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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

Ο Περιφερε ιάρχης Νοτίου Αιγαίου κ.  Γ ιάννης Μαχαιρίδης
Ο Αντ ιπερ ιφερειάρχης Νοτίου Αιγα ίου:  
κ .  Φώτης Χατζηδιάκος (Δωδ/σου)  

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ.  Γεώργιος Γκούφας
Ο Αντ ιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ.  Ιωάννης Γ ιαννακάκης
Ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου κ.  Νικόλαος Χρυσόγελος

Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου:  

1 Έψιμος Στέργιος 
2 Καμπανής Ιωάννης 
3 Σβύνου Ειρήνη
4 Κυπραίου Μαρία
5 Βαρκάς Θεοδόσιος
6 Ερωτόκριτος Μιχαήλ
7 Κατσοτούρχης Γεώργιος 
8 Σταυλάς Κωνσταντ ίνος 
9 Καλαθιανάκης Άγγελος 
10 Μαραγκός Δημήτριος 
11 Περδικάρης Ιωάννης
12 Διακοσταυριανού-Σώζου Δέσποινα 
13 Παμπάκας Σωτήριος
14 Δρακιού Μιχαήλ
15 Φάκκα – Βασιλαράκη Ζηνοβία
16 Φτακλάκη Παρασκευή – Ελευθερ ία 
17 Χατζηιωάννου Αντώνιος 
18 Μουτάφη Δέσποινα 
19 Παπατσή Ευαγγελ ία
20 Κρεμαστινός Δημήτρ ιος 
21 Διάκος Αναστάσιος
22 Πόκκιας Γεώργιος 
23 Κόκκινος Χαράλαμπος
24 Παλλάς Εμμανουήλ
25 Ζωγραφίδης Γεώργιος 
26 Γιαννακάκης Ιωάννης
27 Καφαντάρη Ευθαλία 
28 Συρμαλέν ιος Νικόλαος 
29 Χρυσόγελος  Νικόλαος
30 Μακρυωνίτης Γεώργιος
31 Γρυπάρης Δημήτρ ιος
32 Κοκιασμένος  Αντώνης 
33 Χρυσαφίδης Παύλος 
34 Τζανακόπουλος Παντελής 
35 Μπιζάς Κωνσταντίνος  
36 Γκούφας Γεώργιος 
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37 Θεόφιλος Λάζαρος 
38 Δαδάος Μάρκος 
39 Σιγάλας Ευάγγελος  
40 Βίλλας Ματθαίος 
41 Μαργάρας Βασίλειος 
42 Κουκάς Κωνσταντ ίνος 
43 Ίσσαρης Κωνσταντίνος  
44 Λοτσάρης Δημήτρ ιος
45 Μάϊνας Ηλίας 
46 Καραμολέγκου Ιουλία 
47 Σταματόπουλος Γεώργιος 

ΑΠΟΝΤΕΣ

1 Λίσγος Φίλ ιππος
2 Μπαφίτη Ανδριάννα Γεωργία
3 Παπαμανώλης Γεώργιος 
4 Ηλιάκης Πέτρος
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ:1 Ενημέρωση από την Διαχειριστική Αρχή για το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 
Εισηγητής : κ. Αντώνιος Βουτσίνος 

Αριθμ. Απόφασης 53/2011 
ΘΕΜΑ:2 Σύσταση τμήματος κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης Δωδεκανήσου και 

δύο  αυτοτελών  γραφείων  εξυπηρέτησης  επενδυτών  Κυκλάδων  και 
Δωδεκανήσου στην Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

Εισηγητής : κ. Περιφερειάρχης 
Αριθμ. Απόφασης 54/2011

ΘΕΜΑ:3 Απαλλοτρίωση των ακινήτων για την υλοποίηση του έργου  “Αεροδρόμιο 
–  Φηρά  –  Βουρβούλο  –  Οία  Ν.  Θήρας  μήκους  8.874,26  μ  και 
συνδετήριων  οδών  (συνδετήριος  Καρτεράδου,  συνδετήριος  Φηρών, 
Περιφερειακός Φηρών, συνδετήριος Βουρβούλο) περίπου 3.907,18 μ του 
Δήμου Θήρας του Νομού Κυκλάδων”.

Εισηγητής  :  κ .  Ιωάννης  Αλβέρτης    
Αριθμ. Απόφασης 55/2011

   ΘΕΜΑ:4 «Έγκριση υποβολής προτάσεων για ένταξη στο Ε.Π. Κρήτης & Νήσων   
      Αιγαίου 2007-2013 των εξής Έργων :
α) 12/ θέσιο Γυμνάσιο Κω.
β) Προσθήκη Γυμναστηρίου – Αίθουσας Πολλαπλών χρήσεων και τριών 

ειδικών αιθουσών για εργαστήρια Πληροφορικής, Φυσικής - Χημείας και 
Βιβλιοθήκης στο Σχολικό Συγκρότημα Απερίου Καρπάθου 

γ)  Βελτίωση  επαρχιακής  οδού  Σπόα  –  Όλυμπος  (Υποέργο:  Εργασίες 
οδοστρωσίας κι ασφαλτόστρωσης οδού)»

δ)  Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου και του Δήμου Τήνου Νομού Κυκλάδων για την υλοποίηση 
του  έργου  :  «Προσθήκη  κατ’  επέκταση  και  διαμόρφωση  αύλειων 
χώρων στο 1ο (πρώτο) Δημοτικό Σχολείο Τήνου».

Εισηγητές : κ. Φώτιος Χατζηδιάκος – κ. Γεώργιος Μακρυωνίτης 
Αριθμ. Απόφασης 56/2011

ΘΕΜΑ:5 Αποδοχή των όρων του «σχεδίου» της Προγραμματικής Σύμβασης για το 
έργο  :  «Ανάδειξη  αρχαίου  θεάτρου  της  Λίνδου»  και  ορισμός  ενός 
εκπροσώπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τον αναπληρωτή του, 
στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης

                                       Εισηγητής : κ. Περιφερειάρχης 
Αριθμ. Απόφασης 60/2011

ΘΕΜΑ:6 Λήψη  απόφασης  για  τον  καθορισμό  υπευθύνων  για  την  κίνηση 
Τραπεζικού Λογαριασμού της Τράπεζας “Marfin Egnatia Bank” για την 
Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου.
                                                   Εισηγητής  :  κ.  Περιφερειάρχης  

Αριθμ. Απόφασης 59/2011
ΘΕΜΑ:8 Καθορισμός Ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (60) ατόμων.
                                     Εισηγητής : κ. Περιφερειάρχης 

Αριθμ. Απόφασης 57/2011
 ΘΕΜΑ:9Α Α)    Συγκρότηση δύο επιτροπών του άρθρου 164 Ν. 3852/10
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Εισηγητής  :  κ .  Φώτιος  Χατζηδιάκος  
Αριθμ. Απόφασης 66/2011

 ΘΕΜΑ:9Β Β) Μεταβίβαση πρόσθετων αρμοδιοτήτων στην Οικονομική Επιτροπή  
Εισηγητής  :  κ .  Φώτιος  Χατζηδιάκος  

Αριθμ. Απόφασης 63/2011
 ΘΕΜΑ:10 Αγορά ακινήτου στην  έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την 

στέγαση των υπηρεσιών της Περιφέρειας.
Εισηγητής  :  κ.  Περιφερειάρχης  

Αριθμ. Απόφασης 67/2011
 ΘΕΜΑ:11 Υποστήριξη του Δήμου Μήλου από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 

Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
Εισηγητής  :  κ .  Ιωάννης  Αλβέρτης  

Αριθμ. Απόφασης 62/2011
 ΘΕΜΑ:12 Καθορισμός σχεδίου δράσης (Άξονες Δράσης και τρόπος υλοποίησης) 

για  την  Τουριστική  Προβολή  της  Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 2011-
2015

Εισηγήτρια:  κα.  Δέσποινα Σώζου  –  Διακοσταυριανού 
Αριθμ. Απόφασης 64/2011

 ΘΕΜΑ:13 Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελματικής Κατάρτισης 
Εισηγήτρια  :  κα.  Δέσποινα Σώζου  –  Διακοσταυριανού 

Αριθμ. Απόφασης 68/2011 
 ΘΕΜΑ:14 Συμμετοχή  της  Περιφέρειας  Νοτίου  Αιγαίου  στο  Δίκτυο  των 

Ευρωπαϊκών Περιφερειών για Ανταγωνιστικό και Βιώσιμο Τουρισμό 
(NECSTour)                                              

Εισηγήτρια  :  κα.  Δέσποινα Σώζου  –  Διακοσταυριανού 
Αριθμ. Απόφασης 69/2011 

 ΘΕΜΑ:15 Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την τροποποίηση του καταστατικού 
του ΔΟΤ (Δωδεκανησιακού Οργανισμού Τουρισμού)

Εισηγητής : κ. Φώτιος Χατζηδιάκος
Αριθμ. Απόφασης 61/2011

 ΘΕΜΑ:16 Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης 
Εισηγητής  :  κ.  Περιφερειάρχης     

Αριθμ. Απόφασης 70/2011
 ΘΕΜΑ:17 Επαναληπτική ψηφοφορία για την Επιλογή Συμπαραστάτη του Πολίτη 

και της Επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 179 Ν. 3852/2010
Εισηγητής  :  κ .  Φώτιος  Χατζηδιάκος  

Αριθμ. Απόφασης 71/2011
 ΘΕΜΑ:18 Κανονισμός Λειτουργίας Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 

Εισηγητής  :  κ .  Φώτιος  Χατζηδιάκος  
Αριθμ. Απόφασης 72/2011 

 ΘΕΜΑ:19 Λήψη  απόφασης  για  την  πραγματοποίηση  του  επόμενου 
Περιφερειακού Συμβουλίου στην Νάξο.       

Εισηγητής : κ. Φώτιος Χατζηδιάκος
Αριθμ. Απόφασης 65/2011

8 η  ΣΥΝ ΕΔ Ρ ΙΑΣ Η  ΠΕ Ρ ΙΦΕ Ρ Ε ΙΑ ΚΟΥ  ΣΥΜ ΒΟΥ Λ ΙΟΥ  Τ ΗΣ  2 α ς  ΙΟΥ Λ ΙΟ Υ  2011

5



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ:1 Λήψη απόφασης για την Συγκρότηση Επιτροπής για την αναγόρευση του 
Ασκληπιείου  της  Κω  ως  υποψήφιο  προς  ένταξη  Μνημείο  Παγκόσμιας 
πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ.

Αριθμ. Απόφασης 51/2011
ΘΕΜΑ:2 Έγκριση  1ης Τροποποίησης  Προϋπολογισμού  2011  Περιφέρειας  Νοτίου 

Αιγαίου (Δωδεκανήσου).  
Αριθμ. Απόφασης 52/2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ 1 ο  ΗΔ: σελ.  39 /  Αριθμ.  Απόφασης 53/2011
ΘΕΜΑ 2 ο  ΗΔ: σελ.  88 /  Αριθμ.  Απόφασης 54/2011
ΘΕΜΑ 3 ο  ΗΔ: σελ.  104 /  Αριθμ.  Απόφασης 55/2011
ΘΕΜΑ 4 ο  ΗΔ: σελ.  109 /  Αριθμ.  Απόφασης 56/2011 
ΘΕΜΑ 5 ο  ΗΔ: σελ.  126 /  Αριθμ.  Απόφασης 60/2011 
ΘΕΜΑ 6 ο  ΗΔ: σελ.  126 /  Αριθμ.  Απόφασης 59/2011
ΘΕΜΑ 7 ο  ΗΔ: σελ.  125 /  Αριθμ.  Απόφασης 58/2011
ΘΕΜΑ 8 ο  ΗΔ: σελ.  116 /  Αριθμ.  Απόφασης 57/2011
ΘΕΜΑ 9 ο  Α-ΗΔ: σελ.  147 /  Αριθμ.  Απόφασης 66/2011
ΘΕΜΑ 9 ο  Β-ΗΔ: σελ.  129 /  Αριθμ.  Απόφασης 63/2011 
ΘΕΜΑ 10 ο  ΗΔ: ΑΝΑΒΟΛΗ /  Αριθμ.  Απόφασης 67/2011
ΘΕΜΑ 11 ο  ΗΔ: . . . . . . . . .  /  Αριθμ.  Απόφασης 62/2011
ΘΕΜΑ 12 ο  ΗΔ: σελ.  132 /  Αριθμ.  Απόφασης 64/2011
ΘΕΜΑ 13 ο  ΗΔ: ΑΝΑΒΟΛΗ /  Αριθμ.  Απόφασης 68/2011
ΘΕΜΑ 14 ο  ΗΔ: ΑΝΑΒΟΛΗ /  Αριθμ.  Απόφασης 69/2011
ΘΕΜΑ 15 ο  ΗΔ: . . . . . . . . .  /  Αριθμ.  Απόφασης 61/2011
ΘΕΜΑ 16 ο  ΗΔ: ΑΝΑΒΟΛΗ /  Αριθμ.  Απόφασης 70/2011
ΘΕΜΑ 17 ο  ΗΔ: ΑΝΑΒΟΛΗ /  Αριθμ.  Απόφασης 71/2011
ΘΕΜΑ 18 ο  ΗΔ: ΑΝΑΒΟΛΗ /  Αριθμ.  Απόφασης 72/2011
ΘΕΜΑ 19 ο  ΗΔ: σελ.  144 /  Αριθμ.  Απόφασης 65/2011 

ΘΕΜΑ 1 ο  ΕΗΔ: σελ.  28 /  Αριθμ.  Απόφασης 51/2011
ΘΕΜΑ 2 ο  ΕΗΔ: σελ.  37 /  Αριθμ.  Απόφασης 52/2011
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Οι  κύριοι  Αντ ιπεριφερε ιάρχες  και  το  προεδρε ίο  σας  καλωσορίζουμε  στην 
πόλη  της  Κω  στην  8 η  τακτ ική  συνεδρίαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Νοτίου Αιγαίου.

Με  την  ευκαιρία  αυτή  εύχομαι  σε  όλους  από  καρδιάς  καλό  μήνα  και 
καλό  καλοκαίρ ι .   Επίσης,  στον  Αντ ιπεριφερε ιάρχη  μας  Γ ιώργο  Πουσσαίο 
ευχόμαστε  να  συνέλθει  γρήγορα  από  τη  μικρή  περιπέτε ια  της  υγε ίας  του 
που  τον  ταλαιπωρεί  αυτές  τ ις  ημέρες  και  του  εύχομαι  να  ε ίναι  γρήγορα 
κοντά  μας.  

Επίσης,  στο  φίλο  Περιφερε ιακό  Σύμβουλο  Πέτρο  Ηλιάκη  ευχόμαστε 
και  σε  αυτόν  να ξεπεράσει  το  πρόβλημα της  υγείας που τον  ταλαιπωρεί  κα ι  
να έρθει  σύντομα κοντά μας.  

Επίσης,  ε ίμαι  υποχρεωμένος  να  αναφέρω  ότ ι  ο  Περ ιφερειακός 
Σύμβουλος  κύριος  Λίσγος  Φίλ ιππος,  Γ ιατρός,  εφημερεύει  και  λόγω  της 
αναβολής της  συνεδρίασης της προηγούμενης  δεν  μπορούσε να αλλάξε ι  την 
εφημερία του κα ι  απουσιάζει  στη δουλειά του.

Κυρίες  κα ι  κύριοι ,  προσωπικά  εγώ  επιστρέφω  στην  Κω  μετά  από  35 
χρόνια,  στο  πανέμορφο  αυτό  νησί  που  έμε ινα  περ ίπου  ενάμισι  με  δυο 
χρόνια,  προσφέροντας  σαν  νεαρός  τότε  κα ι  προφανώς  με  περισσότερα 
μαλλιά τ ις  υπηρεσίες  μου προς την  πατρ ίδα όπως κάνουμε  όλοι  οι  Έλληνες. 
Επιτρέψτε  μου,  λοιπόν,  να  νιώθω  συγκινημένος  κα ι  ευτυχής  για  αυτή  την 
επιστροφή σε γνωστό μέρος.   

Καλωσορίζουμε  τον  Δήμαρχο  της  Κω  κύριο  Κωνσταντ ίνο  Καΐσερλη, 
τους  Δημάρχους  Τήνου  Γκροντ ιρά  Παναγιώτη,  της  Καρπάθου  τον  κύρ ιο 
Χανιώτη,  της  Σύρου  τον  κύρ ιο  Δεκαβάλα,  τους  κυρίους  Αντ ιδημάρχους  κα ι 
τους εκπροσώπους της ΤΕΔΚ της προηγούμενης.

Επίσης,  καλωσορίζουμε  τον  δωδεκανήσιο  Υφυπουργό  Πολιτ ισμού  κα ι 
Τουρισμού  κύριο  Γ ιώργο  Νικητιάδη  που  παρευρίσκετα ι  κοντά  μας. 
Καλωσορίζουμε  επίσης  τον  Γεν ικό  Γραμματέα  της  αποκεντρωμένης 
διοίκησης Αιγαίου κύριο  Φώτη  Χατζημιχάλη.  Τους  εκπροσώπους των  μέσων 
μαζικής  ενημέρωσης  αλλά  και  τους  εκπροσώπους  των  φορέων  που  μας 
τ ιμούν κα ι  αυτή τη φορά με την  παρουσία τους.

Επίσης,  καλωσορίζω  τον  αστυνομικό  διευθυντή  Δωδεκανήσου  που 
παρευρίσκεται  κα ι  όλους  τους  κυρίους  που  παρευρίσκοντα ι  σε  αυτή  τη 
συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.  

Πριν  ξεκινήσε ι  η  συνεδρίαση  θα  δώσω  το  λόγο  στον  ο ικοδεσπότη  του 
νησιού που μας φιλοξενεί ,  τον  κύριο Δήμαρχο για έναν σύντομο χαιρετισμό.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ:
Αγαπητέ  Πρόεδρε,  ήθελα  να  σε  ευχαριστήσω γ ια  την  πρόσκληση  κα ι  να  πω 
σε  όλους  τους  συναδέλφους  του  δεύτερου  βαθμού  ότι  εκ  μέρους  του 
Δημοτικού  Συμβουλίου  κα ι  των  τοπικών  συμβουλίων  σας  καλωσορίζω. 
Χαιρόμαστε  που  βρ ίσκεστε  στην  Κω  και  ερχόμαστε  ο ι  συνεδριάσε ις  κα ι  ο ι  
εργασίες σας να πάνε καλά.

8 η  ΣΥΝ ΕΔ Ρ ΙΑΣ Η  ΠΕ Ρ ΙΦΕ Ρ Ε ΙΑ ΚΟΥ  ΣΥΜ ΒΟΥ Λ ΙΟΥ  Τ ΗΣ  2 α ς  ΙΟΥ Λ ΙΟ Υ  2011
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Θα  μου  επιτρέψετε,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  να  πω  μερικές  σκέψεις  με 
την  ευκαιρία  αυτής  της  συνεδρίασης.  Τους  προβληματισμούς  μας  και  τ ις 
ανησυχίες μας που ορισμένες  από αυτές φοβάμαι ,  οφείλω να  το  πω,  δεν  τ ις 
έχετε  λάβε ι  ως Περιφέρεια και  ως Περιφερε ιακό Συμβούλιο σοβαρά υπόψη.

Όλοι  μας  με  δέος  αντιμετωπίζουμε  την  οικονομική  κρ ίση  και  τ ις 
επιπτώσεις του μνημονίου και  όλοι  συμφωνούμε  ότι  τα  μέτρα ε ίναι άδικα και 
δεν  έχουν  αποτέλεσμα  κα ι  πολύ  φοβόμαστε  ότι  δεν  θα  έχουν  αποτέλεσμα. 
Ότι  μας επιβάλλοντα ι  από τους  κακούς δανε ιστές  μας κα ι  κανένας  από εμάς 
δεν  αναρωτιέται  γ ιατ ί  το  πρόβλημα  δεν  ε ίναι  των  κακών  δανε ιστών  μας 
αλλά  βρ ίσκεται  μπροστά  μας,  το  γνωρίζουμε  κα ι  το  ονομάζουμε 
καθημερινά.   Το  πρόβλημα  ε ίναι  η  δημόσια  διοίκηση  μεγάλο  μέρος  της 
οποίας  αποτελούμε  εμε ίς  της  πρωτοβάθμιας  δ ιο ίκησης  και  εσε ίς  της 
δευτεροβάθμιας.

Θα  ήθελα,  λοιπόν,  ευθέως  και  αμέσως  να  σας  πω  ότι  η  ραχοκοκαλιά 
του  ο ικονομικού  και  του  κοινωνικού  ιστού  της  Κω,  οι  μ ικρές  και 
οικογενε ιακές  επιχειρήσεις,  οι  νέοι  άνεργοί  μας  συνθλίβονται  κάτω  από  το 
βάρος  του  άνισου  κα ι  αθέμιτου  ανταγωνισμού  γ ια  τον  οποίο  σημαντ ικό 
μέρος  της  ευθύνης  έχουν  ο ι  δημόσιες  υπηρεσίες ,  οι  δημοτικές  υπηρεσίες 
και  οι  περιφερειακές υπηρεσίες,  δηλαδή οι  δ ικές μας υπηρεσίες.

Η  Κως  δεν  ε ίναι  ένα  τυχαίο  νησί .   Ζουν  πάνω  του  35.000  μόνιμοι 
κάτοικοι  κα ι  το  χρήμα  που  ρέει  από  το  εξαγωγικό  της  εμπόριο,  τον 
τουρισμό,  θα  μπορούσε  να  ήταν  πολύ  περισσότερο,  να  μην  πετιέται  στον 
αέρα,  να  μην  πηγαίνει  στις  τσέπες  ξένων  από τ ις  ε ισαγωγές  που  κάνουμε  ή 
από τ ις υπηρεσίες που εκε ίνοι  προσφέρουν.  

Αυτό  δυστυχώς  συμβαίνε ι  στην  Κω,  μ ια  σημαντ ική  πηγή  πλούτου  γ ια 
τους  κατοίκους  της  κα ι  την  χώρα  αδυνατεί  να  συντηρήσει  τους 
πλουτοπαραγωγικούς  της  πόρους  και  να  διανείμε ι  δίκαια  στους  πολίτες  της 
τα κέρδη γιατ ί  δεν  διοικε ίται  σύγχρονα κα ι  σωστά.

Ζητήσαμε  από  την  Περιφέρεια  και  το  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  στην 
πρώτη  συνεδρίαση  του  Δημοτικού  μας  Συμβουλίου  τον  Ιανουάριο  να  μας 
μεταβιβάσει  με  δ ιαβαθμιδική  συνεργασία  συγκεκρ ιμένες  αρμοδιότητες  που 
ε ίναι  καθοριστ ικές  γ ια  την  οργάνωση  της  κοινωνίας  μας  και  την  ανάπτυξη 
και  τον  έλεγχο συγκεκρ ιμένων νευραλγικών  τομέων της τοπικής κοινωνίας.

Ζητήσαμε  επίσης  να  συγκροτηθε ί  μια  κοινή  ομάδα  εργασίας  που  θα 
τεκμηρίωνε  όσο  γίνεται  πιο γρήγορα την  αναγκαιότητα  και  την  απαίτηση της 
παρουσίας  στην  Κω  ισχυρών  δημοτικών  υπηρεσιών  της  τοπικής  οικονομίας 
που μέχρι  σήμερα ε ίναι  ανύπαρκτες ή ελλε ιμματικές από την  Περιφέρεια.

Φυσικά  κα ι  δεν  επιθυμούμε  την  αρμοδιότητα  του  προγραμματισμού 
και  της  αναδιανομής  των  πόρων  γ ια  την  εξ ισορρόπηση  των 
ενδοπεριφερε ιακών ανισοτήτων.   

Αυτός  πρέπει  να  ε ίνα ι  και  ε ίναι  ο  μεγάλος  στόχος  και  της 
πρωτοβάθμιας  και  της  δευτεροβάθμιας  Αυτοδιοίκησης  απέναντ ι  του 
κρατικού προστατευτισμού και  του σκληρού συγκεντρωτισμού.   

8 η  ΣΥΝ ΕΔ Ρ ΙΑΣ Η  ΠΕ Ρ ΙΦΕ Ρ Ε ΙΑ ΚΟΥ  ΣΥΜ ΒΟΥ Λ ΙΟΥ  Τ ΗΣ  2 α ς  ΙΟΥ Λ ΙΟ Υ  2011
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Αλλά  οι  υπηρεσίες  της  γεωργίας,  της  κτηνοτροφίας,  της  αλ ιε ίας,  του 
υγειονομικού  ελέγχου,  της  πρόνοιας,  της  ποιότητας  των  νερών  και  των 
τροφίμων,  της  δ ιαχείρ ισης  των  υδάτων,  των  συγκοινωνιών   και  των 
υποδομών  τους,  της  β ιοτεχν ίας,  της  παραγωγής  επώνυμων  τοπικών 
προϊόντων  δεν  μπορεί  κα ι  εμείς  και  εσε ίς  να  τ ις  αφήνουμε  σε  ένα  νησί 
όπως  η  Κως  να  υπολε ιτουργούν,  να  μην   υπάρχουν  κα ι  πάνω  από  όλα  να 
μην  ε ίνα ι  της  ευθύνης  της  ίδ ιας  της  τοπικής  κοινωνίας  που  συνθλίβεται  και  
περιμένε ι  να πιαστεί  από κάπου για να επιβιώσει  μόνη της.  

Θα  μου  πείτε  τ ι  θα  γ ίνε ι  με  τα  μικρά  νησιά.  Αυτά  τα  νησιά  μπορούν 
σύμφωνα  με  το  νόμο  να  μεταβιβάσουν  αρμοδιότητες  ή  να  συνεργαστούν  με 
τα  μεγάλα.  Όχι  όμως  στο  όνομα  δήθεν  των  μικρών  νησιών  να  εξανεμίζετα ι 
και  η  δύναμη  των  μεγάλων  νησιών  από  τα  οποία  περ ιμένουμε  τους  πόρους 
για την  αναδιανομή τους στα μικρότερα νησιά.

Αυτά,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  σας  ζήτησε  και  σας  ζητά  το  Δημοτικό 
Συμβούλιο.   Αυτό  σας  ζητά  ένας  άνθρωπος  που  πολεμήθηκε  γιατ ί  εδώ  και 
20  χρόνια  επιμένει  να  λέε ι  ότι  η  Κως  έπρεπε  να  ήταν  ένας  Δήμος  από  τότε 
ώστε  σήμερα  να  μην  υπάρχουν  οι  τεράστιες  αν ισότητες  στις  υποδομές  κα ι 
στη  δ ιο ίκηση.

Σας  το  ζητά  ένας  άνθρωπος  που  ε ισήγαγε  πριν  από  10  χρόνια  το 
νόμο  για  τ ις  συμπολιτε ίες  που  αν  εφαρμοζόταν  τότε  σήμερα  ο  Καλλικράτης 
στη  Ρόδο,  στην  Κω  και  στα  μεγάλα  κα ι  μ ικρά  νησιά  του  Αιγαίου  θα  ήταν 
πρόοδος και  όχι  πρόβλημα.  

Αγαπητέ  Περιφερειάρχα,  αγαπητοί  συνάδελφοι  του  δεύτερου  βαθμού, 
ο  Γερμανός  πολίτης  δεν  μπορεί  να  καταλάβει  γ ιατί  στην  Ελλάδα  υπάρχε ι  η  
φοροδιαφυγή  και  γ ιατ ί  το  δημόσιο  ε ίναι  τόσο  ξεχε ιλωμένο.  Εμε ίς  όμως,  τα 
στελέχη  του  λαού  μας  που  γνωρίζουμε  πολύ  καλύτερα  από  τους  απλούς 
πολίτες  τους  λόγους  που  υπάρχε ι  αυτή  η  κατάσταση  στη  χώρα  μας 
οφείλουμε  να  κάνουμε  άμεσα  τ ις  αλλαγές  και  τ ις  μεταρρυθμίσε ις  ώστε  να 
καταστούν  οι  κοινωνίες  κα ι  οι  πολίτες  συνυπεύθυνοι  στη  διαχείρ ιση  των 
δημοσίων πραγμάτων.

Διαφορετικά,  και  σας  το  λέε ι  ένας  άνθρωπος  που  υπηρέτησε  την 
Αυτοδιο ίκηση  και  την  κρατ ική  δ ιο ίκηση  30 ολόκληρα  χρόνια,  διαφορετικά αν 
δεν  κάνουμε  τώρα  αυτές  τ ις  μεταρρυθμίσεις  στο  δημόσιο  τομέα  θα  ε ίμαστε 
εκείνοι  που  θα  βάλουμε  τους  πολίτες  κάτω  από  την  μπότα  του  Γερμανού. 
Δυστυχώς,  αυτό θα συμβεί .

Αγαπητέ  Πρόεδρε,  σας  ευχαριστώ.  Ήθελα  να  σας  δώσω  αυτό  το 
μήνυμα.  Αξ ίζε ι  τον  κόπο  μια  κοινή  επιτροπή  των  μεγάλων  νησιών,  της  Κω 
ενδεχόμενα  γ ιατί  δεν  θέλω  να  πω  ότι  έχω  την  ευθύνη  για  τα  υπόλοιπα 
νησιά,  να  καθίσει  κα ι  να  μελετήσε ι  γρήγορα  γιατ ί  δεν  υπάρχουν  υπηρεσίες 
στις  περ ιφέρειες ,  γ ιατ ί  δεν  υπήρχαν  υπηρεσίες  της  γεωργίας.  Ο  Δήμος  της 
Κω  τ ις  ζητά,  τ ις  θέλε ι ,  θέλει  να  αναπτυχθεί ,  θέλει  να  επιβιώσει ,  θέλει  να 
αναπτύξει  αυτό που λέγετα ι  τοπική ο ικονομία.

8 η  ΣΥΝ ΕΔ Ρ ΙΑΣ Η  ΠΕ Ρ ΙΦΕ Ρ Ε ΙΑ ΚΟΥ  ΣΥΜ ΒΟΥ Λ ΙΟΥ  Τ ΗΣ  2 α ς  ΙΟΥ Λ ΙΟ Υ  2011
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Ας  καθίσουμε  και  ας  συζητήσουμε  τώρα  γιατ ί  δ ιαφορετικά  θα  ε ίναι 
αργά.   Δεν  θέλω  να  σας  πω  γ ια  προβλήματα,  δεν  θέλω  να  σας  πω  για 
κατανομές,  νομίζω  ότι  ε ίναι  δική  σας  η  ευθύνη.  Εύχομαι  ο ι  σκέψεις  σας  κα ι 
οι  απόψεις  σας  να  ε ίναι  προς  την  κατεύθυνση  της  πάταξης  της  ανισότητας 
των ενδοπεριφερε ιακών προβλημάτων μας και  να πάνε όλα καλά.

Σας  ευχαριστώ  θερμά.  Καλή  δύναμη,  να  περάσετε  καλά  στην  Κω. 
Εύχομαι  η  σοφία  και  οι  εμπειρ ίες  όλων  σας  να  ε ίναι  προς  το  καλό  του 
τόπου μας.

Ευχαριστώ,  Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  τον  κύρ ιο  Δήμαρχο  για  την  τοποθέτησή  του.  Πιστεύω  να  του 
δοθεί  σύντομα απάντηση.   

Δίνω  το  λόγο  στον  Υφυπουργό  τον  κύριο  Νικητιάδη  γ ια  έναν  σύντομο 
χαιρετισμό.
Κος ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ:
Ευχαριστώ,  Πρόεδρε.  Αγαπητέ  φίλε  Περ ιφερειάρχη,  αγαπητοί  Δήμαρχοι , 
αγαπητοί  κα ι  αγαπητές  περ ιφερε ιακοί  σύμβουλοι .  Έχω  τρεις  λόγους  να 
ε ίμαι χαρούμενος που βρ ίσκομαι  εδώ σήμερα.

Ο  πρώτος  ε ίναι  ότι  γ ια  πρώτη  φορά  ως  αιγαιοπελαγίτης 
δωδεκανήσιος  βουλευτής  παρευρίσκομαι  στο  Περιφερειακό  Συμβούλιο  της 
περιφέρειάς  μου.   Ο  δεύτερος  ε ίνα ι  ότ ι  το  Περ ιφερειακό  Συμβούλιο  ε ίναι  
ένας  θεσμός  στον  οποίο  πίστεψα  κα ι  συνεχ ίζω  να  πιστεύω.  Η 
μεταρρύθμιση,  ο  Καλλικράτης,  ε ίναι  μ ια  μεταρρύθμιση  άκρως  σημαντ ική  και 
ανεξαρτήτως  των  όποιων  προβλημάτων  γνωρίζω  πολύ  καλά  ότ ι 
αντιμετωπίζετα ι .   

Πιστεύω  ότ ι  θα  καταφέρουμε  γρήγορα  να  έχετε  κα ι  τ ις  αρμοδιότητες 
που  απαιτούντα ι  αλλά  και  τους  πόρους  εκε ίνους  που  θα  δώσουμε  τη 
δυνατότητα  στην  Περιφέρε ια  πραγματικά  να  καταφέρει  να  αποφασίσει ,  να 
προγραμματίσε ι ,  να  σχεδιάσει  και  να  προχωρήσει  σε  αυτά  που αναφέροντα ι 
στη  νομοθεσία κα ι  αποτελούν τ ις αρμοδιότητές της.  

Και  ο  τρ ίτος  ε ίναι  ότι  βρίσκεστε  στο  νησί  της  Κω  σήμερα,  εγώ 
κατάγομαι  από  τη  Νίσυρο,  από  την  επαρχία  Κω  δηλαδή  κα ι  σημαίνε ι  ότι 
βρίσκεστε  στο  δ ικό  μου  χώρο  κα ι  αυτό  με  κάνει  να  αισθάνομαι  κα ι  την 
ανάγκη  να  σας  καλωσορίσω  όλους,  να  σας  ευχηθώ  να  περάσετε  ωραία 
αυτές  τ ις  ημέρες.  Η  περιοχή  εδώ  είναι  πανέμορφη  όπως  θα  δ ιαπιστώσετε 
όπως  άλλωστε  κα ι  όλα  τα  άλλα  νησιά  μας.  Και  ε ίμαι  βέβαιος  ότι  θα  σας 
με ίνε ι  ως ένα ταξ ίδ ι  με  αρκετές αναμνήσεις.  

Ξέρετε  πολύ  καλά  ότ ι  η  Περ ιφέρειά  μας  έχει  πολλούς  ιδια ιτέρως 
σημαντ ικούς  τουριστ ικούς  προορισμούς.  Η  Ρόδος  κα ι  η  Κως  κατατάσσοντα ι 
μέσα  στην  πρώτη  τετράδα  των  μεγαλυτέρων  προορισμών  της  χώρας.  Η 
Μύκονος  κα ι  η  Σαντορίνη  ανάμεσα  στους  δ ιασημότερους  ανά  τον  κόσμο 
προορισμούς  της  χώρας  κα ι  τα  υπόλοιπα  νησιά  μας  ε ίναι  παντού  γνωστά 
και  οπουδήποτε  στον  κόσμο  θα  ακούσεις  να  αναφέρονται  στα  ελληνικά 

8 η  ΣΥΝ ΕΔ Ρ ΙΑΣ Η  ΠΕ Ρ ΙΦΕ Ρ Ε ΙΑ ΚΟΥ  ΣΥΜ ΒΟΥ Λ ΙΟΥ  Τ ΗΣ  2 α ς  ΙΟΥ Λ ΙΟ Υ  2011
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νησιά  κα ι  κυρίως θα έχουν  το  μυαλό τους στο  Αιγα ίο,  στο  νότ ιο  Αιγα ίο,  στις  
Κυκλάδες και  στη  Δωδεκάνησο.

Συνεπώς  αναφερόμαστε  σε  μια  περιοχή  άκρως  τουριστική.  Μια 
περιοχή  που  έχει  ένα  αξιόλογο  τουριστικό  προϊόν  το  οποίο  όμως  χρήζει  
παρεμβάσεων,  χρήζει  βελτιώσεων,  χρήζει  όλων  εκε ίνων  των  δ ιορθωτικών 
κινήσεων  που  απαιτούνται  έτσ ι  ώστε  να  σταματήσει  να  παράγει  ελάχιστα 
και  να αρχίσε ι  να παράγε ι  τα  μέγιστα.

Γνωρίζετε  όλοι  ότ ι  τ ις  τελευτα ίες  μέρες  δεχθήκαμε  κάποιους 
κλυδωνισμούς  από  τα  επε ισόδια  που  έλαβαν  χώρα  στην  Αθήνα.  Και  όταν 
αναφέρομαι  σε  κλυδωνισμούς  εγώ  αναφέρομαι  στο  τουριστικό  μας  προϊόν 
και  τη φήμη του και  την  ε ικόνα του προς τα έξω.

Οι  ε ικόνες  που  μεταφέρθηκαν  σε  ολόκληρο  τον  κόσμο  από  την 
πλατεία  Συντάγματος  αντιλαμβάνεσθε  ότ ι  λ ίγο-πολύ  μεταφέρουν  ένα 
μήνυμα  για  τον  ελληνικό  τουρισμό  που  δεν  ε ίνα ι  αυτό  που  εμε ίς  θα  θέλαμε 
να μεταφέρεται .

Ωστόσο,  πρέπει να σημε ιώσουμε ότ ι  εσείς έχετε  υποχρέωση όπως και 
εμείς  ως  Κυβέρνηση  έχουμε  υποχρέωση  και  ήδη  ξεκ ινήσαμε  την 
προσπάθεια  να  ανατάξουμε  την  παραγόμενη  ε ικόνα  ή  την  αναπαραγόμενη 
ε ικόνα.  Έχουμε  υποχρέωση  να  καταδείξουμε  ότ ι  αυτά  τα  επεισόδια  που 
έλαβαν χώρα έγ ιναν  σε λ ίγα τετραγωνικά γύρω από το Κοινοβούλιο.

Έχουμε  υποχρέωση  να  πούμε  ότ ι  ακόμα  κα ι  στην  υπόλοιπη  Αττ ική  η 
αγορά  του  τουρισμού  λει τουργούσε  κανονικά.  Δηλαδή  οι  τουρίστες,  οι  
επισκέπτες  μας  απροσκόπτως  απολάμβαναν  τ ις  δ ιακοπές  τους.   Και 
βεβαίως  έχουμε  μεγαλύτερη  υποχρέωση  να  πούμε  ότι  η  Κρήτη,  η  Ρόδος,  η 
Κως,  η  Κέρκυρα,  η  Σαντορίνη,  η  Μύκονος  και  όλα  τα  νησιά  μας  δεν 
επηρεάστηκαν από αυτά τα γεγονότα.  

Και  τονίζω  ξανά  η  τουριστ ική  αγορά,  όχ ι  τα  υπόλοιπα  θέματα,  δ ιότ ι 
όπως  ε ίπε  κα ι  ο  Δήμαρχος  της  Κω  τα  μέτρα  ε ίναι  σκληρά,  τα  μέτρα 
δικαιολογούν  τ ις  αντιδράσεις  κα ι  τ ις  δ ιαμαρτυρίες  του  κόσμου  και  εννοώ 
βεβαίως  τ ις  ε ιρηνικές  αντ ιδράσεις  και  τ ις  ε ιρηνικές  δ ιαμαρτυρίες.  Αλλά 
εμείς,  ο ι  περ ιοχές  μας  από  πλευράς  τουριστικής  δεν  έχουμε  κανένα 
απολύτως πρόβλημα.   

Η  δ ιάρκε ια  των  επε ισοδίων  χρονικώς  ήταν  περιορ ισμένη,  φαίνεται  να 
εξαντλεί τα ι  πια όπως ήταν κα ι  γεωγραφικώς απολύτως περιορ ισμένη.   

Συνεπώς,  αυτά  οφείλουμε  όλοι  να  περάσουμε  προς  τα  έξω  έτσι  ώστε 
να  καταφέρουμε  αυτό  που  διαφαινόταν  και  δ ιαφαίνετα ι  ως  μια  πολύ 
σημαντ ική  αύξηση στη χώρα μας της τουριστικής κ ίνησης να μην ανασταλε ί ,  
απεναντ ίας αντιθέτως να συνεχιστε ί  με  το ρυθμό που ε ίχε ξεκ ινήσει .

Πρέπει  να  σας  βεβαιώσω  ότ ι  από  τ ις  εκτ ιμήσε ις  και  από  τους 
αρ ιθμούς που λαμβάνουμε  κα ι  από τους τουριστικούς πράκτορες  κα ι  από τα 
ξενοδοχε ία  κα ι  από  την  αγορά,  η  αύξηση  για  ολόκληρη  τη  χώρα 
προβλέπουμε ότ ι  θα ε ίναι  σημαντική.   

8 η  ΣΥΝ ΕΔ Ρ ΙΑΣ Η  ΠΕ Ρ ΙΦΕ Ρ Ε ΙΑ ΚΟΥ  ΣΥΜ ΒΟΥ Λ ΙΟΥ  Τ ΗΣ  2 α ς  ΙΟΥ Λ ΙΟ Υ  2011
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Και  όπως  επίσης  προβλέπουμε  ότ ι  και  τα  έσοδα  θα  ε ίναι  σημαντ ικά.  
Δεν  θα  αντ ιστοιχούν  στο  ποσοστό  της  αύξησης,  διότι  εκ  των  πραγμάτων 
πια  η  ο ικονομία  βρ ίσκεται  σε  ένα  επίπεδο  σε  ολόκληρη  την  Ευρώπη  που 
δεν  επιτρέπει  την  κατά  κεφαλή  κατανάλωση  όπως  παλαιότερα  του  κάθε 
επισκέπτη  μας,  αλλά  αυτό  δεν  σημαίνε ι  ότ ι  εμείς  δεν  πρέπει  να 
επιδιώκουμε  να  αυξήσουμε  όσο  περισσότερο  γ ίνετα ι  την  κίνηση  στ ις 
περιοχές  μας  γ ιατί  όσο  περισσότερο  κόσμο  έχουμε  τόσο  θα  αυξάνονται  εκ  
των πραγμάτων και  τα  έσοδα.

Εγώ  θέλω  να  κλείσω  λέγοντας  ότ ι  έχει  πολύ  μεγάλη  σημασία  αυτό 
που  δημιουργε ίται  σήμερα,  αυτή  η  αύξηση  που  έχουμε  σήμερα  να 
καταφέρουμε  να  την  θεμελιώσουμε,  να  την  στερ ιώσουμε.  Στην  ουσία  ε ίναι 
αυτό  που  χάσαμε  τα  τελευτα ία  χρόνια.  Δεν  κερδίζουμε  κάτι .  Αν  ανατρέξει 
κάποιος  στο  2000  θα  δε ι  ότι  ε ίχαμε  εξ ίσου  μεγάλους,  πολύ  μεγαλύτερους 
αρ ιθμούς  άρα  έχε ι  πολύ  μεγάλη  σημασία  αυτό  που  κερδίζουμε  τώρα  να  το 
κρατήσουμε,  να το  στερ ιώσουμε κα ι  να επιδιώξουμε να το αυξήσουμε.

Ο τρόπος για να γ ίνε ι  αυτό και  ε ιδ ικώς εδώ στα νησιά μας που έχουμε 
απίστευτη  ηλ ιοφάνεια  κα ι  μπορεί  να  επιτευχθε ί  ε ίναι  καταρχήν  η 
επιμήκυνση  της  τουριστικής  περ ιόδου.  Εμείς  στην  Κυβέρνηση  ήδη  έχουμε 
αρχίσε ι  να  συζητάμε  τρόπους  με  τους  οποίους  θα  γίνουν  παρεμβάσεις  σε 
συνεργασία  με  τ ις  τοπικές  κοινωνίες  έτσι  ώστε  να  δ ιασφαλίσουμε  την 
επιμήκυνση της τουριστικής περ ιόδου.   

Αλλά  σε  αυτή  την  προσπάθεια  χρειαζόμαστε  κα ι  την  οργανωμένη 
τοπική  κοινωνία,  χρειαζόμαστε  και  την  Περιφέρεια,  χρειαζόμαστε  και  τους 
δήμους  γιατ ί  μαζί  θα  καταφέρουμε  να  επιμηκύνουμε  την  τουριστ ική 
περίοδο,  μαζ ί  θα  καταφέρουμε  να  έρχεται  κάποιος  10  Νοεμβρίου,  10 
Δεκεμβρίου  στα  νησιά  μας  κα ι  να  βρίσκει  αγορά  ζωντανή  όπου  θα  μπορεί 
να κάνει  κάτ ι  κα ι  να έχει  μ ια ενασχόληση.   

Η  Κυβέρνηση  από  μόνη  της  όποια  μέτρα  και  να  πάρει  δεν  πρόκε ιται 
να  το  καταφέρε ι .  Θέλε ι  συνεργασία  με  τ ις  τοπικές  κοινωνίες  και  με  την  
οργανωμένη  τοπική κοινωνία στην  Περιφέρε ια και  στους δήμους.  

Κλείνω  με  αυτά.  Εύχομαι  κάθε  επιτυχία  στ ις  εργασίες  τ ις  σημερινές. 
Εύχομαι  να  δραστηριοποιηθεί τε  ακόμη  περισσότερο  και  να  διευκολύνουμε 
εμείς  έτσι  ώστε  και  το  επιχειρησιακό  πρόγραμμα  να  προχωρήσει  με 
ταχύτερους  ρυθμούς  και  τα  κονδύλια  από  το  ΕΣΠΑ  να  απορροφούντα ι  όσο 
γρηγορότερα  γ ίνετα ι  και  εύχομαι  σε  όλους  σας  προσωπική  υγεία  και  να 
ε ίστε  όλοι  καλά.

Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  τον  κύρ ιο  Υπουργό.  Προτού δώσω το λόγο  στον  κύριο Γενικό 
Γραμματέα  της  Αποκεντρωμένης  Διο ίκησης  Αιγαίου  κύριο  Χατζημιχάλη  για 
έναν  σύντομο  χαιρετ ισμό  θα  ήθελα  να  καλωσορίσω  και  παράλειψή  μου 
ήταν,  τους  συμπατριώτες  μου  πρώην  Δήμαρχο  κύριο  Νίκο  Μαράκη  του 
Δήμου  Νάξου  και  τώρα  Αρχηγό  της  Αξ ιωματικής  Αντ ιπολίτευσης  του  Δήμου 

8 η  ΣΥΝ ΕΔ Ρ ΙΑΣ Η  ΠΕ Ρ ΙΦΕ Ρ Ε ΙΑ ΚΟΥ  ΣΥΜ ΒΟΥ Λ ΙΟΥ  Τ ΗΣ  2 α ς  ΙΟΥ Λ ΙΟ Υ  2011

12



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Νάξου  κα ι  μικρών  Κυκλάδων,  τον  πρώην  Κοινοτάρχη  της  Θήρας   τον  κύρ ιο 
Χάλαρη  και  να  με  συγχωρείτε  αν  ε ίναι  παράλειψη  και  δεν  έχω  γνωρίσει 
κάποιους  να  τους  αναφέρω.  Ο  πρώην  Δήμαρχος  Αμοργού  κύριος 
Φωστιέρης.

Το  λόγο  έχει  ο  κος  Γεν ικός  Γραμματέας  της  Αποκεντρωμένης 
Διο ίκησης  Αιγαίου  κύριος  Χατζημιχάλης  γ ια  ένα  σύντομο  χαιρετισμό  εάν 
θέλει .
Κος ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ:
Ευχαριστώ  πολύ.  Καλημέρα  σε  όλες  και  όλους.  Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε 
για  την  πρόσκληση  να  παρευρεθώ  στ ις  εργασίες  του  Περιφερειακού 
Συμβουλίου.  Ήρθα με  ιδ ια ί τερη χαρά θεωρώντας  ότι  σήμερα ε ίναι  μια  ημέρα 
συμβολική αλλά και  μ ια ημέρα ιδια ίτερα μεγάλης σημασίας γ ια τη  λει τουργία 
από εδώ και  πέρα του Περιφερε ιακού Συμβουλίου.

Είναι  γεγονός  ότι  η  χώρα  αντ ιμετωπίζει  προβλήματα.  Δεν  θα  πω 
κοινοτυπίες,  θα  πω ότ ι  γ ια  να  αντιμετωπιστούν  πρέπει  ο  καθένας  από  εμάς 
να  κάνε ι  καλύτερα  τη  δουλειά  του  ξεκινώντας  από  την  Κυβέρνηση,  τ ις 
δημόσιες υπηρεσίες ,  τ ις  κρατικές υπηρεσίες,  την  Αυτοδιοίκηση,  τον  ιδ ιωτικό 
τομέα.   

Πρέπει  να  καταβάλουμε  νομίζω  μια  πανεθνική  προσπάθεια  όλοι  μαζί , 
όλοι  οι  Έλληνες  για  να  ξεφύγουμε  από  τ ις  συμπληγάδες  τ ις  οποίες 
βρισκόμαστε.  Δεν  ε ίναι  εύκολο,  ε ίναι  δύσκολο  αλλά  επε ιδή  στα  δύσκολα 
συνήθως  πάντα  τα  καταφέρνουμε  νομίζω  ότι  θα  μπορέσουμε  και  αυτή  τη 
φορά  να  αποδειχθούμε  αντάξιοι  της  ιστορ ίας  μας  κα ι  των  απαιτήσεων  των 
παιδιών μας.  

Θεωρώ  ιδια ί τερα  σημαντική  τη  σημερινή  συνεδρίαση  και  συμβολική 
και  την  παρουσία  μου  αν  θέλετε  εδώ,  γ ιατ ί  από  εχθές  ουσιαστικά  το 
Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  αναλαμβάνει  τη  διαχείρ ιση  του  ΕΣΠΑ  και  του 
Περιφερε ιακού Ταμείου.

Είναι  μ ια  επιπλέον  κ ίνηση,  αλλαγή  κα ι  ενίσχυση  της  λει τουργίας  του 
Περιφερε ιακού  Συμβουλίου.  Είναι  μια  επιβεβαίωση  της  σταθερότητας  της 
Κυβέρνησης  στην  απόφαση  που  πήρε  στην  εφαρμογή  του  Καλλικράτη 
δηλαδή και  στην  υλοποίησή του μέχρι  τέλους.

Το  λέω  αυτό  γιατ ί  μετά  την  ψήφιση  της  θεσμικής  αυτής  αλλαγής  που 
έγινε  του  Καλλικράτη,  υπήρχαν  αμφισβητήσεις  ως  προς  τη  διάθεση,  την 
πρόθεση  της  Κυβέρνησης  να  μεταφέρε ι  όντως  αρμοδιότητες  κα ι  πόρους  κα ι 
να  εμπιστευθε ί  την  Αυτοδιο ίκηση  ιδια ί τερα  την  περιφερε ιακή  Αυτοδιοίκηση 
στη δ ιαχείρ ισή τους.   

Η  σημερινή  ημέρα  ε ίναι  η  απόδε ιξη  ότ ι  πράγματι  υπάρχει  αυτή  η 
διάθεση,  η  θέληση,  η  επιμονή  και  κυρ ίως  υπάρχε ι  η  εμπιστοσύνη. 
Εμπιστευόμαστε  την  περ ιφερειακή  Αυτοδιο ίκηση,  εμπιστευόμαστε  τ ις 
τοπικές  κοινωνίες ,  θεωρούμε  ότ ι  μπορούν  να  αναλάβουν  αυτό  το  βάρος  του 
προγραμματισμού  αλλά  και  της  υλοποίησης  των  αναπτυξιακών  στόχων  που 
οι  ίδ ιες θέτουν.

8 η  ΣΥΝ ΕΔ Ρ ΙΑΣ Η  ΠΕ Ρ ΙΦΕ Ρ Ε ΙΑ ΚΟΥ  ΣΥΜ ΒΟΥ Λ ΙΟΥ  Τ ΗΣ  2 α ς  ΙΟΥ Λ ΙΟ Υ  2011

13



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Η  εφαρμογή  του  προγράμματος  γ ια  την  Περιφέρε ια  του  Νοτίου 
Αιγαίου  ε ίχε  μ ια  ικανοποιητική  εξέλιξη  κατά  τη  γνώμη  μου  και  συγκρίνοντας  
την  εξέλ ιξη  που  υπήρχε  σε  άλλες  περιφέρε ιες,  θεωρώ  ότι  μπορούμε  να 
κάνουμε  έναν  θετικό  απολογισμό  και  να  ε ίμαστε  ιδ ια ίτερα  αισ ιόδοξοι  γ ια  το 
μέλλον.

Δεν  θα  σας  απασχολήσω  με  ιδ ια ίτερες  αναλύσεις  γ ιατί  θα 
ακολουθήσει  η  επόμενη  ε ισήγηση,  κα ι  γ ια  αυτό  θα  αποφύγω  να  πω 
οποιοδήποτε  νούμερο  που  θα  το  δούμε  στη  συνέχεια,  οποιοδήποτε  αριθμό 
κλπ.   Το  πρόγραμμα  πήγε  καλά.   Μπορεί  να  πάε ι  ακόμα  καλύτερα  εάν 
εντε ίνουμε τ ις προσπάθειές μας,  εάν εντε ίνετα ι π ια τ ις προσπάθειές σας και  
ολοκληρώσετε  ή  ολοκληρώσουμε  τα  έργα  τα  οποία  έχουμε  εντάξε ι  και 
δούμε  κα ι  τη  δ ιαδικασία  της  αναθεώρησης  στη  συνέχε ια  κα ι  την  υλοποίησή 
της.

Θέλω  να  κλε ίσω  αυτό  το  κομμάτι  ευχαριστώντας  τον  Περιφερειάρχη 
τον  Γ ιάννη  τον  Μαχαιρίδη  κα ι  τους  συνεργάτες  του  για  την  καλή,  τη  θετ ική 
συνεργασία  που  ε ίχαμε  το  εξάμηνο  αυτό  που  εγώ  ε ίχα  την  ευθύνη  για  τη 
διαχείρ ιση του προγράμματος.

Θέλω  να  σας  διαβεβαιώσω  όλους  ότι  κα ι  στη  συνέχε ια  κα ι  εγώ  αλλά 
και  ο ι  υπηρεσίες  την  ευθύνη  των  οποίων  έχω  θα  βρ ίσκονται  στο  πλευρό 
σας  για  να  βοηθήσουν  όσο  το  δυνατόν  αποτελεσματικότερα  κα ι  ταχύτερα 
στην  υλοποίηση των επιλογών που εσείς θα αποφασίζετε  εδώ.

Όπου  χρειάζεται ,  λοιπόν,  κα ι  στα  πλαίσια  των  δυνατοτήτων  μας  θα 
ε ίμαστε  δίπλα  σας.   Σας  εύχομαι  καλή  επιτυχ ία  στη  συνέχεια  αυτής  της 
προσπάθειας κα ι  στ ις  δ ιαδικασίες του Περιφερε ιακού Συμβουλίου σήμερα.

Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  τον  κύρ ιο  Γεν ικό  Γραμματέα  της  Αποκεντρωμένης  Διο ίκησης 
Αιγαίου κα ι  το  λόγο έχει  ο  κύρ ιος Περιφερε ιάρχης.
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Ευχαριστώ,  κύρ ιε  Πρόεδρε.   Ζήτησα  το  λόγο  πριν  φύγει  ο  κύρ ιος  Δήμαρχος 
και  ο  κύρ ιος  Υπουργός,  κυρίως  τον  κύρ ιο  Δήμαρχο,  έναν  άνθρωπος  της 
Αυτοδιο ίκησης  ο  οποίος  πραγματικά  έχει  μ ια  συσσωρευμένη  εμπειρ ία  στα 
ζητήματα  της  αποκέντρωσης  κα ι  βεβαίως  της  λε ιτουργίας  της 
Αυτοδιο ίκησης.

Να  πω  ότ ι  δεν  έχουμε  αντίρρηση,  φαντάζομαι  και  το  Περιφερε ιακό 
Συμβούλιο,  να  συγκροτηθεί  μ ια  κοινή  επιτροπή  από  την  Αυτοδιοίκηση  στο 
νησιώτικο  χώρο  και  την  Περιφέρεια.  Θέλω  να  τον  διαβεβαιώσω  ότι  εμείς 
δεν  έχουμε  καμία  αντίρρηση  κα ι  εγώ  προσωπικά  θα  ε ισηγηθώ  το  σύνολο 
των  αρμοδιοτήτων,  εξάλλου  αυτή  ε ίναι  μ ια  πάγια  θέση  την  οποία  έχω,  το 
σύνολο  των  αρμοδιοτήτων  που μπορεί  να μεταφερθε ί  να μεταφερθεί  στον  α΄ 
βαθμό τοπικής Αυτοδιο ίκησης στο νησιωτικό χώρο.

Αυτό  όμως  μέχρι  να  γίνε ι  κύρ ιε  Δήμαρχε,  πρέπει  να  σας  πω  ότι  σε 
όλους  αυτούς  τους  τομείς  που  αναφέρετε,  έχετε  τ ις  αρμοδιότητες  κυρ ίως 
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εσε ίς  κα ι  στη  γεωργία  κα ι  στην  κτηνοτροφία  και  στην  αλιε ία  και  στην 
πρόνοια.  Έχετε  εσείς  τ ις  αρμοδιότητες  δεν  τ ις  έχουμε  εμε ίς .  Εμε ίς  έχουμε 
τον  σχεδιασμό.  Από  εκεί  και  ύστερα  αν  δεί τε  στον  Καλλικράτη,  θα  δεί τε  ότι 
σχεδόν  σε όλα αυτά έχετε  εσε ίς τ ις αρμοδιότητες.

Παρόλα  αυτά,  στην  τελευτα ία  συνάντηση  που  έγ ινε  εχθές  με  τον 
Υπουργό  Εσωτερ ικών  και  τον  Πρωθυπουργό  επίκε ιται  και  ένα  δεύτερο κύμα 
αποκέντρωσης.   Εμείς  ούτως  ή  άλλως  έχουμε  καταγράψει  και  το  ξέρει  το 
Περιφερε ιακό  Συμβούλιο,  έχουμε  καταγράψει  προβλήματα  τα  οποία  έχουμε 
κυρίως με τ ις αποκεντρωμένες περιφερε ιακές μας υπηρεσίες στα νησιά.  

Και  έχε ις  δίκ ιο  Δήμαρχε,  ότι  όντως  υπάρχουν  προβλήματα  κα ι 
βεβαίως όπως εμε ίς  διεκδικούμε  από το  κεντρ ικό  κράτος  κα ι  το  δ ιεκδικούμε 
μετ΄  επιτάσεως  και  βεβαίως  υπάρχει  και  η  αντ ίστοιχη  δέσμευση,  όλες  ο ι 
αρμοδιότητες  που  έχουν  να  κάνουν  με  την  Περιφέρεια  ζητήσαμε  να 
αποκεντρωθούν  μέσα στο επόμενο χρονικό  διάστημα.  

Και  άρα  δεν  μπορείς  την  ίδ ια  ώρα  που  δ ιεκδικε ίς  από  το  κεντρ ικό 
κράτος  να  αποκεντρωθεί ,  εσύ  να  κρατάς  αρμοδιότητες  τ ις  οποίες 
ενδεχομένως ο  πρώτος βαθμός μπορεί  να τ ις παρέχε ι  καλύτερα.

Και  άρα,  κύριε  Δήμαρχε,  σας  το  ε ίχα  πει  κα ι  την  προηγούμενη  φορά 
σας  το  λέω  και  τώρα,  τουλάχιστον  σε  ότι  με  αφορά  ε ίμαι   υπέρμαχος  ο ι 
αρμοδιότητες  αυτές  να  μεταφερθούν.   Ήδη  με  πάρα  πολλούς  δήμους  έστω 
και  άτυπα  έχουμε  φτάσει  σε  αυτό  το  επίπεδο  της  συνεργασίας  και  ο ι 
υπηρεσίες  ο ι  περ ιφερειακές  που  μπορούν  να  βοηθήσουν  τους  αντίστοιχους 
δήμους συνεχ ίζουν κα ι  τους βοηθούν.

Και  ε ίμαι  σίγουρος  ότ ι  όταν  καταγραφούν  αυτές  ο ι  αρμοδιότητες  ο ι 
οποίες  μπορούν  να  μεταφερθούν  από  την  αιρετή  Περιφέρε ια  στην 
Αυτοδιο ίκηση πιστεύω ότ ι  θα τύχουν και  της εγκρίσεως κα ι  βεβαίως θεσμικά 
θα αποκεντρωθούν.

Και  το  λέω  αυτό  γ ιατί  στη  χθεσινή  συνάντηση  κύριε  Υφυπουργέ  που 
ε ίχαμε με τον  Πρωθυπουργό,  το  πρώτο πράγμα που έθεσα εγώ ήταν ότ ι  δεν 
νοεί τα ι  να  έχουμε  την  αρμοδιότητα  της  περιφερε ιακής  ανάπτυξης,  του 
σχεδιασμού  της  ανάπτυξης  σε  μια  κατ΄  εξοχήν  τουριστ ική  περ ιοχή  όπως 
ε ίναι  η  Περ ιφέρεια  Νοτίου  Αιγαίου  και  έχουμε  πάρε ι  κα ι  τα  εργαλεία,  το 
ΕΣΠΑ  είναι  ένα  εργαλείο,  ο  αναπτυξ ιακός  νόμος  ε ίναι  ένα  εργαλείο  κα ι  το 
Περιφερε ιακό  ταμε ίο  θα  μπορεί  να  ένα  εργαλε ίο,  δεν  μπορεί  να  μην  έχουμε 
και  την  αρμοδιότητα σε ότ ι  αφορά τον  τουρισμό.

Οι  αποκεντρωμένες  δομές,  ο ι  δ ιευθύνσεις  τουρισμού  που  εδρεύουν 
στην  Περιφέρεια  πρέπει  να  μεταφερθούν  στην  Περιφέρε ια  κυρίως  και 
βεβαίως  γιατ ί  όχ ι  και  στους  αντίστοιχους  δήμους  ο ι  οποίο ι  έχουν  τη  
δυνατότητα.  Δεν  νοε ίται  δηλαδή  να  έχουμε  διεύθυνση  τουρισμού  στην 
Περιφέρε ια  με  έναν  υπάλληλο.  Και  βεβαίως  αυτός  ο  υπάλληλος  δεν  μπορεί 
να κάνει  κα ι  τ ίποτα.  

Και  έλεγα  στον  Πρωθυπουργό  ότ ι  το  θαύμα  το  οποίο  παρατηρε ίται 
στο  νότιο  Αιγαίο  κα ι  κυρίως  αυτή  την  περ ίοδο  στα  Δωδεκάνησα  έχε ι  να 
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κάνει  με  το  ότ ι  υπάρχουν  φορε ίς  ιδ ιωτικοί  που  σε  συνεργασία  με  τ ις 
ενώσεις  ξενοδόχων  και  όλο  το  τουριστ ικό  κύκλωμα  σε  συνεργασία  με  την 
Αυτοδιο ίκηση  έχουν  πετύχει  αυτό το  θαύμα φέτος  κα ι  πέρυσι  που  ε ίχε  8-9% 
αύξηση  η  περ ιοχή,  και  φέτος  που  τρέχε ι  αυτή  τη  στιγμή  με  22% επάνω έχει  
να  κάνε ι  βεβαίως  με  την  προσπάθεια  που  κάνε ι  ο  Υφυπουργός  κα ι  πρέπει  
να  του  το  αναγνωρίσουμε,  ο  κος  Νικητιάδης,  έχε ι  να  κάνε ι  όμως  με  τη 
παρέμβαση  που  κάνουν  στις  αγορές  κυρίως  οι  φορείς  οι  ιδ ιωτικοί ,  ο 
ΠΡΟΤΟΥΡ  με  τον  εν ια ίο  φορέα  ή  ο  ΟΔΟΤ  και  βεβαίως  όλοι  κυρ ίως  οι  
φορείς  ο ι  οποίοι  βάζουν  βαθιά  το  χέρι  στην  τσέπη  και  έχουν  αναλάβε ι  να 
προωθήσουν αυτή την. .

Και  ε ίμαστε  ε ιλ ικρ ινά  υπερήφανοι ,  ο  κύριος  Υφυπουργός  το  ξέρε ι  ότι 
εάν  η  πατρ ίδα  μας  έχε ι  μια  αύξηση  φέτος  που  κυμαίνετα ι  γύρω  στο  4,5-5% 
πρέπει  να  σας  πω  ότ ι  αυτό  το  3,5%  είνα ι  από  την  Περιφέρε ια  Νοτίου 
Αιγαίου  κα ι  αυτό  ε ίναι  πολύ  σημαντικό.  Αν  θεωρούμε  πραγματικά  ότι  
πυλώνες  της  ο ικονομίας  μας  ε ίνα ι  η  ναυτιλ ία  και  ο  τουρισμός,  εμε ίς ,  η 
περιοχή αυτή δε ίχνει  το δρόμο και  στις άλλες περιοχές.

