  να  δ ιευκολύνουμε  την  διαδικασία.  Αν  βρεθε ί  η 
χρυσή  τομή  και  υπάρχει  ένας  υποψήφιος  κα ι  τον  αποδεχτούμε,  καλώς  να 
τον  αποδεχτούμε.  Κανένα πρόβλημα.  

Αν  πάμε  σε  δύο  υποψηφίους,  το  δηλώνω  εδώ  να  γραφτεί  στα 
πρακτικά  από  τώρα,  εμε ίς  ως  παράταξη  δ ιότ ι  δεν  περιμένουμε  ότι  θα  γίνε ι 
κάποιο  πραξικόπημα  από  τον  Υπουργό  Εσωτερικών,  το  κ .  Ραγκούση,  να 
αλλάξει  το  νόμο,  γ ιατί  δεν  πιστεύουμε  ότι  ο  ίδ ιος  ο  Υπουργός  θα  αναιρέσει 
τον  εαυτό  του,  γ ιατί  κάποιο ι  ίσως  προσδοκούν  αυτό  το  πράγμα.  Αυτή  την 
τροποποίηση εγώ την  βαφτίζω πραξικόπημα αν αλλάξε ι .

Εμείς  λο ιπόν  ως  παράταξη  προτείνουμε  ότι  αν  καταλήξουμε  σε  δύο 
πρόσωπα – δεν  πε ιράζει  παιδιά ,  εγώ έτσι  θέλω να  μιλάω.  Ας  καταγράφεται . 
Ο καθένας έχε ι  την  ευθύνη των λόγων του.  Έλεγα λοιπόν το  εξής.  

Ότι  αν  καταλήξουμε  σε  δύο  πρόσωπα  προκειμένου  να  στηριχτε ί  ο 
θεσμός,  ακούστηκε  μια  σκέψη  προηγουμένως  να  μοιραστεί  η  θητεία,  εμε ίς 
δεν  έχουμε  πρόβλημα  προκε ιμένου  να  βγε ι  ο  συμπαραστάτης  του  πολίτη. 
Αν  υπάρχε ι  κάποια πρόταση από την  περ ιφερειακή αρχήν
Κος                        :  
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Δεν  υπάρχε ι τέτοια διαδικασία.
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Ας πάει  κα ι  στα 2/3  της θητε ίας.
Κος                        :  
Αυτό  πρέπει  να  γραφτε ί  στα  πρακτ ικά.  Δεν  υπάρχε ι  τέτο ια  δ ιαδικασία  να 
μοιραστούν.
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Μπορεί  να  υπάρχει  μια  κοινή  συμφωνία.  Δεν  υπάρχε ι  θέμα  διαδικασίας. 
Όλα  γίνοντα ι .  Με  παραίτηση  του  πρώτου  υπέρ  του  δευτέρου  για  κάποιο 
χρονικό  δ ιάστημα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Αναβάλλετα ι  γ ια την  επόμενη συνεδρίαση.  Πες τε  την  πρότασή σας.
Κος                        :  
Για  να  ε ίμαστε  απολύτως  εντάξε ι  με  τ ις  διαδικασίες,  γ ια  να  μην  βρεθεί  
κάποιος  άλλος  κα ι  πει  κάποιοι  τα  μαγειρέψατε  εκτός  δ ιαδικασίας.  Νομίζω 
ότι  η  επόμενη  συνεδρίαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  στην  αρχή  για 
πολύ  συγκεκρ ιμένο  χρόνο  θα  πρέπει  να  έχουν  προσκληθε ί  όλοι  ο ι 
υποψήφιοι ,  κ ι  ας  μην  έρθουν  με  δική  τους  ευθύνη,  να  παρουσιάσουν  πέντε 
λεπτά
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Το βάζουμε πρώτο θέμα,  καλούντα ι  όλοι ,  παρουσιάζοντα ι  και  τελειώνουμε.
Κος                        :  
Και μετά μπορεί  να γίνε ι  μ ια δ ιαβούλευση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Γίνετα ι  δεκτό.  Προχωράω.  Θα  γ ίνε ι  δ ιαβούλευση  στην  πορε ία  με  τους 
επικεφαλής των ψηφοδελτ ίων.  Εντάξει .
Κος                        :  
Από ποιούς θα αποτελεί τα ι  η  επιτροπή;  Συγγνώμη να το μάθουμε;  Από τους 
επικεφαλής των παρατάξεων κα ι  τον  κ .  Περιφερε ιάρχη;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Και  να  την  κάνουμε  την  ψηφοφορία  δεν  εκλέγεται ,  γ ιατί  ε ίναι  ήδη  38. 
Δήλωσαν  οι  4  δεν  ψηφίζουν  δεν  βγαίνε ι .  Θα καθόμαστε  τώρα δύο ώρες  εδώ 
να κάνουμε ψηφοφορία χωρίς να εκλεγε ί .

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 
Αριθμ.  Απόφασης 25/2011

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Επόμενο θέμα

Θέμα 3ο: 
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ  στην 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Καλώ  την  κ.  Αρ ιστείδου  να  ε ισηγηθε ί  το  θέμα.  Έχετε  το  λόγο,  κυρ ία 
Αριστε ίδου.
Κα ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ:
Σύμφωνα  με  το  Ν  1351/1983,  άρθρο   12  προκειμένου  ο ι  σπουδαστές  των 
ΤΕΙ  να  κάνουν  την  πρακτ ική  τους  άσκηση  πρέπει  να  καθοριστεί  ένας 
συγκεκρ ιμένος  αριθμός  θέσεων  που  ο  κάθε  οργανισμός  μπορεί  να 
προσφέρε ι  γ ια  το  σκοπό  αυτό.   Βγαίνει  μια  ΚΥΑ του Υπουργού Παιδείας και 
του  καθ'  ύλην  αρμόδιου  Υπουργού,  στη  συγκεκρ ιμένη  περ ίπτωση  του 
Υπουργού  Εσωτερικών,  που  καθορίζε ι  τον  αρ ιθμό  των  θέσεων  αφού 
υπάρξε ι  και  βεβαίωση δική μας ότ ι  έχει  προβλεφθε ί  η πίστωση.  

Έχοντας  την  εμπειρ ία  των  προηγούμενων  χρόνων  καταλήξαμε  κα ι  ο ι 
Κυκλάδες  και  Δωδεκάνησα  σε  έναν  αριθμό  50  ατόμων  ότι  μπορούμε  να 
απασχολήσουμε  γ ιατί  ποτέ  ούτε  ο ι  Κυκλάδες  έχουν  ξεπεράσει  τους  20  ούτε  
τα Δωδεκάνησα τους 30.

Η προϋπολογισθε ίσα  δαπάνη  έχε ι  ήδη  εγγραφεί  στον  προϋπολογισμό 
που  ψηφίστηκε  κα ι  μένε ι  να  αποφασίστε  εσείς  ότ ι  συμφωνείτε  με  τον 
καθορισμό  αυτών  των  θέσεων  σε  50  γ ια  να  προωθηθεί  στο  Υπουργε ίο 
Παιδείας. 
Κος                        :  
Εμείς συμφωνούμε.
Κος                        :  
Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  ε ίναι  υποχρεωτική  η  πρακτ ική  εξάσκηση  για  να 
πάρουν το  πτυχ ίο τους.  
Κος                        :  
Κάνουμε  μια  επισήμανση  μόνο  γ ια  το  εξευτελιστ ικό  της  αμοιβής  που  ισχύε ι 
από το  1973.  Να το λάβουμε όλοι  υπόψη αυτό.  Εμε ίς ε ίμαστε υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συμφωνούμε.  Να την  καταθέσετε .  Ο κ.  Βίλας.
Κος ΒΙΛΑΣ:
Η κατανομή αυτών των φοιτητών πως θα γ ίνε ι  στις περιφερειακές ενότητες;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Στον τόπο καταγωγής τους συνήθως.  Η κ.  Καφαντάρη έχει  το  λόγο.
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Εμείς  λοιπόν  σαφώς  συμφωνούμε  με  την  πρόσληψη  των  παιδιών,  με  την 
απασχόληση  επ'  αμοιβή.  Πρακτική  άσκηση  όμως  ξέρουμε  πάρα  πολύ  καλά 
ότι  λε ιτουργεί  και  καλύπτοντας κάποιες ανάγκες.

Εμείς  λοιπόν  κάνουμε  μια  άλλη  πρόταση  στην  οποία  ζητάμε  να  ε ίναι  
με  πλήρη  ασφαλιστ ική  κάλυψη  τα  παιδιά  και  με  αμοιβή  με  βάση  τη 
συλλογική  σύμβαση εργασίας και  την  καταθέτουμε στο προεδρε ίο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Χρυσόγελος  έχε ι  το  λόγο.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
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Νομίζω  ότ ι  ε ίναι  σημαντικό  να  ασκούνται  σπουδαστές  αλλά  από  την  άλλη 
μερ ιά  πρέπει  να  γ ίνε ι  και  ουσιαστική  η  πρακτ ική  άσκηση  των  σπουδαστών, 
δηλαδή  θα  έλεγα  ότι  αφενός  πρέπει  να  υπάρχει  ένας  προσδιορισμός 
τομέων που να  μπορούν  να  υποστηρίξουν την  πρακτική  άσκηση,  δηλαδή να 
μην  το  βλέπουμε  απλώς  ότι  πήγαν  κάπου,  πέρασαν  δ ιακοπές  και 
τελείωσαν.  

Εάν  ας  πούμε  θέλουμε  να  αναδείξουμε  έναν  τομέα  εναλλακτ ικού 
τουρισμού θα πρέπει  να  υπάρχουν  κάποιο φορείς που θα υποστηρίξουν  την 
πρακτική  άσκηση ώστε  να  αποκτήσουν  γνώση.  Δεν   ε ίναι  ένα  απλό  επίδομα 
ψιλοαπασχόλησης.  Αυτά  τα  πράγματα  νομίζω  πρέπει  να  τα  δούμε  από  την  
αρχή  πολύ  οργανωμένα.  Έχω  εμπειρ ία  τ ι  σημαίνε ι  πρακτική  άσκηση 
φοιτητών.  Υπάρχουν πολύ καλές περ ιπτώσεις και  πολύ κακές περιπτώσεις .

Επομένως  πρέπει  την  επόμενη  φορά  τουλάχιστον  να  έρθει  η 
ε ισηγήτρ ια  κα ι  να  μας  φέρει  μια  πρόταση  που  εμείς  ως  Περιφέρεια 
μπορούμε  να  βοηθήσουμε  αυτούς  τους  ανθρώπους  να  αποκτήσουν 
προστιθέμενη  αξία  μέσα  από  την  πρακτ ική  τους  άσκηση,  όχ ι  απλώς 
θέλουμε  50  άτομα.  Εντάξει ,  τ ι  σημαίνει  50  άτομα;  Τ ι  θα  τους  προσφέρουμε 
εμείς και  τ ι  θα αποκομίσουν μέσα από αυτήν την  διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κ .  Χρυσόγελο.  Ο κ.  Περιφερειάρχης κα ι  τελε ιώνουμε.  Η κ.  
Σώζου έχε ι  το   λόγο.
Κα ΣΩΖΟΥ:
Μόνο  για  ένα  λεπτό  γ ια  να  καταθέσω την  προσωπική  μου  εμπειρ ία  από την 
μέχρι  τώρα  λε ιτουργία  του  θεσμού.  Τουλάχιστον  στην  νομαρχία 
Δωδεκανήσου  κα ι  στον  υφιστάμενο  τότε  Δωδεκανησιακό  Οργανισμό 
Τουρισμού ε ίχαν εκπαιδευτε ί  αρκετοί  φοιτητές αντ ιστοίχων τμημάτων ΤΕΙ .  

Νομίζω  ότι  κα ι  από  την  πλευρά  των  φοιτητών  αλλά  κα ι  από  τη  δική 
μας  πλευρά  η  διαδικασία  και  η  λε ιτουργία  όλης  αυτής  της  διαδικασίας  ώστε  
να βοηθηθούν  και  αυτοί  και  εμείς.  

Και  εξάλλου  υπάρχουν  κάποια  δεδομένα  ήδη  από  την  πλευρά  των 
πανεπιστημίων,  δηλαδή  υπάρχε ι  ένα  συγκεκρ ιμένο  πλαίσιο  στο  οποίο  θα 
πρέπει  να  κινηθούν  κα ι  οι  περιφέρε ιες  πια  σήμερα  και  ο ι  φοιτητές  ούτως 
ώστε  μετά  την  ολοκλήρωση  της  εκπαίδευσης  να  έχουν  τα  τυπικά  αλλά  κα ι 
ουσιαστικά  προσόντα  για  να  πάρουν  το  πτυχ ίο  το  οποίο  εκκρεμεί  αν  δεν 
ολοκληρωθεί  αυτή  η  διαδικασία.  Δηλαδή  η  εμπειρ ία  του  χθες  δείχνε ι  ότι  
μπορούμε να προχωρήσουμε στην  υλοποίηση αυτού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Κόκκινος έχει  το λόγο.
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Εμείς  ως  παράταξη  συμφωνούμε  να  έρθουν  αυτά  τα  παιδιά  να  κάνουν  την 
πρακτική  τους  άσκηση.  Απλά  να  γ ίνε ι  ξεκάθαρο  ποιος  αριθμός  θα  ε ίναι  
αυτός  και  σε  ποιες  περιοχές  θα  πάνε  γ ια  να  μην  γ ίνε ι  κάποια εκμετάλλευση 
ή παρανόηση του πράγματος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Ο κ.  Ζωγραφίδης.
Κος ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ:
Κύριε  Πρόεδρε,  κ ι  εγώ  συμφωνώ  στην  πρόταση  που  έγινε  ε ισήγηση  με  την 
προϋπόθεση ότι  η  προσωπικότητα των σπουδαστών θα γίνεται  σεβαστή δεν 
θα  μετατρέπετα ι  σε  λάντζα  των  δημοσίων  υπαλλήλων.  Δεν  θα  πάρουν 
δηλαδή  εκεί  να  κάνουν  το  πρωτόκολλο,  να  πηγαίνουν  να  φέρνουν  την  
αλληλογραφία  και  όλη  την  χονδρή  δουλειά,  αλλά  η  προσωπικότητα  τους  θα 
γίνεται  σεβαστή  και  θα  φύγουν  ο ι  άνθρωποι  κα ι  με  καλές  αναμνήσεις  κα ι  με 
εμπειρ ία από τ ις υπηρεσίες με τ ις οποίες θα συνδιαλλαγούν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έγινε  κατανοητό,  κύρ ιε  Ζωγραφίδη,  ευχαριστούμε.  Λοιπόν  νομίζω  ότι 
συμφωνούμε  όλοι .  Εγκρίνεται   εκτός  –  αυτό  πως θα  το  αλλάξουμε;  Εντάξε ι , 
ε ίναι  η  πρόταση  που  ετέθη  από  τον  κ .  Περιφερε ιάρχη  ποιοι  την  ψηφίζουν; 
Την πρόταση όπως ε ίνα ι στην  ε ισήγηση.  
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Με  συγχωρείτε  γ ια  να  ξεκαθαρίσουμε  ένα  πράγμα.  Είνα ι  καθορισμένο  το  τ ι  
καλύπτεται .  Καλύπτοντα ι  η  ασφαλιστ ικές  ε ισφορές  γ ια  την  υγε ία  και  γ ια 
τυχόν  ατύχημα.  Εσε ίς  λέτε  γ ια  πλήρη,  άρα  υπάρχουν  δύο  διαφορετ ικές 
προτάσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Την  πρώτη  πρόταση  ποιός  την  ψηφίζε ι ;  Νομίζω  όλοι  εκτός  από  την  κ . 
Καφαντάρη,  Σιγάλα και  Περδικάρη που κατέθεσαν δική τους πρόταση.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
Αριθμ.  Απόφασης 26/2011 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Προχωράμε στο 4ο και  5ο θέμα,  μαζί  θα τα διαβάσω.

Θέμα 4ο: 
Συμμετοχή της Περιφέρειας στο Δίκτυο Αειφόρων Νήσων του Αιγαίου 

“ΔΑΦΝΗ”

Θέμα 5      ο      :  
Προσχώρηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο σύμφωνο των 

νησιών «ΔΑΦΝΗ»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Πουσσαίος έχει  το λόγο,  ο ε ισηγητής.
Κος ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ:
Κύριοι  συνάδελφοι ,  έχετε  μέσα  στους  φακέλους  ε ισήγηση  σε  σχέση  με  το  
θέμα  4ο  και  5ο  το  οποίο  συζητάμε  γ ια  την  συμμετοχή  της  Περιφέρειας  στο 
Δίκτυο  Αε ιφόρων  Νήσων  Αιγαίου.  Είναι  το  δίκτυο  “Δάφνη” ,  το  οποίο  πολλοί 
ίσως να γνωρίζετε.  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 η ς  ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

60



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Είναι  μ ια  αστ ική  μη  κερδοσκοπική  εταιρεία  η  οποία δραστηριοποιε ίται 
εδώ  και  αρκετά  χρόνια  γ ια  την  ανάπτυξη  της  αειφορίας  με  συμμετοχή 
κυρίως  μέχρι  σήμερα  των  οργανισμών  αυτοδιο ίκησης  κα ι  ήδη  στο 
καταστατικό  του  έχουν  εγγραφεί  30  Καλλικρατικοί  νησιώτικοι  δήμοι  από  το 
Νότιο κα ι  το  Βόρε ιο Αιγα ίο.  Κύρια ε ίναι του Νοτίου Αιγαίου τα μέλη.

Και  η  πρόταση  η  οποία  έρχετα ι  ε ίναι  γ ια  την  συμμετοχή  της 
Περιφέρε ιας  στο  δίκτυο  “Δάφνη”  προκειμένου  ακριβώς  να  συμβάλλουμε  και  
εμείς  με  τη  δ ική  μας  παρουσία  στην  ήπια  ανάπτυξη  των  νησιών,  να 
στηρίξουμε  τον  ποιοτικό  τουρισμό  και  τ ις  εναλλακτ ικές  πηγές  τουρισμού,  να 
συμμετέχουμε  στον  προγραμματισμό  των  βασικών  έργων  υποδομής  στον 
νησιώτικο  χώρο,  εκεί  που  βέβαια  η  περιβαλλοντ ική  δ ιάσταση  έχει  μ ια 
ιδ ια ί τερη  συνιστώσα  και  την  προώθηση  των  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας 
με τη στήριξη των όρων της αειφορίας σε υπερτοπικό επίπεδο.  

Η  μέχρι  σήμερα  δραστηριότητα  που  έχε ι  αναπτύξε ι  το  Δίκτυο 
Αειφόρων  Νήσων  νομίζω  ότ ι  έχει  γ ίνε ι  αποδεκτή  όχ ι  μόνο  σε  επίπεδο 
τοπικό ή  περιφερε ιακό αλλά σε  εθνικό  και  ευρωπαϊκό θα  έλεγα  μια που ε ίχε 
σε  πάρα  πολλές  περ ιπτώσεις  συμμετοχή  σε  δ ιεθνή  fora,  έχε ι  θέσει  θέματα 
τα  οποία  έχουν  εξασφαλίσε ι  προγράμματα  από  την  ΕΕ  όπως  το  Is le  Pact  ή 
το  Ε lena κα ι  αυτά  τα  προγράμματα  φυσικά  έχουν  σαν  απώτερο  σκοπό  την 
υποστήριξη  δράσεων  που  έχουν  να  κάνουν  με  την  προστασία  του 
περιβάλλοντος  και  τους άλλους στόχους τους οποίους προανέφερα.

Νομίζω ότι  η  Περιφέρε ια έχει  κάθε λόγο  συμμετοχής αντίστοιχα με της 
ευρωπαϊκές  περιφέρε ιες  που  μετέχουν  σε  δ ίκτυα  άλλων  ευρωπαϊκών 
χωρών.  

Αλλά  νομίζω  ότι  θα  ήταν  και  μια  επιθυμία  των  εκπροσώπων  της 
τοπικής  αυτοδιοίκησης  ώστε  συντεταγμένα  πλέον  να  βρεθούμε  σε  ένα 
συγκεκρ ιμένο  χώρο  όπου  μπορούμε  να  δ ιεκδικήσουμε  και  να  εφαρμόσουμε 
πολιτ ικές  που  όλοι  τ ις  σχολιάσαμε  λ ίγο  πριν  κατά  τη  συζήτηση  του 
προϋπολογισμού,  δηλαδή  γ ια  τον  εναλλακτ ικό  τουρισμό,  την  κατασκευή 
τουριστικών  καταλυμάτων  και  υποδομών  μικρής  κλ ίμακας,  δράσεις 
κοινωνικής  συνοχής,  ανάδειξη  κα ι  προστασία  του  φυσικού  περιβάλλοντος, 
προστασία  του  τοπίου  και  των  στοιχε ίων  του  ιστορικού  περ ιβάλλοντος,  
περιβαλλοντ ική  εκπαίδευση,  προώθηση  των  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας 
και  εξοικονόμηση  ενέργειας,  ανακύκλωση  απορριμμάτων  κα ι  άλλες  δράσεις 
να μην σας τ ις κατονομάσω τώρα.

Νομίζω  ότ ι  το  ποσόν  της  συμμετοχής  αυτό  των  10.000€  για  την 
εγγραφή  και  10.000€  σε  ετήσια  βάση  ε ίναι  μικρή  πραγματικά  δαπάνη,  την  
οποία  μπορούμε  να  επωμιστούμε,  έτσι  ώστε  με  τη  δ ική  μας  συμμετοχή  να 
διαμορφώσουμε  όσο  γίνεται  καλύτερα  πολιτ ικές  που  έχουν  να  κάνουν  με 
την  αειφορία.

Τα  οφέλη  γ ια  την  Περιφέρε ια  επίσης  ε ίναι  η  αναγνωρισιμότητα  σε 
επίπεδο  ΕΕ  όπως  ε ίπα,  η  δυνατότητα  που  θα  έχουμε  να  συμμετέχουμε  σε 
διεθνε ίς  συναντήσεις  με  προνομιακή  παρουσία  και  ιδ ια ίτερη  πρόσκληση,  η 
ενίσχυση  της  παρουσίας  στην  επιτροπή  των  περιφερειών  καθώς  και  στην 
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επιτροπή  Is land  Commiss ion ,  η  δυνατότητα  βέβαια  ενημέρωσης  σε  θέματα 
αειφόρου  ενέργε ιας,  κλ ιματικής  αλλαγής,  η  συμμετοχή  μας  στο  δίκτυο 
ευρωπαϊκών νησιών κα ι  η διαμόρφωση νησιώτικης πολιτ ικής.

Φυσικά  τη  διεκδίκηση  πόρων  μέσα  από  τα  προγράμματα  τα  οποία 
σήμερα  τρέχουν  και  δεν  ε ίνα ι  καθόλου  μικρά.  Το  Is le  Pact  πχ  ε ίναι  ένα 
πρόγραμμα  ύψους  4.000.000€  το  οποίο  θα  καλύψει  σε  πρώτη  φάση 
προγράμματα και  προτάσεις των  μελών του.  

Θεωρώ  λοιπόν,  κύριε  Πρόεδρε,  σημαντικό  την  συμμετοχή  μας  και 
πιστεύω  ότι  και  ο ι  συνάδελφοι  θα  υιοθετήσουν  αντίστοιχα  αυτήν  την 
πρόταση.  Και  βέβαια  το  θέμα  αυτό  έρχετα ι  κα ι  με  την  προσχώρηση  της 
Περιφέρε ιας στην  υπογραφή του Συμφώνου  στ ις  12  Απριλίου  που  πρόκει ται 
να  ακολουθήσει ,  όπως  και  από  άλλες  περιφέρειες  αλλά  κα ι  αντίστοιχα  και  
από οργανισμούς αυτοδιοίκησης.  

Είναι  μια  πρωτοβουλία  έχει  εδώ  και  δύο  χρόνια  γ ίνε ι  σε  επίπεδο 
δήμων,  το  Σύμφωνο  των  Δημάρχων,  θα  το  έχετε  προφανώς  ακούσει ,  και 
αντίστοιχα  τώρα  γίνεται  κα ι  σε  επίπεδο  περιφερειών,  δηλαδή  τη  συμμετοχή 
πλέον  κα ι  του  δεύτερου  βαθμού  στην  προσπάθεια  γ ια  την  με ίωση  των 
ρύπων  κατά  20%,  την  διε ίσδυση  των  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργε ιας  κατά 
20% και  φυσικά  το  προεξέχον  θέμα της  εξοικονόμησης  ενέργε ιας κατά  20%. 
Και  όλοι  αυτοί  οι  στόχοι  μέχρι  την  περίοδο του 2020.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστώ  τον  κ .  Πουσσαίο.  Είναι  το  ίδ ιο  θέμα.  Αν  υπάρχουν  κάποιες 
ερωτήσεις ;  Ή  να  προχωρήσω  σε  τοποθετήσε ις ;  Θέλει  κάποιος  να 
τοποθετηθεί ;
Κος ΔΑΔΑΟΣ:
Θέλω να εκφράσω ένα παράπονο,  δ ιότ ι  συζητάμε σήμερα δύο θέματα γ ια  τα 
οποία  εγώ  προσωπικά  τουλάχιστον  δεν  θα  ε ίμαι  αρνητικός,  θετικός  θα 
ε ίμαι .  Αλλά  εκφράζω  ένα  παράπονο  όταν  γ ίνετα ι  μ ια  εκδήλωση  κα ι  γ ίνεται  
και  με  την  συμπαράσταση  της  Περιφέρειας,  καλό  θα  ε ίναι  να  καλούντα ι  κα ι 
οι  περ ιφερειακοί  σύμβουλοι  τουλάχιστον  που  ε ίναι  στο  νησί  που  γίνεται 
αυτή η εκδήλωση.  Έγινε  προ ημερών
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έγινε  κατανοητό  κύριε  Δαδάο.  Έχε ι  δοθεί  εντολή  να  ε ιδοποιούνται 
τουλάχιστον  στη  Σύρο  οι  υπάρχοντες  περ ιφερειακοί  σύμβουλοι .  Αυτό  όπου 
γίνεται .  Όλων των  παρατάξεων.
Κος ΔΑΔΑΟΣ:
Και κατά καιρούς όταν υπάρχουν προσκλήσεις
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Και εγώ δεν  ε ίχα κληθεί  γ ια να τελειώσουμε.
Κος ΔΑΔΑΟΣ:
Το  κλείνω  το  θέμα.  Όταν  υπάρχουν  προσκλήσεις  που  απευθύνονται  προς 
τον  Πρόεδρο  κα ι  τα  μέλη  του  Περιφερε ιακού  Συμβουλίου,  καλά  θα  ε ίνα ι  να 
ε ιδοποιούνται  κα ι  οι  περιφερε ιακοί  σύμβουλοι  δ ιότ ι  με  τους  φορε ίς 
δημιουργε ίται  πρόβλημα,  δ ιότ ι  εγώ ακάλεστος δεν  πηγαίνω πουθενά.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έχετε  δίκ ιο,  συμφωνούμε.  Αυτό  έχει  δ ιορθωθεί  νομίζω.  Εντάξε ι ,  δεν 
πε ιράζει ,  μπορε ί  να  μην  την  έλαβε,  γ ίνοντα ι  λάθη.  Που;  Κι  εγώ  προσωπικά 
δεν  πήρα.  Νομίζω  ότ ι  έχει  δοθεί  εντολή  στην  γραμματεία  ό,τ ι  έρχετα ι  και  
αφορά  τέτοιες  εκδηλώσεις  κλπ  να  καλούντα ι  όλοι  και  προσωπικά  ο  ίδ ιος 
εάν το αντιληφθώ θα σας ε ιδοποιήσω.  Λοιπόν άλλος;  Ο κ.  Συρμαλέν ιος.
Κος ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ:
Λοιπόν,  γ ια  το  θέμα  αυτό  επε ιδή  έχει  τύχει  κα ι  το  έχω  παρακολουθήσει 
σχεδόν  από  τα  πρώτα  βήματα  –  θυμάται  και  ο  Γ ιώργος  ο  Πουσσαίος  που 
ήταν από τους πρωτεργάτες του “Δάφνη”  -  προφανώς ε ίμαστε θετικοί .  

Άλλωστε  σε  συζητήσε ις  που  έχουν  γίνε ι  εδώ  και  κα ιρό  ε ίχαμε  και 
άτυπα  προτείνε ι  την  αλλαγή  του  καταστατικού  έτσι  ώστε,  όχ ι  μόνο  τώρα 
αλλά  και  επί  νομαρχιακής  αυτοδιοίκησης,  ότι  όταν  λέμε  δίκτυο  αειφόρων 
νήσων  δεν  μπορεί  να  ε ίνα ι  απέξω  κι  ο  δεύτερος  βαθμός,  διότι  ανεξάρτητα 
το  τ ι  γ ίνεται  σε  κάθε  νησί ,  πρέπει  να  συμβάλλει  ε ί τε  πριν  η  νομαρχιακή 
αυτοδιοίκηση  ε ίτε  τώρα  η  περιφερε ιακή  αυτοδιο ίκηση  σε  δράσεις 
αειφορικές.

Αυτό  το  οποίο  τονίζαμε  πάντα  κα ι  θέλω  να  το  επαναφέρω  σήμερα, 
ε ίναι  ότι  το   “Δάφνη”  κατάφερε  και  έπαιξε  ένα  διαπαιδαγωγικό  ρόλο  σε 
σχέση  τόσο  με  τ ις  τοπικές  κοινωνίες  όσο  και  με  τους  αιρετούς  της 
αυτοδιοίκησης  και  αν  θέλετε  προς  την  κεντρ ική  εξουσία  με  την  έννοια  ότ ι 
πριν  από  15  χρόνια,  εγώ  θυμάμαι  όταν  πρωτοξεκίνησα  να  ασχολούμαι  στο  
επίπεδο  της  δευτεροβάθμιας  αυτοδιο ίκησης,  ήμασταν  κάποια  γραφικοί  όταν 
συζητούσαμε  γ ια  τα  θέματα  της  αειφορίας,  γ ια  τα  θέματα  της  βιώσιμης 
ανάπτυξης κα ι  λ ίγο πολύ ήμασταν και  στο στόχαστρο ως αντιαναπτυξιακοί .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Συρμαλένιο,  ευχαριστούμε.  Έγινε  κατανοητό.
Κος ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ:
Δεν  τελείωσα,  μ ισό  λεπτό.  Να  μην  πω  τη  γνώμη  μου;  Είπα  ότι  θα 
ψηφίσουμε θετικά αλλά πατ-κιουτ ψηφίστε ,  ψεκάστε,  τελειώσατε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Είστε και  υπέρμαχος.
Κος ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ:
Κύριε Γκούφα,  έχετε  μια υπέρμετρη πως να το πω
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συμμετείχατε  κα ι  ε ίστε  πιο ενημερωμένος από όλους.
Κος ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ:
Γι '  αυτό θέλω να ενημερώσω και  εγώ από τη σκοπιά μου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνεχίστε .
Κος ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ:
Όταν  δ ιαφωνούμε  καταλαβαίνω,  αν  κα ι  δεν  το  δεχόμαστε,  να  μας 
σταματάτε,  αλλά και  όταν  συμφωνούμε  να μας σταματάτε πάλι ;  
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Λέω  το  εξής.  Αυτό  το  οποίο  έχε ι  σημασία  ε ίναι  να  μπορέσουμε  να 
περάσουμε  από  τ ις  επί  μέρους  αειφορικές  δράσεις  σε  συνολική  αειφορική 
διαχείρ ιση σε  κάθε τοπικό  επίπεδο,  σε  κάθε  νησί .  Και  βεβαίως όλο αυτό να 
συμβάλλε ι  κα ι  σε  επίπεδο  κατευθυντηρίων  γραμμών  της  Περιφέρειας.  Το 
ένα ε ίναι  αυτό.

Και  το  άλλο  ε ίναι  σε  ό,τ ι  αφορά  το  Σύμφωνο  των  Νήσων  και  σε  αυτό 
ε ίμαστε  σύμφωνοι .  Όμως  πρέπει  εδώ  να  περάσει  και  από  το  επίπεδο  των 
τεχνοκρατών κα ι  των  αιρετών της  αυτοδιο ίκησης κα ι  στις τοπικές κοινωνίες.  
Δηλαδή,  το  Σύμφωνο  των  Δημάρχων  όπως  ξεκίνησε  πριν  από  2  χρόνια  αν 
δεν  κάνω  λάθος.  Παραπάνω;  3-4  χρόνια.  Τώρα  μετατρέπετα ι  σε  σύμφωνο 
νησιών.  

Αυτά  να  μην  ε ίναι  όλα  ζητήματα  κορυφών,  τα  οποία  τα 
επεξεργάζοντα ι  κάποιο ι  ε ιδ ικο ί  κα ι  μένουν  έξω  από  τ ις  τοπικές  κοινωνίες , 
διότι  αν  πραγματικά  θέλουμε  να  μπούμε  στη  δ ιαδικασία  του  20%,  20  20  20, 
μέχρι  το  2020,  αυτά  δεν  γ ίνοντα ι  χωρίς  τη  συμμετοχή  της  κοινωνίας.  Αν  η  
κοινωνία  δεν  το  πιστέψει  κα ι  δεν  συμμετάσχει  σ '  αυτές  τ ις  αποφάσεις  κα ι 
δεν  δώσει  τη  συναίνεσή  της,  δεν  πρόκει τα ι  να  υπάρχουν  και  τα  αντ ίστοιχα 
αποτελέσματα.  

Τελε ιώνω λοιπόν θετ ικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε κύριε  Συρμαλέν ιο.  Η κ.  Καφαντάρη.
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Εμείς  νομίζω  ξέρετε  ήδη  ότι  θα  διαφωνήσουμε  γ ιατί  δ ιαφωνούμε  ορ ιζόντια,  
κάθετα,  πλαγίως με όλους τους τρόπους με αυτή τη λογική.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Και στο συγκεκρ ιμένο;
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Εντελώς.  Και  γ ιατ ί  δ ιαφωνούμε;  Γ ιατί  αν  αναλύσουμε  έτσι  όπως  την 
εννοεί τε  εσε ίς  πολιτ ικά  την  έννοια  της  αειφορίας,  η  αειφόρος  ανάπτυξη 
ε ίναι  αυτοχρηματοδοτούμενη  ανάπτυξη.  Έξω ο προϋπολογισμός ο  κρατικός. 
Με  αποτελέσματα  γνωστά  για  το  λαό  πληρώνοντας  όλο  και  μεγαλύτερα 
χαράτσια.

Μετά  αυτό  που  δεν  καταλαβαίνουμε  ε ίναι  γ ιατ ί  χρε ιάζεται  γ ι '  αυτού 
του  ε ίδους  την  ανάπτυξη,  ακόμη  έστω,  μ ια  εταιρεία ;  Αντ ί  δηλαδή  να 
αναπτυχθούν  ο ι  δομές  της  Περιφέρε ιας  και  ο ι  υπηρεσίες  αναθέτουμε  πάλι ; 
Έχουμε  ακριβώς  την  ίδ ια  δ ιαφωνία  που  ε ίχαμε  κα ι  γ ια  το  Ινστ ιτούτο  στη 
συνεργασία με το  Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Δεν  αναφερόμαστε  καν  στον  πρωτογενή  τομέα.  Με  τον  πρωτογενή 
τομέα ποιος θα  ασχοληθε ί ;  Εκτ ιμούμε  ότι  προωθείτα ι  μια μορφή ανάπτυξης, 
αυτό  που  εννοεί ται  εσείς  ανάπτυξη  κα ι  αυτό  που  εμείς  εννοούμε 
υπανάπτυξη  του  λαού,  γ ια  το  γνωστό  μεγάλο  θεό,  το  κέρδος  των 
μεγαλοεπιχειρηματιών.  