Δεν  θέλω  να  συνεχ ίσω,  απλώς  ήθελα  στον  κύριο  Δήμαρχο  να  τον 
διαβεβαιώσω  ότι  δεν  ε ίμαστε  αντ ίθετοι  στη  συγκρότηση  της  επιτροπής  και 
δεν  ε ίμαστε  αντίθετο ι  στη  μεταφορά  του  συνόλου  των  αρμοδιοτήτων  που 
μπορεί  να τα λε ιτουργήσει  ο πρώτος βαθμός.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  πολύ  τον  κύριο  Περιφερειάρχη.   Κύριε  Κόκκινε ,  θέλετε  να 
κάνετε  χαιρετ ισμό ή να τοποθετηθεί τε ;   Έχετε  το  λόγο.
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Θα  ήθελα  κα ι  εγώ  με  τη  σειρά  μου  να  καλημερίσω  όλα  τα  στελέχη  του 
Περιφερε ιακού  Συμβουλίου.  Να  ευχηθούμε  τόσο  εγώ  όσο  και  τα  μέλη  της 
παράταξής  μας  καλή  ανάρρωση  στον  Γ ιώργο  τον  Πουσσαίο.   Να  πω  ότ ι  με  
ιδ ια ί τερη προσοχή  ακούσαμε κα ι  τ ις  τοποθετήσεις  κα ι  τους  χαιρετισμούς και 
του  κυρίου  Περιφερε ιάρχη  και  του  κύριου  Υπουργού  κα ι  του  Γεν ικού 
Γραμματέα κα ι  του δημάρχου της Κω.

Δράττομαι  της  ευκαιρίας  ακούγοντας  αυτούς  τους  χαιρετισμούς  κα ι 
σεβόμενος  και  τον  χρόνο  αλλά και  τα  πολλά θέματα τα οποία έχουμε  να  πω 
αν  μη  τ ι  άλλο  κα ι  παίρνοντας  την  τοποθέτηση  του  δημάρχου  της  Κω  ότ ι 
καταγράφηκε  αυτό το  οποίο βλέπουμε πραγματικά όλοι  μας.

Γ ιατί  ούτε  πρέπει  να  στρουθοκαμηλίζουμε,  ούτε  να  κρυβόμαστε  πίσω 
από το  δάχτυλό  μας.   Υπάρχουν  πάρα πολλά  προβλήματα,  υπάρχουν  πάρα 
πολλά  ζητήματα  για  τα  οποία  απαιτε ίται  πρώτον  άμεσες  ενέργειες  κα ι 
δεύτερον συνεργασία.

Όσο   υπάρχει   θολό  τοπίο  στ ις  αρμοδιότητες,  όσο  δεν  υπάρχει 
πολιτ ική  βούληση  τα  λ ιμνάζοντα  νερά  θα  γίνοντα ι  ακόμα  χε ιρότερα  κα ι  δεν  
θα ξεδιαλύνει  το τοπίο.

Το   άλλο,  κα ι  κλε ίνω  τη  σύντομη  τοποθέτησή  μου,  το  οποίο  ήθελα  να 
πω  είνα ι  το  εξής:   Θα  παρακαλούσα  εάν  έχουν  τον  χρόνο  ο ι  εκπρόσωποι 
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της  Κυβέρνησης  να  μείνουν,  γ ιατ ί  εδώ  έχουμε  σήμερα  να  συζητήσουμε 
κάποια θέματα τα οποία ε ίναι  ιδ ια ί τερα ενδιαφέροντα.

Όμως,  πρέπει  να  θυμίσω  και  κάτ ι  στο  προεδρε ίο.  Ότι  την  περασμένη 
φορά  ε ίχε  τεθεί  θέμα  να  συζητηθε ί  το  ζήτημα  της  υγε ίας  κα ι  βρ ισκόμαστε 
στο  νησί  του  Ιπποκράτη.  Τα  προβλήματα  ε ίναι  πολλά,  δεν  χρε ιάζεται  να 
πλατειάσω  εγώ.   Από  κέντρα  υγείας  κα ι  ιατρε ία  που  ε ίνα ι  κλε ιστά  από  την 
Τρατιμάχεια  ως  τη  γε ιτον ική  Ψέριμο,  από  προβλήματα  σε  νοσοκομε ία  και 
ούτω το κάθε εξής.

Όμως  δεν  ε ίδαμε  αυτό  το   θέμα  να  μπαίνε ι  στην  ημερήσια  διάταξη. 
Εγώ  θα  ήθελα  αν  υπάρχε ι  δυνατότητα  να  το  συζητήσουμε  σήμερα  ή 
τουλάχιστον  να γίνε ι  μια συζήτηση.  Πρόταση το  καταθέτω.

Δεύτερο  θέμα  ε ίναι  το  εξής,  προχθές  ψηφίστηκε  το  μεσοπρόθεσμο 
οικονομικό  πρόγραμμα  στη  Βουλή  και  έγ ινε  αναφορά  κα ι  γ ια  επε ισόδια  τα 
οποία  δυσφήμισαν  τον  τουρισμό  μας.  Επεισόδια  μέσα  στο  υπόγε ιο  του 
ΜΕΤΡΟ  δεν  έγιναν  από  δ ιαδηλωτές.  Κάποιοι  προκάλεσαν  κα ι  κάποιοι  ε ίχαν 
εντολή  να καταστείλουν αυτή την  κ ινητοποίηση.

Ούτε  μέσα  σε  συνδικαλιστ ικές  ομοσπονδίες  βρέθηκαν  κυνηγημένοι 
διαδηλωτές.  Και  αυτή  η  δυσφήμιση  δεν  προήλθε  από  αυτούς  που 
αγωνίζονται  και  αγωνιούν.

Επίσης πρέπει  να πω ότ ι . .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Κόκκινε ,  θα τοποθετηθεί τε  στη συνέχεια,  σας παρακαλώ πολύ.
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Όχι,  κλείνω,  κλείνω  γιατ ί  θέλω  να  συζητηθεί  αυτό  το  θέμα.  Το  βάζω  ως 
θέμα  δ ιότ ι  αυτοδιαφημιζόμαστε  γ ια  κάποια  ζητήματα  εδώ  στη  Δωδεκάνησο 
αλλά μέσω αυτού του προγράμματος  θα  χαθούν  κεκτημένα.  Γ ια αυτό δεν  θα 
συζητήσουμε;

Και  ένα  τρί το  θέμα  κα ι  κλείνω  με  αυτό  ε ίναι  κάποια  λει τουργικά 
ζητήματα  που  αφορούν  την  Περιφέρεια.   Γ ίνονται  συναντήσεις  από  τον 
κύριο  Περιφερε ιάρχη  κα ι  από  τους  κύριους  Αντ ιπεριφερε ιάρχες  με  τον 
Πρωθυπουργό,  με  τους  Υπουργούς.  Τ ι  έχουμε  αποκομίσει  από  αυτές  τ ις 
συναντήσε ις ;   Υπάρχουν  κάποιες  δεσμεύσεις  ή  ε ίναι  επικοινωνιακού 
χαρακτήρα του διλέπτου ή του τριλέπτου όπως ακούσαμε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θα ενημερώσω,  κύριε Κόκκινε .
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Εν  πάση  περιπτώσει ,  εγώ  ζητώ  να  μπουν  πακέτο  αυτά  τα  τρία  θέματα  κα ι 
όχι  ξεχωριστά.   Και  θα  μου  επιτρέψει  το  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  διότι  
υπήρχε  και  μια  άποψη  να  βάλουμε  συμβολικά  το  εθνικό  μας  σύμβολο  γ ια 
αυτά τα οποία έγιναν εδώ.

Εμείς  θα  καταθέσουμε  εδώ  μπροστά  για  λ ίγα  λεπτά  μια  φανέλα  της 
Εθνικής  Ελλάδος  που  στέλνε ι  ένα  μήνυμα.  Πρώτα  από  όλα  το  μήνυμα  της 
Ελλάδος που αγωνίζετα ι και  αγωνιά.  Και  το  δεύτερο,  της Ελλάδος που θέλει 
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συναίνεση  κα ι  συνεργασία  πίσω  από  ψευδοχαρακώματα  που  κάποιοι 
στήνουν  κα ι  π ίσω από τα εκβιαστ ικά διλήμματα που κάποιοι  θέτουν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  τον  κύρ ιο  Κόκκινο.  Η  κυρία  Καφαντάρη  γ ια  μ ια  σύντομη 
τοποθέτηση  δυο  λεπτά.   Είναι  ένας  χαιρετισμός  ε ίπαμε,  μην  ξεφεύγουμε. 
Όταν μπούμε στα θέματα θα τα συζητήσουμε όλα.
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Συγνώμη,  δεν  ε ίμαστε στο θέμα του ΕΣΠΑ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Όχι,  όχ ι ,  δεν  έχουμε μπει .  Έναν χαιρετισμό ε ίπαμε.
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Το  σύντομο  από  εμάς,  κύρ ιε  Νικητ ιάδη,  ε ίναι  σε  ότ ι  έχει  να  κάνει ,  γ ιατ ί  μας 
προκαλε ίται ,  με  τα  επε ισόδια  του  Συντάγματος.  Και  αν  αυτό  εσε ίς  το 
εκλαμβάνετε  ως Κυβέρνηση ως δυσφήμιση για  τον  τουρίστα ε ίνα ι  πάνω από 
πρόκληση.   Διότ ι  όταν  έχουν  μπει  εκατοντάδες  πολίτες  που  βγήκαν  να 
διαμαρτυρηθούν  χωρίς  κουκούλες  στα  νοσοκομεία  από  την  αστυνομία  και 
το  τρίπτυχο  προβοκάτσιας  που  ε ίναι  Χρυσαυγίτες ,  Ασφαλίτες  και 
Κουκουλοφόροι  και  με  αποδείξε ις  εδώ  και  χρόνια  το  ΠΑΜΕ  καταθέτε ι  στους 
υπουργούς κατά  καιρούς  στοιχεία  συγκεκρ ιμένα  κάποια από οποία κα ι  στον 
χθεσινό ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ τον  οποίο έχω μαζ ί μου και  μπορείτε  να τα δ ιαβάσετε  
αν δεν  το  έχετε  διαβάσει ,  μιλάμε γ ια συγκεκρ ιμένα στοιχεία .

Μαζέψτε,  λο ιπόν,  τους  προβοκάτορες  κα ι  τους  ασφαλίτες  και  το 
παρακράτος  που  έχετε  δημιουργήσει  και  μετά  αντί  να  ανησυχε ίτε  γ ια  τον 
τουρισμό,  εγώ  θα  σας  έλεγα  να  ανησυχεί τε  πιο  πολύ  για  την  τρομοκρατία 
που ασκε ί  η  Κυβέρνηση στο λαό γ ια να φύγε ι  από τη διαμαρτυρία…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε,  κυρία Καφαντάρη.
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Κύριε Πρόεδρε,  αυτό που κάνετε  ε ίναι  λάθος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Είναι  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο,  συζητάμε  θέματα  τα  οποία  πρέπει  να 
απασχολούν τη  Βουλή  των  Ελλήνων.
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Έπρεπε  να  σταματήσετε  κα ι  τον  Υφυπουργό  τώρα.  Γ ιατί  δεν  σταματήσατε 
τον  κύριο Υφυπουργό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έναν  χαιρετ ισμό  έκανε  ο  Υπουργός  Τουρισμού  και  ε ίπε  γ ια  την  αύξηση  του 
τουρισμού που έχουμε στο νότιο  Αιγα ίο.  Σας παρακαλώ πολύ όλους. .
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Όχι,  κύρ ιε  Πρόεδρε.   Σας  παρακαλώ  πολύ,  επε ιδή  έθιξε  τα  γεγονότα  του 
Συντάγματος  κύριε  Πρόεδρε.  Γ ιατ ί  δεν  σταματήσατε  τον  κύρ ιο  Υφυπουργό 
όταν  μίλησε  για  το  Σύνταγμα;   Δεν  μπορούμε  να  τοποθετηθούμε  εμε ίς  οι  
παρατάξε ις;   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Τελε ίωσε,  κυρ ία Καφαντάρη.  Το λόγο  έχε ι  ο  κος Συρμαλένιος.
Κος ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ:
Καταρχήν  από  την  πλευρά  μας  θέλουμε  να  καλημερίσουμε  όλες  και  όλους 
τους  παρευρισκόμενους.  Να  ευχαριστήσουμε  για  τη  φιλοξεν ία  κα ι  τον 
Δήμαρχο  της  Κω  που  παρευρίσκετα ι  εδώ  και  να  χαιρετίσουμε  και  την 
παρουσία  και  των  άλλων  δημάρχων  που  παρόλο  ότ ι  ε ίμαστε  στα 
Δωδεκάνησα  συνεδριάζει  η  τοπική  Ένωση  Δήμων  και  Κοινοτήτων 
Κυκλάδων  σε  μια  περ ιοχή δε ίχνοντας  έστω και  με  αυτό το  συμβολικό  τρόπο 
ότι  η  περ ιοχή  μας  πρέπει  να  ε ίναι  εν ια ία,  το  νότ ιο  Αιγα ίο,  κα ι  όχι  να 
χωριζόμαστε σε φέουδα.

Δεύτερο  θέμα  που  θέλω  να  πω  εν  συντομία,  ε ίναι  ότι  εμείς  θέλουμε 
για  άλλη  μια  φορά  να  καταθέσουμε  τη  διαμαρτυρία μας  διότι  στην  αρχή των 
συνεδριάσεων  κάθε  Περιφερειακού  Συμβουλίου  θα  έπρεπε  να  απαντώνται 
ερωτήσεις  κα ι  επερωτήσεις  που έχουμε  θέσει  εδώ και  αρκετό  κα ιρό κα ι  κατ΄ 
επανάληψη  όχι  μόνο  εμείς  από  την  πλευρά  μας  σαν  Παράταξη  Πολίτες  
Κόντρα  στον  Καιρό,  αλλά  κα ι  άλλες  παρατάξεις .   Κάτ ι  το  οποίο  αναφέρθηκε 
και  στο  προηγούμενο  Νομαρχιακό  Συμβούλιο  ότι  ο ι  ερωτήσεις  τουλάχιστον 
θα  απαντώνται  γραπτά,  οι  δε  επερωτήσεις  θα  απαντώνται  προφορικά  και 
θα γίνεται  συζήτηση.

Δυστυχώς  ούτε  ο  κανονισμός  έχει  ψηφιστε ί  παρά  το  γεγονός  ότι 
ισχύει  ένας  κανονισμός  των  περιφερειαρχών  που  έχουν  συντάξει  ο ι  13 
Περιφερε ιάρχες  της  χώρας  και  αυτό  δημιουργεί  συνεχώς  μια  απαξίωση  κα ι 
μια υποβάθμιση των παρατάξεων της με ιοψηφίας.

Εμείς  έχουμε  θέσε ι  κατ΄  επανάληψη  πάρα  πολλά  ζητήματα  και  τα 
θέματα  της  υγε ίας  τα  οποία  εθεωρείτο  ότ ι  θα  συζητηθούν  σήμερα.  Από  ότι 
άκουσα  από  τον  κύριο  Πρόεδρο  που  έτυχε  να  συναντηθούμε  στην  Αμοργό 
μου  ε ίπε  ότι  θα  συζητηθούν  στο  επόμενο.  Εν  πάση  περιπτώσει ,  δεν 
μπορούμε  συνεχώς  να  μεταθέτουμε  ζητήματα  τα  οποία  ε ίναι  καίρ ια  κα ι 
κρίσ ιμα γ ια  την  περ ιοχή μας.  

Θέλω  να  πω  επίσης  ότι  έχουμε  πάρει  κα ι  ένα  έγγραφο  από  μια 
δημοτική  κίνηση  της  Κω,  τη  Συμπαράταξη  Ελπίδας,  που  θέτε ι  ζητήματα 
υδάτινου  δυναμικού,  δ ιαχείρ ισης  απορριμμάτων,  κατάργησης  των  Δ.Ο.Υ. 
κλπ.   Μια  σειρά  ζητήματα  τα  οποία  ε ίναι  ζητήματα  που  μας  αφορούν  και 
εμάς ως Περιφέρεια και  ως Περιφερε ιακό Συμβούλιο.

Και  θα  έλεγα  ότι  μαζ ί  με  αυτά  τα  οποία  έβαλε  ο  κύρ ιος  Δήμαρχος  για 
τα  θέματα  των  αρμοδιοτήτων  που  εν  μέρει  υπήρξε  μια  απάντηση  εδώ  από 
τον  κύριο  Περιφερε ιάρχη  θα  έλεγα  ότ ι  θα  έπρεπε  να  αποτελούν  ζητήματα 
μιας  κα ι  βρισκόμαστε  στο  νησί  της  Κω  και  οι  κατ΄  εξοχήν  αρμόδιοι  της 
τοπικής  Αυτοδιοίκησης  της  Κω  θέτουν  αυτά  τα  ζητήματα,  δεν  μπορούμε  να 
φεύγουμε  από  εδώ  και  να  μην  αναφερόμαστε  κα ι  να  μην  συζητάμε  αυτά  τα 
θέματα.
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Και  τελειώνω,  κύριε  Πρόεδρε,  λέγοντας  ότ ι  με  αφορμή τα  γεγονότα  τα 
οποία  συνέβησαν  όλη  την  προηγούμενη  εβδομάδα  αλλά  όχ ι  μόνο  στην 
Αθήνα,  θέλω  να  πω ότι  από την  πλευρά μας  θεωρούμε  ότι  η  εβδομάδα που 
πέρασε θα γραφεί  με  τα μελανότερα χρώματα στην  ιστορία της χώρας μας. 

Να  χαιρετ ίσουμε  τον  αγωνιζόμενο  ελληνικό  λαό  στην  πλατεία 
Συντάγματος  και  σε  όλες  τ ις  πλατε ίες  της  χώρας,  να  καταδικάσουμε  με  τον 
πιο κατηγορηματικό  τρόπο τον  εκβιασμό και  την  τρομοκρατία  που ασκήθηκε 
από  την  Κυβέρνηση  για  να  περάσει  ένα  μεσοπρόθεσμο  πρόγραμμα 
κοινωνικής  χρεοκοπίας  κα ι  εξαθλίωσης  του  ελληνικού  λαού  και 
ξεπουλήματος  της  δημόσιας  περ ιουσίας.  Και  να  πούμε  ότ ι  ο  αγώνας 
συνεχίζεται  και  θα  συνεχ ιστεί  δ ιότ ι  αυτά  τα  μέτρα  ε ίναι  πάρα  πολύ  σκληρά 
και  δεν  θα περάσουν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε,  κύρ ιε  Συρμαλένιο.  Ο  κύριος  Χρυσόγελος  σύντομα  και 
εκείνος για μια τοποθέτηση.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Είναι  σημαντ ικό  που  συνεδριάζουμε  κα ι  σε  άλλες  περιοχές  πέρα  από  τη 
Σύρο  που  ε ίναι  η  έδρα  της  Περιφέρειας,  αλλά  αυτό  που  ε ίχαμε  συμφωνήσει 
στο  Περιφερειακό  Συμβούλιο  ε ίνα ι  ότι  θα  υπάρχε ι  χρόνος  για  να  συζητάμε 
σε κάθε περιοχή τα θέματα της περιοχής.

Αυτή  ε ίνα ι  και  η  σημασία  όταν  πηγαίνουμε  εκτός  της  έδρας  της 
Περιφέρε ιας.  Δηλαδή  ε ίμαστε  στην  Κω,  πρέπει  να  συζητάμε  για  μ ια  ώρα  τα 
θέματα  της  Κω.   Και  νομίζω  ότ ι  αυτό  δεν  πρέπει  να  το  ξεχνάμε,  στα  θέματα 
ημερήσιας  δ ιάταξης  πρέπει  να  υπάρχε ι  χρόνος  ώστε  οι  τοπικοί  φορε ίς  να 
θέτουν  θέματα  κα ι  ο ι  περιφερε ιακοί  σύμβουλοι  να  τοποθετούντα ι  πάνω  σε 
αυτά τα θέματα.   Αυτό ως προς το διαδικαστικό.

Το  δεύτερο,  φαντάζομαι  ότ ι  μετά  από  αυτό  τον  πρώτο  κύκλο 
τοποθέτησης  θα  περάσουμε  στ ις  απαντήσε ις  των  επερωτήσεων.  Είμαστε 
στην  8 η  συνεδρίαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου.  Πρέπει  το 
Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  να  δείξε ι  ότ ι  ξέρει  τ ι  σημαίνε ι  δημοκρατική 
διαχείρ ιση μιας λει τουργίας ενός εκλεγμένου θεσμού.

Εμείς  έχουμε  θέσε ι  μ ια  σε ιρά  από  θέματα  τα  οποία  συνεχίζουν  να 
ε ίναι  επίκαιρα,  δεν  έχουμε  απαντήσεις  όπως  στα  θέματα  της  υγε ίας. 
Παρόλο  ότι  δεν  γ ίνετα ι  συνεδρίαση  σήμερα  εδώ  με  αυτό  το  θέμα,  ξέρουμε 
πολύ  καλά  ότι  στην  Κω  υπάρχε ι  πολύ  σοβαρό  πρόβλημα.  Εχθές  ε ίχαμε 
κάνει  επίσκεψη στο νοσοκομε ίο ως παράταξη Οικολογικός Άνεμος.

Το  νοσοκομε ίο  της  Κω  δεν  έχει  παιδίατρο  πλέον  σε  μ ια  εποχή 
μάλιστα  που  ε ίνα ι  πολύ  σημαντική.  Έχε ι  πρόβλημα  με  το  καρδιολογικό  και  
έχει  κα ι  πολλά άλλα προβλήματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κύρ ιο Χρυσόγελο.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Θα ήθελα μερικές απαντήσεις κα ι  σε θέματα κοινωνικής  πολιτ ικής.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θα  τα  συζητήσουμε  αυτά  μεταξύ  μας  τα  θέματα,  έναν  χαιρετ ισμό  κάνουμε. 
Και  να  ε ίνα ι  τα  θέματα  των  επερωτήσεων  επαναλαμβάνω  θέματα  που 
αφορούν το Περιφερε ιακό Συμβούλιο.  

Θέματα  τα  οποία  ε ίναι  γ ια  γενική  ενημέρωση  κλπ. ,  γεν ικού 
ενδιαφέροντος  θα  συζητάμε  σε  κάποια  περ ιφερειακά  συμβούλια  κάποια 
θέματα.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Μισό  λεπτό,  ο  κανονισμός  λέει  ότ ι  ο ι  επερωτήσεις  προφανώς  πρέπει  να 
ε ίναι  μέσα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ποιες εννοεί τε  επερωτήσεις.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Να  σας  πω,  τα  θέματα  της  υγε ίας.  Γ ια  παράδειγμα  πολιτ ική  για  την  υγε ία 
ε ίναι  κα ι  θέμα του Περιφερειακού Συμβουλίου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θα είνα ι  στο  επόμενο  Περιφερε ιακό Συμβούλιο θέμα.   Να τελειώσουμε όμως 
τα θέματα γ ιατί  έχουμε 20 θέματα.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Ναι,  να  σας  πω.   Στα  θέματα  της  αλιε ίας  επε ιδή  ε ίχαμε  κα ι  πρόσφατα  μια 
συνάντηση  με  την  κυρία  Δαμανάκη,  η  κυρία  Δαμανάκη  επιβεβαίωσε  ότι  η 
Ελλάδα  θα  παραπεμφθεί  στο  ευρωπαϊκό  δικαστήριο  γ ια  παραβίαση  του 
μεσογε ιακού  κανονισμού  γ ια  την  αλιε ία.   Είχα  ρωτήσει  τον  περ ιφερειάρχη,  
μου  ε ίπε  ότι  δεν  υπάρχει  τέτοια  υπογραφή  από  τον  πρώην  Υπουργό, 
διαλύθηκε  το  Υπουργε ίο  και  μερ ικές  μέρες  πριν  δ ιαλυθεί  το  Υπουργείο 
Θαλασσίων  Υποθέσεων,  Νήσων  κα ι  Αλ ιε ίας  υπέγραψε  την  εξαίρεση  όλου 
του νότ ιου Αιγαίου από την  εφαρμογή  του κανονισμού.

Βεβαίως,  αλλά πρέπει  να απαντήσουμε επί  της ουσίας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Δεν  έχουμε  μπει  ακόμα στη  δ ιαδικασία.   Το λόγο  έχει  ο  κος  Περιφερειάρχης 
και  θα μπούμε εν συνεχε ία στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Κύριε  Πρόεδρε,  παίρνω  το  λόγο  γ ια  να  ξεκαθαρίσουμε  ορισμένα  πράγματα. 
Όλο  αυτό  το  χρονικό  διάστημα  αυτό  το  οποίο  προσπαθούμε  ε ίναι  να 
υπάρξε ι  ένας εποικοδομητικός  διάλογος  μέσα σε αυτό το  όργανο κα ι  κυρ ίως 
να  ασχοληθούμε  με  ζητήματα  που  άπτονται  κα ι  των  αρμοδιοτήτων  μας  κα ι  
κυρίως  που  να  παίρνουν  θέση  σε  δ ιάφορα  ζητήματα  που  απασχολούν  την 
Περιφέρε ιά μας.

Γ ια  να  μπορέσεις  να  ασχοληθε ίς  με  ζητήματα  γενικότερου 
ενδιαφέροντος  βεβαίως αλλά  που  αφορούν  την  περιοχή  μας  και  που πρέπει 
η  παρέμβασή  μας  να  ε ίναι  καθοριστική  γ ια  να  έχε ι  και  αποτέλεσμα,  πρέπει 
να έχουμε μια ε ικόνα.  
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Πρέπει  να  υπάρχει  μ ια  ε ικόνα  καταγεγραμμένη  προκειμένου  να 
παρουσιάσουμε  στο  Περιφερειακό  Συμβούλιο  γ ια  την  υγεία ,  τ ι  προβλήματα 
έχουμε,  τ ι  προσωπικό  υπάρχει ,  ποια  νοσοκομεία  έχουμε,  ποια  κέντρα 
υγείας,  ποια πολυδύναμα, ποια αγροτ ικά.  Πρέπει  να υπάρχε ι μια ε ικόνα.

Είπαμε  ότ ι  αυτή  τη  στιγμή  γίνεται  η  καταγραφή  κα ι  συλλέγουμε  τα 
στοιχε ία  προκε ιμένου σε  μ ια  περ ιοχή η  οποία θεωρείται  κρ ίσιμη από άποψη 
προσέγγισης  όπως  ε ίνα ι  η  Νάξος,  εκεί  θα  γίνε ι  η  συζήτηση  γεν ικευμένη  για 
τα προβλήματα υγείας στην  Περιφέρειά μας.

Επίσης,  ζητήματα  τα  οποία  έχουν  να  κάνουν  με  κυβερνητική  αν 
θέλετε  δράση,  καλε ίται  το  Περιφερειακό Συμβούλιο  και  ο  Περ ιφερειάρχης να 
απαντήσει  εάν  κάποιος  Υπουργός ή  αν  έχει  βγει  ενια ία  υπουργική  απόφαση 
ή  αν  έχει  συζητήσει  κάποιος  συνάδελφος  Περιφερε ιακός  Σύμβουλος  με  την 
κυρία  Δαμανάκη  που  εγώ  δεν  ε ίχα  την  τ ιμή  να  μιλήσω  μαζ ί  της  γ ια  να  μου 
αναλύσει  και  εμένα την  πολιτ ική  γ ια την  αλιε ία.   

Εγώ  πώς  να  τοποθετηθώ  αν  δεν  έχω  ενημέρωση  από  το  αντίστοιχο 
φορέα  ε ίτε  ε ίναι  η  κυρ ία  Δαμανάκη  ε ί τε  ε ίνα ι  το  Υπουργείο  Αλιε ίας  κα ι 
Νησιωτικής Πολιτ ικής.

Θέλω  να  πω  λοιπόν  ότ ι  καλό  ε ίναι ,  ωραίο  ε ίναι  να  συζητάμε,  να 
παίρνουμε  θέση  γ ια  όλα  αυτά  τα  ζητήματα  και  βεβαίως  όλοι  θα 
συμφωνήσουμε  ότ ι  πρέπει  να  στελεχωθούν  όλες  οι  δομές  υγε ίας.  Όλοι  θα 
συμφωνήσουμε  ότ ι  πρέπει  να προστατεύσουμε το  θαλάσσιο πλούτο μας.  

Λέω  όμως,  ότ ι  ε ίναι  ζητήματα  τα  οποία  μπορούμε  να  έχουμε  μια  θέση 
εφόσον  βεβαίως  έχουμε  και  γνώση  του  αντικε ιμένου.   Θα  επαναλάβω  γ ια 
μια  ακόμα  φορά  γ ια  να  μην  υπάρχε ι  παρεξήγηση,  θα  παίρνετε  απάντηση  σε 
ζητήματα  κα ι  γραπτώς  και  προφορικώς  σε  ζητήματα  που  ε ίνα ι 
αρμοδιοτήτων  μας  και  βεβαίως  δράσεών  μας,  δεν  μπορώ  εγώ  να 
απολογηθώ  ούτε  να  εκφέρω  άποψη  εάν  τα  πολεμικά  πλοία  θα 
προσεγγίσουν την  τάδε περιοχή.   Δεν  μπορώ,  δεν  ε ίναι αρμοδιότητά μου.

Ζητήματα  που  έχουν  να  κάνουν  με  εξωτερ ική  πολιτ ική  υπάρχε ι  το 
Υπουργείο  Εξωτερικών,  υπάρχε ι  η  Βουλή,  έχετε  αν  θέλετε  παρουσία  στη 
Βουλή  να  πάρετε  την  απάντηση  από  τον  καθ΄  ύλην  αρμόδιο  που  ε ίναι  το  
Υπουργείο Εξωτερικών  ή το Υπουργε ίο Εθνικής Άμυνας.   

Εγώ  δεν  μπορώ  να  απαντήσω  για  αυτά  τα  ζητήματα.   Θα  απαντήσω 
όμως  σε  όλες  τ ις  ερωτήσεις  και  σε  όλες  τ ις  επερωτήσεις  που  έχουν  να 
κάνουν  με  τη  δράση  του  Περιφερε ιακού  Συμβουλίου.  Έτσι ,  γ ια  να  μην 
υπάρχουν  παρεξηγήσεις .  Και  δεν  πρόκει τα ι  εγώ  σε  κάθε  ερώτηση  η  οποία 
γίνεται  κα ι  που  δεν  ε ίναι  αρμοδιότητά  μας  να  απαντάμε  εμείς.  Ένα  ε ίναι 
αυτό.  

Δεύτερον,  βεβαίως  επιδιώκουμε  τη  συνέργια  και  βεβαίως  θέλουμε  τη 
συνεργασία  κα ι  βεβαίως  θέλουμε  αυτό  το  όργανο  να  κάνει  μια  παραγωγική 
δουλειά.  Είναι  συλλογικό  όργανο,  υπάρχουν  απόψεις  διαφορετ ικές.   Μέσα 
από  τη  σύνθεση  μπορεί  να  βγει  πραγματικά  μια  θέση  η  οποία  να  εκφράζε ι  
το σύνολο  αν θέλετε  του Περιφερειακού Συμβουλίου.

8 η  ΣΥΝ ΕΔ Ρ ΙΑΣ Η  ΠΕ Ρ ΙΦΕ Ρ Ε ΙΑ ΚΟΥ  ΣΥΜ ΒΟΥ Λ ΙΟΥ  Τ ΗΣ  2 α ς  ΙΟΥ Λ ΙΟ Υ  2011

22



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Κάνουμε  προσπάθειες  όλοι  μας,  βεβαίως ο  καθένας  έχε ι  τ ις  πολιτ ικές 
του  απόψεις ,  έχει  τ ις  πολιτ ικές  του  θέσεις,  αυτή  ε ίναι  η  δημοκρατία.  Τα 
κόμματα  ε ίναι  συστατικά  της  δημοκρατίας,  ε ίναι  πυλώνες  της  δημοκρατίας 
και  βεβαίως εκφράζονται  και  ελεύθερα.

Και  βεβαίως  υπάρχε ι  και  η  αντ ιπολίτευση.   Λέω  όμως  ότ ι  αυτό  το 
οποίο  θέλουμε  να  παινευόμαστε  κα ι  να  υπερηφανευόμαστε  ε ίναι  ότ ι  αυτή  η 
Περιφέρε ια  αυτή  τη  στιγμή  στο  σύνολο  της  χώρας  ε ίνα ι  ένα  παράδε ιγμα. 
Δεν  ε ίναι  μ ικρή  υπόθεση  πραγματικά  κα ι  αυτό  που  ε ίπε  ο  Υπουργός,  ότι 
αυτή η περ ιοχή θα δώσει  ακόμα και  μια οικονομική ανάσα στη χώρα μας.

Και  θέλω  να  σας  πω  ακόμα  περισσότερο,  όλη  αυτή  η  προσπάθεια  η 
οποία  γ ίνετα ι  δίνε ι  και  κάποια  προοπτική.  Είνα ι  η  πρώτη  φορά  ίσως  όπου 
αυτή τη  στ ιγμή κλείνονται  συμβόλαια γ ια την  επόμενη περίοδο τρ ιετ ίας.   

Λοιπόν,  άρα  να  τα  συζητήσουμε  όλα.  Και  βεβαίως  κλε ίνω  λέγοντας 
ότι  εκφραστής  της  τοπικής  κοινωνίας  κα ι  των  προβλημάτων  κυρίως  όταν 
εκφράζονται  μέσα από την  Αυτοδιο ίκηση ε ίναι  ο κύρ ιος Δήμαρχος.  

Ο  κύριος  Δήμαρχος  παρουσίασε  τ ις  θέσεις  του,  παρουσίασε  τ ις 
προτάσεις  του,  δώσαμε  μια  καταρχήν  απάντηση.  Θα  συνεχ ίσουμε  αυτό  το 
διάλογο κα ι  αυτή τη συνεργασία την  οποία έχουμε προς όφελος βεβαίως κα ι 
του νησιού αλλά κα ι  γεν ικότερα της Περιφέρειάς μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  τον  κύρ ιο  Περιφερε ιάρχη.  Έχει  δ ιαπιστωθεί  απαρτία ,  46 
παρόντες  περιφερε ιακοί  σύμβουλοι .  Και  ξεκ ινάει  η  8 η  τακτική  συνεδρίαση 
του  Περιφερε ιακού  Συμβουλίου  Νοτίου  Αιγαίου.   Ευχαριστώ  όλους  τους 
προσκεκλημένους που παρευρέθηκαν.   

Κύριε Ζωγραφίδη,  δεν  έχετε  το  λόγο.  Έδωσα το  λόγο  στους αρχηγούς 
των παρατάξεων.
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Ένα  λεπτό,  γ ια  να  ξεκαθαρίσουμε  κάτ ι .   Από  την  πλειοψηφία,  από  τον 
Περιφερε ιάρχη  ή  τους  Αντ ιπερ ιφερειάρχες  σε  ζητήματα  τα  οποία  πρέπει  να 
λάβε ι  γνώση το  Περιφερειακό Συμβούλιο.  Εγώ θα κάνω ανακοίνωση μετά σε 
ότι  αφορά  τ ις  συναντήσε ις  που  ε ίχαμε  με  τον  Υπουργό  Εσωτερ ικών  και  
βεβαίως  με  τον  Πρωθυπουργό.  Θα  κάνω  την  ανακοίνωση.   Αλλά 
ανακοινώσεις  γ ια  δραστηριότητα  των  συμβούλων  ή  των  παρατάξεων, 
υπάρχε ι ;  

Απλώς  και  αυτό  ε ίναι  ένα  ζήτημα  που  στον  εσωτερικό  κανονισμό 
πρέπει  να  το  λύσουμε.  Να  ε ίνα ι  καθαρά  τα  πράγματα.  Να  ξέρουμε  πως 
γίνοντα ι  ο ι  ανακοινώσεις,  ποιος  κάνε ι  τ ις  ανακοινώσεις  κλπ.  γ ιατί  αυτό 
όντως  ε ίναι  ένα  πρόβλημα.  Ο  καθένας  μπορεί  να  έχε ι ,  να  θέλει  μάλλον 
μέσα  σε  αυτό  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  να  παίρνει  θέση  για  ορισμένα 
πράγματα.   

Αλλά  λέω  και  πάλι  κα ι  ίσως  ε ίναι  λάθος  που  δεν  μπήκαμε  κατευθείαν 
να  συζητήσουμε  τον  εσωτερικό  κανονισμό,  να  το  κλε ίσουμε  κα ι  αυτό  κα ι  να 
μην υπάρχουν τριβές.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε  Ζωγραφίδη,  δεν  σας  έχω  δώσει  το  λόγο.  Να  ξεκ ινήσει  η  συνεδρίαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου.  
Κος ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ:
Κύριε  Περ ιφερειάρχα,  σας  παρακαλώ  έχω  ένα  θέμα  μείζον  γ ια  τη 
Δωδεκάνησο.  Πρέπει  να το θέσω.   Πως θα γ ίνε ι ,  πότε θα το θέσω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Εσείς θα το θέσετε ;   
Κος ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ:
Εγώ  ε ίμαι  από  τον  κόσμο  που  με  ψήφισε  κα ι  θέλω  ένα  λεπτό,  κύρ ιε 
Πρόεδρε,  να το  θέσω.

Κύριε  Περ ιφερειάρχα,  εγγράφως  στις  2  Φεβρουαρίου  σας  έθεσα  το 
θέμα του 75% των εσόδων που παίρνε ι  η  Δωδεκάνησος από την  εκποίηση ή 
τη  διαχείρ ιση  της  δημόσιας  περ ιουσίας.   Δεν  μου  δώσατε  απάντηση.   Σας 
επισκέφθηκα  στο  γραφείο  σας  και  σας  ε ίπα,  καλέστε  τους  βουλευτές  του 
νομού,  κάντε  κάθε  ενέργεια.  Εγώ  την  επιστολή  δεν  θα  τη  δημοσιεύσω,  θα 
χάσουμε κα ι  τα  αυγά και  τα  καλάθια.

Απεναντίας  με  διαβεβαιώσατε  ότ ι  δεν  υπάρχε ι  κανένα  πρόβλημα,  τα 
ε ίπατε  στ ις  τηλεοράσεις  κα ι  στον  τύπο  και  σήμερα  αυτό  το  έσοδο  των 
Δωδεκανησίων  από την  δωδεκανησιακή περιουσία έχει  απολεστε ί .

Παρακαλώ,  κύρ ιε  Περιφερε ιάρχα,  να  μου  πείτε  τ ι  θα  πράξετε  ούτως 
ώστε  αυτή  η  αδικ ία  να  αποκατασταθεί  δ ιότ ι  φέρετε  και  εσείς  την  ευθύνη 
όπως και  όλοι  εμείς μαζ ί  απέναντ ι  στους πολίτες  μας.  

Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κύριος Περιφερειάρχης μια σύντομη απάντηση.
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Πιστεύω  ότ ι  έχε ι  απαντηθε ί .    Μισό  λεπτό,  καταρχάς  σε  ότι  αφορά  το  75%.  
Το  ξέρετε  πολύ  καλά  ότι  ο  νόμος  δεν  άλλαξε.  Υπάρχε ι  μ ια  διαδικασία  η 
οποία έλαβε  χώρα πριν  3  μέρες  με τους φορείς.  Συζητήσαμε  και  πήραμε και 
κάποιες αποφάσεις.   

Ζήτημα  κατάργησης  του  75%  δεν  υπάρχε ι .  Και  γ ια  αυτό  λέω  ότι  αν 
θέλετε  και  αυτό  ε ίναι  ένα  ζήτημα  το  οποίο  αν  θέλετε  να  συζητηθεί  δεν  έχω 
καμία  αντίρρηση,  μόνο  που  πρέπει  να  συζητηθεί  λαμβάνοντας  υπόψη  όλες 
τ ις  πτυχές  του  προβλήματος.  Αλλά  προς  το  παρόν  τέτοιο  ζήτημα  δεν 
υπάρχε ι .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο  κύριος  Υφυπουργός  και  μετά  κύριε  Βαρκά,  γ ιατ ί  θέλει  να  φύγει  ο  κύρ ιος 
Υφυπουργός.
Κος ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ:
Ευχαριστώ  τον  Χαράλαμπο  τον  Κόκκινο  για  την  πρόσκληση  να  παραμείνω. 
Δεν  ήρθα  για  να  παραμείνω,  ήρθα  να  κάνω  έναν  χαιρετισμό,  έχω 
προγραμματίσε ι  δεκάδες  πράγματα  αλλά  δηλώνω  εδώ  ότι  οποτεδήποτε 
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προσκληθώ για  να  συζητήσουμε  κα ι  θέματα  της  αρμοδιότητάς  μου ε ίμαι  στη 
διάθεσή  σας  οποτεδήποτε,  το  δηλώνω,  κα ι  γ ια  όσες  ώρες  χρε ιάζεται .  Δεν 
έχω κανένα θέμα.

Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε πολύ τον  κύριο Υφυπουργό.  Το λόγο έχει  ο  κος  Βαρκάς.
Κος ΒΑΡΚΑΣ:
Κύριε  Πρόεδρε,  εκτός  από  αυτό  που  ε ίπε  ο  κος  Χρυσόγελος  κα ι  έχουμε 
δεσμευτεί  ότι  στα  νησιά  που  πηγαίνουμε  πρέπει  να  μας  απασχολούν  στο 
πρώτο  διάστημα  έστω  και  μια  ώρα  τα  θέματα  που  έχουμε  για  εκείνο  το 
νησί ,  γ ια  εκείνη εν  πάση περιπτώσει  την  περιοχή την  ιδ ια ίτερη μιας κα ι  από 
τον  Καλλικράτη,  δυστυχώς  που  θα  το  πω,  έχουν  καταργηθε ί  οι  έννοιες  κα ι 
της  Δωδεκανήσου  κα ι  των  Κυκλάδων  κα ι  πολύ  περισσότερο  των 
περιφερειακών ενοτήτων.

Το  θέμα  ε ίναι  ότ ι  τρέχουν  και  θα  πω  γ ια  τον  κύριο  Περιφερειάρχη 
αλλά  και  γ ια  τον  κύρ ιο  Νικητ ιάδη  που  φεύγει ,  υπάρχουν  προβλήματα  που 
τρέχουν  κα ι  τα  οποία  δεν  μπορεί  να  τα  παραπέμπουμε  ή  να  τα 
προσπερνάμε  εμε ίς  στο  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο.   Πέρα  από  το  γενικό  και  
το  μεγάλο  πρόβλημα  της  χώρας  μας  που  απασχολε ί  ιδ ια ί τερα  κα ι  τα 
Δωδεκάνησα που παρουσιάστηκαν σαν χώρος ευφορίας.

Μπορεί  πραγματικά  να  υπάρχουν  αυτοί  ο ι  πόροι ,  να  πηγαίνει  καλά  ο 
τουρισμός  αλλά  πάει  στ ις  μεγάλες  ξενοδοχε ιακές  μονάδες  κα ι  εκεί  θα 
με ίνουν  κα ι  δεν  θα  επανέλθουν  και  θα  αναδιανεμηθούν  τα  έσοδα  όπως ε ίπε 
και  ο Δήμαρχος της Κω.

Θέλω  εδώ  να  πω  σύντομα,  τρέχουν  θέματα  και  γ ια  τα  Δωδεκάνησα. 
Παράδειγμα,  το  θέμα  της  υγείας  που  ζητήσαμε  να  συζητηθε ί  εδώ  στην  Κω, 
θα πω εγώ για το  θέμα της Βοήθειας στο Σπίτ ι  που έρχετα ι .  

Έχουμε  εδώ  μια  επιστολή  προς  τον  Πρόεδρο  τον  κύριο  Γκούφα.   Και 
από  την  κυρία  Ρούφα  που  παρευρίσκετα ι  εδώ  που  ε ίναι  Πρόεδρος  της 
Κοινωφελούς  Επιχε ίρησης  Πρόνοιας  του  Δήμου  της  Κω.   Βλέπω  εγώ,  κύρ ιε 
Πρόεδρε,  ότ ι  η  Περ ιφέρεια  Νοτίου  Αιγα ίου  παίρνει  252.000  €  συνολικά  στη 
χώρα  μας  με  60.000.000  συνολικά.  Η  επόμενη  Περιφέρε ια  παίρνει  1 ,6 
εκατομμύρια Ευρώ.   Ένα μεγάλο θέμα.

Δεύτερο,  η  ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ μάθαμε  εχθές  ότι  σταματάει  τη  λε ιτουργία. 
Δεν  θα  προχωρήσει  με  την  απόφαση  του  Ελεγκτ ικού  Συνεδρίου.  Ο 
Πρόεδρος  της  ΤΕΔΚ  ο  Μιχάλης  ο  Κορδίνας  παραιτήθηκε  και  παραιτήθηκε 
και  από  Πρόεδρος.   Οι  ΠΕΔ  δεν  ξεκ ίνησαν  ακόμα  τη  λε ιτουργία.   Δεν  ξέρω 
βέβαια την  αντίστοιχη ΕΝΑΕ κλπ. ,  ας μας πε ι  και  ο Πρόεδρος.

Αυτά  όλα  ε ίναι  συγκεκρ ιμένα  γ ια  να  μην  μπορούμε  να  ενοποιήσουμε 
τ ις  δράσεις  μας  και  να  λύνουμε  τα  προβλήματα.  Εν  πάση  περιπτώσει , 
επανέρχομαι  στην  Κω.   Πέρα από το  θέμα της  δημόσιας περ ιουσίας που θα 
θίξε ι  κα ι  την  Κω  και  την  Ρόδο  ιδια ί τερα,  θέλω  να  κλε ίσω.  Έχετε  στα  χέρια 
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σας  κύριε  Πρόεδρε,  μ ια  πρόταση  του  Ιατρικού  Συλλόγου  της  Κω  γ ια  να 
κηρυχθεί  το Ασκληπιε ίο μνημε ίο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε  Βαρκά,  θα  δοθεί  ο  λόγος  εκτός  ημερήσιας  να  το  συζητήσουμε.   Σας 
παρακαλώ πολύ,  έχω ήδη,  υπάρχει .   Ολοκληρώστε,  σας παρακαλώ.
Κος ΒΑΡΚΑΣ:
Γιατί  ο  κύρ ιος  Πρόεδρος  ε ίπε  μπαίνουμε  στα  θέματα  της  ημερήσιας 
διάταξης.  

Γ ιατί  ε ίπε  κα ι  ο  κύριος  Περιφερειάρχης  πριν  ότ ι  ε ίμαστε  ακόμα  στη 
διαδικασία  των  καταγραφών.  Τ ι  να  πω τώρα,  γ ια  τα  θέματα  της  υγε ίας  εδώ 
και  προεκλογικά  όλες  οι  παρατάξε ις  ξέραμε  συγκεκρ ιμένα  τ ις  ελλε ίψεις  γ ια 
κάθε  νησί  κα ι  έχουν  γραφτε ί  και  στο  Internet  κα ι  από  τους  επικεφαλής  των 
παρατάξεων κα ι  από όλους μας.

Τουλάχιστον  ας  περιορ ιστούμε  σήμερα  εδώ  και  γ ια  τα  θέματα  αυτά. 
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε  Βαρκά,  σας  ευχαριστούμε  πολύ.   Καλωσορίζω  επίσης  τον  πρώην 
Υφυπουργό  κύριο  Ρήγα  κα ι  Βουλευτή  Κυκλάδων.  Δίνω  το  λόγο  σύντομα 
στον  κύριο  Καμπανή  που  τον  έχε ι  ζητήσει ,  προφανώς  γ ια  θέματα  υγείας  θα 
ε ίναι .   Έχετε  το λόγο  κύριε  Καμπανή.
Κος ΚΑΜΠΑΝΗΣ:
Σας  καλωσορίζω  κα ι  εγώ,  κύρ ιε  Πρόεδρε,  στην  Ιπποκρατική  Κω. 
Αισθάνομαι  υποχρέωσή  μου  να  σας  ανακοινώσω  ένα  περιστατικό  το  οποίο 
μας απασχόλησε στο παρελθόν  και  αφορά τους αθίγγανους,  τσ ιγγάνους.

Θυμόσαστε  συζητήσε ις  που  έγιναν  με  παρεμβάσεις  αστυνομίας  στο 
Δήμο της Ρόδου και  δεν  μπορέσαμε να πετύχουμε πολλά πράγματα.  

Οφείλω  να  καταθέσω  ότι  ο  Δήμος  της  Κω,  ο  Δήμαρχος  με 
συμπαραστάτη  τον  επικεφαλής  της  τοπικής  εκκλησίας,  ο  Δεσπότης,  τα 
κατάφεραν  χωρίς  συζητήσε ις  πολλές,  με  πε ιθώ  να  μεταφέρουν  τους 
ανθρώπους  αυτούς  σε  ε ιδικό  καταυλισμό.   Τα  κατάφεραν  να  τους  εντάξουν 
σε  συνεργατ ικές  ομάδες  και  μάλλον  θα  τους  εντάξουν  κα ι  στο  σύστημα 
εκπαίδευσης.  

Πιστεύω  ότ ι  ε ίναι  ένα  παράδειγμα  το  οποίο  μπορούν  να 
παραδε ιγματιστούν  δηλαδή  Δήμαρχοι  άλλων  περιοχών  με  τον  τρόπο  με  τον 
οποίο  μπόρεσε  ανώδυνα  να  χε ιρ ιστεί  το  σημαντ ικό  αυτό  θέμα.  Διότι  
πιστεύω  ότι  δεν  υπάρχει  κανείς  που  να  νομίζε ι  ότ ι  τους  ανθρώπους  αυτούς 
μπορούμε να τους πετάξουμε στη θάλασσα.

Αν  θυμόσαστε  ακούστηκαν  πολύ  παλαιότερα  δύο,  ο ι  Γ ιατροί  της  Κω 
και  ε ιδ ικά  ο  Πρόεδρος  ο  οποίος  ε ίναι  εδώ  παρόν  έχε ι  κάνε ι  μεγάλες 
προσπάθειες  γ ια  να  πάρει  ψήφισμα  από  τον  ΠΙΣ,  ψήφισμα  από  27 
πανευρωπαϊκούς  συλλόγους  για  να  μπορέσε ι  να  εντάξε ι  το  Ασκληπιε ίο  στα 
μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς.
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Θα  σας  παρακαλούσα  πάρα  πολύ  για  να  μην  αναπτύξω  εγώ  το  θέμα 
επειδή  το  έχει  χε ιρ ιστε ί  και  δ ιαχειρ ιστε ί  εκείνος  αν  επιτρέπετα ι ,  κατ΄ 
εξαίρεση,  να μπορέσει  να εκφράσει  δυο απόψεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κύρ ιο Καμπανή.  

Ρωτώ  το  Σώμα,  να  δώσω  το  λόγο  στον  Πρόεδρο  του  Ιατρικού 
Συλλόγου  τον  κύρ ιο  Γ ιώργο  Τάλαρο  για  να  θέσει  αυτό  το  θέμα  όσον  αφορά 
το  Ιπποκράτειο  σε  σύντομο  χρονικό  διάστημα.  Συμφωνούμε  να  συζητηθεί 
σαν πρώτο θέμα;  

Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου έχει  το  λόγο.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:
Πρόεδρε,  με  συγχωρείτε ,  συζητάμε  το  θέμα  της  υγείας  εκτός  ημερήσιας; 
Όχι ,  γ ια  να  διευκρ ιν ίσουμε  για  τα  πρακτικά  για  να  κάνουμε  κα ι  εμείς 
τοποθετήσεις.
Κος …………:
Έχετε  δίκ ιο,  υπάρχε ι  ένα  αί τημα  το  οποίο  υποβλήθηκε  από  τους 
συναδέλφους  της  Κω,  ένα  αίτημα  το  οποίο  έχει  ο  Ιατρικός  Σύλλογος  και  μια 
προσπάθεια  την  οποία  έχε ι  ξεκ ινήσει  να  κηρυχθεί  το  Ασκληπιε ίο  σαν 
μνημείο  παγκόσμιας  κληρονομιάς  κα ι  θέλω  να  κάνε ι  την  ε ισήγηση  ο  κος 
Τάλαρος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Νομίζω το  δεχόμαστε να κάνει  την  ε ισήγηση προ ημερήσιας.   Συμφωνούμε;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:
Εμείς  συμφωνούμε  να  συζητηθε ί  το  θέμα,  τα  τρία  θέματα  που  θέσαμε  θα 
συζητηθούν;   
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ρώτησα  και  ε ίπατε  συμφωνούμε  όλοι .   Ερωτάται  το  Σώμα,  συμφωνούμε  να 
κάνει  αυτή  την  ε ισήγηση  του  θέματος  αυτού  ο  κύριος  Πρόεδρος  του 
Ιατρικού Συλλόγου Κω;   Ναι .   Εντάξε ι .

Ο  κύριος  Πρόεδρος  έχει  το  λόγο.   Σύντομα  κυρία  Κυπραίου,  σας 
παρακαλώ πολύ.
Κα ΚΥΠΡΑΙΟΥ:
Παρακαλώ,  δεν  θα  ήθελα  να  ξεφύγω  από  τις  δ ιαδικασίες  αλλά  μια  κα ι 
ε ίμαστε  ελαφρώς  ευέλ ικτοι  από  ότι  βλέπω  τώρα,  θα  ήθελα  να  παρακαλέσω 
πάρα  πολύ  παρότι  έχουμε  θέματα  πάρα  πολλά  τοπικού  ενδιαφέροντος  και 
αυτό  ε ίναι  μείζον  θέμα  που  θα  ε ισηγηθεί  ο  Πρόεδρος  του  Ιατρικού 
Συλλόγου,  να  δώσει  τη  δυνατότητα  και  στην  κυρία  Ρούφα  γ ια  το  θέμα 
Βοήθεια στο Σπίτ ι .

Σας  έχε ι  σταλε ί  η  σχετ ική  ε ισήγηση.  Παράκληση  θερμή  κα ι  ζητώ  κα ι  
την  ανοχή όλου του Σώματος για λ ίγο,  πολύ σύντομα.

Ευχαριστώ πολύ.

Θέμα 1      ο       Εκτός Ημερήσιας Διάταξης  
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Λήψη απόφασης για την Συγκρότηση Επιτροπής για την αναγόρευση 
του Ασκληπιείου της Κω ως υποψήφιο προς ένταξη Μνημείο 

Παγκόσμιας πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Το λόγο  έχει  ο  Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου.
Κος ΤΑΛΑΡΟΣ:
Σας  ευχαριστώ  πάρα  πολύ  γ ια  τη  δυνατότητα  που  μας  δ ίνετε  να 
ενημερώσουμε  το  Σώμα  για  μια  πάρα  πολύ  ευχάριστη  εξέλιξη  που  ε ίχαμε 
στα υγειονομικά δρώμενα όχι  της Κω,  νομίζω της Ελλάδος πλέον.

Κύριε  Περ ιφερειάρχα,  κύρ ιε  Πρόεδρε  του  Περιφερε ιακού  Συμβουλίου, 
κύριε  Δήμαρχε,  κύριε  Γενικέ  Γραμματέα  κα ι  αγαπητοί  σύμβουλοι  του 
Περιφερε ιακού Συμβουλίου.   

Μετά  από  2ετή  προσπάθεια,  λο ιπόν,  ο  Ιατρικός  Σύλλογος  Κω  αφού 
έλαβε  πρώτα  ομόφωνο  ψήφισμα  από  την  ολομέλεια  των  προέδρων  των 
Ιατρικών  Συλλόγων  της  Ελλάδος  για  την  αναγόρευση  του  Ασκληπιε ίου  της 
Κω  ως  υποψήφιο  προς  ένταξη  μνημε ίο  παγκόσμιας  πολιτ ιστ ικής 
κληρονομιάς  της  UNESCO,  ε ίμαστε  στην  ευχάριστη  θέση  να  σας 
παραδώσουμε έναν φάκελο  ο  οποίος βρ ίσκεται  ήδη στο προεδρε ίο,  έχε ι  όλα 
τα στοιχε ία μέσα.

Με  ιδια ίτερη  χαρά  κα ι  ικανοποίηση  μετά  από  συστηματική  και 
εμπεριστατωμένη  προετοιμασία  σε  συνεργασία  πάντα  με  το  πανελλήνιο  και 
την  τελευταία  δ ιακήρυξη  η  οποία  προ  τριών  εβδομάδων  υπογράφηκε  εδώ 
στο  νησί  μας  από  τη  σύνοδο  όλων  των  εθν ικών  ιατρ ικών  συλλόγων  όλων 
των  ευρωπαϊκών  χωρών.  Των  27  κρατών  που  βρέθηκαν  εδώ  γ ια  να 
ψηφίσουν  τον  κώδικα  ιατρ ικής  δεοντολογίας,  τον  κα ινούργιο  κώδικα,  που 
θα  ισχύσει  πλέον  πανευρωπαϊκά  γ ια  όλους  τους  γ ιατρούς,  γ ια  όλη  την 
ιατρική κοινότητα.

Ήταν  μια  προσπάθεια  η  οποία  μετά  από  δύο  χρόνια  τελεσφόρησε  και  
καταφέραμε  να  αποσπάσουμε  τ ις  υπογραφές  όλων  των  προέδρων  των 
εθνικών  αντιπροσωπειών  ούτως  ώστε  να  ζητήσουμε  επίσημα  και  ομόφωνα 
πλέον  όλοι  οι  γ ιατροί  της  Ευρώπης  το  μνημείο  αυτό,  το  Ασκληπιε ίο  στον 
χώρο  τον  οποίο  άσκησε  την  ιατρ ική  ο  πατέρας  της  ιατρ ικής,  να  θεωρηθεί 
και  να  μπει  στη  διαδικασία  της  υποψηφιότητας  ως  μνημε ίο  παγκόσμιας 
πολιτ ιστική κληρονομιάς της UNESCO.

Σαν  χώρος  δικα ιούται  παγκοσμίως  να  αναβαθμιστε ί .  Εμε ίς  σαν 
Ιατρικός  Σύλλογος  κάναμε  αυτό  το  οποίο  έπρεπε  να  κάνουμε.  Ήταν  ένα 
όραμα  το  οποίο  ξεκινήσαμε  προ  τριετ ίας  και  σ ιγά-σιγά  με  αγώνα  και 
προσπάθεια  αφού  καταφέραμε  και  πείσαμε  πρώτα  τους  Έλληνες 
συναδέλφους  καταφέραμε  επίσης  και  πε ίσαμε  και  όλους  τους  Ευρωπαίους 
συναδέλφους.

Είναι  μεγάλη  η  τ ιμή  για  εμάς  να  σας  το  παρουσιάζουμε,  να  σας  το 
παραδίδουμε.  Ευχαριστούμε  ιδ ια ίτερα  όσους  μας  στήριξαν,  μας  βοήθησαν 
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και  συνετέλεσαν  στο  να  γίνε ι  αυτή  η  διαδικασία  γόνιμη  κα ι  ίσως  το  πρώτο 
σκαλί  γ ια  να  ξεκ ινήσει  η  Περιφέρεια  να  οργανώνει  το  φάκελο  για  να 
διεκδικηθε ί  το  μνημε ίο αυτό κα ι  να αποκατασταθεί .

Ιστορ ικά  και  χρονικά  νομίζω  ότ ι  ε ίναι  η  καταλληλότερη  στιγμή  να  μην 
συζητάμε  μονάχα  τα  θέματα  υγε ίας  κα ι  να  μην  έχουμε  μόνο  απαιτήσε ις  από 
το  κράτος.  Εμε ίς  σαν  Ιατρικός  Σύλλογος  κάναμε  το  καθήκον  μας,  βάλαμε 
την  πλάτη  μας,  ξεχάσαμε  όλα  αυτά  που  μας  λε ίπουν  κα ι  προτάσσουμε  αυτά 
που έχουμε σε προτεραιότητα.

Με  μεγάλη  χαρά  αφού  ευχαριστήσω  όλους  τους  ανθρώπους  οι  οποίο ι 
βοήθησαν,  τον  Δήμαρχο  της  Κω,  το  Διεθνές  Ιπποκράτειο  Ίδρυμα,  τους 
Συμβούλους τους  Περιφερε ιακούς της  ενότητας  της  Κω και  τους  ανθρώπους 
όλους  οι  οποίο ι  βοήθησαν  στο  να  φτάσουμε  σήμερα  εδώ  και  να  σας 
παρουσιάζουμε  αυτή  τη  μελέτη,  ζητάμε  επίσημα  από  εσάς  κύριε 
Περιφερε ιάρχα  να  εντάξετε  στα  επόμενα  θέματά  σας  την  οργάνωση  της 
επιτροπής  για  να  συνταχθε ί  ο  φάκελος  ο  οποίος  σας  σημειώνω  ότι  ήδη  τον 
περιμένε ι  η  γαλλική  αντ ιπροσωπεία.

Η  εθν ική  αντιπροσωπεία  της  Γαλλίας  περιμένε ι  την  αναβάθμιση  του 
Ασκληπιε ίου  της  Κω  για  να  ονομαστε ί  πλέον  ως  μνημε ίο  παγκόσμιας 
πολιτ ιστικής κληρονομιάς.

Μέσα  στο  φάκελο  θα  βρεί τε  όλα  αυτά  τα  στοιχεία  τα  οποία  υπάρχου 
και  δηλώνουν  την  ανάγκη  της  ονομασίας  του  μνημείου.  Είνα ι  όλες  οι  
υπογραφές  των  επισκεπτών  της  Κω  το  τελευτα ίο  δ ιετές  διάστημα 
πανεπιστημιακών,  άνθρωποι  των  γραμμάτων.  Αλλά  το  κυριότερο  από  όλα 
ε ίναι  ότι  έχουμε  τη  στήριξη  της  πολιτε ίας  και  σας  ευχαριστούμε  πάρα  πολύ 
για τον  χρόνο που μας δώσατε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε  Πρόεδρε,  σας  ευχαριστούμε  πολύ,  έγ ινε  κατανοητό.  Νομίζω  ότ ι  το 
Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  πιστεύω  ότ ι  δεχόμαστε,  θα  ρωτήσω,  να  κηρυχθε ί 
και  να  συμβάλλουμε  ώστε  το  Ασκληπιε ίο  να  κηρυχθε ί  μνημε ίο  παγκόσμιας 
κληρονομιάς και  να ενταχθε ί  στο…
Κος ΤΑΛΑΡΟΣ:
Κύριε  Πρόεδρε,  πρώτα  πρέπει  να  θεωρηθεί  υποψήφιο  προς  ένταξη.  Γ ια  να 
θεωρηθεί  υποψήφιο  προς  ένταξη  πρέπει  να  περάσει  από  μια  διαδικασία 
ελέγχου  του  φακέλου.  Ο  φάκελος  για  να  συνταχθε ί  πρέπει  να  το  συντάξει 
επιτροπή  η  οποία  θα  αποτελε ίται  από  πολλούς  φορείς.  Έχει  μέσα  κρ ιτήρια 
10,  έχε ι  τοπογραφικά,  έχει  αρχ ιτεκτον ικά,  έχει  ο ικονομοτεχν ικά.

Σας  φέρνω  και  το  παράδειγμα  της  UNESCO της  Κέρκυρας  η  οποία 
επειδή  κάνε ι  κακή  δ ιαχείρ ιση  του  θέματος  κινδυνεύει  να  βγε ι  έξω.  Το  έχω 
παραδώσει  μέσα  στο  φάκελο  αυτό.  Να  μην  κάνουμε  τα  λάθη  που  κάνουν 
πιθανόν  άλλοι .  Να  ε ίμαστε  πιο  πραγματιστές  και  πιο  ολοκληρωμένοι .   Οι 
φορείς  νομίζω  μπορούν  να  κάνουν  το  καλό  παράδειγμα.  Εμείς  ως  Ιατρικός 
Σύλλογος  το  κάναμε.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε,  κύριε Πρόεδρε.  Ο κύριος Περιφερειάρχης.  
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Επειδή  υπάρχε ι  μ ια  εμπειρ ία  γ ιατ ί  έχουν  υποβληθε ί  δυο  φάκελοι  ακόμα  οι 
οποίοι  κα ι  περάσανε,  η  κυρ ία Φτακλάκη  έχει  αυτή την  εμπειρ ία  ας ξεκ ινήσει  
αυτή  την  προσπάθεια.   Δεν  δ ιαφωνούμε  να  συγκροτηθεί  αυτή  η  επιτροπή 
να  προετοιμάσει  το  φάκελο,  βεβαίως  να  τεκμηριώσει  και  από  εκε ί  κα ι 
ύστερα θα δούμε πως..
Κος ΤΑΛΑΡΟΣ:
Πάντως  για  εμάς  ε ίνα ι  τ ιμή  αυτό  να  ξεκ ινήσει  σήμερα  εδώ  μια  και  εδώ 
γίνεται  το  Περιφερειακό Συμβούλιο.  Είναι  μ ια  ένδειξη  σεβασμού προς όλους 
μας κα ι  επίσης προς εσάς.
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Βεβαίως,  εγώ  πιστεύω  ότι  οι  συνάδελφοι  δεν  θα  ε ίχαν  αντίρρηση  να 
συγκροτηθε ί  μια  κοινή  επιτροπή  από  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο,  από  το 
Δήμο Κω και  βεβαίως από όσους άλλους  θα μπορούσαν  να  συμβάλλουν,  να 
αρχίσουν  να  συγκροτούν  το  φάκελο  κα ι  βεβαίως  να  δούμε  από  εκε ί  και 
ύστερα πως θα πορευτούμε καταθέτοντας. .
Κος ΤΑΛΑΡΟΣ:
Θα μοιραστεί  σε όλους τους συμβούλους περ ίληψη του αντικε ιμένου αυτού.  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:
Πρόεδρε,  στον  κατάλογο  των  μνημείων  στα  Δωδεκάνησα  έχουμε  ήδη  δύο 
ενταγμένα.   
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Χατζηιωάννου ένα λεπτό,  θα τοποθετηθούν ο ι  αρχηγοί  γ ια  ερωτήσεις. 

Ο κύριος Κόκκινος  έχε ι  το  λόγο για μια σύντομη  τοποθέτηση.
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Θα ήθελα  πρώτα  από όλα  να  συγχαρώ και  τον  κύριο  Πρόεδρο  του  Ιατρικού 
Συλλόγου  αλλά  κα ι  όλους  αυτούς  ο ι  οποίοι  εμπνεύστηκαν  κα ι  πίεσαν  σε 
αυτή  την  κατεύθυνση,  να  γίνε ι  κάτ ι  το  οποίο  πιστεύω  ότ ι  απουσιάζει  και 
πραγματικά  όπως μας βρήκε  όλους  σύμφωνους  να  συζητηθε ί  το  θέμα εκτός 
ημερησίας  δ ιατάξεως  έτσι  μας  βρίσκει  και  σύμφωνους  πιστεύω  να 
προχωρήσει  αυτή η διαδικασία. 

Κύριε  Πρόεδρε,  την  κυρ ία  Φτακλάκη  μιλάτε ,  επε ιδή  απευθύνομαι  σε 
εσάς,  εμείς  θα  θέλαμε  ως Περιφερε ιακός  συνδυασμός να  μας  κοινοποιήσετε 
κάποιες  ενέργε ιες  ή  το  φάκελο  τον  οποίο  έχετε  προωθήσει  με  επιτυχία  και  
πάλι  σας αξίζουν συγχαρητήρια για αυτό.

Και  το  δεύτερο  γ ια  να  ε ίμαστε  κα ι  πρακτ ικοί  και  να  μην  λέμε  πολλά 
λόγια,  από  τη  δική  μας  την  παράταξη  φυσικά  και  θέλουμε  να 
συμμετάσχουμε  σε  αυτή τη  δ ιαδικασία.  Και  μάλιστα  προτε ίνουμε  τον  πρώην 
Δήμαρχο  του  Δήμου  Ηρακλειδών  κα ι  νυν  Περιφερε ιακό  σύμβουλο  κα ι 
πολιτ ικό  Μηχανικό,  οι  πολιτ ικο ί  περνάνε  δύσκολες  ώρες  κα ι  οι  πολιτ ικοί  
Μηχανικοί  το  ίδ ιο  βέβαια,  τον  Θεοδόση  τον  Βάρκα  προκειμένου  να 
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συμμετάσχει  σε  αυτή  την  επιτροπή  η  οποία  θα  συσταθεί .  Πιστεύω  ότι  έχε ι 
και  την  τεχνογνωσία να βοηθήσει  σε αυτή την  κατεύθυνση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  τον  κύρ ιο  Κόκκινο.  Θα  δώσω  το  λόγο  στην  κυρία  Κυπραίου 
για μια διευκρίν ιση.
Κα ΚΥΠΡΑΙΟΥ:
Φυσικά  θα  βοηθήσει  και  στην  κουβέντα  παραπέρα.  Δεν  ξέρω,  ο  Πρόεδρος 
του  Ιατρικού  Συλλόγου  στον  οποίο  αξίζουν  όντως  συγχαρητήρια  γ ια 
κατάφερε  να  αποσπάσει  υπογραφές  από  όλους  τους  Ευρωπαίους 
εκπροσώπους  του  ιατρ ικού  χώρου,  παρέλε ιψε  εν  τη  ρύμη  του  λόγου  και  
λόγω  βιασύνης  ίσως  να  πε ι  ότ ι  το  εγχε ίρημα  αυτό  το  έχουμε  ξεκ ινήσει  εδώ 
και  δυο χρόνια.

Όντως  ε ίχε  έρθει  με  απόφαση  του  Πανελλήνιου  Ιατρικού  Συλλόγου  ο 
Πρόεδρος  και  με  βρήκε  σαν  επαρχε ίο  τότε,  πήρε  απόφαση  Επαρχειακού 
Συμβουλίου.  Έχει  έρθε ι  στο  νομαρχιακό Συμβούλιο  κα ι  πήραμε  την  ανάλογη 
απόφαση.  Και  τώρα  βέβαια  πρέπει  να  έρθε ι  ακόμα  παραπάνω  στο 
Περιφερε ιακό.  Έχε ι  ανοίξε ι  ο  φάκελος,  δυο  χρόνια  από  το  2009  έχουμε 
ξεκ ινήσει  προσπάθειες .  Έχουμε  συγκεντρώσει  αρκετά  από  τα  στοιχε ία  που 
χρειάζοντα ι  με  τη  συνεργασία  της  κυρίας  Γ ιαννικουρή  αλλά  τώρα  πρέπει 
πιο οργανωμένα να συγκεντρώσουμε και  τα  υπόλοιπα στοιχεία .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε την  κυρ ία Κυπραίου.  Η κυρία Καφαντάρη έχει  το λόγο.
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Ευχαριστώ,  κύριε  Πρόεδρε.   Εμείς  θέλαμε  να  πούμε  το  εξής,  βεβαίως  κα ι 
συμφωνούμε  όλοι  πράγματι  να  μπει  υποψηφιότητα  να  θεωρηθεί  μνημε ίο 
παγκόσμιας  πολιτ ιστ ικής  κληρονομιάς  της  UNESCO,  να  αναδειχθεί  ως 
μνημείο.

Αλλά  ξέρετε  κάτι ;   Επειδή  εμείς  δεν  κάνουμε  τόσο  δημόσιες  σχέσεις 
σαν  παράταξη  αλλά  μιλάμε  επί  της  ουσίας  κα ι  εδώ  ακούγετα ι  λ ίγο  σαν 
θέατρο του παραλόγου,  να σας εξηγήσω σε τ ι  αναφέρομαι .  

Στην  επόμενη  συνεδρίαση  θα  γ ίνε ι  συζήτηση  εδώ  γ ια  την  υγεία. 
Αυτοί  όλοι  οι  ιατρικοί  σύλλογοι  της  Κω,  της  Ελλάδας,  της  Ευρώπης  που 
δραστηριοποιηθήκατε  με  αυτό  το  δυναμισμό  γ ια  να  στηρίξετε  την  ανάδειξη 
του  μνημείου  που  ε ίναι  σημαντικό  πράγμα,  εμε ίς  θα  περιμέναμε  ο ι  ιατρικοί 
σύλλογοι  της  Κω,  της  Ελλάδας  και  της  Ευρώπης  να  δραστηριοποιηθε ίτε  και 
ακόμα  περισσότερο  την  εποχή  του  κλε ισίματος  των  νοσοκομείων  κα ι  την 
εποχή  που  ο  άνεργος  ή  ο  εργαζόμενος,  ο  υποαμειβόμενος  πάει  στο 
νοσοκομείο  και  πληρώνει ,  να ξεσηκωθείτε . .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άλλο συζητάμε,  κυρία Καφαντάρη.   Συζητάμε για το  μνημε ίο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Σας  παρακαλώ,  κύριε  Πρόεδρε.  Ο καθένας,  η  κάθε  παράταξη. .   Δεν  θα  μας 
βάλετε . .   Ακούστε  να δεί τε ,  κύριε Πρόεδρε. .

8 η  ΣΥΝ ΕΔ Ρ ΙΑΣ Η  ΠΕ Ρ ΙΦΕ Ρ Ε ΙΑ ΚΟΥ  ΣΥΜ ΒΟΥ Λ ΙΟΥ  Τ ΗΣ  2 α ς  ΙΟΥ Λ ΙΟ Υ  2011

31



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Στο θέμα,  στο συγκεκρ ιμένο θέμα.
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Στο  θέμα  μας  ε ίναι .  Γ ια  εμάς  όταν  έχουμε  απέναντι  τον  Πρόεδρο  του 
Ιατρικού  Συλλόγου  το  θέμα  μας  ε ίνα ι  αυτό.   Σας  περιμένουμε  στο  επόμενο 
Συμβούλιο  να  μας  φέρετε  την  άποψή  σας  γ ια  τ ις  συγχωνεύσεις  και  γ ια  το 
ότι  πληρώνουν όλοι  στο  νοσοκομείο γ ια να εξεταστούν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε την  κυρ ία Καφαντάρη.  Ο κύριος Πρόεδρος έχει  το  λόγο.
Κος ΤΑΛΑΡΟΣ:
Η  παρουσία  μου,  θα  μιλήσω  όσο  πιο  απλά  μπορώ.   Συγνώμη  κυρία 
Κυπραίου  αν  λησμόνησα  να  πω  κάτι  συγκεκρ ιμένο  αλλά  ε ίπα  για  διετή 
αγώνα.  Ξεκ ίνησε  πρώτα με ψήφισα του Πανελληνίου.  

Ακολούθησαν  οι  βοήθε ιες  όλων  και  ολοκληρώθηκε  με  τ ις  υπογραφές 
όλων των ευρωπαίων προέδρων των  εθνικών ιατρικών συλλόγων.

Κυρία  Καφαντάρη  κα ι  κύριε  Κόκκινε ,  θα  λάβετε  την  επιστολή  την 
οποία έχει  το  προεδρείο και  θα  ενημερωθείτε  γ ια  το  τ ι  ακριβώς συζητάμε.  Η 
προσπάθεια  που  κάνουμε  ε ίναι  μ ια  προσπάθεια  την  οποία  δικαιούντα ι  οι 
άνθρωποι  που  κατοικούν  σε  αυτό  το  νησί .   Δικαιούτα ι  η  ιστορία  του 
Ιπποκράτη  να  πάρει  το  χώρο  της  στην  ιστορ ία  μέσα  του  πολιτ ισμού. 
Σίγουρα  δεν  συζητάμε  για  το  ζεστό  θέμα  της  υγείας  της  ημέρας  μας,  γ ιατ ί ;  
Γ ιατί  προφανώς η  απάντηση δεν  θα  ε ίναι  μονολεκτική.  Τ ις δηλώσεις  που θα 
έπρεπε να κάνει  ο  Ιατρικός Σύλλογος  Κω τ ις έχει  κάνε ι  ο  Πανελλήνιος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε  Πρόεδρε,  ευχαριστούμε.  Γ ίνατε  κατανοητός.   Το  λόγο  έχει  ο  κύρ ιος 
Συρμαλένιος σύντομα παρακαλώ,  στο θέμα.
Κος ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ:
Θέλω να  προσθέσω  και  εγώ  ότι  από  την  πλευρά  μας  συμφωνούμε  απόλυτα 
με  την  ανάδε ιξη  του  μνημείου.  Και  εμε ίς  βεβαίως  δεν  έχουμε  Περιφερε ιακό 
Σύμβουλο  από  την  Κω,  έχουμε  όμως  κάποιους  ανθρώπους  Μηχανικούς  οι 
οποίοι  ενδεχομένως  θα  μπορούσαν  να  βοηθήσουν  εφόσον  και  εσείς 
γνωρίζεστε  και  τους  κρίνετε  ότι  θα  μπορούσαν  να  βοηθήσουν  συγκεκρ ιμένα 
σε οποιαδήποτε εργασία κρ ιθε ί  από εδώ και  στο  εξής.

Και  μόνο  μια   υπόμνηση  αποδείχθηκε  ότ ι  με  το  να  συζητάμε  κάποιο 
θέμα  που  έχει  σχέση  με  την  Κω  θα  μπορούσαμε  να  ε ίχε  συζητήσει  3,  4 
ακόμα θεματάκια της Κω τα οποία υπάρχουν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστώ  πολύ.  Ο  κύριος  Αντ ιπεριφερειάρχης,  ο  κύριος  Χατζηδιάκος  έχε ι  
το λόγο  γ ια  να κλείσουμε το  θέμα.
Κος ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ:
Κύριε  Πρόεδρε,  γ ια  δυο  λεπτά  για  να  συγκροτήσουμε  το  δια  ταύτα  της 
απόφασης  μια  που  τέθηκε  ως  εκτός  ημερήσιας  δ ιάταξης  και  καλώς  τέθηκε 
το  θέμα,  ε ίχε  καταθέσε ι  πράγματι  ο  Πρόεδρος  του  Ιατρικού  Συλλόγου  ένα 
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φάκελο  με  την  προσπάθεια  που  έχει  ξεκ ινήσει  εδώ  και  δυο  χρόνια  με 
ομόφωνη  απόφαση  του  πρώην  επαρχείου  Κω,  με  απόφαση  νομαρχιακού 
Συμβουλίου,  με  επιστολή  περίμενα  και  τον  κύριο  Δήμαρχο  επε ιδή  έχει  κα ι  ο 
Δήμαρχος  στο  φάκελο  τη  δική  του  επιστολή  που  στηρίζε ι  το  Δημοτικό 
Συμβούλιο της Κω την  προσπάθεια αυτή του Ιατρικού Συλλόγου της Κω.  

Από κοινού με το  Δήμο της  Κω η Περιφέρεια με άλλους  συναρμόδιους 
φορείς  να  εκλέξουμε  μια  επιτροπή.   Το  συν  κα ι  η  ωρίμανση  αυτής  της 
πρότασης  πλέον  στην  διετ ία  ήρθε  πριν  15  ημέρες  όταν  μετά  την  ομόφωνη 
απόφαση  εκτός  του  Ιατρικού  Συλλόγου  Κω,  του  Πανελλήνιου  Ιατρικού 
Συλλόγου  ε ίχαμε  πριν  15  ημέρες  στο  Ασκληπιε ίο  την  ψήφιση  του  νέου 
κώδικα ιατρικής δεοντολογίας.

Εκεί ,  λο ιπόν,  τέθηκε  το  θέμα  σε  27  συλλόγους.  Υπάρχει  η  ομόφωνη 
απόφαση  στήριξης  της  προσπάθειας  αυτής  να  χαρακτηριστεί  η  γενέτε ιρα 
του  Ιπποκράτη  το  Ασκληπιε ίο  της  Κω  ως  μνημε ίο  παγκόσμιας  πολιτ ιστ ικής 
κληρονομιάς από την  UNESCO. 

Στο  δια  ταύτα,  λοιπόν,  σε  υλοποίηση  όλων  αυτών  παράκληση.  Ήδη 
προτάθηκαν  κάποιο ι  συνάδελφοι  ή  κάποια  μέλη  οι  οποίο ι  θα  στηρίξουν 
αυτή την  ενέργεια  κα ι  από την  πλε ιοψηφία,  να  υπάρξε ι  κύριε  Περ ιφερειάρχη 
μια  ελαστικότητα.   Να  προτείνε ι  ο  Δήμος  Κω  τα  δύο  στελέχη,  ο  Ιατρικός 
Σύλλογος  Κω. .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Η κυρία Φτακλάκη,  ο κύριος Βαρκάς και  ποιος άλλος;   Η κυρία Κυπραίου.
Κος ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ:
Ο  εκπρόσωπος  του  Ιατρικού  Συλλόγου  της  Κω,  ο  εκπρόσωπος  του  Δήμου 
Κω και  ο ι  εκπρόσωποι  της  μειοψηφίας.  Και  να  πούμε  ελαστικά  αν  χρειαστε ί  
και  κάποιος  ε ιδήμων  όσον  αφορά  τη  διαδικασία  αυτή  προώθησης  του 
φακέλου να προστεθε ί .  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:
Πρόεδρε,  και  το  Διεθνές  Ιπποκράτειο  Ίδρυμα  πρέπει  να  συμμετέχει .  Και 
από το  Δημοτικό  Συμβούλιο μπορεί  να ε ίναι  ο κύρ ιος …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συμφωνούμε,  λο ιπόν,  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  γ ια  τη  συγκρότηση  αυτής 
της επιτροπής όπως την  ανέφερε ο κος  Αντ ιπεριφερε ιάρχης.  
Κος ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ:
Πρόεδρε,  μια  κουβέντα  μόνο.  Υπάρχουν  ήδη  δύο  φάκελοι  επιτυχούς 
έκβασης  υποβληθε ίσας  αί τησης.  Είνα ι  η  μεσαιωνική  της  Ρόδου  το  ’89  και  η 
χώρα  της  Πάτμου.  Αυτοί  ο ι  δύο  φάκελοι  ήδη  υπάρχουν  στα  Δωδεκάνησα 
ενταγμένα  από  το  δίκτυο  δυο  μνημεία.  Αυτοί  οι  δύο  φάκελοι  μπορούν  να 
αποτελέσουν  τον  οδηγό  με  την  κατάλληλη  ιατρική,  αρχαιολογική,  ιστορ ική 
τεκμηρίωση να υποβληθε ί .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε.  Νομίζω  ότ ι  εγκρίνεται  η  συγκρότηση  αυτής  της  επιτροπής 
όπως την  πρότε ινε  ο κύρ ιος Αντ ιπερ ιφερειάρχης.  
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Κος ΔΑΔΑΟΣ:
Εγώ  θα  κάνω  μια  ευχή  στο  Περιφερειακό  Συμβούλιο.   Όσο  μπορούμε  πιο 
σύντομα  να  ψηφίσουμε  τον  εσωτερικό  κανονισμό  λε ιτουργίας  του 
Περιφερε ιακού  Συμβουλίου.  Διότ ι  σε  δ ιαφορετική  περ ίπτωση  νομίζω  ότ ι  θα 
πελαγοδρομούμε και  δεν θα τελειώνουμε ποτέ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κύρ ιο Δαδάο.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Αριθμ.  Απόφασης 51/2011 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Νομίζω  να  προχωρήσουμε  στο  επόμενο  θέμα.  Έχετε  δει  κα ι  δεύτερο  θέμα 
εκτός  ημερήσιας  διάταξης  από  την  κυρία  Ρούφα  αν  καταλαβαίνω  καλά, 
Πρόεδρος για τη Βοήθεια στο Σπίτ ι .  

Έχετε  το  λόγο.  Να  συζητηθε ί  καταρχήν  το  θέμα;   Εγκρίνει  το 
Περιφερε ιακό Συμβούλιο;   Συμφωνούμε;   
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Υπάρχει  ένα  ζήτημα  το  οποίο  αφορά  τους  πόρους  ο ι  οποίοι  διατ ίθεντα ι  γ ια 
το  Βοήθεια  στο  Σπίτ ι  το  οποίο  δεν  χειρ ίζεται  η  Περ ιφέρεια,  το  χειρ ίζεται  η  
Αποκεντρωμένη  Διο ίκηση.   Είνα ι  εδώ  ο  Γενικός  Γραμματέας  της 
Αποκεντρωμένης  Διο ίκησης,  έχουν  δώσει  κάποιες  απαντήσεις.  Εμένα  με 
ικανοποιούν ο ι  απαντήσεις που πήρα.  

Δεν  μπορείτε  αντί  να  γεν ικευτε ί  μ ια  συζήτηση  η  οποία  έχε ι  να  κάνε ι 
με  ένα  ζήτημα  το  οποίο  δεν  ε ίναι  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  ε ίνα ι  του 
Γενικού  Γραμματέα.  Είναι  εδώ,  αναφέρετέ  το  να  πάρετε  την  απάντηση  από 
τον  Γεν ικό  Γραμματέα  και  να  τελειώνουμε,  να  μην  μπούμε  στη  διαδικασία 
συζητήσεων.
Κα ΡΟΥΦΑ:
Η  Περιφέρεια  Νοτίου  Αιγα ίου  έχει  πεταχτε ί  ουσιαστικά  απέξω  κύριε 
Περιφερε ιάρχα.   Εάν δεί τε  τ ις  κατανομές.  
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Δεν  ε ίναι  έτσ ι .  Εν  πάση  περιπτώσει  πε ίτε  το  θέμα  να  απαντήσει  ο  Γεν ικός.  
Δεν  δ ιαχειρ ιζόμαστε  τέτοιους  πόρους  και  βεβαίως υπάρχε ι  από ότι  φαίνεται 
μια κάλυψη.   

ΔΙΑΛΟΓΟΣ
Κα ΡΟΥΦΑ:
Η  Διεύθυνση  Σχεδιασμού  και  Ανάπτυξης  υλοποιούσε  το  πρόγραμμα  κύριε 
Μαχαιρίδη.   
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Πριν  τοποθετηθε ί  να  πω κάτι  επί  του  θέματος.  Εμε ίς  ως  παράταξη  θέλουμε 
να συζητηθε ί  το  θέμα.  Και  όπως και  τα  προηγούμενα τρ ία θέματα τα θέσαμε 
για  να  μπουν  στην  προ  ημερήσια  διάταξη,  ε ίναι  ένα  θέμα  που  αφορά  την 
Περιφέρε ιά μας.  Ναι  μεν  αφορά ως ένα  σημε ίο  την  αποκεντρωμένη  διοίκηση 
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αλλά από την  άλλη η Διεύθυνση Σχεδιασμού και  Ανάπτυξης πλέον  θα παίξε ι 
το δικό της ρόλο.

Αλλά  το  βασικό  ζήτημα  για  εμάς  ε ίναι  ένα  θέμα  κοινωνικό.   Αν  δει 
κανείς τους αρ ιθμούς θα δε ι  ότ ι  μόνο 250.000 € διατίθενται  σε εμάς.  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:
Γιατί  όμως 250.000,  το ξέρετε;
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Αυτό  το  περ ιμένουμε  το  γ ιατ ί .  Και  άρα  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  οφείλε ι 
να παίξε ι  τον  μοχλό πίεσης για αυτό.
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Υπάρχει  μια  απάντηση  γιατ ί  250.000,  αυτό  λέω.  Αυτή  την  απάντηση  ποιος 
θα τη δώσει ;   
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν,  η  κυρία  Πρόεδρος  έχε ι  το  λόγο.   Ολοκληρώστε  το,  διαβάστε  σας 
παρακαλώ.
Κα ΡΟΥΦΑ:
Κύριε  Πρόεδρε,  σας  ευχαριστώ.  Θα  ε ίμαι  πάρα  πολύ  σύντομη  σεβόμενη 
αυτήν  καθ΄  εαυτή  τη  διαδικασία  και  όλα  όσα  έχω  να  πω  αφορούν  την 
πρόσκληση 457 από 21/3/2011.

Εάν  κανείς  δε ι  τ ις  κατανομές  μπορεί  να  καταλάβε ι  ότ ι  ουσιαστικά  η 
Περιφέρε ια Νοτίου Αιγα ίου ε ίνα ι απέξω και  το  πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτ ι  
ουσιαστικά καταργεί ται .   

Εγώ  θέλω πολύ συνοπτικά  να  πω ότι  καταγγέλλουμε  την  επιλογή  των 
εξυπηρετούμενων  από  την  ΕΕΤΑ  στην  Περιφέρεια  Νοτίου  Αιγα ίου  ως  μη 
έγκυρη,  μη  νόμιμη  κα ι  μη  διαφανή  ακριβώς  γ ιατί  δ ιαπιστώνουμε  εκ  των 
υστέρων  ότι  ενώ  γνώριζε  ότ ι  το  ποσό  το  διαθέσιμο  ήταν  μόνο  252.000  € 
ενέκρινε  μόνο  για  το  Δήμο  της  Κω  κυρίες  κα ι  κύριοι  περ ιφερειακοί  
σύμβουλοι  360.000  €  κα ι  δέσμευσε  τ ις  εγγυητ ικές  μας  επιστολές  μέχρι 
31/12/2010.  Δεν  ξέρω αν πρόκει τα ι  γ ια απάτη ή  γ ια κοροϊδία.  

Η  διάθεσή  μας  ε ίνα ι  Καλλικρατ ική,  κύρ ιε  Μαχαιρίδη.  Πρέπει  να  το 
δούμε  σε  επίπεδο  Περιφέρειας.  Και  π ιστεύω  ότι  εάν  ενώσουμε  τ ις  δυνάμεις 
μας δεν  υπάρχουν αδιέξοδα,  μπορούμε να βρούμε λύσεις.

Εμείς  έχουμε  συγκεκρ ιμένη  πολιτ ική  πρόταση,  θέλουμε  τη  βοήθεια 
του  Περιφερε ιακού  Συμβουλίου  γ ια  να  παλέψουμε  ούτως  ώστε  το  Βοήθεια 
στο  Σπίτ ι  να  συνεχ ίσει  απρόσκοπτα  να  λε ιτουργεί  στην  Περιφέρεια  Νοτίου 
Αιγαίου.  Δεν  βάζω  το  ζήτημα  μόνο  για  το  νησί  της  Κω  αλλά  γ ια  όλη  την 
Περιφέρε ια Νοτίου Αιγα ίου.

Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε.  Το  λόγο  έχε ι  ο  κύριος  Γενικός  Γραμματέας,  μ ια  σύντομη 
απάντηση.
Κος ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ:
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Θα  είμαι  πολύ  σύντομος,  θέλω  να  πω  το  εξής:   Ανεξάρτητα  από  το  πόσοι 
ε ίναι  οι  πόροι  οι  συγχρηματοδοτούμενοι  το  πρόγραμμα  δεν  πρόκει τα ι  να 
σταματήσει  γ ιατί  θα  στηριχθε ί  από  εθν ικούς  πόρους.  Άρα  δεν  χρε ιάζεται 
καμία  ανησυχία,  κανένας  προβληματισμός,  καμία  αγωνία.   Είναι  μια  πολύ 
σημαντ ική  παρέμβαση  η  οποία  στηρίζεται  από  την  πολιτε ία  γ ιατί  την 
χρωστάμε στους ανθρώπους αυτούς.

Επομένως  δεν   υπάρχε ι  ούτε  πρόθεση  να  μειωθε ί  το  πρόγραμμα  στο 
νότιο  Αιγαίο  ούτε  καμία  τέτοια  προοπτική  στο  μέλλον.  Γ ια  αυτό  θεωρώ  ότ ι 
δεν  πρέπει  να  υπάρχει  καμία  ανησυχία,  το  πρόγραμμα  θα  συνεχ ίσει 
κανονικά επαναλαμβάνω και  με  εθνικούς πόρους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κύρ ιο Γεν ικό  Γραμματέα.   Δεν  θα γίνε ι  δ ιάλογος.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:
Να … ως επίσημη πληροφόρηση … ακριβώς μας ανέφερε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Νομίζω ότ ι  δόθηκαν οι  εξηγήσεις .

Κος ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ:
Η  επίσημη  πληροφόρηση  μπορεί  να  έρθε ι  από  την  Αποκεντρωμένη 
Διο ίκηση  όχι  από  τη  διαδικασία  του  Περιφερε ιακού  Συμβουλίου  αυτή  τη 
στιγμή.  Ότι  έχετε  σας  παρακαλώ  να  το  απευθύνετε  σε  εμένα  και  να  έχετε 
από εμένα και  τ ις υπηρεσίες μου απάντηση. .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Νομίζω ότ ι  τελε ίωσε το  θέμα.  
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Θέμα 2      ο       Εκτός Ημερήσιας Διάταξης  
Έγκριση 1      η ς       Τροποποίησης Προϋπολογισμού 2011 Περιφέρειας Νοτίου   

Αιγαίου (Δωδεκανήσου)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο  κύριος  Χατζηδιάκος  πρέπει  να  θέσε ι  ακόμα  ένα  θέμα  εκτός  ημερήσιας 
διάταξης,  θα μας το  αναφέρε ι  εκε ίνος το θέμα.

Έχετε  το λόγο,  κύριε Χατζηδιάκο.
Κος ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ:
Ευχαριστώ,  κύριε  Πρόεδρε.  Γ ια  ένα  λεπτό,  κυρίες  κα ι  κύριοι  συνάδελφοι ,  
επειδή  μπήκε  λίγο  ανορθόδοξα  η  δ ιαδικασία  θα  διανεμηθεί  αμέσως  η 
ε ισήγηση.   Είναι  ένα  τυπικό  θέμα  που  αφορά  την  1 η  τροποποίηση 
προϋπολογισμού του 2011 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγα ίου.

Απλώς  μετά  την  διαδικασία  που  έχουμε  κάνε ι  γ ια  τ ις  εταιρ ίες  και  των 
οργανισμών  προέκυψε  ταμε ιακό  υπόλοιπο  στον  πρώην  Οργανισμό 
Πολιτ ιστ ικής  Ανάπτυξης  Δωδεκανήσου  τον  ΟΠΑΔ  110.000  και  στον  πρώην 
Οργανισμό,  το  Νομαρχιακό Αθλητ ικό  Οργανισμό ένα υπόλοιπο 3.000.  

Γ ια  να  περάσουμε  εύρυθμα  πλέον  απαιτε ί ται  και  τυπικά  η  απόφαση 
του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  ούτως  ώστε  και  κατά  τον  Καλλικράτη  αυτά 
τα ποσά να μεταφερθούν στον  κωδικό της Περιφέρειας.  

Θα δώσω  στη  Γραμματέα  τώρα  να  διανεμηθεί  όπως  κα ι  προηγούμενα 
ο  Πρόεδρος  του  Ιατρικού  Συλλόγου  ε ίχε  δώσει  την  ε ισήγησή  του,  θα 
ε ισηγηθε ί  αυτή,  πρωθύστερο  βέβαια  επιτρέψτε  όμως  λόγω  της  διαδικασίας. 
Αναπαράγεται  τώρα,  υπάρχει  μια δυσχέρε ια στο φωτοτυπικό.

Λοιπόν,  ζητώ  την  έγκριση  του  Σώματος  να  χαρακτηριστεί  ως 
κατεπείγον  επε ιδή  ε ίναι  η  μεταφορά  των  χρηματικών  ποσών.  Εκ  του  νόμου 
ε ίναι ,  εκ  του  Καλλικράτη  μεταφέροντα ι  από  τους  οργανισμούς  που 
καταργούνται  σε κωδικό της Περιφέρειας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κύριος Συρμαλένιος έχει  ζητήσει  το λόγο.
Κος ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ:
Επειδή  βλέπω ότ ι  ξαφνικά  μπήκαν  κάποια  θέματα  τα  οποία  μπορεί  να  ε ίναι 
σοβαρά,  χρήσιμα  κλπ.  εκτός  ημερήσιας  διάταξης  και  επε ιδή  δεν  έχουμε 
ψηφίσει  τον  κανονισμό  να  τελειώνουμε  με  αυτή  την  υπόθεση  κα ι  το  έχετε 
βάλε ι  18 ο θέμα,  προτείνω  να  συζητήσουμε  τρ ίτο  θέμα μετά  το  δεύτερο  θέμα 
μετά  το  ΕΣΠΑ  τον  κανονισμό  γ ια  να  ξέρουμε  πως  βαδίζουμε.  Διότι 
δ ιαφορετ ικά  ο  καθένας  θα  έρχετα ι  και  θα  βάζε ι  ζητήματα  για  τα  οποία  δεν  
έχουμε ενημερωθεί  ότ ι  θα συζητηθούν.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε  Συρμαλένιε,  να  σας  πω  κάτι  έχετε  δ ίκ ιο  αλλά  απλό  ε ίναι ,  να  περάσει  
ως ε ίνα ι και  να τελειώνουμε.

Ο κύριος Δαδάος.
Κος ΔΑΔΑΟΣ:
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Κύριε  Πρόεδρε,  δεν  ξέρω  αν  καμιά  φορά  γίνομαι  καυστικός  αλλά  ήδη  αν 
ε ίδατε  την  ώρα έχουμε  φτάσει ,  πάμε  για  14:00  κα ι  δεν  έχουμε  πιάσει  ακόμα 
τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Δηλαδή,  με  όλο  το  σεβασμό  που  έχω  προς  τον  κύριο 
Αντ ιπερ ιφερειάχη,  ο  καθένας  στο  Περιφερειακό  Συμβούλιο  όποτε  μπορεί 
φέρνει  και  ένα  θέμα  εκτός  ημερήσιας  δ ιάταξης.  Με  το  ρυθμό  που 
πηγαίνουμε δεν  θα τελε ιώσουμε ποτέ.  

Και  εκτός  αυτού  θα  υπάρχε ι  κα ι  πλημμελής  ενημέρωση  των 
περιφερειακών  συμβούλων  για  το  θέμα  το  οποίο  έρχεται  τελευτα ία  στ ιγμή. 
Εγώ  δεν  ε ίμαι  διατεθειμένος  να  ψηφίσω ένα  θέμα το  οποίο  αφορά  αριθμούς 
και  δ ιαχείρ ιση  χωρίς  να  έχω  μια  ενημέρωση,  να  έχω  τον  χρόνο  να  το 
εξετάσω.  Δηλαδή  διαβάζουμε  κάτ ι ,  λέμε  κάτι  και  υποχρεώνεται  το 
Περιφερε ιακό Συμβούλιο να το ψηφίσει .

Εγώ  εν  τάχη  δεν  ψηφίζω  ποτέ  κάτι  το  οποίο  έχει  σχέση  με  αρ ιθμούς 
και…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  τον  κύρ ιο  Δαδάο.  Τα  δυο  θέματα  τέθηκαν  από  κατοίκους  της 
νήσου  Κω  και  ήμουν  υποχρεωμένος  να  τα  θέσουμε  στο  Σώμα  το  οποίο 
αποφάσισε να συζητηθούν.  

ΔΙΑΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν,  συμφωνούμε  με  την  ε ισήγηση  του  κυρίου  Χατζηδιάκου  για  την 
τροποποίηση του προϋπολογισμού;   
Κος ΔΑΔΑΟΣ:
Εγώ  όχι .  Και  από  εδώ  και  μπρος  σε  θέματα  που  έρχοντα ι  την  τελευτα ία 
στιγμή  κα ι  δεν  έχουν  την  ένδε ιξη  κατεπείγοντος  κα ι  να  προϋπάρχουν  δεν 
πρόκε ι ται  ποτέ…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κατά πλε ιοψηφία εγκρίνεται  η ε ισήγηση του τρί του θέματος.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθμ. Απόφασης 52/2011

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Προχωράμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Κύριε  Πρόεδρε,  παρακαλώ  η  παράταξη  η  δική  μας  μετά  την  ένσταση  του 
κυρίου  Δαδάου,  γ ια  τ ις  α ιτ ιάσεις  που  έβαλε  ο  κύριος  Δαδάος  ψηφίζουμε 
λευκό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Η παράταξη του κυρίου Κόκκινου ψηφίζε ι  λευκό.  
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Και βάλαμε κα ι  εμείς τρ ία θέματα,  δεν  θα συζητηθούν τελ ικά;   Να ξέρουμε.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα  πρώτο,  ενημέρωση  από  τη  διαχειρ ιστ ική  αρχή  γ ια  το  πρόγραμμα 
ΕΣΠΑ.
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Ποια θέματα,  Μπάμπη;
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Βάλαμε τρία θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.   Είπαμε,  να συζητηθεί . .
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Είπαμε η … θα γίνε ι  στη  Νάξο.
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Δεσμεύτηκες γ ια τη Νάξο.   
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Ναι,  βεβαίως.
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Για  το  ζήτημα  του  μεσοπρόθεσμου  κα ι  μ ια  σε ιρά  από  άλλα  λει τουργικά 
ζητήματα;   
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Για ποια πράγματα;
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Δηλαδή,  αυτά  τα  οποία  παραδείγματος  χάρη  συμβαίνουν.  Λέμε  η  αύξηση 
του  Φ.Π.Α.  δεν  θα  επηρεάσει  την  περιοχή;   Το  ζήτημα  που  έθεσε  ο  κος 
Ζωγραφίδης. .
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Με  συγχωρείτε,  ε ιλ ικρ ινά  το  λέω.  Θέλουμε  πραγματικά  να  πορευτούμε 
συντεταγμένα γ ια τα προβλήματα τα οποία απασχολούν και  κυρίως…  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Περ ιφερειάρχη,  νομίζω ότ ι  τελειώσαμε.   

Θέμα 1      ο         
Ενημέρωση από τη διαχειριστική αρχή για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Το λόγο  έχει  ο  κος Βουτσίνος  γ ια να μας ενημερώσει  γ ια το πρώτο θέμα.   
Κος ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ:
Ευχαριστώ,  κύριε  Πρόεδρε.  Καταρχήν  θα  ήθελα  να  ζητήσω  προκαταβολικά 
συγνώμη  για  τους  όρους  κα ι  τα  νούμερα  που  θα  ακουστούν  στη  συνέχε ια . 
Αντ ιλαμβάνομαι  ότ ι  σε  πολλούς  ε ίναι  λ ίγο  σκληρό  να  τους  απευθύνε ις 
τέτοια  πράγματα.   Όμως  δυστυχώς  ε ίμαστε  αναγκασμένοι  να  τα 
αναφέρουμε.  

Θα μου επιτρέψετε επίσης να κάνω μια σύντομη  υπενθύμιση σε όλους 
κάποιων  στοιχε ίων  προκειμένου  να  προβληματίσουν  κα ι  να  αποτελέσουν  τη 
βάση για την  περαιτέρω συζήτηση που θα ακολουθήσει .  
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Την  προγραμματική  περίοδο  που  δ ιανύουμε  η  χώρα  μας  έχει  στη 
διάθεσή  της  αρκετούς  πόρους  που  προέρχοντα ι  από τα  διαρθρωτικά  ταμε ία 
της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  Όπως  βλέπετε  κα ι  στη  σχετ ική  δ ιαφάνε ια  μόνο 
από το  ΕΣΠΑ και  από τα 14 επιχειρησιακά προγράμματα που το απαρτίζουν 
έχουμε στη δ ιάθεσή μας σαν χώρα 26,2 δισεκατομμύρια Ευρώ.  

Επίσης,  από  το  πρόγραμμα  γ ια  την  αγροτική  ανάπτυξη  άλλα  5,1 
δισεκατομμύρια ευρώ.   Από το  πρόγραμμα για  την  αλιε ία 320.000.000  €  και 
από  τα  προγράμματα  του  στόχου  Ευρωπαϊκή  εδαφική  συνεργασία,  ε ίναι  τα 
γνωστά  προγράμματα  INTERREG όπως  τα  ξέραμε  της  προηγούμενης 
περιόδου άλλα 300.000.000 €.

Γ ια  την  περιφέρειά  μας,  γ ια  την  χωρική  μάλλον  ενότητα  που 
απαρτίζουν  ο ι  περιφέρειες  Κρήτης,  βορείου  Αιγα ίου  και  νοτ ίου  Αιγαίου  το 
πρόγραμμα  που  έχει  εγκρ ιθε ί  από  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  ε ίνα ι 
συνολικού  προϋπολογισμού  1,2  περ ίπου  δισεκατομμύρια  ευρώ.   Από  αυτά 
για την  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αντ ιστοιχούν 280.000.000 €.  

Και  από  τα  280.000.000  αυτά  192.000.000  δ ιαχειρ ίζεται  η  υπηρεσία 
μας.  Διαχειρ ίζεται  από εχθές  η  Περιφέρεια  Νοτίου  Αιγαίου,  το  Περιφερε ιακό 
Συμβούλιο.  

Επίσης,  τα υπόλοιπα 88.000.000 περίπου δ ιαχειρ ίζοντα ι  άλλοι  φορείς 
υπουργε ίων,  δ ιαχειρ ιστικές  αρχές,  ενδιάμεσοι  φορε ίς  που  έχουν  αναλάβει 
να υλοποιήσουν,  να δ ιαχειρ ιστούν μάλλον μέρος του προγράμματος.  

Συνολικά  για  την  Περιφέρειά  μας  έχε ι  αναφερθεί  κα ι  κατά  τα 
παρελθόν  έχουν  προγραμματιστε ί  κατ΄  αυτή  την  προγραμματική  περίοδο  να 
διατεθούν  ακόμη  πόροι  40.000.000  €  από  τα  τρία  επιχειρησιακά 
προγράμματα  που  συγχρηματοδοτούντα ι  από  το  Κοινωνικό  Ταμε ίο. 
250.000.000  από  τα  δύο  προγράμματα  των  μεταφορών  κα ι  του 
περιβάλλοντος  που  συγχρηματοδοτούντα ι  από  το  Ταμε ίο  Συνοχής. 
200.000.000  από  το  πρόγραμμα  για  την  αγροτ ική  ανάπτυξη  και  20.000.000 
από το  πρόγραμμα της αλ ιε ίας.   

Αυτοί  ε ίνα ι  πόροι  πάντοτε  που  περιλαμβάνουν  κοινοτική  συμμετοχή, 
ε ίναι  τα  συγχρηματοδοτούμενα  προγράμματα.   Πέρα  από  αυτά  όπως 
γνωρίζετε  ως αντιστάθμισμα γ ια  τους  με ιωμένους  πόρους που  η  Περιφέρειά 
μας  έχε ι  να  ωφεληθεί  αυτή  την  προγραμματική  περ ίοδο,  έχει  ανακοινωθεί 
ένα  πρόγραμμα  που  θα  χρηματοδοτηθεί  από  εθνικούς  πόρους  και  αφορά 
στο  ε ιδικό  πρόγραμμα  ενίσχυσης  της  ανταγωνιστικότητας  της  Περιφέρειας 
Νοτίου  Αιγα ίου  προκε ιμένου  να  υλοποιηθούν  έργα  και  δράσεις  κυρ ίως 
βασικών  υποδομών,  συμπληρωματικά  αυτών  που  θα  χρηματοδοτηθούν  από 
το ΕΣΠΑ.

Το  πρόγραμμα  αυτό  βέβαια  όπως  αντ ιλαμβάνεσθε  ε ίναι  πρόγραμμα 
που  θα  χρηματοδοτηθε ί  100%  από  εθνικούς  πόρους.  Είνα ι  της  τάξεως  των 
250.000.000.   Και  κατ΄  αυτή  την  περ ίοδο  που  διανύουμε  την  κρ ίσιμη  γ ια  τη 
χώρα  αντ ιμετωπίζει  τ ις  δυσκολίες  μ ια  και  οι  εθνικο ί  πόροι  ε ίναι  σχετικά  
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δυσεύρετοι  γ ια  να  μπορεί  αυτό  το  πρόγραμμα  να  υλοποιηθεί  με  τους 
ρυθμούς που θα επιθυμούσαμε.  

Σχετ ικά  τώρα  με  το  δικό  μας  κομμάτι ,  με  τους  άξονες  του 
επιχειρησιακού  προγράμματος  Κρήτης  και  νήσων  Αιγαίου  που  αφορούν 
στην  Περιφέρε ια  Νοτίου  Αιγαίου  και  μπαίνουμε  στην  ουσία  της  συζήτησής 
μας.

Να  υπενθυμίσω  ότ ι  το  πρόγραμμα  ε ίναι  280.000.000  που  μας 
αντιστοιχεί .  Οι  άξονες  δηλαδή  που  αφορούν  στην  Περιφέρε ια  Νοτίου 
Αιγαίου  αθροίζουν  280.000.000.   Όπως  βλέπετε  από  τη  δ ιαφάνε ια  ήδη  οι 
εντάξεις  έργων  που  έχουν  γίνε ι  στο  πρόγραμμα  υπερβαίνουν  αρκετά  τους 
διαθέσιμους  πόρους,  ήδη  ε ίμαστε  στο  134,2%  σε  εντάξεις  με  πρόσφατα 
στοιχε ία 24/6.   

Οι  συμβάσεις  που  έχουν  αναληφθεί  ο ι  νομικές  δεσμεύσεις  όπως  τις 
λέμε  αγγίζουν  το  100%.   Και  τέλος  ο ι  δαπάνες  που  έχουν  γίνε ι  μέχρι  την 
προηγούμενη  εβδομάδα ε ίναι της τάξης του 37%. 

Η  κατάσταση  ε ίναι  πάρα  πολύ  καλή  συγκριτ ικά  με  το  ΕΣΠΑ  στο 
σύνολό  του για  την  Περιφέρειά  μας.  Να πω μόνο  δυο στοιχε ία.  Ότι  το  ΕΣΠΑ 
αυτή  τη  στ ιγμή  έχε ι  συνολικό  ποσοστό  απορρόφησης  20,2%  ενώ  το 
επιχειρησιακό  πρόγραμμα  Κρήτης  και  Νήσων  Αιγα ίου,  αυτό  που  αφορά 
δηλαδή  κα ι  τ ις  3  Περιφέρε ιες,  έχε ι  22%.   Αντ ιλαμβάνεσθε  δηλαδή  ότ ι  εμε ίς 
με  37%  ε ίμαστε  πολύ  πάνω  από  το  μέσο  όρο  σχεδόν  στο  τριπλάσιο  του 
ρυθμού απορρόφησης του ΕΣΠΑ στη χώρα.

Αυτό  βέβαια  έχει  να  κάνει  με  το  ότι  το  πρόγραμμα  θεωρητικά  ε ίναι 
μικρό γ ια  την  Περιφέρε ιά  μας.  Και  με  λ ίγα  έργα τα οποία πηγαίνουν  σχετικά 
καλά μπορούμε να καλύψουμε με ασφάλεια αυτές τ ις δεσμεύσεις.  

Η  προσπάθεια  που  γίνεται  ε ίναι  να  γίνουν  εντάξεις  ιδ ια ί τερα  για  το 
κομμάτι  που εμείς  διαχειρ ιζόμαστε  που θα δίνουν  μια  ασφάλεια  στην  πλήρη 
απορρόφηση  των  πόρων.  Οι  οδηγίες  του  Υπουργείου  που  έχουν  δοθεί  κατά 
τον  προηγούμενο  χρόνο  μιλούν  για  μ ια  υπερδέσμευση  της  τάξης  του  20%. 
Είμαστε στο σημε ίο αυτό.

Οι  εντάξεις  που  έχουμε  κάνει  εμε ίς  σαν  δ ιαχειρ ιστική  αρχή  της 
Περιφέρε ιας  βρ ίσκονται  περ ίπου  στο  95% αυτή  τη  στιγμή.  Στόχος  μας  ε ίνα ι 
να φτάσουμε στο 120% και  γ ια αυτό αν κάποιος ανατρέξε ι  στις προσκλήσεις 
που  έχουμε  εκδώσει  στ ις  δ ιάφορες  θεματ ικές  προτεραιότητες  θα  δει  ότ ι 
υπάρχουν  ακόμη  δ ιαθέσιμοι  πόροι  από  τ ις  προσκλήσεις  περίπου 
65.000.000.   

Ουσιαστικά  δηλαδή  δεν  έχουμε  τελε ιώσει  με  το  θέμα  εντάξεις  έργων 
στο  πρόγραμμα  στο  κομμάτι  που  διαχειρ ιζόμαστε  εμε ίς  αλλά  έχουμε  ακόμη 
να  κάνουμε  μια  δουλειά  η  οποία  ευελπιστούμε  ότι  θα  ολοκληρωθεί  κατά  το 
μεγαλύτερο ή το σύνολο  του ποσού μέχρι  το  τέλος αυτής της χρονιάς.  

Ήδη  στην  υπηρεσία  βρίσκοντα ι  προτάσεις  προς  αξιολόγηση  περίπου 
10.000.000  €.   Αυτή  την  περίοδο  υποβάλλοντα ι  προτάσεις  γ ιατί  αρκετές 
προσκλήσεις  ολοκληρώνονται  μέσα  στον  Ιούλιο  κα ι  εκτ ιμούμε  ότ ι  το 

8 η  ΣΥΝ ΕΔ Ρ ΙΑΣ Η  ΠΕ Ρ ΙΦΕ Ρ Ε ΙΑ ΚΟΥ  ΣΥΜ ΒΟΥ Λ ΙΟΥ  Τ ΗΣ  2 α ς  ΙΟΥ Λ ΙΟ Υ  2011

41



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

φθινόπωρο  θα  έχουμε  προσεγγίσει  αυτό  το  120%  που  σας  μίλησα  με 
εντάξεις.

Ο  στόχος  από  εδώ  και  μπρος  για  όλους  μας  κα ι  ιδ ια ί τερα  γ ια  τους 
φορείς  υλοποίησης  ε ίνα ι  αυτά  τα  ενταγμένα  έργα  να  αποκτήσουν  νομικές 
δεσμεύσεις.  Τα  έργα  δηλαδή  να  δημοπρατηθούν  στο  σύνολό  τους  αν  ε ίνα ι 
δυνατόν,  να  υπογραφούν  ο ι  σχετικές  συμβάσεις  κα ι  να  μπορέσουν  να 
οδηγήσουν σε απορρόφηση ακόμα καλύτερη για το πρόγραμμα.  

Η  πρόβλεψή  μας  γ ια  το  τέλος  της  χρονιάς,  μιλάω  ότ ι  η  απορρόφηση 
των  αξόνων  που  αφορούν  στην  Περιφέρεια  Νοτίου  Αιγαίου  θα  ξεπεράσει  το 
50%.  Και  ε ίναι  πολύ  σημαντ ικό  να  το  δούμε  αυτό  συγκριτ ικά  γιατ ί  τα 
προηγούμενα  κοινοτικά  πλαίσ ια  στήριξης,  τα  προηγούμενα  επιχειρησιακά 
προγράμματα  θα  θυμάστε  όλοι  πολύ  καλά  ότ ι  τα  πρώτα  έτη  τα 
προγράμματα  δεν  πήγαιναν  τόσο  καλά  κα ι  ε ίχαν  καλές  επιδόσεις  προς  το 
τέλος της προγραμματικής περιόδου.

Εμείς  με  αυτή  τη  ε ικόνα  που  παρουσιάζει  το  πρόγραμμα  σήμερα 
δείχνουμε  ότ ι  έχουμε  προσαρμοστεί  στ ις  απαιτήσε ις  των  κανονισμών  που 
για  τ ις  περ ιφέρειες  σταδιακές  ε ισόδου  στο  στόχο  ανταγωνιστ ικότητα  και 
απασχόληση  οι  πόροι  που  τους  δ ιατίθενται  βαίνουν  με ιούμενη  κατά  την 
πάροδο  των  ετών.  Όσο  πλησιάζουμε  δηλαδή  στο  τέλος  αυτής  της 
προγραμματικής  περ ιόδου  το  2015  ο ι  πόροι  που  θα  μας  δ ιατίθενται  θα 
με ιώνονται ,  γ ια  αυτό  κα ι  το  πρόγραμμα  ε ίνα ι  εμπροσθοβαρές  όπως  το 
έχουμε  χαρακτηρίσε ι  λ ίγο  άκομψα.   Δηλαδή  οι  πολλοί  πόροι  πρέπει  να 
απορροφηθούν  τα πρώτα χρόνια της προγραμματικής περιόδου.

Να  σημειώσω  ότι  αυτή  τη  στιγμή  το  2011  ε ίμαστε  ακρ ιβώς  στη  μέση 
της  προγραμματικής  περ ιόδου.  Έχουμε  μπροστά  μας  ακόμη  άλλα  4,5 
χρόνια  γ ια  να  ολοκληρώσουμε  την  περίοδο  αυτή,  όσα  και  έχουν  κυλήσει  
μέχρι  σήμερα.

Νομίζω  ότ ι  από  τα  στοιχε ία  που  σας  παρέθεσα  μπορεί  κάποιος 
εύκολα  να  βγάλε ι  το  συμπέρασμα ότι  το  πρόγραμμα δε ίχνει  να  βρίσκετα ι  σε  
πολύ  καλό  σημείο.  Βέβαια  θα  αναφερθώ  και  παρακάτω  σε  κάποια  σημε ία 
γ ια  προβληματισμό.   Η  ιδια ίτερα καλή  αυτή επίδοση του προγράμματος  που 
αφορά  το  νότιο  Αιγα ίο  οφε ίλετα ι  κυρ ίως  στις  κρατικές  εν ισχύσεις .  Οφείλετα ι 
κυρίως  σε  έργα  που  αφορούν  ενισχύσεις  ε ί τε  μ ικρομεσαίων  επιχειρήσεων, 
ε ί τε  μεγάλων  επενδύσεων  που  χρηματοδοτούνται  από  τον  αναπτυξιακό 
νόμο.

Και  αυτό  μπορεί  να  ε ίναι  και  επικίνδυνο  λίγο  για  το  πρόγραμμα  γ ιατί  
στόχος του προγράμματος δεν  ε ίναι  μόνο  ο ι  ιδ ιωτικές επενδύσεις αλλά ε ίναι  
και  τα  δημόσια  έργα.  Τα  έργα  που  έχε ι  ανάγκη  το  κάθε  νησί ,  ιδ ια ί τερα  το  
κάθε  μικρό  νησί  στο  οποίο  οφε ίλουμε  ακόμη  να  κάνουμε  κάποια  έργα 
υποδομής που δεν  πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα έτη.

Μπορούμε  να  δούμε  εδώ  λ ίγο  την  εξέλιξη  του  προγράμματος  από  το 
’09  στο  ’10  κα ι  μέχρι  σήμερα.   Διακρίνε ι  κανε ίς  εύκολα  ότ ι  υπάρχε ι  μια 
σημαντ ική  πρόοδος,  πολύ  σημαντική  στο  επίπεδο  των  εντάξεων  και  των 
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νομικών  δεσμεύσεων  αλλά  κα ι  αρκετά  καλή  στο  επίπεδο  των  συμβάσεων. 
Το  2009  έκλε ισε  περ ίπου  στο  8%,  το  2010  πήγε  στο  32%  και  σήμερα  ε ίνα ι  
στο  37%.  Αντ ιλαμβάνεσθε ότι  έχε ι  σημειωθεί  πολύ σημαντική  πρόοδος.

Τώρα,  εκτός  από  τους  πόρους  που  έχε ι  να  επωφεληθε ί  η  Περ ιφέρειά 
μας  από  το  επιχειρησιακό  πρόγραμμα  Κρήτης  και  Νήσων  Αιγαίου  όπως 
προε ίπα σημαντική  χρηματοδότηση γ ια  την  Περιφέρε ιά μας προβλέπεται  και 
στο  πρόγραμμα του περιβάλλοντος.  

Συνολικά  από  εκεί  αναμένοντα ι  περ ίπου  180.000.000  που  αφορούν 
σε  έργα  δ ιαχείρ ισης  απορριμμάτων,  σε  έργα  διαχείρ ισης  λυμάτων  αλλά  κα ι 
σε  έργα  δ ιαχείρ ισης  νερού.  Μέχρι  σήμερα  όπως  βλέπετε  από  τη  σχετ ική 
διαφάνεια,  έχουν ενταχθεί  18 έργα προϋπολογισμού περίπου 53.000.000.   

Τ ις  επόμενες  ημέρες  επειδή  μέρος  αυτών  αξιολογούμε  εμείς  την 
υπηρεσία  πρόκε ιται  να  ενταχθούν  κα ι  άλλα  έργα.   Επίσης  έχουν  υποβληθε ί  
από τους φορείς υλοποίησης πάρα πολλά έργα που αφορούν σε λύματα στο 
Υπουργείο,  στη  διαχειρ ιστ ική  αρχή  του  περιβάλλοντος  και  ε ίναι  σε  στάδιο 
αξιολόγησης.   Ευελπιστούμε  ότ ι  με  την  ένταξη  αυτών  των  έργων  θα 
ξεπεράσουμε,  θα  προσεγγίσουμε  ή  κα ι  θα  ξεπεράσουμε  τους  πόρους  που 
αρχικά ε ίχαν ανακοινωθεί  γ ια  την  Περιφέρε ιά μας,  αυτούς των 180.000.000.

Είναι  πολύ  σημαντικό  ο ι  φορε ίς  υλοποίησης  που  κυρίως  ε ίνα ι  βέβαια 
οι  ΟΤΑ  πρώτου  βαθμού  αυτών  των  έργων  να  δώσουν  ιδια ί τερη  βαρύτητα 
στην  ωρίμανση  των  έργων  γιατ ί  ομολογώ  ότι  εκεί  πάσχουμε  λ ίγο.  Θα  το 
δούμε,  ε ίναι  και  ένα  από  τα  προβλήματα  που  θα  συζητήσουμε  λίγο 
παρακάτω.  Είνα ι  έργα  κρ ίσιμα,  ε ίναι  έργα  που  πρέπει  να  γ ίνουν.  Η  χώρα 
μας  πληρώνει  πρόστιμα  κα ι  θα  πληρώσει  πρόστιμα  κα ι  άλλα  όπως 
γνωρίζετε  γ ια  αυτά  τα  έργα,  γ ια  αυτά  που  δεν  έχουν  γ ίνε ι .   Και  το  βάρος 
εδώ  πρέπει  να  πέσε ι  από  όλους  τους  φορε ίς  κυρίως  του  πρώτου  βαθμού 
όπως προε ίπα.

Τέλος,  να  κάνω  και  μια  μ ικρή  αναφορά  στο  ε ιδικό  πρόγραμμα. 
Όπως  ε ίπα,  αυτό  περιλαμβάνε ι  250.000.000  €.  Μέχρι  τώρα  στο  πρόγραμμα 
δημοσίων  επενδύσεων  έχουν  γραφεί  έργα  προϋπολογισμού  32.000.000 
περίπου  τα  οποία  κυρ ίως  αφορούν  σε  έργα  που  ε ίχαν  νομική  δέσμευση  γ ια 
αυτό  βλέπετε  ότ ι  κα ι  ο ι  συμβάσεις  που  έχουν  υπογραφεί  ε ίναι  αρκετά 
μεγάλου  προϋπολογισμού,  22.000.000.   Έργα  που  απεντάχθηκαν  από  Γ΄ 
Κ.Π.Σ.  ή  έργα  που  δεν  μπόρεσαν  να  χρηματοδοτηθούν  από  το  πρόγραμμα 
ΘΗΣΕΑΣ ή άλλα προγράμματα.  

Και  τα  περισσότερα  από  αυτά  ε ίνα ι  και  σε  στάδιο  ολοκλήρωσης  ή  και 
αποπληρωμής.  Γ ια αυτό και  η πίεση γ ια δαπάνες ε ίνα ι πάρα πολύ μεγάλη.  

Μέχρι  τώρα  έχουν  δ ιατεθε ί  κα ι  έχουν  πληρωθεί  3,7  εκατομμύρια.  Το 
χρόνο  που  πέρασε,  το  2010  ε ίχαν  διατεθεί  μόνο  1,1  εκατομμύρια.  Φέτος 
στο  πρώτο  εξάμηνο  θα  έλεγα  το  πρώτο  τετράμηνο  με  αποφάσεις  του 
Βουλευτή  κα ι  πρώην  Υφυπουργού  έχουν  διατεθεί  στην  Περιφέρε ιά  μας  2,6 
εκατομμύρια  και  έχουν  πληρωθεί  αρκετοί  λογαριασμοί .  Όμως  οι 
εκκρεμότητες  ε ίναι  αρκετά  σημαντικές.  Και  εδώ  θα  πρέπει  να  δοθε ί  μια 
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ιδ ια ί τερη  στόχευση  από  όλους  μας,  ιδ ια ί τερα  από  εσάς  τους  αιρετούς  να 
πιέσουμε  το  Υπουργείο  να  χρηματοδοτήσει  επιπλέον  την  Περιφέρεια.  Θα το 
συζητήσουμε λίγο  παρακάτω,  θα το θέσω ως προβληματισμό.

Να  πω,  τέλος,  κλείνοντας  την  παρουσίαση  αυτή  κα ι  φυσικά  ε ίμαστε 
στη  διάθεσή  σας  γ ια  όποια  δ ιευκρίν ιση  θέλετε  ή  όποιο  πρόσθετο  στοιχε ίο, 
κάποια  πράγματα  που  παραδοσιακά  απασχολούσαν  στο  παρελθόν  το 
Περιφερε ιακό Συμβούλιο κα ι  νομίζω ότ ι  και  αυτό το Σώμα θα το  ενδιαφέρε ι .

Γνωρίζετε  ότ ι  υπάρχε ι  μια  άτυπη  συμφωνία  της  «κατανομής»  των 
πόρων  μεταξύ  των  δύο  νομών  σε  ένα  ποσοστό  της  τάξης  του  45%  για  τ ις 
Κυκλάδες  κα ι  του  55%  για  τα  Δωδεκάνησα.  Η  ε ικόνα  που  έχουμε  αυτή  τη 
στιγμή  και  μ ιλάω  μόνο  γ ια  το  ΕΣΠΑ,  το  τον ίζω  γ ια  το  ΕΣΠΑ  στο  σύνολό 
του,  γ ια  έργα υποδομής που έχουν  ενταχθε ί  στο  ΕΣΠΑ δε ίχνουν μια ελαφρά 
κλήση προς Κυκλάδες.

Τα  στοιχεία  λένε  ότ ι  τα  Δωδεκάνησα  αυτή  τη  στιγμή  παίρνουν  ένα 
ποσοστό  γύρω  στο  52%  και  ο ι  Κυκλάδες  γύρω  στο  48%.   Είμαστε  δηλαδή 
πολύ  κοντά  στο  συμφωνημένο  αν  λάβουμε  υπόψη  μας ότι  ε ίμαστε  στο  μέσο 
ακόμη  της  προγραμματικής  περιόδου  και  αρκετά  έργα  πρόκει τα ι  να 
ενταχθούν το  επόμενο διάστημα στα επιχειρησιακά προγράμματα.

Βέβαια  αντ ιλαμβάνεσθε  ότι  με  τον  τρόπο  που  επιλέγονται  τα  έργα  κα ι 
από  τους  πολλούς  φορε ίς  που  επιλέγοντα ι  δεν  ε ίναι  εύκολο  αυτό  να 
επιβληθε ί  ή  να  τηρηθεί  στον  πόντο  που  λέει  κάποιος.  Όμως  από  ότι  
φαίνετα ι  η  ε ικόνα  δεν  θα  διαφοροποιηθε ί  και  πάρα  πολύ.  Θα  προσεγγίσε ι 
με  την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  ένταξης  έργων  το  ποσοστό  που  έχε ι 
συμφωνήσει  το  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  στο  παρελθόν  και  νομίζω  ότι  δεν 
έχει  αλλάξει  κάτ ι  σε  αυτό.  Δηλαδή  το  55%  υπέρ  των  νησιών  της 
Δωδεκανήσου και  το 45% υπέρ των  Κυκλάδων.

Επίσης,  κάτι  που  ενδιαφέρε ι  όλους  μας  ε ίναι  σε  κάθε  νησί  αν  ε ίναι 
δυνατόν  να  γ ίνε ι  τουλάχιστον  μια  παρέμβαση  από  το  ΕΣΠΑ,  σε  κάθε  νησί  
της  Περιφέρειά  μας,  κα ι  ε ίναι  αρκετά  αυτά,  να  υπάρξε ι  μ ια  πινακίδα  που  να 
θυμίζε ι  σε  όλους  ότι  πέρασε  και  από  αυτό  το  νησί  η  χρηματοδότηση  της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και  κάποιο έργο υποδομής έγ ινε.

Η ε ικόνα  που  έχουμε  ε ίναι  καλή  θα  έλεγα,  περισσότερο  από 40  νησιά 
από  τα  52  πόσα  έχουμε  της  Περιφέρε ιάς  μας  έχουν  έστω  ένα  έργο  αυτή  τη 
στιγμή  ενταγμένο  στο  ΕΣΠΑ.  Είναι  βέβαια  κα ι  μερ ικά  μεγάλα  νησιά  που 
ακόμη  δεν  δείχνουν  κάποιο  έργο,  όμως  από  αυτά  που  περιμένουμε  όπως 
ε ίναι  η  Άνδρος,  όπως  ε ίναι  Λέρος  εδώ  δίπλα  μας  που  σύντομα  όμως  θα 
έχουμε  κα ι  γ ια  αυτά  κάποιες  εντάξε ις  αφού  αναμένονται  προτάσεις  ή  ε ίναι  
σε στάδιο αξιολόγησης κάποιες προτάσεις .