Μετά  αναφέρετε  στήριξη  ποιοτ ικού  τουρισμού.  Ποιοτικός  τουρισμός 
ε ίναι  ας  πούμε  ο  συνεδριακός  τουρισμός  όταν  έχει  κόψει  η  Κυβέρνηση 
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250.000  από  τα  εργατικά  δελτία  γ ια  τον  τουρισμό;  Μόνο  από  κε ι  250.000. 
Όταν οι  ξενοδοχοϋπάλληλοι  δουλεύουν σκλαβοπάζαρο,  σε  εξαθλίωση.  Όταν 
όλος ο κόσμος που αγκαλιάζε ι  από το  λαό τον  τουρισμό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θα  παρακαλέσω  λ ίγο  ησυχία.  Και  ο ι  κύρ ιο ι  συνάδελφοι  να  περάσουν  μέσα 
γιατ ί  δεν  πρέπει  να απουσιάζουν.
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Και  τ ι  ποιοτ ικό  τουρισμό  λέμε  όταν  στην  Ευρώπη,  στην  οποία 
απευθυνόμαστε  τουριστικά,  έχουν  χάσει  οι  άνθρωποι  τα  ε ισοδήματα  τους 
και  τα  χάνουν  όλο  κα ι  περισσότερο  όσο  κι  εμείς,  και  αυτό  θα  τους  στερήσει  
τη  δυνατότητα  να  έρθουν  να  κάνουν  τουρισμό.  Και  όσοι  μπορέσουν  θα 
στοιβαχτούν  στα  μεγάλα  ξενοδοχεία  αδειάζοντας  τα  νησιά,  τα  μικρομάγαζα, 
όπως γίνεται  τα  τελευτα ία δύο χρόνια.  Ποιοτικός τουρισμός λοιπόν.

Κόπτεστε  γ ια  το  περ ιβάλλον.  Το  Sea Diamond  μολύνει  4  χρόνια  τη 
θάλασσα  της  Σαντορίνης  και  δεν  έχε ι  γ ίνε ι  τ ίποτα.  Και  δεν  έχε ι  δοθε ί  λύσε ι 
ακόμη  και  μετά  τη  μελέτη  του  πανεπιστημίου  που  ε ίναι  ενδεικτ ική  για  τον 
κίνδυνο  που  εμπεριέχεται  στο  βυθισμένο  πλοίο  στη  Σαντορίνη  και  δεν 
γ ίνεται  καν  λόγος  με  αποφασιστικό  τρόπο  πως  άμεσα  θα  αντ ιμετωπιστε ί .  4 
χρόνια.  Γ ια να μην αγγίξουμε τα συμφέροντα  της εταιρείας.  

Κατ '  αρχήν  εμε ίς  δεν  ε ίμαστε  αντ ίθετοι  με  την  προσπάθεια  με ίωσης 
των  εκπομπών  του  CO2.  Προφανώς  όχι .  Όμως  δεν  συμφωνούμε  με  τ ι ;  Με 
την  πρόταση  που  έρχετα ι .  Γ ιατί  αναθέτετε  την  ανάπτυξη  της  αειφόρου 
ενέργειας στου  μεγαλοεπιχειρηματίες,  όπως ε ίπαμε κα ι  πριν ,  ο ι  οποίο ι  ε ίνα ι 
οι  κατεξοχήν  υπεύθυνη  για  την  μόλυνση  του  περ ιβάλλοντος  κα ι  την 
επιβάρυνση  του  κλ ίματος.  Ο  Μυτιληναίος,  ο  Κοπελούζος  ή  ο  Λούης  που 
έχει  το  βουλιαγμένο  καράβι  στη  Σαντορίνη  θα  αναλάβουν  να  σώσουν  το 
κλ ίμα;

Μετατρέπετε  τους  οργανισμούς  τοπικής  αυτοδιο ίκησης  σε  πλασιέ  των 
επιχειρηματιών  και  γ ίνεστε  ο  δούρειος  ίππος  για  την  ιδ ιωτικοποίηση  της 
ενέργειας.  Παράδε ιγμα  πρόσφατο.  Ο  δήμος  Ήρας  όπου  η  πλειοψηφία 
ζήτησε  την  αλλαγή  του  νομοθετ ικού  πλαισίου  γ ια  τη  Γυάρο  γ ια  να 
μπορέσουν  να  εγκαταστήσουν  ανεμογεννήτρ ιες  γνωστού  επιχειρηματία. 
Αυτό  ε ίναι  που  καλεί τε  πράσινη  ανάπτυξη  και  στην  πραγματικότητα  ε ίναι 
μια χονδρή μπίζνα που θα ακριβοπληρώσουν οι  νησιώτες.

Αυτά  αναδεικνύοντα ι  σε  όλο  το  κείμενο  της  “Δάφνης”   κα ι  φυσικά 
διαφωνούμε  κάθετα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε την  κ .  Καφαντάρη.  Ο κ.  Χρυσόγελος και  μετά σε όλα μαζ ί .
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Κατ'  αρχήν  συμφωνούμε  να  συμμετάσχει  η  Περ ιφέρεια  στο  Δίκτυο  των 
νησιών  αλλά  νομίζω  ότ ι  πέρα  από  την  απλή  συμμετοχή  πρέπει  να  ε ίναι 
ουσιαστικός  ρόλος,  γ ιατ ί  ένας  από  τους  κύριους  ρόλους  της  Περιφέρε ιας 
ε ίναι  να  σχεδιάσει  την  ενεργειακή  πολιτ ική,  την  εξοικονόμηση  ενέργε ιας κα ι 
τ ις  ΑΠΕ.  
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Άρα  θα  περιμένω  ότι  πολύ  σύντομα  με  τη  βοήθεια  του  “Δάφνη”  και 
δεν  ξέρω  με  ποιες  άλλες  δυνατότητες,  θα  υπάρξε ι  ένα  σχέδιο  που  θα  το 
φέρετε  στο  Περιφερε ιακό Συμβούλιο  να  συζητήσουμε  τ ι  σημαίνει  πρακτικά  η 
συμμετοχή.  υπάρχε ι  μια  δέσμευση.  Υπάρχουν  κάποιο  στόχοι  κα ι 
εξο ικονόμησης  κα ι  ΑΠΕ  κλπ,  δηλαδή  δεν  έχε ι  νόημα.  Απλώς  να  ε ίναι  μ ια 
διαδικασία  συμμετοχής  σε  συνέδρια  κα ι  ημερ ίδες  και  απλώς  ένας  ρόλος 
διαπαιδαγώγησης.  

Λέω  λοιπόν  ότι  υπάρχει  ένας  ρόλος  δι ττός  της  Περιφέρε ιας.  Το 
πρώτο  ότ ι  να δεσμευτε ί  η  Περιφέρε ια ή ο  Αντ ιπεριφερε ιάρχης αντίστοιχα ότ ι  
θα  φέρε ι  την  ε ισήγηση  σύντομα,  σε  κάποιο  χρονικό  διάστημα,  γ ια  να 
συζητήσουμε.  Και  το  δεύτερο  θα  πρέπει  να  έχε ι  κα ι  ένα  ρόλο  αν  θέλετε 
παρακολούθησης η Περιφέρεια απέναντ ι  στο  τ ι  κάνουν και  οι  δήμοι .

Σας  λέω,  επειδή  πρόσφατα  ε ίχαμε  συνάντηση  οι  Πράσινοι 
Αυτοδιο ικητ ικοί  πήγαν  στ ις  Βρυξέλλες  κα ι  ε ίχαμε  συνάντηση  και  με  τον 
αντίστοιχο  Επίτροπο,  τον  …,  από  την  Γενική  Διεύθυνση  κα ι  Μεταφορών 
που  ε ίναι  υπεύθυνος  κα ι  παρακολουθεί  και  ήταν  εδώ  στη  Σύρο,  ο  οποίος 
μας  δήλωσε  το  εξής.  Υπάρχει  μ ια  δ ιαδικασία  από την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή 
η  οποία  αξιολογεί  τη  συμμετοχή  των  δήμων  και  των  περιφερειών  κα ι  ήδη 
έχει  κ ινηθεί  διαδικασία  σε  35  ο ι  οποίο  ενώ  έχουν  δεσμευτε ί  ότι  θα  κάνουν  
πράξεις,  δεν  έχουν κάνει  τ ίποτα.  

Αυτό  λέω  όμως.  Να  μην  ε ίναι  απλώς  μια  δ ιαδικασία  που  κάποιος 
δήμος  ή  κάποιες  περιφέρε ιες  το  βλέπουν  ως  δημόσιες  σχέσεις  και  κάνουν  
μηδέν.  Λέω ότ ι  πρέπει  να υπάρξει  αυτή η διαδικασία ελέγχου.  

Και  βέβαια  θα  πρέπει  να  γίνε ι  κα ι  μ ια  ολοκληρωμένη  συζήτηση 
κάποια  στ ιγμή   εδώ  στο  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  σε  ποιες  επιτροπές 
πράγματι  πρέπει  να  συμμετέχει  η  Περ ιφέρεια  και  το  Περιφερειακό 
Συμβούλιο  και  λέω  ότ ι  η  πρώτη  προτεραιότητα  ε ίνα ι  η  Επιτροπή 
Περιφερε ιών.  Δηλαδή εμείς ως Περιφέρεια πρέπει  να μετάσχουμε  απευθείας 
όχι  μέσω  άλλων  δικτύων.  Και  τα  άλλα  δ ίκτυα  ε ίναι  σημαντ ικά.  Στην 
Επιτροπή Περιφερειών.  

Πρέπει  να  γ ίνε ι  μια επίσημη συνάντηση με  την  Επιτροπή Περιφερειών 
και  να  παρακολουθούμε  πολύ  συστηματικά  την  αντίστοιχη  επιτροπή 
περιφερειακής  ανάπτυξης  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  να  υπάρχε ι 
μια  συνεχής  ενημέρωση  κα ι  στους  περ ιφερειακούς  συμβούλους  αλλά  κα ι 
στην  Περιφέρεια.  Δεν  ε ίναι  υπόθεση  μόνο  του  Περιφερειάρχη  ούτε 
εθελοντ ικά κάποιων που έτσι  κ ι  αλλ ιώς ασχολούνται  μ '  αυτά τα θέματα.

Και  βέβαια  πρέπει  να  μπούμε  στη  συζήτηση  ο ι  άλλες  δύο  επιτροπές 
του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  ποιος  θα  ε ίναι ,  καθώς  κα ι  επιτροπές  που 
έχουμε  προτείνε ι  γ ια  την  Περιφέρε ια οι  οποίες θα ε ίνα ι  ανοιχτές,  θα  ε ίναι  με 
ευρύτερη  συμμετοχή  κόσμου  κλπ.  Δηλαδή  πρέπει  να  υπάρχει  μια  συνοχή 
στο τ ι  αποφασίζουμε κάθε φορά.  Αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κ .  Χρυσόγελο.  Ο κ.  Κουκάς έχε ι  ζητήσει  το  λόγο.
Κος ΚΟΥΚΑΣ:
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Θα  μιλήσω  εκ  μέρους  της  παράταξης  μας.  Να  πω  κ ι  εγώ  αν  και 
ενημερωθήκαμε  από  τον  Τύπο  συμμετε ίχα  εκ  μέρους  της  παράταξης  μας 
στην  ευρωπαϊκή  διημερ ίδα  στη  Σύρο,  η  οποία πραγματοποιήθηκε  παρουσία 
εκπροσώπων  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  κα ι  ευρωπαϊκών  οργανισμών, 
εκπροσώπων της Μάλτας και  της Σαρδηνίας,  δημάρχων και  άλλων φορέων.

Τόσο  από  πλευράς  των  νησιωτικών  ΟΤΑ  της  Ευρώπης  όσο  και  από 
την  πλευρά  της  Επιτροπής  γίνεται  προσπάθεια  γ ια  τη  διατύπωση  μιας 
διακρ ιτής  πολιτ ικής  γ ια  την  αειφορία  κα ι  γενικότερα  γ ια  την  νησιωτική 
ανάπτυξη.  Το  επονομαζόμενο  Σύμφωνο  των  Νησιών  ε ίναι  μ ια  προέκταση 
του  Συμφώνου  των  Δημάρχων  που  ε ίχε  υπογραφεί  πριν  περίπου  μια 
πενταετία  με  τη  βασική  του  δ ιαφορά  να  έγκε ιται  στο  γεγονός  ότι  το 
Σύμφωνο  των  Νησιών  έχε ι  λάβει  υπόψη  του  τ ις  ιδ ια ι τερότητες  και  ε ίναι 
προσαρμοσμένο στις ανάγκες των  νησιωτικών περιοχών.

Στο  πλαίσ ιο  της  ανάπτυξης  νέων  μοντέλων  υπηρεσιών  διαχείρ ισης 
της  ενέργειας κα ι  χρηματοδοτ ικών  μηχανισμών,  η  Ελλάδα πλέον καλε ίται  να 
ακολουθήσει  το  παράδε ιγμα της  Γαλλίας,  της  Ιταλίας,  της  Γερμανίας και  της 
Ελβετ ίας  χωρών  ιδια ίτερα  προχωρημένων  σε  νέα  χρηματοδοτικά  σχήματα 
όπως η χρηματοδότηση από τρ ίτους.

Στην  Ελλάδα  όπως  ξέρουμε  συμμετέχουν  ήδη  περίπου  37  νησιωτικοί 
δήμοι  και  κο ινότητες στο δίκτυο “Δάφνη”  μεταξύ των οποίων κα ι αρκετοί  της  
Περιφέρε ιας  μας.  Σημαντ ικό  ε ίνα ι  επίσης  ότι  το  γεγονός  ότι  νέος  Πρόεδρος 
του  δικτύου  της  “Δάφνης”  ε ίναι  ο  Δήμαρχος  του  δικού  μας  νησιού,  της 
Άνδρου.  

Με  τη  συμμετοχή  της  στο  Σύμφωνο  των  Νησιών  έχοντας  υπόψη  τις 
σύγχρονες χρηματοδοτικές ευκαιρίες που δημιουργούνται ,  η  Περιφέρε ια μας 
με  τη  σειρά  της,  όπως ε ίπε  κα ι  ο  κ .  Πουσσαίος,  αναλαμβάνει  μια  σειρά  από 
δεσμεύσεις  με  κυρ ιότερη  τη  με ίωση  των  εκπομπών  CO2  κατά  20%  και 
περισσότερο μέχρι  το  2020 σύμφωνα με τ ις επιταγές της ΕΕ.  

Ο  στόχος  της  μείωσης  προσδοκάται  να  υλοποιηθεί  μέσω  της 
υιοθέτησης  και  εφαρμογής  μέτρων  γ ια  αύξηση  της  ενεργε ιακής 
αποδοτικότητας,  εξορθολογισμό  της  κατανάλωσης  ενέργε ιας  κα ι 
αναβάθμισης σε πιο περ ιβαλλοντ ικά φιλ ική  της παραγωγής ενέργε ιας.

Στο  χώρο  του  Νοτίου  Αιγαίου  η  αξιοποίηση  του  υψηλού  δυναμικού 
των  ΑΠΕ  μπορεί  να  συμβάλλε ι  στην  προσπάθεια  μετατροπής  της 
οικονομικής  κρίσης  σε  ευκαιρία  γ ια  ανάπτυξη  και  να  δημιουργήσει 
σημαντ ικές  επενδυτ ικές ευκαιρίες γ ια  τα νησιά μας ιδ ίως με τα χρήματα που 
θα δ ιατεθούν  από την  ΕΕ  γ ια  την  υποστήριξη  καινοτόμων  τεχνολογιών  ΑΠΕ 
και  δέσμευση του CO2.  

Προσχωρώντας  η  Περιφέρεια Νοτίου  Αιγα ίου σε  τέτο ιες  πρωτοβουλίες 
που  βρίσκονται  στην  πρώτη  γραμμή  των  εξελ ίξεων  σε  ευρωπαϊκό  επίπεδο 
έχουμε  την  ευκαιρία  να  μπούμε  δυναμικά  στη  νέα  εποχή  που  ξεκ ινά  γ ια  την  
τοπική  αυτοδιοίκηση  και  να  υπάρξει  η  Περιφέρεια  μας  πρωτοπόρα  σε 
θέματα  πράσινης  ανάπτυξη  αλλά  και  να  συμβάλλει  στην  μονιμοποίηση  της 
νησιωτικής συνεργασίας στην  Ευρώπη.  
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Πρόσθετοι  σημαντικο ί  στόχοι  ε ίνα ι  ο  προσπορισμός  τεχνογνωσίας  σε 
ζητήματα  ΑΠΕ  καθώς  και  η  εκμετάλλευση  προγραμμάτων  αμέσου 
αποδόσεως ο ικονομικής ωφέλε ιας.  

Κλείνοντας,  να  επισημάνω  τη  μεγάλη  σημασία  της  ενημέρωσης  της 
κοινής  γνώμης  δεδομένου  ότι  τα  τελευτα ία  χρόνια  υπάρχει  ένα  σημαντ ικό 
κίνημα  εναντ ίων  των  μεγάλων  εγκαταστάσεων  των  ΑΠΕ  ιδια ίτερα  της 
αιολ ικής  κα ι  της  γεωθερμίας  συνδεόμενο  με  περ ιβαλλοντ ικές  ανησυχίες 
καθώς και  με  επιφυλάξεις γ ια τ ις επιπτώσεις στο νησιωτικό  τοπίο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κ .  Κουκά.  Το λόγο  έχε ι  ο  κ .  Ζωγραφίδης.
Κος ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ:
Κύριε  Πρόεδρε,  κ ι  εγώ  θα  ε ίμαι  θετ ικός  στην  ψήφιση  των  θεμάτων  αυτών 
και  επειδή η “Δάφνη”  ε ίνα ι
 (…) 
Είναι  οργανισμοί  τοπικής  αυτοδιοίκησης  Α΄  Βαθμού,  δηλαδή  δεν  μπαίνουν 
μέσα  ιδιώτες  όπως  μπορεί  να  έχετε  σχηματίσε ι  τέτοια  εντύπωση.  Δηλαδή 
θέλω  να  πω  ότ ι  ο  ρόλος  ε ίναι  του  Δάφνη  ένα  πραγματικό  εργαλε ίο 
υποστηρικτ ικό  σε  όποιες  δράσεις  πρωτοβουλίας  λαμβάνονται  γ ια  αειφορική 
ανάπτυξη  ε ίτε  από  το  πρώτο  ε ί τε  από  τον  δεύτερο  βαθμό  σε  συνεργασία 
αξιοποιώντας,  εάν  θέλετε ,  κα ι  την  συμμετοχή  που  μέχρι  σήμερα  έχε ι  γ ίνε ι 
δ ιαφόρων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.  

Το  Πολυτεχνε ίο.  Το  Πολυτεχνείο  και  από  το  εσωτερικό  κα ι  από  το 
εξωτερ ικό,  μ ια  και  το  ανέφερα,  υπάρχει  ένα  πολύ  μεγάλο  έργο  το  οποίο 
αποτυπώνεται  σε  όλα  τα  επίπεδα  και  στον  πρωτογενή  τομέα,  μ ιλάμε  γ ια  
βιοκαλλιέργειες ,  έχουν  γίνε ι  τέτο ιες  ενέργε ιες  που  σίγουρα  έχε ι  ο 
κ ινητοποιήσει  τον  κόσμο.  

Αυτό  που  ανέφερε  ο  Νίκος  ο  Συρμαλέν ιος  ίσως  ε ίναι  η  μεγαλύτερη 
επιτυχία .  Δηλαδή  η  ενημέρωση  κα ι  η  ευαισθητοποίηση  του  κόσμου  κα ι  δεν 
ε ίναι  περιττό  να  επαναλαμβάνοντα ι  όλες  αυτές  οι  πρωτοβουλίες  και  οι 
ημερίδες.  Γ ια  παράδειγμα  θα  σας  πω,  το  ανέφερα,  την  Ενεργειακή 
Ακαδημία,  η  οποία  κάθε  χρόνο  οργανώνεται  σε  ένα  νησί  με  εκπαιδευτές 
ομιλητές  ε ιδικούς  επιστήμονες  από όλο  τον  κόσμο.  Η  συμμετοχή ε ίναι  πάρα 
πολύ  μεγάλη,  50  με  60  άτομα.  Είναι  ενέργειες  οι  οποίες  εκπορεύοντα ι  από 
τον  δίκτυο  αειφόρων  Νήσων,  από  την  Δάφνη.  Είναι  πάρα  πολλές  αυτές  οι 
ενέργειες ,  γνωστές  σε  πολύ  κόσμο  εδώ  σήμερα  αλλά  όσον  αφορά  και  τ ις 
δεσμεύσεις  μας,  διότι  δεν  ε ίναι  απλά  μια  προσχώρηση  προς  την  υπογραφή 
στην  Ευρωπαϊκή Ένωση ή  προς όλους  όσους συμβάλλουν  στην  με ίωση των 
ρύπων  του  διοξειδίου  του  άνθρακα  και  της  εξοικονόμησης  ενέργε ιας,  αλλά 
ε ίναι  συγκεκρ ιμένες δεσμεύσεις.

Εμείς  πιστεύω  σαν  περιφέρεια  μπορούμε  να  διαμορφώσουμε 
πολιτ ικές  και  να  συμβάλλουμε  με  τον  τρόπο  μας  στους  οργανισμούς 
αυτοδιοίκησης  υποστηρίζοντας  και  με  χρηματοδοτ ικά  εργαλεία  μέσα  από το 
I-  pack  αυτών  των  4  εκατ.  που  ε ίναι ,  αυτό  ε ίναι  ένα  πρόγραμμα  το  οποίο 
διεκδικήθηκε  κα ι  παρέχεται  πλέον  στα  μέλη  των  δικτύων  αυτών.  Δηλαδή  θα 
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υποβληθούν  προτάσεις  κα ι  θα  καλυφθούν  έργα  μόνο  για  τα  μέλη  τα  οποία 
μετέχουν σε αυτά τα δ ίκτυα.

Δηλαδή  τ ι  θέλω να  πω;  Ότι  το  πρόβλημα  πλέον  μια  που συζητάμε  για 
νησιωτικότητα  δεν  μπορεί  να  περιορίζεται  στο  κάθε  νησί  μόνο  του  ούτε  σε  
επίπεδο  περιφέρε ιας,  ε ίναι  σε  ευρύτερο  πεδίο  δ ιευρωπαϊκό.  Αυτοί  ε ίνα ι  και 
οι  στόχοι ,  δηλαδή η  συνεργασία των νησιών.  

Όσον  αφορά  την  συμμετοχή  μας  που  ρωτάει  ο  κ .  Κόκκινος  ε ίναι 
10.000  ευρώ  η  εγγραφή  και  10.000  η  ετήσια  συνδρομή  και  γ ια  την 
συμμετοχή  μας  στο  Διο ικητ ικό  Συμβούλιο  ο ι  εκλογές  οι  οποίες  πρόκε ι τα ι  να 
ακολουθήσουν  επιτρέπουν  να  τεθε ί  υποψηφιότητα  και  φυσικά  κατ ’ 
αντιστοιχ ία να μετέχουν στην  ψηφοφορία τα μέλη των εκπροσώπων.  
Κος                        :  
Εάν μπορούν να συμμετέχουν πέραν του ενός;
Κος                        :  
Νομίζω  ότι  θα  ε ίνα ι  δ ιευρυμένο  από  την  σημερινή  του  μορφή  γ ια  κα ι  η  
Περιφέρε ια  Β.  Αιγα ίου  θα  έχει  συμμετοχή,  οπότε  αντ ίστοιχα  κα ι  από εκεί  θα 
πρέπει  να  υπάρχε ι  εκπροσώπηση  οπότε  πρόβλεψη  σίγουρα  θα  πρέπει  να 
…
Κος                        :  
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Αναφέρονται  όλα,  να μην μπούμε σε δ ιάλογο.
Κος                        :  
Την  σύνταξη  εκθέσεων  ανά  δ ιετ ία  γ ια  την  πρόοδο  των  παραπάνω 
πρωτοβουλιών.  
Κος                        :  
Δεν καταλάβατε.  Λέω ότ ι  η  Περ ιφέρεια πρέπει  να  συντάσσει  μια έκθεση  που 
να λέε ι  ότ ι  αυτοί  ε ίναι  ο ι  στόχοι  και  αυτούς πετύχαμε.  

Και  να  μην  υπάρχε ι  καμία  υποψία  ότ ι  μπορεί  να  ε ίμαστε  ουτοπιστές  ή 
οτιδήποτε,  μόνο  με  το  έργο  της  δ ιασύνδεσης  των  νησιών  έχουμε  πετύχε ι  
ένα  πολύ  μεγάλο  στόχο,  γ ια  να  ε ίμαστε  πραγματιστές  και  σοβαροί .  Λέω  και 
μόνο αυτό διασφαλίζε ι  την  συμμετοχή μας…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Περιφερε ιάρχης ολοκληρώνει .
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Εγώ θέλω να σας πω ότ ι  με  έκπληξη στ ις συζητήσε ις  που ε ίχαμε με τον  Χαν 
τον  επίτροπο  αναφέρθηκε  στ ις  οργανώσεις  στ ις  οποίες  πρέπει  να 
συμμετέχε ι  η  περ ιφέρειά  μας  κα ι  μ ια  από  τ ις  οργανώσεις  μου  ανέφερε  την  
Δάφνη.  Άρα  καταλαβαίνω  ότι  σε  διευρωπαϊκό  επίπεδο  έχε ι  αξιολογηθε ί  σαν 
ένας  από  τους  φορείς  ο  οποίος  συμβάλε ι  στον  διάλογο  και  ακούει  η 
Επιτροπή αυτές τ ις οργανώσεις.  

Θα  πρότε ινα  στο  Περιφερειακό  Συμβούλιο  την  προσχώρηση  να  την 
υπογράψει  ο κ .  Πουσσαίος σαν εκπρόσωπος της περ ιφέρειας. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ποιοι  ψηφίζουν  την  πρόταση  αυτή  να  τελειώνουμε.  Όλο  εκτός  από  την 
Λαϊκή Συσπείρωση.  

Συνεχίζουμε παρακάτω.  
ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμ.  Απόφασης 27/2011 & 28/2011 

Θέμα 6      ο       :  
Ορισμός δυο εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου

 στο Διοικητικό Συμβούλιο των Κέντρων Πρόληψης 
ΟΚΑΝΑ Ρόδου-Κω-Κυκλάδων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Είναι  τρε ις .  Κυκλάδες  ξεχωριστό  και  Ρόδος  και  Κως.  Τον  λόγο  έχει  ο  κ .  
Πουσσαίος.
Κος ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ:
Είναι  κάποια  χρόνια  που  λει τουργε ί  το  Κέντρο  Πρόληψης  Θησέας  γ ια  τ ις 
Κυκλάδες  και  αντίστοιχα  για  την  Δωδεκάνησο.  Είναι  φορείς  οι  οποίοι  έχουν 
συσταθεί  προκειμένου  να  βοηθήσουν  στην  καταπολέμηση  των 
εξαρτησιογόνων ουσιών της πρόληψης.  

Σήμερα  με  την  κα ινούργια  μορφή  θα  πρέπει  να  ορίσουμε  δυο 
εκπροσώπους.  Νομίζω ότι  ο  Βαγγέλης  ο Σιγάλας που ήταν εκπρόσωπος της 
Νομαρχιακής  Αυτοδιο ίκησης  θα  μπορούσε  να  εκπροσωπήσει  την 
Περιφέρε ια  Νοτίου  Αιγα ίου  από  πλευράς  Κυκλάδων,  δηλαδή  γ ια  τον  φορέα 
που  αφορά  τ ις  Κυκλάδες  και  τον  Θησέα.  Από  την  Δωδεκάνησο  έχουν  δοθε ί 
δυο  ονόματα,  τα  έχει  ο  Πρόεδρος,  μπορεί  να  τα  αναγνώσει ,  η  κυρία 
Κυπραίου στην  Κω.  Και  ο κ .  Θεόφιλος το δεύτερο μέλος  από τ ις Κυκλάδες.  
Κος                        :  
Από την  αντιπολίτευση ποιος θα ε ίναι ;  Μόνο  ένας;
Κος ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ:
Επειδή  υπηρετούσε  σε  αυτή  την  θέση  ως  εκπρόσωπος  της  Νομαρχιακής 
Αυτοδιο ίκησης και  ο κ .  Θεόφιλος ο Λάζαρος επίσης.
Κος                        :  
Πόσα άτομα μπαίνουν;  
Κος ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ:
Δυο.  Δυο  γ ια  τον  Θησέα  κα ι  δυο  αντ ίστοιχα  γ ια  τον  φορέα  της 
Δωδεκανήσου.  
Κος                        :  
Και ποια ε ίναι  αυτά;  
Κος ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ:
Συγνώμη,  γ ια  την  Κω  δυο  και  γ ια  την  Ρόδο  δυο.  Είνα ι  αυτά  τα  οποία 
προτε ίνε ι .
Κος                        :  
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Επαναλαμβάνετε  λ ίγο;
Κος                        :  
Για  την  Κω  η  κυρία  Κυπραίου  και  ο  κ .  Καμπανής  και  γ ια  την  Ρόδο  η  κυρία 
Μουτάφη και  ο κ .  Ζωγραφίδης.
Κος                        :  
Δεν έχουμε καμία αντ ίρρηση.  
Κος                        :  
Εμείς ζητάμε να υπάρχε ι  εκπροσώπηση της αντ ιπολίτευσης.  
Κος                        :  
Πείτε  ένα όνομα γ ια την  Ρόδο.
Κος                        :  
Η  κυρία  Καραμολέγκου  ενδιαφέρεται  παραδείγματος  χάρη  από  τ ις 
Κυκλάδες.  
Κος                        :  
Λοιπόν,  γ ια  Κω Βαρκάς και  ο  κ .  Ζωγραφίδης  εάν  ενδιαφέρετα ι .  Όχι ;  Βαρκάς 
στην  Κω και  ο κ .  Παλιάς για την  Ρόδο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Τα  ξαναλέμε.  Στην  Κω  η  κυρία  Κυπραίου  και  ο  κ .  Βαρκάς.  Στην  Ρόδο  η 
κυρία  Μουτάφη  κα ι  ο  κ .  Παλλάς  κα ι  στ ις  Κυκλάδες  ο  κ .  Σ ιγάλας  κα ι  ο  κ .  
Γρυπάρης;  Ποιος ε ίναι  τελικά;  Λάζαρος Θεόφιλος και  ο κ .  Σιγάλας.  

Συνεχίζω παρακάτω.
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Αριθμ.  Απόφασης 29/2011 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Τον λόγο  έχε ι  ο  κ .  Χατζηιωάννου.
Κος ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ:
Η εισήγηση αφορά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Σε  επόμενη  θα  πάμε  σε  άλλα  νησιά  για  να  έχουμε  πιο  καλές  συγκοινωνίες . 
Έτσι  νομίζω.  
Επαναλαμβάνω,  το  όγδοο  θέμα για να τελειώνουμε.

Θέμα 8      ο       :  
Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση του επόμενου Περιφερειακού 

Συμβουλίου στην Ρόδο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συμφωνούμε  νομίζω όλοι .  
Κος                        :  
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Υπάρχει  έτοιμη  υποδομή.  Ψηφίζουμε.  Θα  μπει  σε  ψηφοφορία  εάν  υπάρχε ι 
αντίρρηση.
Κος                        :  
Ποιος ε ίναι  ο  λόγος που θα πάμε στην  Ρόδο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Επειδή  ε ίναι  έτοιμα  τα  πάντα.  Τον  λόγο  έχει  ο  κ .  Περιφερε ιάρχης  να 
απαντήσει .
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
…όμως  λέω  ότ ι  πρέπει  και  οι  καιροί  να  στρώσουν  κα ι  φαντάζομαι  ότι  από 
την  επόμενη  συνεδρίαση  κα ι  μετά  θα  μπορέσουμε  από Μάιο,  Ιούνιο,  Ιούλ ιο, 
Αύγουστο,  Σεπτέμβριο να μπορέσουμε να πάμε σε άλλα νησιά.  
Κος                        :  
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Κοιτάξτε  έχουμε  πάρει  μια  απόφαση  εναλλάξ.  Πιστεύω  ότι  γ ίνεται 
κατανοητό  ότι  μετακινούνται ,  εάν  θέλετε ,  πολλοί  περ ισσότεροι 
περιφερειακοί  σύμβουλοι  από  τα  Δωδεκάνησα  προς  τ ις  Κυκλάδες  ενώ  είναι 
λ ιγότεροι  ο ι  περ ιφερειακοί  σύμβουλοι  από  τ ις  Κυκλάδες  προς  τα 
Δωδεκάνησα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο νόμος  προβλέπει  ότ ι  μπορε ί  να  συνεδριάζει  κα ι  αλλού  με  απόφαση.  Από 
την  στιγμή  που  μπαίνε ι  θέμα  η  πλειοψηφία  αποφασίζε ι .  Δεν  υπάρχε ι  άλλος 
λόγος.  Είπαμε  ότ ι  εάν  μπορούμε  να  συνεδριάσουμε  σε  άλλα  νησιά  να  πάμε 
όταν  ε ίναι  ο  κα ιρός  καλός  κα ι  η  κατάλληλη  υποδομή  να  μας  δεχθε ί .  Θα 
πάμε στην  Κω σε επόμενη,  να φτιάξει  λ ίγο  ο  καιρός.  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Θα πρότεινα η  συνεδρίαση η επόμενη…
Κος                        :  
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Εντάξει .  Κύριε  Χρυσαφίδη  καλώς  ή  κακώς  η  περ ιφέρε ιά  μας  αποτελε ίται 
από  δυο  Νομούς.  Δηλαδή  θέλουμε  να  πάμε  στην  συμπόρευση  κα ι  να 
ομογενοποιήσουμε  την  διαδικασία,  μη  βάζετε  τέτοια  ζητήματα.  Το  ξέρετε 
πολύ  καλά  θέλουμε  να  πάμε  σε  αυτή  την  διαδικασία  και  πάμε  νομίζω  αλλά 
τώρα  να  γ ίνε ι  κα ι  κατανοητό  ότ ι  υπάρχουν  31  περ ιφερειακοί  σύμβουλοι  οι 
οποίοι  μετακινούντα ι  προς  την  Σύρο,  θα  μπορούν  ο ι  21  να  μετακινούνται 
πολύ πιο εύκολα αλλά ε ίπαμε ότι  όχι ,  ίσοις όροις να πάμε μια-μία.  