Η  τελευτα ία  δ ιαφάνε ια  αφορά  σε  κάποια  θέματα  γ ια  προβληματισμό 
όλων  μας.   Θα έχετε  ακούσει  τ ις  προηγούμενες  μέρες ότι  γ ίνετα ι  μ ια  μεγάλη 
συζήτηση.  Προχθές  έστειλε  και  μ ια  επιστολή  ο  Πρωθυπουργός  στον 
Επίτροπο  τον  κύρ ιο  Μπαρόζο,  στον  Πρόεδρο  μάλλον  της  Επιτροπής  τον 
κύριο  Μπαρόζο,  που  μιλάε ι  γ ια  τη  μείωση  της  εθνικής  συμμετοχής  στο 
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ΕΣΠΑ  ή  ακόμα  κα ι  την  εξάλειψη  της  εθν ικής  συμμετοχής  από  το  ΕΣΠΑ 
προκε ιμένου  η  χώρα  να  βοηθηθεί  στο  να  τρέξει  γρηγορότερα  τα 
προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Προφανώς  και  αυτό  ε ίναι  μ ια  πολύ  καλή  κ ίνηση  η  οποία  θα  αποδώσει 
σημαντ ικούς  πόρους  άμεσα  στην  χώρα  γιατ ί  αντιλαμβάνεσθε  ότ ι  με  τ ις 
δαπάνες  που  έχουν  γίνε ι  αν  κάνουμε  αί τημα  αυτή  τη  στιγμή  στα 
διαρθρωτικά  ταμε ία  και  αξιώσουμε  το  100%  αυτομάτως  θα  πάρουμε  κα ι  το 
άλλο 25%, το 20% που έχε ι  η  χώρα βάλει  μέχρ ι  τώρα από εθν ικούς πόρους. 
Είναι  μια μεγάλη ανάσα για τα δημόσια ο ικονομικά της χώρας.

Για την  Περιφέρε ια  όμως τη  δ ική  μας,  εγώ θα ήθελα να  σημειώσω τον 
προβληματισμό  ότι  αν  αυτό  συμβεί  αντ ιλαμβάνεσθε  ότ ι  ένα  πρόγραμμα που 
έχει  50-50  αυτή  τη  στ ιγμή  συγχρηματοδότηση  από  τα  διαρθρωτικά  ταμε ία , 
από  το  ΕΤΠΑ  στην  προκειμένη  περίπτωση  και  από  εθνικούς  πόρους  θα 
με ιωθεί  πάρα πολύ.  

Γ ιατί  αυτό  πρέπει  να  το  δ ιευκριν ίσουμε.  Όταν  λέμε  ότ ι  θα  επιτραπεί 
στη  χώρα  να  μην  έχει  εθνική  συμμετοχή  ή  να  μειώσει  τη  συμμετοχή  της 
σημαίνε ι  ότι  τα  προγράμματα,  το  ΕΣΠΑ  στο  σύνολό  του  θα  μειωθε ί .   Θα 
με ιωθεί  σημαντικά  εάν  εξαλειφθε ί  η  εθνική  συμμετοχή  σε  20,κάτ ι 
δισεκατομμύρια.

Γ ια  εμάς  αυτό  σημαίνει  ότ ι  τα  280.000.000  που  έχουμε  στη  δ ιάθεσή 
μας  αν  εξαλειφόταν  σήμερα  η  εθνική  συμμετοχή  θα  γίνονταν  140. 
Αντ ιλαμβάνεσθε  ότι  δεν  μιλάμε  πλέον  για  πρόγραμμα,  έχε ι  τελειώσει  το 
πρόγραμμα.  

Αυτό  θα  πρέπει  να  ε ίναι  η  προσπάθεια όλων  μας,  όλων  σας κυρίως η 
διεκδίκηση αυτό να μην συμβε ί  οριζόντ ια  σε όλα τα  προγράμματα του ΕΣΠΑ 
αλλά  να  υπάρξουν  ο ι  εξαιρέσε ις  γ ια  τ ις  περ ιφέρε ιες  εκε ίνες  του  νοτ ίου 
Αιγαίου κα ι  της  Στερεάς που έχουν τέτοια  ποσοστά συγχρηματοδότησης  50-
50 λόγω του ότι  τα  προγράμματα ε ίναι  μ ικρά όπως ε ίπα κα ι  στην  αρχή.  

Ένα  δεύτερο  σημαντικό  πρόβλημα  που  έχουμε  να  αντ ιμετωπίσουμε 
κατά  την  αναθεώρηση  του  προγράμματος  που  συζητιέται  αυτό  τον  κα ιρό 
αλλά  κα ι  θα  γ ίνε ι  π ιο  έντονη  το  επόμενο  διάστημα  ε ίναι  η  ένταξη  όπως 
προε ίπα  μεγάλου  αριθμού  κρατ ικών  ενισχύσεων,  επενδύσεων  δηλαδή 
ιδιωτικών γ ια  συγχρηματοδότηση στο πρόγραμμά μας.

Αυτή  τη  στιγμή  η  υπερδέσμευση  η  υψηλή  που  παρουσιάζεται  στο 
πρόγραμμα  σε  εντάξε ις  οφε ίλετα ι  κατά  κύριο  λόγο  σε  επενδύσεις  του 
αναπτυξ ιακού νόμου ή σε εν ισχύσεις μικρομεσαίων που έχουν ενταχθε ί .  

Το  πρόγραμμα  γέρνε ι  αυτή  τη  στ ιγμή  προς  τον  ιδ ιωτικό  τομέα. 
Πρέπει  να κάνουμε ότ ι  μπορούμε ώστε  αυτό να μην έρθε ι  να σαρώσει  ε ιδ ικά 
αν  το  πρόγραμμα  μειωθεί  τους  πόρους  εκε ίνους  που  πρόκε ι ται  να  γίνουν 
δημόσια έργα,  έργα υποδομής που χρειάζοντα ι  ακόμη τα νησιά μας.

Η  ωριμότητα  που  ε ίναι  ένα  τρ ίτο  θέμα  γ ια  προβληματισμό  κυρίως 
αφορά  τους  ΟΤΑ  πρώτου  βαθμού  όπως  ε ίπα  κα ι  νωρίτερα  κυρίως  γ ια  τα 
έργα  περιβάλλοντος.  Γνωρίζετε  ότι  έχουμε  ενεργοποιήσε ι  λ ίγο  την  Εγνατ ία 
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με  αποφάσεις  των  δύο  υπουργείων  Υποδομών  κα ι  Περιφερε ιακής 
Ανάπτυξης,  την  Εγνατ ία  Οδός  Α.Ε.  ως  φορέα  υλοποίησης  γ ια  να 
υποστηρίξε ι  κυρ ίως σε έργα περιβάλλοντος  τα μικρά κυρίως νησιά.

Έχουμε  δει  τα  πρώτα  αποτελέσματα  της  δουλε ιάς  της  ετα ιρείας.  Δεν 
ε ίμαστε  ομολογώ  όσο  ευχαριστημένοι  θα  θέλαμε  από  την 
αποτελεσματικότητά  της.  Όμως  η  αλήθε ια  ε ίναι  ότι  και  αυτή  έχε ι  να 
αντιμετωπίσε ι  πολλά  κα ι  διάφορα.  Την  έχουν  μπλέξει  και  σε  άλλα  θέματα 
εκτός  από  τα  έργα  στο  νότ ιο  Αιγα ίο.  Πρόσφατα  ακούμε  ότι  μπορε ί  να 
αναλάβει  την  αποκατάσταση των  ΧΑΔΑ σε όλη τη χώρα.

Αντ ιλαμβάνεσθε  ότ ι  δεν  ε ίναι  κα ι  ατελείωτες  οι  δυνάμε ις  της.  Οπότε 
τμήματά  της  θα  ασχολούντα ι  με  εμάς.  Ελπίζω  να  μην  υποστούμε  τέτο ια 
προβλήματα από την  ενασχόληση  της  Εγνατ ίας κα ι  με  άλλους  φορε ίς  κα ι  με 
άλλα αντικε ίμενα.

Ο Καλλικράτης  ε ίναι  ένα  πρόβλημα  για  το  ΕΣΠΑ.  Ήταν  ένα  πρόβλημα 
θέλω να  πιστεύω.   Το  πρώτο  εξάμηνο  οδήγησε  σε  υπολε ιτουργικότητα  τους 
φορείς  ιδ ια ίτερα  της  Αυτοδιοίκησης  οι  οποίο ι  ε ίχαν  ουσιαστικά  να  ξανά 
συσταθούν  εκε ίνοι  ιδ ια ί τερα  που  ενοποιήθηκαν,  δήμοι  πολλοί  σε  έναν 
μεγάλο  Δήμο  να  οργανώσουν  τ ις  υπηρεσίες  τους,  να  βρουν  το  βηματισμό 
τους.  Καθυστέρησαν συμβάσεις ,  δημοπρατήσεις έργων αλλά κα ι  πληρωμές.

Να  πω  χαρακτηριστικά  περ ίπτωση  λογαριασμού  500.000  που  ενώ 
είχε  εγκρ ιθε ί  από  τον  Δεκέμβρη  πληρώθηκε  την  προηγούμενη  εβδομάδα. 
Αντ ιλαμβάνεσθε  τώρα αυτός  ο  εργολάβος μετά από 6  μήνες  αναμονής πόσο 
γρήγορα μπορούσε να πάει αυτό το  έργο.

Ελπίζω,  όχ ι  ελπίζω  ήδη  φαίνεται  ότι  έχει  ομαλοποιηθε ί  η  κατάσταση. 
Και  αυτό που  ελπίζω είναι  ότ ι  το  επόμενο  εξάμηνο,  το  δεύτερο  εξάμηνο  του 
έτους θα  καλύψουμε  αυτό το  χαμένο έδαφος του πρώτου εξαμήνου το  οποίο 
το  ε ίχαμε  εκτιμήσει  ότ ι  θα  πάε ι  καλύτερα  σε  σχέση  με  αυτό  που  πήγε. 
Δηλαδή  η  εκτ ίμησή  μας  ήταν  ότι  θα  τα  ε ίχαμε  προσεγγίσε ι  ή  θα  ε ίχαμε 
ξεπεράσει  το  40%  σε  απορρόφηση,  ε ίναι  στο  37%.   Δεν  ε ίμαστε  μακριά 
αλλά  πρέπει  να  το  καλύψουμε  γιατ ί  ο  στόχος  για  το  τέλος  του  χρόνου,  ο 
στόχος  που  μας  έχει  τεθε ί  σαν  διαχειρ ιστ ική  αρχή  ε ίναι  να  δώσουμε 
δαπάνες 40.000.000 αυτή τη χρονιά.

Δεν  ε ίναι  πολύ  εύκολος  στόχος.  Η  δική  μας  η  «ρεαλιστ ική»  εκτ ίμηση 
μιλούσε  αρχικά  για  30.000.000.   Με  μια  πιο  πρόσφατη  εκτίμηση  μπορεί 
αυτό  να  προσεγγίσε ι  τα  35.000.000,  γ ια  να  φτάσουμε  στα  40.000.000 
χρειάζεται  ιδ ια ίτερα μεγάλη  προσπάθεια από όλους  τους  φορε ίς .  Και  βέβαια 
τέτοια  προβλήματα  που  δημιουργήθηκαν  το  προηγούμενο  διάστημα  να 
εξαλε ιφθούν.  

Τέλος,  αυτό  που  πρέπει  να  σημειώσω  εγώ  και  εσε ίς  πρέπει  να 
διεκδικήσετε  από  εδώ  και  μπρος  ε ίνα ι  η  αύξηση  των  πόρων  που  θα  μας 
διατεθούν  από  τα  τομεακά  προγράμματα.  Και  μιλάω  κυρίως  για  τα  δύο 
τομεακά προγράμματα των  μεταφορών  κα ι  του  περιβάλλοντος  από τα  οποία 
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η  Περιφέρειά  μας  μπορεί  να  επωφεληθε ί  σε  έργα  υποδομής,  γ ιατί  από  τα 
άλλα τομεακά προγράμματα δεν μπορεί  να επωφεληθεί ,  δεν  έχει  πρόσβαση.

Εδώ  όπως  είπα  γ ια  το  περ ιβάλλον  που  αρχικά  ε ίχαν  ανακοινωθεί 
πόροι  περίπου  180.000.000  φαίνετα ι  ότι  θα  το  υπερβούμε  σύντομα.  Αυτό 
σημαίνε ι  επε ιδή  τα  έργα  στο  σύνολό  τους  δεν  καλύπτοντα ι ,  δεν  θα  έχουν 
ενταχθεί  ότ ι  θα  πρέπει  να  δ ιεκδικήσουμε  την  αύξηση  αυτών  των  πόρων  γ ια 
την  Περιφέρειά  μας,  θα  πρέπει  το  Σώμα  δηλαδή  να  διεκδικήσει  τα 
180.000.000  να  γίνουν  200.000.000,  250.000.000  πιθανά  γ ια  να 
μπορέσουμε  να  ανταποκριθούμε  στ ις  υποχρεώσεις  που  έχουμε  για  τους 
ΧΥΤΑ,  τα  ΧΑΔΑ,  τα  λύματα,  τη  δ ιαχείρ ιση  των  λυμάτων  αλλά  κα ι  την 
διαχείρ ιση του νερού.

Επίσης,  γ ια  το  πρόγραμμα  των  μεταφορών.   Στο  πρόγραμμα  των 
μεταφορών  μέχρι  τώρα  έχει  ενταχθεί  μόνο  ένα  μεγάλο  έργο.   Να  πω  μόνο 
ότι  στο  πρόγραμμα  των  μεταφορών  εντάσσονται  μόνο  μεγάλα  έργα  που 
συμπεριλαμβάνοντα ι  στα  δ ιευρωπαϊκά  δίκτυα.  Δηλαδή  μεγάλα  οδικά  έργα 
και  μεγάλα λ ιμεν ικά έργα ή έργα αεροδρομίων.  

Μέχρι  τώρα  έχει  ενταχθεί  μόνο  ένα  έργο  το  λιμάνι  της  Μυκόνου,  η 
ολοκλήρωση  του λιμανιού της  Μυκόνου  που αφορά κτιρ ιακές  εγκαταστάσεις 
και  δ ιαμόρφωση  του  χερσαίου  χώρου  του  λ ιμανιού.  Ένα  έργο  αρκετά 
μεγάλου  προϋπολογισμού,  16.000.000  κα ι  κάτι  ευρώ.   Όμως  σύμφωνα  με 
τ ις  δεσμεύσεις  του  Υπουργείου  περ ιμένουμε  ακόμη  και  το  λ ιμάνι  της  Ρόδου 
που  ε ίναι  ένα  πολύ  μεγάλο  έργο  να  χρηματοδοτηθε ί  κα ι  η  νέα  ε ίσοδος  της 
πόλης  της  Ρόδου,  ένα  έργο  που  ξεπερνά  τα  50.000.000  ευρώ  σύμφωνα  με 
τ ις  εκτιμήσεις  του  Υπουργείου  γ ιατί  αυτό  ε ίνα ι  που  ωριμάζει  κ ιόλας  αυτά  τα 
έργα,  αυτό που εκπονεί  τ ις  μελέτες και  που τα υλοποιε ί  τα  έργα τελ ικά.

Αυτό που εμείς πρέπει  να  διεκδικήσουμε,  εσείς κατά  κύριο λόγο,  ε ίναι 
η  δ ιασφάλιση  αυτών  των  έργων  γ ιατί  όπως  αντ ιλαμβάνεσθε  δεν  υπάρχουν 
άλλες  δυνατότητες  σε  άλλα  επιχειρησιακά  προγράμματα,  ούτε  καν  στο 
ε ιδικό  πρόγραμμα  γ ια  την  περιφέρειά  μας  να  χρηματοδοτηθούν  τόσο 
μεγάλα  έργα  προϋπολογισμού  50.000.000  όπως  η  νέα  ε ίσοδος  της  πόλης 
της Ρόδου.

Ευχαριστώ πολύ,  Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  τον  κύρ ιο  Βουτσίνο  για  την  ενημέρωση.   Αν  υπάρχουν 
διευκρ ιν ιστ ικές  ερωτήσεις,  παρακαλώ.   Ο  κος  Δαδάος,  Χρυσόγελος, 
Έψιμος,  Τζανακόπουλος,  Χατζηιωάννου,  Μαργάρας,  Κατσοτούρκης, 
Μπιζάς,  Σβήνου,  Κόκκινος.  

Ο κύριος Κόκκινος,  από τους αρχηγούς ξεκ ινάμε.
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Μια  ερώτηση  και  μια  παρότρυνση  θα  έλεγα.   Η  μια  ερώτηση  ε ίναι  γ ιατ ί  δεν 
αναγράφετα ι  στο σημείωμα το οποίο έχουμε στα χέρ ια μας ο ι  απορροφήσεις 
στα  άλλα  προγράμματα  του  ΕΣΠΑ  τα  οποία  χειρ ίζοντα ι  τα  υπουργε ία  ο ι  
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οποίες  ε ίναι  πάρα  πολύ  χαμηλές  από  ότι  έχουμε  την  πληροφορία.  Γ ιατί  δεν 
έχει  δοθεί  στο  ενημερωτικό.

Δεύτερη  ερώτηση.   Πόσο  ήταν  το  προβλεπόμενο  ποσό  για  το 
επιχειρησιακό  πρόγραμμα  Κρήτης  και  Νήσων  Αιγα ίου  αρχικά.  Γ ιατ ί  από  ότ ι 
θυμάμαι  ήταν  450.000.000 και  όχ ι  280.000.000,  με ιώθηκε  δηλαδή.

Και  μια  παρότρυνση αν  θέλε ι ,  δεν  ε ίμαι  εγώ αυτός  ο  οποίος  θα  του το 
υποδείξω,  ο  κύρ ιος  Ρήγας  Βουλευτής  Κυκλάδων  κα ι  τέως  Υπουργός  αν 
θέλει  επειδή  ε ίχε  το  συγκεκρ ιμένο  αντ ικε ίμενο  και  πιστεύει  ότι  μπορεί  να  
βοηθήσει  να  μας  έκανε  μ ια  ενημέρωση  για  τα  τεκτα ινόμενα  γ ια  το  ΕΣΠΑ 
γιατ ί  ε ίχε χε ιρ ιστε ί  ένα κομμάτι  του.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κύρ ιο Κόκκινο.  Ο κύριος Χρυσόγελος.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Υπάρχει  κάποια  κατανομή  σε  σχέση  με  τα  νησιά;   Δηλαδή  πως  έχουν 
διατεθεί  οι  πόροι  στα  νησιά;   Έχω  δει  ότι  περ ίπου  το  55%  έχει  πάει  σε  5 
νησιά αν έχω υπολογίσε ι  καλά.

Το δεύτερο,  υπάρχει  μια αξιολόγηση έστω ενδιάμεση μεταξύ δαπανών 
και  αποτελεσματικότητας  ως  προς  την  κοινωνική  συνοχή;   Γ ιατί  στόχος 
νομίζω  ε ίναι  ότι  κάνουμε  δ ιάφορα  έργα,  να  πετύχουμε  και  μεγαλύτερη 
συνοχή.  Υπάρχει  μ ια ενδιάμεση αξιολόγηση αυτού του πράγματος;   Εντάξει , 
τα  νούμερα  σωστά  απορροφούνται ,  τέλος  πάντων  κάποια  ποσοστά 
χρημάτων.  

Και  ένα  τρί το,  από  τον  πίνακα  βλέπω  ότ ι  η  πορεία  ε ιδικού 
προγράμματος  εν ίσχυσης  ανταγωνιστικότητας  στην  Περιφέρεια  Νοτίου 
Αιγαίου  που  προέρχετα ι  από  εθν ικούς  πόρους  ε ίναι  προϋπολογισμένο 
250.000.000  η  απορρόφηση  όμως  ε ίνα ι  3,7  εκατομμύρια.  Δηλαδή  αν 
καταλαβαίνω  καλά  υπάρχε ι  στάση  πληρωμών  ή  υπάρχε ι  κάποιο  άλλο  θέμα; 
Δηλαδή  αν  από  τα  250.000.000  έχουν  δοθεί  3,7  εκατομμύρια  ε ίναι  ένα 
θεωρητικό  ποσό.   250.000.000 ε ίναι το ένα εκατοστό  περ ίπου.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε.  Ο κος Δαδάος έχει  το λόγο  γ ια  την  ερώτηση.
Κος ΔΑΔΑΟΣ:
Κύριε Πρόεδρε,  σεβόμενος  τον  χρόνο αλλά κα ι  τ ις  αντοχές των  συναδέλφων 
θα  ε ίμαι  πολύ  σύντομος,  θα  κάνω  μόνο  μια  ερώτηση  και  δεν  θα  κάνω 
τοποθέτηση.

Εκείνο  το  οποίο  θέλω  να  ρωτήσω  μέσω  του  προεδρείου  τον  κύρ ιο 
Βουτσίνο  ε ίναι  ότι  στη  συνεδρίαση  πορεία  ενεργοποίησης  προγράμματος 
Κρήτης  και  Νήσων  2007-2013  που  έλαβε  χώρα  στο  ξενοδοχε ίο  ΕΡΜΗΣ  στις 
2/4/2009  αναφέρθησαν  13  προγράμματα,  8  και  5.   Δηλαδή  8  τομεακά  και  5 
περιφερειακά.   

Σήμερα  που  συζητάμε  με  το  ίδ ιο  θέμα  συνεδρίασης  του 
Περιφερε ιακού  Συμβουλίου  γ ια  το  ΕΣΠΑ  γ ια  το  επιχειρησιακό  πρόγραμμα 
Κρήτης  κα ι  Νήσων  Αιγαίου  αναφέροντα ι  14  επιχειρησιακά  προγράμματα,  9 
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τομεακά  κα ι  5  περ ιφερε ιακά.  Βλέπουμε  ότ ι  έχουν  αυξηθεί  κατά  1  τα 
προγράμματα τα τομεακά.

Μπορεί  να  μας  πληροφορήσει  ποιο  ε ίναι  αυτό  το  κα ινούργιο  στοιχείο, 
το 1 από τα 14 το οποίο μπήκε στο συνολικό  αρ ιθμό των  προγραμμάτων;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κύρ ιο Δαδάο.  Ο κύριος Έψιμος έχει  το λόγο.
Κος ΕΨΙΜΟΣ:
Κύριε  Πρόεδρε,  θα  ήθελα  να  ρωτήσω  τον  κύριο  Βουτσίνο  στο  πλαίσ ιο  της 
ε ισήγησης  που  μας  εγχε ιρ ίστηκε  κα ι  συγκεκρ ιμένα  αν  ανατρέξουμε  στις 
τελευταίες  σελίδες  στον  πίνακα  ενταγμένων  έργων  στο  ε ιδικό  πρόγραμμα 
ενίσχυσης  ανταγωνιστικότητας  στ ις  περ ιφέρειες  νοτίου  Αιγα ίου  στα  υπ΄ 
αρ ιθμόν  9  και  10  ιδ ια ί τερα έργα  τα  οποία  έχουν  τοπικό  αντ ικε ίμενο,  δηλαδή 
στη  δ ιαμόρφωση  πλατείας  Τσιγκούρα  του  Δημοτικού  δ ιαμερίσματος 
Κεφάλου  και  διαμόρφωσης  πλατείας  Αγίων  Αποστόλων  Δημοτικού 
διαμερ ίσματος  Αντ ιμαχίας  Κω,  θα  ήθελα  να  πω  ότι  εδώ  και  έναν  περίπου 
χρόνο  ίσως  λ ίγο  λ ιγότερο  δεν  προχωράει  το  έργο  κα ι  έχει  σταματήσει  κάθε 
εκταμίευση.  

Και  ήθελα  να  ρωτήσω  αν  υπάρχει  κάποιος  ε ιδικός  λόγος  που  δεν 
προχωράμε  στην  εκταμίευση  αυτή  ώστε  να  συνεχιστεί  το  έργο  ή  αν 
εντάσσεται  το  πρόβλημα  στο  γενικότερο  πρόβλημα  που  αναπτύξατε  ούτως 
ή άλλως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κύρ ιο Έψιμο.  Ο κος  Ταζανακόπουλος.
Κος ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
Κύριε  Πρόεδρε,  ευχαριστώ.   Στην  ΚΥΑ  που  έχε ι  βγε ι  κα ι  έχει  υπογραφεί 
από  τον  Υφυπουργό  Ανταγωνιστικότητας  και  Οικονομίας  και  από  τον 
Υπουργό  Υποδομών  περιλαμβάνοντα ι  τα  παρακάτω  έργα  τα  οποία  έχουν 
ανατεθε ί  στην  ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.  κα ι  ε ίναι  τα  εξής:   

Κατασκευή  υδατοδεξαμενής  κα ι  δ ικτύου  ύδρευσης  στον  Αι -Γ ιώργη 
Αντ ιπάρου,  επέκταση  του  2 ο υ Δημοτικού  σχολε ίου  Παροικ ιάς,  το  2 ο 

Γυμνάσιο  Παροικ ιάς,  η  κατασκευή  πολιτ ιστ ικού  κέντρου  στην  Παροικιά  και 
το  δίκτυο  αποχέτευσης  και  εγκατάστασης  επεξεργασίας  λυμάτων  στη  νότ ιο 
παραλία της Πάρου.  

Καθώς  επίσης  έχει  υποβληθε ί  και  από  το  Δήμο,  δεν  περ ιλαμβάνετα ι 
στην  ΚΥΑ,  πρόταση και  α ίτημα γ ια την  αστική κα ι  περ ιβαλλοντ ική  ανάπλαση 
της παραλίας της Παροικ ιάς.

Έψαξα  τον  πίνακα  ο  οποίος  συνοδεύει  την  ε ισήγησή  σας  κα ι  δεν  ε ίδα 
αυτά  τα  έργα  να  έχουν  ενταχθεί  σε  κάποιο  πρόγραμμα.   Ήθελα  να  ρωτήσω 
τι  προοπτική   υπάρχε ι  γ ια  να  ενταχθούν  τα  έργα  αυτά  σε  κάποιο 
πρόγραμμα.

Ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  τον  κύρ ιο  Τζανακόπουλο.  Ο  κύριος  Χατζηϊωάννου  έχει  το 
λόγο.
Κος ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ:
Ευχαριστώ,  Πρόεδρε.  Προϊστάμενε,  τρεις  γρήγορες  ερωτήσεις.  Η  μια  ε ίναι 
αν  έχουμε  ε ικόνα  τ ι  γ ίνεται  με  το  πρόγραμμα  αγροτικής  ανάπτυξης,  τ ι  
εντάξεις  υπάρχουν.  Και  δεύτερον,  μια  που  ε ίναι  κα ι  ο  Υπουργός  εδώ  ο  κος 
Ρήγας,  υπάρχε ι  πρόβλημα  από  τον  ευρωπαϊκό  κανονισμό  να  εδημιουργε ίτο 
και  εκεί  μια  επιχειρησιακή  συμφωνία  υλοποίησης  να  έρθε ι  η  δ ιαχείρ ιση  των 
χρημάτων  που  αντ ιστοιχούν  στο  νότ ιο  Αιγαίο  σε  εμάς  για  περ ισσότερη 
ευελιξ ία ;

Το  δεύτερο,  τ ι  γ ίνετα ι  με  την  αναθεώρηση,  πως  πορεύετα ι  η 
αναθεώρηση,  τ ι  οδηγίες  υπάρχουν  για  την  αναθεώρηση  αν  μπορούμε,  πού 
μπορούμε  να  κάνουμε  μεταβολές  κονδυλίων,  θεματικούς  άξονες,  άξονες 
προτεραιότητες κλπ.  

Και  το  τελευταίο,  έχουμε  αρκετές αιτήσε ις  στον  άξονα προτεραιότητας 
2  στις  ιδ ιωτικές  επενδύσεις  που  δεν  έχουμε  υλοποιήσει .  Εκε ί  θα  ζητήσουμε 
λεφτά;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  τον  κύρ ιο  Χατζηιωάννου.  Ο  κος  Μαργάρας  έχε ι  το  λόγο  να 
κάνει  την  ερώτηση.
Κος ΜΑΡΓΑΡΑΣ:
Η  ερώτηση  ε ίναι  σχετ ική  με  το  τ ι  γ ίνεται  μετά  το  2013  με  τη  συζήτηση  γ ια 
την  επόμενη  προγραμματική  περίοδο,  αν  υπάρχουν  ήδη  κάποιες  βασικές 
κατευθύνσεις .

Επίσης,  μ ιλήσατε  γ ια  το  χαμηλό  βαθμό  ωριμότητας  και  γ ια  τους  ΟΤΑ 
α΄  βαθμού.  Υπάρχει  κάποιος  τρόπος  αυτοί  οι  ΟΤΑ να  βοηθηθούν  έτσι  ώστε 
να  προωθούν  καλύτερες  προτάσεις ;   Και  τέλος,  μια  ερώτηση  γ ια  την 
περιφερειακή  μου  ενότητα,  γ ια  τη  Μύκονο.  Μιλήσατε  γ ια  τον  λ ιμένα 
Μυκόνου.  Από  ότι  ξέρω  υπήρχε  κάποιο  πρόγραμμα  εκταμίευσης  το  οποίο 
από ότ ι  έχω ακούσει  λύθηκε  πρόσφατα;

Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κύρ ιο Μαργάρα.  Ο κύριος Κατσοτούρκης.
Κος ΚΑΤΣΟΤΟΥΡΚΗΣ:
Ευχαριστώ,  κύρ ιε  Πρόεδρε.  Πρώτον  θα  ήθελα  να  ρωτήσω  υπάρχουν  τρία 
έργα  στην  Κάλυμνο  τα  οποία  από  ότι  λέτε  κύριε  Βουτσίνο  ε ίναι  σε  στάδιο 
υλοποίησης.   Εγώ γνωρίζω ότι  αυτή τη στ ιγμή ε ίναι στα δ ικαστήρια ο Δήμος 
με  τον  εργολάβο.  Ο λόγος  ποιος;   Υλοποιε ίται  το  έργο,  δεν  πληρώνει  γ ια  το 
έργο;   Δεν  έχει  πληρωθεί  ο  Δήμος  γ ια  να  πληρώσει  τον  εργολάβο;   Πού 
βρίσκετα ι  αυτή η δ ιαδικασία;   Το ένα.
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Και  το  δεύτερο,  μιλήσατε  γ ια  κάποιες  μελέτες  που  έχουν  ανατεθε ί 
στην  ΕΓΝΑΤΙΑ.  Μέσα  σε  αυτά  αν  θυμάμαι  καλά  ε ίναι  ή  δεν  ε ίνα ι  και  ο 
δρόμος,  η διάνοιξη του δρόμου από τα σφαγε ία προς τον  Άγιο  Σάββα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κύρ ιο Κατσοτούρκη.  Ο κύριος Μπιζάς.
Κος ΜΠΙΖΑΣ:
Σας  ευχαριστώ  και  εγώ.  Είμαι  από  την  περ ιφερε ιακή  ενότητα  Πάρου,  κύρ ιε 
Πρόεδρε.   Στη  συνέχεια  αυτών  που  ε ίπε  ο  συνάδελφος  κύριος 
Τζανακόπουλος  κα ι  σχετικά  με  την  κοινή  υπουργική  απόφαση  γ ια  τα  πέντε 
έργα που ε ίχαν εκδοθεί ,  αυτή η απόφαση ήταν 1/9 μ ια που έχω εγώ.

28/9/10  έχω  έγγραφο  του  πρώην  Γενικού  Γραμματέα  του  κυρίου 
Μπρακουμάτσου  με  αριθμό  πρωτοκόλλου  2229214461  και  λέε ι  ενημέρωση 
περί  εντάξεως  μελετών  και  εκεί  εντάσσει  μελέτη  2 ο υ  Γυμνασίου  Παροικίας 
Πάρου  και  επίσης  μελέτη  επέκτασης  2 ο υ Δημοτικού  σχολε ίου.  Έχει  κα ι  τον 
προϋπολογισμό  και  την  πίστωση.  Και  αυτά  λέει  εντάχθηκαν  στη  ΣΑΜΠ 
067/3/2010.  Αυτά  δεν  συμπεριλαμβάνονται  όμως  επίσης  στον  πίνακα  που 
έχουμε.  Θα ήθελα να ρωτήσω τι  γ ίνεται  με  αυτά.  

Επίσης  τ ι  γ ίνετα ι  με  ένα  πολύ  σημαντ ικό  έργο  που  αφορά  το  νησί  της 
Πάρου,  ο  Υπουργός  και  Βουλευτής  Κυκλάδων  ο  κύριος  Ρήγας  το  γνωρίζε ι ,  
αφορά  το  εμπορικό  λιμάνι  της  Πάρου.  Είνα ι  ένας  δ ιακαής  πόθος  των 
Παριανών  κάποια  στιγμή  από  τον  κόλπο  της  Παροικιάς  να  φύγε ι  γ ιατ ί 
προσβάλει  περ ιβαλλοντ ικά,  ε ίναι  επικίνδυνο  το  εμπορικό  λ ιμάνι  στη  θέση 
που βρίσκετα ι .  

Δεν  ζητάμε  ένα  μεγάλο  έργο  σαν  αυτό  που  γίνεται  στη  Μύκονο,  όχ ι 
δεν  ζητάμε  ένα  επιβατηγό  λιμάνι ,  εμπορικό  λιμάνι ,  ένας  ντόκος  γ ια  να 
μπορούν  η  μονάδα  που  υπάρχε ι  σκυροδέματος  κλπ.  στο  νησί  όπως  και  τα 
…  κλπ.  να  μπορούν  να  φορτοεκφορτώνουν  σε  αυτό  το  σημε ίο.  Μια  μικρής 
επέμβασης  έργο  σε  ένα  σημείο  το  οποίο  σας  υπενθυμίζω  γ ια  όσους  δεν 
γνωρίζετε  ότι  εδώ  και  10  χρόνια  τουλάχιστον  ίσως  και  παραπάνω  στο 
ΥΠΕΧΩΔΕ υπάρχουν μελέτες γ ια ένα σημείο της Πάρου.  

Είναι  ένα  έργο  το  οποίο  όμως  προφανώς  χρήζει  ανάγκης  κα ι  ε ίναι 
επιτακτ ικό  κάθε  φορά  προεκλογικά  ε ίτε  βουλευτικές  εκλογές  ε ίτε  δημοτικές 
εξαγγέλλετα ι ,  δεν  έχε ι  γ ίνε ι  όμως τ ίποτα.  

Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κύρ ιο Μπιζά.  Η κυρία Σβήνου έχει  το λόγο.
Κα ΣΒΗΝΟΥ:
Κύριε  Πρόεδρε  και  εκλεκτό  προεδρείο,  α ισθανόμενη  ολίγον  τ ι  ως 
οικοδέσποινα  καλωσορίζω  το  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  που  γ ίνετα ι  σήμερα 
στην  Κω  και  ε ίναι  μ ια  πάρα  πολύ  καλή  απόφαση  να  κάνουμε  δ ιάφορα 
περιφερειακά  συμβούλια  σε  διάφορα  νησιά  που  ανήκουν  στην  Περιφέρε ια , 
έτσι  να  γνωρίζουμε  και  από κοντά  τους  τόπους  που  διοικούμε  τ ις  τύχες  του 
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και  ο  τόπος  να  γνωρίζε ι  τη  δ ιαδικασία  ενός  Περιφερειακού  Συμβουλίου.  Και  
εύχομαι  καλά να περάσετε.

Στο  σοβαρό  θέμα  του  ΕΣΠΑ  που  συζητε ίται  σήμερα  εγώ  αναρωτιέμαι 
ως  επιχειρηματίας  βέβαια  και  χωρίς  να  έχω  και  μεγάλες  γνώσεις  επάνω  σε 
τεχν ικά  θέματα  που  απαρτίζουν  το  ΕΣΠΑ,  την  ωρίμανση  και  όλα  αυτά,  
αναρωτιέμαι  όμως  ότι  έχουν  περάσει  από  το  2007  4,5  ολόκληρα  χρόνια,  
απομένουν  2,5  κα ι  αναρωτιέμαι  ποια  θα  ε ίναι  η  πορε ία  ή  ποια  θα  ε ίναι  εν 
πάση  περιπτώσει  η  ολοκλήρωση  των  υπολοίπων  έργων  σε  αυτό  το  λ ίγο  
χρονικό  διάστημα.   Μια που όπως κατάλαβα από την  ε ισήγηση ότι  ένας από 
τους  κύριους  λόγους  που  δεν  προχώρησαν  αυτά  τα  έργα  ήταν  η  μη 
συμμετοχή,  η  δυσκολία  της  συμμετοχής  του  κράτους  γ ια  να  προχωρήσουν 
τα έργα που έπρεπε να μπαίνουν ως προκαταβολή.  

Και  επομένως αφήνω ότι  νομίζω ότι  εννοε ί τα ι   ότ ι  χάθηκαν  σπουδαίες 
ευκαιρίες  γ ια  τους  τόπους  που  θα  στερηθούν  την  ανάπτυξη  και  την 
ευημερία των τόπων.

Μια  ερώτηση  μέσα  στις  πολλές  που  σας  ετέθησαν  ε ίνα ι  γ ια  την  Κω 
όσον  αφορά  σε  ποιους  τομείς  ε ίναι  οι  δ ιαθέσιμοι  πόροι  και  ποια  ε ίναι  η 
πορε ία  τους.  Και  αν  προβλέπετα ι  να  ολοκληρωθούν  εάν  ε ίναι  ευοίωνη  η 
πορε ία  αυτή.   Ποιες  ε ίνα ι  ο ι  επιλέξιμες  πράξεις  που  μας  απομένουν  κα ι  αν  
τυχόν  απενταχθούν  έργα  από  το  ΕΣΠΑ,  εάν  θα  ήταν  δυνατόν  και 
περισσεύουν  να  μπορούν  να  ενταχθούν  έργα  τα  οποία έχουν  μια  ωριμότητα 
να ενταχθούν εκ των υστέρων μέσα σε αυτό το πρόγραμμα.

Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  την  κυρ ία  Σβήνου.  Ο  κύριος  Χρυσόγελος  θέλε ι  ακόμα  μια 
ερώτηση κα ι  μετά η κυρ ία Καραμολέγκου.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Για  το  θέμα  της  αλ ιε ίας.  Στην  πρόσφατη  συνάντηση  με  την  Επίτροπο  την 
κυρία  Δαμανάκη  μας  ε ίπε  ότι  γ ια  την  υλοποίηση  του  μεσογε ιακού 
κανονισμού  γ ια  την  αλιε ία  υπήρχαν  80.000.000  €  συνολικά.   Από  αυτά  τα 
80.000.000  €  μας ε ίπε ότι  δεν  έχε ι  απορροφηθεί  ούτε  ένα  ευρώ.   Τ ι  κομμάτι  
από αυτά  αντ ιστοιχούσε  στο  νότ ιο  Αιγα ίο  και  αν  πράγματι  ε ίμαστε  στην  ίδ ια 
κατάσταση στο νότ ιο Αιγα ίο όπως σε όλη την  Ελλάδα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Η κυρία Καραμολέγκου.
Κα ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ:
Ευχαριστώ.  Εγώ  θα  ήθελα  να  ρωτήσω  σχετ ικά  με  το  αλ ιευτ ικό  καταφύγιο 
της  Φολεγάνδρου.   Εάν  μπορείτε  να  μου  πε ίτε  πού  ακριβώς  βρίσκεται  αυτό 
το έργο και  αν έχουν γ ίνε ι  κάποιες ενέργε ιες γ ια την  κατασκευή του.  

Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε  Βουτσίνο,  θα  κάνω  και  εγώ  μια  ερώτηση.  45%  Κυκλάδες  55% 
Δωδεκάνησα.  Συμφωνούμε;   Θα  μου  πε ίτε  Περ ιφερειακό  διαμέρ ισμα 
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ενότητας  Νάξου,  μ ικρών  Κυκλάδων,  έξ ι  νησάκια,  Αμοργού  τ ι  ποσοστό 
παίρνε ι  από το 45% εάν γνωρίζετε .  Ευχαριστώ.   Εννοώ,  περιλαμβάνε ι  όλα.  

Κύριε  Βουτσίνε ,  έχετε  το  λόγο  εάν  μπορείτε  να  απαντήσετε .  Και  ο 
κύριος Βαρκάς και  ολοκληρώνουμε.
Κος ΒΑΡΚΑΣ:
Ναι,  γ ια  τον  κύρ ιο  Βουτσίνο,  κύρ ιε  Πρόεδρε.  Να  μας  πε ίτε  γ ια  το  Δημοτικό  
σχολείο  της  Κεφάλου  πού βρίσκετα ι .  Γ ια  τα  δ ίκτυα  αποχέτευσης ακαθάρτων 
του  Δήμου  Ηρακλειδών  μια  που  ε ίμαστε  και  εδώ στην  Κω.  Γ ια  το  δ ίκτυο  κα ι  
τη ΕΕΛ Δήμου Δικαίου.   

Και  τα  λέω  αυτά  γιατ ί  άκουσα  ότι  ο ι  υπολειπόμενοι  πόροι  που  μένουν 
και  αναλογικά  ε ίνα ι  σχετικά  μικροί .  Μιλάμε  τώρα  γ ια  τ ις  εντάξε ις  ή  γ ια  τ ις 
δημοπρατήσεις  έργων  ή  τ ις  νομικές  δεσμεύσεις ,  μιας κα ι  το  δ ίκτυο  της  ΕΕΛ 
Δήμου Δικαίου ε ίναι  25.000.000 ευρώ,  κύρ ιε  Βουτσίνο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  τον  κύρ ιο  Βαρκά.   Ο  κύριος  Βουτσίνος  έχει  το  λόγο.   Είναι 
πολλές οι  ερωτήσεις ,  όσες μπορέσετε .
Κος ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ:
Ευχαριστώ,  κύρ ιε  Πρόεδρε.  Όχι  δεν  ε ίναι  πολλές  οι  ερωτήσεις  αλλά  ε ίνα ι 
εδώ και  ο  Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θα πάρει  το  λόγο και  ο κύρ ιος Ρήγας,  ο κύριος Υπουργός.
Κος ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ:
Θα  προσπαθήσω  να  απαντήσω  τουλάχιστον  όσες  ε ίνα ι  υπηρεσιακές 
ερωτήσεις  γ ιατί  υπάρχουν κα ι  πολιτ ικές μέσα στις υπηρεσιακές.

Να ξεκ ινήσω από την  άλλη  χρηματοδότηση.  Αρχικά όταν  εγκρίθηκε  το 
πρόγραμμα  θυμάστε  ήταν  350.000.000.   Στα  280.000.000  που 
διαχειρ ιζόμαστε  υπήρχαν  και  άλλα  70.000.000  που  λεγόταν  άλλη 
χρηματοδότηση.  Η  άλλη  χρηματοδότηση  ε ίνα ι  ο ι  μη  επιλέξιμες  δαπάνες,  
αυτές  δηλαδή  που  δεν  μπορούν  να  δηλωθούν  στην  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή 
για να λάβουμε το 50%.

Αυτή  η  άλλη  χρηματοδότηση  εξακολουθε ί  και  υπάρχε ι  απλά  δεν  ε ίνα ι 
προσδιορισμένη.  Να  σας  πω ένα  χαρακτηριστικό  παράδε ιγμα,  το  λ ιμάνι  της 
Μυκόνου  που  έχουμε  ενταγμένο,  το  παλιό  λ ιμάνι  της  Μυκόνου,  τη 
διαμόρφωση  του  χερσαίου  χώρου  έχει  ποσοστό  επιλεξ ιμότητας  περ ίπου 
60%.  Δηλαδή  το  40% των  δαπανών  αυτού  του έργου  ε ίναι  μη επιλέξιμες  και 
ε ίναι  η  άλλη  χρηματοδότηση  που  προσθέτει  το  ελληνικό  δημόσιο  από 
δικούς του πόρους.  

Στο  τέλος  της  προγραμματικής  περ ιόδου  λοιπόν,  θα  αθροίσουμε  αυτή 
την  άλλη  χρηματοδότηση  και  θα  σας  πούμε  αν  το  πρόγραμμα  πήγε  στα 
350.000.000,  πήγε  στα  300,  πήγε  στα  320,  κάπου  θα  έχε ι  πάει .  Αλλά  ε ίναι 
όλες ο ι  μη επιλέξιμες δαπάνες.

Ξέρετε  γ ια  τ ις  απαλλοτριώσεις  ότ ι  ο ι  επιλέξ ιμες  ε ίναι  το  10%.  Αν 
όμως  ένα  έργο  απαιτήσει  απαλλοτρ ιώσεις  κα ι  συνέβη  τώρα  σε  ένα  έργο 
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εδώ  που  ε ίμαστε  στην  Κω,  μας  στείλανε  την  αποκατάσταση  του  ΧΑΔΑ  σε 
ένα  χωριό  έξω  η  οποία  ε ίχε  απαλλοτρ ιώσεις  150.000  και  το  επιλέξ ιμο  ήταν 
50.000.   Οι  100.000  ε ίναι  άλλη  χρηματοδότηση  που θα τη  βάλει  το  ελληνικό 
δημόσιο.  

Αυτά  ε ίναι  τα  70.000.000  εκείνα  που  δεν  τα  δε ίχνουμε.   Στην  αρχή 
μας ε ίχαν  πε ι  γ ια  αυτό και  φαινόταν  ότι  προγραμματίστε  με  τα  350.000.000,  
στη  συνέχε ια  μας  ε ίπαν  με  τα  280.000.000,  αυτά  που  έχουμε,  και  όποια 
άλλη  χρηματοδότηση  υπάρξει  θα  καλυφθεί .  Και  έτσ ι  και  πορευόμαστε.  
Οπότε  νομίζω  ότι  μιλάμε  γ ια  το  ίδ ιο  πράγμα  με  άλλα  λόγια.  Δεν  ε ίναι  θέμα 
με ίωσης ή αύξησης του προγράμματος.  

Η  χρηματοδότηση  του  ε ιδικού  προγράμματος.    Η  χρηματοδότηση  του 
ε ιδικού  προγράμματος  νομίζω  το  ανέφερα,  ε ίναι  πάρα  πολύ  χαμηλή.  Και 
αυτό  οφε ίλετα ι  γ ιατ ί  το  ε ιδικό  πρόγραμμα  χρηματοδοτεί τα ι  από  αμιγώς 
εθνικούς  πόρους  ο ι  οποίοι  αναζητούντα ι  από  την  Κυβέρνηση  όπως 
γνωρίζετε ,  μπορεί  να  σας  μιλήσει  και  ο  πρώην  Υφυπουργός  καλύτερα  από 
εμένα.

Η αξιολόγηση του επιχειρησιακού προγράμματος ε ίνα ι  ένα πάρα πολύ 
σημαντ ικό  πράγμα  που  έθεσε  ο  κύρ ιος  Χρυσόγελος  γ ια  όλους  μας.  Και  
πρέπει  να  ε ίναι  ε ιδ ικά  τώρα  που  μιλάμε  για  αναθεώρηση  του 
επιχειρησιακού  προγράμματος.  Πάντοτε  προβλέπετε  από  τους  κανονισμούς 
στο  μέσο  της  προγραμματικής  περ ιόδου  περίπου  τα  προγράμματα 
αξιολογούνται  από ανεξάρτητο αξιολογητή.  

Και  αυτή  τη  στ ιγμή  ε ίμαστε  στη  διαδικασία  ανάθεσης  σε  ανεξάρτητο 
αξιολογητή.  Έχε ι  γ ίνε ι  δ ιαγωνισμός  από  το  Υπουργείο,  αξιολογούντα ι  οι  
προσφορές  κα ι  π ιστεύω  ότι  μέχρι  το  τέλος  του  καλοκαιριού  θα  έχει 
καταλήξει  στον  ανάδοχο η διαδικασία.

Τα  προγράμματα  θα  αξιολογηθούν  εάν  καλά  πορεύοντα ι ,  εάν  έχουν 
λάβε ι  υπόψη τους  όλη  αυτή  την  αλλαγή  που  έχε ι  έρθε ι  με  τη  δημοσιονομική 
κρίση  που  αντιμετωπίζει  η  χώρα  ή  εάν  πρέπει  να  επανασχεδιασθούν 
προκε ιμένου  να  κατευθυνθούν  οι  πόροι ,  ο ι  όποιοι  πόροι  θα  έχουν  με ίνε ι 
μετά  την  αναθεώρηση  σε  δράσεις  τέτοιες  που  θα  συμβάλουν  στην 
αντιμετώπιση της κρίσης.  

Πρώτα  αξιολογούνται ,  μετά  αναθεωρούνται  γ ιατί  λαμβάνεται  κατά  την 
αναθεώρηση υπόψη η αξιολόγηση του ανεξάρτητου αξιολογητή.  

Τώρα  συζητάε ι  η  χώρα  μια  πολύ  «λογιστική»  αναθεώρηση  υπό  την 
έννοια  ότι  σε  δράσεις  που  έχω  υπερπληρωμές  αλλά  δεν  έχω  δεσμευμένους 
πόρους  να  το  εν ισχύσω προκειμένου  να  μπορέσω  να  αντλήσω  πόρους  από 
τα διαρθρωτικά ταμεία .

Η  πραγματική  αναθεώρηση  του  προγράμματος  θα  γίνε ι  τον  επόμενο 
χρόνο  γ ιατί  μέχρι  να  ολοκληρωθεί  η  αξιολόγηση  θα  χρειαστε ί  το  δεύτερο 
εξάμηνο,  θα  τεθεί  υπόψη  της  Επιτροπής  Παρακολούθησης  του 
προγράμματος η οποία κα ι  θα αποφασίσει  γ ια την  αναθεώρησή του.
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Ο κύριος Δαδάος μίλησε για το 14 ο  πρόγραμμα που δεν  το αναφέραμε 
στην  προηγούμενη  παρουσία  μας.   Το  14 ο  πρόγραμμα  ε ίναι  το  εθνικό 
αποθεματικό  απροβλέπτων,  θα  σας  μιλήσε ι  ο  υφυπουργός  αναλυτικότερα. 
Είναι  ένα  ε ιδικό  πρόγραμμα  που  έρχετα ι  να  αντ ιμετωπίσε ι  έκτακτες 
καταστάσεις  στη  χώρα.  Έχει  προβλεφθεί ,  ε ίναι  της  τάξης  των  200.000.000 
περίπου  γ ια  όλη  την  προγραμματική  περίοδο  και  το  διαχειρ ίζεται  το 
Υπουργείο.  Ήταν  παράλειψη  στη  παλιά μας  ε ισήγηση  να  αναφερθε ί  αυτό  το 
πρόγραμμα για αυτό και  φαίνετα ι τώρα ως 14 ο .  

Τα  έργα  στις  πλατείες  εδώ  της  Κω  που  έχουν  σταματήσει ,  έχουν 
σταματήσει  γ ιατ ί  η  χρηματοδότηση  όπως  προείπα  του  ε ιδικού 
προγράμματος  δεν  ε ίναι  η  επιθυμητή.  Οπότε  ο ι  εργολάβοι  εφόσον  έχουν 
λαμβάνειν  δεν  προχωρούν  τα έργα και  με  το  δίκ ιο τους θα έλεγα.  Ξέρετε  ότι 
και  αυτοί  αντ ιμετωπίζουν  δυσκολίες  όσο  μικρά  κα ι  να  ε ίναι  τα  έργα  να  το 
προχρηματοδοτούν κα ι  να λάβουν κάποτε την  πληρωμή τους.

Η Εγνατία  έχε ι  αναλάβει  κάποια έργα στην  Πάρο.  Τα έργα βέβαια που 
ανέλαβε  η  Εγνατία  στην  Πάρο  ε ίναι  όλα  ανώριμα.  Και  τα  σχολεία  κα ι  το  
πολιτ ιστικό  κέντρο.   Τα  μόνα  έργα  που  ε ίχαν  κάποια  ωριμότητα  ήταν  της 
Αντ ιπάρου.  Ήδη  γνωρίζετε  ότι  έχει  ενταχθεί  μεγάλο  έργο  σημαντ ικά  γ ια  την  
Αντ ίπαρο,  το  αποχετευτ ικό  κα ι  ο  βιολογικός  προϋπολογισμού  πάνω  από 
6.000.000 €.

Η  ύδρευση  του  Αγίου  Γεωργίου  έχε ι  ζητηθε ί  από  το  νέο  Δήμαρχο  να 
αντικατασταθεί  από  την  ύδρευση  της  Αντιπάρου.  Βέβαια  η  ύδρευση  της 
Αντ ιπάρου  ε ίναι  αντ ικατάσταση  των  υφιστάμενων  δ ικτύων  και  δεν  ε ίναι 
επιλέξ ιμη  από  το  ΕΣΠΑ,  κοιτάμε  μόνο  αν  περιλαμβάνε ι  και  κάποιες 
επεκτάσεις,  νέα δ ίκτυα για να μπορέσει  να το υλοποιήσει  η Εγνατ ία .

Τα  άλλα  έργα  που  έχει  αναλάβε ι  στην  Πάρο  η  Εγνατία  θα  πρέπει  να  
προχωρήσουν  μελέτες.  Αναφέρθηκε  ότ ι  κάποιες  μελέτες  έχουν  εγκρ ιθε ί  με 
χρηματοδότηση  από  τ ις  ΣΑΜ  της  Περιφέρε ιας.  Είχαν  εγκρ ιθεί  με  φορέα 
ανάθεσης τη Νομαρχιακή Αυτοδιο ίκηση,  ήταν  αί τημα του πρώην νομάρχη.  

Από  όσο  γνωρίζω  δεν  έχουν  προχωρήσει  οι  δ ιαδικασίες  ανάθεσης 
κανενός  από  τα  δύο  σχολε ία  της  Πάρου.  Δόθηκαν  στη  συνέχε ια  στην 
Εγνατ ία  η  οποία  ε ίναι  στο  στάδιο  να  αναθέσει  κάποιες  από  αυτές  τ ις 
μελέτες.  Νομίζω  ότ ι  μ ία  από  τ ις  δύο  την  έχει  αναθέσει  κ ιόλας,  μου  έστειλε 
εχθές  η  Εγνατία  κάποια σχετ ική  πληροφόρηση.  Μπορώ αν θέλετε  κατ΄  ιδ ίαν 
μετά  να  το  δούμε  κα ι  να  σας  πω  για  ποιο  από  τα  δύο  έχε ι  προχωρήσει  η 
διαδικασία. 

Ο  κύριος  Χατζηιωάννου  αναφέρθηκε  στο  πρόγραμμα  αγροτικής 
ανάπτυξης.  Ομολογούμε  ότ ι  δεν  έχουμε  καμία  σχεδόν  ενημέρωση  για  το 
πρόγραμμα  αγροτ ικής  ανάπτυξης  κα ι  αυτό  ε ίναι  ένα  πρόβλημα.  Ο 
Υπουργός  ε ίναι  δικός  μας,  ε ίναι  από  τα  μέρη  μας,  αυτός  ο  Υπουργός 
τουλάχιστον,  θα έπρεπε να έχουμε αν μη τ ι  άλλο ενημέρωση.

Επίσης  κα ι  η  δ ιαχείρ ιση  θα  μπορούσε  να  γ ίνετα ι  από  τη  δική  μας 
διαχειρ ιστ ική  αρχή,  από τη  δ ική  μας υπηρεσία.   Είχαμε  ζητήσει  τουλάχιστον 
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τα  έργα  υποδομής  που  χρηματοδοτούνται  από  το  πρόγραμμα  αγροτικής 
ανάπτυξης  και  αφορούν  σε  φράγματα,  λ ιμενοδεξαμενές,  αγροτικές 
οδοποι ίες ,  τέτοια  έργα  που  έχουμε  και  το  know-how,  την  τεχνογνωσία  να 
μας  εκχωρηθούν.  Η  πολιτ ική  του  Υπουργείου  ήταν  να  τα  κάνε ι  με  τ ις  δ ικές 
του υπηρεσίες,  σεβαστή.

Για  την  αναθεώρηση  νομίζω αναφέρθηκα.  Γ ια  τον  άξονα 6  που  αφορά 
ανταγωνιστ ικότητα  και  ψηφιακή  σύγκλιση  που  ε ίνα ι  ο  δ ικός  μας,  ο ι  δράσεις 
έχουν  εκχωρηθεί  στ ις  δύο  άλλες  διαχειρ ιστ ικές  τ ις  αντίστοιχες,  της 
ψηφιακής  σύγκλισης  κα ι  της  ανταγωνιστικότητας.  Να  υπενθυμίσω  όμως  ότι  
ο  άξονας  αυτός  ε ίναι  το  πρόβλημα  για  το  πρόγραμμά  μας  διότι  η 
υπερδεύσμευση  που  έχει  το  πρόγραμμά  μας  οφείλεται  σε  αυτόν  τον  άξονα 
γιατ ί  εδώ έχουν ενταχθε ί  όλες οι  επενδύσεις αναπτυξιακού.  

Οι δύο άλλες διαχειρ ιστ ικές αρχές για τη  ανταγωνιστικότητα και  γ ια τη 
ψηφιακή  σύγκλιση  από  την  πληροφόρηση  που  έχουμε  κα ι  από  τα  στοιχε ία 
που  περιλαμβάνει  το  ΟΠΣ  έχουν  ενεργοποιήσε ι  το  σύνολο  των  δράσεων. 
Απευθύνοντα ι  κυρ ίως  βέβαια  σε  ιδ ιώτες  επενδυτές  κα ι  γ ια  τη  ψηφιακή 
σύγκλιση  αλλά  και  γ ια  την  ανταγωνιστ ικότητα  αλλά  κα ι  σε  φορείς 
δημόσιους.  

Έχουν  κάποια  εξέλ ιξη,  την  έχουμε  στη  διάθεση  του  Σώματος  την 
πληροφορία εάν ζητηθεί .  

Γ ια τη  νέα  προγραμματική  περίοδο που μίλησε  ο  κος  Μαργάρας,  ε ίνα ι 
πρόωρο.  Έχουν  αρχίσει  όμως  οι  συζητήσεις.  Γνωρίζετε  ότι  πρόσφατα  έγ ινε 
και  στην  Τήνο  ένα  συνέδριο  προκειμένου  να  διαμορφωθούν  πολιτ ικές 
ιδ ια ί τερες  γ ια  τα  νησιά  μας.  Έχει  αρχ ίσει  η  συζήτηση,  θα  σας  πει  
περισσότερα ο Υφυπουργός.

Για  την  ωριμότητα  που  ανέφερα  ότι  έχουμε  πρόβλημα  ωριμότητας  και 
τ ι  θα  μπορούσε  να  γ ίνε ι .  Προσπαθούμε  λύση  να  δώσουμε  στο  πρόβλημα  με 
την  Εγνατία.  Όμως  αυτό  που  πρέπει  να  γ ίνε ι  ε ίναι  να  ενεργοποιηθούν 
στοχευμένα εγώ θα πρότε ινα  οι  δ ικα ιούχοι .  Δηλαδή  ο ι  δήμοι  ή  η  Περιφέρεια 
θα  πρέπει  να  ρ ίξε ι  το  δυναμικό  της,  το   όποιο  δυναμικό  δ ιαθέτει  στα  έργα 
εκείνα που πρόκει ται  να χρηματοδοτηθούν από το  ΕΣΠΑ.   

Γνωρίζετε  όλοι  ότ ι  αυτή  τη  στιγμή  αναλώνοντα ι  ο ι  υπηρεσίες  με 
δεκάδες  έργων  που  χρηματοδοτούνται  από  ίδιους  πόρους  των  φορέων  ή 
από  άλλους  πόρους  εθνικούς  που  όπως  προείπα  δεν  υπάρχουν  κα ι  σε 
αφθονία.  Οπότε  θα  πρέπει  στοχευμένα  οι  φορε ίς  να  ωριμάσουν  τα  έργα 
που έχουν στόχο να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ.

Ο  κος  Κατσοτούρκης  αναφέρθηκε  σε  ένα  έργο  της  Καλύμνου  τον 
Περιφερε ιακό  που  λέμε  για  την  Εγνατία.  Δεν  έχε ι  ανατεθε ί  αυτό  το  έργο 
στην  Εγνατία.  Έχει  εγκριθε ί  όμως  η  μελέτη  γ ια  χρηματοδότηση,  η  μελέτη 
αυτού  του  έργου.  Δεν  ξέρω  αν  η  δημοτική  αρχή  έχει  προχωρήσει  τ ις 
διαδικασίες προκήρυξης και  ανάθεσης.  Δεν  έχω ενημέρωση.  

Η  χρηματοδότηση  της  μελέτης  αυτού  του  έργου  από  πέρυσι  στο 
πρόγραμμα  δημοσίων  επενδύσεων  και  αρκετά  μεγάλου  προϋπολογισμού, 
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αν  θυμάμαι  περίπου  600.000  €  γ ια  την  ανάθεση  αυτής  της  μελέτης.  Είνα ι 
πολύ μεγάλο έργο,  ε ίναι ο Περιφερε ιακός,  ξέρετε  την  Κάλυμνο.

Οι  πληρωμές  του  ε ιδικού  προγράμματος  τα  ε ίπα  πριν,  μην  τα 
επαναλαμβάνω.   Το  εμπορικό  λ ιμάνι  της  Πάρου  δεν  γνωρίζω  εγώ  κάτ ι  γ ια 
να  σας  ενημερώσω.  Αν  μιλάτε  γ ια  την  περιοχή  του  Μόλου  ήξερα,  ε ίχα 
ακούσει ,  ε ίχα  διαβάσει  ότ ι  υπήρχαν  προβλήματα.  Το  χειρ ίζεται  το 
Υπουργείο  Υποδομών.  Ο  Υπουργός  πιθανά  θα  μπορεί  να  σας  πει 
περισσότερα.

Η  ολοκλήρωση  του  ΕΣΠΑ  που  ανέφερε  η  κυρ ία  Σβήνου  δεν  ε ίναι  το 
’13,  ε ίναι  το  ’15.  Έχουμε  4,5  χρόνια  ακόμα  μπροστά  μας.  Είπα  στην 
ε ισήγησή  μου  ότι  ε ίμαστε  ακριβώς  στη  μέση  τώρα,  ε ίμαστε  στα  4,5  χρόνια 
και  έχουμε  άλλα  4,5  οπότε  ο  χρόνος  ε ίναι  αρκετός  γ ια  να  ωριμάσουν  και  να 
ολοκληρωθούν  τα έργα που έχουν προγραμματιστεί .

Οι  τομείς  που  διαθέτουν  πόρους  ε ίναι  κυρίως  ο ι  τομείς  του 
περιβάλλοντος,  το  ε ίπα  κα ι  αυτό  ότι  ε ιδ ικά  γ ια  τη  διαχείρ ιση  των 
απορριμμάτων  έχουμε  πόρους  κα ι  πιέζουμε  εμείς  τους  φορε ίς  να 
ωριμάσουν  τα  έργα.  Μιλούσαμε  πριν  και  με  τον  κ .  Χρυσόγελο  για  τα  έργα,  
τα  ΧΥΤΥ  που  πρέπει  να  δούμε  κα ι  όχι  πλέον  τα  ΧΥΤΑ  που  ακούμε  κάθε 
μέρα.  

Γενικά  τα  έργα  διαχείρ ισης  απορριμμάτων  αλλά  κα ι  λυμάτων  που 
ε ίναι  ένα  άλλο  μεγάλο  πρόβλημα  που  επίσης  η  χώρα  κ ινδυνεύε ι  με 
πρόστιμα  για  οικ ισμούς  Γ΄  προτεραιότητας  που  δεν  έχε ι  κάνει  ακόμα  την 
επεξεργασία και  ε ίναι  αρκετοί ,  γύρω στους  15  στην  Περιφέρειά  μας αυτοί  ο ι  
ο ικ ισμοί  που  ακόμη  δεν  έχουν  εξασφαλίσε ι  δίκτυο  συλλογής  ή  β ιολογικό 
καθαρισμό ή  άλλο σύστημα επεξεργασίας των  λυμάτων.  

Επίσης,  πόρους  έχουμε  στους  τομείς  της  υγείας  ακόμη,  ε ίχαμε 
αρκετούς  πόρους  αν  θυμάστε  από  την  αρχή.  Είχαμε  περ ισσότερα  από 
50.000.000  €  στην  παιδεία .   Έχουμε  και  πόρους  αρκετούς  στο  νερό,  να  το 
τονίσω  αυτό  δ ιότ ι  έχουμε  μια  πρόσκληση  ανοιχτή  εδώ  και  ένα  χρόνο  με 
50.000.000  κα ι  έχουμε  καταφέρει  να  εντάξουμε  δυο  έργα  1,6  εκατομμύρια, 
δηλαδή τ ίποτα.

Αν  ε ίνα ι  δυνατόν  στα  νησιά  μας  με  τόσα  προβλήματα  υδροδότησης 
και  επάρκε ιας  νερού  να  μην  μπορούμε  να  ωριμάσουμε  και  να 
χρηματοδοτήσουμε έργα ύδρευσης.

Στην  υγε ία  επίσης  δ ιαθέτουμε  πόρους  αλλά  η  υγεία  θα  τη  συζητήσετε  
και  κάποια  άλλη  στιγμή  από  ότι  ακούω,  έχει  γενικότερο  πρόβλημα  ακόμη 
και  στον  προγραμματισμό  κα ι  στην  προώθηση  των  έργων  που  πρέπει  να 
γίνουν.

Δεν  το  ανέφερα  αυτό,  ήταν  παράλε ιψή  μου,  ένα  από  τα  προβλήματα 
του  προγράμματος  που  δεν  έχει  ομαλή  εξέλιξη  δηλαδή  ε ίναι  το  κομμάτι  της 
υγείας.  Αναμένουμε  αρκετά  έργα,  μικρά ή  μεγάλα του τομέα να  υποβληθούν  
όμως  επε ιδή  εκε ί  ο ι  φορείς  υλοποίησης  ε ίναι  αποκλειστ ικά  υπηρεσίες  του 
Υπουργείου  Υγε ίας  υπάρχε ι  μια  καθυστέρηση.  Μπορεί  να  σας  ενημερώσει 
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σχετ ικά  ο  Περιφερειάρχης  για  τ ις  συνεννοήσεις  που  έχει  κάνει  με  το  εν 
λόγω Υπουργείο.  

Γ ια το  αλιευτικό καταφύγιο στη Φολέγανδρο  ε ίναι  εδώ ο κος  Αλβέρτης 
ο  πλέον  αρμόδιος  να  σας  ενημερώσει .   Ξέρετε  ότι  υπήρχε  προσφυγή  στο 
Συμβούλιο  Επικρατείας,  μας  ακύρωσε  τους  περ ιβαλλοντ ικούς  όρους,  θα 
σας πε ι  εκε ίνος περισσότερα.  

Το  45/55  που  προσπαθούμε  να  τηρεί ται  σε  επίπεδο  νομού  δεν  έχε ι 
παρακάτω  υποδιαίρεση  σε  επίπεδο  περιφερειακής  ενότητας,  νησιού  ή 
επαρχε ίου  παλιά.  Όπως  αντιλαμβάνεσθε  ε ίναι  πάρα  πολύ  δύσκολο  να  το 
δεις σε τέτο ια ,  τόσο μικρό κομμάτι .  

Το  σωστό  ε ίναι  να  αντ ιμετωπίζονται  ο ι  ανάγκες  κα ι  τα  προβλήματα 
και  να  μην  το  βλέπουμε  ως  ούτε  καν  45/55  νομίζω εγώ γιατ ί  αυτή  τη  στιγμή 
κάποια  νησιά  έχουν  λύσε ι  τα  προβλήματά  τους  τα  βασικά.  Πρέπει  να  δούμε 
πού  έχουμε  ακόμα  ανάγκες  και  πρέπει  αυτό  να  ε ίνα ι  η  προτεραιότητά  μας 
και  όχ ι  τόσο  ούτε  καν  γ ια  εμένα  το  45/55  αλλά  αυτό  ε ίναι  δική  σας 
απόφαση.  

Τέλος,  ο  κύριος  Βαρκάς  ανέφερε  κάποια  έργα  της  Κω,  τα  δ ίκτυα 
Δήμου  Δικα ίου  έχουν  ενταχθε ί  και  ο  β ιολογικός  όπως  γνωρίζετε  εδώ  και  
μερ ικούς  μήνες.  Ένα  πολύ  μεγάλο  έργο  για  την  Περιφέρειά  μας 
προϋπολογισμού 22,  23 εκατομμύρια ευρώ.  Είνα ι  στο  25 με το  μη επιλέξ ιμο 
κομμάτι  που  ε ίναι  ο  Φ.Π.Α. ,  ανεβαίνει  τόσο  ψηλά.  Εννοε ί τα ι  ότι  το  έργο 
αυτό προχωρά προς δημοπράτηση.

Δεν  το  διαχειρ ιζόμαστε  εμε ίς ,  το  δ ιαχειρ ίζεται  η  δ ιαχειρ ιστική  αρχή 
του  Υπουργείου  γ ιατί  ότ ι  αφορά  λύματα  των  μεγάλων  οικ ισμών  τα  έχουν 
κρατήσει  και  τα  διαχειρ ίζοντα ι από το  Υπουργείο Περιβάλλοντος.  

Τα  δ ίκτυα  της  Καρδάμαινας  κα ι  αυτό  δεν  το  διαχειρ ιζόμαστε  όμως 
εμείς το  έργο,  ε ίνα ι  αντικε ίμενο της δ ιαχειρ ιστικής  αρχής του περιβάλλοντος 
και  εκε ί  ε ίναι  ενταγμένο  και  αυτό  το  έργο.  Όπως  ξέρω  ότι  έχουν  υποβάλει 
και  άλλα έργα  γ ια  ένταξη της  Κω,  στο  ΕΠΕΡΑ ναι .  Δεν  έχω ενημέρωση,  δεν 
μπορώ να σας πω.

Πρόεδρε,  νομίζω ότι  ολοκλήρωσα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  τον  κύρ ιο  Βουτσίνο.  Προτού  δώσω  το  λόγο  στον  κύριο 
Υπουργό,  θέλω  να  πω  στο  Σώμα  για  τα  πρακτ ικά  ότ ι  ο  κος  Σταβλάς 
Κωνσταντ ίνος προσήλθε  και  ε ίνα ι  στη  συνεδρίαση.

Ο κύριος Υπουργός έχει  το  λόγο.
Κος ΡΗΓΑΣ:
Κύριε Πρόεδρε,  ευχαριστώ.   

Δεν  θέλησα  να  κάνω  κανενός  ε ίδους  παρέμβαση  άσχετη  με  τα 
ζητήματα  που έχουν  να  κάνουν  με  την  ημερήσια  δ ιάταξη  του  Περιφερε ιακού 
Συμβουλίου  θεωρώντας  ότι  θα  ε ίναι  πιο  χρήσιμο  να  παρέμβω  όσο  γ ίνετα ι 
πιο  συνοπτικά  σε  ορ ισμένα  ζητήματα  τα  οποία  τέθηκαν  και  από  τ ις  
ερωτήσεις  που  υποβλήθηκαν  από  Περιφερειακούς  συμβούλους  και  από  τον 
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εισηγητή  που  με  την  ε ισήγησή  του  προφανώς  δημιούργησε  ερωτηματικά, 
απορίες τα  οποία σε  ότι  με  αφορά πολύ σύντομα θα προσπαθήσω να δώσω 
κάποιες απαντήσεις και  διευκρ ιν ίσε ις .  

Αφού  ευχαριστήσω και  γ ια  την  πρόσκληση  κα ι  αφού  πω ότι  γ ια  εμένα 
ε ίναι  μια  ουσιαστική  διαδικασία  η  συμμετοχή  μου  στα  περιφερε ιακά 
συμβούλια όταν  αυτό ε ίναι δυνατό με βάση τ ις υποχρεώσεις που έχω.

Μια  γεν ική  παρατήρηση,  ότ ι  το  ΕΣΠΑ  το  ακούτε  όλοι  κα ι  ως  απλοί 
πολίτες  αλλά  κα ι  ως  στελέχη  της  Αυτοδιο ίκησης  ε ίναι  ένα  πολύ  βασικό 
εργαλε ίο  αναπτυξ ιακό  σε  μια  περ ίοδο  που  υπάρχε ι  ύφεση  και  υπάρχε ι  και 
μια  προσπάθεια  δημοσιονομικής  εξυγίανσης  όπως  αυτή  η  περ ίοδο  την 
οποία διανύουμε τώρα.

Γνωρίζετε  γ ια  την  προσπάθεια  που  γίνεται  να  προηγηθεί  ή  εν  πάση 
περιπτώσει  κατ΄  αποκλε ιστικότητα  στο  ΕΣΠΑ  να  δοθε ί  η  κοινοτική 
συμμετοχή  και  να  μην  υπάρξε ι  από  εδώ  και  πέρα  καταβολή  της  εθνικής 
συμμετοχής.  

Αυτό  ε ίνα ι  ένα  ζήτημα  το  οποίο  μας  διευκολύνει  γ ια  να 
χρησιμοποιήσω  τον  καλύτερο  όρο,  μας  διευκολύνε ι  σε  αυτή  την  περίοδο 
όπου  ε ίναι  περιορ ισμένοι  ο ι  εθνικο ί  πόροι .  Μειώνει  όμως  συνολικά  τους 
διαθέσιμους  πόρους.   Τους  με ιώνε ι  κα ι  βεβαίως εδώ θα πρέπει  να  δούμε  με 
ποιους όρους θα  γ ίνε ι  η  αναθεώρηση η οποία θα πρέπει  άμεσα όσον  αφορά 
τα  λογιστ ικά  της,  τα  αρ ιθμητικά  της  μεγέθη  να  την  κάνουμε  όσο  γ ίνετα ι 
γρηγορότερα  και  την  ουσιαστική  θα  πρέπει  και  αυτή  να  μην  την 
καθυστερήσουμε αφού γίνε ι  η  αξιολόγηση όπως ε ίπε ο κος  Βουτσίνος.

Σήμερα,  με  το  πρόγραμμα  των  8,5  δ ις  όπως  ήταν  στον 
προϋπολογισμό  τα  6,2  δις  ήταν  συγχρηματοδοτούμενα  και  τα  2,3  ήταν 
εθνικοί  πόροι .

Τα  6,2  που  ε ίναι  συγχρηματοδοτούμενα  ε ίναι  αυτά  που  μας  δ ίνε ι  η 
κοινότητα  και  η  δ ική  μας  εθν ική  συμμετοχή.  Τα  2,3  ήταν  εθνικοί  πόροι  γ ια 
να  καλύψουμε  τρύπες,  γ ια  να  κάνουμε  παρεμβάσεις  με  αποκλειστ ικά 
εθνικούς  πόρους  γ ια  δαπάνες  οι  οποίες  δεν  ε ίναι  επιλέξιμες.  Αυτή  ε ίναι 
αρ ιθμητικά η συγκρότηση του προγράμματος.  

Όσο  γ ίνονται  λ ιγότεροι  ο ι  πόροι  που  έχουμε  στη  δ ιάθεσή  μας,  ο ι  
εθνικο ί  πόροι ,  μειώνετα ι  το  ποσοστό  της  ευελ ιξ ίας  που  έχουμε  γ ια  να 
χρηματοδοτήσουμε έργα εκτός ΕΣΠΑ.   Αυτή ε ίναι  η μ ια πρώτη δυσκολία.  

Όμως,  γ ια  να  μην  δημιουργηθε ί  η  αίσθηση  ότ ι  δεν  ήταν 
διασφαλισμένοι  οι  εθνικο ί  πόροι  γ ια  τη  συγχρηματοδότηση,  αυτό  δεν  ε ίνα ι 
σωστό.   Δηλαδή,  θα  πρέπει  να  ξέρουμε  ότι  αυτό  το  αίτημα  που  γ ίνετα ι 
σήμερα  για  μηδεν ισμό  της  εθνικής  συμμετοχής  δεν  γ ίνετα ι  επε ιδή  έλε ιπαν 
παντελώς  ο ι  εθνικο ί  πόροι  γ ια  να  τ ις  χρηματοδοτήσουμε,  γ ίνεται  γ ιατ ί  εάν 
δεν  γίνε ι  αυτό  το  πράγμα  δεν  υπάρχει  ούτε  ένα  ευρώ  ουσιαστικά  γ ια  να 
κάνουμε οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση πλην το ΕΣΠΑ.  

Και  επε ιδή  ο  αναπτυξιακός  νόμος  κατά  ένα  μεγάλο  μέρος 
χρηματοδοτεί τα ι  από  εθνικούς  πόρους,  επε ιδή  το  πρόγραμμα  δημοσίων 
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επενδύσεων  έρχετα ι  και  καλύπτει  ε ιδ ικά  αναπτυξιακά  όπως ε ίναι  του  νότιου 
Αιγαίου  ή  άλλες  παρεμβάσεις  δεν  ε ίναι  δυνατόν  μια  χώρα  να  μην  διαθέτε ι 
ένα  ποσό  δημοσίων  εθνικών  πόρων  γ ια  να  κάνε ι  κάποιες  παρεμβάσεις  ο ι 
οποίες δεν  ε ίναι  επιλέξ ιμες από το  ΕΣΠΑ.

Για αυτό,  λοιπόν,  γ ίνεται  αυτή η  προσπάθεια ώστε  να  αποδεσμευτούν 
κάποιο ι  πόροι  τους  οποίους  τους  πηγαίναμε  για  να  συγχρηματοδοτούμε  τα 
έργα  του  ΕΣΠΑ  και  να  τους  έχουμε  από  δ ίπλα  για  να  κάνουμε  μια  πολιτ ική  
η  οποία  θα  έχε ι  στόχο  κυρίως  να  παρέμβε ι  στον  τομέα  της  ύφεσης,  της 
επανεκκ ίνησης της οικονομίας.

Το  αν  θα  εγκριθε ί  αυτό  δεν  ε ίναι  κα ι  τόσο  απόλυτο  ούτε  ε ίνα ι 
δεδομένο  γ ιατί  ξέρετε  ότι  πρέπει  να  αλλάξει  ο  κανονισμός.  Δεν  ε ίναι  κάτι  το 
οποίο  μπορεί  να  αποφασιστεί  με  αυτό  τον  τρόπο.   Η  δεύτερη  εναλλακτ ική 
λύση  ε ίναι  το  85/15.  Δηλαδή  να  ε ίναι  85% η κοινοτική  συμμετοχή και  15% η 
εθνική  συμμετοχή.  

Αυτό  ε ίναι  κάτι  το  οποίο  συζητιέται  πιο  εύκολα  από  τ ις  ευρωπαϊκές 
αρχές  κα ι  πιθανόν  να  ε ίναι  και  π ιο  εύκολα  εκχωρήσιμο  στην  Ελλάδα.  Όμως 
η  διαπραγμάτευση  αυτή  τη  στ ιγμή  ε ίνα ι  σε  πολύ  υψηλό  επίπεδο  κα ι  πολύ 
σύντομα θα υπάρχει  απόφαση.

Το δεύτερο  που πρέπει  να  έχουμε  υπόψη μας ε ίναι  ότι  η  αναθεώρηση 
θα  πρέπει  να  λαμβάνει  υπόψη  της  τ ις  περιφέρε ιες  όπως  ε ίναι  αυτή  τη 
στιγμή  κατανεμημένες.  Δηλαδή  μια  Περιφέρεια  faz ing in  όπως  ε ίναι  η  δική 
μας  πάει  προς  το  στόχο  2.   Δεν  ε ίναι  δυνατόν  να  χρηματοδοτηθεί  ούτε  με 
διαφορετ ικά  ποσοστά  ούτε  να  αλλάξει  κα ι  να  μεταφερθεί  σε  άλλο  στόχο. 
Αυτά  ε ίναι  δεδομένα,  ε ίναι  κλε ισμένα,  ε ίναι  κλειδωμένα.   Δεν  μπορεί  σε 
αυτή  κατά  τη  διάρκεια  υλοποίησης  του  προγράμματος  να  γίνε ι  κάτι 
δ ιαφορετ ικό.

Η  οποιαδήποτε  λοιπόν  αναθεώρηση  του  ΕΣΠΑ  η  οποία  με ιώνε ι  την 
εθνική  συμμετοχή  ή  τη  μηδεν ίζε ι  λε ιτουργεί  σε  βάρος  των  περιφερειών 
όπως ε ίναι  η δ ική μας.   Μειώνει  δηλαδή τους διαθέσιμους πόρους.  

Γ ια  αυτό  θα  πρέπει  να  υπάρξε ι  μ ια  πολιτ ική  απόφαση  η  οποία  θα 
πρέπει  να  βγει  κα ι  από  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  ότι  σε  περ ίπτωση  που 
γίνε ι  αποδεκτή  ε ί τε  ο  μηδενισμός  της  εθνικής  συμμετοχής  ε ί τε  η  μείωση της 
εθνικής  συμμετοχής  θα  πρέπει  να  υπάρξει  ενεργοποίηση  των  εθν ικών 
πόρων  που  θα  με ίνουν  διαθέσιμοι  έτσ ι  ώστε  να  ενισχυθούν  τα  δύο  ε ιδικά 
αναπτυξ ιακά  προγράμματα  των  περιφερε ιών  Στερεάς  Ελλάδας  κα ι  νοτ ίου 
Αιγαίου.  

Αυτό  θα  πρέπει  να  ε ίναι  κατά  την  άποψή  μου  χωρίς  να  θέλω  καμιά 
υπόδειξη  να  κάνω,  μ ια  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  και  θα 
πρέπει  να  ε ίναι  κα ι  μ ια  πολιτ ική  απόφαση  σε  επίπεδο  κυβερνητικό  που  θα 
πρέπει  να διατυπωθεί  κα ι  με  τρόπο εναργή κα ι  καθαρό.

Τυπικά  έχει  υπάρξε ι  μια  τέτοια  δέσμευση.  Θεωρώ όμως ότ ι  πρέπει  να 
επαναδιατυπωθεί  και  κυρίως  επε ιδή  μιλάμε  πλέον  για  αιρετές  περ ιφέρειες 
θα  πρέπει  να  ξέρουμε  όλοι  μας  ότ ι  εδώ  το  παιχν ίδι  ε ίναι  ένα  παιχνίδι  
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συσχετ ισμού,  συγκρούσεων,  δ ιεκδικήσεων  κλπ.   Άλλο  όταν  έχε ις  να 
καθορίσε ις  ε ιδικά  αναπτυξ ιακά  προγράμματα  με  ορ ισμένους  από  το  κράτος 
γενικούς  γραμματείς  των  περιφερειών  κα ι  άλλο  όταν  η  κάθε  Περιφέρε ια  γ ια 
λόγους  που  μπορεί  να  καταλάβει  ο  καθένας  έχε ι  από  ένα  ε ιδικό 
αναπτυξ ιακό  κα ι  θέλει  να  το  προωθήσει ,  εκεί  υπάρχε ι  ένα  ζήτημα 
διεκδίκησης.

Κλείνω  αυτή  την  παρατήρηση  λέγοντας  ότ ι  όταν  ε ίχαν  κληθεί  ο ι 
Περιφερε ιάρχες  στο  Υπουργε ίο  Οικονομίας  Περιφερε ιακής  Ανάπτυξης  και 
Ανταγωνιστικότητας  ε ιπώθηκε  καθαρά  σε  όλους  ότ ι  ο ι  μόνες  περιφέρε ιες 
που  δ ικαιωματικά  πρέπει  να  έχουν  ε ιδικό  αναπτυξιακό  πρόγραμμα  και  θα 
πρέπει  να  χρηματοδοτεί ται  ακώλυτα  ε ίναι  η  Στερεά  Ελλάδα  και  το  νότιο 
Αιγαίο,  καμία άλλη Περιφέρε ια . Και  αυτό θα πρέπει  να γίνε ι  πράξη.

Εδώ  απαντώ  και  στο  ζήτημα  που  τέθηκε  γ ιατί  ε ίναι  τόσο  μικρή  η 
απορρόφηση  στο  ε ιδικό  αναπτυξιακό  νοτ ίου  Αιγαίου.  Γ ιατί ,  αγαπητοί  φίλοι ,  
δυστυχώς  έχουμε  γεμίσει  όλη  την  Ελλάδα  ε ιδικά  αναπτυξ ιακά 
προγράμματα.  Ειδ ικό  αναπτυξιακό  πρόγραμμα  Πίνδου,  ε ιδικό  αναπτυξ ιακό 
πρόγραμμα  Φωκίδας,  ε ιδ ικό  αναπτυξ ιακό  πρόγραμμα  βορε ίου  Αιγαίου, 
δυτ ικής  Στερεάς,  Κρήτης,  δεύτερο  Φωκίδας,  Βερμίου,  διαχείρ ισης 
Αμβρακικού.

Ξέρετε,  λο ιπόν,  ότ ι  όλα  αυτά  τώρα  που  περιέρχονται  στ ις  α ιρετές 
περιφέρειες  ε ίνα ι  ζητήματα  διεκδίκησης.  Θα πρέπει  λο ιπόν  αυτό  να  υπάρξει 
ως  πολιτ ική  απόφαση,  να  ξεκαθαριστεί  κα ι  να  υπάρχε ι  χρηματοδότηση  των 
ε ιδικών αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Όσον  αφορά  την  ενημέρωση  για  τα  επιχειρησιακά  προγράμματα  πλην 
το  ΠΕΠ.   Εδώ  βεβαίως  θα  πρέπει  η  Περιφέρε ια  ευθύς  αμέσως  αφού 
ανέλαβε  τη  δ ιαχείρ ιση  του  ΠΕΠ  να  ζητήσε ι  λεπτομερή  ενημέρωση  και 
πιστεύω  ότ ι  ο  Περ ιφερειάρχης  ήδη  το  έχε ι  κάνει  από  ότι  γνωρίζω,  από  τα 
υπόλοιπα  επιχειρησιακά  προγράμματα  στα  οποία  έχουν  περ ιληφθε ί  έργα 
που αφορούν το νότιο  Αιγα ίο.  

Δηλαδή,  το  επιχειρησιακό  πρόγραμμα  αγροτικής  ανάπτυξης  το  παλιό 
Μπαλτατζής,  το  οποίο  θα  πρέπει  να  σας  πω  ότ ι  όταν  βγήκε  ο  κανονισμός 
του  ΕΣΠΑ  δυστυχώς  και  με  έναν  περ ίεργο  τρόπο  το  επιχειρησιακό  αυτό 
πρόγραμμα  ε ίνα ι  εντελώς  ανεξάρτητο  όσον  αφορά  την  πρόοδό  του  κα ι  την 
διαχείρ ισή  του  σε  ένα  πολύ  μεγάλο  μέρος  από  το  τ ι  συμβαίνε ι  με  τα 
υπόλοιπα  προγράμματα  με  αποτέλεσμα  να  μην  μπορεί  κανένας  να  το 
παρακολουθήσει  από κοντά.  

Εγώ  θα  έλεγα  αφού  έχει  γ ίνε ι  μ ια  προεργασία  να  μπει  κα ι  σαν  θέμα 
από την  Περιφέρε ια ,  ναι  πράγματι  να  γίνε ι  εκχώρηση.   Να γ ίνε ι  η  εκχώρηση 
των  πόρων γ ια  τα έργα τα οποία αφορούν την  Περιφέρειά μας.  Είνα ι  κάτ ι  το 
οποίο  τουλάχιστον  σε  επίπεδο  του  Υπουργε ίο  στο  οποίο  ε ίχα  την  τ ιμή  να 
βρίσκομαι  πριν  από λ ίγο  το  ε ίχε βάλε ι  κα ι  γ ια τα υπόλοιπα υπουργε ία .

Όχι ,  σε  αυτό  το  πράγμα  θεωρώ  ότι  ε ίναι  ζήτημα  πολιτ ικής  βούλησης. 
Είναι  θέμα  πολιτ ικής  βούλησης.  Θεωρώ,  λοιπόν,  ότι  σε  αυτό  θα  πρέπει  γ ια 
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να  γίνε ι  μεγαλύτερη  ενεργοποίηση  του  προγράμματος  γιατ ί  δεν  σας  κρύβω 
ότι  εγώ  προσωπικά  και  το  λέω  και  δημόσια  δεν  έχω  καλή  εμπειρ ία,  θετική 
εμπειρ ία  από  τη  λει τουργία  των  τεχνικών  υπηρεσιών  του  συγκεκρ ιμένου 
Υπουργείου.  Υπάρχουν  σοβαρότατες  καθυστερήσεις  στ ις  ωριμάνσεις  των 
έργων κα ι  υπάρχε ι κα ι  μεγάλη αστοχία στ ις δεσμεύσεις που παίρνουν για τη 
δημοπράτηση  έργων.  Το  έχω  παρακολουθήσει  κα ι  ξέρω  ότι  δεν  έχουν  τη 
δυνατότητα να ανταποκριθούν.

Για  αυτό,  λοιπόν,  αφού  υπάρχει  τεχνογνωσία  στο  νότ ιο  Αιγα ίο  θεωρώ 
ότι  ε ίναι  πάρα πολύ χρήσιμο να γίνε ι  αυτή η εκχώρηση.   

Όσον  αφορά  την  προσπελασιμότητα.   Σε  αυτό  το  επιχειρησιακό 
πρόγραμμα  υπάρχει  ένα  έργο  πράγματι  αυτή  τη  στιγμή  το  οποίο  έρχετα ι  
από  παλιά  κα ι  αφορά  την  ολοκλήρωση  του  νέου  λιμανιού  της  Μυκόνου  με 
δυο  εργολαβίες  γ ια  να  κλείσε ι  το  συγκεκρ ιμένο  έργο.  Και  όσον  αφορά  τα 
υπόλοιπα  έργα  δεν  έχει  ενταχθεί  κάποιο  γ ιατί  δεν  υπάρχε ι  και  καμία 
προχωρημένη ωριμότητα.

Ένα  λεπτό  θα  μου  επιτρέψετε  όσον  αφορά  την  Πάρο,  το  θέμα  αυτό 
συζητε ίται  μονίμως  στα  χαρτ ιά  κα ι  θεωρητικά,  δεν  έχε ι  υπάρξει  από 
πλευράς  του  συγκεκρ ιμένου  Υπουργε ίου  εδώ  και  αρκετά  χρόνια  μια 
ενέργεια  πολύ-πολύ  συγκεκρ ιμένη  για  τη  χωροθέτηση  νέου  λιμένος.   Η 
παλιά  θέση  απορρίφθηκε,  ο  μόλος,  έχουν  προτείνε ι  κάποιο ι  μια  θέση 
καινούργια  το  Καρνάκι ,  όμως  παρόλα  αυτά  δεν  έχει  υπάρξε ι  ανάθεση 
μελέτης.

Αυτό  έγινε  πολύ  πρόσφατα,  δεν  θα  ήθελα  να  αναφερθώ  σε 
λεπτομέρε ιες,  όταν  ενεργοποιήσαμε με το συγκεκρ ιμένο Υπουργε ίο και  αυτό 
το  έργο  και  τη  μελέτη  του  λ ιμανιού  της  Νάξου  γ ιατί  τα  συζητούσαμε 
θεωρητικά και  δεν  προχωρούσε τ ίποτα στην  ουσία.

Θεωρώ  ότ ι  η  κα ινούργια  ηγεσία  του  Υπουργείου  Υποδομών  θα 
μπορέσε ι  να  έχει  πολύ  πιο  συγκεκριμένα  στοιχε ία  γ ια  το  θέμα  του  λ ιμανιού 
της Πάρου το  οποίο πράγματι  ε ίναι  αναγκαίο.

Το  καινούργιο  επιχειρησιακό  πρόγραμμα  το  οποίο  ήδη  ανέφερε  ο  κος 
Βουτσίνος  ποιο  ε ίνα ι ,  ε ίνα ι  το  εθν ικό  αποθεματικό  απροβλέπτων.  Είναι  ένα 
πρόγραμμα  το  οποίο  υπήρχε  απλώς  δεν  ε ίχε  ενεργοποιηθε ί .  Είναι 
232.000.000  περίπου  και  αφορά  δράσεις  που  έχουν  να  κάνουν  με  την 
αντιμετώπιση  φαινομένων  ύφεσης,  ανεργίας  που  τα  έχε ι  δημιουργήσει  η 
κρίση.  

Προκηρύσσοντα ι  λοιπόν  σήμερα  προγράμματα  τα  οποία  αφορούν 
ολόκληρη  την  Ελλάδα  και  συγκεκρ ιμένους  κλάδους  της  ο ικονομίας  κα ι  ο 
στόχος  ε ίναι  επιδότηση  θέσεων  εργασίας,  επανακατάρτ ιση  ή 
επαναπροσανατολισμός  επαγγελματικών  ομάδων  για  καινούργιες  θέσεις 
εργασίας.   

Ακόμα  υπάρχουν  και  ζητήματα  τα  οποία  προωθούνται  σε  οριζόντ ιο 
πανελλαδικό  επίπεδο  όπως  η  επιδότηση  των  ε ισι τηρίων  των  ανέργων,  των 
ε ισι τηρίων αστικών συγκοινωνιών ή συγκοινωνιών για να μετακινούνται  από 
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περιοχή  σε  περιοχή  στην  αναζήτηση  εργασίας  ή  οτιδήποτε  άλλο.  Είνα ι 
δηλαδή  δράσεις  ο ι  οποίες  ε ίναι  στοχευμένες  κα ι  συμβατές  με  τα  φαινόμενα 
που έχει  δημιουργήσει  η κρίση και  ενεργοποιε ί ται  ήδη αυτή την  περίοδο.  

Στο  θέμα  του  προγράμματος  δημοσίων  επενδύσεων  έχουμε,  και 
κλείνω  με  αυτό,  από  τη  στ ιγμή  που  γίνε ι  αποδεκτή  η  μείωση  της  εθνικής 
συμμετοχής  θεωρώ  ότ ι  δημιουργούνται  κάποιες  προϋποθέσε ις  γ ια  να 
αποδεσμευτούν  εθν ικοί  πόροι ,  να  πέσουν  σε  δράσεις  που  σήμερα  δεν 
μπορούν να χρηματοδοτηθούν  από το ΕΣΠΑ.

Και  γ ίνεται  κα ι  ένα  ξεκαθάρισμα  του  προγράμματος  δημοσίων 
επενδύσεων  δ ιότ ι  δυστυχώς  σε  αυτό  το  πρόγραμμα,  σε  αυτό  τον  κουβά 
διαχρονικά  ε ίχαν  πέσει  οι  δαπάνες  ο ι  οποίες  ε ίναι  τραγικό  εάν  καθίσετε  και  
σκεφτε ί τε  εάν  αυτό  το  πράγμα  μπορεί  να  λέγετα ι  πρόγραμμα  δημοσίων 
επενδύσεων.

Ένα  πράγμα  σας  λέω,  ότι  από  αυτό  το  πρόγραμμα  δημοσίων 
επενδύσεων  δίνοντα ι  τα  επιδόματα  των  Μηχανικών  του  δημοσίου  τα  οποία 
ξεπερνούν  τα  250.000.000  €.   250.000.000  ευρώ  δηλαδή  πάνε  ουσιαστικά 
για  επιδόματα.  Σας  λέω  μια  δαπάνη  και  αυτό  λέγετα ι  πρόγραμμα  δημοσίων 
επενδύσεων.

Υπάρχουν  και  άλλες  τέτοιες  δαπάνες  όπως  το  μισθολογικό  κόστος 
στις  παραμεθόριες  περ ιοχές  το  οποίο  προσεγγίζε ι  τα  120.000.000 
μισθολογικό  κόστος  στ ις  παραμεθόριες  περιοχές.  Ή  η  επιχορήγηση  των 
ΚΤΕΛ 118.000.000.   

Όλα  αυτά  ε ίνα ι  θέματα  τα  οποία  δεν  μπορεί  να  ε ίναι  στο  πρόγραμμα 
δημοσίων  επενδύσεων.  Και  όμως  ε ίναι  επί  πάρα  πολλά  χρόνια.  Τώρα 
γίνεται  ένα ξεκαθάρισμα,  φεύγουν  αυτοί  οι  κωδικοί  μέσα,  πάνε  στον  τακτικό 
προϋπολογισμό  έτσι  ώστε  να  μην  δημιουργεί τα ι  μια  πλαστή  ε ικόνα  ότ ι  το 
πρόγραμμα  δημοσίων  επενδύσεων  ουσιαστικά  ενώ  πρέπει  να  πηγαίνε ι  γ ια 
επενδύσεις  πηγαίνει  γ ια  οτ ιδήποτε  άλλο  σε  ένα  μεγάλο  ποσοστό,  όχι  στο 
σύνολό  του,  που  δεν  ε ίναι  δημόσιες  επενδύσεις.  Αυτό  το  ξεκαθάρισμα  θα 
βοηθήσει  ακόμα  περισσότερο  στο  να  ε ίναι  πιο  ορθολογική  η  δ ιαχείρ ιση  των 
πόρων που βρίσκοντα ι  μέσα στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.

Και  όσον  αφορά την  κα ινούργια προγραμματική περίοδο στην  οποία η 
Περιφέρε ια  έχε ι  συμμετάσχε ι  μέχρ ι  σήμερα  με  προτάσεις  της,  την  Ευρώπη 
2020  και  την  πολιτ ική  συνοχής  γ ια  την  επόμενη  προγραμματική  περίοδο, 
εδώ οι  διαπραγματεύσεις ε ίναι σε εξέλιξη.   

Τα  στοιχε ία  δυστυχώς  που  έχε ι  δώσει  η  ελληνική  στατ ιστ ική  αρχή 
ε ίναι  τέτοια  που  εάν  δεν  υπάρξουν  κάποιες  αναθεωρήσεις  ή  κάποια 
διαφορετ ική  ανάγνωση  κ ινδυνεύουν  πάρα  πολλές  περ ιφέρε ιες  στην  Ελλάδα 
να  φύγουν  από  το  στόχο  1  και  να  ε ίνα ι  πολύ  λ ιγότερα  τα  χρήματα  που  θα 
πάρει η χώρα μας στην  5 η  προγραμματική  περ ίοδο.

Και  αυτό  διότι  η  ελληνική  στατιστική  αρχή  ε ίναι  ανεξάρτητη,  δεν 
υπάρχε ι  δυνατότητα  καμίας  παρέμβασης  πλέον.  Είνα ι  σε  συνεργασία  με  τη 
EUROSTAT και  έτσι  αυτή  τη  στιγμή  προσπαθούμε  σε  συνεννόηση  κυρίως 
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με  τη  EUROSTAT να  βάλουμε  κα ι  άλλα στοιχεία  με  τα  οποία διαμορφώνετα ι 
το ΑΕΠ έτσι  ώστε  να μην φύγουν και  άλλες περιφέρε ιες από το στόχο 1.

Και  υπάρχει  και  μ ια  ακόμα  διεκδίκηση  για  το  νησιώτικο  χώρο 
ανεξαρτήτως σε ποια Περιφέρε ια ε ίναι  να ενταχθούν σε έναν εν ια ίο στόχο οι 
νησιώτικες  περ ιφέρε ιες  γ ια  να  μην  χαθούν  από  τ ις  νησιώτικες  περ ιφέρε ιες 
τα  «προνόμια»  που  ε ίχαν  μέχρι  σήμερα  κα ι  τα  οποία  θα  τα  χάσουν  εάν 
υπάρξε ι  αναθεώρηση  του  ΑΕΠ  όπως  προβλέπεται  να  υπάρξε ι  με  βάση  τα 
σημερινά στοιχε ία .

Και  το  επιχειρησιακό  πρόγραμμα  περιβάλλοντος  το  οποίο  μας  αφορά 
ιδια ί τερα  έχει  μ ικρή  απορροφητικότητα.  Υπάρχε ι  μια  επιτάχυνση  των 
αξιολογήσεων  γ ιατί  πολλά  από  τα  έργα  έχουν  μπλοκάρει  εξαιτ ίας  των 
καθυστερήσεων στην  αξιολόγηση.  

Όλοι  ο ι  φορείς  από  όλη  την  Ελλάδα  και  ε ίναι  περισσότεροι  από  400 
έχουν υποβάλε ι  έργα που έχουν  να  κάνουν  με  τη  δ ιαχείρ ιση απορριμμάτων, 
λυμάτων,  διαχείρ ιση  υδάτων.   Γ ίνεται  η  αξιολόγηση  από  την  αντίστοιχη 
μονάδα  του  επιχειρησιακού  προγράμματος  του  Υπουργε ίου  Περιβάλλοντος. 
Υπάρχουν εντάξεις.

Πρέπει  να  υπάρξει  επίσπευση.  Είδαμε  ότι  υπάρχουν  εντάξεις  της 
τάξης  των  55.000.000,  ε ίναι  χαμηλό  το  ποσό.  Παρόλα  αυτά  επιταχύνονται 
οι  δ ιαδικασίες .  Εδώ  έχε ι  να  κάνε ι  και  με  την  ανετοιμότητα  πολλές  των 
φορέων  υλοποίηση.   Και  με  αυτό  απαντώ  και  στ ις  ερωτήσεις  και  στ ις 
αγωνίες  συναδέλφων  που  λένε  γ ιατ ί  το  πρόγραμμα  μπορεί  να  ε ίναι 
ετεροβαρές,  γ ιατί  κάποια νησιά να μην έχουν έργα.

Εδώ  θα  πρέπει  να  κατανοήσουμε  όλοι  ότι  η  έννοια  της  δικαιοσύνης 
θα  πρέπει  να  περιφρουρε ίται  σε  πολιτ ικό  επίπεδο αλλά τεχνοκρατικά  και  με 
βάση τους διαχειρ ιστ ικούς κανόνες  δεν  μπορεί  να διασφαλιστε ί  η  έννοια της 
δικαιοσύνης σε ένα τέτοιο πρόγραμμα.

Τ ι  μπορούμε να κάνουμε;   Να ενισχύσουμε τους φορείς να μπορέσουν 
να  ωριμάσουν  τα  έργα.  Δεν  μπορούμε  να  πούμε  σε  κάποιον  εσύ  περίμενε 
γ ιατ ί  ο  άλλος  δεν  σε  έχει  φτάσε ι .  Αυτό  που  οφείλει  να  κάνε ι  η  πολιτε ία  και 
δευτερευόντως  η  Περιφέρε ια  όπου  έχε ι  αρμοδιότητα,  γ ιατ ί  η  Περιφέρεια  δεν 
μπορεί  να  μπει  σε  τομε ίς  που  ε ίναι  αποκλε ιστική  αρμοδιότητα  των 
πρωτοβάθμιων ΟΤΑ.

Εκεί  λοιπόν  το  Υπουργείο  έχε ι  αποφασίσει  και  σε  συνεννόηση  με  την 
Περιφέρε ια  και  τη  ΜΟΔ  στέλνε ι  στ ις  περ ιφέρειες  που  έχουν  ανάγκη  και  
εφόσον  ζητηθεί  στις  διαχειρ ιστ ικές  αρχές  κάποιες  συγκεκρ ιμένες  ομάδες  ο ι 
οποίες  έρχονται  στοχευμένα γ ια  να  βοηθήσουν  ε ί τε  σε  λ ιμενικά  ε ίτε  σε  έργα 
περιβάλλοντος,  αυτό οφε ίλει  να το  κάνει .

Και  επίσης  θα  πρέπει  οι  ΟΤΑ  που  έχουν  ανάγκη  να  ζητήσουν 
ενίσχυση  γ ιατί  το  πρόγραμμα  δεν  μπορεί  να  περιμένε ι .  Όταν  ανοίγει  ένα 
μέτρο  κατατ ίθεντα ι  προτάσεις  κα ι  αν  οι  μελέτες  ε ίναι  πλήρεις,  μάλλον  αν  ο 
φάκελος  ε ίνα ι  πλήρης  τότε  θα  πρέπει  το  έργο  να  ενταχθεί .  Αν  δεν  ε ίνα ι 
πλήρης δεν  εντάσσεται .
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Και  το  λέω  έτσι  απλά  γ ια  να  ξανά  θυμηθούμε  ποιοι  ε ίναι  ο ι 
δ ιαχειρ ιστ ικο ί  κανόνες.  Δεν  μπορεί ,  λοιπόν,  να  υπάρξει  η  έννοια  της 
δικαιοσύνης  με  την  κλασική  μορφή  σε  ένα  πρόγραμμα  όπως  ε ίναι  αυτό,  θα 
πρέπει  να  αντ ικατασταθε ί  με  την  έννοια  της  ενίσχυσης  των  φορέων 
υλοποίησης  γ ια  να  μπορέσουμε  να  ε ίμαστε  και  δ ίκα ιοι  θα  πρέπει  να  τους 
βοηθήσουμε.

Δεν  θέλω  να  πω  τ ίποτα  περισσότερο.  Κλε ίνοντας  με  μια  γενική 
παρατήρηση  που  αφορά  την  Περιφέρεια  Νοτίου  Αιγα ίου.  Σε  σύγκριση  με  τ ις 
άλλες  περ ιφέρε ιες  κα ι  τα  άλλα  επιχειρησιακά  προγράμματα  ε ίναι  θα  έλεγα 
σε  αρκετά  ικανοποιητ ικό  επίπεδο  με  βάση  τα  κρ ιτήρια  αξιολόγησης  των 
επιχειρησιακών  προγραμμάτων  και  όσον  αφορά  την  απορροφητικότητα  και 
κυρίως  όσον  αφορά  δ ιάφορα  άλλα  μοντέλα  που  κρίνουν  την  επιτυχία  ενός 
προγράμματος  όπως  ε ίναι  οι  χρόνοι  που  μεσολαβούν  από  την  ένταξη  στη 
δημοπράτηση,  από τη δημοπράτηση στην  ανάθεση.

Έχε ι  τ ις  καλύτερες  επιδόσεις  η  Περιφέρε ια  Νοτίου  Αιγαίου  και  θεωρώ 
ότι  αυτό  ε ίναι  αρκετά  σημαντ ικό  κα ι  θετικό  γ ια  να  έχουμε  και  μ ια  καλύτερη 
συνέχε ια .

Αν υπάρχε ι  κάποιο άλλο που θα ήθελε να δ ιευκριν ιστεί . .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κύρ ιο Υπουργό.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:
Για  τα  προγράμματα  κοινωνικής  οικονομίας,  κύριε  Πρόεδρε,  να  μας  πε ι  ο  
κύριος  Υπουργός.   Κοινωνικής  ο ικονομίας,  κοινωνικής  εργασίας.   Τώρα 
που έφυγε κα ι  η  Λούκα η Κατσέλη.   Δεν  το  ακούσαμε,  γ ια αυτό λέω.  
Κος ΡΗΓΑΣ:
Αυτό  κανονικά  προχωράει  το  πρόγραμμα.  Επειδή  κάποιες  περ ιφέρειες  δεν 
ήταν  έτοιμες,  δόθηκε  μ ια  παράταση  μέχρι  4  Ιουλίου.  Και  θα  υπάρξε ι 
κανονικά η διαδικασία όπως ε ίχε ε ιπωθεί .   

Μέσα  σε  αυτό,  δηλαδή  δράσεις  που  εν ισχύουν  αυτό  που  ε ίναι  η 
κοινωνική  εργασία  θα  ε ίναι  κα ι  αυτό  που  σας  ε ίπα,  η  ενεργοποίηση  του 
αποθεματικού  απροβλέπτων.  Είνα ι  κα ι  αυτό  της  ίδ ιας  φιλοσοφίας 
πρόγραμμα  το  οποίο  έρχεται  και  αυτό  να  προστεθεί  επάνω  στο  θέμα  της 
αντιμετώπισης της ανεργίας κυρ ίως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κύρ ιο Υπουργό.  Το λόγο έχει  ο  κύρ ιος Περιφερε ιάρχης.
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Ευχαριστώ,  κύρ ιε  Πρόεδρε.   Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  μετά  την  ενημέρωση  η 
οποία  έγινε  γ ιατ ί  περ ί  ενημερώσεως  επρόκε ιτο,  μιας  και  γνωρίζετε  ότι  από 
εχθές  η  υλοποίηση  της  δέσμευσης  παρά  τα  αντιθέτως  διαδιδόμενα  ότ ι  δεν 
θα  εκχωρηθούν  αυτές  οι  αρμοδιότητες  και  τα  προγράμματα,  ο  Καλλικράτης 
στη  δεύτερη  φάση  του  γιατ ί  υπάρχει  και  τρ ίτη  από  1/12,  από  ότ ι  φαίνετα ι 
ομαλά  μεταβιβάζεται  και  βεβαίως  χωρίς  κραδασμούς  και  βεβαίως  χωρίς 
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ανατροπές  και  βεβαίως  αν  θέλετε  διαψεύσαμε  κα ι  τ ις  Κασσάνδρες  ότι  δεν 
θα ε ίχαμε την  ετοιμότητα να αναλάβουμε αυτό το  πρόγραμμα. 

Γ ια  την  Αυτοδιο ίκηση  ε ίναι  πολύ  σημαντ ικό  γιατ ί  μιας  κα ι  ε ίχε 
εκχωρηθεί  η  αρμοδιότητα  του  σχεδιασμού  της  ανάπτυξης,  έρχοντα ι  και  τα 
εργαλε ία  τα  οποία  θα  μας  βοηθήσουν  προκειμένου  στην  πορεία  να 
μπορέσουμε να δώσουμε αν θέλετε  αυτό το  οποίο  πρέπει  σε  μ ια Περιφέρε ια 
ιδ ια ί τερα προβληματική.

Να  πω,  και  το  ε ίδατε  κα ι  εσείς  από  τα  στοιχεία,  εγώ  επειδή  έχω  και 
μια  γνώση  συνολικά  της  χώρας  γιατ ί  μας  έγ ινε  η  αντ ίστοιχη  παρουσίαση, 
πρέπει  να  σας πω και  πρέπει  να  αποδώσουμε τα  εύσημα σε  όλους  εκείνους 
οι  οποίοι  το  τελευταίο  διάστημα  τρέξανε  και  βεβαίως  η  Περιφέρε ια  η  δική 
μας  και  με  τ ις  στατιστικές  τ ις  οποίες  αναφέρθηκε  προηγουμένως  ο  κύρ ιος 
Υφυπουργός,  η  αλήθε ια  ε ίναι  ότ ι  η  Περ ιφέρεια  η  δική  μας  ε ίναι  μέσα  στις  3 
πρώτες περιφέρε ιες από άποψη υλοποίησης του προγράμματος.

Βεβαίως  αναφερόμαστε  σε  πόρους  οι  οποίο ι  έχουν  εκχωρηθεί  στην 
Περιφέρε ια  τη  δ ική  μας  γ ιατί  αυτή  ε ίνα ι  η  καλή  ε ικόνα.  Υπάρχε ι  κα ι  η  κακή  
ε ικόνα.  Η  κακή  ε ικόνα  έχε ι  να  κάνε ι  με  τα  προγράμματα  τα  οποία 
διαχειρ ίζοντα ι  τα κεντρ ικά υπουργεία.  

Και  ε ίναι  αν  θέλετε  αυτό  το  οποίο  επαναλαμβάνουμε  μονότονα,  πολύ 
περισσότερο  εγώ  και  λ ιγότερο  οι  συνάδελφοί  μου  στην  υπόλοιπη  Ελλάδα, 
αυτό  το  οποίο  λέμε  ότι  πρέπει  να  κοπεί  ο  ομφάλιος  λώρος  που  συνδέε ι  την 
Περιφέρε ια με την  Αθήνα και  βεβαίως με τα αντίστοιχα υπουργε ία .  

Έχουμε  κα ι  εμείς  τ ις  ίδ ιες  αγωνίες  κα ι  τους  ίδ ιους  φόβους  που  έχουν  
όλοι ,  ότ ι  τα  κεντρ ικά  υπουργεία  δυστυχώς  δεν  θα  μπορέσουν  να 
υλοποιήσουν  τα  προγράμματα  αυτά.  Γ ια  αυτό  ξέρετε  κα ι  θυμάστε  μετ΄ 
επιτάσεως  παλεύαμε  κα ι  παλεύουμε  προκειμένου  όχ ι  μόνο  να  μεταφερθούν 
οι  αρμοδιότητες  αλλά  να  εκχωρηθούν  κα ι  ο ι  αντ ίστοιχοι  πόροι  προκε ιμένου 
να  μπορέσουμε  πραγματικά  να  μη  χαθεί  ούτε  ένα  ευρώ από την  Περιφέρε ια 
Νοτίου Αιγαίου.

Την  Τετάρτη,  παραδε ίγματος  χάρη,  γ ια  το  πρόγραμμα  της  αγροτ ικής 
ανάπτυξης,  την  Τετάρτη  αμέσως δηλαδή  μετά  την  ανάληψη κα ι  της  ευθύνης 
έχουμε  την  πρώτη  συνάντηση  με  τον  υφυπουργό  Αγροτικής  Οικονομίας  τον 
κύριο  Δριβελέγκα  για  να  συζητήσουμε  τα  προβλήματα  τα  οποία  υπάρχουν. 
Και  κυρ ίως  τη  δέσμευση  του  Υπουργού  γ ιατί  αυτή  ε ίναι  μ ια  πολιτ ική 
δέσμευση  ότ ι  θα  εκχωρήσει  στην  Περιφέρεια  κα ι  τ ις  αρμοδιότητες  και  τους 
πόρους.

Ήδη  κάποιες  αρμοδιότητες  από  ότ ι  φαίνεται  συζητούντα ι .  Ετοιμάζε ι 
νομοσχέδιο  στο  οποίο  θα  μεταφέρε ι  όλα  αυτά  τα  οποία  κατά  κα ιρούς  έχε ι 
δεσμευτεί  και  κυρίως αυτά τα οποία ανέφερε κα ι  δεσμεύτηκε  στη συνάντηση  
που ε ίχαμε του Περιφερε ιακού Συμβουλίου.

Το  πρώτο  αίτημα  που  υποβάλουμε  εμείς  ε ίναι  να  εκχωρηθούν  οι 
πόροι  προκειμένου  να  αναλάβουμε  εμείς  την  υλοποίηση  πολλών  έργων, 
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μεταξύ  των  οποίων  ε ίναι  γνωστά  τα  έργα  και  τα  φράγματα.   Άρα  ε ίνα ι  πολύ 
σημαντ ικό.

Πρέπει  να  σας  πω  ότι  ήταν  ένα  ζήτημα  το  οποίο  θέσαμε  κα ι  στον  
Πρωθυπουργό  στη  συνάντηση  την  οποία  ε ίχαμε.   Είπαμε,  λοιπόν,  ότ ι 
υπάρχε ι  ένα  πρόβλημα  και  τώρα  πια  μπορούμε  τη  δική  μας  την  περ ίπτωση 
να  την  παρουσιάσουμε  σε  μια  επόμενη  συνάντηση  η  οποία  θα  γίνε ι  και  η 
οποία  θα  ε ίναι  με  παρουσία  υπουργών  κα ι  βεβαίως  σαν  μια  συζήτηση  μίν ι 
υπουργικού  Συμβουλίου  με  τη  συμμετοχή  βεβαίως,  μάλλον  ένα  Συμβούλιο 
με  τον  Πρωθυπουργό  στο  οποίο  θα  συμμετέχουν  κα ι  οι  αντ ίστοιχοι 
υπουργοί  βάσει  ατζέντας η οποία θα καθοριστεί .

Και  εκε ί ,  λο ιπόν,  εμε ίς  θέλουμε  ε ιλ ικρινά  να  πετύχουμε  αυτό  το  οποίο 
όλο αυτό το  χρονικό  διάστημα παλεύουμε.   Δηλαδή  να αποκεντρωθούν  όλες 
οι  αρμοδιότητες  και  όλοι  οι  πόροι  και  βεβαίως  αυτό  που  ε ίπαμε  στον 
πρωθυπουργό  να  έχουμε  εμε ίς  την  ευθύνη  και  να  εγκαλε ίτε  εμάς  γιατ ί  τα 
προγράμματα δεν  τρέχουν.   

Δεν  ε ίναι  εύκολα  γ ιατί  πρέπει  να  σας  πω  ότι  κα ι  ο  ίδ ιος  ο 
Πρωθυπουργός  αναγνώρισε  ότι  δυστυχώς  υπάρχουν  θύλακες  αντίστασης  ο ι 
οποίοι  δεν  θέλουν  να  εκχωρηθούν  αυτές  ο ι  αρμοδιότητες  κα ι  εκεί  ε ίναι  το 
μεγάλο πρόβλημα.

Βεβαίως,  όπως ε ίπε κα ι  ο  Υφυπουργός,  εμείς  πρέπει  δυναμικά πια να 
διεκδικήσουμε  στα  όποια  σενάρια  έχουμε  μπροστά  μας  σε  ότι  αφορά  τους 
πόρους  ε ί τε  ε ίναι  μηδεν ικά,  ε ίτε  ε ίναι  το  100%,  ε ί τε  ε ίνα ι  το  85%,  ε ί τε  ε ίνα ι  
οτιδήποτε  άλλο  εμείς  πρέπει  να  δ ιεκδικήσουμε  αν  θέλετε  εάν  πάμε  στο 
100%  εμείς  πρέπει  να  δ ιεκδικήσουμε  κα ι  τους  πόρους  οι  οποίο ι 
ενδεχομένως θα χαθούν από την  Περιφέρειά μας.

Και  εδώ  πρέπει  να  σας  πω  ότι  αν  θέλετε  εμείς  τρέχουμε  και  λ ίγο 
περισσότερο  με  την  έννοια  ποια,  ότι  εμε ίς  θα  δεσμεύσουμε  σε  ότ ι  αφορά  το 
Περιφερε ιακό  πρόγραμμα  όχ ι  μόνο  το  100%  των  πόρων,  θα  δεσμεύσουμε 
το  150%.   Θα  πάμε  στο  150%.   Και  αυτό  γιατ ί ;   Γ ιατί  ξέρετε  ότ ι  στην 
πατρίδα μας υπάρχουν αυτές ο ι  δ ιαδικασίες .   

Καλό  ε ίναι  λοιπόν  το  πρόγραμμα  αν  δεσμευτε ί  κα ι  βεβαίως  από  εκεί 
και  ύστερα  πέραν  της  διεκδίκησης  των  πρόσθετων  πόρων  να  έχουμε  κα ι 
ένα  επιπλέον  επιχείρημα  ότι  έχουμε  τα  έργα  δημοπρατημένα,  έχουμε 
εγκατεστημένους  εργολάβους  και  άρα  από  τους  πόρους  ο ι  οποίοι 
ενδεχομένως  θα  μπορέσει  η  χώρα  μας  μέσω  του  προγράμματος  δημοσίων 
επενδύσεων να  εκταμιεύσε ι ,  γ ιατ ί  κακά τα  ψέματα υπήρχε  μια δέσμευση.  Αν 
δεν  ήταν  το  25% υπήρχαν  πόροι  έστω  γ ια  το  15,  άρα αυτοί  ο ι  πόροι  του  15 
θα  πρέπει  ένα  ποσοστό  ε ιδικά  για  την  Περιφέρεια  τη  δική  μας,  φαντάζομαι 
και  γ ια  της  Στερεάς  Ελλάδας,  να  δεσμευτεί  προκε ιμένου  να  μην  υπάρχε ι 
αυτό το  πρόβλημα κα ι  να μην έχε ι  πρόβλημα χρηματοδότησης το ΕΣΠΑ.

Από  εκεί  και  ύστερα,  στο  ε ιδικό  πρόγραμμα  ε ίναι  αυτό  που  ανέφερε 
και  ο  κύρ ιος  Ρήγας,  γέμισε  η  Ελλάδα  ε ιδικά  προγράμματα.  Το  ε ιδικό 
πρόγραμμα  αναφερόταν  μόνο  στ ις  δύο  περιφέρε ιες  Στερεάς  Ελλάδας  και 
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Νοτίου  Αιγαίου  κα ι  βεβαίως  εμφανίστηκαν  15,  20  προγράμματα.  Κάποια 
προϋπήρχαν και  ζητήσανε  επιπλέον εν ίσχυση,  κάποια καινούργια έγ ιναν.

Εμείς  θα  συνεχίσουμε  την  προσπάθεια  προκειμένου  να  υπάρξε ι  η 
δέσμευση  του  Υπουργού  κα ι  φαντάζομαι  ότι  θα  το  κάνε ι  αυτό  που  ε ίπε  ότι  
όντως μόνο αυτές οι  δύο περιφέρε ιες πρέπει  να έχουν ε ιδικό πρόγραμμα.

Βεβαίως  ξέρουμε  ότι  η  χώρα  μας  περνάει  δύσκολη  περίοδο.  Ξέρουμε 
ότι  εθν ικοί  πόροι  δεν  βρ ίσκονται  εύκολα,  αυτό  ε ίναι  αλήθε ια .   Και  άρα  αν 
θέλετε  επε ιδή  φάνηκε  κα ι  από  την  παρουσίαση  που  έγινε  από  τον  κύριο 
Βουτσίνο  ότ ι  ένα  πρόγραμμα  250.000.000  με  έργα  τα  οποία  ας  μην 
κοροϊδευόμαστε  ε ίναι  έργα  τα  οποία  παρκάραμε  στο  πρόγραμμα,  έργα  τα 
οποία  δεν  έχουν  μελέτες,  έργα  τα  οποία  δεν  έχουν  καμία  ωριμότητα  αλλά 
επειδή  έτσι  έπρεπε  να  παρουσιάσαμε  έναν  κατάλογο,  παρουσιάσαμε  έναν 
κατάλογο  250.000.000.

Θα  τους  διεκδικήσουμε  αυτούς  τους  πόρους;   Βεβαίως  θα  τους 
διεκδικήσουμε.   Είναι  πόροι  οι  οποίο ι  πρέπει  να  εξευρεθούν,  ε ίναι  πόροι  ο ι  
οποίοι  πρέπει  να  εξευρεθούν  από τους  εθνικούς  πόρους,  να  ενταχθούν  στο 
εθνικό  πρόγραμμα.

Προχωράει  δε ιλά-δε ιλά  το  πρόγραμμα.   Βεβαίως  ανάλογα  την 
ευχέρεια  η  οποία  θα  υπάρξει  αποδέσμευσης  πόρων  φαντάζομαι  ότ ι  θα 
πληρωθούν  κα ι  λογαριασμοί  γ ιατί  πρέπει  να  σας  πούμε  ότ ι  εκκρεμούν 
αρκετοί  λογαριασμοί  γ ια  πληρωμή από το  Υπουργείο Οικονομίας.

Όμως,  εκείνο  το  οποίο  θέλω  να  πω  ε ίναι  το  εξής  και  θα  το  δεί τε  στα 
επόμενα  θέματα,  εμείς  προσπαθούμε  έργα  τα  οποία  βρ ίσκονται  σε  εξέλιξη 
αυτή  τη  στ ιγμή  να  τα  εντάξουμε  στο  πρόγραμμα  προκε ιμένου  να  έχουν 
εξασφαλισμένους 100% τους πόρους,  γ ιατ ί  ξέρουμε παραδε ίγματος χάρη ότ ι 
ο  ΟΣΚ  από  ότι  φαίνετα ι  δεν  έχει  τη  δυνατότητα  να  ολοκληρώσει  τα  έργα,  
δεν  μπορεί  να  προχωρήσει ,  δεν  έχε ι  χρήματα.  Άρα  δεν  μπορούμε  να 
αφήσουμε και  ημιτελή έργα να περιμένουν.

Θα  προχωρήσουμε  προς  αυτή  τη  διαδικασία,  θα  έχουμε  μια 
συνάντηση  με  τον  Υπουργό  τον  κύριο  Χρυσοχοΐδη  όταν  ολοκληρωθεί  όλη 
αυτή  η  διαδικασία,  γ ιατί  όπως  ε ίπε  ο  κος  Ρήγας  ε ίνα ι  σε  δ ιαπραγμάτευση 
αυτή τη  στ ιγμή το ποσοστό το οποίο θα εκχωρηθεί .

Σίγουρα  όπως  θυμάστε  σε  μια  συζήτηση  που  ε ίχαμε  με  τον  Επίτροπο 
Περιφερε ιακής  Ανάπτυξης  όταν  ήταν  στη  Ρόδο  και  ο  κος  Ρήγας  με  ε ίχε 
παρακαλέσει  να  τον  ρωτήσω  αν  θα  μπορούσε  μια  τέτοια  διαδικασία  να 
υλοποιηθε ί ,  ο  κύριος  Επίτροπος  ε ίχε  πε ι  τότε  ότι  όντως  κάτι  τέτοιο  θα  το 
προωθήσουμε,  το  85/15 που ε ίνα ι και  το πιο εφικτό  ενδεχομένως.

Εν  πάση  περιπτώσει  όμως,  όταν  ολοκληρωθεί  η  διαπραγμάτευση  και 
ανακοινωθεί  ε ίναι  σίγουρο  ότ ι  θα  δ ιεκδικήσουμε  αν  θέλετε  αν  υπάρξε ι 
απώλεια πόρων να αναπληρωθούν  από εθν ικούς πόρους.

Τώρα,  από  την  άλλη  πλευρά  δ ίνεται  η  δυνατότητα  στο  Περιφερε ιακό 
Συμβούλιο  να  έχουμε  μια  πολύ  καλύτερη  ε ικόνα.  Φαντάζομαι  ότι  το  αμέσως 
επόμενο  χρονικό  διάστημα  κα ι  μέχρι  να  αναλάβουμε  πλήρως  αυτή  τη 
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διαδικασία  πρέπει  να  σας  πούμε  ότ ι  ήδη  κα ι  η  δ ιαχειρ ιστική  αρχή  στην  
Περιφέρε ια  Νοτίου  Αιγα ίου  έχει  μεταφερθεί  στην  Περιφέρεια  κα ι  δεν 
παραμένε ι  σαν  αποσπασμένοι  αποκεντρωμένοι  της  αποκεντρωμένης 
διοίκησης υπάλληλοι  και  αυτό ε ίναι  πολύ σημαντ ικό.

Από  την  άλλη  πλευρά  λέω  και  πάλι  ότι  εμε ίς  πρέπει  να  τρέξουμε 
πολύ  γρηγορότερα  προκειμένου  κα ι  να  δεσμεύσουμε  το  πρόγραμμα  και 
βεβαίως  να  δ ιεκδικήσουμε  τους  πόρους  από  τα  τομεακά  προγράμματα  τα 
οποία βλέπουμε κα ι  εμείς ότι  έχουν πρόβλημα και  δεν  προχωράνε.

Έχουμε  λοιπόν,  εφόσον  εμε ίς  θέλαμε  κα ι  πήραμε  αυτή  την 
αρμοδιότητα,  έχουμε  μπροστά  μας  πολύ  δρόμο.  Δεν  ε ίναι  εύκολα  τα 
πράγματα  γ ιατί  πρέπει  να  σας  πούμε  ότι  δεν  έχουμε  και  την  κατάλληλη 
στελέχωση  σε  πάρα  πολλές  υπηρεσίες.  Προσπαθούμε  αυτή  τη  στιγμή  να 
συγκροτήσουμε και  τ ις  ομάδες οι  οποίες θα δουλέψουν.

Πρέπει  να  πω  ότι  ήδη  υπάρχει  μια  ομάδα  συναδέλφων  οι  οποίοι 
δουλεύουν  προς  αυτή  την  κατεύθυνση  κα ι  βεβαίως  να  πούμε  ότ ι  η 
διαχειρ ιστ ική  αρχή  έχε ι  παράξει  ένα  πολύ  καλό  έργο.  Αυτή  τη  στιγμή 
ελέγχουμε  όλο  το   πρόγραμμα  και  βεβαίως  ξέρετε  ότι  ετο ιμάζουμε  ένα 
δεύτερο  πρόγραμμα  όπου  θέλουμε  να  έχουμε  για  όλα  αυτά  τα  έργα  μια 
μηνιαία  ενημέρωση  και  φαντάζομαι  ότι  αυτή  την  ενημέρωση  θα  την  έχει  και  
το  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  γ ια  την  τεχνική  εξέλ ιξη  των  έργων  και  βεβαίως 
την  οικονομική απορρόφηση.

Έτσι ,  λο ιπόν,  φαντάζομαι  ότ ι  αν  όχι  ανά  μήνα,  ανά  δίμηνο,  το 
Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  θα  έχει  μ ια  πλήρη  ε ικόνα  της  εξέλ ιξης  του 
προγράμματος  γιατ ί  θέλουμε  πραγματικά,  ο  στόχος  ο  οποίος  έχει  μπει  της 
απορρόφησης  των  40.000.000  μέσα  στο  χρόνο  να  μπορέσουμε  πραγματικά 
να  τον  πετύχουμε.   Δεν  ε ίναι  εύκολο,  θέλει  πολύ  δουλειά,  θέλει  πολύ 
τρέξ ιμο  όχ ι  γ ιατί  εμείς  δεν  έχουμε  τη  θέληση,  γ ιατ ί  ο ι  φορε ίς  υλοποίησης 
ξέρετε  ότι  έχουν τους δ ικούς τους ρυθμούς.

Παραδείγματος χάρη,  η  αρχαιολογική   υπηρεσία πάει  σε  ρυθμούς που 
η αρχαιολογική  υπηρεσία γνωρίζε ι .  Εν  πάση περιπτώσει  όταν  εγώ κάνω μια 
προσπάθεια  να  πιέσω  λέε ι  ότι  εμείς  έχουμε  τη  δέσμευση,  μ ιλάμε  για  το 
2015,  μέχρ ι  τότε  θα  έχουμε  απορροφήσει  το  100%  των  πόρων.  Εκε ί  ε ίναι 
ένα πρόβλημα.

Από  την  άλλη  πλευρά,  πρέπει  να  ξέρετε  ότ ι  πολλά  έργα  έχουν  άλλες 
εμπλοκές.   Παραδε ίγματος  χάρη,  το  σχολείο  της  Κεφάλου  εδώ  και  8  μήνες 
ήταν  δεσμευμένο  στα  δ ικαστήρια.  Τώρα  ξεμπέρδεψε.  Πιστεύω  ότι  θα 
ξεκ ινήσει .   