Προτείνω μετά την  Ρόδο  η  επόμενη συνεδρίαση να γ ίνε ι  στην  Νάξο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ή στην  Κω ή στην  Νάξο.  Να δούμε εάν μπορεί  να γίνε ι .
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Στην Κω δεν μπορεί  να γίνε ι ,  θα γίνε ι  στην  Νάξο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Νομίζω  ότι  εγκρίνεται  το  όγδοο  θέμα.  Οι  ημερομηνίες  που  εξυπηρετούν 
ε ίναι  ή  14  πριν  το  Πάσχα  ή  28  μετά  την  Μεγάλη  Εβδομάδα.  Πιθανότατα 
λοιπόν ε ίναι  28 του μήνα.  

Κυρία Καφαντάρη τ ι  θέλετε;  
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Εμείς  θέλουμε  να  διευκρ ιν ίσουμε  ότ ι  η  αρχική  μας  θέση  κα ι  παραμένε ι  ε ίνα ι 
ότι  εμε ίς  το  ενδιαφέρον  της  περ ιφέρειας  στα  νησιά  του  Περιφερε ιακού 
Συμβουλίου  δεν  συνάδε ι  απαραίτητα  με  ανάλογα  ταξίδια .  Δεν  αποφασίσαμε 
εμείς  ότι  έδρα  ε ίναι  η  Σύρος  της  περ ιφέρειας.  Από  την  στ ιγμή  όμως  που 
ε ίναι  έτσ ι ,  εμείς  κρίνουμε  ότι  δεν  υπάρχει  σοβαρός  λόγος  να  μην  γίνε ι  στην 
έδρα το Περιφερειακό Συμβούλιο.  Παρόλα αυτά δεν  θα καταψηφίσουμε αλλά 
θα ψηφίσουμε λευκό και  πάντα θα ψηφίζουμε στ ις  μετακινήσεις λευκό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Χρυσόγερος τον  λόγο για ένα λεπτό.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΡΟΣ:
Θυμάμαι  ότι  την  προηγούμενη  φορά  ε ίχαμε  συμφωνήσει  όλοι  ότι  όταν 
πηγαίνουμε  κάπου  θα  υπάρχει  και  ένα  ε ιδικό  κομμάτι  της  συνεδρίασης 
όπου  θα  προσκαλούντα ι  και  φορείς  και  θα  συζητάμε  με  τους  φορε ίς  θέματα 
τα οποία απασχολούν  την  περ ιοχή.

Επειδή  υπάρχε ι  σε  εκκρεμότητα  η  συζήτηση  γ ια  την  πολιτ ική 
προστασία,  επειδή  στον  προϋπολογισμό  υπάρχουν  μεγάλα  κονδύλια  που 
λέει  «Αποκατάσταση  ζημιών»  κα ι  εξ  α ι τ ίας  της  χθεσινής  κουβέντας  που 
κάναμε  και  νομίζω  έχει  πολλά  ανοικτά  θέματα,  θέματα  πολιτ ικής 
προστασίας,  προτε ίνω  μια  ενότητα  του  Περιφερε ιακού  Συμβουλίου  να 
ασχοληθεί  με  τα  θέματα  της  πολιτ ικής  προστασίας.  Ξέρουμε  ότι  έχουν  γίνε ι  
και  ζημιές  στην  Ρόδο  κα ι  έχουν  γ ίνε ι  και  επανε ιλημμένως.  Να  το  λάβουμε 
όμως  υπόψη  να  το  οργανώσουμε  πριν,  να  υπάρχουν  προσκεκλημένοι 
διάφοροι  φορείς εκεί .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Η  επόμενη  συνεδρίαση  θα  γίνε ι  στην  Ρόδο  θα  σας  ανακοινωθεί ,  το 
πιθανότερο  ε ίναι  28  του  μηνός.  Στο  έβδομο  θέμα  για  το  ωράριο  ο  κ . 
Χατζηιωάννου έχει  τον  λόγο.
Κος ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ:
Εάν  μου  επιτρέπετε  συνάδελφοι  μια  πολύ  μικρή  παρένθεση.  Η  εμπέδωση 
της  περιφερε ιακής  συνείδησης  και  ενότητας  θα  γίνε ι  με  την  παρουσία  μας 
όσο το  δυνατόν σε περ ισσότερα νησιά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Τελε ίωσε το θέμα.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Αριθμ.  Απόφασης 30/2011 

Κος ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ:
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Εντάξει ,  μ ια κουβέντα ε ίπα. Δικαιούμαι και  εγώ ως Έλλην.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ναι,  αλλά έχουμε πάει στο  άλλο θέμα τώρα.
Κος ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ:
Μια κουβέντα ε ίπα, δεν  ε ίπα παραπάνω.  

Θέμα 7      ο       :  
Παράταση ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων τουριστικών περιοχών 

κατά τους θερινούς  μήνες από 1/4/2011 έως 31/10/2011.

Κος ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ:
Το  επόμενο  θέμα  αφορά  στο  ωράριο  των  καταστημάτων  κατά  την  θερινή 
περίοδο.  Το  σύνηθες  βέβαια,  αυτό  που  γ ίνετα ι ,  εμείς  ζούμε  από  τον 
τουρισμό,  δυστυχώς  ο  τουρισμός  ε ίναι  μονοκαλλιέργε ια  κα ι  αυτό  πρέπει  να 
το  αλλάξουμε  και  βέβαια πάντα  γίνεται  μ ια  συνεννόηση  μετά  από κοινωνική 
διαβούλευση.  Γ ια τα ζητήματα των Κυκλάδων θα τα ε ισηγηθεί  ο συνάδελφος 
ο  Αντ ιπερ ιφερε ιάρχςη  ο  Γ ιώργος  ο  Πουσσαίος  επακριβώς  τ ι  προτε ίνεται  σε 
κάθε  νησί .  Στην  Ρόδο  ως  ε ίθισται  εδώ  και  χρόνια  γ ίνεται  μια  συνάντηση  με 
τους  φορε ίς  κα ι  έχω  εδώ  το  πρακτ ικό  της  γνωμοδότησης.  Μετά  από 
συνάντηση  που  έγινε  με  τον  Πρόεδρο  του  Εμπορικού  και  Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου,  τον  Πρόεδρο  του  Εργατικού  Κέντρου,  τον  Πρόεδρο  της 
Ομοσπονδίας  των  Εμπορικών  Συλλόγων  της  Δωδεκανήσου,  κοντολογίς 
ε ίναι  μ ια  πρακτική  που  πολλά  χρόνια  τώρα  εφαρμόζεται  και  θα  έλεγα  ότ ι 
έχει  και  την  αποδοχή,  την  συντρ ιπτ ική  αποδοχή  της  κοινωνίας  και  κυρ ίως 
αυτό  που  θέλω  να  καταστήσω  σαφές  ε ίνα ι  ότι  τα  δικαιώματα  των 
εργαζόμενων  τηρούντα ι  απαρέγκλιτα  και  εδώ  υπάρχε ι  και  Επιθεώρηση 
Προστασίας  που  αυτά  τα  ελέγχε ι  κα ι  βέβαια  με  ότι  ορίζουν  ο ι  ελληνικοί 
νόμοι .  

Εάν  ήμουνα  εγώ  Επιθεωρητής  Εργασίας  θα  μπορούσα  να  πω  δέκα 
πράγματα,  εγώ  όμως  έχω  μάθε ι  να  σέβομαι  τ ις  υπηρεσίες  κα ι  τον  έλεγχο 
που ασκούν.  Έτσι  έχω μάθε ι  στην  ζωή μου.  

Προτείνετα ι  κοντολογίς  τα  καταστήματα  που  εξυπηρετούν  την 
τουριστική  κ ίνηση  και  θα  έλεγα  ότ ι  ε ίναι  τα  ε ίδη  λα ϊκής  τέχνης, 
γουναράδικα,  δερμάτινα  κα ι  τα  λοιπά  να  εργάζονται  μέχρι  κα ι  της  24:00΄  η 
ώρα  την  νύκτα-σας  θυμίζω  ότι  η  Μεσαιωνική  πόλη  της  Ρόδου  από  τ ις 
23:00΄και  μετά αρχίζε ι  κα ι  έχε ι  κόσμο-μέχρι  και  της 31 Οκτωβρίου.  

Τα  οπωροπαντοπωλεία  κα ι  τα  κρεοπωλεία  των  τοπικών  κοινοτήτων 
κάτω  των  1.000  κατοίκων  και  γ ιατ ί  γ ίνετα ι  αυτό;  Γ ιατ ί  στις  κοινότητες  κάτω 
των  1.000  κατοίκων  συνήθως  τα  Σαββατοκύριακα έρχονται  από την  πόλη  οι 
αστοί  και  τα  μαγαζ ιά  έχουν  ανάγκη  εκεί  να  δουλέψουν  με  αυτούς  που  πάνε 
στα  μικρά  χωριά  κυρ ίως  τα  Σαββατοκύριακα.  Εκεί  προτε ίνετα ι  λοιπόν  να 
δουλεύουν  κα ι  τ ις  Κυριακές  από  τ ις  10:00΄μέχρι  και  στις  3:00΄. 
Σαββατοκύριακα  ε ίναι  αυτοί  που  μεταφέροντα ι  κα ι  πάνε  στα  χωριά  τους  και 
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τα  καταστήματα  καλό  ε ίναι  να  δουλεύουν  εκε ί  γ ιατί  αλλιώς  τα  φέρνουν  από 
τ ις υπεραγορές της πόλης.  

Το  όλο  πρακτικό  ε ίνα ι  στην  διάθεση  του  προεδρε ίου  και  βέβαια 
υπάρχε ι  κα ι  η  σχετική  ε ισήγηση  από  τον  προϊστάμενο  της  Διεύθυνσης 
Εμπορίου  τον  Νίκο  τον  Κωΐτσα  γ ια  τα  Δωδεκάνησα,  συναινεί  λο ιπόν  σε 
αυτό το  ωράριο και  σε  ότ ι  αφορά τ ις  Κυκλάδες  ο  λόγος  στον  συνάδελφο τον 
κ .  Πουσσαίο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Τον λόγο  έχε ι  ο  κ .  Πουσσαίος για τ ις Κυκλάδες.  
Κος ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ:
Αντίστοιχα  γ ια  τ ις  Κυκλάδες  ζητήθηκε  η  άποψη  των  συλλόγων  των 
εκπροσώπων  των  φορέων  προκε ιμένου  να  ληφθεί  υπόψη  ο  χρόνος 
παράστασης  του  ωραρίου  λε ιτουργίας.  Σχεδόν  από  το  σύνολο  των  νησιών, 
όπου  υπάρχει  βέβαια  εκπροσώπηση  φορέων  έχουμε  πάρει  τ ις  θέσεις  τους 
και  τ ις  υιοθετούμε  στο  σύνολο  με  τρεις  δ ιαφοροποιήσεις  τ ις  οποίες 
διαβάζω.

Για  την  Ίο  τα  καταστήματα  αρτοποι ίας  να  λει τουργούν  από  τ ις  5:00΄ 
μέχρι  στ ις  12:00΄ .  Γ ια  την  Μύκονο  τα  σούπερ-μάρκετ,  παντοπωλεία,  μ ίν ι -
μάρκετ,  κάβες  ποτών,  οπωροπωλεία,  κρεοπωλεία,  ιχθυοπωλεία  από  τ ις 
8:00΄  μέχρι  στις  12:00΄και  γ ια  την  Θήρα  όλα  τα  καταστήματα  από  Δευτέρα 
έως  Σάββατο  και  Κυριακές  κα ι  αργίες  7:30΄  μέχρ ι  12:00΄κα ι  βέβαια  εδώ  σε 
όλα  τα  καταστήματα  αναφέροντα ι  σε  αυτά  τα  οποία  εξυπηρετούν 
τουριστικούς  σκοπούς  έτσι  όπως  διατυπώνεται  και  στην  πρόταση  για  τα 
Δωδεκάνησα,  δηλαδή  τα  ε ίδη  λαϊκής  τέχνης,  αγρυροχρυσοχοε ία  κα ι  τα 
λοιπά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Εάν υπάρχε ι  κάποια ερώτηση;  Ερωτήσεις .  Ο κ.  Κουκάς την  ερώτηση.
Κος ΚΟΥΚΑΣ:
Ήθελα  να  ρωτήσω  τον  κ.  Πουσσαίο  σχετικά  με  την  Μύκονο,  προτείνε ι  
ορθώς  τα  σούπερ  μάρκετ,  παντοπωλεία,  μ ίν ι  μάρκετ,  κάβες  ποτών, 
οπωροπωλεία,  κρεοπωλεία,  ιχθυοπωλεία,  όσον  αφορά  τα  υπόλοιπα 
εμπορικά  καταστήματα  κοσμηματοπωλεία,  τουριστ ικά,  με  αυτά  τ ι  γ ίνετα ι ;  
Επειδή  ε ίναι  ούτως  ή  άλλως  ανοικτά  μήπως  πρέπει  να  τα  βάλουμε  στην 
απόφασή μας ή προϋποθέτει  να έχουμε κάποια ε ισήγηση;
Κος ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ:
Έτσι  όπως διατυπώνεται  στην  πρόταση του Συλλόγου  την  οποία υ ιοθετούμε 
και  έχουν  δώσει  εκτός  των  σούπερ  μάρκετ  και  τα  παντοπωλεία  τα  οποία 
διαφοροποιε ί ται  και  μειώνετα ι  κατάτ ι  ο  χρόνος,  γ ια  τα  υπόλοιπα  εμπορικά 
καταστήματα  ενδύσεως,  υποδήσεως,  χρυσοχοε ία,  τουριστικά  κα ι  τα  λοιπά 
καθώς και  καταστήματα  με  ε ίδη  ζαχαροπλαστικής,  γαλακτοκομικά  προϊόντα, 
περίπτερα,  λε ιτουργούν  ελεύθερα  σύμφωνα  με  τον  2224/94,  αυτό 
προτε ίνουν κα ι  αυτό υιοθετούμε.  
Κος ΚΟΥΚΑΣ:
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Είναι  ελεύθερα;
Κος ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ:
Ναι.  Καταστήματα  με  ε ίδη  κ ιγκαλερίας  μετά  και  ηλεκτρ ικά  ε ίναι  μ ια  άλλη 
κατηγορία  η  οποία  δεν  ενδιαφέρε ι .  Τηρούν  ένα  ωράριο  το  οποίο  ε ίναι  πολύ 
περιορισμένο,  από  τ ις  8:00΄  μέχρι  στις  21:00΄το  βράδυ.  Αλλά  όσον  αφορά 
την  πρώτη  κατηγορία  ένδυσης,  υπόδησης,  χρυσοχοΐα  τουριστικά  ε ίδη,  ε ίνα ι 
βάση του 2224 που ε ίναι  ελεύθερα.
Κος ΚΟΥΚΑΣ:
Γιατί  ακρ ιβώς  από  κάτω  στην  περιφερε ιακή  ενότητα  Θήρας  λέτε  όλα  τα 
καταστήματα.
Κος ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ:
Όχι  κα ι  το  δ ιευκριν ίζω,  αυτά  τα  καταστήματα  τα  οποία  ε ίνα ι  σε  αυτή  την  
κατηγορία.  Γ ιατί  από  κάτω  πάλι  κάνουν  διευκρ ίν ιση  από  την  Σαντορίνη  και 
λένε  γ ια  τα  κρεοπωλεία  και  γ ια  τ ις  άλλες  κατηγορίες  των  καταστημάτων.  
Όλα  τα  καταστήματα  αναφέρονται  στην  ακρ ιβή  διατύπωση  που  κάνουν  ο ι 
Σύλλογοι .
Κος ΚΟΥΚΑΣ:
Μήπως όλα τα καταστήματα μας δ ιασφάλιζε  περισσότερο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κ .  Κουκά.  
Κος                        :  
Πρόεδρε να κάνω και  εγώ μια ερώτηση;  Γ ια την  Νάξο προβλέπετα ι τ ίποτα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Είναι  μέσα.  Στην  Νάξο  υιοθετούμε  την  πρόταση  του  Συλλόγου.  Δεν  έχει 
παραπάνω  από  τ ις  12:00.  Είνα ι  κανονικά  γι ’  αυτό  δεν  μ ιλάμε.  Ο  κ. 
Χρυσόγελος  ερώτηση.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Επειδή  τώρα  δεν  έχω  πρόχειρα  τ ις  απόψεις  όλων  των  φορέων,  υπήρχαν 
φορείς  που  ε ίχαν  αντ ίθετη  άποψη;  Υπήρχε  διαφωνία  με  κάποια  από  αυτά  ή 
όλοι  ε ίνα ι  ομόφωνοι ;  Δηλαδή  στον  σχετικό  τομέα  λέω,  προσοχή.  Λέω  πάνω 
σε  ένα  αντ ικε ίμενο  κάποιο ι  φορείς  εάν  συμφωνούν  όχι  ότι  κάποιοι .  Ο  κάθε 
Σύλλογος  δηλαδή εμπορικός έχει  συμφωνήσει  με  αυτά.
Κος ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ:
Για  να  γνωρίζετε  λοιπόν  οι  απαντήσε ις  που  πήραμε  ε ίνα ι  από  την  Σίφνο, 
τον  Σύλλογο  Επαγγελματιών,  τον  Εμπορικό  Σύλλογο  Θήρας,  την  Ένωση 
Επαγγελματικών  Καμαρίου  Θήρας,  την  Ένωση 
Εμποροεπαγγελματοβιοτεχνών  Μυκόνου,  της  Πάρου,  της  Αντ ιπάρου,  της 
Τήνου,  της  Ίου,  της  Νάξου,  το  Επιμελητήριο  Κυκλάδων,  το  Σύνδεσμο 
Επαγγελματιών  Βιοτεχνών  Μήλου  κα ι  τον  Εμπορικό  Σύλλογο  Σύρου.  Αυτοί 
οι  φορείς απήντησαν και  αυτούς λάβαμε υπόψη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Τζανακόπουλος.
Κος ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
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Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε.  Ήθελα  να  ρωτήσω  τον  κ.  Πουσσαίο  επειδή  δεν 
άκουσα την  προηγούμενη  τοποθέτηση,  δεν  την  άκουσα καλά,  εάν  έχει  λάβε ι  
τ ις  προτάσεις  του  Εμπορικού  Συλλόγου  Πάρου  και  εάν  έχουν  υιοθετηθεί 
αυτές οι  προτάσεις;
Κος ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ:
Ναι,  κύριε  συνάδελφε,  έχουν  σταλε ί ,  έχουν  ληφθεί  υπόψη  κα ι  υ ιοθετούνται 
ως έχουν.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Ζωγραφίδης.
Κος ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ:
Κύριε  Αντ ιπεριφερειάρχη  θα  ήθελα  να  ξέρω  εάν  γνωρίζετε  ότ ι  ο ι  εργατ ικοί  
νόμοι ,  γ ιατί  περ ί  εργατ ικού  νόμου  πρόκε ι τα ι ,  ε ίναι  δ ιατάξεις  αναγκαστικού 
δικαίου  κα ι  δημοσίας  τάξεως.  Άρα  οι  φορείς,  Εργατικά  Κέντρα,  Εμπορικοί 
Σύλλογοι ,  Επιμελητήρια  και  τα  λοιπά,  δεν  μπορούν  να  αλλάξουν  τον  νόμο.  
Εάν  το  γνωρίζετε  θα  ήθελα  την  απάντησή  σας  να  καταγραφεί  διότι  εδώ 
μιλάτε  γ ια  άνοιγμα  των  καταστημάτων  Κυριακές  κα ι  αργίες  συλλήβδην. 
Τέτοιο δ ικα ίωμα δεν  το  έχετε .

Εγώ βέβαια θα τοποθετηθώ μετά γι ’  αυτό.  Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Πουσσαίος θα απαντήσει  σε αυτό;  
Κος ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ:
Σύμφωνα  με  τον  νόμο  έχουμε  δ ικαίωμα  παράτασης  λε ιτουργίας  του 
ωραρίου.  Αυτό  λοιπόν  κάνουμε  κα ι  τ ις  προτάσεις  γ ια  τ ις  αργίες  και  τ ις  
Κυριακές  τ ις  κάνουν  οι  ίδ ιοι  ο ι  Σύλλογοι  που  εδώ  έχουν  λάβει  υπόψη  τους 
φυσικά  το  εργασιακό  καθεστώς,  φυσικά  την  εποχικότητα  κα ι  φυσικά  την 
βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.  
Κος ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ:
Κύριε  Πρόεδρε  θα  έλεγα  ο  νομικός  σας  σύμβουλος  να  το  ξαναδε ί ,  δ ιότι  εδώ 
μιλάμε  για  μια  παράνομη  απόφαση  και  δεν  έχει  κανένας  το  δικαίωμα  να 
παραβαίνε ι  εργατ ικούς  νόμους  ο ι  οποίοι  επαναλαμβάνω  ε ίναι  νόμοι 
αναγκαστικού  δ ικαίου  και  δημοσίας  τάξεως.  Δεν  μπορεί  κανένας  την 
Κυριακή  αργία  και  την  εξαιρέσιμη  ημέρα  με  απόφαση  των  φορέων  να  την 
αλλάξει .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Ζωγραφίδη κάνατε τοποθέτηση.  Ο κ.  Καμπανής.
Κος ΚΑΜΠΑΝΗΣ:
Θα  ήθελα  να  ρωτήσω  κ.  Πουσσαίο  εάν  στην  διαβούλευση  αυτή 
συμπεριλαμβάνοντα ι  οι  φαρμακοποιοί .  Διότι  ξέρετε  ότι  το  καλοκαίρ ι 
υπάρχουν  πάρα πολλοί  τουρίστες  ο ι  οποίοι  απευθύνονται  σε  φαρμακε ία  και 
υπάρχε ι πρόβλημα.  Δεν  θα πρέπει  να ζητηθε ί  η  γνώμη των φαρμακοποιών;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Παπάκας  θα  μας  απαντήσει  επειδή  ε ίνα ι  και  φαρμακοποιός.  Έχετε  τον 
λόγο.
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Κος ΚΑΜΠΑΝΗΣ:
Δεν  τελείωσα.  Το πρώτο  ε ίναι  το  θέμα των  φαρμακείων  κα ι  το  δεύτερο  ε ίναι 
εάν  τ ις  αργίες  οι  εργαζόμενοι  ε ίναι  υποχρεωμένοι  να  ακολουθήσουν  το 
ωράριο αυτό πιο πέρα;  
Κος                        :  
Οι εργαζόμενοι  σε τ ι  τομέα;  
Κος ΚΑΜΠΑΝΗΣ:
Εάν θα ε ίναι  υποχρεωμένοι  το Σάββατο κα ι  την  Κυριακή να εργάζονται .  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κ .  Καμπανή.  Άλλος  ερώτηση;  
Κος                        :  
Να απαντήσω για να διευκολύνω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Όχι,  συνολικά.  
Κος                        :  
Να απαντήσω για να διευκολύνω γιατ ί  δεν  θα απαντηθε ί .  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Μην βιάζεστε.  Άλλος  που έχε ι  ερώτηση;  Ο κ.  Χρυσαφίδης.
Κος ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ:
Στην  ε ισήγηση των  Δωδεκανήσων  γίνεται  πρόβλεψη για  τ ις  κο ινότητες  κάτω 
των  χιλ ίων  κατοίκων.  Εδώ  στις  Κυκλάδες  υπάρχε ι  λόγος  που  δεν  έγινε  ή; 
Επομένως  ισχύε ι ,  ε ίνα ι  ελεύθερα  τα  σούπερ-μάρκετ  στις  κο ινότητες  κάτω 
των  χ ιλ ίων  κατοίκων  κα ι  τα  μαγαζιά  να  ε ίνα ι  ανοικτά  τ ις  Κυριακές  και  τ ις  
αργίες;  
Κος                        :  
Ότι  ίσχυε  μέχρι  σήμερα,  ιδ ια ίτερα  για  τα  προηγούμενα  χρόνια,  αυτό  μπορεί 
να  ισχύει ,  αυτό  ισχύει  και  γ ια  φέτος.  Εμείς  ζητήσαμε  την  άποψη  των 
φορέων  όσοι  εκπροσωπούντα ι .  Όσοι  δεν  εκπροσωπούντα ι  δεν  έχουν 
εκφραστεί .  Και  υιοθετούμε  ουσιαστικά  αυτές  τ ις  προτάσεις  των  συλλογικών 
οργάνων.  
Κος                        :  
Ξέρετε  να  υπάρχε ι  κάποιο  ε ίδος  ποινής  σε  κάποιους  που  δεν  τηρήσουν 
αυτές τ ις προτάσεις ;  Είναι  αρμοδιότητα δ ική μας;  Της Περιφέρειας;  
Κος                        :  
Είναι  θέμα αστυνομίας γ ια  την  τήρηση του ωραρίου.
Κος                        :  
Επιθεώρηση Εργασίας κα ι  του Εμπορίου.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κύριος Παπάκας έχει  τον  λόγο.
Κος ΠΑΠΑΚΑΣ:
Εγώ  θα  δ ιευκριν ίσω  στον  κ.  Καμπανή  μόνο  για  τα  φαρμακεία .  Είνα ι 
διαφορετ ική  νομοθεσία,  ε ίναι  απόφαση  του  Περιφερε ιάρχη  με  σύμφωνη 
γνώμη  του  Φαρμακευτ ικού  Συλλόγου  του  εκάστοτε,  του  κατά  τόπους 
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φαρμακευτικούς  συλλόγους.  Υπάρχει  εφημερία  τ ις  νύκτες  και  υπάρχει 
εφημερία  Σάββατα  κα ι  αργίες.  Είνα ι  κλειστά  τα  φαρμακεία  κα ι  υπάρχε ι 
ωράριο συγκεκρ ιμένο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Θεόφιλος έχει  τον  λόγ.
Κος ΘΕΟΦΙΛΟΣ:
Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε.  Θα  ήθελα  να  πω  τα  εξής.  Με  έκπληξη  θα 
διαβάσει  κανείς  ότι  ο  καθορισμός  των  χρονικών  ορ ίων  λει τουργίας 
καταστημάτων  κα ι  επιχειρήσεων  περιέχεται  και  ως  αρμοδιότητα  των  δήμων 
και  μάλιστα  από  1/1/2011.  Συμπεριλαμβάνετα ι  και  στις  αρμοδιότητες  ο ι 
οποίες  μεταβιβάζοντα ι  στον  Δήμο,  συμπεριλαμβάνετα ι  κα ι  σαν  αρμοδιότητα 
που  μεταβιβάζετα ι  στην  περ ιφερειακή  αυτοδιοίκησης.  Είναι  και  στην  σελ ίδα 
του Καλλικράτη  1832  κα ι  θα  την  βρε ίτε  κα ι  στην  σελ ίδα  1863  και  στον  Δήμο 
και  στην  Περιφέρε ια .  Αυτά  ως  διευκρ ίν ιση  και  έρχομαι  στα  πιο 
εξε ιδικευμένα.  

Ο Ν3377 καθορίζε ι  εθν ικά  το  ωράριο  γ ια  τα  καταστήματα  τα  εμπορικά 
και  τα  καταστήματα  τροφίμων  κα ι  λέε ι  ότ ι  μπορεί  να  ε ίναι  ανοικτό  ένα 
μαγαζ ί  από τ ις  5:00΄  η  ώρα  το  πρωί ,  ένα  εμπορικό  κατάστημα  ή  κατάστημα 
τροφίμων  μέχρι  στις   21:00΄  το  βράδυ  από  την  Δευτέρα  μέχρι  και  την 
Παρασκευή κα ι  από τ ις 5:00΄  το  πρωί  μέχρ ι  στις  20:00΄  το  βράδυ την  ημέρα 
του  Σαββάτου,  εξαιρούνται  τα  σούπερ  μάρκετ  τα  οποία  έχουν  δ ικό  τους 
ωράριο,  δεν  μπορούν  να  λε ιτουργούν  αργίες  κα ι  Κυριακές  με  καμία  διάταξη 
νόμου  μέχρι  στ ις  21:00΄  το  βράδυ  τ ις  πέντε  ημέρες  της  εβδομάδας  κα ι  το 
Σάββατο  μέχρι  στ ις  18:00΄  η  ώρα  και  έχει  αρμοδιότητα,  παλαιότερα  το 
Νομαρχιακό  Συμβούλιο,  σήμερα  έτσι  όπως  παρουσιάζεται  και  με  τ ις 
ε ισηγήσεις  κα ι  με  τον  Οργανισμό  της  Περιφέρειας  Νοτίου  Αιγα ίου,  το 
Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  να  δ ιευρύνει  το  ωράριο  αυτό  όσον  αφορά  μόνο  τ ις 
εργάσιμες ημέρες,  δηλαδή από την  Δευτέρα μέχρι  και  το Σάββατο.  

Γ ια  την  Κυριακή  υπάρχει  ρητή  διάταξη  του  νόμου  το  άρθρο  46  του 
Ν2224/94  που  λέε ι  ότι  κατ ’  εξαίρεση  και  με  απόφαση  του  ο ικε ίου  Νομάρχη,  
σήμερα  Περιφερε ιάρχη  με  βάση  δ ιάταξη  του  Καλλικράτη  μπορεί  να 
επιτρέπεται  η  λε ιτουργία  την  Κυριακή  και  τ ις  ημέρες  της  αργίας  ορ ισμένων 
καταστημάτων  που  εξυπηρετούν  την  τουριστ ική  κίνηση  σε  αυστηρά 
οριοθετημένες  περ ιοχές  δήμων  και  κο ινοτήτων  που  έχουν  ανακηρυχθε ί  ως 
τουριστικοί  τόποι  μετά  από σύμφωνη  γνώμη  του  Υπουργείου  Τουρισμού κα ι 
των  οικε ίων  επαγγελματικών  οργανώσεων  εργοδοτών  κα ι  εργαζομένων  του 
Νομού.  

Το  αντ ίστοιχο  προεδρικό  δ ιάταγμα  ε ίναι  του  1976  το  οποίο  από  την 
περιοχή  την  δική  μας  καθορίζε ι  ως  τουριστικούς  τόπους  μόνο  τα  νησιά  
Κάλυμνο,  Κάρπαθο,  Κω,  Πάτμο  κα ι  Ρόδο  της  Δωδεκανήσου  και  από  τ ις 
Κυκλάδες  τα  δεκαπέντε  νησιά  από  τα  ε ικοσιτέσσερα,  όχ ι  τα  εννέα  μικρά. 
Εκεί  με  απόφαση  του  Περιφερειάρχη  όπως  γινόταν  κα ι  παλαιότερα  με  τον 
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Νομάρχη  έβγαινε  η  απόφαση  Νομάρχη  που  έλεγε  ότ ι  μετά  την  σύμφωνη 
γνώμη των φορέων που σας ε ίπα γ ια  τ ις Κυριακές.  

Κατά  συνέπεια  από  την  ε ισήγηση  κα ι  από  τ ις  προτάσεις  των 
Εμπορικών  Συλλόγων  θα  πρέπει  να  αφαιρεθεί  η  Κυριακή  και  αργία,  θα  βγε ι  
μετά από τ ις γνώμες,  υπάρχουν ήδη οι  γνώμες  εκφρασμένες,  θα ζητηθε ί  και  
η  γνώμη  του  Υπουργείου  Πολιτ ισμού  και  Τουρισμού  για  να  βγει  σχετική 
απόφαση του Περιφερειάρχη γ ια  τ ις συγκεκρ ιμένες περιοχές.  

Οι  άλλες  περιοχές  οι  οποίες  δεν  ε ίναι  χαρακτηρισμένες  τουριστ ικές 
δεν  μπορεί  να  λει τουργούν  τ ις αργίες και  τ ις  Κυριακές και  βέβαια τα σούπερ 
μάρκετ  δεν  μπορεί  να  λει τουργούν  σε  κανένα  νησί  Κυριακή  και  αργία  καμία 
ημέρα.  

Και  υπάρχει  και  μ ια  άλλη  δ ιαφοροποίηση  προς  το  ωράριο,  ε ίνα ι  το 
πρωί  της  Μεγάλης  Παρασκευής  που  δ ιέπετα ι  από  δ ιάταξη  βασιλικού 
διατάγματος  του  ΄66  και  με  τροποποίηση  του  νόμου  το  ΄76  ε ίναι  
διαφορετ ικές  δ ιαδικασίες  και  μ ιλάμε  βέβαια  όχ ι  γ ι ’  αυτά  τα  καταστήματα  τα 
οποία  αμιγώς  καθορίζονται  από  τον  νόμο  όπως  τα  ζαχαροπλαστε ία ,  τα 
μπαρ,  τα  περίπτερα,  τα  ανθοπωλεία  κα ι  τα  λοιπά,  τα  πρακτορε ία  υγρών 
καυσίμων τα οποία ελευθέρως μπορεί  να λει τουργούν  καθ’  όλη την  δ ιάρκε ια 
του  χρόνου  και  μια  επιπλέον  εξαίρεση  ε ίναι  τα  αρτοποιε ία .  Τα  αρτοποιε ία 
έχουν  συγκεκρ ιμένο  ωράριο  με  τροποποίηση  τελευταία  του  2009  μπορούν 
να  λε ιτουργούν  από  τ ις  4:00΄το  πρωί  κα ι  δεν  μπορούν  να  παράγουν  ψωμί 
βέβαια  αργίες  και  Κυριακές  με  μ ια  πάλι  εξαίρεση  σε  αυτό  σε  οικ ισμούς  οι 
οποίοι  ε ίνα ι  κάτω των  1.000  κατοίκων  μετά  από απόφαση Νομάρχη τότε  κα ι 
σήμερα Περιφερειάρχη.  