Από  την  άλλη  πλευρά  ξέρετε  υπάρχουν  άλλα  προβλήματα  τα  οποία 
έχουν  με  άλλες  υπηρεσίες,  κυρίως  αυτό  το  οποίο  παρατηρούμε  με  το 
Υπουργείο  Υγείας  και  το  Υπουργε ίο  Παιδείας  τα  οποία  έχουν  ο ι  αγαπητοί 
συνάδελφοι  Μηχανικού  βάλε ι  δικλε ίδες  ασφαλείας  προκε ιμένου  να  μπορούν 
να παίζουν ένα ρόλο γιατ ί  δ ιαφορετ ικά ρόλο  δεν  θα ε ίχαν.  
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Παραδείγματος  χάρη,  να  συμμετέχει  στην  επιτροπή  καταλληλότητας 
του  ο ικοπέδου  εκπρόσωπος  του  ΟΣΚ  ο  οποίος  έρχετα ι  όποτε  θέλε ι .  
Παραδείγματος  χάρη να  εγκρ ίνε ι  το  κτ ιρ ιολογικό  πρόγραμμα του σχολε ίου  η 
Υπουργός  Παιδείας,  αν  ε ίναι  δυνατόν.  Και  βεβαίως  αντιστοίχως  από  το 
Υπουργείο  Υγείας  ο  Υπουργός  να  εγκρ ίνει  το  κτ ιρ ιολογικό  πρόγραμμα,  ο 
Υπουργός  να  εγκρ ίνει  τη  σκοπιμότητα,  ο   Υπουργός  να  υπογράψει  την 
εκχώρηση,  ο Υπουργός να κάνε ι  το ένα κα ι  το  άλλο.

Αυτά  ε ίναι  πράγματα  απαράδεκτα,  πρέπει  κάποια  στ ιγμή  να 
τελειώνουν.  Και  φαντάζομαι  ότι  μέσα  στο  δεύτερο  κύμα  της  εκχώρησης  των 
αρμοδιοτήτων  θα  πρέπει  να  ε ίναι  κα ι  όλα  αυτά  τα  οποία  εμε ίς  τα 
καταθέσαμε,  θα  συνεχ ίζουμε  να  καταθέτουμε.  Είνα ι  η  δέσμευση  του 
Υπουργού του κ.  Καστανίδη ότι  όντως θα φέρε ι  ένα νομοσχέδιο το οποίο θα 
ε ίναι  σκούπα  κα ι  βεβαίως  θα  προσθέτει  και  θα  αφαιρεί  αν  θέλετε 
αρμοδιότητες  κα ι  βεβαίως  θα  επιλύε ι  προβλήματα  τα  οποία  συναντάμε  όλο 
αυτό το  χρονικό  διάστημα.

Ευχαριστώ,  κύρ ιε Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  τον  κύρ ιο  Περιφερε ιάρχη  για  την  ενημέρωση.  Νομίζω  ότ ι  το 
θέμα τελείωσε.  Θέλετε  να τοποθετηθεί τε ;   Συνάδελφοι ,  ε ίνα ι  ενημέρωση.  
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Να πω κάτι  γ ια  να  βάλουμε  σε  μια  σειρά  τη  συζήτηση,  γ ιατί  ε ίπα στην  αρχή 
ότι  ε ίναι  μια ενημέρωση της παράληψης,  παραλαμβάνουμε το πρόγραμμα.  

Βεβαίως  από  εκε ί  και  ύστερα  επε ιδή  εμείς  έχουμε  την  ευθύνη  του 
σχεδιασμού  και  της  ανάπτυξης  θα  πρέπει  να  κάνουμε  το  δικό  μας 
προγραμματισμό.  Δεν  ξέρω  η  συζήτηση  αν  θα  ε ίνα ι  γενικευμένη  γ ιατί  λέω 
ότι  δεν  μπορεί  να  γ ίνε ι  μια  γενικευμένη  συζήτηση  στο  ΕΣΠΑ  πως  θα 
εξελιχθε ί  από εδώ και  πέρα.  

Έγινε  μια συζήτηση γ ια  το  ΕΣΠΑ όπως το  παραλαμβάνουμε εμείς από 
την  αποκεντρωμένη  δ ιο ίκηση.  Με  τα  στατιστικά  στοιχε ία  τα  οποία 
παρουσιάστηκαν  και  βεβαίως  η  όποια  συζήτηση  γίνε ι  θα  γ ίνε ι  στο  τ ι 
παραλάβαμε.

Ένα  λεπτό,  με  συγχωρείτε.  Να  βάλουμε  μια  σε ιρά  γ ια  να  ξέρουμε  επί 
ποίου  πράγματος  θα  συζητήσουμε.  Δεν  έχω  καμία  αντίρρηση  να 
συζητήσουμε.  Εξάλλου  θα  το  πω  και  εδώ,  από  ότι  βλέπω  θα  πάμε  σε 
έκτακτη  συνεδρίαση  μέσα  στο  μήνα  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  γιατ ί  τα 
θέματα δεν  βγαίνουν.

Άρα  να  αποφασίσουμε  εάν  στο  ΕΣΠΑ,  το  θέμα  αυτό,  θα  κάνουμε 
γενικευμένη συζήτηση κα ι  επί  ποίου.   Με  συγχωρείτε ,  αν δε ίτε  στο θέμα της 
ημερήσιας  δ ιάταξης  λέει  ενημέρωση  από  τη  διαχειρ ιστ ική  αρχή  για  το 
πρόγραμμα  ΕΣΠΑ.  Δεν  συζητάμε  πρόγραμμα  από  εδώ  και  πέρα,  συζητάμε 
αυτό το  οποίο παραλαμβάνουμε.  Επί  αυτού θα συζητήσουμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κύριος Κόκκινος  να τοποθετηθεί ,  έχετε  το λόγο.
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Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Λοιπόν,  εγώ  θα  προσπαθήσω να  ε ίμαι  σύντομος.  Αν  δεί τε  ότ ι  τραβάω πολύ 
χτυπήστε μου το καμπανάκι .

Θέμα  ένα,  ενημέρωση  από  τη  δ ιαχειρ ιστική  αρχή  για  το  πρόγραμμα 
ΕΣΠΑ.   Συμφωνούμε  και  ξέρουμε  όλοι  να  δ ιαβάζουμε  αλλά  όταν  λέμε  όχι  τ ι  
παραλάβαμε,  σ ίγουρα  θα  γ ίνε ι  ένας  απολογισμός  τ ι  παραλάβαμε  αλλά 
οφείλουμε  να  επισημάνουμε  κα ι  κάποια  σημεία  γ ια  τα  οποία  ενδεχομένως 
να  υπάρχουν  και  δ ιαφορετ ικές  προσεγγίσεις,  να  υπάρχουν  και  δ ιαφωνίες 
γ ια  αυτά  τα  οποία  ε ιπώθηκαν  ή  τουλάχιστον  να  χτυπήσουμε  και  το 
καμπανάκι  του  κ ινδύνου  κα ι  να  υπάρχει  μ ια  άλλη  αντ ιπρόταση  για  το  πώς 
μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτή τη διαδικασία. 
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Κύριε  Κόκκινε ,  αν  μου  επιτρέπετε .  Δεν  έχω  καμία  αντίρρηση  να 
συζητήσουμε  τα  πάντα.  Αλλά  πάλι  το  λέω  γ ιατί  σας  άκουσα  να  λέτε  ότι  
κρούω  το  καμπανάκι  γ ια  να  προλάβουμε  ενδεχομένως  κάποια  πράγματα. 
Εγώ  δεν  διαφωνώ.  Αυτό  όμως  σημαίνει  ότι  μπαίνουμε  πια  στη  συζήτηση  τ ι 
παραλαμβάνουμε και  πού πορευόμαστε.   Αυτό δεν  έχω καμία αντίρρηση.

Απλώς  να  ξέρετε  ότι  αυτό  εφόσον  πάμε  σε  γενικευμένη  συζήτηση  θα 
ε ίναι  επί  όλων  των  πτυχών  του  προγράμματος,  καμία  αντίρρηση.  Δεν 
υπάρχε ι πρόβλημα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν,  έχετε  το  λόγο για πέντε  λεπτά,  ότ ι  προβλέπει  ο κανονισμός.   
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Κύριε  Βαρκά,  δεν  έχουμε  καμία  αντίρρηση  να  πάμε  σε  συζήτηση  μέχρι  το 
βράδυ  γ ια  αυτό  το  θέμα.  Να  το  αποφασίσουμε  όμως  ότι  υπάρχουν  μερ ικά 
θέματα  τα  οποία  πρέπει  αυτό  το  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  σήμερα  να 
αποφασίσε ι  κα ι  να  παραπέμψουμε  για  την  επόμενη  Δευτέρα  11  του  μηνός 
στην  έκτακτη συνεδρίαση τα υπόλοιπα,  καμία αντ ίρρηση.  

Όχι ,  όχ ι ,  θα  πε ίτε  και  εσε ίς  όσα  θέλετε ,  δεν  υπάρχε ι  κανένα 
πρόβλημα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν,  κύριε  Κόκκινε ,  έχετε  το  λόγο.  Σας  παρακαλώ  όσο  γίνεται  π ιο 
σύντομα,  σεβαστε ίτε το όλοι .
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Κύριε  Πρόεδρε,  όταν  αναφέρεστε  και  λέτε  όσο  πιο  σύντομα,  όχ ι  όσο  χρόνο 
θέλουν.  Είναι  ένα πολύ μεγάλο ζήτημα,  όσο χρόνο θέλουν.
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Ακούστε,  εγώ  θα  προτείνω  κάτ ι  άλλο  κύριε  Περιφερε ιάρχα.  Επειδή  ε ίναι 
μεγάλο το ζήτημα..
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Ναι,  αλλά  εξηγώ.  Θα  συζητήσουμε  το  ΕΣΠΑ  από  τώρα  και  στο  εξής  τ ι  θα 
κάνουμε  ή  κάνουμε  κριτ ική  ή  τοποθέτηση  επί  των  πεπραγμένων,  αυτό 
εννοώ.
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Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Λοιπόν,  ακούστε  με  λ ίγο.   Εγώ  κάνω  μια  αντ ιπρόταση,  επε ιδή  έχουν  μπει 
πολλά  θέματα  κα ι  επε ιδή  το  ΕΣΠΑ  δεν  ε ίναι  δουλειά  5  ωρών,  6  ωρών  αλλά 
θα  ε ίναι  δουλε ιά  μιας  ζωής  για  αυτό  το  τ ι  θα  γίνουν,  εγώ  δεν  θέλω  να 
απαξιώνω  την  κουβέντα  κα ι  ούτε  ε ίμαι  αυτός  ο  οποίος  θα  επιχαίρω  αν 
υπάρχουν  συντρίμμια,  προς  Θεού.   Το  αντ ίθετο  μάλιστα,  θα  μοιραστούμε 
όλοι  τη στεναχώρια και  το λέω ξεκάθαρα.

Νομίζω  ότ ι  τα  ζητήματα  του  ΕΣΠΑ  θα  πρέπει  να  τα  συζητάμε  σε 
συχνά-πυκνά  δ ιαστήματα.  Να  υπάρχε ι  ούτως  ή  άλλως  μια  ενημέρωση.  Αυτό 
θα  το  δε ίτε  και  εκ  των  πραγμάτων  γ ια  έργα  τα  οποία  θα  εντάσσονται ,  ε ίνα ι 
η  πραγματικότητα.  Οι επιτροπές πρέπει  να λει τουργήσουν.  

Λοιπόν,  νομίζω  ότι  μπορούμε  να  μοιράσουμε  το  χρόνο  σήμερα,  δεν 
θα  χαθε ί  ο  χρόνος  αν  μιλήσουμε  5  ή  7  λεπτά.  Ο  ομιλών  πάντα  σέβεται  το 
χρόνο  και  εκεί  θα κινηθώ.  

Αλλά  οφείλω  να  πω  επειδή  ε ίδα  μια  ανησυχία  και  δεν  χρε ιάζεται ,  δεν 
ε ίναι  ανάγκη  όλοι  να  συμφωνήσουμε  εδώ  για  το  τ ι  ε ιπώθηκε  για  το  ΕΣΠΑ.  
Ακούστηκε  μια  πλευρά  ή  έστω  δυο  πλευρές,  θα  υπάρχει  μια  προσέγγιση  με 
στοιχε ία  και  συγκεκρ ιμένα  πιστεύω  από  όλους  όσους  θα  μιλήσουν.  Και  αν 
ε ίναι  τα  πράγματα έτσι  όποιος θέλε ι  ας τα λάβε ι  υπόψη,  αν  δεν  ε ίνα ι  έτσ ι  τα 
πράγματα ας μην τα λάβει  υπόψη.

Λοιπόν,  έχω το  λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έχετε το λόγο.
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Εγώ θα μιλήσω 5-6 λεπτά εκτός αν παραστεί  ανάγκη να δευτερολογήσω.  

Λοιπόν,  συγκεκρ ιμένα  πράγματα.   Να  τα  βάλουμε  λ ίγο  από την  αρχή. 
Το  ΕΣΠΑ  ξεκ ίνησε  το  2007  κα ι  ολοκληρώνετα ι  το  2013  και  θα  πάρει 
παράταση  μέχρι  το  2015.   Είνα ι  ουσιαστικό  το  Δ΄  ΚΠΣ,  ε ίναι  μια  χρυσή 
ευκαιρία  γ ια  τη  χώρα  που  έχε ι  στη  δ ιάθεσή  της  25  δ ισεκατομμύρια  ευρώ  τα 
οποία προήλθαν  μετά από σκληρή διαπραγμάτευση.

Όμως  για  να  βάλουμε  τα  πράγματα  επίσης  στη  σειρά,  γ ια  αυτό 
κατέθεσα  κα ι  κάποιες  ερωτήσεις  και  κάποιες  ερωτήσεις  δεν  πήραν 
απάντηση.  Και  πάλι  ενδεχομένως  θα  επιμείνω  σε  κάποια  ζητήματα  για  τα 
οποία  δεν  πρέπει  να  εθελοτυφλούμε  γνωρίζοντας  κα ι  το  επισημαίνω  από 
την  αρχή  ότι  δεν  υπάρχε ι  κανε ίς  εδώ  μέσα  στην  αίθουσα  που  θέλε ι  να 
αποτύχε ι  το  πρόγραμμα.  Όλοι  θέλουν  να  πετύχει  το  πρόγραμμα,  κανε ίς  δεν 
θέλει  την  αποτυχία του.  

Όπως  επίσης  αυτή  η  δ ιαχειρ ιστική  αρχή  που  αυτή  τη  στιγμή  δουλεύει 
γ ια  το  πρόγραμμα  έχει  δουλέψει  με  επιτυχ ία  και  άλλα  προγράμματα  και 
αρκετοί  από  εμάς  έχουμε  συνεργαστε ί  σε  αυτή  την  αίθουσα  εδώ  πέρα  για 
να προχωρήσουν προγράμματα.

Όμως οφείλω  εδώ να  επισημάνω  κάποια  πράγματα,  θα  ξεκ ινήσω  από 
αυτό  που  ε ίπε  ο  κος  Περιφερειάρχης.   Τ ι  πρόγραμμα  παραλαμβάνουμε. 

8 η  ΣΥΝ ΕΔ Ρ ΙΑΣ Η  ΠΕ Ρ ΙΦΕ Ρ Ε ΙΑ ΚΟΥ  ΣΥΜ ΒΟΥ Λ ΙΟΥ  Τ ΗΣ  2 α ς  ΙΟΥ Λ ΙΟ Υ  2011

72



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Κύριε Περ ιφερειάρχα,  εγώ δεν  ωραιοποιώ καταστάσεις φαντάζομαι  κα ι  εσείς 
θα  συμφωνείτε,  όμως  βλέπετε  και  εσείς  τ ι  παραλαμβάνουμε  και  να  τα  λέμε 
τα πράγματα με το όνομά τους.

Δεν  έκανα  τυχαία  την  ερώτηση  γιατ ί  μειώθηκαν  έστω  σε  αριθμούς,  σε 
στοιχε ία τα 70.000.000 του προγράμματος.  Γ ιατί  από 350.000.000 που ήταν 
βρέθηκαν  στα  280.000.000.   Τ ι  σημαίνει  δηλαδή;   Αν  στο  λιμάνι  της 
Μυκόνου  αυτό  το  έργο  που  γ ίνετα ι ,  λέμε  ένα  παράδειγμα,  φτάσε ι  ως  ένα 
σημείο  από  εκεί  και  πέρα  δηλαδή  δεν  θα  επιλεγούν  οι  δαπάνες  που  θα 
πρέπει  γ ια  την  ολοκλήρωσή  του;   Λέω  ένα  παράδειγμα.  Δεν  πρέπει  να 
βρεθούν αυτά τα χρήματα;

Σας  θυμίζω  επίσης  τ ις  ομηρικές  μάχες  που  ε ίχαν  δοθεί  προκε ιμένου 
και  πάνω  στην  αγωνία  που  υπήρξε  όταν  η  Περιφέρεια  περνούσε  από  το 
στόχο  1  στο  στόχο  2,  να  έχε ι  μ ια  ικανοποιητική  χρηματοδότηση.   Εγώ 
βλέπω  ότι  αυτή  η  χρηματοδότηση  σε  επίπεδο  ΕΣΠΑ  και  δεν  μιλώ  για 
εθνικούς  πόρους  και  γ ια  τ ις  δυσκολίες  που  υπάρχουν  στο  κράτος  κλπ. ,  
βλέπω ξαφνικά το 350 να γίνεται  280.

Και  τ ι  βλέπω  σε  αυτά  τα  280.000.000;   Βλέπω  ότι  έρχεται  η 
Περιφέρε ια  να  έχει  μια  υπερδέσμευση.  Δηλαδή,  ερχόμαστε  να 
διαχειρ ιστούμε  στο  πρόγραμμα  Νήσων  Αιγαίου  κα ι  Κρήτης  μια 
υπερδέσμευση  πόρων.  Δηλαδή  ο ι  ουρές  του  ΕΣΠΑ  έχουν  μείνε ι .  Ελάχιστα 
έργα  ενδεχομένως  να  μπουν.  Κάποια  που  θα  απενταχθούν  γ ια  να  μπουν 
στη θέση τους κάποια άλλα.

Δεύτερον,  δεν  ξέρουμε  κατά  πόσο  μπορεί  να  επιτευχθεί  η  περιβόητη 
ισόρροπη  ανάπτυξη  όταν  στα  νησιά  μας  ξέρουμε  ότι  υπάρχουν  μια  και  δυο 
και  τρε ις ταχύτητες ανάπτυξης αυτή τη στιγμή.   

Τρ ίτον,  βλέπουμε  κάτι  επίσης  στις  δαπάνες  που  υπάρχουν  γιατ ί  θέλω 
να  τα  λέμε  τα  πράγματα  με  το  όνομά  τους,  γ ιατί  ε ίδαμε  και  κάποιους 
πίνακες  κα ι  οφείλουμε  να  αποκαταστήσουμε  εδώ  πέρα  κα ι  κάποια  αλήθεια. 
Υπάρχει  μ ια  απορρόφηση  λέε ι  της  τάξης  του  37%.  Με  έγγραφο  που  ε ίχα 
ζητήσει  κα ι  ευχαριστώ  πολύ  και  το  Γενικό  Γραμματέα  της  Αποκεντρωμένης 
Διο ίκησης  με  τον  οποίο  σε  αντίθεση  με  προκατόχους  του,  τουλάχιστον  μια 
φορά που ζήτησα να τον  δω τον  ε ίδα κα ι  συζητήσαμε αναλυτικά κα ι  σε καλό 
κλ ίμα κάποια θέματα,  πήρα μια απάντηση.

Είδα  λοιπόν  σε  αυτό  ότ ι  τα  24,8  εκατομμύρια από τ ις  δεσμεύσεις  που 
μιλάμε  ε ίναι  έργα  γέφυρες.  20,1  εκατομμύρια  ευρώ  είναι  μεταφορά  έργων 
της  περιόδου  2007-2009.   Επίσης,  πέφτουν  μέσα  στο  πρόγραμμά  μας 
δαπάνες από τους αναπτυξ ιακούς νόμους της περιόδου 2007-2009.  

Και  φυσικά  με  αυτό  τον  τρόπο  κα ι  βέβαια  η  απορρόφηση  θα  φτάσει 
και  στο  30%,  δεν  διαφωνούμε.   Το  ζητούμενο  ε ίναι  τα  χρήματα  που  ε ίχαμε 
στη  διάθεσή  μας  πήγαν  σε  κα ινούργια  έργα  ή  περιορ ιστήκαμε  το  2010 
ε ιδικά  όλη  τη  χρονιά  στο  να  κάνουμε  λογιστικά  τρικ  να  φορτώσουμε  το 
πρόγραμμα  να  μην  χάσουμε  πόρους.   Ναι ,  να  μην  χάσουμε  πόρους  στην 
Ευρωπαϊκή  Ένωση,  να  το  δείξουμε  αυτό.   Θυμίζοντας  όμως  ότ ι  ε ίχαμε  κα ι 
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μια  άλλη  ευκαιρία .  Ναι  μεν  το  πρόγραμμα  ήταν  εμπροσθοβαρές  αλλά 
υπήρχε  και  ο  κανόνας  ν+3  σε  αντίθεση  με  τον  κανόνα  ν+2  που  υπήρχε  την 
περίοδο 2000-2009 που υπήρχε το Γ΄  ΚΠΣ.

Θυμίζω επίσης  ότι  το  2009  ήταν  η  χρονιά που έκλεινε  το  Γ΄  ΚΠΣ.   Και 
ναι ,  υπήρξε  απορρόφηση  7,9%  τον  Σεπτέμβριο  2009.  Όμως  με  αυτό  το 
ποσοστό  η  χώρα  μας  ήταν,  γ ιατ ί  κάπου  εκεί  ήταν  κα ι  τα  υπόλοιπα  εθν ικά, 
στο   υπόλοιπο  εθνικό  σκέλος  ήταν  η  5 η  σε  δαπάνες  στην  Ευρωπαϊκή 
Ένωση  και  στ ις  απορροφήσεις  γ ια  το  ΕΣΠΑ.  Και  σήμερα  τον  Μάρτιο  του 
2011  ήταν  13 η ,  τον  Ιανουάριο  17 η .   Τα  λέω  αυτά  ως  στοιχε ία ,  αν  θέλετε  να 
τα  αντικρούσετε  να  τα  πε ίτε.  Αυτά  πάντως  έχουν  απαντηθε ί  κα ι  στη  Βουλή 
και  δεν  τα ε ίχατε διαψεύσει .

Λοιπόν,  από  εκε ί  και  πέρα,  βλέπουμε  το  τ ι  συμβαίνε ι  στα  υπόλοιπα 
προγράμματα.  Δηλαδή  το  πρόγραμμα  Νήσων  Αιγαίου  και  Κρήτης  και 
με ιωμένο  σε  εκατομμύρια  ευρώ  και  δεσμευμένο  με  πόρους  ουσιαστικά  του 
Γ΄  ΚΠΣ.   

Από  εκεί  και  πέρα,  δεν  μπορώ  να  καταλάβω  γ ια  ποιο  λόγο  η 
Κυβέρνηση  κράτησε  το  πρώτο  εξάμηνο  της  εφαρμογής  του  Καλλικράτη  την 
εφαρμογή  του  ΕΣΠΑ  στην  αποκεντρωμένη  διοίκηση  που  όσο  ικανός  κα ι  να 
ε ίναι  κάποιος  που  αναλαμβάνε ι  γεν ικός  γραμματέας  μέχρ ι  να 
προσαρμοστεί ,  να  δε ι  τ ι  γ ίνετα ι ,  ποιες  ε ίναι  ο ι  ανάγκες  όσο  κα ι  να  το 
βοηθούν  ο ι  συνεργάτες  του  γίνεται  αντ ιληπτό  ότ ι  πόσο  θα  μπορέσει  να 
τρέξει  μέσα  σε  ένα  εξάμηνο  ένα  πρόγραμμα;   Γ ιατί  να  υπάρχε ι  αυτή 
μετάβαση  καθυστερημένη  προς  την  Περιφέρεια  και  να  υπάρχει  αυτή  η 
καθυστέρηση  των  6  μηνών;   Σε  τ ι  ωφέλησε  το  πρόγραμμα,  ποια  ήταν  η 
διαφορά;

Επίσης,  στις  υπόλοιπες  δεσμεύσεις  που  υπάρχουν  στο  πρόγραμμα 
και  αναφέρομαι  στα  διάφορα  εκατομμύρια  τα  οποία  δ ιαχειρ ίζονται  τα 
υπουργε ία .   Δυστυχώς  δεν  πήρα  απάντηση  στο  ερώτημά  μου  ποια  ε ίνα ι  η 
απορρόφηση.   Η  απορρόφηση  σε  αυτούς  τους  πόρους  για  χρήματα  που 
υποτίθεται  ότ ι  ε ίνα ι  δεσμευμένα  στην  περιοχή  μας,  ε ίναι  πάρα  πολύ  μικρή.  
Κλασικό παράδε ιγμα τα 40.000.000 από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Ήρθε  η  κυρία  Κατσέλη,  ήρθε  κα ι  ο  Γενικός  Γραμματέας  κα ι  μας 
εξήγγε ιλαν  κάποιο  πρόγραμμα.  Δεν  εφαρμόστηκε  το  πρόγραμμα  ούτε 
απορρόφησε  το  χρονικό  ορ ίζοντα  που  μας  ε ίπαν.  Και  έχουν  περάσει  κα ι 
δυο  χρόνια  από  τότε  που  ήταν  υπουργοί ,  ο  δε  Γεν ικός  Γραμματέας  έμαθα 
ότι  παραιτήθηκε  νωρίτερα  από  την  αποχώρηση  της  κυρίας  Κατσέλη  από  το 
Υπουργείο  και  δώστου  τώρα  πάλι  από  την  αρχή.  Όταν  εκκρεμούν 
διαγωνισμοί ,  όταν  υπάρχουν  ένα  σωρό  ζητήματα  για  τα  οποία  δεν  υπάρχε ι 
απορρόφηση.

Επίσης,  δεν  μπορεί  παραδε ίγματος χάρη από τα 50 τόσα εκατομμύρια 
για  τη  διαχείρ ιση  υδάτ ινων  πόρων  σε  μια  περιοχή  να  έχει  απορροφηθεί 
μόνο  το  ενάμισι  εκατομμύριο  τόσο  καιρό.  Δεν  μπορεί ,  παραδείγματος  χάρη, 
γ ια  την  υγε ία  γ ια  την  οποία  συζητάμε  να  υπάρχουν  13,6  εκατομμύρια  ευρώ 
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εκ  των  οποίων  το  ένα  ε ίνα ι  γ ια  έργο  γέφυρα,  ένα  μεταφερόμενο  κα ι  μόνο 
ένα νέο.  

Εγώ τα  θέτω ως θέματα.  Γ ια  εμάς  ε ίναι  ξεκάθαρο.   Πρέπει  να  υπάρξε ι 
πίεση  προς  την  Κυβέρνηση  έστω  την  ύστατη  ώρα  όντως  να  τρέξουν  πιο 
γρήγορα  το  πρόγραμμα  όποια  υπουργε ία  έχουν  κομμάτι  του  προγράμματός 
μας.

Δεύτερον,  να γίνε ι  ξεκάθαρο κα ι  με  ανοιχτές και  διαφανείς δ ιαδικασίες 
ότι  μπορούμε  να  αναλάβουμε  εμείς  να  το  αναλάβουμε  και  να  το  τρέξουμε 
γρήγορα.

Και  τρ ίτον,  αποτελε ί  εθνική  προσπάθεια  αυτό  που  η  Κυβέρνηση  αλλά 
σας  θυμίζω  κα ι  η  Αξ ιωματική  Αντ ιπολίτευση  πολύ  νωρίτερα  ε ίχε  πει ,  να 
με ιωθεί  ή  να  εξαφανιστεί  αν  ε ίναι  αυτό  δυνατόν  γιατ ί  απαιτε ί  αλλαγή 
κανονισμών  η  εθνική  συμμετοχή  στους  πόρους  που  διαχειρ ιζόμαστε  από το 
Δ΄  ΚΠΣ.

Επίσης  κα ι  κλείνω  με  δυο  παρατηρήσεις .   Εγνατ ία ,  το  πείραμα  δεν 
ε ίχε  πετύχε ι  κατά  το  παρελθόν.  Υπήρξε  μ ια  επιμονή  από την  Κυβέρνηση  να 
επαναληφθεί  το  πε ίραμα της  Εγνατίας.  Τα  προβλήματα  όμως  υπάρχουν.  Τα 
έργα  παραμένουν  και  η  ανωριμότητα  υπάρχε ι .  Όπως  επίσης  για  να  κλείσω 
την  τοποθέτησή  μου  κα ι  αν  χρειαστε ί  θα  ξαναπάρω το  λόγο,  θυμίζοντας  ότι  
το ΕΣΠΑ Ελλάδα κα ι Μάλτα ήταν οι  πρώτες χώρες των  οποίων εγκρίθηκε  το 
πρόγραμμα.

Να  πω  λοιπόν  ότ ι  υπήρχαν  κάποιο ι  φόβοι  που  εκφράστηκαν  από  τον 
Αντώνη  τον  Βουτσίνο  οι  οποίο ι  δεν  ήταν  κα ι  αυτοί  στην  ε ισήγηση  όπως δεν 
υπήρχαν  κα ι  οι  απορροφήσεις  ο ι  μηδεν ικές  των  υπουργε ίων  του 
προγράμματος.  

Να πω γ ια  χαμηλό  βαθμό ωριμότητας έργων κα ι  εδώ πρέπει  να δούμε 
το  πώς  θα  εν ισχυθούν  οι  πιστοποιημένοι  φορείς  υλοποίησης  των  έργων  γ ια 
να  πάμε  σε  γρήγορη  ωριμότητα  αυτή  των  έργων.  Και  αν  μπορούν  να 
προστεθούν κάποιες δ ιαδικασίες .  

Καθυστέρηση  λόγω  του  προγράμματος  Καλλικράτης,  να ι .   Ο 
Καλλικράτης  δημιούργησε  αβεβαιότητα  και  στους  νομάρχες  και  στους 
δημάρχους  οι  οποίο ι  δεν  ήξεραν  την  επόμενη  μέρα  αν  θα  ε ίναι  ο ι  ίδ ιοι 
υποψήφιοι  να  το  πω  έτσι  απλά,  αν  θα  μπορέσουν  να  τρέξουν  κάποια 
προγράμματα  κα ι  πως  θα  γίνε ι  η  μετάβαση.  Και  όταν  δεν  υπάρχουν  κα ι 
πόροι  ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα.

Επίσης,  το  θέμα  που  αφορά  το  μεγάλο  αριθμό  κρατικών  εν ισχύσεων. 
Δηλαδή  τ ι  γ ίνεται ,  παίρνουμε  κρατικές  εν ισχύσεις  και  προσπαθούμε  να  τ ις 
χώσουμε  στο  ΕΣΠΑ  γ ια  να  πούμε  ότι  κάτι  κάναμε;   Και  όσον  αφορά  και  την 
ιστορία  με  τα  εθνικά  προγράμματα.  Το  πρόγραμμα  Πίνδος  κα ι  το 
πρόγραμμα  Φωκίδα  που  ε ίπατε,  ήταν  δυο  προγράμματα  πιλοτ ικά.   Το  μεν 
ένα  Πίνδος  προχώρησε,  το  άλλο  σταμάτησε  γιατ ί  ξεκ ίνησε  το  2009  κα ι 
εξαγγέλθηκε.
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Το  δικό  μας  πρόγραμμα  στο  οποίο  υπάρχε ι  απορρόφηση,  το  ε ιδ ικό 
πρόγραμμα  ανταγωνιστ ικότητας  από  τα  250.000.000  τα  οποία  θυμίζω 
υπογράφηκαν  στ ις  26  Αυγούστου  2009,  έχε ι  μόνο  απορρόφηση  3.500.000. 
Σας  θυμίζω ότι  έγ ινε  αγώνας για  να  υπάρχε ι  αυτό το  ε ιδικό  πρόγραμμα.  Και 
θέλω  να  πιστεύω  ότι  ε ί τε  με  τον  έναν  τρόπο,  ε ί τε  με  μετάθεση  άλλων 
πόρων  σε  αυτό  ε ί τε  με  οποιοδήποτε  λόγο  θα  πρέπει  να  πιέσουμε  κα ι  να 
αξιοποιηθούν αυτοί  ο ι  πόροι .

Γ ιατί  ε ίναι  βέβαιο  ότι  στην  προκειμένη  περίπτωση  γ ια  το  ΕΣΠΑ  λεφτά 
υπάρχουν,  πραγματικά  υπάρχουν  λεφτά.  Το  θέμα  ε ίναι  αυτά  τα  λεφτά  που 
δυστυχώς ε ίναι τα  περισσότερα στο ψυγε ίο να αξιοποιηθούν.

Και  επίσης  πρέπει  να  πω,  κύριε  Περ ιφερειάρχα,  κλε ίνοντας  κα ι  αυτό. 
Υπήρξε  μ ια  επιτροπή,  η  περ ιφερειακή  επιτροπή  διαβούλευσης  την  οποία  ο 
Καλλικράτης  δηλώνει  ότι  με  απόφαση  του  Περιφερειάρχη  εκδίδεται  εντός 
δύο μηνών από την  εγκατάσταση των  περιφερε ιακών αρχών η περιφερε ιακή 
επιτροπή διαβούλευσης.

Αυτή  η  περιφερειακή  επιτροπή  κατά  την  άποψή  μου  δεν  έπρεπε  να 
φτάσουμε  σήμερα  ή  στο  επόμενο  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  γ ια  να  τη 
φτιάξουμε.  Έπρεπε  να  ε ίχε  ξεκ ινήσει  κα ι  να  λει τουργήσει  και  ως  μοχλό 
πίεσης  για  τα  κακώς  κε ίμενα  τα  οποία  ε ίμαι  σίγουρος  ότι  τα  γνωρίζετε  και  
ενδεχομένως  κάποιοι  τα  λέτε  χαμηλόφωνα  και  ε ίναι  σ ίγουρο  ότ ι  έπρεπε  να 
συνεδριάσει  κα ι  με  τη  συλλογική  προσπάθεια  να  εμπνεύσει  και  τη 
συλλογική  ευθύνη  προς  όλους  τους  φορείς  που  εμπλέκονται  σε  αυτή  τη 
διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κύρ ιο Κόκκινο.   Η κυρία Καφαντάρη έχει  το λόγο.
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Ευχαριστώ,  κύρ ιε Πρόεδρε.

Εμείς,  τουλάχιστον  στη  δ ική  μου  τοποθέτηση  γ ιατί  ο ι  σύντροφοι  μετά 
μπορούν  να  συμπληρώσουν  στις  δικές  τους  τοποθετήσε ις  εξε ιδ ικεύοντας 
κάποια  σημεία,  θέλουμε  να  θυμίσουμε  ότι  σε  αυτό  το  Περιφερε ιακό 
Συμβούλιο  ως  τώρα  η  Λαϊκή  Συσπείρωση  έχει  αναδε ίξε ι  κα ι  αποδε ίξε ι 
πολλές  φορές  το  ότι  το  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  δεν  έχει  άλλο  ρόλο  από το 
να  υλοποιε ί  τ ις  πολιτ ικές  αποφάσεις  της  κεντρ ικής  εξουσίας  και  της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποιες  ε ίναι ;   Σας  μοιράσαμε,  δυστυχώς  δεν  έχε ι  εκτυπωθεί  με 
ανάλογη  ευκρίνεια,  σας  προτε ίνουμε  να  αγοράσετε  σήμερα το  ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ 
στη  σελίδα  14  σε  ένα  άρθρο  που  έχε ι  τ ί τλο  μεσοπρόθεσμο  πρόγραμμα 
«λεηλασία του λαϊκού ε ισοδήματος κα ι  μέσω της τοπικής διοίκησης».

Θα  διαβάσω  δυο  πολύ  μικρά  αποσπάσματα.   «Ο  δημοσιονομ ικός  
στόχος  γ ια  περιφέρειες  κα ι  δήμους  ε ίνα ι  με ίωση των  χρημάτων  από κρατ ική  
χρηματοδότηση  κατά  1,35  δ ις  ευρώ,  με ίωση  εξόδων  755.000.000  κα ι  τα  
υπόλοιπα  600.000.000  €  αφορούν  πρόσθετη  φορολογ ία  κατά  την  περίοδο  
2012-2015.
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Και  αν  λάβουμε  υπόψη  ότ ι  η  εξο ικονόμηση  πόρων  γ ια  το  ’10  κα ι  το  
’11,  δηλώσεις  Ραγκούση  στ ις  3/5/11,  ε ίνα ι  1 ,4  δ ις  ευρώ  το  συνολ ικό  ποσό  
που κόβετα ι  κα ι  θα  πληρωθεί  από τ ις  εργατ ικές  ο ικογένε ιες  αγγ ίζε ι  τα  3  δ ις  
ευρώ.»   

Και  σε  ένα  άλλο  σημείο  «επιβεβαιώνετα ι  πλήρως  η  θέση  του  
Κομμουν ιστ ικού  Κόμματος  Ελλάδας  ότ ι  η  τοπική  δ ιο ίκηση  με  τον  
Καλλικράτη  ε ίνα ι  κρατ ικός  μηχανισμός  προώθησης  κα ι  υλοποίησης  της  
πολιτ ικής  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  υποταγμένος  πλήρως  στους  στόχους  
των δ ιαρκών μνημονίων.

Η  βασική  αποστολή  του  Καλλ ικράτη,  ε ίνα ι  η  υλοποίηση  της  κεντρ ικής  
πολιτ ικής  της  ανταγωνιστ ικότητας  η  οποία  εκφράζετα ι  με  τη  φορομπηξία  
των  λα ϊκών  στρωμάτων,  την  ιδ ιωτ ικοποίηση  υπηρεσιών  κα ι  
εμπορευματοποίηση  έργων,  την  ανατροπή  κα ι  δ ιάλυση  των  εργασιακών  
σχέσεων,  τ ις  απολύσεις  κα ι  τη  χε ιραγώγηση  των  εργαζομένων  στ ις  
περιφέρειες  κα ι  τους  δήμους».

Για  να  δούμε  λοιπόν  το  ΕΣΠΑ  που  θα  συζητήσουμε  εδώ.   Πρέπει  να 
το  δούμε  από  αυτή  τη  σκοπιά  κα ι  να  θυμίσουμε  ότ ι  τα  χρήματα  αυτά 
προέρχονται  από  φόρους  του  ευρωπαίου  κα ι  του  Έλληνα  πολίτη.  Έχουν 
περάσει  25  χρόνια  από  την  εποχή  που  δρομολογήθηκε  στη  χώρα  μας  η 
εφαρμογή  των  πρώτων  αναπτυξ ιακών  προγραμμάτων  με  κοινοτ ική  κα ι 
κρατική χρηματοδότηση.  

Να  δούμε  τα  αποτελέσματα.   Όχι  μόνο  δεν  ικανοποιήθηκαν  ο ι  λα ϊκές 
ανάγκες  αλλά  φυσικά  δεν  αντ ιμετωπίστηκε  η  ανισότητα  μεταξύ 
περιφερειών.  Ας πούμε μεταξύ των νησιών του νοτ ίου Αιγαίου.  Αλλά και  της 
οικονομικής ανάπτυξης των  κρατών-μελών μεταξύ τους.

Στις  μέρες  μας  ιδ ίως  σε  περίοδο  κρίσης  ακριβώς  αυτή  η  ανισότητα 
μεταξύ  των  κρατών  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  όπου  το  μεγάλο  ψάρι 
κατασπαράζε ι  το  μικρότερο,  οξύνε ι  ακόμα  περισσότερο  την  καπιταλ ιστ ική 
κρίση  που  αναπτύσσεται  ταχέως  παγκόσμιο  επίπεδο.  Και  φυσικά  δεν  έχε ι 
καμία  σχέση  τα  αίτ ια  της  καπιταλ ιστ ικής  κρίσης  με  αυτά  που  ακούστηκαν 
εδώ μέσα περί  δημόσιας διοίκησης ως αι τ ία κλπ.  

Στην  ε ισήγησή  σας  λέτε ,  το  ΕΣΠΑ  έχε ι  βασικές  προτεραιότητες  την 
ενίσχυση  της  επιχειρηματικότητας,  την  ανάπτυξη  της  έρευνας  κα ι  της 
τεχνολογίας,  την  στήριξη  της  απασχόλησης  και  της  κοινωνικής  συνοχής, 
την  ανάδε ιξη  της  ελληνικής  Περιφέρειας  ως  ανταγωνιστική  προφανώς,  την 
προστασία του περ ιβάλλοντος,  υποδομές,  πολιτ ισμό κλπ.

Και  μάλιστα  στέκεστε  ιδ ια ί τερα  στον  τουρισμό  που  χωρίς  φυσικά 
πρωτογενή  και  δευτερογενή  τομέα  ε ίναι  έωλος.   Ένα  παράδειγμα,  θα  σας 
φέρω  στην  Καρδάμαινα  εδώ  στην  Κω,  στην  τουριστική  Καρδάμαινα  με  το 
MITSIS να  βασιλεύε ι ,  το  συγκρότημα  το  τεράστιο,  ο ι  κάτοικοι  δεν  έχουν 
νερό.  

Δεύτερο  παράδειγμα;   Στο  κλαμπ  ΜΕΝΤΙΤΕΡΑΝΕ,  εδώ  στην  Κω  ήδη 
θα  πάρει  το  κλαμπ  επιδότηση  12,5  εκατομμύρια  κα ι  ε ίνα ι  απολυμένοι  όλοι 
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οι  εργαζόμενοι .   Δηλαδή,  ακρ ιβώς  στην  ίδ ια  κατεύθυνση  που  η  κυρίαρχη 
πολιτ ική  υλοποιε ί  όλα  αυτά  τα  χρόνια.  Η  αποθέωση  της  εν ίσχυσης  των 
κερδών  των  μεγάλων  επιχειρηματικών  ομίλων  που  εν  κα ιρώ  κρίσης 
συνεχίζουν την  υπερκερδοφορία τους καταστρέφοντας το λαό.  

Παράδειγμα,  μετά  το  τοπικό  σύμφωνο  απασχόλησης  που  πέρασε  στο 
Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  ήρθε  ο  Δήμαρχος  της  Κω  που  έφυγε  πριν  και 
κακώς  δεν  βρίσκετα ι  εδώ  να  παρακολουθήσει  την  εξέλ ιξη  και  αποφάσισε 
την  υπογραφή  σύμβασης  με  το  Ινστ ιτούτο  της  Γ .Σ.Ε.Ε.  που  από  εκεί  θα 
προσλάβει  άνεργους  με  625  €  το  μήνα  με  χρήματα  του  ΟΑΕΔ.   Δηλαδή  των 
ίδιων  των  ανέργων.  Και  θα  απασχοληθούν  εκεί  που  θα  έπρεπε  να 
υπάρχουν μόνιμοι  εργαζόμενοι .

Άλλο;   Στην  έρευνα.  Ο  Δήμος  Κω  κάνει  σύμβαση  με  το  πολυτεχνείο 
δημιουργώντας  πάλι  ένα  ινστ ιτούτο,  δηλαδή  εταιρεία  και  μάλιστα  σε 
συνεργασία  με  ίδρυμα  και  θα  πληρώσει  στο  πολυτεχνε ίο  γ ια  το 
επιχειρησιακό  σχέδιο  του  Δήμου  470.000,  πράγμα  που  το  πολυτεχνε ίο  έχει  
ανάγκη  γιατ ί  έχουν  βάλει  και  την  παιδεία  στη  λογική  της 
ανταγωνιστ ικότητας προς εξεύρεση πόρων.  

Εσείς  γράφετε  στην  ε ισήγηση  ότι  το  νότ ιο  Αιγα ίο  συγκαταλέγετα ι 
ανάμεσα  στ ις  ευρωπαϊκές  περιφέρε ιες  με  συγκριτ ικά  υψηλό  βαθμό 
ανάπτυξης  και  καμαρώνουμε  γ ια  αυτό.   Ταυτοχρόνως  το  νότ ιο  Αιγα ίο  έχει  
το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας της χώρας.   

Αυτό  από  μόνο  του  δεν  αποδε ικνύε ι  αυτό  που  λέμε  και  ξαναλέμε 
εμείς;    Ότι  αυτό  που  εσείς  ονομάζετε  ανάπτυξη  ε ίνα ι  υπανάπτυξη  γ ια  το 
λαό;   Άρα  με  αυτή  την  οπτική  κα ι  ανάλυση  αν  τελικά  καταφέρετε  να  πάρετε 
κάποια  χρήματα  βασικά  γ ια  έργα  που  ε ίχαν  ήδη  ενταχθεί ,  πως  θα  τα 
χρησιμοποιήσετε;   Γ ιατί  εδώ  ε ίναι  το  ζουμί  της  υπόθεσης.  Με  κάθε  τρόπο 
στην  εξυπηρέτηση  των  συμφερόντων  του  κεφαλαίου  γ ια  ακόμα  μεγαλύτερη 
συγκέντρωση κα ι  συγκεντροποίηση του μεγάλου κεφαλαίου.

Λέτε  γ ια  εθν ικές  οδούς  κα ι  περιφερε ιακές  τοπικές  οδούς,  λ ιμάνια, 
προστασία  της  φύσης,  της  φυσικής  κληρονομιάς,  της  πολιτ ιστ ικής 
κληρονομιάς,  υποδομές  στον  τομέα της  παιδείας,  της  υγείας,  της  φροντ ίδας 
των  παιδιών.   Δηλαδή  θα  τα  φτιάξετε  όλα  αυτά  με  τ ι  κρι τήρ ιο;   Την  κάλυψη 
των αναγκών των νησιωτών;

Την  ώρα δηλαδή που ζούμε το  απόλυτο γκρέμισμα όποιου κοινωνικού 
κράτους  υπήρχε  και  ο  λαός  έχε ι  βγε ι  απελπισμένος  στους  δρόμους εσείς  θα 
αξιοποιήσετε  το  ΕΣΠΑ  για  να  ενώσετε  με  δρόμους  τα  χωριά;   Να  κάνετε 
λ ιμάνια  γ ια  την  επαρκή  κάλυψη  των  νησιών  με  συχνά  και  φτηνά 
δρομολόγια;   Με  σωστή  επάνδρωση  και  υλ ικοτεχν ική  υποδομή  σε  δωρεάν 
νοσοκομεία  που  διαλύονται  τώρα  ή  σε  χτ ίσ ιμο  σχολε ίων  την  εποχή  των 
συγχωνεύσεων δηλαδή του κλεισ ίματος των  σχολε ίων;

Θα  στηρίξετε  το  μ ικρομεσαίο  αγρότη  και  τον  ψαρά  όταν  τους  έχετε 
ξεκληρίσε ι  κατά  χιλ ιάδες  χ ιλ ιάδων;  Έχουμε  δώσει  συγκεκρ ιμένα  στοιχεία  σε 
προηγούμενα  περιφερε ιακά  συμβούλια.  Θα  στηρίξετε  τα  μ ικρομάγαζα  που 
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ζουν  από  τον  τουρισμό  και  τα  μικρά  ξενοδοχεία  και  τα  δωμάτια  που 
έφτιαξαν οι  άνθρωποι  πουλώντας χωράφια;   Όχι βέβαια.  

Θα  κάνετε  πυροπροστασία  και  υποδομές  για  προστασία  από 
σεισμούς;   Φυσικά  όχι .  Θα  κάνετε  λ ιμάνια  που  θα  εξυπηρετούν  τα 
κρουαζιερόπλοια  των  εφοπλιστών  ώστε  μετά  να  τους  τα  χαρίσετε  κ ιόλας  τα 
λιμάνια.

Θα  κάνετε  δρόμους  που  θα  ενώνουν  τ ις  μεγάλες  ξενοδοχε ιακές 
μονάδες  με  τα  λ ιμάνια κ .ο.κ .   Την  ίδ ια στιγμή  που θα αφαιρείται  από το  λαό  
τη  δυνατότητα  να  επιβιώνε ι .  Θα  πετάτε  στα  σκουπίδ ια  τους  πυροσβέστες 
βάζοντας  στην  πυρόσβεση  εθελοντές  και  μάλιστα  ανεκπαίδευτους 
εθελοντές,  οδηγώντας τους κατευθε ίαν στο θάνατο πολλές  φορές.  

Έχουν  γίνε ι  ήδη  αυτά.   Θα  αφήνετε  το  Sea Diamond  βουλιαγμένο  να 
μολύνει  τα  νησιά  προστατεύοντας  τάχα  το  περιβάλλον.  Προστατεύοντας 
ουσιαστικά  τη  τσέπη  του  Λούη  που  εγκληματε ί  κατά  του  λαού  με  το  σαπάκι  
του βουλιαγμένο και  όχι  μόνο κα ι  με  άλλους τρόπους.

Θα  παραδώσετε  κα ι  την  πολιτ ιστ ική  κληρονομιά  στους  ομίλους  ως 
τουριστικό  προϊόν,  γ ιατ ί  σας  εσάς  ο  πολιτ ισμός  ε ίναι  τουριστικό  προϊόν.  
Δεν  ε ίναι  τυχαίο που τον  έχετε  αποσυνδέσε ι  από την  παιδε ία και  έχετε  κάνει 
Υπουργείο  Πολιτ ισμού-Τουρισμού.   Αλλά ο  πολιτ ισμός  δεν  συνδέετα ι  με  τον 
τουρισμό,  συνδέετα ι  με  την  παιδε ία.  Δεν  ε ίναι  εμπόρευμα  ο  πολιτ ισμός 
όπως τα μετατρέπετε όλα.

Όχι  μόνο,  λο ιπόν,  δεν  μπορούμε  να  δούμε  ως  μη  επικ ίνδυνη  την 
πολιτ ική  σας  αλλά  λέμε  καθαρά  και  ξάστερα  στο  λαό  ότ ι  πράγματι  πλούτος 
υπάρχε ι .  Τεράστιος  πλούτος  που  παράγετα ι  αποκλε ιστικά  από  τον  ίδ ιο  το 
λαό αυτός ο πλούτος.   Και  ε ίνα ι  ώρα ο λαός να πιστέψει  στη  δύναμή του και  
να κάνει  το  βήμα που θα τον  κάνε ι  αφέντη  του πλούτου που παράγει .

Γ ιατί  σήμερα  όσο  ποτέ  υπάρχουν  οι  υλικές  προϋποθέσε ις .  Μόνο  με 
κοινωνικοποιημένα  τα  μέσα  παραγωγής  και  κεντρ ικό  σχεδιασμό,  με  λα ϊκή 
εξουσία  κα ι  λαϊκή  ο ικονομία  μπορεί  να  αξιοποιήσει  τ ις  δυνατότητες  που 
μπορεί  να  παράγει  η  χώρα  μας.  Και  σε  συνεργασία  βεβαίως  αμοιβαίου 
οφέλους  με  άλλες  χώρες,  ώστε  να  αναπτυχθεί  στα  αλήθεια  ο  λαός.   Και  όχ ι 
ο  καπιταλ ιστής που ε ίναι ο δυνάστης του.

Γιατί  ανάπτυξη  για  το  λαό  ε ίναι  δουλειά  γ ια  όλους,  ε ισόδημα,  ε ίναι  τ ι 
τρώω,  τ ι  π ίνω,  πόσο  ελεύθερο  χρόνο  έχω,  συνθήκες  δουλειάς  και 
κατοικ ίας,  περιβάλλον,  πολιτ ισμός,  μόρφωση.   Και  σήμερα  μπορούμε  να  τα 
έχουμε όλα αυτά όσο ποτέ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κυρία  Καφαντάρη,  σας  παρακαλώ  συντομεύετε .  Αν  ε ίναι  γραμμένο  το 
κείμενο να το  δώσετε  γ ια τα πρακτικά να μας ευκολύνετε .
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Σας  παρακαλώ,  τελείωσα  κα ι  συμπληρώνω  το  εξής:   Και  δεν  ε ίναι  καθόλου 
τυχαίο,  θεωρούμε  ότι  δεν  ε ίναι  καθόλου  τυχαίο  ότι  ακριβώς  την  ώρα  που  ο 
λαός  αρχίζε ι  και  κατεβαίνει  στους  δρόμους  αρχίζοντας  να  καταλαβαίνε ι  τ ι  

8 η  ΣΥΝ ΕΔ Ρ ΙΑΣ Η  ΠΕ Ρ ΙΦΕ Ρ Ε ΙΑ ΚΟΥ  ΣΥΜ ΒΟΥ Λ ΙΟΥ  Τ ΗΣ  2 α ς  ΙΟΥ Λ ΙΟ Υ  2011

79



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

γίνεται  γύρω  του  κα ι  να  σας  κρίνε ι  κα ι  να  αγανακτεί ,  τώρα  ακριβώς  ρίχνετε  
τους  κατασταλτικούς  μηχανισμούς  και  το  παρακράτος  να  τον  ξαναγυρίσε ι 
στα σπίτ ια του.

Εμείς θα ε ίμαστε εδώ για να τα λέμε κα ι  να τα αναδεικνύουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν,  τελείωσε  η  κυρ ία  Καφαντάρη.  Το  λόγο  έχει  ο  κος  Συρμαλέν ιος  
παρακαλώ  πολύ  σύντομα.  Και  αν  υπάρχει  γραπτό  κε ίμενο  για  να  μας 
βοηθάτε  στα  πρακτ ικά  να  μην  κάνουμε  απομαγνητοφώνηση  να 
κουραζόμαστε.   Τ ι  ακούγοντα ι ;   Τα δημοσιεύουμε,  ε ίναι  δημόσιο έγγραφο.

Έχετε  το  λόγο  κύριε  Συρμαλέν ιε ,  σας  παρακαλώ  μόνο  όσο  μπορείτε 
πιο σύντομα.
Κος ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ:
Κύριε  Πρόεδρε,  κυρίες  κα ι  κύρ ιο ι  συνάδελφοι .  Σήμερα  συζητάμε  ένα  θέμα 
το  ΕΣΠΑ  το  οποίο  θα  μπορούσε  να  ε ίνα ι  ένα  σοβαρό  αναπτυξιακό  εργαλε ίο  
γ ια  τη  χώρα  και  όπως  ξέρουμε  όλοι  από  εχθές  1 η  Ιουλίου  η  περ ιφερειακή 
Αυτοδιο ίκηση  συνολικά  αλλά  και  στο  νότ ιο  Αιγαίο  αναλαμβάνει  την  ευθύνη 
της,  ενώ  όμως  βρισκόμαστε  στα  μέσα  του  5 ο υ  έτους  του  προγράμματος 
2007-2013.

Από  την  πλευρά  μας  ε ίχαμε  μιλήσε ι  έγκαιρα  κα ι  πριν  οριστικοποιηθε ί 
το  πρόγραμμα  ότι  η  τοπική  Αυτοδιοίκηση  την  περ ίοδο  2007-2013 
αγνοήθηκε  συστηματικά  αφού  πλέον  η  συγκεντροποίηση  των  ΠΕΠ  σε  5 
προγράμματα,  σε  εμάς  το  επιχειρησιακό  πρόγραμμα  Κρήτης  Νήσων 
Αιγαίου,  ε ίχε  ακυρώσει  την  όποια  δ ιαδικασία  δημοκρατικού 
προγραμματισμού.

Θα ήθελα να  θυμίσω στους συναδέλφους της  πλε ιοψηφίας ότ ι  αυτός ο 
όρος  δημοκρατικός  προγραμματισμός  ήταν  ένας  δικός  τους  «όρος», 
αλήθεια  δεν  ξέρω  αν  το  θυμάστε.  Δηλαδή,  δημοκρατικός  προγραμματισμός 
τη  συμμετοχή  των  τοπικών  κοινωνιών  κα ι  της  Αυτοδιοίκησης  στην 
επεξεργασία και  διαμόρφωση των  προτάσεών μας.

Τώρα  παραλαμβάνουμε  ένα  πρόγραμμα  ήδη  προκαθορισμένο  με 
δεδομένα  πλαίσια,  κατανομές  κονδυλίων  κα ι  έργων  με  δεδομένες 
ιεραρχήσεις  κα ι  προτεραιότητες.   Ελάχιστα  περ ιθώρια  αλλαγών  έχουν 
απομείνει ,  ίσως εφόσον  υπάρξει  κάποια αναθεώρηση.

Η  περιφέρειά  μας  το  νότ ιο  Αιγα ίο  ως  γνωστόν  έχε ι  ενταχθε ί  πλέον 
στο  στόχο  2  ανταγωνιστικότητα  έναντ ι  του  στόχου  1  σύγκλιση  αφού  λόγω 
ΑΕΠ  πάνω  από  75%  του  μέσου  όρου  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  βγήκαμε 
εκτός  στόχου  1.  Και  αυτό  βεβαίως  λόγω  5  νησιών  Ρόδος,  Κως,  Σαντορίνη,  
Μύκονος,  Σύρος  που  ξεπέρασαν  το  μέσο  όρο  της  ανάπτυξης  χωρίς  αυτό  να 
σημαίνε ι  βέβαια  ότι  τα  νησιά  αυτά  έχουν  λύσει  βασικά  ζητήματα  ισόρροπης 
και  αειφορικής ανάπτυξης.  

Οι  ευθύνες  όσων  διαχειρ ίστηκαν  τα  προηγούμενα  κοινοτικά  πλαίσια 
στήριξης,  κεντρική  Κυβέρνηση  και  τοπική  Αυτοδιο ίκηση  ε ίναι  τεράστιες . 
Διότ ι  με  αυτό  τον  τρόπο  έβαλαν  στην  ίδ ια  μοίρα  τα  υπόλοιπα  43,  45  νησιά 
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με τα 5 πιο ανεπτυγμένα και  δεν  κατάφεραν να δ ιεκδικήσουν και  να πείσουν 
την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  ότ ι  υπάρχουν  τεράστιες  ενδοπεριφερε ιακές 
ανισότητες που δεν  χωράνε στον  γενικό  κανόνα.

Στο  κάτω-κάτω  αφού  τα  13  ΠΕΠ  έγ ιναν  5  ας  φρόντ ιζαν  το  ποσοστό 
του  ΑΕΠ  να  υπολογιστε ί  στο  σύνολο  του  Αιγαίου  κα ι  όχι  μόνο  στο  νότ ιο 
Αιγαίο.  

Έτσι ,  μπαίνοντας  στο  στόχο  2  έναντ ι  του  στόχου  1  στερούμαστε  κα ι 
πόρους αφού  η  Ευρωπαϊκή  χρηματοδότηση  από το  75% έπεσε  στο  50% και 
δυνατότητα για περισσότερα έργα υποδομής.  

Έχουμε,  λο ιπόν,  συνολικά  από  το  επιχειρησιακό  πρόγραμμα  Κρήτης-
Αιγαίου  ένα  ποσό  μόλις  της  τάξης  280.000.000  €  έναντ ι  των  514.000.000€ 
του  ΠΕΠ  2000-2006.   Ενώ  κατ΄  εκτίμηση  όπως  μας  λέε ι  και  η  ε ισήγηση  θα 
διατεθούν  επιπλέον  500.000.000  Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό  Ταμε ίο,  Ταμείο 
Συνοχής,  πρόγραμμα  αγροτικής  ανάπτυξης,  πρόγραμμα  γ ια  την  αλιε ία.  Και 
250.000.000 από το ε ιδικό πρόγραμμα, δηλαδή από τους εθνικούς πόρους.

Δηλαδή  από  το  ΕΣΠΑ  στην  καλύτερη  περίπτωση  θα  πάρουμε 
συνολικά  το  ποσό  των  780.000.000  €  σε  ένα  σύνολο  31,9  δ ις .  Δηλαδή  σε 
ποσοστό  επί  του  συνόλου  το  νότ ιο  Αιγα ίο  παίρνει  ένα  ποσοστό  2,4% 
λιγότερο  από  την  αναλογία  του  πληθυσμού  του  σε  σχέση  με  το  σύνολο  του 
πληθυσμού  της  χώρας.  Η  αναλογία  του  πληθυσμού  του  νοτ ίου  Αιγαίου  με 
300.000 κατοίκου στα 10.000.000 ε ίναι  περ ίπου το 3%. 

Όταν  όλοι  ξέρουμε  ότι  η  πολυνησιακή  μας  περ ιοχή  για  να  υπάρξε ι 
απαιτε ί  πολλαπλάσιες  δαπάνες  από  την  Ηπειρωτική  Ελλάδα.   Εμείς 
παίρνουμε πολύ λιγότερους πόρους.

Σύμφωνα  με  τα  στοιχε ία  της  ε ισήγησης  για  το  επιχειρησιακό 
πρόγραμμα  Κρήτης-Αιγα ίου,  η  απορρόφηση  βρίσκετα ι  στο  37%. 
Πραγματοποιηθε ίσες  δαπάνες  103,5  εκατομμύρια.  Ενώ  πολύ  χαμηλά 
κινούντα ι  ο ι  απορροφήσεις  των  επιχειρησιακών  προγραμμάτων  περιβάλλον 
2%,  το  πρόγραμμα  ανάπτυξης  ανθρώπινου  δυναμικού  0,4%  ενώ  από  το 
ε ιδικό  πρόγραμμα έχουμε  απορροφήσεις  μόλις  3,7% και  νομικές  δεσμεύσεις 
22,1 εκατομμύρια σε προϋπολογισμό 250.000.000.

Η  αίσθηση  που  κυριαρχεί  κα ι  από  αυτά  που  ακούστηκαν  σήμερα  εδώ 
είναι  να  ξεχάσουμε,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  το  ε ιδικό  πρόγραμμα  αφού  οι 
εθνικο ί  πόροι  που  ε ίναι  αποκλε ιστικά  από  πρόγραμμα  δημοσίων 
επενδύσεων  δεν  υπάρχουν.   Και  το  πολύ-πολύ  να  πάρουμε  το  ποσό  των 
νομικών  δεσμεύσεων.   Τα  22,1  εκατομμύρια  δηλαδή  λ ιγότερα  από  το  10% 
του συνολικού προγράμματος.

Στο  κεφάλαιο  4  της  ε ισήγησης  που  αναφέρεται  στα  προβλήματα, 
διαφαίνεται  καθαρά  πρώτον  ότι  η  έλλειψη  ωριμότητας  έργων,  οι 
καθυστερήσεις  οφε ίλονται  στην  αδυναμία  των  τελικών  δ ικαιούχων  να 
αντεπεξέλθουν.   Απαιτε ί ται  λοιπόν στήριξή τους σε ανθρώπινο δυναμικό κα ι 
εδώ  πρέπει  να  αξιοποιηθεί  η  τεχνική  βοήθεια  και  επίσης  να  τερματιστεί  ο 
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συγκεντρωτισμός  κα ι  η  γραφειοκρατία  αφού  όλες  ο ι  αποφάσεις  των  τελικών 
δικαιούχων περνάνε μέχρι  σήμερα από την  αποκεντρωμένη  διοίκηση.

Δεύτερον,  η  δ ιαχειρ ιστική  επάρκε ια .  Οι  πληροφορίες  μας  ε ίνα ι  ότι  και 
τα  έργα  που  έχε ι  αναλάβε ι  η  Εγνατία  και  ε ιπώθηκε  και  σήμερα  προχωράνε 
με  πολύ  αργούς  ρυθμούς  ή  δεν  προχωράνε  καθόλου.  Παραδε ίγματος  χάρη 
ΧΥΤΑ  νότ ιας  Ρόδου.  Ενώ  τίθεται  τώρα  ένα  επιπλέον  ζήτημα  με  την 
ιδ ιωτικοποίηση της Εγνατ ίας.

Ένα  άλλο  ζήτημα  που  μας  έχει  τεθεί  από  δ ιαφόρους  δήμους  και 
δημάρχους,  πρόσφατα  από  το  δήμαρχο  της  Σαντορίνης,  ε ίναι  ότ ι  γ ια  κάθε 
έργο  ο  κάθε  Δήμος  που δεν  έχει  δ ιαχειρ ιστική  επάρκε ια  πρέπει  να  συνάπτει 
προγραμματική σύμβαση με όποια καθυστέρηση αυτό συνεπάγεται .

Τρ ίτον,  υπερδέσμευση  του  προγράμματος.  Εδώ  υπάρχει  ένα  σοβαρό 
πρόβλημα. .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε  Περδικάρη,  το  ακροατήριο  δεν  μπορώ  να  το  κρατήσω  εγώ  με  το  ζόρ ι 
εσε ίς  πρέπει  να  το  κρατήσετε .  Είναι  μια  ενημέρωση  από  τη  διαχειρ ιστ ική 
αρχή γ ια το ΕΣΠΑ,  σας παρακαλώ.

Ολοκληρώστε  κύρ ιε  Συρμαλέν ιε ,  σας παρακαλώ πολύ.
Κος ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ:
Εδώ  υπάρχει  ένα  σοβαρό  πρόβλημα  με  τη  υπερδέσμευση  κονδυλίων  σε 
ιδ ιωτικές  επενδύσεις,  άξονες  ψηφιακής  σύγκλισης  και  επιχειρηματικότητα 
που  σε  μεγάλο  βαθμό  καθορίζε ι  κα ι  το  σημερινό  ποσοστό  απορρόφησης 
37% αφού ο παραπάνω άξονας έχε ι  απορρόφηση πάνω από 70%. 