Η  δυνατότητά  μας  εμάς  ε ίναι  μόνο  να  αποφασίσουμε  από  Δευτέρα 
μέχρι  Παρασκευή την  διεύρυνση του ωραρίου αυτή την  οποία επιθυμούμε.
Κος                        :  
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
Κος                        :  
Δεν  μπορείς  να  παράγε ις  ψωμί  και  να  πουλάς  ημέρα  Κυριακή  εκτός  σε 
οικ ισμό  κάτω  των  χ ιλ ίων  κατοίκων  με  απόφαση  τότε  του  Νομάρχη,  σήμερα 
του Περιφερειάρχη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Δεν ισχύει ,  ισχύει  ότι  λέε ι  ο  νόμος.
Κος                        :  
Άλλωστε  στην  ε ισήγηση  μέσα  βλέπετε  δεν  κάναμε  τώρα  σε  βάθος  ανάλυση 
γιατ ί  αυτά  τα  αναφέρουμε  μέσα  στην  ε ισήγηση.  Σύμφωνα  με  τον 
Ν3377/2005,  του  Ν2194/94,  του  Ν1892/90  που  εκεί  μέσα  γ ίνοντα ι  αυτές  οι 
αναφορές  που  μόλις  εξήγησε  ο  κ .  Θεόφιλος.  Δηλαδή  αυτά  λαμβάνοντα ι 
υπόψη  απλά  η  πρόταση  στο  Περιφερειακό  Συμβούλιο  έρχεται  σύμφωνα  με 
την  πρόταση  που  κάνουν  ο ι  εκπρόσωποι  των  συλλογικών  φορέων  και  τ ις 
έχουν δώσει  γραπτά τ ις θέσεις τους.
Κος                        :  
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Άλλο.  Είναι  νομότυπη  η  απόφαση  που  θα  πάρουμε  σήμερα;  Γ ιατ ί  τώρα  να 
μην πάρουμε μια απόφαση και  τελ ικά…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Δεν παίρνουμε γ ια Κυριακή απόφαση.  
Κος                        :  
Με  τις  προτάσεις  ο ι  οποίες  υπάρχουν  και  ε ίναι  πολύ  καλή  διαδικασία  αυτή 
που  διαβάζουμε  στην  ε ισήγηση  που  κάνουν  τα  Δωδεκάνησα,  μαζεύουν  τον 
μεγαλύτερο  εκπρόσωπο  και  συζητάει  κα ι  κάνε ι  την  δ ιαβούλευση  που  ε ίναι 
εκφρασμένη  άποψη  συν  η  άποψη  που  υπάρχε ι  από  τους  συλλόγους,  εάν 
ζητηθεί  και  του  Εργατικού  Κέντρου  των  Κυκλάδων  που  την  έδινε  πάντα  για 
το  καλοκαίρι ,  την  έδινε,  τ ι  εκκρεμε ί  μόνο;  Το Υπουργε ίο  Τουρισμού που δεν 
αρνήθηκε  ποτέ  κα ι  η  απόφαση  του  Περιφερειάρχη  για  τ ις  Κυριακές  κα ι 
αργίες.  Αυτή  ε ίναι  η  μόνη  διαφοροποίηση.  Κατά  τα  άλλα  δεν  νομίζω  ότι 
υπάρχε ι  αντ ίρρηση  σύμφωνα  με  αυτά  που  προτε ίνε ι  κάθε  Σύλλογο  για  τ ις 
υπόλοιπες ημέρες.
Κος                        :  
Πρόεδρε  με  συγχωρείτε.  Λέμε  ότι  ο ι  τοπικές  κοινωνίες  να  αποφασίζουν  τα  
του  οίκου  τους.  Οι  Σύλλογοι  οι  κατά  τόπους  έχουν  κάνει  συγκεκρ ιμένες 
προτάσεις.  Είμαστε  μια  περιοχή  καθαρά  τουριστ ική,  περιμένουν  και  αυτοί 
τους  τέσσερις ,  πέντε  μήνες  να  δουλέψουν,  δηλαδή  τ ι  να  κάνουμε;  Πιστεύω 
ότι  πρέπει  όπου  υπάρχει  η  δυνατότητα  κα ι  μπορούμε  να  επιτρέψουμε, 
πρέπει  να  επιτρέψουμε  την  λει τουργία,  εγώ  θα  έλεγα  κα ι  24ωρης  βάσης  με 
μόνη  δ ιαφορά  ότι  πρέπει  να  διασφαλίζονται  τα  συμφέροντα  των 
εργαζομένων,  το  ωράριο  των  εργαζομένων  κα ι  να  μην  επιβάλει  κανείς  σε 
κανέναν τους δικούς του όρους.  

Λέω και  πάλι  ότ ι  η  απασχόληση  ε ιδικά στις  τουριστ ικές  περιοχές  ε ίναι  
τρεις  με  τέσσερις  μήνες,  μακάρι  να  μπορέσουν  να  απασχοληθεί   όσο  το 
δυνατόν περ ισσότερος κόσμος.  

Άρα ας υιοθετήσουμε  την  πρόταση έτσι  όπως έρχεται  κα ι  από εκεί  και 
ύστερα  στην  πορεία  εάν  υπάρχουν  ο ι  όποιες  δ ιαφοροποιήσεις,  δηλαδή 
ακολουθώντας  κα ι  τ ις  προτάσεις  των  φορέων  κα ι  θα  έλεγα  ότι  επειδή  τώρα 
με  τον  Καλλικράτη  κυρίως  τα  μεγάλα  νησιά  θα  έπρεπε  να  έχουμε  κα ι  την 
άποψη την  κυρίων Δημάρχων των  Δημοτικών  Συμβουλίων,  θα έπρεπε να  το 
έχουμε  γ ιατί  υπάρχουν  κάποιες  ιδ ια ιτερότητες  παραδείγματος  χάρη  στα 
χωριά.  

Στα  χωριά  τα  καταστήματα  λε ιτουργούν  κα ι  την  Κυριακή  το  πρωί  γ ια 
να  μην  πω  ότ ι  λε ι τουργούν  24  ώρες  το  24ωρο.  Μικρά  χωριά,  έχουν  ένα 
σούπερ  μάρκετ,  τ ι  θα  του  πε ις  ότ ι  κλείσε;  Άνοιξε  κα ι  κλε ίσε  όποτε  θέλεις.  
Εξάλλου  πάει  και  του  κτυπάει  την  πόρτα  κα ι  του  λέει  ότι  θέλω  ένα  κιλό 
αλεύρι  θα  μου  το  δώσεις;  Βεβαίως  θα  του  το  δώσει .  Αφού  ε ίνα ι  μ ικρός  ο 
τόπος.  Τ ι  θα  τους  πεις  εκεί  ότι  σου βάζω ωράριο δεν  θα  δουλεύεις  Σάββατο 
απόγευμα  που  γυρίζουν  όλοι  στα  χωριά  τους  το  Σάββατο  το  απόγευμα  και  
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την  Κυριακή;  Λοιπόν  υπάρχου  και  τέτοιες  ιδ ια ι τερότητες  τ ις  οποίες  πρέπει 
να τ ις λάβουμε υπόψη μας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Κόκκινος τοποθέτηση.
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Εγώ  βλέπω  ότ ι  κατατέθηκε  ιδ ια ί τερος  προβληματισμός  γι ’  αυτό  το  θέμα. 
Εάν  ε ίναι  κάτι  που  ε ίναι  προς  μια  κατεύθυνση  το  οποίο  θέλει  κα ι  ο  κόσμος, 
οι  τοπικοί  φορε ίς ,  ο ι  οποίοι  μετά  από  ένα  δύσκολο  χε ιμώνα  έρχονται  να 
επενδύσουν  όλες  τους  τ ις  προσδοκίες  στην  θερινή  σεζόν  και  εφόσον  ε ίναι 
μέσα  στα  όρια  της  νομιμότητας  αυτών  που  πρέπει  να  ψηφίσουμε,  να  το 
πράξουμε.  Εάν  όμως  ε ίνα ι  κάτι  το  οποίο  εκτιμάτε  ότ ι  μπορε ί  να  βελτ ιωθεί 
εάν  εξετάσουμε  εντός  των  ημερών  το  θέμα  κα ι  να  το  ψηφίσουμε  στο 
επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο,  εμείς δεν  έχουμε…
Κος                        :  
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Σίγουρα  ξεκινάε ι ,  ε ίμαστε  ορ ιακά.  Το  γνωρίζω  ότι  ε ίμαστε  οριακά.  Εάν 
πιστεύετε  ότι  μπορούμε  να  το  δούμε,  ότ ι  υπάρχει  χρονικό  περ ιθώριο  να  το 
κάνουμε,  αλλ ιώς  ε ίμαστε  σύμφωνοι  με  την  έννοια  ότι  ικανοποιούμε  τ ις 
διαδικασίες.
Κος                        :  
Έχει  τηρηθε ί  η  διαδικασία που  μέχρι  σήμερα  ετηρε ίτο.  Δηλαδή  την  έκφραση 
των  απόψεων  των  συλλογικών  οργάνων  εγγράφως  και  αυτή  λαμβάνουμε 
υπόψη.  Οι  μειώσεις που γίνοντα ι  γ ια  μια ώρα ε ίναι  και  γ ια  λόγους  αυτό που 
ανέφερε  πριν  κα ι  ο  Περιφερε ιάρχης  προστασίας  των  άλλων  παραμέτρων. 
Δηλαδή  δεν  μπορεί  να  δουλέψει ,  γ ια  παράδειγμα,  μ ια  κάβα  που  πουλάει 
ποτέ  μέχρι  στ ις  3:00΄  ή  4:00΄η  ώρα  το  πρωί  γ ια  να  δ ίνε ι  σχεδόν  σε 
εξευτελιστ ικές  τ ιμές  ποτά  κα ι  να  έρχεται  σε,  τέλος  πάντων  θέλω  να  πω  ότι  
εμείς  δεν  μπαίνουμε  σε  λογικές  συντεχν ιακές  σε  καμία  περίπτωση  κα ι  γ ι ’  
αυτό  οι  μειώσεις  μόνο  του  ωραρίου  ε ίναι  προσαρμοσμένες  με  τέτο ιο  τρόπο 
ώστε  να  προστατευτούν  και  τα  άλλα  επαγγέλματα.  Δεν  ε ίναι  δηλαδή  η 
λογική  του  ελεύθερου  στα  Θηρά  ή  στην  Μύκονο  ή  στην  Ίο  που  έχουμε 
παραδε ίγματα,  γ ιατ ί  εδώ  δεν  έχουμε  την  άποψη  δυστυχώς  της  τοπικής 
αυτοδιοίκησης.  Η  τοπική  αυτοδιοίκηση  διαφοροποιε ί ται  σε  σχέση  με  αυτή 
την  θέση του απελευθερωμένου ωραρίου.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Δαδάος και  ολοκληρώνουμε.
Κος ΔΑΔΑΟΣ:
Κύριε  Πρόεδρε,  το  θέμα  εδώ  δεν  ε ίνα ι  να  αντιδικήσουμε.  Υπάρχε ι  καλή 
διάθεση  από  όλους  κα ι  όλοι  έχουμε  την  ίδ ια  άποψη  και  την  ίδ ια  σκέψη  να 
βοηθήσουμε  την  αγορά.  Αυτό  το  βλέπω.  Καλό  όμως  θα  ε ίναι  εφόσον  δεν 
ξέρω  έπρεπε  να  υπάρχει  ένας  νομικός  σύμβουλος  ο  οποίος  να  μας  έλεγε 
αφού  μελετούσε  το  θέμα  εάν  συμβαδίζουν  όλα  αυτά  τα  οποία  λέμε  εμείς  με 
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την  εργατική  νομοθεσία  όσον  αφορά  την  εργασία  του  προσωπικού  και  τα 
λοιπά.  Μην  φτάσουμε  σε  σημε ίο  έρθουμε  εδώ  και  στο  τέλος  βρεθούμε 
κατηγορούμενο  όλο  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  γ ια  αρμοδιότητες  και  γ ια 
αποφάσεις  που  έρχονται  σε  αντ ίθεση  με  την  εργατική  νομοθεσία.  Αυτό 
ακριβώς θέλω να πω.  

Δηλαδή  δεν  υπάρχε ι  ένας  δ ικηγόρος  να  μας  δώσει  μια  γνωμοδότηση 
να γνωμοδοτήσει  το  Περιφερειακό Συμβούλιο;
Κος                        :  
Ο κ.  Ζωγραφίδης γνωρίζε ι ,  η  δουλε ιά του ήταν.
Κος                        :  
Με  συγχωρείτε,  κύρ ιε  Δαδάο  να  πω  κάτι .  Ε ίπαμε  ότι  ε ίμαστε  μια  περ ιοχή 
καθαρά  τουριστ ική  και  άρα  εδώ  δεν  μπορείς  να  εφαρμόσεις  αυτό  το  οποίο 
εφαρμόζετα ι  στην  ηπειρωτική  Ελλάδα.  Έχουμε  την  ιδ ια ι τερότητά  μας,  την 
ιδ ιομορφία  μας.  Δηλαδή  έχει  ιδ ια ιτερότητα  η  Σαντορίνη,  έχε ι  ιδ ια ι τερότητα  η 
Μύκονος,  έχει  ιδ ια ιτερότητα  η  Ρόδος,  έχει  ιδ ια ιτερότητα  η  Κάλυμνος.  
Δηλαδή  το  κάθε  νησί  έχε ι  κα ι  την  δ ική  του  ιδια ι τερότητα  την  οποία  πρέπει 
να  την  λάβουμε  υπόψη  μας.   Δεν  μπορούμε  δηλαδή  να  βγάλουμε 
τυφλοσούρτη  μια  απόφαση  γ ια  όλα  τα  νησιά  την  ίδ ια .  Ο  κ.  Ζωγραφίδης 
ξέρει ,  ήταν  επόπτης  και  ξέρει  την  εργατική  νομοθεσία  κα ι  πως  πρέπει  να 
λει τουργε ί .  
Κος                        :  
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
Κος                        :  
Να σας πω κάτ ι  να γελάσετε;
Κος                        :  
Κακό  θα  ήταν  να  ε ίχαμε  μια  γνωμοδότηση  του  νομικού  συμβούλου  της 
περιφέρειας;  
Κος                        :  
Να μας πει  τ ι  ο  νομικός σύμβουλος;  
Κος                        :  
Εάν  συμβαδίζε ι  η  απόφαση  αυτή,  εάν  ε ίναι  νομότυπη  σύμφωνα  με  την 
εργατ ική  νομοθεσία.  Απλά  πράγματα  λέω,  δεν  λέω  τίποτα  δύσκολο.  Εμε ίς 
δεν  ε ίμαστε  νομικοί ,  ερμηνε ία  κάνουμε  όλοι  του  νόμου.  Ο  καθένας  μπορεί  
να  κάνε ι  την  δική  του  ερμηνεία.  Ο  νομικός  όμως  θα  το  μελετήσε ι 
διαφορετ ικά.  
Κος                        :  
Με  συγχωρείτε  κύριε  Δαδάο  ξέρετε  ότ ι  η  εργατική  νομοθεσία  ε ίναι 
συγκεκρ ιμένη.  Είναι  συγκεκρ ιμένο  το  ωράριο  το  οποίο  δουλεύε ι  ο 
εργαζόμενος,  συγκεκρ ιμένες  οι  υπερωρίες  εάν  θέλει  να  κάνε ι  και 
συγκεκρ ιμένες οι  ημέρες εργασίας.

Λέω  και  πάλι  ότ ι  σε  μ ια  περίοδο  όπου  και  το  ξεκαθαρίζω  έχουμε  ένα 
τεράστιο  πρόβλημα  και  το  ξέρετε  ότ ι  η  απασχόληση  ε ίνα ι  τρε ις  με  τέσσερις 
μήνες,  γ ια  τους  υπόλοιπους  μήνες  δεν  υπάρχει ,  ε ίναι  στην  ανεργία  ο ι 
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περισσότεροι ,  ε ίναι  δυνατόν  να  μην  εκμεταλλευτούμε  όλη  αυτή  την 
διαδικασία  τουλάχιστον  για  τους  τέσσερις  μήνες;  Εγώ  δεν  θέλω  να  γίνω 
συνήγορος  κανενός  επιχειρηματία ,  25  χρόνια  όμως  που  παρακολουθώ  και 
ε ίχα  την  ευθύνη  του  ωραρίου  σας  πληροφορώ  ότ ι  όλα  πήγαιναν  μια  χαρά.  
Γ ιατί  προέκυψαν  αυτά  τα  προβλήματα;  Πιστεύω  ότ ι  πάντα  υπήρχε  η 
συνεργασία  των  τοπικών  φορέων,  πάντα  τηρούσαν  την  εργατική  νομοθεσία 
και  λέω και  πάλι  ότ ι  πρέπει  να  εκμεταλλευτούμε  αυτή την  συγκυρία  μιας κα ι 
θα  ε ίναι  καλή  η  φετινή  σεζόν  προκε ιμένου  να  αντιμετωπίσουμε  και  κάποια 
άλλα προβλήματα.  Κυρίως σε ότι  αφορά την  απασχόληση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ποιοι  θέλουν  τον  λόγο  να  τους  γράψω  γ ιατί  δεν  θα  τελε ιώσουμε. 
Μπαμπάκας,  Κουκάς,  Ζωγραφίδης.  Άλλος;  Καφαντάρη.   Ένας  θα  τα  πει 
όλα,  δεν  λέτε  διαφορετ ικά,  αφού  τα  ίδ ια  πράγματα  λέτε .  Χρυσαφίδης.  Δυο 
λεπτά όλοι  δικαιούστε και  ο κ .  Σιγάλας να μην παραπονεθε ί .  

Ο κ.  Μπαμπάκας έχει  τον  λόγο.
Κος ΜΠΑΜΠΑΚΑΣ:
Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε.  Εγώ  θέλω  να  διαφοροποιηθώ  λίγο,  όχι  να 
διαφοροποιηθώ,  να  προσθέσω  στην  πρόταση  που  κατέθεσε  ο  συνάδελφος 
ο  κ .  Χατζηιωάννου  γ ια  την  Ρόδο  ότι  γ ια  τα  συνεκτ ικά  τμήματα  επε ιδή 
έχουμε  οικ ισμούς  σε  τουριστικές  περιοχές  και  επειδή  υπάρχει  κόσμος,  έχε ι 
ενοικ ιαζόμενα διαμερ ίσματα σε αυτές τ ις περιοχές,  έχει  κόσμο ο  οποίος έχε ι 
άφιξη  Σάββατο  βράδυ  ή  Κυριακή  πρωί  και  τρέχε ι  στα  σούπερ  μάρκετ  ή  στα 
μικρά μπακάλικα,  τα παντοπωλεία  να  πάρε ι  δυο  πράγματα  που θέλει  γ ια  τ ις 
ανάγκες  του  και  το  βρίσκει  κλε ιστό  και  γυρνάε ι  γύρω-γύρω.  Θα  ψάχνε ι  να 
βρε ι  ένα  χωριό  κάτω  από  1.000  κατοίκους  γ ια  να  αγοράσει  αυτό  που  θέλει  
να αγοράσει  και  να βολευτε ί ;  

Εγώ  προτείνω  ότ ι  στις  τοπικές  κοινότητες,  γ ιατ ί  εδώ  δεν  έχε ι  ζητηθεί  
και  η  γνώμη,  υπογράφει  ο  Εμπορικός  Σύλλογος,  υπογράφει  το 
Επιμελητήριο,  υπογράφουν  κάποιοι  φορε ίς  οι  οποίο ι  εξυπηρετούν  και  στο 
κάτω-κάτω  τα  συμφέροντα  της  πόλης  της  Ρόδου,  δεν  ε ίναι  ότι  εξυπηρετούν 
τ ις τοπικές  κοινότητες  συμφέροντα,  ε ίνα ι  εκπρόσωποι  της  πόλης συνάδελφε 
και  το ξέρε ις .  

Σε  παρακαλώ  δεν  σε  δ ιέκοψα.  Έχουν  καταθέσει  μ ια  άποψη  κα ι  εγώ 
έχω διαφορετική.  Εφόσον  ε ίναι  με  βάση την  κείμενη νομοθεσία την  εργατική 
να  μπορέσουν  να  δουλέψουν  στα  συνεκτ ικά  τμήματα  των  ο ικ ισμών,  στα 
χωριά,  όπως  ήταν  πέρυσι  το  ωράριο,  όπως  ήταν  πρόπερσι  το  ωράριο,  από 
τ ις 10:00΄  μέχρ ι  στ ις  15:00΄  την  Κυριακή.
Κος                        :  
Αυτό εξυπηρετεί  το χωριό σου.  
Κος ΜΠΑΜΠΑΚΑΣ:
Όχι  μόνο  το  χωριό  μου,  εξυπηρετεί  τ ις  Καλιφιές,  τα  Φάντου,  τα  Κοσκινού, 
το  Παραδείσι ,  την  Έμπονα.  Να πιάσω ακόμα;  Δεν  εξυπηρετε ί  μόνο  το  χωριό 
μου.  
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Κος                        :  
Εγώ  δεν  διαφωνώ.  Εγώ  για  να  ξεκαθαρίσω  την  θέση  μου  ε ίμαι  υπέρ  της 
απελευθέρωσης  του  ωραρίου.  Όποιος  θέλει  να  δουλέψει  να  δουλέψει 
τηρώντας  τους  κανόνες  του  παιχνιδιού  και  βεβαίως  την  κείμενη  εργατ ική 
νομοθεσία.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Κουκάς έχει  τον  λόγο.  
Κος ΚΟΥΚΑΣ:
Δυο πράγματα  μόνο  να  προσθέσω στην  κουβέντα.  Πέρυσι  το  καλοκαίρι  που 
ε ίχαμε  ένα  πρόβλημα  στην  Μύκονο  με  την  Επιθεώρηση  Εργασίας  με  τα 
μαγαζ ιά  που  δουλεύανε  αργά,  τα  εμπορικά  καταστήματα,  το  ζήτημα  ήταν 
όχι  γ ια  ποιο  λόγο  ήταν  ανοικτά  στις  23:00΄  η  ώρα  το  βράδυ  αλλά  γ ια  ποιο 
λόγο  δεν  ε ίχαν …
(…)
Των δημοτικών κοινοτήτων  θα ήταν πολύ καλύτερα.  
Κος                        :  
Άμα θέλει  εργαζόμενους ας πάρει  δεύτερη βάρδια. 
Κος                        :  
Κύριε  Πρόεδρε  να  συμφωνήσω  και  να  σημε ιωθεί  ότ ι  εάν  ζητάγαμε  κα ι  τ ις 
γνώμες  των  νεοσυσταθέντων  δημοτικών  κοινοτήτων  που  έχουν 
γνωμοδοτικό  χαρακτήρα  κυρίως  με  τον  Καλλικράτη,  θα  ήταν  μια  χρήσιμη 
πληροφορία για όλους μας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Ζωγραφίδης.
Κος ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ:
Κύριε  Πρόεδρε  καταρχάς  βλέπουμε  ότ ι  η  αρμοδιότητα  της  διεύρυνσης  του 
ωραρίου  ανήκει  και  στους  δυο  ΟΤΑ  και  στον  Α΄  και  στον  Β΄  βαθμού 
σύμφωνα  με  τον  νόμο,  όπως  ε ίπε  κα ι  ο  κ .  Ρόβδιος  προηγουμένως. 
Ασφαλώς  επαναλαμβάνω  για  πολλοστή  φορά  δεν  έχουμε  το  δ ικα ίωμα  εμε ίς 
εδώ  να  αποφασίσουμε  κάτι  που  δεν  ε ίναι  σύννομο,  γ ι ’  αυτό  για  την 
προστασία  όλων  ημών  επαναλαμβάνω,  δεν  ε ίναι  δυνατή  η  λει τουργία  των 
κρεοπωλείων  τ ις  Κυριακές  σε  όλα  τα  νησιά  κα ι  γ ι ’  αυτό  την  προηγούμενη 
φορά στο Νομαρχιακό Συμβούλιο εάν ενθυμείστε  δεν  ψήφισα θετ ικά.  

Αυτό  που  ε ίπε  η  Ενότητα  των  Κυκλάδων  ότι  Κυριακές  και  αργίες 
συλλήβδην  όλα  τα  καταστήματα  ε ίναι  πέρα  για  πέρα  παράνομο.  Παρακαλώ 
να  μπούμε  στα  πλαίσια  του  νόμου.  Έχει  το  δικαίωμα  το  Περιφερειακό 
Συμβούλιο  να  παρατε ίνε ι  το  ωράριο  κατά  τους  θερινούς  μήνες  στα 
τουριστικά  καταστήματα.  Χρυσοχοε ία ,  γουναράδικα,  ποτά,  ζαχαρώδη  κα ι  τα 
λοιπά  ασφαλώς.  Όμως  πρέπει  να  πούμε  κα ι  εδώ  ότι  τουλάχιστον  στα 
Δωδεκάνησα,  στις  Κυκλάδες  δεν  γνωρίζω,  Επιθεώρηση  Εργασίας  δεν 
υπάρχε ι .  Μέχρι  που κα ι  εγώ υπηρετούσα πριν λ ίγους μήνες η  υπηρεσία ε ίχε 
τουλάχιστον  πέντε  άτομα.  Τώρα  έχει  ένα  και  μοναδικό.  Πρέπει  να  σας  πω 
ειλ ικρινά,  χωρίς  να  θέλω  να  κάνω  εντυπωσιασμό  η  αγορά  έξω  είνα ι  μια 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 η ς  ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

85



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ζούγκλα.   Όλα  τα  δικαιώματα  των  εργαζομένων  καταστρατηγούνται .  Δεν 
προλαβαίνε ι  ένας  άνθρωπος  να  ελέγξει .  Ε ίνα ι  πραγματικά  και  γ ι ’  αυτό  και 
εγγράφως  έχω  καταθέσε ι  στον  Περιφερειάρχη  με  την  προσωπικότητά  του 
αλλά  κα ι  με  το  κύρος  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  να  στελεχωθεί  αυτή  η 
υπηρεσία.  

Λέω  λοιπόν  εγώ,  στα  πλαίσ ια  του  2224  και  του  3377,  ναι  να 
συμφωνήσουμε  στην  παράταση  των  τουριστ ικών  καταστημάτων,  όχ ι  όμως 
όλων  των  καταστημάτων  συλλήβδην  διότι  δεν  έχουμε  τέτοιο  δ ικα ίωμα  και 
την  Κυριακή  και  την  αργία  μην  την  αγγίζετε ,  γ ιατ ί  εάν  πάρουμε  μια  τέτο ια 
απόφαση θα ε ίμαστε όλοι  συνυπεύθυνοι .  

Εγώ  δεν  πρόκε ιται  να  δώσω  θετ ική  ψήφο  σε  ένα  τέτο ιο.  Ασφαλώς  να 
λει τουργήσει  η  αγορά  γ ια  τα  τουριστικά  καταστήματα,  αλλά  μην  μου  πείτε 
ότι  στην  Προφίλ ια ,  στα  Λάιρμα  πρέπει  να  ε ίνα ι  τα  μαγαζιά  όλο  το 
ε ικοσιτετράωρο.  Εκε ί  άλλωστε  υπάρχουν  και  άλλοι  νόμοι .  Όταν  δεν 
απασχολούν  προσωπικό  ισχύει  η  τοπική  αντ ίληψη  όπως  ε ίπατε  κα ι  εσε ίς . 
«Φέρε  μου  ένα  κ ιλό»  και  τα  λοιπά.  Προσοχή  όμως  στην  νομιμότητα  να  μην 
εκτεθούμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έγινε.  Η κυρία Καφαντάρη.
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Εγώ αντίθετα με  την  νομιμότητα  του κ.  Ζωγραφίδη  ξέρετε  ότ ι  σαν  παράταξη 
δεν  θεωρούμε  ότι  η  νομιμότητα  ε ίναι  αυτή  που  διασφαλίζε ι  τα  δ ικαιώματα 
των  εργαζομένων.  Και  να  θυμίσουμε  σε  σχέση  με  την  απελευθέρωση  των 
ωραρίων  ότι  αυτό  ε ίναι  και  η  κατεύθυνση  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και 
υπογεγραμμένα  κα ι  συμφωνημένα  από  όλα  τα  άλλα  κόμματα  πλην  ημών 
εδώ και  χρόνια στις συνθήκες και  στις οδηγίες .  

Άρα  δεν  μπορούμε  να  αποκόψουμε  την  συγκεκρ ιμένη  πρόταση  που 
έρχετα ι  από  την  όλη  πολιτ ική  που  ακολουθείται  γ ια  να  ακριβώς  δ ιαλύσει 
κάθε δικαίωμα των εργαζομένων.  

Έρχομαι  τώρα  στην  δική  μας  περ ίπτωση.  Καταλαβαίνω  πάρα  πολύ 
καλά υπάρχε ι  μ ια  ιδ ια ιτερότητα.  Η  ιδια ιτερότητα  την  οποία κατανοούμε  ε ίναι 
ότι  ο ι  ίδ ιοι  ο ι  εργαζόμενοι ,  εδώ  βάζω  ερωτηματικά  γιατ ί  δεν  ήμασταν  σε 
θέση  να  ερευνήσουμε,  ξέρετε  πάρα  πολύ  καλά  ότι  υπάρχουν  εργαζόμενοι 
και  εργαζόμενοι .  Στην  Αθήνα,  ας  πούμε,  γ ια  την  απελευθέρωση  των 
ωραρίων  κα ι  των  αργιών  και  όλα  αυτά  ε ίχαμε  δυο  πλευρές  που 
φαινόντουσαν  εργαζόμενοι ,  από  την  μια  ήταν  μεσαιομεγαλοεπιχε ιρηματίες 
και  από  την  άλλη  ήταν  υπάλληλοι  που  ε ίχαν  φρίξε ι  με  την  ιδέα  ότι  θα 
απελευθερωθούν τα ωράρια.  Οι εμποροϋπάλληλοι .  

Άρα  ας  μην  βιαστούμε  να  πούμε  ότ ι  γενικώς  όλοι  ο ι  εργαζόμενοι 
θέλουν κάτ ι  τέτο ιο,  γ ιατί  εμείς έχουμε σοβαρές αμφιβολίες  πάνω σε αυτό.

Τώρα  να  πούμε  το  εξής.   Πράγματι  υπάρχουν  κατηγορίες.  Δεν  ε ίναι 
ένα  όλοι .  Εάν  δοθε ί  αυτή  η  παράταση  του  ωραρίου  ποιοι  θα  ωφεληθούν; 
Έρχομαι  στην  θέση  του  εργαζόμενου  σε  ένα  μαγαζί  μ ικρό  ή  μεγάλο  την 
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στιγμή  που  καταπατούνται  τα  εργασιακά  δικαιώματα  σε  πολύ  μεγάλη 
κλ ίματα,  όπως  πολύ  σωστά  ε ίπε  ο  κ .  Ζωγραφίδης,  σε  όλα  τα  επίπεδα,  σε 
όλους  τους  κλάδους,  σε  όλους  τους  τομε ίς  όπου  τον  βάζουν  και  δουλεύε ι 
σκλαβοπάζαρο από το  πρωί  έως το  βράδυ,  ημι-ασφαλισμένο  στην  καλύτερη 
περίπτωση  και  με  αποδοχές  που  δεν  χρε ιάζεται  καν  να  συζητάμε.  Δεν 
μιλάμε καν γ ια  συλλογικές συμβάσεις εργασίας και  τέτοια.  

Αυτός  ο  άνθρωπος  έχει  οικογένε ια ,  έχει  ζωή  κα ι  ουσιαστικά  η 
παράταση του ωραρίου της λε ιτουργίας…
Κος                        :  
Δεν  ε ίπε  κανένας  ότι  θα  καταστρατηγηθεί  το  εργατ ικό  δίκαιο.  Είμαστε  όλοι  
υπέρ των εργαζομένων.  
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Μια  στ ιγμή,  λέμε  τ ι  γ ίνεται .  Λέμε  τ ι  συμβαίνει .  Αυτό  ε ίναι  μια 
πραγματικότητα.
Κος                        :  
Αλλά  ε ίναι  κα ι  ο ι  ιδ ιωτικές  επιχειρήσε ις  κα ι  πάνε  να  βγούνε  σε  τέσσερις 
μήνες,  να δουλέψουν οι  άνθρωποι .
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Θα ανταλλάξουμε απόψεις κύριε Πρόεδρε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Πέρασε ο χρόνος,  τον  λόγο  έχει  ο  κύρ ιος…
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Την  δ ιαδικασία  κύρ ιε  Πρόεδρε,  εάν  θέλετε  να  την  τηρεί τε ,  να  δίνετε  πρώτα 
λοιπόν  τον  λόγο  στους  επικεφαλής  των  παρατάξεων  και  όχι  στο  τέλος  μετά 
από όλους τους συμβούλους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Τον ε ίχαμε δώσει  τον  λόγο  στους επικεφαλής.
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Εγώ δεν  ε ίχα μιλήσει  καθόλου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ολοκληρώσατε  τώρα.  
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Δεν ολοκληρώσαμε,  θα ολοκληρώσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Σιγάλας.  
Κος ΣΙΓΑΛΑΣ:
Κύριε  Πρόεδρε,  η  μ ια  πλευρά  ε ίναι  αυτή  που  επικαλε ίται  ο  Περ ιφερειάρχης 
ότι  υπάρχουν  τα  μικρομάγαζα  και  υπάρχε ι  η  τετράμηνη  αυτή  ζωή  και  τα 
λοιπά.  Ταυτόχρονα  όμως  κύριε  Περ ιφερειάρχα  έχουμε  ζήσε ι  αυτόν  τον 
μεσαίωνα  τον  εργασιακό.  Δηλαδή  σήμερα  υπάρχουν  εργαζόμενοι  σε  έναν 
συγκεκρ ιμένο  χώρο  που  εγώ  γνωρίζω,  σε  μεγάλο  τουριστ ικό  ξενοδοχείο, 
που δεν  τηρεί ται  το  ωράριο,  που τους χρωστάνε από πέρυσι .  
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Είπε  η  συντρόφισσα  η  Λίλα  στο  προηγούμενο  θέμα  στην  ε ισήγησή 
της  ότι  καταστρατηγούντα ι  πέρα  για  πέρα  αυτά  τα  εργασιακά  δικαιώματα, 
υπάρχουν  οδηγοί  που  δουλεύουν  σε  τουριστικά  πούλμαν  14  και  15  ώρες 
και  εάν  ο  μη  γένοιτο  συμβε ί  κάτ ι  θα  λέμε  πάλι  ότ ι  ε ίναι  ανθρώπινο  λάθος  ή 
εν  πάση  περιπτώσει  το  φυσικό  φαινόμενο  και  μέσα  σε  όλη  αυτή  την 
λαίλαπα  που  έχουν  απελευθερωθεί  τα  πάντα  και  έχουν  αποθρασυνθεί  οι 
πάντες  κα ι  εννοούμε  την  εργοδοσία,  μην  περ ιμένετε  ότι  θένα  να  αγιάσουν 
και  όταν  κα ι  βεβαίως  όπως  ε ίπε  και  ο  κ .  Χρυσαφίδης  δεν  υπάρχουν  και  
αρμόδιες υπηρεσίες γ ια να ελέγξουν.  

Να  μην  ε ίμαστε  λοιπόν  εμείς  κα ι  εμείς  συνένοχοι  ή  συνοδοιπόροι  σε  
αυτή  την  αντιλαϊκή  κα ι  αντεργατ ική  πολιτ ική  που  τους  δ ίνουμε  το  δ ικα ίωμα 
να  καταπατήσουν  όχ ι  μόνο  να  καταπατήσουν,  να  φέρουν  τους 
εργαζόμενους σε μεσαίωνα.  

Σας  λέω  ότ ι  υπάρχουν  εργαζόμενο  που  τους  χρωστάνε  ακόμη 
δεδουλευμένα.  Δεν  ε ίναι  υπερβολή  και  αυτά  τα  γνωρίζουμε  κύριε 
Περιφερε ιάρχα.  Γνωρίζουμε  την  μια  πλευρά,  να  γνωρίζουμε  κα ι  την  άλλη. 
Το νόμισμα δεν  έχει  μόνο  την  μια πλευρά,  έχει  κα ι  την  άλλη.  Είμαι  σ ίγουρος 
ότι  όλοι  σας  το  ξέρετε .  Ότι  τους  καταπατούν,  τους  εκμεταλλεύονται  και 
κάτω από την  απειλή της απόλυσης.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Χρυσαφίδης έχει  τον  λόγο.
Κος ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ:
Όλοι  γνωρίζουμε  όπως  προε ίπαν  και  ο ι  συνάδελφοι  την  υποστελέχωση  της 
Επιθεώρησης  Εργασίας  που  πολλές  φορές  πιστεύω  ότ ι  ε ίναι  κα ι  σκόπιμη 
γιατ ί  τα  περ ισσότερα  πρόστιμα  μάλλον  θα  τα  έτρωγαν  οι  τράπεζες  και  ο ι 
μεγάλες  επιχειρήσεις  παρά  τα  λοιπά  καταστήματα.  Είναι  πρωταρχικό 
καθήκον  επομένως  της  περ ιφέρειας  να  ζητηθε ί  πρώτα  η  υπερστελέχωση 
αυτής  της  υπηρεσίες  ώστε  να  δ ιασφαλιστούν  τα  πλήρη  εργατικά 
δικαιώματα.  

Είμαστε  σαφώς  αντ ίθετοι  με  την  εργασία  Κυριακής  και  αργίες,  όμως 
δεν  κλείνουμε  τα  μάτια  μπροστά  στην  εθ ιμική  πλέον  πραγματικότητα  της 
τουριστικής  περ ιόδου.  Όμως  η  ε ιδική  μέρ ιμνα  για  τους  εργαζόμενους  αλλά 
και  η  συναίνεσή  τους  δεν  βλέπω  να  ζητήθηκε  από  πουθενά  η  γνώμη  των 
Συλλόγων  των  Ιδιωτικών  Υπαλλήλων  που  υπάρχουν  στα  νησιά.  Τ ι  γνώμη 
έχουν γι ’  αυτό το  θέμα.  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Κύριε  Χρυσαφίδη  να  μου επιτρέψετε  να  πω κάτ ι .  Αυτή  την  εποχή  ξέρετε  την 
πίεση που δεχόμαστε να βρει  κάποιος μια δουλειά.
Κος ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ:
Γι ’  αυτό δεν  κλείνουμε τα μάτια.  Το ε ίπα κ.  Περιφερε ιάρχα.  Το ε ίπα.  

Με  την  επιφύλαξη  λοιπόν  της  ρητής  εξασφάλισης  αλλά  κα ι  της 
διασφάλισης  των  δ ικα ιωμάτων  των  εργαζομένων  ε ίμαστε  υπέρ  της 
πρότασης  αλλά  κα ι  εξάλλου  και  από  ότ ι  καταλαβαίνω  μόνο  γνωμοδοτική 
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από  ότι  κατάλαβα  ε ίναι  η  απόφασή  μας,  αφού  όλοι  ξέρουμε  ότ ι  κα ι  τα 
σούπερ  μάρκετ  και  τα  λοιπά  καταστήματα  λει τουργούν  κα ι  Κυριακές  και  
αργίες κα ι  τα πάντα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  τον  κ .  Χρυσαφίδη.  Η  κυρία  Καραμολέγκου  έχε ι  ζητήσει  τον 
λόγο.
Κα ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ:
Ευχαριστώ  πολύ  κύριε  Πρόεδρε.  Δυο  πράγματα  θα  ήθελα  να  πω.  Κανείς 
δεν  ισχυρίστηκε  ότι  θέλουμε  να  καταστρατηγούντα ι  τα  δ ικα ιώματα  των 
υπαλλήλων.  Ίσα- ίσα.  Απλά,  εγώ  ε ίμαι  από  την  Σαντορίνη.  Στην  Σαντορίνη 
δεν μπορείς να πας να επιβάλε ις την  Κυριακή σε ένα μαγαζάτορα να κλε ίσει 
το  μαγαζί  του.  Να  κλε ίσει  την  επιχείρησή  του.  Ειδ ικότερα  στις  δύσκολες 
εποχές  που  ζούμε  ε ίνα ι  παράλογο  να  πάρουμε  μια  απόφαση  η  οποία  θα 
με ιώσει  το  ήδη μειωμένο ε ισόδημα των ανθρώπων που ζουν στα νησιά.

Επίσης  με  μ ια  αρνητ ική  απόφαση  πολλοί  δεν  θα  έχουν  δουλε ιά ,  θα 
χάσουν  την  δουλε ιά  τους.  Θα  στερήσουμε  την  δουλειά  σε  κάποιους  οι 
οποίοι  θα  δούλευαν  το  δεύτερο  ωράριο  ίσως  εάν  ήταν  περ ισσότερες  ώρες 
από το  επιτρεπτό ανοικτό  ένα κατάστημα.  

Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστώ  την  κυρ ία  Καραμολέγκου.  Ο  κ.  Χρυσόγελος  κα ι  τελειώνουμε. 
Προηγεί ται  ο  κ .  Περδικάρης.
Κος ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ:
Κύριε Πρόεδρε και  κύρ ιο ι  συνάδελφοι ,  επε ιδή προηγήθηκε  αρκετή συζήτηση 
και  σχετικά  με  την  νομιμότητα  ή  μη  της  όποιας  απόφασης  πάρουμε,  εμείς 
επιμένουμε  να  μένουμε  πάνω  στην  ουσία  του  θέματος  που  αφορά  το  τ ι  
ωφελε ί  πραγματικά  ένα  τέτοιο  μέτρο  και  εάν  ισχύουν  αυτά  τα  οποία 
επιχειρηματολογούμε  ή όχι .  

Εμείς  υποστηρίζουμε  ότ ι  αυτοί  που  εξυπηρετούντα ι  τελικά  δεν  ε ίναι 
ούτε  ο ι  ντόπιο ι  ούτε  ακόμη  κα ι  οι  επισκέπτες  οι  καταναλωτές  γενικά  ώστε 
να τονωθεί  η αγορά και  τα  λοιπά.  

Υπενθυμίζω  ένα  σύνθημα  που  μπορεί  σε  πολλούς  από  εσάς  να 
φαίνετα ι ,  δεν  ξέρω πώς να  το  χαρακτηρίσω,  αλλά  έχε ι  ουσία  και  το  έχω  πει  
σε  παρόμοιες  περ ιπτώσεις  σε  κάθε  ευκαιρία ,  το  ακούγαμε  στους  δρόμους 
συχνά,  «Εργατιά  χωρίς  λεφτά,  μαγαζιά  χωρίς  δουλειά».  Αυτή  ε ίνα ι  η  ουσία 
του  προβλήματος.  Δεν  έχουν  ούτε  πρόβλημα  ο ι  οποίο ι  καταναλωτές  κα ι  ο ι 
εργαζόμενοι  ιδ ια ίτερα ωραρίου  εάν  θα  πάνε  τα  μεσάνυκτα  να  βρουν  κάτι  το 
οποίο χρε ιάζεται και  θα βρουν το μαγαζ ί κλε ιστό ή όχι .  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Τότε συμφωνείτε  να ε ίναι  ανοικτά.
Κος ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ:
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Κύριε  Πρόεδρε  τήρα  την  διαδικασία  και  μην  παρεμβαίνεις  όταν  ομιλώ.  Σας 
παρακαλώ πάρα πολύ.  Εάν δεν  σας αρέσει  δεν  έχετε  το  δικαίωμα να κόβετε 
την  συζήτηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ολοκληρώστε.  Ένα λεπτό έχετε  ακόμη.
Κος ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ:
Σας  παρακαλώ.  Αυτή  ε ίναι  η  ουσία  του  ζητήματος.  Τα  παρεπόμενα  ε ίνα ι  τα 
εξής.  Ότι  με  κάτι  τέτο ιου  ε ίδους  ωράρια  παρατεταμένα  δεν  έχουν 
δυνατότητα  να  ανταποκριθούν  κα ι  ο ι  πραγματικά  αυτοαπασχολούμενοι  κα ι 
οι  μικρομεσαίο ι  και  σε  ένα  τέτο ιο  ανελέητο  ανταγωνισμό  ωραρίων 
προκε ιμένου  να  επιβιώσουν  και  αυτοί  μην  ε ίναι  ο ι  μ ικρότεροι  κλειστοί  ενώ 
τα  μεγάλα  μαγαζιά  θα  παραμένουν  ανοικτά  κα ι  θα  τους  φάνε  όλη  την 
αγορά,  κάτω  από  αυτή  την  πίεση  αναγκάζοντα ι  με  τον  Α  ή  Β  τρόπο  και  
ζητούν και  αυτοί  προκειμένου να επιβιώσουν να μείνουν και  αυτοί  ανοικτοί .

Είναι  ένα  λούκι ,  τα  το  πω  έτσι  λα ϊκά,  στο  οποίο  αναγκάζονται  να 
μπουν  και  ο ι  αυτοαπασχολούμενοι  που  το  τελικό  αποτέλεσμα  ε ίναι  να  μην 
αντέξουν  και  πάρα πολλά  και  γ ια  τέτο ιους  λόγους  ωραρίων  μικρομάγαζα να 
κλείνουν.  Αυτός  που  εσείς  ονομάζετε  αθέμιτο  ή  θεμιτό,  γ ια  μας  ε ίνα ι  πάντα 
αθέμιτος ούτως ή άλλως.  Ακόμη κα ι  στα πλαίσια της νομιμότητας γ ια  μας με 
την  λογική  την  δ ική μας ε ίναι αθέμιτος.

Αυτή  ε ίνα ι  η  ουσία  κα ι  τα  υπόλοιπα  δήθεν  για  την  προστασία  των 
δικαιωμάτων  των  εργαζομένων,  πάντα  με  την  προϋπόθεση  λέε ι  αυτών  των 
νόμων  κα ι  γ ια  την  νομιμότητα  που  συζητήσαμε,  να  υπενθυμίσω το  εξής,  ότι  
πάντα η νομοθεσία ακολουθεί  μετά από . .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κ .  Περδικάρη.
Κος ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ:
Σας παρακαλώ.  Ακολουθε ί  πάντα . .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Πέρασε ο χρόνος,  τα τρία λεπτά.  Τον λόγο  έχε ι  ο  κ .  Χρυσόγελος.
Κος ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ:
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Τον λόγο  έχε ι  ο  κ .  Χρυσόγελος.  
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Θα  έλεγα  κα ι  εγώ  θα  ψηφίσω  λευκό  γ ιατί  πιστεύω  ότ ι  θα  έπρεπε  να  έχε ι 
προηγηθε ί  και  η  γνώμη  των  Δήμων  σε  κάθε  περιοχή.  Είναι  ένα  θέμα 
πολύπλοκο,  καταλαβαίνω  την  πίεση  που  υπάρχει  σήμερα  στο  θέμα  της 
αγοράς,  υπάρχει  μεγάλη  πίεση  και  στους  μαγαζάτορες  να  λει τουργήσουν 
περισσότερες  ώρες,  υπάρχουν  όμως  πολλά  θέματα.  Δηλαδή  ε ίνα ι  ένα  θέμα 
εξοντωτικού ωραρίου γ ια τους ίδ ιους τους αυτοαπασχολούμενους.  

Δηλαδή  εντάξει ,  ε ίνα ι  ένας  φαύλος  κύκλος  και  πρέπει  να  δουλέψουν 
περισσότερες  ώρες  αλλά  επε ιδή  όσοι  ε ίναι  από  νησιά  καταλαβαίνουν  ότι 
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έχουν  μπει  ο ι  άνθρωποι  να  δουλεύουν  με  εξοντωτικά  ωράρια  κα ι  αυτό  ε ίναι  
γ ιατ ί  όλοι  θέλουν  να  ε ίναι  περ ισσότερες  ώρες  ανοικτά  για  να  ψωνίζουν  ως 
καταναλωτές,  αλλά  πρέπει  να  σκεφτούμε  κα ι  μια  ισορροπία  μεταξύ  της 
λογικής  ότι  ψωνίζουμε  ότι  ώρα  θέλουμε,  1:00΄  η  ώρα.  Γ ιατί  πρέπει  να 
ψωνίσεις  1:00΄  η  ώρα;  Πρέπει  να  ξεκ ινήσει  μ ια  διαπαιδαγώγηση  των 
καταναλωτών  ότ ι  δεν  ε ίνα ι  απαραίτητο  οποιαδήποτε  ώρα  τους  έρθει  να 
πάνε να ψωνίσουν.  Εντάξει ,  υπάρχουν ορισμένα θέματα τα οποία …
Κος                        :  
Οι τουρίστες έρχονται  24:00΄  η ώρα το βράδυ,  1:00΄;  
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Εντάξει ,  ε ίναι  και  θέμα  όμως  εκπαίδευσης.  Το  κρεοπωλείο  δεν  ε ίνα ι  ότι  ο 
τουρίστας  θα  πάει  να  ψωνίσει  κρέας.  Τώρα  μην  τα  γενικεύουμε.  Αυτό  λέω 
ότι  ε ίναι  ένα  σύνθετο  θέμα  το  οποίο  πάμε  να  το  αντιμετωπίσουμε  με  ένα 
ισοπεδωτικό  τρόπο.  Αντ ί  να  δ ιαμορφώνουμε  όρους  ρεαλιστικούς  αλλά  και 
ταυτόχρονα  ανθρώπινους  αρχίζουμε  να  γεν ικεύουμε  και  να  δ ιαλύουμε 
οποιαδήποτε ρύθμιση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Τελε ίωσε νομίζω.  Προχωράω σε ψηφοφορία.  
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Προτείνω  πάντως  να  το  επαναξετάσουμε  μετά  από  ε ισηγήσεις  κα ι  των 
Δήμων κα ι  μ ια σοβαρή συζήτηση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Η πρόταση ε ίναι  όπως … 
Κος                        :  
Εγώ  συναινώ  και  με  την  πρόταση  του  Σωτήρη  του  Μπαμπάκα  γ ια  τα 
συνεκτικά των οικ ισμών για λόγους ίσου ανταγωνισμού.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Διατυπώστε  την  πρόταση άλλη μια φορά.
Κος                        :  
Δηλαδή  υπάρχουν  συνεκτ ικοί  ο ικ ισμοί  ο ι  οποίοι  ε ίνα ι  καθαρισμένοι  ακόμη 
και  ανά  κτηματομερίδα.  Σε  αυτούς  τους  ο ικ ισμούς,  στα  χωριά  με  τους 
συνεκτικούς  οικ ισμούς  όπως  το  ωράριο  μπορεί  να  παραταθε ί ,  μάλλον 
μπορεί  να  δουλεύουν  από τ ις  10:00΄  μέχρ ι  στις  15:00΄  στα  χωριά  κάτω  των 
χιλ ίων  κατοίκων,  στους  συνεκτ ικούς  ο ικ ισμούς  όλων  των  χωριών  της 
Ρόδου,  γ ιατί  το  θέλε ι  η  τοπική  κοινωνία,  ε ίναι  πολύ  μικρή  η  σεζόν,  να 
ισχύσει  κα ι  εκε ί  το  ίδ ιο μέτρο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Προχωράμε  σε  ψηφοφορία.  Την  πρόταση.  Επαναλαμβάνετε  την  πρόταση 
για τα πρακτ ικά κ.  Χατζηιωάννου κα ι  προχωράμε σε ψηφοφορία.
Κος ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ:
Επαναλαμβάνω  την  πρόταση  γ ια  να  ε ίναι  ξεκάθαρη.  Την  δ ιαβάζω  λοιπόν 
όπως  έχει .  Των  οπωροπαντοπωλείων  και  των  κρεοπωλείων  των  τοπικών 
κοινοτήτων  κάτω  των  1.000  κατοίκων,  κα ι  των  συνεκτ ικών  ο ικ ισμών  όλων 
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των  υπολοίπων  κοινοτήτων,  που  εξυπηρετούν  τοπικές  ανάγκες  πλην  των 
καταστημάτων  λ ιαν ικού  εμπορίου  που  εμπίπτουν  στην  δ ιάταξη  του  άρθρου 
10,  του Ν33 κα ι  τα  λοιπά,  κατά τ ις Κυριακές και  αργίες  από τ ις  10:00΄  μέχρι  
και  της 15:00΄ .  Αυτή ε ίναι  η  πρόταση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ψηφίζετε ;  
Κος                        :  
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
Κος                        :  
Να  κάνω  πολεοδομική  ανάλυση  συνάδελφε;  Ευχαρίστως  άμα  θέλε ις  την 
κάνω.  
Κος                        :  
Ο Απύρανθος ε ίναι  μέσα;  Μπορεί  να ανοίξε ι  στον  Απύρανθο;  
Κος                        :  
Μέσα ε ίναι .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Θεόφιλος έχει  τον  λόγο.
Κος ΘΕΟΦΙΛΟΣ:
Κύριε  Πρόεδρε  με  βάση τον  νόμο  για  την  Κυριακή  κα ι  την  αργία  δεν  μπορεί  
να αποφασίσε ι  το Περ ιφερειακό Συμβούλιο.  Πρόταση να κάνει ,  να πει  ότι  θα 
εκδοθεί  αύριο  η  απόφαση  του  Περιφερε ιάρχη  που  θα  έχει  αυτό  το 
περιεχόμενο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συμφωνούμε  απόλυτα.
Κος ΘΕΟΦΙΛΟΣ:
Για τ ις υπόλοιπες ημέρες ανεπιφύλακτα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συμφωνούμε  με την  πρόταση του κ.  Θεόφιλου κ.  Χατζηιωάννου;  
Ψηφίζεται  η  πρόταση;  Όπως την  δ ιαμόρφωσε  ο  κ .  Χατζηιωάννου  και  με  τον 
κ .  Λάζαρο;  
Κος                        :  
Μισό  λεπτό  γ ιατί  και  σαν  γραμματέας  θα  έχω  μετά  την  ευθύνη  της 
απόφασης.  Παρακαλώ  να  αναγνωστε ί  επακριβώς  η  πρόταση  ώστε  να 
καταγραφεί  στα πρακτ ικά και  να μην υπάρχουν μετά παρεξηγήσεις.  
Κος                        :  
Δηλαδή θέλετε  να  μου  πε ίτε  ότι  σε  ένα  χωριό  ε ί τε  της  Ρόδου  ε ί τε  της  Νάξου 
που  πάει  την  Κυριακή  και  παίρνε ι  το  κρέας  του  το  πρωί  ο  κάτοικος  δεν  θα 
έχει  αυτή την  δυνατότητα;  
Κος                        :  
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
Κος                        :  
Γι ’  αυτό  μιλάει  ο  κ .  Χατζηιωάννου.  Ότι  στα  χωριά  κάτω  των  1.000  κατοίκων 
που  ξέρουμε  ποια  ε ίναι  και  όπου  σας  τον ίζω  κα ι  πάλι  οι  πρωτευουσιάνοι , 
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να  πάρω  το  παράδειγμα  της  Ρόδου,  φεύγουν  το  Σάββατο  και  πάνε  στα 
χωριά  τους.  Τα  ξέρετε.  Άρα  θα  τους  στερήσεις  την  δυνατότητα  να  πάει  να 
ψωνίσει  το πρωί της Κυριακής στο χωριό;  

Εν  πάση περιπτώσει  ο καθένας έχει  την  άποψή του.  
Κος                        :  
Γίνετα ι  αποδεκτή  η  ε ισήγηση,  αυτή  η  πρόταση  ας  πούμε  της  πλε ιοψηφίας, 
όσον  αφορά  από Δευτέρα  μέχρι  Σάββατο  και  γ ια  τ ις  Κυριακές  και  αργίες  θα 
βγει  η  προβλεπόμενη  από  τον  νόμο  απόφαση  του  Περιφερειάρχη.  Με  βάση 
της προτάσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συμφωνούμε  σε  αυτό  όλοι ;  Συμφωνούν  όλοι  εκτός  από  την  Λαϊκή 
Συσπείρωση,  τον  κ .  Ζωγραφίδη και  λευκό ο κ .  Χρυσόγερος.  Εγκρίθηκε.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθμ.  Απόφασης 31/2011 

Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης
Καταργήσεις  και  συγχωνεύσεις  σχολικών μονάδων

Κος                        :  
Συνολική  συζήτηση θα γίνε ι ,  γ ιατ ί  εγώ,  παραδε ίγματος  χάρη,  δεν  ξέρω ποια 
σχολεία  ακόμα της  περιφέρε ιάς μου εκτός  από το  Λύκε ιο  εδώ της  Σύρου,  τα 
πέντε  με έξι  σχολε ία της Νάξου τα Δημοτικά,  τα δυο Δημοτικά στο Απέρι  κα ι 
στην  Αρκάσα  της  Καρπάθου,  το  Νυκτερ ινό  της  Σωρονής  των  πέντε  παιδιών 
και  της  Ολύμπου  Καρπάθου  μαζ ί  με  το  Διαφάνι  δεν  ξέρω  άλλο  σχολε ίο  εάν 
έχει .  Υπάρχει και  άλλο;
Κα                           :  
Ναι,  στην  Σαντορίνη έχουμε δυο Δημοτικά σχολεία.
Κος                        :  
Σε τ ι  απόσταση;  Αυτό μπορείτε  να μας το  πεί τε ;  Σε τ ι  απόσταση ε ίναι ;  

Θέλω  να  πω  ότι  ενδεχομένως  και  αυτό  τουλάχιστον  που  εγώ  ξέρω 
είναι  στην  Νάξο  που  ε ίναι  τα  έξ ι  σχολε ία  δεσμεύτηκε  το  Υπουργε ίο  να 
στείλε ι  μ ια  επιτροπή  η  οποία  να  πάει  επιτόπου  να  εξετάσε ι ,  να  πάει  να  δει  
τ ις  κλ ίσεις  των  δρόμων,  τ ις  αποστάσεις ,  τα  παιδιά  και  τα  λοιπά,  τα  κτ ίρ ια. 
Το  ίδιο  έχω ακούσει  ότ ι  γ ίνεται  κα ι  στην  Κάρπαθο από το  Υπουργείο.  Τώρα 
τα υπόλοιπα δεν  ξέρω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ποιοι  θέλουν  να  τοποθετηθούν  στο  θέμα  επάνω;   Ο  κ.  Κόκκινος  έχε ι  τον 
λόγο.
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Πριν  δυο εβδομάδες  δημοσιεύτηκε  στην  εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ αιφνιδ ιαστ ικά  οι  
συγχωνεύσεις  και  ο ι  υποβιβασμοί  2.000  περίπου  σχολικών  μονάδων  στην 
πρωτοβάθμια  κα ι  δευτεροβάθμια  εκπαίδευση.  Όλο  αυτό  ήταν  ένα  προϊόν 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 η ς  ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

93



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

μιας  κομματικής  κοπτοραπτικής,  οι  πρωταγωνιστές  ήταν  η  κυρ ία  υπουργός 
μαζί  με  κομματικά  στελέχη  τα  οποία  κατά  το  δοκούν  έκοψαν  κα ι  έραψαν 
αυτές  τ ις  συνενώσεις  έχοντας  ως  κριτήρ ια  καθαρά  πολιτ ικά,  κρι τήρ ια 
λογιστικά κα ι  σε καμία περίπτωση κοινωνικά και  εκπαιδευτ ικά.

Το  λέω  αυτό  δ ιότ ι  έχουμε  ακραία  παραδε ίγματα.  Οι  περ ιπτώσεις  της 
Νάξου  ε ίναι  χαρακτηριστ ικές  γ ια  την  περιοχή  μας  αλλά  και  εάν  δε ι  κανε ίς 
και  τ ι  έχει  συμβε ί  στην  Κάρπαθο,  στην  Ρόδο,  εδώ στην  Σύρο  αλλά  και  στον  
υπόλοιπο  ελλαδικό  χώρο  που  μπορεί  κανείς  να  δει  ότι  και  το  52%  των 
σχολικών  μονάδων  σε  κάποιες  Ακριτ ικές  περιοχές  συγχωνεύοντα ι  και 
συνενώνονται  τεκμηριώνε ι  αυτά τα οποία θα πω αμέσως παρακάτω.

Τ ι  επιπτώσεις  έχουν  αυτές  ο ι  αποφάσεις  γ ια  τ ις  οποίες  λόγω  των 
κοινωνικών  πιέσεων που υπάρχουν αλλά κα ι  λόγω των  κινητοποιήσεων των 
εκπαιδευτικών  αναγκάζεται  το  Υπουργείο  Παιδείας  και  η  κυρ ία 
Διαμαντοπούλου να πε ι ότι  επανεξετάζει  την  κατάσταση;

Πρώτα  από  όλα  όσον  αφορά  τον  εκπαιδευτικό  κόσμο  ο  οποίος 
διαμαρτυρήθηκε  κα ι  ήρθε εδώ σήμερα έχει  να αντιμετωπίσε ι  έναν εργασιακό 
μεσαίωνα  δ ιότ ι  ο  έλληνας  εκπαιδευτικός  ο  οποίος  ε ίναι  διορισμένος  σε 
συγκεκρ ιμένο  νομό  θα  χάσει  τ ις  οργανικές  θέσεις  που  σημαίνε ι  ότ ι   ο 
προγραμματισμός  γ ια  τον  οποίο  κάνει  αυτή  την  στιγμή  ο  ίδ ιος  και  η 
οικογένε ιά  του  δεν  μπορεί  να  τηρηθεί .  Κάποιοι  θα  χάσουν  τ ις  οργανικές 
θέσεις  και  μπορεί  να  βρεθούν  σε  άλλο  νησί ,  παραδείγματος  χάρη  ή  στην 
άλλη  άκρη  του  νομού  προκειμένου  να  υπηρετήσουν  τ ις  ανάγκες  της 
υπηρεσίας. Μιλάω για το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό.  

Αναπληρωτές  εκπαιδευτικοί  και  ωρομίσθιο  εκπαιδευτικοί  που  φέτος 
δουλεύουν  λόγω  του  χρόνου  ότ ι  δεν  θα  υπάρχουν  οργανικά  κενά  ή 
λει τουργικά  κενά  με  δεδομένο  ότ ι  αυτά  θα  καλυφθούν  από  τους 
υπεράριθμους  έτσι  όπως  το  έκαναν  εκπαιδευτικούς,  δεν  θα  έχουν  δουλειά. 
Δηλαδή θα μπουν και  αυτοί  στις ουρές της ανεργίας που καλπάζε ι  δ ιαρκώς. 

Πάω στα κοινωνικά ζητήματα γ ια  τα οποία υπάρχουν διαμαρτυρίες και 
υποχρεώνουν  τ ις  επιτροπές  κα ι  τα  επιτροπάτα  της  κυρ ίας  υπουργού 
Παιδείας,  Παιδε ίας,  όχι  Εθνικής  Παιδείας,  την  ενοχλούσε  το  Εθνικής, 
Παιδείας  και  Δια  Βίου  Κατάρτ ισης  να  έρθουν  στην  Νάξο  και  οπουδήποτε 
αλλού.  

Πρώτα  από  όλα  υπάρχουν  σχολεία,  μάλλον  θα  δημιουργηθούν  τάξε ις 
που θα έχουν πολυπληθή  τμήματα.  Αυτό ε ίναι αντιπαιδαγωγικό.  

Δεύτερον,  θα  υπάρξουν  κτ ίρ ια  σχολικά  τα  οποία  δεν  θα  μπορούν  να 
φιλοξενήσουν  τα σχολεία τα οποία συνενώνοντα ι  κα ι  τον  νέο πληθυσμό των 
μαθητικό  τον  οποίο θα αναγκαστούν  να υποδεχθούν.  

Τρ ίτο,  υπάρχει  θέμα  και  εθν ικό  και  κοινωνικό.   Οι  γονε ίς 
επιβαρύνονται  γ ια  μια  ακόμη  φορά  για  να  μεταφέρουν  οικονομικά  τα  παιδιά 
τους.  Εάν  συνυπολογίσε ι  κάποιος  ότ ι  ο ι  δυσκολίες  της  ζωής  καθημερινά 
μεγαλώνουν,  τα  προβλήματα  της  καθημερινότητας  μεγεθύνονται , 
αντιλαμβάνεται  κανείς  ότι  το  αίσθημα  αστυφιλ ίας  αλλά  κα ι  μετανάστευσης 
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στο  εξωτερικό  μεγαλώνει  με  δεδομένο  και  άλλο  ένα  πρόβλημα  που  έχει  να 
κάνει  με  τα σχολείο των παιδιών τους κάποιο ι  δεν  μπορεί  να ικανοποιηθε ί .  

Όταν  κάποιος  χρε ιαστεί  να  μετακινε ί ται  γ ια  αρκετή  ώρα  το  παιδί  του 
εάν  δεν  πάνε  καλά  και  ο ι  δουλειές  του,  να  το  πω  έτσι  απλά,  έχε ι  στο  πίσω 
μέρος  του  μυαλού  του  την  μετανάστευση  ε ί τε  λέγεται  αστυφιλία  ε ί τε  λέγεται 
εξωτερ ική  μετανάστευση κα ι  σε  μια  περιοχή  σαν  την  δική  μας,  όπως ε ίνα ι  η 
νησιωτική  αλλά  τ ις  περιοχές  που  ε ίναι  στην  ακρ ιτ ική  Ελλάδα   μεγεθύνε ι  
αυτό το  πρόβλημα,  μεγαλώνει  αυτό το πρόβλημα.

Καλώ  λοιπόν  και  θα  καταθέσουμε  ως  παράταξη  ένα  ψήφισμα  στο 
Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  να  στηρίξε ι  το  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  αυτό  το 
ψήφισμά  μας  το  οποίο  θα  το  δώσουμε  και  θα  το  διαβάσετε  σαν  ψήφισμα 
απόφαση  το  οποίο  ζητά  από  την  πολιτ ική  ηγεσία  να  επανεξετάσει  αυτούς 
τους  υποβιβασμούς,  τ ις  συνενώσεις  των  σχολικών  μονάδων  με  δεδομένο 
ότι  από  την  μια  πλευρά  ο  Ν1566  της  δίνε ι  αυτό  το  δ ικα ίωμα,  κάθε  χρόνο 
ε ίχαμε  τέτοιες  περιπτώσεις  αλλά  σε  καμία  σχολική  χρονιά  δεν  ε ίχαμε  και 
α ιφν ιδιαστικές  ενέργε ιες  κα ι  ένα  τέτοιο  ρογκρόμ  θα  έλεγα  συγχωνεύσεων 
και  υποβιβασμών  κα ι  καταργήσεων  σχολικών  μονάδων  που  δημιουργεί 
αυτά τα εκπαιδευτικά,  κοινωνικά προβλήματα τα οποία προανέφερα.  

Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κ .  Κόκκινο.  Η κυρία Καφαντάρη έχει  τον  λόγο.
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Καταρχήν  εμείς  να  θυμίσουμε,  γ ιατ ί  αυτό  δεν  ε ιπώθηκε  από  πουθενά,  ότ ι 
καταργήσεις  των  σχολείων  προβλέπονται  από  τον  Καλλικράτη,  όπως  και  
νοσοκομείων.  Και  σας  θυμίζω  επίσης  ότι  ο  Καλλικράτης  δεν  ε ίναι  ένα 
ελληνικό  φαινόμενο.  Σε  άλλες  χώρες  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  όπως  η 
Δανία  που  ανέφερε  πριν  ο  κύρ ιος  Αντ ιπεριφερε ιάρχης  έχοντας  εφαρμοστεί 
εδώ  και  χρόνια  «ο  δικός  μας»,  μέσα  σε  ε ισαγωγικά,  Καλλικράτης  που 
λέγεται  κάπως  αλλιώς  εκεί ,  γ ιατί  ε ίναι  ευρωπαϊκές  αποφάσεις  αυτές  -  Όλες 
οι  χώρες  μπαίνουν  σε  αυτή  την  λογική  –  τ ι  έχε ι  γ ίνε ι  στην  Δανία;  Μέσα  σε 
τέσσερα  χρόνια  έχουν  καταρρεύσει  τα  δημόσια  νοσοκομε ία,  τα  ιδ ιωτικά 
νοσοκομεία  από  τέσσερα  έγιναν  120,  ο ι  μετεγχειρητ ικές  μολύνσεις  από 
σταφυλόκοκκο  στα  χειρουργεία  των  δημόσιων  νοσοκομε ίων   αυξήθηκαν 
80%  γιατ ί ;  Γ ιατ ί  δ ίνουν  σε  συνεργεία  εξωτερικά,  ιδ ιωτικά,  ιδ ιωτικό 
σκλαβοπάζαρο  δηλαδή  βάσει  και  των  δικών  μας  γραφείων  που  λε ιτουργούν 
έτσι ,  χωρίς  να  ε ίναι  εξε ιδικευμένοι  κα ι  μπαίνουν  να  καθαρίσουν  άσχετοι 
άνθρωποι τα χε ιρουργεία.  

Με  τα  σχολεία,  οι  Δανοί  οι  οποίοι  ξέρετε  πολύ  καλά  ότι  δεν 
φημίζονται  οι  Δανοί  γ ια  την  επαναστατ ική  τους  διάθεση,  έκαναν  κατά 
χιλ ιάδες  πριν  από  μήνες  έξω  από  ένα  Δημαρχείο  διαδήλωση  γ ιατί 
ανακοίνωσε ο Δήμαρχος ότ ι  θα κλε ίσει  επιπλέον 440 σχολε ία .

Άρα  πρέπει  να  βγάλουμε  τ ις  μάσκες,  γ ιατ ί  όποιοι  ψηφίσατε  τον 
Καλλικράτη  ξέρετε  πάρα  πολύ  καλά  ότι  αυτά  συμπεριλαμβάνονται  στον 
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Καλλικράτη  κα ι  ότ ι  θα  ε ίναι  δεδομένες  ο ι  καταστάσεις.  Και  εμείς  τα 
αναδε ίξαμε  προεκλογικά  ως  φαινόμενα.  Τ ις  καταργήσεις  των  σχολείων  και 
την  κατάντια  των  νοσοκομείων  την  ακόμα  μεγαλύτερη  τα  λέγαμε  στις 
προεκλογικές μας εκστρατείες στον  κόσμο.  

Άρα  ερχόμαστε  αυτή  την  στιγμή  να  αντ ιμετωπίσουμε  τ ι ;  Σε  μια 
Ελλάδα  που  πριν  την  κρίση  ήταν  εκτός  βασικής  εκπαίδευσης  200.000 
παιδιά.  Εκτός  βασικής  εκπαίδευσης.  Γ ιατί ;  Γ ια  ο ικονομικούς  λόγους.  Και  
τώρα  ερχόμαστε  να  προσθέσουμε  νέα  βάρη  βάζοντας  στο  παιχν ίδι  το 
σχολείο  της  αγοράς  με  ιδ ιωτικοοικονομικά  κρ ιτήρια  να  μπουν,  ο ι  εταιρείες 
έχουν  μπει  ήδη  μέσα  στα  σχολε ία ,  να  έχουν  τα  παιδιά  από  το  χωριό  το 
μακρινό να πηγαίνουν.
Κος                        :  
Πώς έχουν μπει  εταιρείες στα σχολε ία γ ια να το  καταλάβω;
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Έχουν  μπει  στα  σχολε ία  εταιρείες  ήδη  με  διάφορους  τρόπους  κα ι  να  σας 
πω το  πώς έχουν μπει .  Κάνοντας  σεμινάρια επί  πληρωμή ανά κεφάλι  γ ια  τα 
δικά  τους  συμφέροντα,  προβάλλοντας  τα  δικά  τους  προϊόντα  μέσα  σε 
σχολεία  όπως  εταιρεία ,  παράδε ιγμα,  με  παιδικά  παιχν ίδ ια  που  πήγε  κα ι 
έκανε  σεμινάρια σε  σχολε ία  ουσιαστικά  διαφημίζοντας  τα παιχνίδια  τους  και  
τα  παιδιά  πήγαν  στο  σπίτ ι  με  της  ετα ιρείας  το  χαρτάκι  και  ζητούσαν  τα 
παιχν ίδ ια που τους πρότειναν.  