Ο  κίνδυνος  ε ίναι  η  υπερκάλυψη  του  προγράμματος  με  ιδ ιωτικές 
επενδύσεις  έναντ ι  των  δημοσίων  επενδύσεων  κα ι  ιδ ια ί τερα  κινδυνεύει  να 
ε ίναι  σε  βάρος  του  άξονα  χωρική  συνοχή  κα ι  συνεργασία  που  αφορά  τα 
μικρά νησιά,  ο οποίος αυτός άξονας παρουσιάζει  ελάχιστη απορρόφηση.

Σε  αυτό  το  θέμα επε ιδή το  έχουμε  θέσε ι  και  από πολύ  παλαιότερα κα ι 
με  το  προηγούμενο  ΠΕΠ,  εδώ  δεν  ε ίνα ι  θέμα  απλώς  ότ ι  θέλουμε 
διακηρυχτ ικά  να  βοηθήσουμε  τα  μικρά  νησιά  ή  θα  υπάρξουν  δεσμεύσεις  κα ι 
συγκεκρ ιμένοι  μηχανισμοί  στήριξης  των  μικρών  νησιών  με  ωρίμανση  των 
έργων  γ ια  να  γίνουν  επιλέξιμα  από τη  διαχειρ ιστ ική  αρχή  ή  δεν  θα  υπάρξε ι . 
Αυτό  ε ίναι  πολιτ ικό  πρόβλημα.  Είναι  πολιτ ικό  πρόβλημα  να  στηρίξουμε  τα 
μικρά  νησιά  με  ένα  κονδύλι  το  οποίο  θα  ε ίναι  ακατέβατο,  ένα  κονδύλι  στο 
οποίο  θα  πέσουν  επάνω  όλες  ο ι  αρχές  γ ια  να  βοηθηθούν,  να  ωριμάσουν 
αυτά τα έργα και  να ενταχθούν κα ι  να προχωρήσουν.

Από  ότ ι ,  λοιπόν,  καταλάβαμε  σήμερα  ο  μέγας  κ ίνδυνος  ε ίναι  να 
καταργηθεί  η  εθν ική  συμμετοχή  γ ια  το  δικό  μας  επιχειρησιακό  πρόγραμμα. 
Και  από  ότι  φαίνετα ι  από  τα  280.000.000  θα  πάμε  στα  140.000.000,  άρα 
καταλαβαίνουμε ότι  περ ίπου το  ΕΣΠΑ έχε ι  τελειώσει .  

Κλείνοντας,  θέλω  να  πω  ότ ι  ο  στόχος  που  επιδιώκετα ι  γ ια  αειφορική 
ανάπτυξη  με  ανταγωνιστικότητα  και  κοινωνική  συνοχή  ε ίναι  ένας  στόχος  ο 
οποίος  δεν  έχε ι  καμία  σχέση  με  τ ις  γεν ικότερες  ασκούμενες  πολιτ ικές  διότι 
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πως  ε ίναι  δυνατόν  να  υπάρξουν  αυτοί  ο ι  στόχοι  όταν  δεν  υπάρχει 
στρατηγική  γ ια  χωροταξ ικό  σχεδιασμό  ανά  νησί .   Άρα  δεν  υπάρχε ι 
στρατηγική  για αειφορική ανάπτυξη.

Με  ποιες  κοινωνικές  πολιτ ικές  θα  πετύχει  αυτή  η  κοινωνική  συνοχή 
όταν  η  υγε ία  στον  πολυνησιακό μας χώρο νοσεί  βαρύτατα ενώ το  μνημόνιο,  
το  μακροπρόθεσμο  πρόγραμμα  και  τα  κυβερνητ ικά  μέτρα  πλήττουν 
ανεπανόρθωτα  την  κοινωνική  συνοχή.  Εκποιε ί ται  ο  δημόσιος  πλούτος  κα ι 
τα  κοινωνικά  και  εργασιακά  δ ικαιώματα  που  αποτελούσαν  κατακτήσε ις 
δεκαετιών.  

Τέλος,  ποιες  εγγυήσεις  υπάρχουν  γ ια  την  άρση  της  απομόνωσης  κα ι 
την  προσπελασιμότητα  πολλών  νησιών  όταν  μετά  από  τρία  κοινοτ ικά 
πλαίσ ια  ο  στόχος  μιας  ακτοπλοϊκής  διασύνδεσης  όλων  των  νησιών 
χε ιμώνα-καλοκαίρι  παραμένε ι  ανεκπλήρωτος  κα ι  ο  κοινωνικός  χαρακτήρας 
της ακτοπλοΐας κινε ίται  στη  σφαίρα της ουτοπίας.

Αυτά και  ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  τον  κύρ ιο  Συρμαλένιο.  Ο  κύριος  Χρυσόγελος.  Παρακαλώ  και 
πάλι  να ε ίστε  όλοι  σύντομοι .
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Είναι  σ ίγουρα  μια  σημαντική  στ ιγμή  γ ια  την  αυτοδιοικητική  Περιφέρεια.  Μια 
στιγμή  που  παίρνει  το  ΕΣΠΑ  να  διαχειρ ιστεί  κα ι  σημαντικούς  οικονομικούς 
πόρους.   

Αλλά  θα  έλεγα  καταρχήν  θα  πρέπει  να  κάνε ι  μια  κρ ιτ ική  ανάλυση  στο 
τ ι  έχει  γ ίνε ι  μέχρι  τώρα  όχι  μόνο  γ ια  το  Δ΄  ΚΠΣ  αλλά  και  γ ια  το  τ ι  έγ ινε  τα 
προηγούμενα  χρόνια  με  όλους  αυτούς  τους  πόρους  που  διατέθηκαν  στο 
νότιο  Αιγα ίο.  Κυρίως για να κάνει  τον  σχεδιασμό που να ε ίναι  π ιο β ιώσιμη η  
πολιτ ική της Περιφέρειας στο νότ ιο Αιγαίο.

Βέβαια,  το  πρώτο  που  πρέπει  να  κάνουμε  ε ίναι  να  μην  υπερβάλουμε 
επίσης.  Οι  ευρωπαϊκοί  πόροι  που  διατίθενται  μέσα  από  το  συγκεκρ ιμένο 
πρόγραμμα  ε ίναι  πολύ  λιγότεροι  από  τους  πόρους  που  εξάγουμε  ως 
Περιφέρε ια γ ια να ε ισάγουμε αγαθά.  Θα εξηγήσω τι  εννοώ.  

Βέβαια  πρώτα-πρώτα  ποιο  ε ίναι  το  βασικό  πρόβλημα.  Είμαστε  σε  μ ια 
Περιφέρε ια  που  ενώ  έχε ι  πολύ  μεγάλες  αν ισότητες  δεν  έχε ι  πολιτ ική  γ ια  τη 
συνοχή.   Και  αυτό φαίνεται  κα ι  από την  ανάλυση του ΕΣΠΑ.  

Δηλαδή,  υπάρχουν  ευρωπαϊκοί  πόροι  που  τροφοδοτούν  αυτή  τη 
διαφορά που υπάρχε ι  μεταξύ των νησιών,  την  απόκλιση δηλαδή των νησιών 
μεταξύ μεγάλων και  μ ικρών νησιών,  μεταξύ νησιών  που έχουν  μια δυναμική 
και  νησιών  που  δεν  έχουν  επαρκή  δυναμική  ε ίτε  ανθρώπινους  πόρους  ε ί τε  
οικονομικούς  πόρους.  Αλλά  δεν  επιλύε ι  κα ι  προβλήματα  μέσα  στο  ίδιο  το 
εσωτερικό μεγάλων νησιών.

Ξέρουμε  ότ ι  υπάρχουν  μεγάλες  διαφορές  μεταξύ  των  τουριστ ικών 
περιοχών και  των ορεινών περιοχών.  Είνα ι  πολύ σαφές αυτό το  πράγμα.
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Άρα  το  πρώτο  πράγμα  που  πρέπει  να  κάνουμε  ε ίναι  να  δούμε  οι 
πόροι  οι  ευρωπαϊκοί  τουλάχιστον  βοηθούν  στη  σύγκλιση  ή  βοηθούν  στην 
απόκλιση;   Εάν  κοιτάξει  κανείς  τους  πόρους μέχρι  τώρα που  έχουν  δ ιατεθε ί 
θα  δει  ότ ι  το  60%  των  πόρων  μέχρι  τώρα  έχουν  δ ιατεθε ί  γ ια  αυτό  που 
ονομάζουμε  νησιά  πρώτης  ταχύτητας.  Δηλαδή  60%  των  πόρων  έχουν  πάει 
στα  5  νησιά  τα  οποία  μας  οδήγησαν  στο  να  βγούμε  από  το  στόχο  1  και  να 
με ίνουμε μόνο  στο στόχο 2 που ε ίναι  η ανταγωνιστ ικότητα.

Άρα,  λοιπόν,  πρέπει  να  έχουμε  επιπλέον  πολιτ ικές  συνοχής  ώστε  να 
καλύψουμε  τα  ελλείμματα  κα ι  να  βοηθήσουμε  στο  να  υπάρχε ι  μ ια  συνοχή 
στην  περιφέρε ιά  μας.   Γ ια  αυτό  από  την  αρχή  έχουμε  πε ι  ότι  το  πιο 
σημαντ ικό  στην  πολιτ ική  που  πρέπει  να  κάνε ι  η  Περ ιφέρεια  ε ίναι  συνέχεια 
να  βλέπουμε  πού  πηγαίνουμε  κα ι  συνέχεια  να  κρίνουμε  εάν  με ιώνονται  τα 
προβλήματα ή  αυτά ανοίγουν.

Η  διάθεση  των  πόρων  δεν  έχει  βοηθήσει  σώνει  και  καλά  να  λύσουμε 
μεγάλα  προβλήματα  που  υπάρχουν  κα ι  σε  νησιά  τα  οποία  έχουν  μια 
δυναμική και  πόρους.  Γ ια παράδε ιγμα εχθές στην  επίσκεψη που κάναμε στο 
νοσοκομείο  με  έκπληξη  δ ιαπιστώσαμε  ότι  δεν  υπάρχε ι  παιδίατρος  στην  Κω 
που έχει  μερικές δεκάδες χ ιλ ιάδες ανθρώπους επισκέπτες.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Σας  παρακαλώ,  να  επικεντρωθούμε  στο  πρόγραμμα  ΕΣΠΑ  να  τελε ιώνουμε. 
Εσείς έχετε  πιάσε ι . .
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Ναι,  μπορώ να πω τη  δ ική μου άποψη όμως;   Δεν  δ ιέκοψα κανέναν.  

Λοιπόν,  λέω  ότ ι  μ ιλώντας  γ ια  το  ΕΣΠΑ  το  βλέπουμε  σαν  ένα  ταμείο 
που  δ ίνε ι  πόρους.  Αλλά  λέω  ότ ι  πρέπει  να  έχουμε  στο  μυαλό  μας  μια 
πολιτ ική  που  δημιουργε ί  συνοχή.  Εάν  δεν  το  βλέπουμε  αυτό  θα  βλέπουμε 
χρήματα  να  μπαίνουν  σε  αριθμούς  αλλά  από  την  άλλη  μερ ιά  να  έχουμε 
τρομερές ελλε ίψεις σε υποδομές,  στοιχε ιώδεις υποδομές.  

Ένα  νησί  σαν  την  Κω  δεν  μπορεί  να  πει  κανείς  ότι  δεν  έχει  σχέση  με 
το  ΕΣΠΑ.  Ωραία,  αλλά  πού  θα  βρεθεί  αυτή  η  δυναμική  που  θα  βοηθήσει  να 
έχει  τους  γ ιατρούς  το  νοσοκομε ίο;  Πως  θα  δημιουργήσουμε  υποδομές  στο 
να  μπορούν  να  με ίνουν  ο ι  άνθρωποι  στα  νησιά;   Αν  δεν  το  κάνει  το  ΕΣΠΑ 
πρέπει  να το κάνε ι  κάποιος άλλος.   

Γ ια  αυτό  λέω  ότ ι  μερικές  φορές  ας  μην  υπερβάλουμε  με  το 
συζητώντας για το ΕΣΠΑ,  αλλά να το βλέπουμε σαν ένα συνολικό  πλαίσ ιο.  

Ένα  επίσης  δεδομένο  ε ίναι  ότι  σήμερα  έχουμε  μπει  σε  μ ια  πολύ 
μεγάλη  βαθιά  κρίση.  Αυτό  σημαίνει  ότι  κόβονται  ο ι  εθν ικές 
χρηματοδοτήσεις.   Το ε ίδαμε,  3,7  ε ίνα ι  οι  πληρωμές  που έχουν  σχέση  με  το  
ε ιδικό  πρόγραμμα  που   υποτίθεται  θα  ερχόταν  να  συμπληρώσει  το 
πρόβλημα που δημιουργήθηκε  ότι  βγήκαμε  από το στόχο 1.  

Όμως αυτό φαίνετα ι  στην  πραγματικότητα  δεν  θα  υπάρχει  σαν  πόρος. 
Ούτε  καν  ως  προς  τη  χρηματοδότηση  των  προγραμμάτων  εάν  πολύ 
περισσότερο  ενταθε ί  αυτή  η  κρίση  ρευστότητας  που  έχει  το  ελληνικό 
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δημόσιο  σημαίνει  ότ ι  π ιθανά  πάμε  σε  μια  περ ίπτωση  να  χρηματοδοτούνται 
τα  προγράμματα  με  85  ή  100%,  άρα  πολύ  πιθανόν  να  πάμε  γύρω  στα  140,  
150,  160 εκατομμύρια για τους άξονες τους συγκεκρ ιμένους.

Θα  έλεγα  όμως  ότ ι  πρέπει  να  δούμε  το  ΕΣΠΑ  και  την  εμπειρ ία  μέχρι 
τώρα  κα ι  από  κάποιες  άλλες  πλευρές.  Και  αναφέρω  μερικά  παραδείγματα 
που  ακούστηκαν  εδώ.   Αναφέρθηκε  ότι  η  μελέτη  παράδε ιγμα  για  την 
περιφερειακή της Καλύμνου κοστίζε ι  600.000 €.  Μήπως έχουμε τρελαθεί ;   

Το  ξέρω  πολύ  καλά,  αλλά  αυτό  ακριβώς  λέω,  ότι  πρέπει  να  δούμε 
πραγματικά  από  την  αρχή  πως  γ ίνονται  τα  έργα,  πως  γ ίνοντα ι  ο ι  μελέτες,  
πόσο  κοστίζουν.  Όταν  αφαιρούντα ι  από  τα  ε ισοδήματα  ανθρώπων  που 
έχουν 700 και  800 € για να ζήσουν το  μήνα.

Παρόλα  αυτά  λέω  ότ ι  επειδή  αναλαμβάνουμε  ως  Περιφέρεια  ένα 
σημαντ ικό  τομέα πρέπει  να  τα  ξανά  θέσουμε  με  ε ιλ ικρίνε ια  κα ι  να  δούμε  ότι  
ως κοινωνία έχουμε δημιουργήσει  ένα πλαίσ ιο το  οποίο ε ίναι  ασφυκτικό.  

Το  πρώτο  ε ίνα ι  οι  μελέτες,  ε ίναι  πανάκριβες  οι  μελέτες.  Δεύτερο,  τα 
έργα  που  γίνοντα ι  επειδή  ε ίνα ι  ολοκληρωμένα  έχουν  υψηλό  κόστος  χωρίς 
να  επιλύουν  προβλήματα.  Το  ξανά  ε ίπα κα ι  στη  διαχειρ ιστ ική  αρχή,  το  ε ίπα 
και  στην  Εγνατ ία  βγαίνουν  προγράμματα  κατασκευής  ΧΥΤΑ  τα  οποία  δεν 
μπορούν  να  στηριχθούν  στην  Ευρωπαϊκή  πολιτ ική  για  τα  απορρίμματα. 
Γ ιατί ;   Τ ι  λέε ι  η  Ευρωπαϊκή νομοθεσία;   Ότι  χώροι  ΧΥΤΑ δεν  υπάρχουν,  λέει 
ε ίναι  χώροι  υπολειμμάτων.  

Βγάζουμε,  λο ιπόν  εμε ίς  μελέτες  και  έργα  τα  οποία  λένε  χώροι  ΧΥΤΑ 
και  δεν  προβλέπεται  πως  θα  γίνε ι  η  επεξεργασία  της  κομποστοποίησης,  η 
ανακύκλωση  κλπ.   Έτσι  κ ινδυνεύουμε  όταν  θα  γ ίνε ι  ένα  έργο  το  οποίο  θα 
ε ίναι  κα ι  ακρ ιβό  μπορεί  να  έρθει  η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  να  κάνε ι  τους 
ελέγχους κα ι  να ζητήσει  πίσω τ ις χρηματοδοτήσεις.

Γ ιατί  θα  δε ίτε  ότ ι  όταν  θα  βγει  η  έγκρ ιση  χρηματοδότησης  του  έργου 
θα  λέε ι  στο  χώρο  ΧΥΤΑ θα  πηγαίνουν  προεπιλεγμένα  απορρίμματα.  Αν  δεν 
πηγαίνουν  προεπιλεγμένα  απορρίμματα  κινδυνεύουμε  να  πάθουμε  αυτό 
που  ε ίναι  δυνατόν  να  πάθε ι  ο  ΧΥΤΑ  Φυλής  που  ήρθε  η  Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή  έκανε  τον  έλεγχο  και  λέε ι  δεν  πάτε  υπολείμματα  πάτε 
ανεπεξέργαστα  απορρίμματα,  φέρτε  πίσω  τη  χρηματοδότηση  και  θα  σας 
επιβληθε ί  και  πρόστιμο όσο ε ίνα ι τα  χρήματα τα οποία έχουν επιβληθεί .

Γ ια  παράδε ιγμα  το  λέω  γιατ ί  γ ίνεται  μια  συζήτηση  στη  Νάξο  για  να 
γίνε ι  ένας  χώρος  ΧΥΤΑ.  Γ ίνεται  μ ια  συζήτηση  στη  Σίφνο,  μάλλον  έχε ι 
εγκριθε ί  πρόγραμμα γ ια  να  γίνε ι  ΧΥΤΑ στη  Σίφνο.  Με  λ ιγότερα  χρήματα  μια 
ορθολογική  διαχείρ ιση  των  απορριμμάτων  θα  γ ινόταν  με  περιβαλλοντ ικά 
σωστό τρόπο και  θα ήταν και  οικονομικότερη.   

Όταν  δίνε ις  γ ια  ένα  μικρό  νησί  3.000.000  για  να  θάβει  τα  σκουπίδ ια 
του,  με  3.000.000  θα  μπορούσες  να  έχεις  κάνει  μονάδα  κομποστοποίησης, 
να  έχε ις  κάνεις  χώρους  δεματοποίησης,  αποθήκευσης  των  απορριμμάτων, 
διαλογής,  υποδομές  και  να  έχεις  κα ι  ένα  μικρό  χώρο  γ ια  το  10%  των 
υπολειμμάτων.
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Λέω,  λοιπόν,  ότι  από  εδώ  και  πέρα  ότ ι  βγα ίνε ι  γ ια  απορρίμματα 
επειδή  αναλαμβάνε ι  η  Περ ιφέρεια  και  τον  τομέα  των  απορριμμάτων  θα 
πρέπει  να  προβλέπει  να  ε ίναι  ολοκληρωμένη  η  διαχείρ ιση.  Όχι  μεγάλους 
χώρους ταφής αλλά ολοκληρωμένη  δ ιαχείρ ιση.

Και  ένα  τρί το  σημείο  το  οποίο  πάλι  προκύπτε ι  μέσα  από  την 
παρουσίαση  που  έγινε .   Υπάρχει  ένα  πολύ  σημαντικό  θέμα.  Πάρα  πολύ 
έργα  γ ίνονται  ακριβά  γ ιατί  ακριβώς  έχουμε  φτάσει  σε  εξωφρενικές  τ ιμές 
κόστους γης κα ι  ο ι  απαλλοτρ ιώσεις κοστίζουν πάρα πολύ μεγάλα ποσά.  Δεν 
θα  πρέπει  να  λύσουμε  αυτό  το  θέμα  με  χρήσεις  γης;   Δεν  θα  πρέπει  να 
υπάρξε ι  γρήγορα μια στρατηγική;   

Τ ις  προάλλες  ε ίχα  δει  την  προηγούμενη  δημοτική  αρχή  αγόρασε  10 
στρέμματα  αξίας  650.000  €  για  να  πηγαίνουν  τα  απορριμματοφόρα  του 
Δήμου  και  να  σταθμεύουν.  Μα  έχουμε  τρελαθε ί ,  650.000  €  γ ια  χώρο 
στάθμευσης  απορριμματοφόρων.  Ε,  φυσικά  αν  βλέπουν  τέτοια  πράγματα  οι 
ευρωπαίοι  τρελαίνοντα ι .  Δεν  υπάρχε ι  αυτό  το  πράγμα,  ε ίνα ι  τεράστιο  το 
κόστος  στο να λε ιτουργούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Που έγ ινε  αυτή η  αγορά κύριε Χρυσόγελε;
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Ήταν στο Δήμο της Νάξου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θα  σας  πω  ότ ι  ε ίναι  300.000  κα ι  νομίζω  ότ ι  ακυρώθηκε  αλλά  συντομεύετε 
σας παρακαλώ,  συντομεύετε .
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Εντάξει ,  ακυρώθηκε.  Αλλά το  συζήτησε  πάντως ο  Δήμος και  ήταν. . ,  τόσο  το 
καλύτερο που ακυρώθηκε.

Λοιπόν,  υπάρχε ι  μ ικρή  απορροφητικότητα  σε  πολύ  κρ ίσιμους  τομείς. 
Προστασία  περ ιβάλλοντος  κα ι  δ ιαχείρ ιση  του  φυσικού  περιβάλλοντος. 
Θαλάσσια  β ιοποικ ιλότητα,  γεωργία,  αλ ιε ία ,  υγε ία  κα ι  κοινωνικές  υποδομές. 
Είναι  οι  τομείς  με  τη  λ ιγότερη  απορροφητικότητα  ενώ  είναι  τομε ίς  που 
έχουμε μεγάλο έλλειμμα κα ι  μεγάλα προβλήματα στο νότ ιο Αιγαίο.  

Και  φυσικά  υπάρχει  ένα  μεγάλο  θέμα  τα  μικρά  νησιά  που  δεν  έχουν 
τ ις  υποδομές,  δεν  έχουν  το  ανθρώπινο  δυναμικό  δεν  μπορούν  εύκολα  να 
έχουν  πρόσβαση  με  προγράμματα  τα  οποία  ε ίναι  σχεδιασμένα  γ ια  φορε ίς 
και  δήμους  που  έχουν  τ ις  ικανότητες  να  υποβάλουν  τέτο ια  τεχν ικά  δελτ ία . 
Άρα θα πρέπει  η  Περιφέρεια να παίξε ι  πολύ σημαντ ικό  ρόλο.

Για  να  τελε ιώσω,  δυο  συγκεκρ ιμένα  θέματα  τα  οποία  θέλω  να  θέσω. 
Το  ένα  ε ίνα ι  το  θέμα  της  τοπικοποίησης  της  οικονομίας.  Το  ΕΣΠΑ  και  όλα  
τα  άλλα  συμπληρωματικά  εργαλεία  στην  καλύτερη  περίπτωση  θα  φτάσει  τα 
780.000.000.   Αν  αφαιρέσουμε  το  350.000.000  που δεν  θα  τα  πάρουμε  από 
τ ις  εθνικές  συμμετοχές,  μάλλον  τα  ε ιδικά  προγράμματα  με  εθν ικούς  πόρους 
πάμε σε πολύ χαμηλότερα νούμερα.  
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Ακόμα  και  250.000.000  να  μπουν  πραγματικά  στο  νότ ιο  Αιγαίο  γ ια 
έργα  ε ίναι  πολύ  μικρότερο  ποσό  από  αυτά  που  ξοδεύουμε  ετησίως 
εξάγοντας  πόρους  από  το  νότ ιο  Αιγα ίο.  Το  έχω  αναφέρει  πολλές  φορές, 
μόνο  για  την  ενέργε ια  που  παράγεται  με  πετρέλαιο  στο  νότ ιο  Αιγαίο 
ξοδεύουμε ετησίως 750.000.000 3 φορές το ΕΣΠΑ.

Εάν μιλήσουμε για τη  δ ιατροφή. .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Χρυσόγελε,  ολοκληρώστε.  Ένα λεπτό.   Έχετε  μιλήσει  15 λεπτά.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Μην  με  δ ιακόπτετε .  Το  συζήταγα  κα ι  με  τον  Αντ ιπεριφερειάρχη  στη  Ρόδο 
μόνο  λόγω  του  τουρισμού  έχουμε  40.000.000  γεύματα.  Πόσα  από  αυτά 
βασίζοντα ι  πραγματικά  σε  προϊόντα;   Δηλαδή  τ ι  κάνουμε;   Μέσω  του 
τουρισμού ε ισάγουμε προϊόντα από άλλες χώρες.   

Δηλαδή  έχουμε  πενταπλάσιο  ή  δεκαπλάσιο  ποσό  σε  σχέση  με  το 
ΕΣΠΑ  μιας  7ετίας  που  κάθε  χρόνο  εξάγουμε  από  την  περ ιφέρειά  μας.   Αν 
αυτά  τα  χρήματα  μπορούσαμε  να  τα  ενσωματώνουμε  ετησίως  στην 
οικονομική  δραστηριότητα  της  περιοχής  μας  σημαίνει  ότι  δεν  θα 
χρειαζόμασταν,  δεν θα συζητάγαμε πολύ γ ια το ΕΣΠΑ.  

Γ ια  αυτό  λέω  ότ ι  ας  μην  υπερβάλουμε  λοιπόν  τόσο  πολύ  για  το 
ΕΣΠΑ.  Πρέπει  πράγματι  να  γ ίνε ι  γνωστά,  να  ε ίναι  κοινωνικά  αποδοτικό 
αλλά  θα  πρέπει  να  δούμε  και  τ ις  άλλες  πηγές  χρηματοδότησης  και  σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Και  κλε ίνω  με  μια  πρόταση  που  έχουμε  κάνε ι ,  θα  πρέπει  να  δούμε 
νέες  πηγές  χρηματοδότησης  όπως  ε ίνα ι  πράσινα  ομόλογα  σε  επίπεδο 
Περιφέρε ιας.  Να  χρηματοδοτήσουν  πράσινες  δραστηριότητες,  παραγωγή 
ενέργειας από συνετα ιρ ιστικές  επιχειρήσεις,  να  μένουν  ο ι  πόροι  δηλαδή  της 
ενέργειας  στο  τοπικό  επίπεδο.  Να  κάνουμε  δράσεις  γ ια  το  περ ιβάλλον, 
κοινωνικές υποδομές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  πολύ,  κύριε  Χρυσόγελε,  παρακαλώ  πολύ  τελε ίωσε  ο  χρόνος. 
Νομίζω ότ ι  υπερκαλύφθηκε  το θέμα της ενημέρωσης.

Αριθμ.  Απόφασης 53/2011 

Θέμα 2      ο  
Σύσταση Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης Δωδεκανήσου 
και  δύο αυτοτελών γραφείων εξυπηρέτησης επενδυτών Κυκλάδων και 

Δωδεκανήσου στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
και  προχωράμε  στο  δεύτερο  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης.   Σύσταση 
τμήματος  κ ινήτρων  περιφερε ιακής  ανάπτυξης  Δωδεκανήσου  κα ι  δύο 
αυτοτελών γραφείων  εξυπηρέτησης επενδυτών  Κυκλάδων  κα ι  Δωδεκανήσου 
στη Διεύθυνση Αναπτυξ ιακού Προγραμματισμού.
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Το λόγο  έχει  ο  κύρ ιος Περιφερε ιάρχης.
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Αν  θέλετε ,  εγώ  δεν  έχω  πρόβλημα,  μην  αρχίσουν  διαρροές.  Μήπως  πρέπει  
να προηγηθούν  τα θέματα που έχουν ψηφοφορία;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Και αυτό ε ίνα ι σημαντ ικό,  πηγαίνω έτσι  νομίζω.
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  έχει  μοιραστε ί  η  ε ισήγηση.  Θα  θυμάστε  το 
Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  στις  πρώτες  συνεδριάσεις  του  ε ίχε  μπει  ένα  θέμα 
από  πλευράς  των  συναδέλφων  της  Δωδεκανήσου  ότι  έχει  προβλεφθε ί  η 
σύσταση  του  γραφείου  αυτού  στην  έδρα.  Δεν  υπήρχε  όμως  πρόβλεψη  γ ια 
το γραφείο το  οποίο λει τουργε ί  στη Ρόδο.  

Αυτή  ε ίναι  η  ε ισήγηση,  ε ίνα ι  η  πρώτη  τροποποίηση  που  γίνεται  του 
Οργανισμού  όπου  το  γραφείο  που  υπάρχε ι  στη  Ρόδο,  ο  κος  Κόκκινος  το 
ξέρει ,  του  κυρίου  Κολαϊν ίδη  δηλαδή  η  υπηρεσία  αυτή  πρέπει  να  περ ιληφθεί 
στον  οργανισμό  της  Περιφέρε ιας.   Δηλαδή  υπάρχει  γραφείο  που  ασχολε ίται 
με  τον  αναπτυξ ιακό  νόμο  στη  Σύρο  και  αντ ίστοιχο  γραφείο  υπάρχει  και  στη 
Ρόδο απλώς δεν  ε ίχε προβλεφθε ί  στον  οργανισμό μας το γραφείο αυτό.

Τώρα  έρχεται  με  αυτή  την  τροποποίηση  που  κάνουμε  την  πρώτη  να 
καλυφθεί  και  να  αρχίσει  να  λει τουργε ί ,  από  εχθές  δηλαδή  λει τουργε ί ,  να 
αποκτήσει  κα ι  τη  νομιμοποίησή  της.   Αυτή  ε ίνα ι  η  απόφαση.  Είναι  τυπικό. 
Το  γραφείο  αυτό  υπάρχε ι ,  λε ι τουργε ί ,  απλώς  αυτή  τη  στ ιγμή  μπαίνε ι  στη 
διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Νομίζω  ότ ι  εγκρίνεται  η  τροποποίηση  του  οργανισμού  σύμφωνα. .   Ποιος 
θέλει  να τοποθετηθε ί  γ ια δ ιευκριν ίσε ις .   

Λοιπόν,  ο κος Κουκάς.
Κος ΚΟΥΚΑΣ:
Γεια  σας.  Μας  ε ίχε  πε ι  ο  κύριος  Περιφερε ιάρχης  στην  προ-προηγούμενη 
συνεδρίαση  στη  Ρόδο  ότ ι  φτιάξαμε  την  επιτροπή  επεξεργασίας  του 
οργανισμού  για  να  αλλάξουμε  τον  οργανισμό.  Πολύ  σωστά,  ε ίμαι  κα ι  μέλος 
δεν μας έχετε  καλέσει ,  δεν μας έχετε  πε ι  τ ίποτα φαντάζομαι  θα γίνε ι .
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Ένα λεπτό,  πως δεν  έχε ι  καλέσει ;   Σε  συνεδρίαση;
Κος ΚΟΥΚΑΣ:
Του οργανισμού.   Τουλάχιστον  την  αντιπολίτευση δεν  την  έχετε  καλέσει .
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Με  συγχωρείτε,  έχουν  μαζευτε ί  κάποιες  προτάσεις,  πρέπει  να  γίνε ι  μ ια 
επεξεργασία και  να μαζευτεί  η  επιτροπή.   
Κος ΚΟΥΚΑΣ:
Εμείς  ε ίμαστε  δυο  μέλη  από  την  παράταξή  μας  δεν  έχουμε  καλεστεί ,  δεν 
έχει  συγκροτηθε ί  σε σώμα η  επιτροπή.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έχει  ο  κύρ ιος Αντ ιπερ ιφερειάρχης το λόγο,  κύριε Κουκά ένα λεπτό.
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Κυρίες  κύριοι  συνάδελφοι ,  όπως  ξέρετε  έχουμε  ουσιαστικά  προσδιορίσε ι 
δυο  επιτροπές.  Η  μια  ε ίναι  η  επιτροπή  του  κανονισμού  του  Περιφερε ιακού 
Συμβουλίου.   Στην  προηγούμενη  συνεδρίαση  στη  Σύρο  ε ίχαμε  την  πρώτη 
συνάντηση,  έχουν συγκεντρωθεί  οι  προτάσεις.

Και  βέβαια  μπήκε  θέμα  κα ι  σήμερα  επειδή  επέμεναν  πολλοί 
συνάδελφοι  ότι  επιτέλους  πρέπει  να  τελε ιώσει  το  θέμα  με  τον  κανονισμό 
λει τουργίας.

Παρόλα  αυτά  υπάρχε ι  η  άποψη  ότ ι  πρέπει  να  συναντηθεί  η  επιτροπή 
ακόμα  μια  φορά  να  ξαναδούμε  τ ις  ε ισηγήσεις  των  παρατάξεων  και  των 
συναδέλφων όσον αφορά τον  κανονισμό της λει τουργίας.

Όσον  αφορά τον  οργανισμό το  προεδρικό διάταγμα το  130,  υπάρχουν 
πράγματι  πάρα  πολλές  αστοχίες.  Και  εγώ  έχω  συγκεντρώσει  αρκετές  εδώ. 
Υπάρχει  όμως  ένα  θέμα.  Είχαμε  πει  να  μπορέσουμε  να  δουλέψουμε  δυο 
μήνες  μέσα  στο  καλοκαίρ ι .  Ζητήσαμε  από  εκπροσώπους  των 
συνδικαλιστ ικών  φορέων  των  υπηρεσιακών  των  υπαλλήλων  μας  τόσο  στ ις 
Κυκλάδες όσο κα ι  στα Δωδεκάνησα να καταθέσουν τ ις προτάσεις τους.

Να  κατατεθούν  οι  προτάσεις  από  πλευράς  των  πρώην  επαρχείων  κα ι 
οι  προτάσεις  των  παρατάξεων.  Ήδη  ε ίμαστε  σε  κάποια  φάση  στο  στάδιο 
αυτό,  εγώ  έχω  φέρε ι  μαζί  μου  αρκετές  από  αυτές  αλλά  ήθελα 
συμπληρωματικά  σε  όσα  ε ίπε  ο  Περιφερειάρχης  να  πω  το  εξής,  αυτή  η 
συγκεκρ ιμένη  σημερινή  τροποποίηση  ουσιαστικά  το. .   αφήστε  με,  ξέρω  τ ι 
λέω κύριε Περιφερε ιάρχη.  

Είναι  αδήριτη  ανάγκη,  από  1/7  ήρθε  η  αρμοδιότητα  σε  εμάς, 
υπάρχουν  σε  εκκρεμότητα  έργα  που  έχουν  ενταχθε ί  στον  αναπτυξιακό  νόμο 
και  περ ιμένουν  να  περάσουν  από  αυτή  την  επιτροπή  πολλών  δεκάδων  ή 
εκατοντάδων  χ ιλ ιάδων  ή  και  εκατομμυρίων  γ ια  να  μπορέσει  να   υλοποιηθεί 
και  να προχωρήσει .

Άρα,  λο ιπόν,  ήρθε  επιτακτικά  αυτή  η  πρώτη  τροποποίηση.  Πρέπει  να 
το  δούμε  με  την  έννοια  του  κατεπείγοντος.  Και  θα  ακολουθήσει  τη 
διαδικασία  της  τροποποίησης  όπως  προβλέπει  ο  κανονισμός  με  τα  2/3. 
Από  εκεί  και  πέρα,  εμε ίς  ως  επιτροπή,  εγώ  ο  κος  Κουκάς  και  οι  άλλοι  
συνάδελφοι  κλπ.  συγκεντρώνοντας  κα ι  όλες  τ ις  προτάσεις  όλων  των  άλλων 
συναδέλφων των  πρώην  επαρχε ίων κλπ.  να έχουμε μια πλήρη αναμόρφωση 
του προεδρικού δ ιατάγματος.

Πράγματι  έχει  πάρα  πολλά  θέματα  που  πρέπει  να  τα  δούμε  και 
πρέπει  να  τα  δούμε  με  πολύ  μεγάλη  άνεση.  Αλλά  να  έρθουμε  στο 
Περιφερε ιακό ή δυνατόν  και  με  ομόφωνη πρόταση η επιτροπή αυτή.

Άρα  συμπληρωματικά  αυτό  πρέπει  να  ψηφιστε ί  σήμερα  να 
ακολουθήσει  τη  διαδικασία  των  2/3  γ ιατί  δεν  υπάρχε ι  το  τμήμα  κ ινήτρων 
στα Δωδεκάνησα.. ,  δεν  υπάρχε ι γραφείο. .
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Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Υπάρχει  αλλά δεν ε ίνα ι νομιμοποιημένο στον  οργανισμό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ολοκληρώστε,  κύριε Κουκά.
Κος ΚΟΥΚΑΣ:
Καταρχήν  να  ενημερώσω  το  σώμα  ότι  σύμφωνα  με  το  άρθρο  241  του 
Καλλικράτη,  γ ια  να  περάσει  τροποποίηση  που  προτείνε ι  η  περ ιφερειακή 
αρχή θέλει  τα  2/3 του συνόλου των μελών.  Το ε ίπαμε.

Λοιπόν,  από  εκε ί  και  πέρα  επε ιδή  από  τον  Φλεβάρη  έχω  καταθέσει 
πρόταση  τροποποίησης  του  οργανισμού  όσον  αφορά  την  περιφερε ιακή 
ενότητα  Μυκόνου  η  οποία  δεν  έχει  κανένα  γραφείο  και  το  θεωρώ  αδήριτη 
ανάγκη,  θέλω  να  σας  πω  ότι  εγώ  προσωπικά  εκπροσωπώντας  το  54%  του 
νησιού  της  Μυκόνου  θεωρώ  ότ ι  η  περιφερε ιακή  αρχή  εμπαίζε ι  τη  Μύκονο. 
Δεν  ψηφίζε ι  μια  πάρα  πολύ  εύκολη  τροποποίηση  που  ε ίναι  να  συσταθούν 
γραφεία στη Μύκονο  ώστε  να προχωρήσουμε  στην  πρόσληψη προσωπικού.

Και  καλώ  και  το  συνάδελφό  μου  από  τη  Μύκονο  να  καταψηφίσει  την  
προκε ίμενη  τροποποίηση  γ ιατί  προσβάλε ι  βάναυσα  την  περίπτωση  της 
Μυκόνου και  τους κατοίκους της.

Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κύριος Περιφερειάρχης.
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Λυπάμαι ,  λυπάμαι  πάρα  πολύ.  Και  θα  παρακαλούσα  πάρα  πολύ  το 
συνάδελφο  τον  επικεφαλή  της  παράταξης  να  μην  αφήνε ι  να  δημιουργούνται 
τέτοια ζητήματα στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Είπαμε  ότ ι  θα  έρθει  μ ια  διαδικασία  για  να  συζητηθούν  όλα  τα 
προβλήματα  τα  οποία  υπάρχουν  σε  σχέση  με  τον  οργανισμό.  Ενημέρωσα 
πολλάκις  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  ότι  έχουμε  προβλήματα  σε  ότι  αφορά 
τη  λε ιτουργία  των  αποκεντρωμένων  υπηρεσιών  της  Περιφέρειας  στα 
επαρχε ία . 

Είπαμε  ότ ι  έχουμε  επαρχε ία  πολλών  ταχυτήτων  κα ι  προηγουμένως 
μάλιστα  στην  έναρξη  της  συζήτησης  ε ίδατε  ότ ι  ε ίχα  κάνει  την  τοποθέτηση,  
γ ια  να  απαντήσω  στον  Δήμαρχο  της  Κω,  ότ ι  ενδεχομένως  ο ι  περισσότερες 
υπηρεσίες  θα  φύγουν  κα ι  θα  πάνε  στο  Δήμο  γ ιατί  ε ίναι  πολύ  πιο 
ευκολότερη  η  παροχή  υπηρεσιών  ενδεχομένως  στο  Δήμο  από  τη  στιγμή 
που  εμε ίς  όπως  ξέρετε  δεν  μπορούμε  να  λει τουργήσουμε  υπηρεσίες  λόγω 
υποστελέχωσης.

Αυτή  η  ιστορία  τώρα  της  ταύτ ισης  μιας  υπηρεσίας  η  οποία  λε ιτουργεί  
ήδη  κα ι  που  έπρεπε  από  το  νόμο  να  ε ίχε  προβλεφθεί  κα ι  δεν  προβλέφθηκε 
γιατ ί  δεν  ε ίναι  μια  υπηρεσία  η  οποία  συστήνεται ,  ε ίνα ι  μ ια  υπηρεσία  η  
οποία  λει τουργε ί  και  μάλιστα  σε  εθν ικό  επίπεδο  ε ίνα ι  η  πρώτη  υπηρεσία  σε 
επενδύσεις,  να  την  ταυτ ίζουμε  εμείς  γ ιατί  δεν  έχε ι  συσταθεί  επαρχείο  στη 
Μύκονο,  με συγχωρείτε  πάρα πολύ.   
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Υπάρχει  μια  ε ιδοποιός  δ ιαφορά.  Εγώ  σας  λέω  ότ ι  πάμε  σιγά-σιγά  σε 
αναμόρφωση  και  σας  εξήγησα  ότι   υπάρχε ι  το  ενδεχόμενο  στο  δεύτερο 
κύμα  αν  θέλετε  της  τροποποίησης,  υπάρχε ι  το  ενδεχόμενο  πάρα  πολλές 
υπηρεσίες  που  λει τουργούν  σήμερα  σε  Περιφερε ιακό  επίπεδο  εφόσον 
διαπιστωθεί  ότ ι  μπορούν  να  παρέχουν  καλύτερα  τ ις  υπηρεσίες  να 
μεταφερθούν στους δήμους.

Εσείς  λέτε  τώρα  να  πάμε  να  δημιουργήσουμε  δομές  καινούργιες, 
επαρχε ία ;   Εδώ  λέμε  να  τα  καταργήσουμε  και  εσείς  λέτε  να 
δημιουργήσουμε;   Τώρα,  εντάξε ι .  Είναι  μια  άποψη  η  οποία  μπορεί  να 
εκφράζεται .

Εμείς  αυτό  το  οποίο  λέμε  ε ίναι  ότ ι  ο ι  πολίτες  σε  όλα  τα  νησιά  πρέπει 
να  έχουν  τ ις  ίδ ιες  υπηρεσίες  που  έχουν,  ακρ ιβώς  αυτό  λέμε.  Γ ια  αυτό  λέμε  
ότι  εκεί  που  δεν  μπορούμε  να  παρέχουμε  υπηρεσίες  να  τ ις  μεταφέρουμε 
στους δήμους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν,  ευχαριστούμε  τον  κύρ ιο  Περιφερειάρχη.  Να  ολοκληρωθούν  οι 
ερωτήσεις .  Ο κύριος Δαδάος έχει  ζητήσε ι  το λόγο.
Κος ΔΑΔΑΟΣ:
Κύριε  Πρόεδρε,  καταρχάς  θέλω  να  πω  ότι  ορ ισμένοι  συνάδελφοι           –
καλόπιστα  το  λέω  αυτό  εδώ-  πρέπει  να  αντιλαμβάνονται  τ ις  αντοχές  όλων 
των  συναδέλφων  και  δεν  πρέπει  να  μακρηγορούν.  Πρέπει  να  ε ίμαστε 
συγκεκρ ιμένοι  και  να  μιλάμε  πολύ λ ίγο.   Άλλωστε  όταν  μιλάς επί  της  ουσίας 
μιλάς πολύ λ ίγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συμφωνούμε,  κύρ ιε Δαδάο.  Συμφωνούμε  και  ευχαριστώ πολύ.
Κος ΔΑΔΑΟΣ:
Διότ ι  όλοι  μας έχουμε αντοχές.  Αν  ξεπεράσουμε αυτές τ ις αντοχές στο τέλος 
δεν  θα  μπορούμε  να  κάνουμε  Περιφερειακό  Συμβούλιο.  Περάσανε 
τουλάχιστον  4  ώρες  και  φτάσαμε  στο  2 ο  θέμα.  Ας  ε ίμαστε  λ ιγάκι  π ιο 
συγκρατημένοι .   Χίλ ια  συγνώμη,  με  αυτό  δεν  ήθελα  να  προσβάλλω  κανέναν 
Περιφερε ιακό σύμβουλο αλλά πιστεύω ότι  όλοι  πρέπει  να έχουμε. .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έχεις δίκ ιο,  συμφωνούμε  κύριε Δαδάο και  ευχαριστώ πολύ.   Την ερώτηση.
Κος ΔΑΔΑΟΣ:
Άλλωστε  βλέπετε  εγώ αρκούμαι  μόνο  σε  ερωτήσεις .  Δεν  ξέρω τ ι  να  πω,  δεν 
μπορώ να πω τίποτα άλλο.

Για να  έρθω και  στο  συγκεκρ ιμένο  θέμα το  σημερινό το  δεύτερο,  δ ιότ ι 
θα φτάσουμε σε σημε ίο κάθε φορά να αναβάλουμε τα θέματα.  Ήδη υπήρχαν 
8,  φτάσαμε  στο  σημερινό  να  ε ίνα ι  18  και  αν  πάμε  σε  επόμενο  και  δεν  
κάνουμε  ενδιάμεσο  κάποιο  έκτακτο  Περιφερειακό  Συμβούλιο  θα  έχει  φτάσει 
ο  αριθμός  στα  30  κα ι  δεν  ξέρω πού  θα  φτάσουμε  μέχρι  να  κάνουμε  κάποια 
ενδιάμεσα  ώστε  να  φύγουν  όλα  αυτά  τα  θέματα  τα  οποία  συζητάμε  σήμερα. 
Και  κλείνω την  παρένθεση αυτή.  
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Και  θέλω  να  κάνω  τρεις  ερωτησούλες.   Τα  αυτοτελή  γραφεία 
επενδυτών  πως  θα  στελεχωθούν;   Είνα ι  η  πρώτη  ερώτηση.   Αυτά  για  τα 
οποία συζητάμε,  θέλω τον  τρόπο πως θα στελεχωθούν.
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Έχουν το προσωπικό τους.
Κος ΔΑΔΑΟΣ:
Μισό  λεπτό,  δεν  ξέρουμε.   Δεν  ξέρουμε  εάν  επαρκε ί  αυτό  το  προσωπικό. 
Είπατε  προηγουμένως  ότι  στον  τουρισμό  τουλάχιστον  υπάρχε ι  ένα  άτομο. 
Πως  θα  λει τουργήσει  αυτή  η  διεύθυνση  τουρισμού  με  ένα  άτομο;  Εγώ  δεν 
ξέρω  πόσα  άτομα  λει τουργούν  στα  συγκεκρ ιμένα  γραφεία.  Είναι  ένα 
ερώτημα για  το  οποίο  θέλω να  μου πε ίτε  θα  γίνουν  καινούργιες  προσλήψεις 
γ ια των εκ των ενόντων;

Το  δεύτερο  ε ίναι ,  ποια  η  οργάνωση  της  δ ιεύθυνσης  αναπτυξ ιακού 
προγραμματισμού.  Είναι  μ ια  πολύ  σοβαρή  ερώτηση,  να  μας  πε ίτε  ποια  θα 
ε ίναι  η οργάνωση της διεύθυνσης αυτής.

Και  τρ ί τον,  το  οργανόγραμμα  της  Περιφέρειας  το  έχετε ;   Το  έχετε 
φέρει  εδώ  για  να  ε ίνα ι  προς  συζήτηση;   Γ ιατί  μ ιλάμε;   Δηλαδή  δεν  πρέπει 
να  προβλέποντα ι  μέσα  από  το  οργανόγραμμα,  αν  παρθούν  ορ ισμένες 
θέσεις δεν πρέπει  να προβλέποντα ι ;
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Απλώς  αυτό  το  οποίο  θέλω  να  πω  ε ίναι  το  εξής.   Η  υπηρεσία  αυτή 
λει τουργε ί  με  7  υπαλλήλους  αυτή  τη  στ ιγμή  συγκροτημένα.  Από  1/7  έρχετα ι  
σε  εμάς,  άρα  εμείς  πρέπει  να  πάρουμε  την  απόφαση  να  ενσωματώσουμε 
αυτή την  υπηρεσία με το  υπάρχον προσωπικό.   

Αν  μου  επιτρέπετε,  κύριε  Δαδάο,  ε ίνα ι  τυπικό.  Και  μάλιστα  αυτό  το 
θέμα  ε ίχε  συζητηθε ί  από  τους  συναδέλφους  των  Δωδεκανήσων  θυμάστε 
στην  αρχή  τ ι  θα  γ ίνε ι  με  αυτή  την  υπηρεσία  γ ιατί  δεν  προβλέπεται  η 
μεταφορά της.

Και  θυμάστε,  ε ίχαμε πε ι ότι  θα κάνουμε μια παρέμβαση και  πέρασε σε 
νόμο  η  υπηρεσία  αυτή  και  προσδιορ ίστηκε  ότι  λε ι τουργε ί  στη  Σύρο  κα ι  στη 
Ρόδο.  Αυτό  ε ίναι ,  ε ίναι  μια  τυπική  κάλυψη  της  υπηρεσίας  αυτής  η  οποία 
βεβαίως ξέρετε  μετά την  απόφαση τη  δ ική μας που θέλε ι  τα  2/3  θα πάει  στο  
Υπουργείο  Εσωτερικών  προκειμένου  να  βγει  η  αντίστοιχη  κάλυψη  η 
νομοθετική.
Κος ΔΑΔΑΟΣ:
Έγινε  αντ ιληπτό,  ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κύριος Χρυσόγελος,  ερώτηση.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Εγώ  δεν  έχω  αντ ίρρηση  να  ψηφίσω  αυτή  τη  διάταξη  αλλά  ένα  τέτο ιο 
γραφείο  και  ένα  τμήμα  τέτοιο  ε ίναι  πολύ  ύποπτο  σε  αυτή  την  εποχή  που 
σχεδιάζονται  διάφορα μέσω του μεσοπρόθεσμου.
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Εγώ  θα  ήθελα  να  υπάρχε ι  δέσμευση  από  την  Περιφέρε ια  ότ ι  στην 
επόμενη  αμέσως  συνεδρίαση  θα  φέρε ι  αναλυτ ικά  το  σύνολο  των  κ ινήτρων 
και  των  σχεδίων  που  θέλε ι  να  υποστηρίξε ι  μέσα  από αυτό  το  γραφείο.  Γ ιατί  
αλλιώς  εν  λευκώ  να  μεταφέρουμε  μια  πολιτ ική  του  Περιφερε ιακού 
Συμβουλίου σε μ ια γραφειοκρατική  δ ιαδικασία. .

Τ ι  ε ίναι ;   Ναι ,  αντιστοίχ ιση,  δεν  έχω αντίρρηση.   
ΔΙΑΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Να  μην  γ ίνετα ι  δ ιάλογος.  Ο  κύριος  Καλαθιανάκης  ε ίχε  ζητήσε ι  να  κάνει 
ερώτηση.
Κος ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ:
Εγώ καλύφθηκα  από την  τοποθέτηση του κυρίου Περιφερε ιάρχη κα ι  μάλιστα 
ήθελα  να  πω  το  εξής,  ότι  επε ιδή  από  ότι  παρατηρεί ται  σε  αυτά  τα  γραφεία 
αντί  γ ια  διευκόλυνση  πολλές  φορές  ε ίναι  μπέρδεμα  γιατ ί  δ ίνουν  τ ις  μ ισές 
πληροφορίες  σήμερα,  τ ις  άλλες  μ ισές  την  άλλη  Δευτέρα  και  πάει  λέγοντας. 
Δεν  τα  δ ίνουμε  κατευθείαν  στα  επιμελητήρια  που  πάνε  ο ι  επιχειρηματίες 
εκεί  να  τελειώνουμε,  να  ξεμπερδεύουμε  με  αυτή  την  υπόθεση;  Και  να 
ε ίμαστε κα ι  πρακτ ικοί  δηλαδή,  γ ια αυτό.
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Αγαπητέ  Άγγελε,  υπάρχουν  πάρα  πολλές  αρμοδιότητες  οι  οποίες  όντως 
έχουν  πάε ι  τώρα  πια  στο  Επιμελητήριο,  δεν  θα  περνάνε  από  εκε ί .  Αυτή  η 
υπηρεσία  ε ίνα ι  η  υπηρεσία  η  οποία  θα  υλοποιε ί  τον  αναπτυξιακό  νόμο.  
Αυτό ε ίνα ι .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Προχωράμε  σε  τοποθετήσεις.  Ερώτηση;   Ο  κύριος  Σ ιγάλας  και  π ιστεύω  ότι  
έγ ινε  κατανοητό το θέμα από όλους.
Κος ΣΙΓΑΛΑΣ:
Για  να  δ ιευκολύνω,  κύρ ιε  Πρόεδρε,  θα  το  κάνω  υπό  τύπου  ερώτηση.  Την 
τοποθέτησή μας θα την  κάνει  η  Λίλα.

Κύριε  Περ ιφερειάρχα,  από  τ ις  πρώτες  μέρες  κα ι  η  πρώτη  συνεργασία 
που  κάναμε  σαν  παράταξη  ήταν  ακρ ιβώς αυτό,  τ ι  θα  γ ίνε ι  με  τον  εσωτερ ικό 
οργανισμό  υπηρεσίας της  Περιφέρειας.  Και  ε ίχατε  πε ι  ότ ι  σε  αυτό  το  δίμηνο 
θα ε ίχε προχωρήσει .  

Συστάθηκε  αυτή  η  επιτροπή,  ε ίπαμε  ότι  δ ιαπαραταξιακά  θα 
συμφωνήσουμε,  θα  συμμετέχουμε  κλπ.  Μέχρι  σήμερα  δεν  έχει  γ ίνε ι  τ ίποτα 
απολύτως,  καμία  απολύτως  ενημέρωση.  Και  το  θέμα  δεν  ε ίναι ,  τελ ικά 
πρέπει  ακόμα και  αυτές οι  υπηρεσίες που σκέφτεστε  να καταργήσετε  δεν θα 
πρέπει  και  εμε ίς  να  τοποθετηθούμε;  Και  εν  πάση  περιπτώσει  πότε  θα  γ ίνε ι 
αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κύριος Περιφερειάρχης να σας απαντήσει .
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Κοιτάξτε,  εντάξει  θα συγκαλέσω εγώ την  επιτροπή.  

8 η  ΣΥΝ ΕΔ Ρ ΙΑΣ Η  ΠΕ Ρ ΙΦΕ Ρ Ε ΙΑ ΚΟΥ  ΣΥΜ ΒΟΥ Λ ΙΟΥ  Τ ΗΣ  2 α ς  ΙΟΥ Λ ΙΟ Υ  2011

93



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:
Κύριε  συνάδελφε,  επειδή  εμένα  δεν  μου  αρέσε ι  να  με  αδε ιάζουν  δημόσια 
ούτε  ο  ίδ ιος  ο  Περιφερειάρχης.  Έχω,  λοιπόν,  ζητήσει  από τους  υπαλλήλους 
από  τα  συνδικαλιστ ικά  όργανα  γιατ ί  το  να  συγκαλέσω  αύριο  την  επιτροπή 
κύριε  Περ ιφερειάρχα,  τη  συγκαλώ  εδώ  στην  Κω.   Δεν  θέλω  να  κοροϊδεύω, 
στη ζωή μου δεν  έχω μάθε ι  να κοροϊδεύω.   
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Ωραία,  συγκάλεσέ  την  αύριο  το  πρωί ,  όχ ι  να  μην  κοροϊδεύεις.   Γ ιατί  όπως 
βλέπεις . .

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:
Λοιπόν,  έχω  συγκεντρώσει  τ ις  προτάσεις  κάποιων  συνδικαλιστ ικών 
φορέων.  Αυτό  ε ίναι  το  πρόβλημά  σας.  Λοιπόν,  συγκαλέστε  την,  εγώ 
παραιτούμαι  από την  επιτροπή αυτή,  δεν  ασχολούμαι .  Παραιτούμαι  από την 
επιτροπή αυτή.  

ΔΙΑΛΟΓΟΣ
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Θα  παρακαλούσα  πάρα  πολύ,  αν  μου  επιτρέπετε ,  στ ις  11  του  μηνός  στη 
συνεδρίαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  στη  Σύρο  θα  παρακαλούσαμε 
πάρα  πολύ,  εν  πάση  περιπτώσει  όταν  αποφασίσουμε  στο  εμβόλιμο,  θα 
παρακαλούσα  πολύ  τ ις  παρατάξεις  να  καταθέσουν  τ ις  προτάσεις  τους  στον 
Περιφερε ιάρχη για τον  εσωτερικό κανονισμό.

Εφόσον  πάρουμε  τ ις  προτάσεις ,  τ ις  μαζέψουμε,  τ ις  επεξεργαστούμε 
τότε  θα πάμε σε συζήτηση γεν ικευμένη μαζί  σας.  

Να  παρακαλέσω  κάτι ,  τον  οργανισμό  τον  έχετε  στα  χέρια  σας.  Όχι , 
όχι ,  δεν  ακυρώνεται  καμία  επιτροπή.  Να  πω  το  εξής,  έχετε  τον  οργανισμό 
εσωτερικής  λει τουργίας  του  Περιφερε ιακού  Συμβουλίου  όπως  και  τον 
οργανισμό  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  τον  έχετε  στα  χέρια  σας,  δεν 
υπάρχε ι κανένα πρόβλημα.

Τον  έχετε  μελετήσει  φαντάζομαι  και  έχετε  συγκεκρ ιμένες 
παρατηρήσεις επί  αυτών.  Σύμφωνοι ;   
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Αυτό  εμείς  ε ίχαμε  πε ι  να  γ ίνε ι  πριν  τη  σύσταση  επιτροπής.  Εσείς 
προτε ίνατε  να  γ ίνε ι  επιτροπή  ακριβώς  γ ια  να  μην  μπούμε  σε  αυτή  τη 
διαδικασία. Αυτή η επιτροπή ψηφίστηκε.
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Κυρία  Καφαντάρη,  μπορείτε  παρακαλώ  να  μου  δώσετε  το  όνομα  της 
παράταξής  σας  που  συμμετέχει  στην  επιτροπή;   Ο  κύριος  Σ ιγάλας.   Κύριε 
Κόκκινε ,  ποιο  ε ίναι  το  μέλος  της  επιτροπής;   Και  οι  δύο;   Μάλιστα,  
Κουγκράς κα ι  Καραμαλέγκου.  Ο κύριος Χρυσαφίδης κα ι  ποιος άλλος;   

Με  συγχωρείτε,  άρα  επιτροπή  υπάρχει  σύγκλιση  δεν  έγ ινε .   Ωραία. 
Την  ημερομηνία  που  θα  συγκληθε ί  το  Περ ιφερειακό  Συμβούλιο  στη  Σύρο, 
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θα  το  προσδιορίσουμε,  9  η  ώρα  το  πρωί  σύγκλιση  της  επιτροπής  και 
συζήτηση επί  του κανονισμού.  

Λέω  όμως  για  τη  δ ιευκόλυνση  και  την  οικονομία  του  χρόνου, 
παράκληση.  Έχετε  στα  χέρ ια  σας  τον  οργανισμό.  Θέλετε  να  μου  στείλετε 
πριν  τη  συνεδρίαση τ ις παρατηρήσεις γ ια  να δούμε πού διαφοροποιούμαστε 
προκε ιμένου  να  πάμε  επί  αυτών  όταν  συγκληθεί  η  επιτροπή  να 
συζητήσουμε;   Παράκληση  θερμή,  να  στείλετε  στο  γραφείο  το  δ ικό  μου  τ ις 
παρατηρήσεις σας.  Και  γ ια το ένα κα ι  γ ια  το  άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν,  έχε ι  ζητήσει  το  λόγο  ο  κος  Μαργάρας  κα ι  η  κυρ ία  Σβήνου  και  η 
κυρία Κυπραίου κα ι  ο κύριος Θεόφιλος και  ο κύριος Κόκκινος.  

Ο κύριος Κόκκινος  προηγεί ται  γ ιατί  ε ίναι  αρχηγός  παράταξης.
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Μήπως  βοηθήσω  το  κάνω.  Λοιπόν,  το  συγκεκρ ιμένο  γραφείο  ε ίναι  ανάγκη 
να  λε ιτουργήσει  και  στα  Δωδεκάνησα  κα ι  εμείς  ούτε  μικρόψυχα  το  κοιτάμε 
το  θέμα  αλλά  κοιτάμε  βάσει  τ ις  λε ι τουργικές  ανάγκες  της  Περιφέρειας  όπως 
αυτές  ε ίναι  καταγεγραμμένες  κα ι  όπως  αυτές  στο  μέτρο  που  μπορούσαν 
λει τουργούσαν με επιτυχία κα ι  στο  παρελθόν.

Ξέρετε  πολύ  καλά  ότ ι  αυτή  η  απόφαση  θέλει  και  τα  2/3  των 
συμβούλων.  Εμείς  θέλουμε  να  στηρίξουμε  αυτή  την  απόφαση αλλά  θέλω  να 
πω  και  κάτι  γ ιατί  ε ίδα  κα ι  μ ια  έκρηξη  από  τον  κύρ ιο  Περιφερε ιάρχη  και 
χωρίς λόγο  νομίζω για την  τοποθέτηση του κυρίου Κουκά.

Ο κύριος Κουκάς ε ίναι  κα ι  Περιφερειακός  σύμβουλος Μυκόνου και  δεν 
τον  δικα ιολογώ  αλλά  τονίζω  κάποια  πράγματα.  Όπως  είδα  ότ ι  υπήρχε  ένα 
πρόβλημα  με  το  συντονισμό  για  την  επιτροπή  με  τον  τρόπο  που 
λει τουργούσε  δεν  θέλω  να  πω  εσκεμμένα  αλλά  σίγουρα  υπήρχε  ένα 
πρόβλημα και  φάνηκε  αυτό.

Και  το  δεύτερο  ε ίναι  ότ ι  ο  Καλλικράτης  θέσπισε  13  περ ιφερειακές 
ενότητες,  ανακοινώθηκαν  γραφεία  ουσιαστικά  στ ις  12  με  εξαίρεση  τη 
Μύκονο.  Και  σας  μεταφέρω  και  εγώ  ένα  μήνυμα  ότι  υπάρχε ι  κάποιο 
παράπονο από τον  κόσμο της Μυκόνου για αυτό το θέμα.  Γ ιατί  λένε γ ιατ ί  12 
και  όχι  13,  να  τα  πούμε  απλά  τα  πράγματα.  Αυτό  ε ίναι  ένα  άλλο  θέμα  και 
ενδεχομένως  σε  ένδειξη  δ ιαμαρτυρίας  ο  κύριος  Κουκάς  να  κρατήσει  μια 
στάση. .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Κόκκινε ,  ε ίναι  σαφέστατη η τοποθέτησή σας.
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Η δική μας όμως παράταξη,  θέλοντας να συμβάλει . .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Εντάξει ,  θα σας απαντήσει  ο κύριος Περιφερειάρχης.
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Όχι,  απλώς  να  πω  το  εξής:   Επειδή  δεν  πρέπει ,  κύρ ιε  Κόκκινε ,  να 
εθελοτυφλούμε.  Υπάρχει  πρόβλημα.  Θέλετε  να  συγκροτήσουμε  κα ι  μια 
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επιτροπή  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  να  εξετάσει  αν  θέλετε  τη 
λει τουργία  των  αποκεντρωμένων  υπηρεσιών  μας;  Να  το  συζητήσουμε.  Να 
το βάλουμε κα ι  να καταθέσουμε συγκεκρ ιμένες προτάσεις.

Θέλω  να  πω  το  εξής,  ότι  σε  επαφή  που  ε ίχα  με  το  Υπουργείο 
Εσωτερ ικών  όπου  ε ίπαμε  ότι  τουλάχιστον  να  υπάρξε ι  μια  μίν ιμουμ 
εκπροσώπηση  των  υπηρεσιών  σε  επίπεδο  επαρχείων,  τουλάχιστον  να 
υπάρχουν   υπηρεσίες  ο ι  οποίες  να  παρέχουν  πραγματικά  αυτό  που  τους 
ζητάμε  εμε ίς  καλές  υπηρεσίες  στους  πολίτες.   Δεν  μπορεί  να  υπάρχε ι 
υπηρεσία  με  ένα  άτομο.    Δεν  μπορεί  να  υπάρχε ι  επαρχε ίο,  εν  πάση 
περιπτώσει  αποκεντρωμένη  δομή  με  7  άτομα.   Μπορεί  να  υπάρχε ι  με  2, 
μπορεί  να υπάρχε ι με  17.