Ήδη  πάει  προς  ιδιωτικοποίηση  η  Παιδεία ,  να  κοστίζε ι  όλο  και  πιο 
ακριβά  όταν,  επαναλαμβάνω,  τα  προηγούμενα  χρόνια  προ  κρ ίσης  200.000 
Ελληνόπουλα για οικονομικούς λόγους  ήταν εκτός βασικής εκπαίδευσης.
Κος                        :  
Την παραπαιδεία την  καταδικάζετε  κυρία Καφαντάρη;
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Την  παραπαιδεία  εσείς  με  την  πολιτ ική  αυτή  την  προωθείτε,  γ ιατ ί  η 
παραπαιδεία  τ ι  σημαίνει ;  Εάν  μέσα  στο  σχολείο  το  παιδί  θα  μπορούσε  να 
έχει  πλήρη  μόρφωση  με  κριτήρ ιο  την  καλλιέργεια  και  την  μόρφωσή  του,  θα 
ήταν  άχρηστη  η  παραπαιδεία.  Η  παραπαιδεία  αναπτύσσετα ι  όπου  δεν 
λει τουργε ί  σωστά η παιδεία .

Εμείς  λο ιπόν  λέμε  ότι  ζητάμε,  αναδε ικνύουμε  το  τ ι  ε ίναι  ο 
Καλλικράτης  κα ι  μέσα  από  αυτό  το  πρόβλημα  που  διαμορφώνετα ι  και  λέμε 
ότι  εάν  δεν  σταματήσει  αυτή  η  κατάσταση  του  να  δ ίνε ι  το  κράτος  τ ις 
αρμοδιότητες  που  ανήκουν  και  ε ίναι  κο ινωνικές  υπηρεσίες  κα ι  κοινωνικές 
δομές  τ ις  κάνεις  πάσα  από  εδώ  και  από  εκε ί  στην  δήθεν  τοπική 
αυτοδιοίκηση  κα ι  δεν  υπάρχει  κεντρ ικός  σχεδιασμός  κα ι  με  απόλυτο  τρόπο 
δωρεάν  εκπαίδευση  γ ια  όλους,  με  ακόμα  περισσότερα  σχολε ία  από  αυτά 
που  υπάρχουν,  δεν  έχε ι  καμία  ελπίδα  ο  ελληνικός  λαός  να  ξεφύγει  από την 
εξαθλίωση  και  την  πνευματική  εκτός  από  την  οικονομική  που  τον  ωθεί  η 
πολιτ ική η συγκεκρ ιμένη.  
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Άρα όσοι  ψηφίσαν τον  Καλλικράτη έχουν ευθύνη γ ια τ ις συγχωνεύσεις 
και  δεν  μπορούν  να  βγαίνουν  εκ  των  υστέρων  κα ι  να  λένε  ότι  δεν  θέλουμε 
τ ις  συγχωνεύσεις.  Υπογράψατε  τον  Καλλικράτη,  τον  υποστηρίξατε  άμεσα 
και  έμμεσα  όλες  ο ι  άλλες  παρατάξεις  άρα  ε ίστε  όλοι  υπεύθυνοι  γ ια  τ ις 
συνέπειες αυτές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε την  κυρ ία Καφαντάρη.  Ο κ.  Συρμαλένιος.
Κος ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ:
Λοιπόν,  καταρχήν  θέλω  να  πω  ότι  εμε ίς  ε ίχαμε  θέσε ι  το  ζήτημα  αυτό  να 
συζητηθε ί  εδώ  και  ενάμισι  μήνα  και  το  προηγούμενο  Περιφερειακό 
Συμβούλιο  γ ιατί  πιστεύουμε  ότι  ε ίναι  ένα  πολύ  οξύ  θέμα  που  απασχολεί 
σήμερα  ολόκληρη  την  ελληνική  κοινωνία  κα ι  επαναλαμβάνω  ότι  έχει  φέρει 
σε  αναστάτωση  ολόκληρη  την  κοινωνία,  τους  εκπαιδευτικούς,  τους  γονείς, 
τα  παιδιά και  τους πάντες.

Θεωρώ  ότι  το  Περ ιφερειακό  Συμβούλιο  δεν  μπορεί  να  ε ίναι  αμέτοχο 
σε  τέτο ιου  ε ίδους  εξελίξε ις .  Πρέπει  να  παίρνει  θέσε ις  στην  ώρα  του  και  όχι  
κατόπιν εορτής.  

Η  συζήτηση  που  θέλατε  να  αναβάλετε  γ ια  το  επόμενο  Περιφερειακό 
Συμβούλιο  ή  γ ια  το  μεθεπόμενο,  ενδεχομένως,   μπορεί  να  ήταν  και  μ ια 
συζήτηση  ακαδημαϊκού  χαρακτήρα  άνευ  ουσίας  δ ιότ ι  τώρα  παίζοντα ι  αυτές 
οι  αποφάσεις  και  βλέπετε  ότι  με  την  κ ινητοποίηση  των  ανθρώπων  και  στην 
Σύρο και  στην  Νάξο και  αλλού αναγκάστηκε  η  ίδ ια η υφυπουργός η  αρμόδια 
να  πε ι  ότ ι  θα  το  επανεξετάσω.  Και  βεβαίως  αναγκάστηκαν  κα ι  οι 
περιφερειακοί  διευθυντές  εκπαίδευσης  να  πουν  χιλ ιάδες  ψέματα  πολλές 
φορές ξεκινώντας από δήθεν  ότι  δεν  θα συγχωνευτούν,  δεν  θα γ ίνουν.  Όταν 
ε ίδαν  τ ις  κ ινητοποιήσεις  κα ι  της  τοπικής  αυτοδιοίκησης  παρά  το  γεγονός 
ότι ,  εν  πάση  περιπτώσει ,  άλλων  πολιτ ικών  προσανατολισμών  ε ίναι  και  ο 
Δήμος της  Ερμούπολης κατά πλειοψηφία και  άλλοι  Δήμοι ,  πήραν θέση κα ι  η 
Τοπική  Ένωση  Δήμων  και  Κοινοτήτων  των  Κυκλάδων  πήραν  καθαρή  σαφή 
θέση  κατά  της  συγχώνευσης  με  κριτήρια  όπως  πάνε  να  γ ίνουν  τώρα,  διότι 
προσέξτε .  

Εμείς  δεν  ε ίμαστε  δογματικά  να  πούμε  ότ ι  εάν  υπάρχε ι  ένα  μονοθέσιο 
σχολείο  το  οποίο  σε  ένα  χωριό  κα ι  έχε ι  δυνατότητα  να  ενοποιηθε ί  με  ένα 
άλλο  χωριό  που ε ίναι  σε  απόσταση,  ενδεχομένως,  ενάμισ ι ,  δυο  χ ιλ ιομέτρων 
και  με  πρόσβαση  εύκολη  να  πούμε  όχ ι  αλλά  αυτά  τα  ζητήματα  όσοι  έχουμε 
κάνει  στην  νομαρχιακή  αυτοδιοίκηση  συζητ ιόντουσαν  μετά  από  κατάθεση 
άποψης  της  Νομαρχιακής  Επιτροπής  Παιδείας,  της  Δημοτικής  Επιτροπής 
Παιδείας  στα  αντ ίστοιχα  Δημοτικά  Συμβούλια,  των  εκπαιδευτ ικών  και  των 
αιρετών  που  συμμετείχαν  στ ις  αντίστοιχες  επιτροπές  κα ι  αποφασίζαμε  κατά 
περίπτωση  συγχώνευση,  αναβάθμιση,  κατάργηση.  Κάθε  χρόνο  ως  κα ι  τα 
μέσα  ενημέρωσης  που  παρακολουθούσαν,  το  ξέρουν  πολύ  καλά,  κάθε 
χρόνο  συζητούσαμε και  αποφασίζαμε κατά περ ίπτωση.
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Δεν  μπορεί  λοιπόν  τώρα  να  έρχεται  το  Μνημόνιο  και  ο  Καλλικράτης 
που  μας  λέε ι  η  κυρ ία  Καφαντάρη  ότι  τον  ψηφίσαμε,  ας  ανατρέχει  στην  
συζήτηση  της  Βουλής  και  στα  πρακτικά,  τώρα  ε ίναι  αστείο  να  λέμε  ότ ι  
ψηφίσαμε  όλοι  τον  Καλλικράτη,  γ ιατ ί  υπονοούσε  ότ ι  ψηφίσαμε  κα ι  εμείς  τον 
Καλλικράτη,  εμε ίς  δεν  τον  ψηφίσαμε  τον  Καλλικράτη  γ ιατί  ακριβώς  όχι  γ ιατ ί  
δεν  θέλουμε  την  περ ιφερειακή  αυτοδιοίκηση  αλλά  δεν  θέλαμε  αυτού  του 
ε ίδους  την  περ ιφερειακή  αυτοδιοίκηση  που  σας  ε ίπα  στον  προϋπολογισμό 
και  γ ια να μην επανέρχομαι .

Εν  πάση  περιπτώσει ,  ε ίμαστε  κατά  της  λογικής  των  συγχωνεύσεων, 
καταργήσεων  όταν  ε ίναι  αποτέλεσμα  περικοπών  δαπανών  κα ι  μόνο  που 
μπαίνουν  στην  λογική  του  Μνημονίου.  Αυτή  ε ίναι  η  ουσία.  Όταν  ε ίναι  ως 
αποτέλεσμα  αυτής  της  λογικής  που  ε ίνα ι  και  αντ ιπαιδαγωγικοί  οι  λόγοι  και 
ε ίναι  και  αντ ικοινωνικοί ,  δ ιότι  υπάρχουν  περιοχές  κα ι  χωριά  τα  οποία  θα 
ερημώσουν  εφόσον  καταργηθούν  τα  σχολε ία  τα  οποία  λε ιτουργούσαν  μέχρι 
σήμερα.  

Γ ι ’  αυτό  προτε ίναμε  ένα  ψήφισμα,  ε ίναι  πέντε  σειρές,  εάν  θέλετε  να 
σας το διαβάσω. 

Το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  Νοτίου  Αιγαίου  εκφράζει  την  έντονη 
αντίθεσή  του  στις  επικείμενες  συγχωνεύσεις-καταργήσεις  των  σχολικών 
μονάδων  που  μεθοδεύε ι  η  κυβέρνηση  κα ι  μάλιστα  χωρίς  κανένα  διάλογο  με 
τ ις  τοπικές  κοινωνίες,  τους  εκπαιδευτ ικούς,  τους  γονε ίς  και  την  τοπική 
αυτοδιοίκηση.  

Τονίζε ι  ότι  η  δημόσια  εκπαίδευση  δεν  μπορεί  κα ι  δεν  πρέπει  να 
αντιμετωπίζετα ι  με  δημοσιονομικά  κρ ιτήρια  αλλά  με  κρ ιτήρια  εκπαιδευτικά 
και  παιδαγωγικά.  

Το  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  Νοτίου  Αιγαίου  απαιτε ί  να  μην  υπάρξει 
καμία  κατάργηση-συγχώνευση  σχολικών  μονάδων  χωρίς  την  σύμφωνη 
γνώμη  των  οργάνων,  των  μαθητών,  των  γονιών,  των  εκπαιδευτ ικών,  των 
οικε ίων δήμων και  του Περιφερειακού Συμβουλίου.  

Αυτή ε ίνα ι .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κ .  Συρμαλέν ιο.  Τον λόγο  έχει  ο  κ .  Χρυσόγελος.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Ήθελα  να  πω  ε ισαγωγικά  ορισμένα  πράγματα  σε  σχέση  με  την  λει τουργία 
του Περιφερειακού Συμβουλίου.  

Με  βάση  το  άρθρο  13  και  το  άρθρο  16  –θα  ε ίμαι  πολύ  σύντομος  στο  
ε ισαγωγικό-  με  βάση  το  άρθρο  13  κα ι  το  άρθρο  16  υπάρχει  μ ια  διαδικασία 
στο  Περιφερειακό  Συμβούλιο  που  ε ίναι  πάρα  πολύ  ουσιαστική.  Δεν  πρέπει 
να  την  υποτιμάμε.  Προβλέπεται  η  δ ιαδικασία  ερωτήσεων-επερωτήσεων-
κατάθεσης εγγράφων και  …
Κος                        :  
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Για ποιο πράγμα;  Έχουμε αρμοδιότητα …
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Μιλάω στον δικό  μου χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ναι,  αλλά ε ίστε  εκτός θέματος.
Κος                        :  
Λες  ότι  θα  ρωτήσεις  ποιον;  Εμένα  που  δεν  έχω  αρμοδιότητα;  Ή  θα 
ρωτήσεις  τους  περιφερε ιακούς  συμβούλους  κα ι  αυτοί  δεν  έχουν 
αρμοδιότητα;
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Να μιλήσω και  όταν θα τελειώσω θα μου απαντήσετε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Στο θέμα όμως.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Λέω  λοιπόν  ότι  με  βάση  το  άρθρο  13  κα ι  το  άρθρο  16  υπάρχει  μ ια 
διαδικασία  ελέγχου  που  ε ίναι  ερωτήσεις,  κατάθεση  εγγράφων  κα ι 
επερωτήσεις  κα ι  μάλιστα  οι  επερωτήσεις  προηγούνται  της  ημερήσιας 
διάταξης.  

Προσωπικά  έχω  καταθέσε ι  επερωτήσεις ,  ερωτήσεις  κα ι  κατάθεση 
εγγράφων  από  τον  Φεβρουάριο  κα ι  λέω  ότι  ε ίναι  πολύ  κακό  το 
Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  να  μην  λει τουργε ί  ως  ένας  θεσμός  δημοκρατίας. 
Είναι  αυτό  κάτι  που  πρέπει  να  το  λύσουμε.  Δεν  ε ίναι  κάτ ι  το  οποίο  και  έχω 
καταθέσει  ερωτήσεις  γ ια  αντικε ίμενα  τα  οποία  αφορούν  την  Περιφέρε ια  κα ι 
το Περιφερε ιακό Συμβούλιο.

Λέω  ένα  παράδειγμα.  Έγινε  μια  μελέτη  από το  Πολυτεχνείο,  έγ ινε  μια 
γνωμάτευση  από  τον  Συνήγορο  του  Πολίτη  και  ζήτησα  από  την  Περιφέρεια 
να  πε ι  ποια  ε ίναι  η  άποψή  της  ή  τουλάχιστον  να  προσκαλέσουμε  εδώ  το 
Πολυτεχνείο  που  έχε ι  κάνει  μ ια  γνωμάτευση  κα ι  λέε ι  ότ ι  ε ίναι  επικ ίνδυνο  το 
ναυάγιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Είστε εκτός θέματος.  
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Όχι,  δεν  ε ίμαι εκτός θέματος.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Εάν δεν  έρθετε  στο θέμα το συγκεκρ ιμένο. .
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Θα έρθω αφήστε με όμως …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Με συγχωρείτε .  Συζητάμε γ ια  ένα ψήφισμα.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Το  προεδρείο  πρέπει  να  τηρήσει  την  διαδικασία  κα ι  λέω  ότι  πέρα  από  το 
ψήφισμα  πρέπει  να  υπάρχει  μια  θεσμοθετημένη  λει τουργία  του 
Περιφερε ιακού  Συμβουλίου  που  υπάρχε ι  κα ι  το  κομμάτι  της  άσκησης 
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ελέγχου.  Αυτό  το  πράγμα,  εντάξει ,  η  πρώτη  φορά  ήταν  το  προεδρείο, 
ε ίπαμε  το  δεύτερο  εντάξει ,  το  τρ ίτο  αλλά  πάμε  στο  τέταρτο  και  πέμπτο. 
Πέμπτη συνεδρίαση.  

Άρα  πρέπει  από  εδώ  και  πέρα  να  υπάρχει  θεσμοθετημένος  χρόνος 
επερωτήσεων,  απαντήσεων  κα ι  εκτός  ημερήσιας δ ιάταξης.  Αυτό  το  λέω από 
εδώ  και  πέρα  γιατ ί  έχουν  μπει  πολλά  θέματα.  Το  θέμα  τα  σκουπίδ ια  στην 
Άνδρο  έχουν  φτάσει  στην  θάλασσα  κα ι  στην  παραλία  και  δεν  βλέπω  καμία 
…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Το θέμα μας ε ίναι η Παιδεία . 
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Ναι  αλλά  δεν  μου  έχει  δοθε ί   ο  χρόνος  από  τον  Φλεβάρη  να  συζητήσουμε 
αυτά τα θέματα που έχω θέσε ι  και  περ ιμένω απαντήσεις .
Κος                        :  
Για την  παιδεία λέμε τώρα.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Κοιτάξτε  όμως,  εγώ λέω ότ ι  επειδή δεν έχει  τεθε ί…
Κος                        :  
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Ναι  αλλά  ε ίμαι  γραμματέας  κα ι  ξέρω  την  διαδικασία  λει τουργίας  ενός 
Περιφερε ιακού  Συμβουλίου.  Λέω  λοιπόν  επειδή  δεν  ε ίχα  καθόλου  χρόνο  κα ι 
έπρεπε  οι  επερωτήσεις  να  έχουν  απαντηθεί  στην  αρχή  έναρξης  του 
Περιφερε ιακού  Συμβουλίου,  το  τον ίζω,  από  εδώ  και  πέρα  ότι  πρέπει  να 
υπάρχε ι  χρόνος  επερωτήσεων,  κατάθεσης εγγράφων,  να  απαντ ιόνται  και  να 
τηρεί ται  η  δ ιαδικασία.

Μπαίνω  στην  ουσία  τώρα.  Θα  ε ίχαμε  τελε ιώσει  αυτό  το  πράγμα.  Δεν 
ήμουνα . .
Κος                        :  
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Τι  σημασία  έχε ι  αυτό  τώρα;  Και  εγώ  έχω  με ίνε ι  εδώ  πέρα,  δεν  νομίζω  ότ ι  
ε ίναι  ήθος τώρα περιφερειακού συμβούλου…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ολοκληρώστε.
Κος                        :  
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Και εγώ μετακινούμαι .  Μα όλοι  μας μετακινούμαστε.  
Κος                        :  
Άλλο  να  μετακινείσαι  από  την  Αθήνα  που  έρχεσαι  σε  πέντε  λεπτά  κα ι 
άλλο…
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
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Εγώ  για  να  πάω  στην  Σίφνο  θέλω  τρεις  μέρες.  Σας  παρακαλώ  τώρα  δεν 
ε ίναι  ήθος αυτό.  Δεν  ε ίναι  ήθος αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ολοκληρώνουμε.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Θα έπρεπε να ανακαλέσετε.

Λοιπόν,  γ ια  να  μπω  επί  της  ουσίας  του  θέματος  που  συζητάμε  αυτή 
την  στιγμή,  πιστεύω  ότ ι  η  απόφαση  της  κυβέρνησης  για  συνενώσεις  των 
σχολείων  ε ίναι  πρόχε ιρη  και  κυρ ίως  δεν  βασίζεται  σε  παιδαγωγικά  κριτήρ ια 
γ ιατ ί  η  νομοθεσία προβλέπει  πως γίνοντα ι  οι  συνενώσεις  σχολείων.  

Δηλαδή  εάν  ήθελε  να  κάνει  συνενώσεις  θα  έλεγε  ότι  να 
ακολουθήσουμε  τ ις  δ ιαδικασίες  που  προβλέπει  ο  νόμος,  να  γ ίνε ι 
δ ιαβούλευση  με  παιδαγωγικά  κρ ιτήρια  και  να  φτάσουμε  σε  συνενώσεις , 
όπου  ε ίναι  απαραίτητο,  αλλά  να  ρωτηθούν  ο ι  ενδιαφερόμενοι ,  να  συζητηθεί 
με  τ ις  τοπικές  κοινωνίες ,  με  τους  εκπαιδευτ ικούς  κα ι  να  καταλήξουμε  που 
πράγματι  υπάρχε ι  ανάγκη  συνένωσης  ή  δεν  υπάρχε ι  ανάγκη  συνένωσης. 
Αυτό ε ίνα ι πάρα πολύ σημαντ ικό.

Θα  έλεγα  όμως  ότ ι  υπάρχει  και  ένα  άλλο  πρόβλημα.  Πρέπει  να 
συνυπολογίσουμε  δ ιάφορους  παράγοντες.  Δεν  ε ίναι  μόνο  ο ικονομικοί  ε ίναι 
και  παιδαγωγικοί .  Δηλαδή  πόσο  μπορούμε  να  ταλαιπωρούμε  σήμερα  τα 
παιδιά  μεταφέροντάς  τους  από  ένα  μέρος  σε  ένα  άλλο;  Πρέπει  να  υπάρχει 
ένα  όριο.  Δηλαδή  θα  μετακινούνται  ένα  τέταρτο;  Μισή  ώρα;  Μπορεί  να 
μετακινούντα ι  δυο  ώρες;  Λέω  ένα  παράδειγμα.  Δηλαδή  αυτά  τα  όρια  ε ίναι 
παιδαγωγικού  χαρακτήρα,  δεν  ε ίναι  ότ ι  θα  εξοικονομήσουμε  χρήματα  από 
ένα  δάσκαλο  γιατ ί  υπάρχει  κα ι  μ ια  άλλη  παράλληλη  επίπτωση.  Δηλαδή 
βλέπω  ότ ι  αυξάνοντα ι  συνεχώς  τα  κόστη  μετακίνησης  κα ι  αυτά  τα  χρήματα 
που  εξοικονομούνται  από  το  παιδαγωγικό  έργο  μετατρέπονται  σε  καύσιμα 
και  χρονομίσθωση  πούλμαν  και  ΚΤΕΛ  και  τα  λοιπά  και  αυτό  θα  πρέπει  να 
μας  προβληματίσε ι  γ ιατ ί  ήδη  στο  προϋπολογισμό  που  ψηφίσαμε  υπάρχε ι 
ένα  αυξημένο  κόστος  μετακίνησης  το  οποίο  δηλαδή  δεν  ε ίναι  σώνε ι  και 
καλά ότι  στο  τέλος θα έχουμε εξοικονόμηση πόρων.

Εγώ δεν  ε ίδα καμία ο ικονομική  έκθεση  από το  Υπουργείο  που  να  λέε ι  
ότι  γ ια  παιδαγωγικούς  λόγους  πρέπει  να  γίνε ι  αυτό  και  πράγματι  αυτό  θα 
έχει  και  εξοικονόμηση  ο ικονομικών  πόρων.  Αυτό  το  πράγμα  ε ίναι  μια 
προχειρότητα  απίστευτη  και  από  παιδαγωγική  άποψη  κα ι  από  οικονομική 
άποψη  και  από  οργάνωση  της  κοινωνίας.  Είναι  λοιπόν  πολύ  σημαντικό  τα 
κριτήρ ια να ε ίναι  παιδαγωγικά.  

Θα  έλεγα  ότ ι  υπάρχει  ένα  επίσης  θέμα.  Πρέπει  να  συζητήσουμε 
σοβαρά  το  πρόβλημα  της  παιδείας.  Το  πρόβλημα  της  παιδε ίας  δεν  ε ίναι 
μόνο  να  κτίζουμε  σχολεία  ή  άντε  να  συνενώσουμε  σχολε ία .  Είναι  τ ι  
παρέχεται  ως  εκπαίδευση  και  πως  γ ίνετα ι  σήμερα  η  εκπαίδευση.  Είνα ι 
αρκετοί  άνθρωποι  που  ε ίναι  εκπαιδευτ ικο ί  κα ι  εδώ  μέσα,  θα  έλεγα  ότι  ένα 
πρόβλημα  ε ίναι  να  βρούμε  εργαλεία  κα ινούργια  ώστε  να  ανανεωθεί  το 
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ενδιαφέρον  των  παιδιών  και  να  υπάρχει  μια  αποτελεσματικότητα  στην 
εκπαίδευση.   Δηλαδή  πέρα  από  το  τ ι  πόρους  δ ιαθέσεις  ε ίναι  κα ι  το  τ ι 
ποιότητα  εκπαίδευσης  παρέχεις  κα ι  ε ίναι  πολύ  σημαντικό.  Ας  πούμε,  ένα 
σχολείο  μονοθέσιο  λέμε  ότι  ε ίναι  κακό  να  ε ίναι  μονοθέσιο.  Σήμερα  όμως 
υπάρχουν  εκπαιδευτικά  συστήματα,  ε ίναι  πολύ  πιο  ευέλ ικτα  και  πάει  ο 
δάσκαλος  και  ο  καθηγητής  εκεί  ακόμα  κα ι  κ ινητό.  Δηλαδή  παράδε ιγμα,  εάν 
μια  οικογένε ια  ε ίναι  ηθοποιοί  και  προέρχονται  από  την  Γαλλία  έχουν  την 
δυνατότητα  να  έχουν  καθηγητή  ή  δάσκαλο  μαζ ί  τους  ή  να  κάνουν  μαθήματα 
μέσω τηλεδιάσκεψης.  

Πρέπει  να  βρούμε  τρόπους  κοινωνικοποίησης  των  παιδιών  ακόμα  και 
από  τα  μικρά  μέρη,  ακόμα  κα ι  εάν  συνενωθούν  και  γ ίνουν  δέκα  οι  μαθητές 
πως  θα  κάνουν  επισκέψεις,  πώς  θα  έρχονται  σε  επαφή  με  άλλους 
συμμαθητές  τους  μέσω  του  διαδικτύου  κα ι  να  κάνουν  μαθήματα,  να  κάνουν 
εργασίες  σε  πιο  συλλογική  μορφή,  να  έρχοντα ι  δ ιάφοροι  εκπαιδευτ ικοί  σε 
διάφορες  ε ιδ ικότητες  που  δεν  καλύπτοντα ι  πολλές  φορές  μέσα  από  ένα 
σχολείο  αλλά  ε ίναι  ανάγκη  στο  επίπεδο  το  τοπικό  να  έχουν  μια  τέτο ια 
υποστήριξη,  να  μαθαίνουν  επίσης  μέσα  από  τα  μαθήματα  πράγματα  που 
αφορούν  τον  χώρο  τους.  Λέω  ένα  παράδειγμα.  Μαθαίνουν  γ ια  το 
περιβάλλον  αλλά  δεν  έχει  καμία  σχέση  αυτό  που  μαθαίνουν  για  το 
περιβάλλον  με  το  νησί  τους.  Δεν  μαθαίνουν  την  ιστορ ία  του  νησιού  τους, 
την  κουζ ίνα  του  νησιού  τους  και  περ ιμένουμε  ότ ι  αυτό  το  σύστημα  ε ίναι 
στημένο  σωστά;  Δεν  μπορεί  να  τα  κοιτάμε  όλα  αυτά  επιφανε ιακά  και 
πρόχειρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ολοκληρώσατε  κύρ ιε  Χρυσόγελε.  Η κυρία Σώζο έχει  τον  λόγο.
Κα ΣΩΖΟ:
Όλοι  πιστεύω  ότι  συμφωνούμε  πως  τα  θέματα  παιδε ίας  ε ίναι  ιδ ια ί τερα 
ευαίσθητα  και  σαν  τέτο ια  πρέπει  να  τα  προσεγγίζουμε  πέρα  και  πάνω  από 
οποιεσδήποτε πολιτ ικές ή κομματικές σκοπιμότητες.  

Θα  μου  επιτρέψετε  με  την  άλλη  μου  ιδιότητα,  αυτή  της  εκπαιδευτ ικού 
αλλά  κα ι  της  μητέρας  να  γνωρίζω  εκ  των  έσω  εδώ  και  αρκετά  χρόνια  τ ις 
αδυναμίες  του  ισχύοντος  εκπαιδευτικούς  συστήματος  και  να  συμμερίζομαι 
την  αγωνία  των  συναδέλφων,  των  μαθητών  μας,  των  γονιών  που 
διαδήλωναν  σε  διάφορες  περ ιοχές  της  Ελλάδας  όλο  το  προηγούμενο 
χρονικό  διάστημα  αλλά  και  στην  Σύρο,  στην  Νάξο,  στην  Κάρπαθο  ή  σε 
κάποιες μεμονωμένες περ ιοχές τ ις τελευτα ίες ημέρες.

Η  κυρία  Καφαντάρη  ανέφερε  λίγο  πριν  ότι  ο ι  συγχωνεύσεις ,  οι 
καταργήσεις  ε ίναι  ένα  εύρημα  του  Καλλικράτη.  Ο  κύριος  Συρμαλέν ιος  λ ίγο 
πριν  με  την  εμπειρ ία  της  Νομαρχιακής  Αυτοδιο ίκησης  γνωρίζε ι  κα ι  το 
ανέφερε,  όπως  κα ι  ο  κ .  Κόκκινος,  ότι  ο ι  συγχωνεύσεις ,  καταργήσεις  ή  ο ι  
αναστολές  λε ιτουργίας  σχολε ίων  υπήρχαν  και  όλα  τα  προηγούμενα  χρόνια.  
Δεν  υπήρχαν  βέβαια  στην  έκταση  που  σήμερα  υπάρχουν  κα ι  ίσως  αυτό  να 
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δημιουργε ί  το  πρόβλημα.  Ίσως  να  υπάρχε ι  και  η  καχυποψία  εξ  αιτ ίας  της 
κρίσ ιμης γενικότερα οικονομικής κατάστασης που δ ιανύουμε.  

Το  θέμα  έχε ι  δυο  διαστάσεις.  Νομίζω  ότι  ο  κ .  Κόκκινος  αλλά  και  ο 
κύριος…
(…)
Κανείς  στην  αίθουσα,  αναφέρθηκε,  δεν  θυμάμαι  από  ποιον,  ότ ι  κάποια 
σχολεία  επιβάλλεται  να  συγχωνευτούν  με  κάποια  άλλα  υπό  προϋποθέσεις 
βέβαια.  Επειδή  ένα  πλήρες  σχολε ίο  με  ένα  άρτιο  ωρολογιακό  πρόγραμμα, 
με  εξωδιδακτ ικές  δραστηριότητες,  με  πληρότητα  καθηγητών  σίγουρα 
προσφέρε ι  πολύ  περισσότερα  από  ένα  σχολείο  που  υπολε ιτουργε ί  επειδή 
ε ίναι  μονοθέσιο,  επειδή  ε ίνα ι  διθέσιο,  επε ιδή  ε ίναι  τρ ιθέσιο  κα ι  τα  λοιπά. 
Δεν  το  αμφισβητε ί  κανε ίς  αυτό.  Νομίζω  ότ ι  ε ίναι  η  παιδαγωγική  δ ιάσταση 
του  θέματος   ε ίναι  δεδομένη  στην  περ ίπτωση  συγχωνεύσεως  κάποιων 
σχολείων,  επαναλαμβάνω υπό προϋποθέσε ις .  

Έρχομαι  στην  κοινωνική  δ ιάσταση  του  θέματος.  Ίσως  επαναλάβω 
πράγματα  που  ανέφεραν  λίγο  πριν  κάποιο ι  συνάδελφοι .  Σ ίγουρα  γ ια 
κάποιες  περιοχές,  γ ια  κάποια  χωριά  κα ι  μάλιστα  μικρά  η  απομακρυσμένα  η 
λει τουργία  των  σχολε ίων  να  ε ίναι  ζωτική  γ ι ’  αυτούς.  Έχουν  συνδέσει  την  
ύπαρξή τους με την  λει τουργία του σχολείου.  

Μίλησαν  κάποιοι ,  ο  κ .  Κόκκινος  νομίζω  γ ια  περίπτωση  που 
συνενωθούν  κάποια  σχολεία  ίσως  υπάρξε ι  αστυφιλία,  εξωτερική 
μετανάστευση  κα ι  τα  λοιπά.  Δεν  το  αμφισβητεί  κανείς.  Σίγουρα  για  κάποιες 
περιοχές,  γ ιατ ί  υπάρχουν  κα ι  περ ιοχές,  εγώ  είχα  έρθει  σε  επαφή  με 
Σύλλογο  Γονέων  σχολείων  της  Καρπάθου  ο ι  οποίο ι  τάσσονταν 
ανεπιφύλακτα  υπέρ  των  συνενώσεων  των  σχολε ίων  της  περιοχής  με  την 
προϋπόθεση  βέβαια  ότ ι  θα  αντ ιμετωπιστε ί  κα ι  το  υπάρχον  οδικό  δίκτυο 
αλλά  κα ι  η  συγκοινωνία  ίσως  και  με  την  συμβολή  των  Δήμων.  Είναι  ένα 
θέμα αυτό.

Υπάρχει  κα ι  άλλη  κοινωνική  δ ιάσταση  κα ι  αναφέρθηκε.  Τ ι  γ ίνετα ι  με 
τους  εκατοντάδες  χ ιλ ιάδες  των  εκπαιδευτ ικών  ο ι  οποίο ι  νο ιώθουν 
ανασφάλεια  γ ια  το  αύριο  επειδή  σ ίγουρα  με ιώνονται  τα  σχολεία,  με ιώνονται 
οι  οργανικές θέσε ις κα ι  τα λοιπά.

Άρα  λοιπόν  ερχόμαστε  αντιμέτωποι  με  ένα  δίλημμα.   Από  την  μια  η 
εκπαιδευτική  παιδαγωγική  διάσταση  του  θέματος  κα ι  από  την  άλλη  οι 
κοινωνικές επιπτώσεις των όποιων επικείμενων αλλαγών.

Εγώ  τουλάχιστον  επε ιδή  υφίσταντα ι  αυτές  ο ι  δυο  διαστάσεις  δεν 
μπορώ ανεπιφύλακτα  απόλυτα  να  ταχθώ υπέρ  ή  κατά  των  συγχωνεύσεων  ή 
των  καταργήσεων  ή  της  αναστολής  λει τουργίας  κάποιων  σχολε ίων.  Θα 
ήθελα  να  γνωρίζω  κάποιες  παραμέτρους  σε  τοπικό  επίπεδο  και  λυπάμαι 
στην  περ ίπτωση  και  της  Δωδεκανήσου  αλλά  κα ι  των  Κυκλάδων  δεν 
γνωρίζω  κάτω  από  ποιες  προϋποθέσεις  κα ι  ύστερα  από  ποιες 
διαβουλεύσεις,  γ ιατί  έχω  την  αίσθηση  ότι  προέβλεπε  ο  νόμος  διαβούλευση 
ή  ενημέρωση  τουλάχιστον,  διαψεύστε  με  εάν  κάνω  λάθος,  δεν  ε ίμαι 
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απόλυτα  σίγουρη,  ενημέρωση  των  Δημάρχων  πριν  την  αποστολή  των 
Διευθυντών  πρωτοβάθμιας  –δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  προς  τον 
Περιφερε ιακό  Διευθυντή  και  το  Υπουργείο,  ενημέρωσης  των  Δημάρχων  γ ια 
τ ις προτεινόμενες αλλαγές.

Δεν  ξέρω,  καταλήγω,  κάτω  από  ποιες  συνθήκες  έγιναν  οι  προτάσεις 
όπως  έγιναν.  Θέλω  να  πιστεύω  ότ ι  μετά  τ ις  αντ ιδράσεις  σε  τοπικό  επίπεδο 
και  αναφέρομαι  στο  σύνολο  της  Περιφέρε ιας  Νοτίου  Αιγα ίου  η  αρμόδια 
υφυπουργός   η  οποία  δεσμεύτηκε  την  προηγούμενη  εβδομάδα  ότι  θα 
επανεξετάσει  το  θέμα  σε  κάποιες  περ ιπτώσεις  με  την  αποστολή  μιας 
Επιτροπής  κα ι  δήλωσε  ότι  ε ίνα ι  διατεθειμένη  να  υπαναχωρήσει  σε 
περίπτωση  που  τεκμηριωθούν  οι  όποιες  προτάσεις,  θέλω  να  πιστεύω  ότ ι 
κάτι  μπορε ί  να γίνε ι .  

Δεν  άκουσα  το  περ ιεχόμενο  του  ψηφίσματος  του  κ.  Κόκκινου.  Του  κ. 
Συρμαλένιου  στην  αρχή  ήσασταν  απόλυτος.  Στην  συνέχεια  λέτε  αυτό  που 
ισχυρίζομαι  και  εγώ,  ότι  συγχωνεύσεις  υπό προϋποθέσε ις .  Δηλαδή  υπάρχε ι 
μια  αντίφαση  ανάμεσα  στις  δυο  παραγράφους  του  ψηφίσματος.  Δεν  ξέρω 
εάν  μπορούμε,  ε ίνα ι  γενικότερο  το  πρόβλημα  της  παιδείας  να  ορίσουμε  μια 
επόμενη συνεδρίαση του Περιφερε ιακού Συμβουλίου.  

Και  κάτ ι  ακόμα  προτού  τελε ιώσω.  Ίσως  η  λε ιτουργία  των 
Νομαρχιακών  Επιτροπών  Παιδε ίας  να  ήταν  καλύτερη  από  αυτήν  που  ε ίναι 
σήμερα  από  την  άποψη  ότι  στην  Νομαρχιακή  Επιτροπή  Παιδείας 
συμμετείχαν  εκπρόσωποι  όλων  των  εμπλεκομένων  φορέων,  οι  ε ισηγήσεις 
των  προϊσταμένων  πρωτοβάθμιας,  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  πήγαιναν 
στους  Διευθυντές  των  δυο  Διευθύνσεων,  ε ισήγηση  στην  Νομαρχιακή 
Επιτροπή  Παιδείας,  λήψη  απόφασης  κατά  πλε ιοψηφία  από  τα  μέλη  της 
Επιτροπής  και  στην  συνέχε ια  συζήτηση  κα ι  λήψη  γνωμοδοτικής  βέβαια 
απόφασης  κα ι  αυτό  έχει  την  σημασία  του,  από  το  τότε  Νομαρχιακό 
Συμβούλιο.  

Ίσως  θα  πρέπει  με  αφορμή  αυτό  να  δούμε  κάποια  πράγματα  και 
ενόψει  της όποιας αλλαγής  του …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε κυρία Σώζου,  τον  λόγο  τον  έχει  ο  κ .  Περ ιφερειάρχης.  
Κος                        :  
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έχετε πάρε ι τον  λόγο  πιο πολύ από όλους.
Κος                        :  
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
Κος                        :  
Ανοίγει  κατάλογος  ομιλητών για τρία λεπτά.
Κος                        :  
Ομιλητές ήταν  ο ι  προηγούμενοι .  Εγώ ζήτησα ένα λεπτό.
Κος                        :  
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Μισό  λεπτό  όποιοι  ε ίναι  να  μιλήσουν  να  καταγραφούν  για  να  μην  γ ίνε ι 
παρεξήγηση.  Χρυσαφίδης,  Περδικάρης,  κ .  Ζωγραφίδης.  
Κος                        :  
Εγώ ζήτησα τον  λόγο.  Ζωγραφίδης ε ίμαι εγώ και  Χρυσαφίδης ε ίναι  ο άλλος.
Κος                        :  
Αυτό  ε ίπα.  Σας  καταγράφουμε  με  τον  Πρόεδρο  γ ια  να  μην  γ ίνε ι  λάθος.  Ο κ. 
Κουκάς.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κάντε τοποθέτηση κ.  Κόκκινε .  Κάντε.
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Δεν κάνω τοποθέτηση,  έκανα.  Διαβάζω το ψήφισμα.  

Ψήφισμα για τ ις συγχωνεύσεις υποβιβασμούς και  καταργήσεις
σχολικών μονάδων.

Το  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  Νοτίου  Αιγαίου  ζητά  από  το  Υπουργείο 
Παιδείας  και  Δια  Βίου  Μάθησης   να  επανεξετάσε ι  τ ις  προτάσεις  του  γ ια  τ ις 
συγχωνεύσεις  υποβιβασμούς  και  καταργήσεις  σχολικών  μονάδων  που 
εξήγγε ιλε  πρόσφατα  και  να  προχωρήσει  σε  ουσιαστικό  διάλογο  με  την 
εκπαιδευτική κοινότητα  και  την  κοινωνία.  

Οι  αυθαίρετες  αποφάσεις  της  πολιτ ικής  ηγεσίας  του  Υπουργε ίου 
οδηγούν  σε  εργασιακό  μεσαίωνα  τους  εκπαιδευτικούς  αφού  χ ιλ ιάδες  από 
αυτούς  χάνουν  τ ις  οργανικές  τους  θέσε ις  κα ι  πολλοί  αναπληρωτές  κα ι 
ωρομίσθιο ι  εκπαιδευτικοί  οδηγούνται  στην  ανεργία.  

Οι  ενέργε ιες  αυτές  έχουν  αρνητ ικές  παιδαγωγικές  κα ι  κο ινωνικές 
προεκτάσεις .  Δημιουργούνται  πολυπληθή  σχολικά  τμήματα  και  οι  κτ ιρ ιακές 
υποδομές δεν επαρκούν.  

Επιπλέον  οι  γονείς  επιβαρύνοντα ι  οικονομικά  για  τ ις  μετακινήσεις 
των  παιδιών  τους  και  κάποιοι  θα  υποχρεωθούν  να  εγκαταλε ίψουν  τον  τόπο 
τους  λόγω  και  των  υπόλοιπων  προβλημάτων  της  καθημερινότητας  κα ι  να 
μεταναστεύσουν.

Ζητάμε  από  το  Υπουργε ίο  να  προχωρήσει  σε  ουσιαστικό  δ ιάλογο  με 
την  κοινωνία,  γονείς,  εκπαιδευτ ικούς,  εκπροσώπους  ΟΤΑ  και  να 
πρυτανεύσουν κρ ιτήρια παιδαγωγικά και  κοινωνικά και  όχ ι  λογ ιστικά.  

Λέμε  όχι  στ ις  συνενώσεις  καταργήσεις  υποβιβασμούς  των  σχολικών 
μονάδων θυμίζοντας ότ ι  όταν  κλείνε ι  ένα σχολείο ανοίγε ι  και  μια φυλακή.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Τον λόγο  ο  κ .  Σταυλάς.
Κος ΣΤΑΥΛΑΣ:
Συνάδελφοι ,  εντάξε ι  δεν  έχω  να  καταθέσω,  εάν  θέλετε ,  τ ίποτα  το  ιδ ια ί τερο.  
Να επαναλάβω όμως αυτά που έχουν  ε ιπωθεί  προσθέτοντας  και  εγώ ότ ι  γ ια 
άλλη  μια  φορά  γ ια  το  τόσο  σοβαρό  αυτό  θέμα  και  ευαίσθητο,  το  θέμα 
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δηλαδή  της  εκπαίδευσης  των  παιδιών  μας  δεν  αντ ιμετωπίστηκε  με  την 
δέουσα σοβαρότητα.  

Με  βρίσκει  αντίθετο  γ ιατί  δεν  έγινε  πραγματική  δ ιαβούλευση.  Το 
ανέφεραν  αρκετοί  συνάδελφοι ,  να  το  επαναλάβω  και  εγώ  ότ ι  και  τα 
προηγούμενα  χρόνια  γ ινόντουσαν  και  συγχωνεύσεις  κα ι  υποβιβασμοί ,  εάν 
θέλετε,  σχολε ίων,  αλλά  υπήρχε  μια  δ ιαδικασία  σύμφωνα  με  αυτό  που 
προβλέπεται  από τον  νόμο.  

Ανέφερε  κα ι  η  κυρία  Διακοσταυριανού  για  την  Νομαρχιακή  Επιτροπή 
και  την  δ ιαδικασία  που  ακολουθε ίτο.  Καλό  θα  ήταν  να  επαναληφτε ί  και  να 
γίνεται  κάτι  τέτο ιο.  Να  συζητιούντα ι  τα  θέματα  στης  Δημοτικές  Επιτροπές 
Παιδείας,  να  συμμετέχουν  ο ι  Σύλλογοι  των  Εκπαιδευτικών,  βεβαίως  οι 
ε ισηγήσεις  των  προϊσταμένων  πρωτοβάθμιας,  δευτεροβάθμιας,  να 
ακολουθείται  δηλαδή μια διαδικασία και  να φτάνε ι  στο  Υπουργείο.  

Είναι  γεγονός  ότι  με  τον  τρόπο  που  έγινε  φέτος  πραγματικά  μας 
προβληματίζε ι .  

Θα  πω  και  εγώ  ότι  βεβαίως  ο ι  συγχωνεύσεις  ε ιδικά  στην  επαρχία  και 
σε κάποια χωριά,  σε μονοθέσια σχολεία που λει τουργούν με ένα,  με δυο,  με  
τρία  παιδιά ,  πιθανά  κα ι  τέσσερα,  ίσως  δεν  ε ίναι  κα ι  γ ια  παιδαγωγικούς 
λόγους  σωστό  και  γ ια  κοινωνικούς  λόγους.  Αντ ιλαμβάνεστε  ότ ι  και  τα 
παιδάκια  αυτά  τα  απομονωμένα  στα  μικρά  χωριά  θα  πρέπει  να 
κοινωνικοποιηθούν  κα ι  γ ιατ ί  όχι  να  μην  πάνε  σε  ένα  μεγαλύτερο  σχολείο, 
σε  ένα  σχολε ίο  βέβαια  που  καλό  μακάρι  και  η  προϋπόθεση  να  υπάρχε ι  ένα 
εξαθέσιο  σχολε ίο  πλήρες,  με  τους  εκπαιδευτ ικούς  ε ιδικοτήτων,  με  τους 
δασκάλους  με  όλα  αυτά  τα  προγράμματα  που  συζητούμε,  όμως  σίγουρα 
προβληματίζουν οι  συγχωνεύσεις της πόλης.

Τώρα  το  Υπουργε ίο  υπόσχετα ι  ότι  θα  δ ιατηρηθε ί  η  αναλογία  1/25. 
Εμείς  ως  εκπαιδευτ ικοί  λέμε  γ ια  μ ικρότερο  αριθμό,  η  αναλογία  ενός 
εκπαιδευτικού  με  ε ίκοσι  μαθητές.  Έχουμε  συμβιβαστε ί  στο  1/25,  εάν 
ξεπεράσουμε  όμως  το  25,  το  28  που  συζητάε ι  γ ια  την  δευτεροβάθμια  ή  κα ι 
το 30 σίγουρα ε ίναι  αντ ιπαιδαγωγικό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε  συνάδελφε  ο  νόμος  ε ίναι  30  μαθητές  στο  τμήμα.  Τρ ιάντα,  εξήντα, 
εκατό,  εκατόν  ε ίκοσι .  
Κος ΣΤΑΥΛΑΣ:
Μισό λεπτό.  Στην  πρωτοβάθμια κα ι  μάλιστα ήρθε κα ι  συγκεκρ ιμένο έγγραφο 
από  την  υπουργό  που  έλεγε  ότ ι  η  αναλογία  στην  πρωτοβάθμια  ε ίναι  1/25 
στην  δευτεροβάθμια δύνατα ι μέχρ ι  και  1/28.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Τώρα γ ίνετα ι με  τ ις συγχωνεύσεις .  Ευχαριστούμε τον  κ .  Σταυλά.  
Κος ΣΤΑΥΛΑΣ:
Όχι,  υπήρχε  κα ι  πριν .  Εν  πάση  περιπτώσει ,  σίγουρα  πάνω  από  τους  25 
υπάρχε ι πρόβλημα γ ια  τα σύγχρονα δεδομένα.  

Θα έλεγα λοιπόν καταλήγοντας. .
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
135 τελείωσα εγώ.
Κος ΣΤΑΥΛΑΣ:
Το  ψήφισμα  έτσι  όπως  ακούστηκε  για  επανεξέταση  του  θέματος  βεβαίως 
καμία αντ ίρρηση κα ι  νομίζω ότ ι  . .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Και από μονοθέσιο δημοτικό.
Κος ΣΤΑΥΛΑΣ:
Ίσως  κα ι  κάποιες  εκφράσεις  ακραίες  περί  μεσαίωνα,  ξέρω  εγώ,  θα  ήταν 
έτσι  ακόμα καλύτερο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστώ τον  κ .  Σταυλά.  Η κυρία Καραμολέγκου.
Κα ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ:
Ευχαριστώ.  Προ  ολ ίγο  κα ιρό  ήρθαμε  αντ ιμέτωποι  στην  Σαντορίνη  με  την 
ενδεχόμενη  συγχώνευση  δυο  Δημοτικών  Σχολε ίων.  Χάρη  στην  οργανωμένη 
αντίδραση  των  τοπικών  φορέων  καθώς  και  των  πολιτών  καταφέραμε  να 
παραμείνουν  τα  πράγματα  ως  έχουν  τουλάχιστον  σε  ένα  από  τα  δυο  αυτά 
Δημοτικά Σχολεία.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Τι  κάνατε  γ ια  να  το  ξέρουμε  κα ι  εμείς,  γ ιατί  εμένα  ενώθηκαν στο χωριό μου, 
φύγανε τα σχολεία.
Κα ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ:
Αντιδράσαμε με τον  τρόπο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Πώς το  ξέρατε ότι  θα γίνε ι  συνένωση;  
Κα ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ:
Μας  ενημέρωσαν.  Βγήκαμε  στους  δρόμους,  ε ίπαμε  αυτό  που  πιστεύαμε  κα ι 
ε ισακούστηκαν αυτά που πιστεύαμε.  Τέλος πάντων.  

Λοιπόν,  όσον  αφορά  το  ένα  από  τα  δυο  σχολεία  στο  Ημεροβίγλι  το 
Δημοτικό  Σχολε ίου  του  Ημεροβιγλίου  υπάρχει  αυτή  την  στιγμή  κ ίνδυνος 
συγχώνευσης  με  το  Δημοτικών  Σχολε ίο  των  Θηρών.  Μπορεί  τα  χωριά  να 
ε ίναι  δίπλα  αλλά  δεν  θεωρώ  ότι  ε ίναι  σωστή  δ ικαιολογία,  γ ιατ ί  περ ί 
δικαιολογίας  πρόκε ι ται ,  να  συγχωνευτούν  δυο  δημοτικά  σχολε ία  επειδή  τα 
χωριά ε ίναι  δίπλα.  

Γνωρίζετε  ότι  η  Σαντορίνη  ε ίνα ι  ένα  μικρό  νησί .  Τότε  θα  έπρεπε  να 
συγχωνευτούν  όλα  τα  σχολε ία  κα ι  να  έχουμε  ένα  σχολείο  αφού  δεν  ε ίναι 
μακρινές ο ι  αποστάσεις.   

Τέλος πάντων,  κλείνοντας  θα ήθελα να  πω ότι  η  εκπαίδευση ε ίναι  ένα 
κατοχυρωμένο  από  το  σύνταγμα  δ ικαίωμα  όλων  των  πολιτών  και  αυτό  που 
πρέπει  να  κάνε ι  η  πολιτε ία ,  το  κράτος,  ε ίναι  να  δ ιευκολύνει  τους  μαθητές 
και  όχ ι  να τους δυσκολεύε ι .  Να τους προσφέρε ι  και  όχι  να τους στερεί .  

Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Ο κ.  Περδικάρης.
Κος ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ:
Εκτός  από  τ ις  όποιες  πραγματικές  και  υπάρχουσες  πλευρές  παιδαγωγικές, 
κοινωνικές  κα ι  τα  λοιπά  που  ε ίναι  πολύ  ουσιαστικές  και  αυτές,  η  ρ ίζα  του 
κακού  κα ι  το  κύρ ιο  ξεκ ινά  από  την  κατεύθυνση  που  προϋπάρχε ι  και  πριν 
από  την  κρίση  ακόμα,  που  προϋπάρχει  κα ι  το  ζήτημα  που  μπαίνε ι  ε ίναι ,  τ ι 
σχολείο  θέλουμε;  Τ ι  ρόλο  να  παίξε ι  ένα  σχολείο  σήμερα;  Και  ε ίναι 
δεδομένο,  έχει  καταγραφεί  μάλιστα κα ι  σε σχέση με την  Παιδεία και  από την  
ίδ ια  την  περ ιβόητη  Λευκή  Βίβλο  από το  ΄92,  ΄93 ήδη που προβλεπόταν  από 
τότε  σαν  γεν ική  κατεύθυνση  ότ ι  πάμε  με  την  προοπτική  πως  θα  πρέπει  και  
στον  τομέα  της  Παιδείας  στον  ενεργό  ο ικονομικό  βίο  ενός  εργαζόμενο  θα 
πρέπει  να  ε ίναι  σε  ετοιμότητα  να  αλλάξει  τέσσερις  κα ι  πέντε  κα ι  έξ ι 
δουλειές  κα ι  στα  αντ ίστοιχα  πλαίσ ια,  σε  αυτά  τα  πλαίσ ια  να  προετοιμαστεί  
και  γ ια  εκπαιδεύσεις  σε  αυτή  την  λεγόμενο  δ ια  βίου  μάθηση  και 
προσαρμογή  να  αλλάζει  εντελώς  δ ιαφορετικές  δουλε ιές.  Καμία  σχέση  με  το 
«γηράσκω  αεί  διδασκόμενος»  με  το  να  ενημερώνομαι   συνέχεια  γ ια  την 
εξέλιξη  του τομέα τον  οποίο  έχω σπουδάσει  κα ι  τα  λοιπά.  Να φτ ιάξουμε  την 
αυριανή βάρδια της εργατ ικής  τάξης,  να  την  εκπαιδεύσουμε και  όσον  αφορά 
το  περ ιεχόμενο  των  σπουδών  τεχνικών  ή  όποιων  άλλων  αλλά και  μέσα  από 
την  προσωπικότητα  που  διαμορφώνουμε  μέσα  και  από  το  σχολείο  να  την 
προετοιμάσουμε  να  ε ίναι  δεκτική  στο  να  σκύβει  το  κεφάλι ,  στο  να 
αποδέχετα ι  οτ ιδήποτε  προβλήματα  κοινωνικά  σαν  δεδομένα  και  να  ψάχνει 
να προσαρμόζετα ι σε αυτό.  Αυτό ε ίναι  η ρ ίζα του κακού.   

Στα  πλαίσ ια  αυτά  εκτός  των  άλλων  προσαρμοζόμαστε  τώρα  στο 
σχολείο  της  αγοράς,  στο  ευέλικτο,  αλλαγή  και  δ ιαφοροποίηση  του 
προγράμματος  σπουδών  από  τόπο  σε  τόπο  για  την  προσαρμογή  με  τα 
τοπικά δεδομένα υποτίθεται  κα ι  το  γνωρίζουνε πολύ καλά αυτό.  

Τα λεγόμενα παιδαγωγικά κριτήρ ια, να θέσω και  το  εξής θέμα,  ότι  δεν 
ε ίναι  κάτι  το  πάνω  από  την  κοινωνία  ότ ι  ε ίνα ι  κάτ ι  το  αντ ικε ιμενικό  κα ι  το 
σταθερό.  Είναι  ιστορικά  προσδιορισμένα,  ανάλογα  σε  τ ι  κοινωνία 
βρισκόμαστε  τα  παιδαγωγικά  κριτήρ ια  και  αυτά  αλλάζουν  από  εποχή  σε 
εποχή  κα ι  από  κοινωνικές  συνθήκες  σε  διαφορετικές.  Η  κρ ίση  έφερε  την 
δυνατότητα  τώρα  να  επισπευτούν  ο ι  όποιες  αλλαγές  και  οι  όποιες 
διαρρυθμίσε ις  γ ι ’  αυτό  το  λεγόμενο  σχολείο  της  αγοράς.  Και  δεν  ε ίνα ι  απλά 
τεχν ικό  θέμα  να  συγχωνεύσουμε  κάποια  σχολεία  γ ια  να  εξοικονομήσουμε 
πόρους και  τα  λοιπά.  

Αυτό  ε ίναι  το  κύρ ιο  και  πρέπει  να  αντ ιταχθούμε  ανεξάρτητα  από  το 
εάν  ε ίναι  αρμοδιότητα  ή  όχ ι  της  περιφέρε ιας  ή  οτ ιδήποτε  άλλο  σαν 
υποτιθέμενοι  α ιρετοί  που  πρέπει  να  έχουμε  στο  ενδιαφέρον  μας  όλα  τα 
κοινωνικά  ζητήματα  και  σε  αυτό  θα  πρέπει  να  συμπαραταχθούμε  στον 
αγώνα  που  γ ίνετα ι  γ ια  να  βελτ ιωθεί  κα ι  όχ ι  να  χε ιροτερεύσε ι  το  τομέας  της 
παιδείας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Ευχαριστούμε.  Ο κ.  Χρυσαφίδης.
Κος ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ:
Θέλω  να  πω  στην  κυρία  Αντ ιπεριφερε ιάρχη  ότι  π ιθανόν  δεν  κατάλαβε  το 
ψήφισμά  μας.  Δεν  ε ίναι  καθόλου  ήξεις  αφίξε ις ,  ε ίναι  μια  κραυγή  σε  κάθε 
κατεύθυνση  κα ι  ε ιδ ικά  στην  κυβέρνηση  ότ ι  δεν  αποφασίζετε  εσείς  γ ια  μας 
χωρίς εμάς.

Πιστεύω  ότι  όλοι  εδώ  μέσα  δεχόμαστε  ότ ι  η  τοπική  αυτοδιο ίκηση 
πρέπει  να  έχει  τον  πρώτο  ρόλο  στα  τοπικά  θέματα,  όμως  όπως 
προε ιπώθηκε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο της  Ερμούπολης με απόφασή του ε ίπε 
όχι  στην  συγχώνευση  των  σχολε ίων  και  όμως  κανένας,  της  Ερμούπολης 
Σύρου  αποφάσισε  την  μη  συγχώνευση  των  σχολε ίων  κα ι  όμως  αυτό,  η 
απόφασή  του  δεν  έγ ινε  αποδεκτή  κα ι  μάλιστα  ο  κ .  υπουργός,  ο  βουλευτής 
Κυκλάδων  που  βιάστηκε  να  πε ι  ότι  να ι ,  δεν  θα  γ ίνε ι  συγχώνευση  ήρθε  η 
κυρία υπουργός Παιδε ίας και  τον  άδειασε κανονικά.  

Όλοι  γνωρίζουμε  και  δεχόμαστε  πιστεύω ότ ι  όπως στην  υγε ία  έτσι  κα ι  
στην  παιδεία  δεν  χωρούν  δημοσιοοικονομικά  κρ ιτήρια.  Εδώ  πάνε  να  τα 
καταργήσουν  τα  πάντα.  Καταργήθηκαν  τα  θετ ικά  σχολεία,  καταργήθηκαν  οι  
ενισχυτ ικές διδασκαλίες  κα ι  πόσα ακόμη έποντα ι .  

Εάν δεν  αντιδράσουμε  σήμερα σαν αιρετοί  εκπρόσωποι  της  κοινωνίας 
πιστεύω  ότ ι  θα  ε ίμαστε  μ ικρότεροι  των  περιστάσεων.  Είνα ι  μ ια  ευκαιρία  οι  
περιφέρειες  με  ανάλογες  αποφάσεις-ψηφίσματα  να  δε ίξουν,  να  δώσουν 
μήνυμα  ότι  δεν   χαλιναγωγημένες  στην  κυβερνητική  πολιτ ική  και  ότι  
δ ιεκδικούν  το  πάγιο  αίτημά  τους  και  το  δικα ίωμά  τους  να  αποφασίζουν  για 
τ ις τοπικές κοινωνίες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστώ πολύ.  Ο κύριος Ζωγραφίδης για δυο λεπτά.
Κος           ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ:  
Κύριε  Πρόεδρε  πρώτα-πρώτα  να  παρατηρήσω ότ ι  ζήτησα  τον  λόγο,  δώσατε 
τον  λόγο  στο  μισό  Περιφερειακό  Συμβούλιο  και  εν  συνεχε ία  μου  τον 
δώσατε.  Νομίζω ότ ι  με  αντιμετωπίζω… 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Είστε  ανεξάρτητος  κ .  Ζωγραφίδη  κα ι  πηγαίνω  τα  κόμματα,  τ ις  παρατάξεις 
και  μετά,  εντάξε ι .
Κος           ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ:  
Όχι,  δεν  ήταν  έτσι .  Τέλος πάντων…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έχετε τον  λόγο.
Κος           ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ:  
Πιστεύω ότι  δεν  ε ίναι  κακοπροαίρετη η μεταχείρ ισή μου από μέρους σας.  

Οπωσδήποτε  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  δεν  ε ίνα ι  αρμόδιο  γ ια  να 
συζητήσε ι  αυτό το  θέμα,  όμως η κραυγή αγωνίας των  πολιτών τους οποίους 
εκπροσωπούμε  νομίζω  ότ ι  πρέπει  να  την  δ ιαβιβάσουμε  επάνω.  Εάν  ζήτησα 
τον  λόγο  ήταν  γιατ ί  η  κυρ ία  Διακοσταυριανού  ε ίπε  ότι  στην  Κάρπαθο  την 
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παρακαλούσαν  για  συνενώσεις .  Εγώ  ξέρω  ότι  ο  Δήμαρχος  Καρπάθου,  του 
ενια ίου  Δήμου  Καρπάθου  έκανε  εντονότατη  δ ιαμαρτυρία,  η  δε  βουλευτίνα 
της  Δωδεκανήσου  η  κυρ ία  Ιατρίδη  κατέθεσε  σχετ ική  επερώτηση  στη  Βουλή. 
Από πού τα βγάζει ;  Ξέρω ότι  έκλε ισε ένας παιδικός σταθμός…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Γι ’  αυτό δεν  πρέπει  να  δίνετα ι  ο  λόγος,  γ ιατ ί  γ ίνετα ι  δ ιάλογος.  Γράφοντα ι  οι  
ομιλητές…
Κος           ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ:  
Έκλεισε ένας παιδικός σταθμός…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Τελε ίωσε κ.  Ζωγραφίδη.
Κος           ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ:  
Ένα  λεπτό.  Κύριε  Πρόεδρε,  συγνώμη,  με  αντ ιμετωπίζετε  χε ιρότερο.  Ένα 
λεπτάκι  μην  με  στεναχωρείτε .  Μα  ε ίναι  συμπεριφορά αυτή;  Μα  ε ίνα ι  χρόνος 
αυτός  σε  σχέση  με  τους  άλλους  συναδέλφους;  Σας  παρακαλώ,  σας  μίλησα 
και  κατ ’  ιδ ίαν,  τουλάχιστον  . .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ολοκληρώστε.  
Κος           ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ:  
Θα μου πάρετε  την  αναπνοή μου;  

Κύριε  Πρόεδρε,  κλείνοντας  ένας  παιδικός  σταθμός  κα ι  ένα 
νηπιαγωγείο  στο  Μεσοχώρι  της  Καρπάθου  δυο  ο ικογένειες  φύγανε  και 
πήγανε  σε  άλλη  πόλη.  Γ ια  το  όνομα  του  Θεού.  Η  παιδεία  ε ίνα ι  ύψιστο 
αγαθόν  η  οποία  προστατεύετα ι  από  το  σύνταγμα  κα ι  οφείλουμε  όλοι  να 
συμβάλουμε στην  καλή ποιότητας της παιδείας.

Εγώ  ε ίμαι  εκπαιδευτ ικός  κα ι  σας  το  έχω  πει .  Έχω  ευαισθησία.  Όλη 
μου  η  οικογένε ια  ε ίναι  δάσκαλοι  κα ι  σας  έχω  μιλήσει  και  κατ ’  ιδ ίαν  γ ια  την 
παιδεία κα ι  σας έδωσα και  δυο μου βιβλ ία .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστώ πολύ.
Κος           ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ:  
Ένα  λεπτό  τελε ιώνω.  Τα  ψηφίσματα  όσο  από  την  πλευρά  της  από  εδώ 
παράταξης  όσο  κα ι  του  κ.  Κόκκινου  ασφαλώς  με  βρ ίσκουν  σύμφωνο  όπως 
και  οι  αγωνίες των συναδέλφων της  διοικούσας παράταξης της περ ιφέρειας. 
Εμείς  πρέπει  να  μεταφέρουμε  την  αγωνία.  Ναι  στ ις  συγχωνεύσεις  οι  οποίες 
θα  γ ίνονται  όμως  με  δ ιάλογο,  με  συνεννόηση  με  τ ις  τοπικές  κοινωνίες,  εκε ί  
που  πρέπει  να  γίνε ι  και  όχ ι  ερήμην  των  πολιτών  επε ιδή  έτσι  αποφασίζε ι  
κάποιος άλλος εκτός Ελλάδας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Κουκάς έχει  τον  λόγο  και  μετά ο  κ .  Θεόφιλος και  κλείνουμε.
Κος ΚΟΥΚΑΣ:
Για να  κλε ίσω το  θέμα και  από την  μερ ιά του  δικού μας  νησιού σε  σχέση  με  
την  καταγγελία  που έχει  κάνει  ο  Δήμαρχος  της  Μυκόνου  κα ι  την  έχε ι  στε ίλε ι  
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και  προς  τον  Περιφερειάρχη  από  τ ις  21  Μαρτίου,  στην  Μύκονο 
αντιμετωπίζουμε  ένα  άλλο  πρόβλημα  σε  σχέση  με  τα  όσα  εξήγγε ιλε  η 
υπουργός.  Ένα  πρόβλημα  που  έχει  αναστατώσει  πάρα  πολλές  οικογένειες 
και  εξηγούμαι  ευθύς αμέσως.

Υπάρχουν  δυο  νηπιαγωγεία  τα  οποία  ήταν  διθέσια  κα ι  τα  διθέσια 
ξέρετε  μπορούσαν  να  φιλοξενήσουν  60  παιδιά  τουλάχιστον  και  επάνω. 
Υπήρξε  υποβιβασμός  τους  κα ι  έγιναν  μονοθέσια  αδικαιολόγητα,  χωρίς  να 
ερωτηθε ί  ο  Δήμος,  χωρίς  να  ερωτηθεί  η  κοινωνία  της  Μυκόνου  και  αυτή  την 
στιγμή  υπάρχε ι  πρόβλημα  γ ιατί  με  αυτή  την  ξαφνική,  με  αυτόν  τον  ξαφνικό 
υποβιβασμό  στην  Μύκονο  υπάρχουν  πάρα  πολλά  παιδιά  που  ενώ  ε ίναι 
υποχρεωτική  η  εκπαίδευση  στο  νηπιαγωγείο  δεν  μπορούν  να  πάνε  στο 
νηπιαγωγείο  γ ιατ ί  δεν  χωράνε  γ ιατί  θα  πρέπει  να  ε ίναι  τρ ιάντα  άτομα  στο 
καθένα  και  έχει  δημιουργήσει  ένα  τεράστιο  κοινωνικό  πρόβλημα  στην 
Μύκονο  το οποίο και  καταθέτω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστώ τον  κ .  Κουκά,  ο κ .  Θεόφιλος.
Κος ΘΕΟΦΙΛΟΣ:
Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε.  Εγώ  θα  ήθελα  να  . . το  γεγονός  το  ότι 
οποιαδήποτε  προσπάθεια  μεταβολής  των  σχολικών  μονάδων  έγ ινε  εν 
απουσία της γνώμης της  αυτοδιοίκησης και  δεν  τηρήθηκε  καν αυτό το  οποίο 
τηρεί το  όλα  αυτά  τα  χρόνια,  εδώ  και  25  χρόνια,  ότ ι  τα  όργανα  της 
αυτοδιοίκησης  εξέφραζαν  την  άποψή  τους  γ ια  οποιαδήποτε  μεταβολή,  έστω 
την  απλή τους γνώμη.

Ιδια ίτερα  δε  γ ια  την  περ ιφερειακή  ενότητα  της  Νάξου  στην  οποία 
έχουμε  και  συγχωνεύσεις  και  στην  Αμοργό  και  στην  Νάξο  κατά  την  ταπεινή 
μου  άποψη  δεν  υπάρχει ,  έγ ινε  ένας  πρόχειρος  επί  χάρτου  σχεδιασμός 
χωρίς  καμία  λογική,  χωρίς  κανένα  αντ ικε ιμενικό  κριτήριο  και  φρονώ  ότι 
θέλει  επανεξέταση το  όλο θέμα όσον  αφορά το. .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κ .  Θεόφιλο.  Ο κ.  Περ ιφερειάρχης έχει  τον  λόγο.
Κος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Κύριε  Πρόεδρε,  ίσως  ε ίμαι  κα ι  ο  μόνος  μέσα  σε  αυτή  την  αίθουσα  ο  οποίος 
πάλεψα  γ ια  την  ιδ ια ι τερότητα  του  χώρου  κα ι  κυρίως  στο  να  δώσουμε  την 
δυνατότητα  στ ις  μικρές  κοινωνίες,  τ ις  απόμακρες,  τ ις  ολιγομελής  να  έχουν 
την  δυνατότητα  να  έχουν  τα  ίδ ια  δικα ιώματα  με  τα  παιδιά  τα  οποία  ζούσαν 
στις μεγάλες πόλεις.  

Θέλω  να  υπερηφανεύομαι  ότ ι  ήμουνα  ένας  από  εκείνους  ο  οποίος 
πάλεψα  εκε ί  που  υπήρχαν  πολύ  λίγα  παιδιά  να  υπάρχουν  κα ι  νηπιαγωγεία 
και  δημοτ ικά  και  γυμνάσια  κα ι  λύκεια.  Και  ε ίμαι  ένας  από εκείνους  ο  οποίος 
υπερασπίζομαι  με  πάθος  να  μην  ενοποιηθούν  και  να  μην  καταργηθούν 
σχολικές  μονάδες  έστω  και  εάν,  παραδε ίγματος  χάρη,  στο  Αγαθονήσι 
υπάρχουν  δυο  παιδιά  στο  Γυμνάσιο,  έστω  και  εάν  υπάρχουν  πολλοί 
περισσότεροι  καθηγητές  στα νησιά αυτά από ότ ι  ο ι  μαθητές.  
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Δεν  ε ίμαι  όμως  ένας  από  εκείνους  ο  οποίος  γνωρίζοντας  πολύ  καλά 
ότι  η  παιδε ία  παρέχετα ι  σε  οργανωμένα  σχολε ία ,  όπου  υπάρχει  η 
δυνατότητα  τα  παιδιά  να  αποκτήσουν  εφόδια  κα ι  γνώσεις  όπως  τα  παιδιά 
στα  μεγάλα  σχολεία,  ε ίμαι  ένας  από  εκείνους  ο  οποίος  υποστηρίζω  ότ ι  ναι  
θέλω  να  πάμε  στα  οργανωμένα  σχολεία  όπου  τα  παιδιά  θα  παίρνουν  με 
περισσότερες  γνώσεις  και  περισσότερα  εφόδια  για  να  μπορέσουν  να 
ανταγωνιστούν  αύριο,  μεθαύριο  σε  ένα  διεθνές  περιβάλλον  το  οποίο,  εν 
πάση  περιπτώσει ,  ούτως  ή  άλλως  ε ίμαστε  υποχρεωμένοι  κα ι  εμείς  να 
συμμετάσχουμε.

Είμαι  ένας  από  εκείνους  ο  οποίος  πιστεύω  ότι  πάντα  πρέπει  η  όποια 
απόφαση  παίρνετε ,  κυρ ίως  σε  ότι  αφορά  την  εκπαίδευση,  να  λαμβάνε ι 
υπόψη  του  την  ιδ ια ιτερότητα  του  χώρου,  στην  συγκεκρ ιμένη  περίπτωση  να 
λαμβάνει  υπόψη το  ανάγλυφο του εδάφους κα ι  βεβαίως να  μην  λαμβάνονται 
μόνο αποφάσεις που παίρνουν υπόψη τους τους αρ ιθμούς και  μόνο.

Έτσι  λοιπόν  όταν  πολλοί  μιλάνε  και  λένε  και  βεβαίως  σήμερα  άκουσα 
και  πρωτόγνωρα  πράγματα  για  την  Δανία,  πρέπει  να  ξέρετε  ότι  το 
εκπαιδευτικό  σύστημα  στις  Σκανδιναβικές  χώρες  το  έχει  η  αυτοδιο ίκηση,  
δεν  το  έχει  το  κράτος.  Η  αυτοδιοίκηση  λει τουργε ί  κα ι  τ ις  δομές  παιδε ίας κα ι 
τ ις  δομές  υγείας  στο  μεγαλύτερο  ποσοστό.  Και  σήμερα  διεθνώς 
αναγνωρίζεται  ότι  αυτές  ο ι  χώρες,  ο ι  Σκανδιναβικές,  έχουν  το  καλύτερο 
σύστημα το εκπαιδευτικό γι ’  αυτό και  πρωτοπορούν.  

Θέλω  να  σας  πω  δε  ότ ι  στην  Φιλανδία  λόγω  της  ιδ ια ιτερότητας  του 
χώρου  και  των  κλ ιματικών  συνθηκών  τα  παιδιά  δεν  πάνε  ούτε  καν  σχολείο, 
διδάσκοντα ι  στα  σπίτ ια  τους  κάτ ι  το  οποίο  προσπαθήσαμε  να  κάνουμε  και  
εμείς  στην  Ψέρυμο  όπου  όταν  τελείωσαν  τα  παιδιά  το  Δημοτικό  δεν 
θέλησαν  να  συνεχίσουν  να  πάνε  στην  Κάλυμνο  στο  σχολείο  και  βεβαίως 
ε ίπαμε  ότι  εφόσον  τα  παιδιά  ζητούσανε  θα  πηγαίναμε  να  κάνουμε  ένα 
Γυμνάσιο  εξ  αποστάσεως,  έστω  των  πρώτων  τάξεων.  Κάναμε  αυτή  την 
προσπάθεια  γ ιατ ί  το  να  μένουμε  στατ ικοί  κα ι  αδρανε ίς  και  όχ ι  αυτό  δεν 
γίνε ι ,  όχι  αυτό  μην  το  πε ιράζετε,  γ ιατ ί  στο  τέλος  αυτό  κάνουμε,  έχουμε 
βολευτεί  σε  αυτά  τα  οποία  έχουμε  και  ξέρετε  πολύ  καλά  ότι  έχουμε 
καθηγητές  οι  οποίοι  αναλογούν  πληθυσμιακά  σε  πολύ  περισσότερο  κόσμο 
από ότ ι  έχουμε εμείς.

Ξέρετε  ότι  υπάρχουν  τάξε ις  με  12  μαθητές  κα ι  όχι  25  και  30  που 
λέγονται ,  ξέρετε  ότι  υπάρχουν  σχολεία  τα  οποία  έχουν  πολύ  μικρό  αριθμό 
και  βεβαίως  να  συμφωνήσω  εκεί  που  υπάρχουν  ο ι  ιδ ια ιτερότητες  να 
συμφωνήσω ότ ι  όντως πρέπει  να λει τουργήσουν αυτά τα σχολεία.  

Ναι  στο  Αγαθονήσι ,  στο  Καστελόριζο,  όπου  υπάρχουν  μικρά  νησιά 
δεν  θέλω  να  ε ίναι  το  σχολε ίο  η  αιτ ία  που  κάποιοι  φεύγουν  από  το  νησί ,  
γ ιατ ί  σίγουρα  εάν  καταργηθε ί  σε  ένα  νησί  όπου  υπάρχουν  λίγο ι  καταργηθεί  
ε ίναι  σίγουρο  ότι  ο ι  γονε ίς  θα  συνοδεύσουν  τα  παιδιά  εκεί  που  πραγματικά 
υπάρχε ι ,  μάλλον  θα  ακολουθήσουν  τα  παιδιά  εκεί  που  θα  πάνε  στο 
αντίστοιχο Λύκειο.  
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Στην  Ψέρυμο  δεν  κατορθώσαμε  να  λε ιτουργήσουμε  τ ις  γυμνασιακές 
τάξε ις  γ ιατ ί  ένα  πείραμα το  οποίο  ξεκινήσαμε,  δεν  υπήρξε  κα ι  ανταπόκριση,  
όμως αυτό που έχε ι  σημασία ε ίναι ότι  αυτά τα παιδιά όταν  γυρίζουν από την 
στάνη  και  μια  μέρα  θα  το  δοκιμάσουμε  κα ι  εδώ,  σερφάρουν  στο  δ ιαδίκτυο 
και  αυτή  την  στιγμή  μαθαίνουν  και  αγγλ ικά  και  μαθαίνουν  και  μαθηματικά.  
Δεν  προσφέραμε πολλά πράγματα όμως αυτό ε ίναι  πολύ σημαντικό.  

Λέω  λοιπόν  ότι  τ ις  περιπτώσεις  τ ις  οποίες  έχουμε,  αυτές  τουλάχιστον 
που  γνωρίζω,  ξέρετε  στην  περίπτωση  Αρκάσα  με  Απέρι  στην  Κάρπαθο  η 
αντίδραση δεν  ε ίναι  ότ ι  γ ιατ ί  συγχωνεύονται  τα  σχολε ία ,  ε ίνα ι  γ ιατί  εκε ί  που 
υπάρχουν  20  παιδιά  κα ι  15  πάνε  τα  15  στο  20  ενώ  ζητάνε  να  πάνε  τα  20 
στο 15 γ ιατί  το Απέρι  ήταν  κάποτε πρωτεύουσα της Καρπάθου.

Όλοι  θέλουμε  τα  παιδιά  μας  να  μάθουν  γράμματα  αλλά  όλοι 
ταμπουρωνόμαστε  πίσω  ότι  να  μην  φύγε ι  το  παιδί  από  το  σχολείο  κα ι  ας 
ε ίναι  6  ή  7  μαθητές  γνωρίζοντας  ότι  εκε ί  δεν  παρέχεται  εκπαίδευση.  Μην 
κοροϊδευόμαστε,  δεν  παρέχετα ι  εκπαίδευση  με  έναν  δάσκαλο  ο  οποίος 
πρέπει  να  διδάξει  στον  μαθητή  της  1 η ς ,  της  2ας,  της  3 η ς ,  της  4 η ς ,  της  5 η ς  κα ι 
της 6 η ς .  

Διαφωνώ  όταν  οι  αποστάσεις  ε ίναι  μεγάλες  να  συνενώνονται  τα 
σχολεία.  Είμαι  υπέρ  του  να  μην  συγχωνεύονται .  Γ ιατ ί ;  Γ ιατί  τα  παιδιά  ε ίναι 
σε  μια  ηλ ικ ία  όπου  δεν  μπορείς  πραγματικά  να  τα  βάζεις  στην  αυτή,  αλλά 
τώρα  αποστάσεις  του  ενός  χ ιλ ιομέτρου  και  ενάμισι  που  ξέρετε  ότι  να 
διασχίσε ι  κάποιος  την  Ερμούπολη  από  το  ένα  άκρο  στο  άλλο  θα  κάνε ι  
τουλάχιστον  πέντε  λεπτά γ ια να πάε ι από την  μια απόσταση στην  άλλη,  άρα 
μια  απόσταση  ενός  χ ιλ ιομέτρου  που  θα  περάσει  το  σχολικό  να  πάρει  το 
παιδί  δεν  πιστεύω ότι  ε ίναι  ο  λόγος.  

Όμως  ε ίπα  προηγουμένως  ότ ι  πρέπει  να  λαμβάνεται  υπόψη  και  η 
ιδ ια ι τερότητα  του  χώρου,  το  ανάγλυφο  του  εδάφους,  η  μ ικρή  τοπική 
κοινωνία,  αλλά πάντοτε  πρέπει  να πρυτανεύουν τα παιδαγωγικά κριτήρ ια. 

Ξέρετε,  λέω  κα ι  πάλι  ότι  δεν  έχουμε  άλλα  περιθώρια  σαν  χώρα,  η 
χώρα  μας  εάν  δεν  επενδύσουμε  στην  εκπαίδευση  δεν  έχουμε  μέλλον.  Το 
περιβάλλον  ε ίναι  άκρως ανταγωνιστικό  κα ι  γ ια  να  μπορέσεις  πραγματικά  να 
εφοδιάσε ις  τα  παιδιά  αυτά  με  γνώση  θέλει  πολύ  δουλειά.  Ειλ ικρινά 
πιστεύετε  εσείς  ότ ι  μπορεί  σε  ένα  μικρό  σχολείο  ο  δάσκαλος  να  κάνει 
μαθήματα  αγγλικών,  να  κάνει  πληροφορική,  να  κάνε ι  μουσικά  μαθήματα; 
Υπάρχει  αυτή η  δυνατότητα;  Μπορεί  κανείς  να  διεκδικήσε ι  γ ι ’  αυτά  τα  μικρά 
σχολεία  αυτή την  δυνατότητα;  Πιστεύω πως δεν  υπάρχει  κα ι  μάλιστα  επειδή 
τα  νούμερα,  δεν  ξέρω  οι  εκπαιδευτικοί  ε ίναι  εδώ  και  μπορεί  να  μας  τα 
πουν,  ε ίνα ι  σαν  τους  γ ιατρούς  στην  πατρίδα  μας.  Η  αναλογία  γ ιατρών  με 
κατοίκους  ε ίναι  ένα  προς  χίλ ια.  Στην  Ελλάδα  ε ίναι  ένα  προς  τρ ιακόσια  και 
υγεία δεν  έχουμε.  Αυτή ε ίναι  η  αλήθεια.  

Άρα  να  αναγνωρίσουμε  όλοι  ότ ι  ε ίμαστε  υπέρμαχοι  της  αλλαγής  κα ι 
τους εκσυγχρονισμού τους παιδαγωγικού μας συστήματος.  
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Τώρα ξέρετε  δ ιαχρονικά κα ι  κάθε κυβέρνηση έκανε  απόπειρες.  Ξέρετε 
ότι  υπάρχουν  παιδαγωγικά  ινστι τούτα  κα ι  πριν  και  τώρα  και  αύριο  τα  οποία 
ε ισηγούντα ι  μεταρρυθμίσεις.  Αγαπητοί  συνάδελφοι  δεν  πρέπει  να  μας 
διακατέχουν  φοβικά  σύνδρομα.  Θέλουμε  ή  δεν  θέλουμε  αναβάθμιση  της 
παιδείας  μας;  Είμαστε  ικανοποιημένοι  όλοι  από  τ ις  παρεχόμενες  υπηρεσίες 
στον  τομέα  της  παιδείας;  Να  το  πούμε  εδώ,  εάν  ε ίμαστε  να  το  πούμε.  Εάν 
δεν  ε ίμαστε  όμως  πρέπει  κα ι  εμείς  να  συμβάλλουμε  προκειμένου  να  πάμε 
στο  μέλλον,  όχ ι  να  γυρίσουμε  στο  παρελθόν.  Όχι  αυτό  δεν  γ ίνε ι ,  όχ ι  μην  τα 
πε ιράζεις,  όχ ι  άστα.  Πρέπει  να  αλλάξουμε  κα ι  μάλιστα  σε  αυτή  την  
συγκυρία  όπου  τα  προβλήματα  ε ίνα ι  πολύ  μεγάλα  κα ι  όπου  βλέπετε  ότι  το 
επιστημονικό  δυναμικό οδεύει  προς την  έξοδο.  Υπάρχε ι πρόβλημα.

Άρα  εγώ  δεν  ε ίμαι  από  εκείνους  ο  οποίος  κρύβω  τα  λόγια  μου,  να 
αναθεωρηθούν  όλοι  ο ι  κατάλογοι .  Να αλλάξουν όλες ο ι  αποφάσεις ο ι  οποίες 
πάρθηκαν.  Εφόσον  συμφωνήσουμε  ότ ι  γνώμονας  όλων  αυτών  των 
τροποποιήσεων  που  θέλουμε  ε ίναι  η  καλύτερη  εκπαίδευση,  ο  εφοδιασμός 
των  παιδιών  με  μεγαλύτερη  γνώση  και  περισσότερη  γνώση.  Εάν 
συμφωνούμε  εκε ί  λοιπόν  να  πούμε  στην  κυρία  υπουργό,  στο  Υπουργε ίο 
Παιδείας  ότι  ναι  συμφωνούμε  στην  μεταρρύθμιση,  δεν  πάνε  καλά  τα 
πράγματα  και  πρέπει  να  αλλάξουν  όμως  προς  την  κατεύθυνση  αυτή, 
περισσότερα  εφόδια,  καλύτερη  παιδε ία  και  εκεί  βεβαίως  ε ιδικά  και  κάνω 
πρόταση,  κύριε  Πρόεδρε,  ε ιδ ικά  γ ια  την  Περιφέρε ια  Νοτίου  Αιγαίου  να 
ληφθούν  υπόψη  αυτοί  οι  παράμετροι  τους  οποίους  ε ίπα.  Αναθεώρηση 
αυτών  των  πέντε  περιπτώσεων,  γ ιατ ί  όντως  σε  άλλες  περ ιοχές  έχουν  γ ίνε ι 
δεκάδες  γ ια  να  μην  πω  εκατοντάδες  συγχωνεύσεις,  εδώ  είναι  μετρημένες 
στα  δάκτυλα.  Ακόμα  και  αυτές  οι  μετρημένες  στα  δάκτυλα  το  Υπουργε ίο 
Παιδείας  να  αναθεωρήσει  την  θέση  του  λαμβάνοντας  υπόψη  αυτά  τα  οποία 
ε ίπα.  Πρώτον  ότι  θέλουμε  ναι  καλύτερη  παιδεία,  θέλουμε  καλύτερα  σχολε ία 
και  δεν  εννοώ  κτ ιρ ιακά,  θέλουμε  καλύτερη  στελέχωση  και  βεβαίως  να 
λάβουν  υπόψη  την  ιδ ια ιτερότητα  του  νησιώτικου  χώρου,  το  ανάγλυφο  του 
εδάφους,  άρα  να  έχει  κα ι  γεωγραφικό  προσδιορισμό  κα ι  βεβαίως  να  λάβε ι  
υπόψη  με  παιδαγωγικά  πάντα  κριτήρια  και  την  έκφραση  των  τοπικών 
κοινωνιών.  

Αυτή ε ίνα ι η πρόταση την  οποία καταθέτω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κ .  Περ ιφερε ιάρχη.  Υπάρχουν τρε ις προτάσεις .  Η πρόταση 
του  κ.  Περιφερειάρχη,  του  κ.  Κόκκινου  κα ι  του  κ.  Συρμαλένιο  εάν  δεν  κάνω 
λάθος.  

Τώρα νομίζω ότ ι  ολοκληρώσαμε.
Κος                        :  
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Στις προτάσεις επάνω ναι .
Κος                        :  
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Θα  έλεγα  την  εξής  σκέψη  για  πρόταση.  Επειδή  λ ίγο  ως  πολύ,  εντάξει  με 
αποχρώσεις  δ ιαφόρων  πλευρών  ε ίμαστε  εναντίον  σε  μ ια  διαδικασία 
συνενώσεων  που  δεν  βασίζετα ι  σε  παιδαγωγικά  κριτήρ ια,  άρα  λέω  να 
βρούμε  έναν  κοινό  τόπο  σαν  Περιφερειακό  Συμβούλιο  να  υπάρχει  μια 
ομόφωνη  έκφραση  ότι  η  όποια  συζήτηση  πρέπει  να  βασίζεται  σε  καθαρά 
παιδαγωγικά  κρ ιτήρια  κα ι  πρέπει  να  υπάρχει  δ ιαβούλευση  και  να  υπάρχει 
συζήτηση.
Κος                        :  
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
Κος                        :  
Εντάξει  αλλά όλα αυτά που λέτε  παιδαγωγικά ε ίναι  κατά βάση.  
Κος                        :  
Πρόσεξε,  το  να  έχει  έναν  καθηγητή  ο  οποίος  κάνει  δυο  ώρες  μάθημα  την 
εβδομάδα δεν  ε ίναι  παιδαγωγικό.  
Κος                        :  
Θα  μπορούσαμε  να  το  συζητήσουμε  πολύ  ώρα  αλλά  νομίζω  ότι  ε ίναι 
παιδαγωγικό με την  έννοια ότ ι  ο  καθηγητής μπορεί  να κάνει  . .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ολοκληρώνουμε.  Αυτή  την  στ ιγμή  υπάρχουν  τρε ις  συγκεκρ ιμένες 
προτάσεις.  Όπως  την  δ ιατύπωσε  ο  κ .  Περ ιφερειάρχης,  ο  κ .  Κόκκινος  και  ο 
κ .  Συρμαλένιος.  Νομίζω ότ ι  συμφωνήσαμε.  
Κος                        :  
Είπαμε να συναινέσουμε σε μ ια πρόταση.
Κος                        :  
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
Κος                        :  
Να διατυπώσω μια πρόταση;
Κος                        :  
Εγώ  ανθρώπους  οι  οποίο ι  δεν  δουλεύουν  κα ι  θέλουν  να  κατοχυρώσουν  ντε 
και  καλά  την  θέση  τους  όχ ι  δεν  το  δέχομαι .  Είπα  ότι  ε ίναι  αντιπαραγωγικό.  
Αυτό λέω.  Εγώ θα καταθέσω την  πρότασή μου και  εσείς καταθέστε  την  δική 
σας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Σας  παρακαλώ  περιμένετε  ένα  λεπτό  να  τελε ιώσουμε.  Ένα  λεπτό.  Να  την 
καταθέσετε  την  πρόταση.  Να  περάσω  λοιπόν  σε  ψηφοφορία  τ ις  προτάσεις 
να τελειώνουμε.  
Κος                        :  
Εγώ θα ήθελα να καταθέσω μια που μπορεί  σε αυτήν  να συναινέσουν όλοι .  
Κος                        :  
Κύριε  Πρόεδρε,  με  προβληματίζε ι  πραγματικά  το  ύφος  του  κ. 
Περιφερε ιάρχη.  Έχω . .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Δεν σας έδωσα τον  λόγο.  
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Κος                        :  
Και  εμένα  με  προβληματίζε ι .  Σας  παρακαλώ πάρα  πολύ  ύφος  δεν  έχω,  έχω 
ήθος όχι  ύφος.  Υπερασπίζομαι  με πάθος το  μέλλον  αυτού του τόπου,  δεν  το  
αφήνω.  Μην  αφήνετε  αιχμές.  Σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ,  τοποθετήθηκα 
όπως  και  εσε ίς  προηγουμένως.  Είπατε  αυτά  που  ε ίπατε  δεν  αντέδρασα 
παρόλο που προσβλήθηκα.
Κος                        :  
Για  το  ύφος  μίλησα,  δεν  μίλησα  γι ’  αυτά  που  ε ίπατε.  Γ ι ’  αυτά  που  ε ίπατε 
μπορείτε να τα λέτε  όπως θέλετε .  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Δεν γίνεται  δ ιάλογος.  Ούτε θα τσακωθούμε  εδώ.
Κος                        :  
Κύριε Δαδάο ο  καθένας έχε ι  έναν δικό  του τρόπο.  
Κος                        :  
Και ε ίναι  πολύ αγριεμένο αυτό το  ύφος.  Αυτό λέω.
Κος                        :  
Απλώς  ξέρετε  τ ι  έχω  πάθε ι ;  Εγώ  δεν  θέλω  την  στατ ικότητα,  μην  τα 
πε ιράζετε  κα ι  αφήστε  τα.  Γ ι ’  αυτό  και  ε ίδατε  κα ι  εάν  παρακολουθήσατε  ότι  
βάζω  πρώτα  πάνω  από  όλα  την  γνώση,  τα  εφόδια  κα ι  μετά  πάω  σε  όλα  τα 
άλλα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Τελε ιώνοντας  υπάρχουν  τρε ις  προτάσεις  κα ι  τέταρτη  πρόταση.  Τ ίθεται  σε 
ψηφοφορία η πρόταση του κ.  Περιφερειάρχη.  Ποιοι  ψηφίζουν;  
Κος                        :  
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Αυτή την  πρόταση που έκανε.  Η πρόταση που ε ίπε . .
Κος                        :  
Να  την  δ ιαβάσει ,  να  την  πε ι  ο  Περιφερε ιάρχης.  Δεν  γίνεται  έτσ ι  να 
ψηφίζουμε.  Προς  το  παρόν  πρέπει  να  καταγραφούν  οι  προτάσεις.  Πρέπει 
να  ακολουθούμε  μια  τυπική  διαδικασία,  πρώτα  θα  εκφραστούν  όλες  οι 
προτάσεις,  θα  δούμε  εάν  υπάρχει  συναίνεση  σε  μ ια  και  μετά  θα  πάμε  σε 
ψηφοφορία.  
Κος                        :  
Μα τ ις ακούσαμε τ ις προτάσεις.
Κος                        :  
Να διαβάσω την  πρόταση;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ωραία να την  διαβάσετε και  εσε ίς μετά.
Κος                        :  
Το  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  λαμβάνοντας  υπόψη  την  προσπάθεια 
εκσυγχρονισμού  κα ι  αναβάθμισης  του  εκπαιδευτ ικού  συστήματος  θεωρεί  ότ ι 
η  επένδυση  στην  παιδεία  ε ίνα ι  η  καλύτερη  επένδυση  για  το  μέλλον.  Η  καλή  
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λει τουργία  του  σχολείου  πρέπει  να  συμβάλει  στην  καλύτερη  μόρφωση  κα ι 
να  εξοπλίζε ι  με  όσο  το  δυνατόν  περισσότερα  εφόδια  στα  παιδιά  μας  ούτως 
ώστε να λαμβάνουν ισότιμα μέρος στο άκρως ανταγωνιστικό  περ ιβάλλον.  

Η  απόφαση  για  συγχωνεύσεις  στα  σχολε ία  της  Περιφέρε ιας  Νοτίου 
Αιγαίου  πρέπει  να  επανεξετασθεί  λαμβάνοντας  υπόψη  τ ις  ιδ ια ιτερότητες 
τόσο  του  γεωγραφικού  χώρου,  νησιωτικός,  του  ανάγλυφου  του  εδάφους  κα ι 
των τοπικών κοινωνιών με παιδαγωγικά κριτήρια.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ποιοι  ψηφίζουν την  πρόταση του κυρίου Περιφερειάρχη;
Κος                        :  
Περιμένετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θα πάμε εκεί  και  μετά στην  άλλη.  
Κος                        :  
Συγνώμη  αλλά  η  διαδικασία  ε ίναι  συγκεκρ ιμένη.  Κατατίθενται  όλες  ο ι 
προτάσεις και  μετά θα δούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Η κυρία Καφαντάρη.  Διαβάστε την  πρότασή σας.
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Η δική μας πρόταση ψηφίσματος λέε ι :

Καμία  συγχώνευση,  κατάργηση  σχολείων.  Εκπαιδευτ ικοί  με  σταθερές 
μόνιμες σχέσε ις εργασίας. Όχι  στο  σχολείο της αγοράς.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Χρυσόγελος  την  πρότασή του.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Δεν  θέλω  να  καταθέσω  άλλη  μια  πρόταση  γιατ ί  δεν  έχε ι  νόημα  να 
ψηφίσουμε  πέντε  προτάσεις  γ ια  το  θέμα.  Εγώ  θέλω  να  καταθέσω  μια  μόνο 
φράση  που  ε ίναι  το  θέμα  το  οποίο  μας  απασχολεί  σήμερα  και  πράγματι  να 
ανοίξε ι  μ ια συζήτηση σοβαρή για την  παιδεία .

Θα έλεγα  λοιπόν  σαν  κοινή  δ ιατύπωση  εάν  αυτό  μας  εκφράζε ι  όλους,  
γ ιατ ί  σε  ένα  κομμάτι  από αυτά  που  ε ίπε  ο  Περιφερε ιάρχης  όντως  πρέπει  να 
υπάρξε ι  συναίνεση  αλλά  και  πολλά  άλλα  δεν  ε ίνα ι ,  δηλαδή  η  παιδεία  δεν 
ε ίναι  μόνο  θέμα  γνώσεων,  ε ίναι  και  άλλα,  δεξιότητες  κα ι  ικανότητες  κα ι  
ψυχοπαιδαγωγικά κα ι  άλλα.

Το  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  Νοτίου  Αιγαίου  ζητάε ι  από  το  Υπουργείο 
Παιδείας  να  μην  προχωρήσει  σε  ενώσεις  σχολείων  χωρίς  να  υπάρξε ι 
διαβούλευση  με  τα  περ ιφερειακά  συμβούλια,  τους  τοπικούς  φορείς  κα ι  τους 
εκπαιδευτικούς  με  δεδομένο  ότ ι  ένα  τέτο ιο  θέμα  θα  πρέπει  να  βασίζετα ι 
καθαρά  σε  παιδαγωγικά  κριτήρ ια  κα ι  ταυτόχρονα  υπάρχε ι  η  διαδικασία  που 
προβλέπεται  από τον  νόμο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε.  Ο κ.  Κόκκινος.  Το διαβάσατε το  ψήφισμα.
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
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Εγώ  θα  το  ξαναδιαβάσω  γιατ ί  έκανα  κάποιες  τροποποιήσε ις  σε  κάποιες 
λέξε ις  που  πιστεύω  ότ ι  το  κάνουν  πιο  ελκυστικό  και  σε  μέλη  του 
Περιφερε ιακού  Συμβουλίου  τα  οποία  δεν  ανήκουν  στην  δική  μας  παράταξη 
και  εν  πάση  περιπτώσει ,  επειδή  άκουσα  κα ι  τ ις  προτάσεις  των  υπολοίπων 
συναδέλφων  έχω  να  πω  ότι  ε ίδα  ότ ι  δεν  περιλαμβάνουν  τ ις  λέξεις 
υποβιβασμούς  –καταργήσεις  γ ιατ ί  το  θέμα  ε ίναι  συγχωνεύσεις-υποβιβασμοί 
–καταργήσεις.  Το  δεύτερο  ε ίναι  ότι  το  βάζουμε  εκτός  από  την  παιδαγωγική 
πλευρά και  από την  κοινωνική  πλευρά και  από την  εκπαιδευτ ική  σκοπιά  και 
το  λέω  γ ια  τους  συναδέλφους  που  έχουν  υπηρετήσει  την  εκπαίδευση  εδώ 
πέρα  για  το  τ ι  θα  ψηφίσουν,  γ ιατί  δεν  θα  αποκλείε ις  τους  εκπαιδευτ ικούς 
από αυτό το κομμάτι .  

Τα  λέω  αυτά  λοιπόν  και  ο  καθένας  αναλαμβάνει  τ ις  ευθύνες  του  εάν 
θέλει  να συνθέσε ι .  

Το  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  Νοτίου  Αιγαίου  ζητά  από  το  Υπουργείο 
Παιδείας  κα ι  Δια  Βίου  Μάθησης  να  επανεξετάσε ι  τ ις  προτάσεις  του  γ ια  τ ις 
συγχωνεύσεις  υποβιβασμούς  καταργήσεις  σχολικών  μονάδων  που 
εξήγγε ιλε  πρόσφατα  και  να  προχωρήσει  σε  ουσιαστικό  διάλογο  με  την 
εκπαιδευτική κοινότητα  και  την  κοινωνία.  

Οι  αυθαίρετες  αποφάσεις-εάν  ενοχλούν  ‘ο ι  αυθαίρετες ’  το  βγάζουμε  –
οι  αποφάσεις  της  πολιτ ικής  ηγεσίας  του  Υπουργε ίου  δημιουργούν 
προβλήματα  στους  εκπαιδευτ ικούς  αφού  χιλ ιάδες  από  αυτούς  χάνουν  τ ις 
οργανικές  τους  θέσεις,  έβγαλα  τον  μεσαίωνα  και  πολλοί  αναπληρωτές  κα ι 
ωρομίσθιο ι  εκπαιδευτικοί  οδηγούνται  στην  ανεργία.  

Οι  ενέργε ιες  αυτές  έχουν  αρνητ ικές  παιδαγωγικές  κα ι  κο ινωνικές 
προεκτάσεις .  –Τα περιλαμβάνουμε  όλα στην  πρότασή μας-.  Δημιουργούνται 
πολυπληθή  σχολικά  τμήματα  κα ι  σε  αρκετές  περιπτώσεις  οι  κτ ιρ ιακές 
υποδομές δεν επαρκούν.  

Επιπλέον  οι  γονείς  επιβαρύνοντα ι  οικονομικά  για  τ ις  μετακινήσεις 
των  παιδιών  τους,  γ ιατί  το  ενάμισ ι  χ ιλ ιόμετρο  αγωνίζετα ι  να  το  πηγαίνει  με 
το  αυτοκίνητο.  Κάποιοι  θα  υποχρεωθούν  να  εγκαταλε ίψουν  τον  τόπο  τους 
και  να μεταναστεύσουν.  

Ζητάμε  από  το  αρμόδιο  Υπουργε ίο  να  αφουγκραστεί  την  κοινωνία, 
γονε ίς ,  εκπαιδευτ ικούς,  εκπροσώπους  ΟΤΑ  και  να  πρυτανεύσουν  κρ ιτήρια 
παιδαγωγικά και  κοινωνικά και  όχ ι  λογ ιστικά.  

Λέμε  όχ ι  στ ις  συνενώσεις  -καταργήσεις-υποβιβασμούς  των  σχολικών 
μονάδων θυμίζοντας ότ ι  όταν  κλείνε ι  ένα σχολείο ανοίγε ι  μ ια φυλακή.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν,  η κυρία Καφαντάρη κατέθεσε την  πρότασή της.  
Κος                        :  
Εγώ  νομίζω  ότ ι  εάν  και  στην  πρόταση  του  κ.  Μαχαιρίδη  κα ι  στην  πρόταση 
του  κ.  Κόκκινου  εάν  μπει  η  λέξη  ‘να  ανακληθούν  τώρα  όλες  οι 
συγχωνεύσεις  στο  Νότιο  Αιγαίο  και  να  επανεξετασθούν ’  και  μπουν  τα 
υπόλοιπα  κριτήρια,  εμείς  συμφωνούμε  να  ψηφίσουμε  μια  κοινή  πρόταση 
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όλοι  μαζί  γ ια να βγει  ένα αποτέλεσμα,  αλλιώς ε ίνα ι εύκολο  να πε ι ο καθένας 
παραταξιακά  την  πρότασή  του  κα ι  να  φύγουμε  ευχαριστημένοι .  Εγώ  νομίζω 
ότι  εάν  μπει  η  λέξη  ‘  να  ανακληθούν  τώρα  όλες  οι  συγχωνεύσεις-
καταργήσεις και  να επανεξετασθούν ’  συν τα κριτήρ ια …
Κος                        :  
Όταν  ζητάμε  στο  ψήφισμα  η  απόφαση  γ ια  συγχωνεύσεις  στα  σχολεία  της 
Περιφέρε ιας  Νοτίου  Αιγαίου  πρέπει  να  επανεξετασθε ί ,  εννοούμε  ότι  πρέπει 
να το  δει  εξ  αρχής.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ολοκληρώνουμε.  

Ποιοι  ψηφίζουν την  πρόταση του κ.  Μαχαιρίδη;  
Ο  κ.  Μακρυωνίτης;  Την  πρόταση  του  κυρίου.  Η  κυρία  Σώζου;  Ναι .  Ο 

κ.  Παπάκας;  Ναι .  Ο κ.  Γκούφας;  Σε δύσκολη  θέση λέε ι  ναι .  Με  κρύα καρδιά. 
Δρακιού  Μιχάλης,  ναι .  Πόκιας,  απών.  Φάκα  Βασιλαράκη;  Ναι .  η  κυρία 
Ευτακλάκη;  Απούσα.  Χατζηιωάννου;  Ναι .  Μουτάφη;  Ναι .  Παπατσή;  Ναι . 
Γρυπάρης;  Ναι .  Μάϊνας;  Λίσαρης;  Ηλιάκης;  Απών.  Θεόφιλος;  Ναι . 
Τζανακόπουλος;  Καμπανής;  Σβήνου;  Ναι .  Κατσοτούρκης;  Ναι .  Σταυλάς; 
Ναι .  Μαργάρας;  Ναι .  Βίλας;  Ναι .  Ποκιασμένος;  Απών.  Μπαφίτη;  Κυπραίου;  
Δέκα οκτώ.  

Την πρόταση του κ.  Κόκκινου.  Ποιοι  ε ίνα ι  υπέρ;  
Ο  κ.  Κόκκινος.  Ναι .  Ο  κ.  Παλλάς;  Ναι .  Ζωγραφίδης;  Ναι . 

Παπαμανώλης;  Απών.  Καραμολέγκου;  Ναι .  Λοτσάρης;  Ναι .  Δαδάος;  Ναι . 
Βαρκάς;  Ναι .  Κουκάς;  Ναι .  Οκτώ.

Την πρόταση της κυρ ίας Καφαντάρη.
Η κυρία Καφαντάρη,  ναι .  Περδικάρης να ι .  Σιγάλας ναι .  Τρ ία.  
Την  πρόταση  του  κυρίου  Συρμαλέν ιου  δυο.  Ο κ.  Συρμαλέν ιος  κα ι  ο  κ . 

Χρυσαφίδης.  
Ο κ.  Χρυσόγελος;

Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Θεωρώ  ότ ι  ε ίναι  ένα  θέμα  στο  οποίο  θα  μπορούσε  να  ε ίχε  βγάλε ι  ένα 
ομόφωνο ψήφισμα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Αριθμ.  Απόφασης 32/2011 

Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Στο  σημείο  αυτό  λήγει  η  συνεδρίαση  του  Περιφερε ιακού  Συμβουλίου  κα ι 
ευχαριστώ  και  προσωπικά  κα ι  εκ  μέρους  του  προεδρε ίου  γ ια  την 
συνεργασία.  

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
……………………..

…………………
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