Καταλαβαίνετε  ότ ι  υπάρχει  ένα  πρόβλημα.   Και  ε ίπαμε  να  πάμε,  κα ι  
βλέπετε  ότι  όλοι  ο ι  δήμαρχοι ,  κα ι  θέλω  να  το  πω  αυτό,  όλοι  οι  δήμαρχοι 
μηδενός  εξαιρουμένου  παρών  και  ο  κος  Χανιώτης  από την  Κάρπαθο  ζητάνε 
επειδή  βλέπουν  αν  θέλετε  και  τη  λει τουργία  των  υπηρεσιών  μας  κα ι  λέε ι  
έλεος  κύριε  Περ ιφερειάρχη.  Υπάρχουν  τεχνικές  υπηρεσίες  στην  Κάρπαθο οι 
οποίες  τεχνικές  υπηρεσίες  αυτή  τη  στιγμή  δεν  έχουν,  εγώ  έχω  πάρει  την 
πολεοδομία,  εγώ  έχω  πάρει  τα  σχολεία,  εγώ  θα  πάρω  και  την  οδοποι ία . 
Υπάρχει  κάτ ι  άλλο  το  οποίο  θα  εκχωρηθεί ;  Όχι .   Γ ιατί  να  μην  έχω  εγώ  τις 
υπηρεσίες αυτές και  να μου προσφέρουν;   

Και  ε ίπαμε  ορ ίστε ,  πάρε  τ ις  να  σε  βοηθήσουν  και  στην  πολεοδομία 
και  στα  τεχν ικά  σου  έργα.  Κακό  ε ίναι  αυτό;   Δεν  ε ίναι  κακό,  αφού  κάθοντα ι 
να  προσφέρουν  υπηρεσίες.  Εάν  αυτό  αύριο-μεθαύριο  κρίνουμε  ότ ι  πρέπει 
να  πάει  στο  Δήμο  η  υπηρεσία  αυτή  γ ιατί  εξυπηρετε ί  μόνο  την  Κάρπαθο  και  
ενδεχομένως κα ι  την  Κάσο,  θα αρνηθούμε;   

Όταν  ο  Δήμος  ε ίναι  υποστελεχωμένος  κα ι  όπου  εμε ίς  λέμε  ότ ι 
μεταφέρουμε,  να  μεταφερθε ί  το  σύνολο  των  αρμοδιοτήτων  σου  δήμους; 
Δηλαδή,  η  τεχν ική  υπηρεσία  που  εξυπηρετεί  ένα  νησί  εάν  ε ίναι  στο  Δήμο  ή 
εάν  ε ίναι  στην  αποκεντρωμένη  υπηρεσία  τη  δική  μας  δεν  ε ίνα ι  μια  σωστή 
κίνηση  αυτή την  οποία πρέπει  να κάνουμε;   

Βεβαίως,  εάν  μπορούσαμε  να  στελεχώσουμε  τ ις  υπηρεσίες  μας  με  το 
προσωπικό  γ ια  να  προσφέρε ι ,  και  τ ι  λέω  εγώ.   Τ ι  υπηρεσίες  πρέπει  να 
κρατήσουμε  σε  Περιφερε ιακό  επίπεδο;   Αυτές  που  δεν  μπορούν  να 
εκχωρηθούν  στους  δήμους.  Γ ιατί  ότι  μπορε ί  να  εκχωρηθεί  στο  Δήμο, 
ακούσατε  τον  κύριο  …  τι  ε ίπε.  Δώστε  μου  την  κτην ιατρική,  δώστε  μου  την 
αγροτική οικονομία,  δώστε  μου το ένα,  δώστε  μου το άλλο κα ι  ε ίναι  λογ ικό. 

Εφόσον  εμείς  λέμε  ότι  ο  Δήμος  ε ίνα ι  κυρίαρχος,  ο  Δήμος  σχεδιάζει 
γ ια  το  νησί  του  εάν  αύριο  εμάς  μας  έλεγε  ότ ι  θέλω  να  μου  δώσεις  κα ι  το  
οδικό  δ ίκτυο  οι  υπηρεσίες  ο ι  δ ικές  μας  οι  τεχνικές  εδώ  δεν  θα  ε ίχαν  ρόλο 
όπως δεν έχουν και  τώρα.  Έχουν πολύ λ ίγο  ρόλο να παίξουν.  

Άρα  δεν  πρέπει  να  το  δούμε;   Θέλετε  να  το  συζητήσουμε;   Εγώ  ε ίμαι 
ανοιχτός.  Αλλά  λέω  μήπως  είνα ι  καλύτερα  να  ενισχύσουμε  εκεί  που  εμείς 
έχουμε  αρμοδιότητες  μαζί ;   Και  σας  λέω  χαρακτηριστ ικά,  με  τ ι 
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ασχολιόντουσαν  μέχρι  σήμερα  ο ι  τεχν ικές  υπηρεσίες;   Με  τα  σχολε ία  κα ι  τα 
οδικά.  Υπήρχε  κάτι  άλλο;   Όχι .   Τα  σχολε ία  τα  έχουν  πάρει  ήδη.  Τα  οδικά 
τα  παίρνουν  από το  2013.   Μα αν  τα χρε ιαστούν  και  μπορούν  να  τα πάρουν 
τώρα,  γ ιατ ί  να μην τα δώσουμε;   Πρώτον.

Δεύτερον,  πληρώνουμε  σας  παρακαλώ  πολύ  4.000  στην  Άνδρο  το 
μήνα για 11 υπαλλήλους;   Λιγότερους.   Και  άλλο τόσο στην  Τήνο,  12,  4.000 
ενοίκ ιο.  Και  πληρώνουμε  και  στην  Τήνο  άλλες  4.000  για  πόσους 
υπαλλήλους;  7.  

Με  συγχωρείτε ,  κα ι  έχουμε  47  στη  Νάξο.  Δηλαδή  θέλω  να  πω ότ ι  μην 
κρυβόμαστε,  υπάρχε ι  πρόβλημα.  Θέλετε  να  το  συζητήσουμε;   Να 
συγκροτηθε ί  και  να  δούμε  και  να  βγούμε  και  να  πούμε  ξέρετε  κάτι ,  εμε ίς 
θέλουμε  αυτές  τ ις  υπηρεσίες  των  συγκοινωνιών,  κο ινωνικής  εργασίας, 
επόπτες  υγείας  να  τα  κρατήσουμε  αλλά  τα  θέλουμε  στελεχωμένα  παντού, 
σε όλα τα νησιά.  

Αλλά  υπάρχε ι  ένα  πρόβλημα.  Το βλέπω,  το  διαπιστώνω.  Πληρώνουμε 
τα  μαλλιά  της  κεφαλής  μας,  600.000  ενοίκ ια  σε  μια  περίοδο  όπου  η  χώρα 
καταρρέει .  Εν  πάση  περιπτώσει ,  να  δούμε  πως  μπορούμε  με  συνέργια  οι 
υπάλληλοι  αυτοί  να  προσφέρουν  υπηρεσίες.  Γ ιατί  το  λέω  και  πάλι ,  πάρα 
πολλές  υπηρεσίες  όχ ι  γ ιατ ί  δεν  θέλουν,  δεν  έχουν  αντ ικε ίμενο,  δεν  πρέπει 
να το  δούμε;   
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:
Ποια θα  ε ίνα ι  η  τύχη των  υπαλλήλων αυτών  αν  παρελπίδα δεν  περάσει ,  δεν 
ψηφιστεί ;   
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Όχι,  καταρχάς  ξέρετε  ότ ι  υπάρχε ι  δέσμευση,  κανένας  υπάλληλος  δεν 
μετακινε ίται  από  το  νησί .  Αυτό  ε ίνα ι  δεδομένο.  Έχουμε  παρακαλέσει 
συναδέλφους  υπαλλήλους  ο ι  οποίοι  υπηρετούν  σε  κάποια  νησιά,  τους 
έχουμε  ζητήσε ι  να  έρθουν  να  στελεχώσουν  τ ις κεντρ ικές  υπηρεσίες που δεν 
ε ίναι  ντόπιοι ,  που  δεν  ε ίναι  Ναξιώτες  ή  Παριανοί ,  ε ίναι  από  την   υπόλοιπη 
Ελλάδα.  

Και  ε ίπαμε,  επειδή  έχουμε  πρόβλημα  να  λει τουργήσουμε  τ ις 
επιτελικές  υπηρεσίες  υπάρχε ι  η  δυνατότητα  να  μετακινηθούν  εφόσον  εκεί  
δεν  μπορούν  να  προσφέρουν;  Παραδείγματος  χάρη,  στις  τεχνικές 
υπηρεσίες  που  έχουμε  πρόβλημα  γιατ ί  έχουμε  αναλάβει  μεγάλες 
δεσμεύσεις,  έχουμε  να  βοηθήσουμε  τα  μικρά  νησιά,  παίρνουμε  το  ΕΣΠΑ, 
υλοποιούμε  εμε ίς  οι  ίδ ιοι  έργα.  Θέλουμε  ο ι  υπηρεσίες  μας  να  ε ίναι 
στελεχωμένες.

Θέλετε  να  το  συζητήσουμε  κάποια  στιγμή,  να  έχει  κα ι  μ ια  ε ικόνα  το 
Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  ποιες  υπηρεσίες  έχουμε  πού  και  πως  νομίζετε 
εσε ίς  ότι  μπορούμε  να  πορευτούμε  καλύτερα;   Βεβαίως  θα  το  κάνουμε,  
συμφωνώ απόλυτα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κύριος Μαργάρας έχει  το λόγο.
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Κος ΜΑΡΓΑΡΑΣ:
Απλά θέλω να πω ότ ι  γ ια  το  θέμα της  Μυκόνου  και  ο  κύριος Πουσσαίος ε ίχε 
δεσμευτεί  έτσ ι  όπως ήταν  η  δέσμευσή μας γ ια  όλα  τα  νησιά  να  υπάρχουν  οι 
αντίστοιχες  υπηρεσίες  να  προχωρήσει  και  το  θέμα  της  Μυκόνου  το  οποίο 
ε ίναι  κα ι  φυσικό.

Δεν  ε ίναι  θέμα  Καλλικράτη.  Είναι  μια  ιστορική  αδικ ία  αν  μπορούμε  να 
το  πούμε  έτσι .  Πάντα  η  Μύκονος  ήταν  κοινό  επαρχείο  με  τη  Σύρο,  δεν 
ε ίχαμε  ποτέ  υπηρεσίες  γ ιατί  η  Μύκονος  του  ΄60  ήταν  μια  πολύ  δ ιαφορετική 
Μύκονο  με τη σημερινή.

Και  τώρα  καλούμαστε  να  δ ιορθώσουμε  ουσιαστικά  αυτή  την  αδικ ία . 
Και  ε ίναι  ένα αίτημα το οποίο αγγίζε ι  όλους τους Μυκονιάτες.  Δεν  μπορεί  σε 
ένα  νησί  10.000,  11.000  κατοίκων  όπου το  καλοκαίρι  πάμε στους  80.000 να 
μην  έχουμε  υγε ιονομικό,  να  μην  έχουμε  κάποιους  που  να  ασχολούντα ι  με 
μεταφορές,  με  όλα αυτά τα πράγματα τα βασικά.

Έχε ι  γ ίνε ι  το  πρώτο  βήμα  με  την  περιφερειακή  ενότητα,  με  τον  κύριο 
Πουσσαίο  έχουμε  προχωρήσει  ήδη,  βοηθάμε  το  Δήμο  με  το  θέμα  της 
πολεοδομίας  όπου  έχει  γ ίνε ι  και  απόσπαση  ανθρώπου  και  πολύ  σύντομα 
πρέπει  να  δούμε  το  θέμα  αυτό  όπως  ε ίπε  και  ο  κύριος  συνάδελφός  μου  για 
να προχωρήσουν οι  βασικές υπηρεσίες.  
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Την  πολεοδομία  που  ε ίναι  υπηρεσία  του  Δήμου  δεν  παρέχει  καλύτερες 
υπηρεσίες;   Βοηθώντας  το  Δήμο  να  έχει  τεχνικές  υπηρεσίες  άρτιες  δεν  
βοηθάμε το Μυκονιάτη;
Κος ΜΑΡΓΑΡΑΣ:
Πρέπει  να  το  δούμε  έτσι  εγώ πιστεύω.   Το θέμα ε ίναι  γ ια  εμένα πως μπορεί  
να  εξυπηρετηθε ί  ο  πολίτης  καλύτερα.  Αυτή  τη  στιγμή  με  αυτό  το  σχεδιασμό 
δεν. .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε.   Η κυρία Σβήνου έχε ι  ζητήσει  το  λόγο.
Κα ΣΒΗΝΟΥ:
Κύριε  Πρόεδρε,  το  θέμα  αυτό  όπως  έρχεται  στον  τ ί τλο  του  σύσταση 
τμήματος  κ ινήτρων  περιφερε ιακής  ανάπτυξης  Δωδεκανήσου,  ίσως  μερικοί 
συνάδελφοι  που κατάλαβα και  από τ ις ερωτήσεις που έβαλαν εάν  υπάρχουν 
στελέχη κλπ. ,  να νομίζουν ότ ι  ε ίναι  ένα νέο τμήμα.

Έχω  να  πω  και  από  εμπειρ ία  και  από  συνεργασία  δ ιότ ι  έχω  περάσει 
ήδη  από  3  αναπτυξιακούς  νόμους  αναπτύσσοντας  τ ις  επιχειρήσε ις  μου, 
θέλω  να  πω  το  εξής:   Ότι  αυτό  το  γραφείο  αναπτυξ ιακού  νόμου  το  οποίο 
ανήκει  στην  αποκεντρωμένη  Περιφέρεια ,  λε ιτουργεί  από  το  1979.   Είνα ι 
στελεχωμένο  με  7  υπαλλήλους  οι  οποίοι  ε ίναι  εκε ί  και  έχουν  περάσει  από 
αυτό  το  γραφείο  ο ι  εξής  νόμοι  αναπτυξιακοί .   Μόνιμοι  ε ίναι  εκεί ,  έμπειροι .  
Από το  1979  μέχρι  σήμερα έχουν  περάσει  οι  κάτωθι  αναπτυξ ιακοί  νόμοι :   Ο 
1116/81,  ο 1162/82,  ο 1892/90,  ο  2601/98,  ο 3299/04,  ο 3908/11.  
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Έχει  στο  αρχε ίο  του  2.500  φακέλους  ο ι  οποίο ι ,  λέω  αρχε ίο  αλλά  ως 
γνωστόν  όσοι  έχουν  συνδιαλλαγές  με  αυτά,  οι  φάκελοι  αυτοί  χρειάζονται  10 
χρόνια  παρακολούθηση.  Δεν  ε ίνα ι  ότ ι  μπήκες  μέσα,  εντάχθηκες  πήρες  τα 
λεφτά.  Υπάρχει  επί  10  χρόνια  ότι  δεν  μπορείς  να  πουλήσεις  αυτά  τα  οποία 
έχεις  εγγυηθεί  όταν  έχε ις  πάρει  επιδοτήσε ις  και  ε ίναι  λοιπόν  2.500  φάκελοι 
υπό παρακολούθηση.

Δεύτερον,  μέχρ ι  αυτές  τ ις  ημέρες  ε ίνα ι  100  επιχειρήσε ις .   Μέσα  σε 
αυτές  έχω  την  τ ιμή  να  πω  ότ ι  βρίσκετα ι  και  η  δική  μου  επιχείρηση  κα ι  το  
πρόβλημα  αν  θέλω  να  το  μεταφέρω,  κα ι  το  λέω  και  το  εγώ  παρόλο  ότι  δεν  
επιτρέπονται  σε  περιφερε ιακά  συμβούλια  όμως  να  βάλω  το  εγώ,  δ ιότ ι  στη 
θέση  αυτή  τη  δ ική  μου  βρίσκονται  κα ι  άλλοι  100  επιχειρηματίες 
Δωδεκανήσου ο ι  οποίο ι  περάσαμε από τον  αναπτυξιακό νόμο.

Όπως είδατε ,  έχουν  ολοκληρωθεί  οι  επενδύσεις  κα ι  στο  γραφείο  αυτό 
κάθονται  οι  7  υπάλληλοι  και  δεν  δέχοντα ι  πλέον  ούτε  καν  αί τηση  να  έρθουν 
να μας ελέγξουν δ ιότ ι  ο ι  αρμοδιότητές τους έχουν ανασταλε ί .   

Θέλω  λοιπόν  να  γ ίνε ι  κατανοητό  ότ ι  πρέπει  να  το  περάσουμε  όλοι 
ομόφωνα  διότι  δεν  ε ίναι  σύσταση  νέου  τμήματος,  δεν  γ ίνοντα ι  προσλήψεις . 
Είναι  τα  στελέχη  αυτά  τα  οποία  βρίσκονται  εκεί  να  λε ιτουργήσουν,  να 
στηριχθούν  ώστε  να  συνεχ ίσουν  και  να  ολοκληρώσουν  τους  φακέλους  τους 
οποίους  κρατούν  στα  χέρ ια  τους  ο ι  οποίοι  ήταν  φάκελοι  αναπτυξιακοί  γ ιατ ί  
βοήθησαν κα ι  τ ις  επιχειρήσεις και  στον  τόπο τον  οποίο ανήκουν.

Και  θα  παρακαλούσα  λοιπόν,  με  πλήρη  κατανόηση  να  πάει  και  να 
γίνε ι  ομόφωνη  απόφαση  ώστε  να  μπορεί  γρήγορα  σε  σύντομο  χρονικό 
διάστημα  να  δοθε ί  η  εντολή  και  η  αρμοδιότητα  να  μπορούν  να  λυθούν  τα 
χέρια των  υπαλλήλων  γ ια  να  μην  καταστρέψουν  και  υγιε ίς  επιχειρήσε ις  που 
εξαρτώμεθα από τ ις αποφάσεις της ολοκλήρωσης του αναπτυξιακού νόμου.

Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε.  Ο κύριος Θεόφιλος έχε ι  το  λόγο.
Κος ΘΕΟΦΙΛΟΣ:
Ευχαριστώ,  κύρ ιε  Πρόεδρε.   Κύριε  Περ ιφερειάρχα,  στη  συνεδρίαση  του 
Περιφερε ιακού  μας  Συμβουλίου  28  Απριλίου  συγκροτήθηκε  η  επιτροπή  για 
την  τροποποίηση  του  οργανισμού.  Εσε ίς  ο  ίδ ιος  ε ίπατε  ο  ορ ίζοντας 
συζήτησης  ορ ιστ ικής  του  θέματος  θα  ε ίναι  ο  Σεπτέμβριος  του  ’11.   Άρα 
χρονικό  περιθώριο υπάρχε ι .

Βέβαια,  η  επιτροπή  αυτή  γ ια  να  συνεδριάσε ι  και  να  λε ιτουργήσει  και 
να  καταλήξει  σε  μ ια  πρόταση  θα  πρέπει  να  έχει  και  κατεύθυνση  με  τον  
προβληματισμό  τον  οποίο  βάλατε  κα ι  εσείς  προηγούμενα  ή  έχετε  βάλει  και 
δημόσια  πολλές  φορές  για  τη  λε ιτουργία  των  αποκεντρωμένων  μονάδων 
μας.   

Τον  προβληματισμό  τον  οποίο  βάζουν  κα ι  συνάδελφοι  ένθεν  και 
ένθεν,  αυτά  πρέπει  να  τα  λάβε ι  κανείς  υπόψη  του  γ ιατί  ε ίναι  σοβαρή 
δουλειά.   Θέλω  να  μεταφέρω  επειδή  έχω  δουλέψει  στους  οργανισμούς  της 
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Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης  των  Κυκλάδων,  δεν  μπορεί  να  φτ ιάξε ι  μ ια 
πρόταση μέσα σε μ ια εβδομάδα.   

Πρέπει  να  υπάρχει  όμως  κατεύθυνση  προς  τα  πού  θα  πάμε. 
Συρρίκνωση  των  σημερινών  υπηρεσιών  που  υπάρχουν,  διεύρυνση;   Αυτά 
πρέπει  να τα δούμε.

Και  γ ια  να  τελε ιώσω,  επειδή  το  σημερινό  θέμα  που  έρχετα ι  γ ια 
συζήτηση  ε ίνα ι  καθαρά  θέμα  τυπικό  γιατ ί  έχε ι  παραλε ιφθε ί  από  τον 
οργανισμό,  δεν  νομίζω  ότι  υπάρχει  θέμα  και  ε ίναι  επιτακτ ική  ανάγκη  για  να 
λει τουργήσει  τυπικά  κα ι  αυτό  το  τμήμα  να  ψηφίσουμε  γ ια  αυτό  το 
συγκεκρ ιμένο θέμα.  Και  έχουμε όλο το χρόνο  στη διάθεσή μας. .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστώ  τον  κύρ ιο  Θεόφιλο  γ ια  τ ις  δ ιευκριν ίσε ις  του.   Νομίζω  ότι  πρέπει 
να  το  τελειώσουμε  το  θέμα.  Είναι  ένα  απλό  θέμα,  εξυπηρετούμε  κάτ ι ,  τη 
λει τουργία ενός γραφείου που ήδη υπάρχε ι .

Κυρία Καφαντάρη,  έχετε  το  λόγο,  πε ίτε τ ι  θέλετε.
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Μισό λεπτό θα μιλήσουμε.  Γ ια εμάς η τοποθέτησή μας ε ίνα ι  η εξής,  ότ ι  αυτό 
το  σημείο  το  δεύτερο  θέμα  ε ίναι  το  εργαλείο,  το  βοήθημα  γ ια  να  υλοποιηθεί 
το πρώτο,  το  ΕΣΠΑ.  

Από τη στιγμή,  λο ιπόν,  που εμε ίς διαφωνούμε  πλήρως. .
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Δεν έχει  καμία σχέση με το  ΕΣΠΑ.
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Δεν έχει  τ ις  κατευθύνσεις . .
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Όχι,  βέβαια.
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Η  ανάπτυξη  του  τουρισμού,  ε ίναι  ακριβώς  στην  ίδ ια  λογ ική  κύρ ιε 
Περιφερε ιάρχη  αφού  ξέρετε. .   Δεν  ε ίναι  ενημερωτικό,  ε ίναι  διεκπεραίωση 
προς ποια κατεύθυνση.  

Συγνώμη,  μας  επιτρέπετε  να  αναπτύξουμε  τη  δική  μας  λογική;   Εσάς 
οι  νόμοι  σας  συμφωνούν  με  την  πολιτ ική  σας  άποψη.  Διαφωνούν  οι  νόμοι 
σας με τη  δ ική μας πολιτ ική άποψη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Να μην γ ίνετα ι διάλογος,  τοποθετηθεί τε  και  τελειώνουμε.
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Εμείς,  λοιπόν,  δεν  συμφωνούμε  γ ιατί  ο  στόχος όλων αυτών των. .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έγινε  κατανοητό.   Ποιος άλλος  συνάδελφος;
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Κύριε Πρόεδρε,  σας παρακαλώ λοιπόν.   
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Είπατε ότι  δεν  συμφωνείτε .  Τ ι  άλλο να πω;
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Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Τελε ίωσα;   Δηλαδή  δεν  επιτρέπετα ι  να  ολοκληρώνω;   Αν  δεν  ε ίχα  τόσες 
διακοπές θα ε ίχα ήδη τελε ιώσει  εδώ και  πολύ ώρα.

Οι  κατευθύνσεις  λοιπόν  που  βάζει  και  υλοποιε ί  ε ίναι  εντελώς 
αντίθετες  από  τη  δική  μας  πολιτ ική  άποψη  γ ια  το  τ ι  σημαίνει  ανάπτυξη.  
Άρα καταψηφίζουμε.   Τελε ίωσε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν,  η κυρία Κυπραίου έχε ι  ζητήσει  το  λόγο.
Κα ΚΥΠΡΑΙΟΥ:
Παρά  το  γεγονός  ότι  με  κάλυψε  ο  συνάδελφος  ο  Λάζαρος,  πρέπει  να 
επιμείνουμε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κυρία  Κυπραίου,  γ ια  την  υπηρεσία  το  συγκεκρ ιμένο  θέμα.  Ο  οργανισμός 
ε ίπαμε υπάρχε ι η επιτροπή θα έρθε ι  το  Σεπτέμβριο.
Κα ΚΥΠΡΑΙΟΥ:
Προβληματισμό θέτω Πρόεδρε.   Είμα ι στην  επιτροπή.   Δεν  ξέρω τι . .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θα συνεδριάσει ,  θα δοθούν οι  οδηγίες.  Να τελε ιώνουμε.
Κα ΚΥΠΡΑΙΟΥ:
Λεπτομέρε ια .  Εμε ίς  έχουμε  ετοιμάσει  την  πρόταση  για  το  επαρχε ίο.  Επειδή 
από ότ ι  φαίνεται  τα  δεδομένα αλλάζουν,  αλλάζουν  κάποια πράγματα.   Εμείς 
ε ίχαμε σαν δεδομένο  ότι  λαμβάνουμε υπόψη τις υπηρεσίες που παραμένουν 
στην  Περιφέρεια  κα ι  βάση  αυτής  συνθέσαμε  και  έχουμε  ένα  αποτέλεσμα, 
έχουμε μια πρόταση συνολική.

Από  ότ ι  φαίνεται  δεν  ξέρουμε  αν  θα  εκχωρηθούν  κα ι  ποιες 
αρμοδιότητες  και  πότε.   Εάν  εκχωρηθούν  τώρα  να  το  ξέρουμε,  να  τ ις 
συμπεριλάβουμε.  Εάν  εκχωρηθούν  όλες  να  το  ξέρουμε,  να  μην  κάνουμε 
τ ίποτα,  να μην συνεδριάσε ι  καν  η επιτροπή όσον αφορά τα επαρχε ία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κύριος Περιφερειάρχης.
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Το τ ι  υπηρεσίες  ε ίναι  αποκεντρωμένες  σε  επίπεδο  περιφερε ιακών  ενοτήτων 
ε ίναι  συγκεκρ ιμένες.  Αυτές  υπάρχουν.   Και  εκεί  όπου  έχουν  αντικε ίμενο 
λει τουργούν.  Εκε ί  που  δεν  έχουν  αντ ικε ίμενο  κάθοντα ι .  Αυτή  ε ίναι  μια 
πραγματικότητα.

Από  εκε ί  και  ύστερα  λέω  ότι  ε ίναι  ένα  ζήτημα  το  οποίο  πρέπει  να  το 
δούμε.  Ειπώθηκε  για  τη  Μύκονο  παραδείγματος  χάρη  ότ ι  καλυπτόταν  μέχρ ι 
τώρα  από  τη  Σύρο.  Μπορεί  να  κρ ιθε ί  ότ ι  δεν  καλύπτεται  από  τη  Σύρο  κα ι 
πρέπει  να  δημιουργηθεί  μια  δομή.   Θα  το  συζητήσουμε,  θα  το  δούμε.  Είναι  
δομή  η  οποία  πρέπει ;   Μάλιστα.  Παραδε ίγματος  χάρη,  επόπτες  υγε ίας. 
Πρέπει  να  υπάρχει  ενδεχομένως  εκεί ,  ενδεχομένως  κοινωνικής  εργασίας 
μπορεί  να υπάρχε ι .
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Λέω  ότι  αυτά  όλα  θα  τα  δούμε  όταν  θα  φτάσουμε  στο  επίπεδο  να 
προχωρήσουμε  στη  συζήτηση.  Αλλά  αυτό  το  θέμα  που  συζητάμε  τώρα  έχει  
να κάνει  μόνο  με την  κάλυψη τη  νομοθετ ική  που θα έρθει  από το  Υπουργε ίο 
Εσωτερ ικών  της  λε ιτουργίας  της  υπηρεσίας  η  οποία  έπρεπε  να  ε ίχε 
προβλεφθεί .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε  Περ ιφερειάρχη,  έγ ινε  κατανοητό.  Ποιος  άλλος  συνάδελφος  θέλε ι  να 
τοποθετηθεί  γ ια να το  τελειώσουμε.  Ο κύριος Μπιζάς για ένα λεπτό.
Κος ΜΠΙΖΑΣ:
Συμφωνώ  με  τη  σύσταση  του  τμήματος  στα  Δωδεκάνησα.  Άλλωστε  το  ε ίπε 
και  ο  κύρ ιος  Υφυπουργός  πριν  λ ίγο  ότι  ο ι  ιδ ιώτες  επιχειρηματίες  έχουν 
παίξε ι  καταλυτ ικό  ρόλο  στην  ανάπτυξη  του  τουρισμού.  Άρα  το  οφείλουμε 
εκεί .

Όσον  αφορά  το  άλλο  θέμα  που  ενέκυψε  με  την  οργάνωση  των 
αποκεντρωμένων  γραφείων,  συμφωνώ  και  εγώ  με  την  ε ισήγηση  του  κυρίου 
Περιφερε ιάρχη.  Θα  μπορούσαμε  εμείς  ο ι  περιφερε ιακοί  σύμβουλοι  σε  κάθε 
επαρχε ίο,  παλιό  επαρχε ίο  σε  συνεργασία  πιθανώς  κα ι  με  το  Δήμο  να  δούμε 
ποιες  μονάδες,  ποιες  δομές  μπορούμε  να  κρατήσουμε,  ποιες  θέλε ι  ο  Δήμος 
και  να υπάρξε ι  μ ια ε ισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο ώστε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κύρ ιο Μπίζα.
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Θέλετε  να πάρετε  την  πρωτοβουλία εσείς που εκπροσωπείτε ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε  Κουκά,  σύντομα  και  τελε ιώνουμε  κα ι  μπαίνουμε  σε  ψηφοφορία. 
Ευχαριστούμε,  ε ίνα ι  σαφέστατο κύριε  Μπιζά.
Κος ΚΟΥΚΑΣ:
Απλά  να  πω  ότι  μάλλον  ο  κύριος  Περιφερειάρχης  δεν  έχε ι  καταλάβε ι  κάτ ι 
καλά.  Στη  Μύκονο  δεν  έχουμε  κάποια  δομή,  υπάρχουν  αρμοδιότητες  οι  
οποίες δεν  έχουν τρόπο να ασκηθούν στη Μύκονο.  

Αν  θέλει  και  μπορεί  η  περ ιφερειακή  αρχή  κα ι  έχε ι  την  αρμοδιότητα 
νομικά  που  δεν  την  έχε ι  νομίζω  να  παραχωρήσει  στο  Δήμο  Μυκόνου 
αρμοδιότητες  αγροτικής  ο ικονομίας,  κτην ιατρ ικής,  μεταφορών, 
επικοινωνιών πολύ ευχαρίστως ο Δήμος Μυκόνου να τ ις δεχτε ί .  Και  μιας κα ι 
6  μήνες  τώρα  που  έχετε  περιφερε ιακή  αρχή  δεν  έχει  πατήσει  ούτε  ένας 
Αντ ιπερ ιφερειάρχης  το  πόδι  του  στη  Μύκονο  να  την  αποσχίσουμε  κα ι  από 
την  Περιφέρεια Νοτίου Αιγα ίου και  να τελειώνει  η  ιστορ ία. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θα σας απαντήσει  ο κύριος Περιφερειάρχης.
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Λοιπόν,  να  το  πω  για  μια  ακόμη  φορά,  το  ε ίπα  και  στον  κύριο  Καΐσερλη 
όπως και  στον  κύριο Χανιώτη.
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Πρέπει  να  σας  πω  ότι  όλοι  οι  δήμαρχοι  το  ζητάνε.   Οι  περιφερειακοί  
μας  σύμβουλοι  οι  οποίο ι  έχουν  γνώση  του  χώρου  σε  συνεργασία  με  τους 
αντίστοιχους  δήμους  να  συζητήσουν  και  να  μας  φέρουν  την  πρότασή  τους 
ποιες  υπηρεσίες  θέλουν  να  λε ιτουργήσουν  εκεί  της  Περιφέρε ιας,  ποιες 
μπορούν  να  ενσωματωθούν  στο  Δήμο  και  ποιες  νέες  ενδεχομένως  πρέπει 
να  δημιουργηθούν.  Γ ιατί  μπορε ί  να  υπάρξει  η  δυνατότητα  λόγω  της 
ιδ ια ι τερότητας που έχε ι  το  νησί  να δημιουργηθε ί  μ ια υπηρεσία.

Να  πάμε  στην  τροποποίηση  του  οργανισμού  τον  Σεπτέμβρη κα ι  θα  το 
προβλέψουμε.  Έχουμε  αυτό  το  δικαίωμα.  Άρα,  ο ι  περιφερε ιακοί  σύμβουλοι 
που  εκπροσωπούν  αυτή  τη  στιγμή  τ ις  περιφερε ιακές  ενότητες  ας  καθίσουν 
και  όλοι  μαζί  ή  ο  καθένας  ξεχωριστά  κα ι  ας  μας  καταθέσουν  μια  πρόταση 
την  οποία θα συζητήσουμε.

Δεν  έχω  καμία  αντίρρηση  το  λέω  ειλ ικρινά,  το  πιστεύω.  Έχουμε  μια 
εμπειρ ία  από  όλη  αυτή  τη  διαδικασία  και  εσε ίς  οι  ίδ ιοι  κατ΄  ιδ ίαν  όταν 
συζητάμε  μου  το  λέτε .  Παιδιά ,  μαζέψτε  τους,  παιδ ιά  δεί τε ,  παιδιά  κάθοντα ι ,  
παιδιά ξοδεύουν.   1 .200.000 πληρώνουμε ενοίκ ια ,  ε ίναι  κρ ίμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε  Περ ιφερειάρχη,  ολοκληρώστε  σας παρακαλώ.  Νομίζω ότι  εγκρ ίνεται  η 
τροποποίηση  του  οργανισμού  σύμφωνα  με  τη  ε ισήγηση  κατά  πλειοψηφία. 
Ποιοι  δεν  ψηφίζουν;   Κουκάς  λευκό,  ο  κος  Σιγάλας,  Περδικάρης  κα ι  ο  κος 
Σταματόπουλος.  

Εγκρίνετα ι  κατά πλειοψηφία των 2/3.
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Αριθμ.  Απόφασης 54/2011

Θέμα 3      ο  
Απαλλοτρίωση των ακινήτων για την υλοποίηση του έργου αεροδρόμιο 

Φηρά-Βουρβούλο-Οία νομού Θήρας μήκους 8.874 μέτρων και 
συνδετήριων οδών

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Προχωράμε.   Απαλλοτρ ίωση  των  ακινήτων  γ ια  την  υλοποίηση  του  έργου 
αεροδρόμιο  Φηρά-Βουρβούλο-Οία  νομού  Θήρας  μήκους  8.874  μέτρων  κα ι 
συνδετήριων  οδών,  συνδετήριος  Καρτεράδου,  συνδετήριος  Φηρών, 
Περιφερε ιακός  Φηρών,  συνδετήριος  Βουρβούλου  περίπου  3  χ ιλ ιόμετρα  907 
μέτρα του Δήμου Θήρας του νομού Κυκλάδων.

Ο  κύριος  Αλβέρτης  έχει  το  λόγο,  ε ίνα ι  ε ισηγητής  του  θέματος 
προϊστάμενος των τεχν ικών  υπηρεσιών.
Κος ΑΛΒΕΡΤΗΣ:
Χαιρετώ  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο.  Ήθελα  να  ρωτήσω  εάν  κρ ίνετε 
σκόπιμο  να  απαντήσω  γ ια  το  αλιευτικό  της  Φολεγάνδρου  σε  μια  ερώτηση 
που τέθηκε  από την  κυρία Καραμολέγκου.  
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Θα  ε ίμαι  πολύ  σύντομος.   Το  αλιευτικό  της  Φολεγάνδρου  ε ίχε 
ξεκ ινήσει  με  μ ια  προμελέτη  και  μια  μελέτη  περ ιβαλλοντ ικών  επιπτώσεων  οι  
οποίες συντάχθηκαν με μέρ ιμνα της τότε  κοινότητας Φολεγάνδρου.

Η  πρώην  Νομαρχιακή  Αυτοδιο ίκηση  και  η  δική  μας  υπηρεσία,  η 
Διεύθυνση  Τεχνικών  Υπηρεσιών,  υπεισήλθαν  μετά  σε  δεύτερη  φάση  κα ι 
κάναμε  την  αποτύπωση  τη  βυθομετρ ική  κα ι  την  αποτύπωση  του 
περιβάλλοντα  χώρου.   Είχαμε  συμπεριλάβει  τη  Φολέγανδρο  σε  ένα  μεγάλο 
πρόγραμμα  γεωτρήσεων  και  γεωτεχνικών  ερευνών  που  ήταν  απαραίτητες 
γ ια την  υλοποίηση όλων των  λ ιμενικών έργων του νομού.

Με  μέρ ιμνά  μας  συντάχθηκε  η  οριστική  μελέτη  και  τα  τεύχη 
δημοπράτησης  και  υποβάλαμε  Τεχνικό  δελτίο  και  εντάχθηκε  το  έργο.   Κατά 
τη  διάρκεια  της  σύνταξης  ορ ιστ ικής  μελέτης  λιμενικών  έργων  κρίθηκε 
απαραίτητο  μια μ ικρή τροποποίηση,  σχετ ικά μικρή κατά  την  άποψή μας,  της 
διάταξης των  λ ιμενικών έργων.

Και  αφού προχωρήσαμε σε  αυτή την  τροποποίηση ε ίχαμε ζητήσει  από 
την  ε ιδική  υπηρεσία  Περιβάλλοντος  του  ΥΠΕΧΩΔΕ  να  μας  δώσει  βεβαίωση 
ότι  με  αυτές  τ ις  τροποποιήσε ις  της  τεχν ικής  μελέτης  δεν  χρε ιαζόταν 
τροποποίηση των περιβαλλοντ ικών όρων.

Πράγματι ,  η  Ειδική  Υπηρεσία  Περιβάλλοντος  μας  απάντησε  θετ ικά, 
ότι  με  βάση αυτές τ ις τροποποιήσεις δεν  χρε ιαζόταν κατά  την  άποψή της  να 
τροποποιηθούν οι  περιβαλλοντ ικοί  όροι  και  δημοπρατήσαμε το έργο.

Κατά  τη  δ ιάρκε ια  όμως  της  υλοποίησης  του  έργου  μια  κάτοικος  της 
περιοχής  έκανε  προσφυγή  στο  Συμβούλιο  Επικρατε ίας  και  δυστυχώς  παρά 
το  γεγονός  ότι  δώσαμε  μεγάλη  μάχη  στο  Συμβούλιο  Επικρατε ίας 
επιχειρηματολογώντας  επί  της  ουσίας  της  προσφυγής,  το  Συμβούλιο  της 
Επικρατε ίας  έβγαλε  απόφαση  ότ ι  έπρεπε  να  γ ίνε ι  κα ινούργια  μελέτη 
περιβαλλοντ ικών  επιπτώσεων.

Δεν  υπεισήλθε  επί  της  ουσίας  αλλά  περιορίστηκε  στον  τύπο.   Οπότε 
με  βάση όλη  αυτή την  εμπειρ ία ,  γ ιατ ί  ο  φάκελος  της  αλληλογραφίας κα ι  των 
προτάσεων  των  δικών  μας  κα ι  της  επιχειρηματολογίας  της  κυρίας  που 
έκανε  την  προσφυγή  ε ίναι  μεγάλος,  με  μέριμνα  της  δικής  μας  υπηρεσίας 
συντάχθηκε  καινούργια μελέτη  περιβαλλοντ ικών  επιπτώσεων η  οποία έλαβε 
υπόψη  την  επιχειρηματολογία  της  προσφεύγουσας  και  τώρα  αυτή  τη  στ ιγμή 
βρισκόμαστε  στη  φάση  να  πάρουμε  καινούργια  έγκρ ιση  των 
περιβαλλοντ ικών  επιπτώσεων  με  βάση  τη  μελέτη  την  οριστική  που  ε ίχαμε 
συντάξει .  Εκε ί  βρισκόμαστε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κύρ ιο Αλβέρτη.   
Κος ΑΛΒΕΡΤΗΣ:
Δεν  ξέρω  αν  ε ίναι  απαραίτητο  να  σας  δ ιαβάσω  την  ε ισήγηση  την  οποία 
ούτως ή άλλως την  έχετε.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Νομίζω  αν  χρειάζεται  κάποιος  να  κάνε ι  κάποια  δ ιευκριν ιστική  ερώτηση  να 
την  κάνε ι .
Κος ΑΛΒΕΡΤΗΣ:
Καταλαβαίνω ότι  υπάρχει  κούραση γιατ ί  έχε ι  μακρύνε ι  και  ε ίμαστε μόλις  στο 
3 ο  θέμα  κα ι  επε ιδή  αναλυτ ικά  υπάρχει  στα  χέρια  σας  η  ε ισήγηση,  εμε ίς  σαν 
υπηρεσία  ε ισηγούμαστε  την  απαλλοτρίωση  των  εκτάσεων  που  ε ίνα ι 
απαραίτητες  γ ια  την  υλοποίηση  του  πολύ  σημαντικού  αυτού  έργου  της 
Σαντορίνης.  Και  παρακαλούμε να ψηφίσετε  θετικά.

Να  θέλει  βέβαια  κάποιος  κάποια  δ ιευκρίν ιση,  ευχαρίστως  να  του  τη 
δώσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έχετε το λόγο  κύριε  Συρμαλέν ιε .
Κος ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ:
Να  ρωτήσω  τον  κύριο  Αλβέρτη,  εάν  έχει  ληφθε ί  υπόψη  το  γενικό 
πολεοδομικό σχέδιο της Σαντορίνης για την  χάραξη του δρόμου.
Κος ΑΛΒΕΡΤΗΣ:
Ναι,  έχει  ληφθε ί  υπόψη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άλλος  συνάδελφος  γ ια  δ ιευκρίν ιση;   Νομίζω  ότι  εγκρ ίνουμε  τα 
ανασυνταχθέντα  τοπογραφικά  δ ιαγράμματα  των  κτηματολογικών  πινάκων 
και  πράξεων  αναλογισμού,  αν  δεν  κάνω  λάθος  κύριε  Αλβέρτη  αυτό  ε ίνα ι  το 
ένα.

Και  δύο,  η  απαλλοτρίωση  των  ακινήτων  που  απαιτούνται  γ ια  την 
υλοποίηση  της  οδού  όπως  αναφέρονται  στην  ε ισήγηση.   Αυτό  δεν  ε ίναι ; 
Κύριε Αλβέρτη,  να επαναλάβω την  πρόταση;

Εγκρίνετα ι  ως  έχε ι  το  3 ο θέμα,  ως  αναφέρεται  στην  ε ισήγηση.  Και 
διευκρ ιν ίζω  ότ ι  πρώτον,  τα  ανασυνταχθέντα  τοπογραφικά  δ ιαγράμματα  των 
κτηματολογικών  πινάκων  κα ι  πράξεων  αναλογισμού.   Δύο,  η  απαλλοτρίωση 
των  ακ ινήτων  που  απαιτούντα ι  γ ια  την  υλοποίηση  της  οδού  όπως 
αναφέροντα ι  στην  ε ισήγηση.   Συμφωνούμε;   Εγκρίνεται .  

Δυο ερωτήματα ο κύριος Χρυσόγελος.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Το  ένα  ερώτημα  ε ίναι  αν  υπάρχε ι  η  σύμφωνη  γνώμη  του  Δήμου  Θήρας, 
υπάρχε ι  γνωμοδότηση  δηλαδή  πριν  του  Δημοτικού  Συμβουλίου;   Και  το 
δεύτερο  ε ίναι  αν  υπάρχει  και  μ ια  μελέτη  δ ιαχείρ ισης  κίνησης  γιατ ί  συνέχε ια 
ανοίγουμε  δρόμους,  φαντάζομαι  ότ ι  πρέπει  να  ανοιχθεί  ένας  δρόμος,  αλλά 
υπάρχε ι  κάποια  μελέτη  για  το  κυκλοφοριακό  πρόβλημα  της  Σαντορίνης; 
Γ ιατί  ξέρω ότι  γεν ικά υπάρχει  ένα πήξιμο.  
Κος ΑΛΒΕΡΤΗΣ:
Λοιπόν,  όταν  εγκρίνονται  οι  περιβαλλοντ ικο ί  όροι  γνωμοδοτούν  πάρα 
πολλοί  φορε ίς  μεταξύ  των  οποίων  και  ο  Δήμος.  Ο Δήμος  έχε ι  γνωμοδοτήσει 
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θετικά,  δηλαδή  όλοι  φορε ίς  που  έχουν  γνωμοδοτήσει  έχουν  γνωμοδοτήσει  
θετικά.  

Εξάλλου  το  ξέρουν  όσοι  ήταν  παρόντες  και  στο  Συμβούλιο  το 
νομαρχιακό,  αυτή  η  απαλλοτρίωση  έχει  ξανά  περάσει  από  το  νομαρχιακό 
Συμβούλιο.  Απλώς κρ ίναμε. .

Δεν  έχει  αλλάξε ι  τ ίποτα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Αλβέρτη,  γ ίνατε  κατανοητός.  Η κυρία Καραμολέγκου.
Κα ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ:
Η  Σαντορίνη  ε ίναι  ένα  νησί  το  οποίο  κάθε  καλοκαίρι  προσελκύει  χ ιλ ιάδες 
επισκέπτες  όπως  γνωρίζουμε  όλοι .  Είναι  πρόδηλο  ότι  στους  εν  λόγω 
επισκέπτες  θα  πρέπει  να  παρέχεται  κάθε  ευκολία  όσον  αφορά  τη 
μετακίνησή τους στο νησί .

Ειλ ικρινά  η  κατάσταση  που  επικρατε ί  αυτή  τη  στ ιγμή  στους  δρόμους 
της  Σαντορίνης  σίγουρα  δεν  συνάδε ι . .   μπορώ  να  πω  την  άποψή  μου  κύριε 
Πρόεδρε;

Σίγουρα  το  ψηφίζουμε.  Βέβαια,  αυτό  θέλω  να  πω,  ευελπιστούμε  λέω 
λοιπόν  κύριε  Μάινα,  δεν  με  ενδιαφέρει  η  τηλεόραση,  την  άποψή  μου  θέλω 
να  πω.   ευελπιστούμε  ότι  η  υλοποίηση  της  οδού  αεροδρομίου-Οία  θα 
πραγματοποιηθεί  άμεσα  χωρίς  τ ις  συνήθεις  καθυστερήσεις  που  υπάρχουν 
σε  τέτο ιου  ε ίδους  έργα.  Γ ιατί  αυτό  που  πρέπει  να  προκρίνουμε  με  κάθε 
τρόπο ε ίναι  η  επιστροφή των  επισκεπτών στο νησί  και  όχι  το αντίθετο.

Και  θα  ήθελα  αν  μου  επιτρέπετε  γ ια  δυο  λεπτά,  γ ια  ένα  λεπτό,  να 
αναφερθώ  επιγραμματικά  σε  τρία  σοβαρά  προβλήματα  που 
αντιμετωπίζουμε  αυτή  τη  στ ιγμή  στη  Θηρασία,  γ ια  να  τα  ακούσει  ο  κύρ ιος 
Περιφερε ιάρχης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Όχι,  κυρία  Καραμολέγκου.  Ο  κύριος  Σ ιγάλας  έχει  το  λόγο.   Έχουμε  15 
θέματα.   
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Κύριε  Πρόεδρε,  θερμή  παράκληση.  Να  δώσετε  το  λόγο  να  μιλήσει  όχ ι  δυο 
λεπτά κα ι  πέντε  λεπτά κα ι  δέκα λεπτά.   
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Εντάξει ,  συζητάμε  όμως  γ ια  τη  Σαντορίνη.  Τώρα  πήγαμε  Θηρασία.  Εντάξε ι ,  
εφόσον  θέλε ι  το Σώμα έχετε  το  λόγο.
Κα ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ:
Ευχαριστώ,  κύριε  Περιφερε ιάρχη.   Λοιπόν,  επιγραμματικά  θα  αναφερθώ  σε 
τρία  σοβαρά  προβλήματα  που  αντ ιμετωπίζουμε  αυτή  τη  στιγμή  στη 
Θηρασία,  τα οποία κατ΄  εμέ. .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Δεν  το  γνώριζα  ότ ι  ε ίστε  από  τη  Θηρασία,  με  συγχωρείτε .  Νόμιζα  ότ ι  ε ίστε 
από τη  Θήρα.
Κα ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ:
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Θηρασία,  Σαντορίνη,  και  από  τα  δύο.   Λοιπόν,  πιο  συγκεκρ ιμένα. 
Γνωρίζετε  και  εσείς  κύριε  Περ ιφερειάρχα,  ότ ι  το  τελευταίο  διάστημα  τα 
δρομολόγια  του  ferry boat  νήσος  Θηρασία  δεν  εξυπηρετούν  τους  κατοίκους 
του  νησιού.  Θα  θέλαμε  να  γίνε ι  κάτι  άμεσα  γ ια  την  επίλυση  αυτού  του 
συγκεκρ ιμένου προβλήματος.

Επίσης,  το  ταχυδρομείο  ένα  μήνα  περίπου  τώρα  δεν  λε ιτουργεί .  Κάτι 
που  ε ίναι  πολύ  σημαντ ικό  κύριε  Πρόεδρε  για  τους  κατοίκους  του  νησιού 
που  δεν  εξυπηρετούνται .  Αναγκάζοντα ι  να  πάνε  στη  Σαντορίνη  γ ια  να 
εξυπηρετηθούν.

Και  τέλος,  ενώ  έχε ι  εγκρ ιθε ί  από  το  Υπουργείο  Θαλασσίων 
υποθέσεων  η  εγκατάσταση  αφαλάτωσης  στη  Θηρασία  δεν  προχωράει  η 
διαδικασία  διότι  κωλυσιεργούμε  με  διαδικαστικές  λεπτομέρε ιες.  Εάν 
μπορούσατε. .

Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κύριος Περιφερειάρχης θα σας δώσει  απάντηση.
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Τα γνωρίζω τα θέματα και  θα σας ενημερώσω,  έχω ασχοληθεί .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κύριος Σιγάλας.
Κος ΣΙΓΑΛΑΣ:
Κύριε  Πρόεδρε,  καταρχήν  όπως  ε ίπε  κα ι  ο  Γ ιάννης  ο  Αλβέρτης  έχει 
ξαναπεράσει  από  το  νομαρχιακό  Συμβούλιο,  ε ίχαμε  τοποθετηθε ί  θετ ικά, 
ε ίχαμε ψηφίσει  υπέρ.

Εκείνο  που  εμείς  σταθήκαμε  και  το  κάνουμε  κα ι  εδώ  αν  θέλετε  σαν 
βασική  προϋπόθεση  ε ίναι  ότι  αυτές  ο ι  μικροϊδιοκτησίες  οι  οποίες  θα 
«καταστραφούν»  περνώντας  αυτός  ο  δρόμος  να  υπάρξει  ε ιδ ική  μέρ ιμνα  να 
μην  καταστραφούν  τελείως  ή  εν  πάση  περιπτώσει  να  αποζημιωθούν 
πλήρως οι  άνθρωποι .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κύρ ιο Σιγάλα.  Θέλει  να τοποθετηθε ί  ο  κύρ ιος Μάινας;   
Κος ΜΑΪΝΑΣ:
Απλά  θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  εκ  των  προτέρων  το  σώμα  γ ιατί  πιστεύω 
ότι  θα  το  ψηφίσουμε  ομόφωνα.  Είνα ι  ένα  έργο  πνοής  γ ια  τη  Σαντορίνη.   13  
χρόνια προσπάθεια.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε.  Ο κύριος Αλβέρτης,  σύντομα.
Κος ΑΛΒΕΡΤΗΣ:
Να  απαντήσω  στον  κύριο  Σ ιγάλα.  Πρέπει  να  θυμάστε  ότι  πριν  δυο  χρόνια 
περίπου  όταν  ε ίχαμε  εγκρίνε ι  την  προμελέτη  κα ι  την  προμελέτη 
περιβαλλοντ ικών  επιπτώσεων  ε ίχατε  πάρει  απόφαση  σαν  νομαρχιακό 
Συμβούλιο γ ια να δεσμεύσετε  τη ζώνη διέλευσης δρόμου.   
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Εκεί ,  λο ιπόν,  ε ίχαμε  κάνει  μια  ε ισήγηση  κα ι  ε ίχαμε  πει  το  εξής  το 
οποίο  ισχύε ι  κα ι  τώρα  ως  προς  τ ις  μ ικροϊδ ιοκτησίες.  Ότι  δεν  ε ίχαμε 
αντίρρηση  όποιος  έχει  ο ικόπεδα  τα  οποία  ε ίναι  άρτια  και  ο ικοδομήσιμα  να 
μπορέσε ι  ακόμα  και  σήμερα  να  πάει  να  κτ ίσει  αυτό  που  δικαιούται  αρκεί  να  
τοποθετήσει  το  κτ ίσμα  εκτός  της  ζώνης  δ ιέλευσης  του  δρόμου.  Αυτό  ακόμα 
και  τώρα  και  μέχρι  την  ημερομηνία  που  θα  γ ίνε ι  κατάθεση  στο  Ταμείο 
Παρακαταθηκών  και  Δανείων  της  αποζημίωσης  που  θα  βγάλει  το 
Πρωτοδικε ίο ισχύει .

Άρα  δεν  υπάρχει  ούτε  η  παραμικρή  ιδιοκτησία  η  οποία  να  μπορεί  να 
κτιστε ί  κα ι  αυτή η παρέμβαση η οποία ε ίναι  βασικότατη γ ια  τη  Σαντορίνη,  το  
καταλαβαίνετε ,  να την. .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε  Αλβέρτη,  ευχαριστούμε.   Νομίζω  ότι  εγκρίνεται .   Ψηφίζουμε  όλοι ; 
Εγκρίνετα ι  ομόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθμ. Απόφασης 55/2011
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Θέμα       4      ο  
Έγκριση υποβολής προτάσεων για ένταξη στο επιχειρησιακό 

πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 των εξής έργων: 1) 
12θεσιο Γυμνάσιο Κω, 2)  προσθήκη γυμναστηρίου,  αίθουσας 
πολλαπλών χρήσεων και 3 ειδικών αιθουσών για εργαστήρια 

πληροφορικής,  φυσικής,  χημείας και  βιβλιοθήκης στο σχολικό 
συγκρότημα Απερίου Καρπάθου,  3)  βελτίωση επαρχιακής οδού Σπόα-

Ολύμπου,  4)  σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και  του Δήμου Τήνου νομού Κυκλάδων για 
την υλοποίηση του έργου «προσθήκη κατ΄ επέκταση και διαμόρφωση 

αύλιων χώρων στο 1      ο       Δημοτικό σχολείο Τήνου»  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Προχωράω  στο  τέταρτο  θέμα.  Έγκριση  υποβολής  προτάσεων  για  ένταξη 
στο  επιχειρησιακό  πρόγραμμα  Κρήτης  κα ι  Νήσων  Αιγαίου  2007-2013  των 
εξής έργων:   πρώτον,  12θέσιο Γυμνάσιο Κω.   

Δεύτερον,  προσθήκη  γυμναστηρίου,  α ίθουσας  πολλαπλών  χρήσεων 
και  τρ ιών  ε ιδικών  αιθουσών  για  εργαστήρια  πληροφορικής,  φυσικής, 
χημε ίας  κα ι  β ιβλ ιοθήκης  στο  σχολικό  συγκρότημα  Περίου  Καρπάθου.  Και 
τρ ί τον,  βελτίωση  επαρχιακής  οδού  Σπόα-Όλυμπος  υπό  έργο  εργασίες 
οδοστρωσίας  και  ασφαλτόστρωσης  οδού.  Εισηγητής  για  τα  τρία  αυτά 
συγκεκρ ιμένα ε ίνα ι ο κύριος Χατζηδιάκος.  

Και  τέταρτο,  σύναψη  προγραμματικής  σύμβαση  μεταξύ  της 
Περιφέρε ιας  Νοτίου  Αιγαίου  κα ι  του  Δήμου  Τήνου  νομού  Κυκλάδων  για  την 
υλοποίηση  του  έργου  προσθήκη  κατ΄  επέκταση  κα ι  διαμόρφωση  αύλιων 
χώρων  στο  1 ο  Δημοτικό  σχολε ίο  Τήνου  που  θα  το  ε ισηγηθε ί  ο  κύριος 
Μακρυωνίτης.  

Το λόγο  έχει  ο  κύρ ιος Χατζηδιάκος.
Κος ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ:
Ευχαριστώ,  κύριε  Πρόεδρε.   Κυρίες  και  κύρ ιο ι  συνάδελφοι ,  υπάρχει  μια 
αναλυτική  ε ισήγηση  που  έχει  έγκα ιρα  αναρτηθε ί  κα ι  την  έχουμε  πιστεύω 
όλοι .  Αναφέρε ι  κα ι  τα  αναφερόμενα  στα  Δωδεκάνησα,  τα  τρία  έργα  που 
ζητε ίται  η  έγκριση  να  ενταχθούν  στο  ΕΣΠΑ.  Αναφέρε ι  το  αντικε ίμενο,  τον 
προϋπολογισμό  του  καθενός  από  αυτά  και  ουσιαστικά  τ ις  εργασίες  που 
απαιτούνται .

Όπως  ε ισηγήθηκε  και  ο  κύριος  Περιφερειάρχης  στο  προηγούμενο 
θέμα  εκε ί  στο  ΕΣΠΑ,  υπάρχουν  κάποια  έργα  τα  οποία  ε ίνα ι  σε  εξέλ ιξη. 
Αναφέρομαι  σε  αυτά  τα  σχολικά  που  υπάρχει  αδυναμία  από  πλευράς  ΟΣΚ 
να  χρηματοδοτηθούν  κα ι  να  ολοκληρωθεί  κα ι  η  κατασκευή  κα ι  η  πληρωμή 
του έργου.

Για  το  λόγο  αυτό  κρίνεται  σκόπιμο  να  ενταχθούν  στο  ΕΣΠΑ  ούτως 
ώστε  κα ι  έγκαιρα  να  ολοκληρωθούν  κα ι  να  εκταμιευθούν  τα  απαιτούμενα 
ποσά.
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Αν  θέλετε  να  κάνω αναφορά  στην  ε ισήγηση,  λόγω  της  οικονομίας  του 
χρόνου νομίζω παρέλκε ι .  Αν  θέλετε  όμως οτιδήποτε στη διάθεσή σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Για τα α,  β,  και  γ  θέλε ι  κάποιος να  ρωτήσει  κάτι ;   Ο κύριος Κόκκινος έχε ι  το 
λόγο.
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Λοιπόν,  γ ια  το  12θεσιο  Γυμνάσιο  Κω.  Το  λέω  αυτό  γ ιατί  κάθε  έργο  έχει  τη  
δική  του  ιστορ ία  για  να  μην  μπλέξουμε  ξαφνικά  οφείλω  να  επισημάνω 
κάποια πράγματα.

Εμείς  καταρχήν  δεν  ε ίμαστε  αντ ίθετοι  να  μπει  στο  ΕΣΠΑ,  ξεκ ινάμε  με 
αυτό  το  δεδομένο.  Όμως  από  ότ ι  ε ίμαι  σε  θέση  να  γνωρίζω  τούτο  εδώ  το 
έργο  ξεκ ίνησε  πριν  δυο-τρ ία  χρόνια  και  ήταν  ενταγμένο  στον  ΟΣΚ.  Αυτή  τη 
στιγμή  έχε ι  γ ίνε ι  το  85%  περίπου  του  φυσικού  αντικε ιμένου,  μένει  μόνο  ο 
προαύλιος  χώρος  γ ιατί  πέρασα  και  το  ε ίδα  και  εχθές  κα ι  ουσιαστικά  ε ίναι 
έτοιμο  προς  παράδοση.  Μένουν  κάποιοι  λογαριασμοί ,  700-800.000,  που 
δεν έχουν πληρωθεί ;   1 .000.000.  

Το  θέμα  ε ίναι  αν  ε ίναι  επιλέξιμο  μην  γίνε ι  κανένα  μπέρδεμα,  αυτό 
ρωτώ.  Επειδή ε ίχε εμπλακεί  ο  ΟΣΚ,  ο  ΟΣΚ δεν  υπάρχει  πια.  Εγώ οφείλω να 
τα  επισημάνω  στο  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο.  Αν  ε ίναι  όλα  εντάξει ,  αυτό 
θέλουμε.  Επειδή ήταν κα ι  στον  ΟΣΚ και  ο ΟΣΚ δεν υπάρχε ι π ια,  γ ια αυτό τα 
λέω.

Τώρα  για  τη  βελτ ίωση  Σπόα-Όλυμπος,  αυτό  ε ίναι  το  κομμάτι  του 
γνωστού  έργου,  έτσι  δεν  ήταν;   Λογαριασμό  μεταφέρουμε  ή  κομμάτι  του 
έργου υλοποιήσιμο;   
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άλλος  συνάδελφος  που  θέλει  να  ρωτήσει ;   Να  ολοκληρώσει  ο  κύριος 
Μακρυωνίτης το τέταρτο κα ι  συνολικά όλα μαζ ί .
Κος ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ:
Συνάδελφοι ,  έχουμε  ένα  αί τημα  από  το  Δήμο  Τήνου  για  υπογραφή 
προγραμματικής  σύμβασης  με  την  Περιφέρε ια  Νοτίου  Αιγαίου  ώστε  να 
υποβληθεί  στο  ΕΣΠΑ το έργο «επέκταση του Δημοτικού σχολείου Τήνου».

Ο Δήμος  Τήνου  δεν  διαθέτει  την  απαραίτητη  επάρκε ια  και  παράλληλα 
να  ορίσουμε  και  επιτροπή  παρακολούθησης.  Προτε ίνεται  να  γίνε ι  δεκτό  το 
αίτημα  του  Δήμου  Τήνου  κα ι  παράλληλα  στην  επιτροπή  παρακολούθησης 
προτε ίνεται  ο  υποφαινόμενος  με  αναπληρωματικό  τον  κύρ ιο  Βίλα  και  ο 
κύριος  Βουτσίνος  από  την  πλευρά  της  διαχειρ ιστ ικής  αρχής  με 
αναπληρωματικό τον  κύριο Αλβέρτη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άλλος συνάδελφος θέλε ι  να τοποθετηθεί ;   Ερώτηση ο κύριος Συρμαλένιος.
Κος ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ:
Να  ρωτήσω  το  συνάδελφο  κύριο  Μακρυωνίτη  αν  ξέρει  επειδή  στην  Τήνο 
υπάρχε ι  οξύτατο  πρόβλημα  σχολικής  στέγης  κα ι  το  Τεχν ικό  πρόγραμμα  του 
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Δήμου  προβλέπει  3 ο Δημοτικό  σχολείο.  Ανέγερση,  κατασκευή 3 ο υ Δημοτικού 
σχολείου.

Έχουμε  εμείς  κάποια  γνώση  για  αυτό;  Γ ιατί  η  επέκταση  του  πρώτου 
εντάξει ,  ήταν  από  παλιά   ένα  ζήτημα  το  οποίο  εκκρεμούσε  αλλά  δεν 
ξέρουμε  τ ι  θα  γίνε ι  με  το ουσιαστικό το οποίο  ε ίναι  θέμα αποκέντρωσης των 
μαθητών οι  οποίο ι  σήμερα νοικ ιάζουν αίθουσες εκτός σχολε ίων κα ι  ε ίναι  μια 
απαράδεκτη κατάσταση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε,  θα απαντήσετε ;
Κος ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ:
Ναι,  δεν  γνωρίζω.  Προφανώς  το  έργο  δεν  θα  ε ίνα ι  ώριμο  γ ιατί  αν  ήταν 
ώριμο  θα  ε ίχε  γ ίνε ι  α ίτημα  και  αφορά  βέβαια  το  Δήμο,  δεν  μπορώ  να  σας 
πω κάτ ι .  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κύριος Ζωγραφίδης θέλει  ερώτηση.
Κος ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ:
Κύριε  Πρόεδρε,  θεωρώ  ότ ι  εφόσον  τα  έργα  αυτά  τόσο  της  Κω,  τόσο  της 
Τήνου  όσο  και  του  Απεριού  Καρπάθου  γ ια  τ ις  α ίθουσες  των  σχολείων  κλπ. 
πληρούν  τ ις  νόμιμες  προϋποθέσε ις  κα ι  δεν  έχουμε  μπλέξει  επειδή  ε ίνα ι 
έργα  καθυστερημένα  από  άλλα  προγράμματα  κλπ. ,  ασφαλώς  και  δεν  θα 
φέρει  κανένας αντίρρηση.

Όσον  αφορά  το  δρόμο  Σπόα-Όλυμπος  πρέπει  να  πω  στο  Σώμα  και 
ιδ ια ί τερα στους  Κυκλαδίτες  ότι  το  έργο  αυτό ε ίναι  ένα  έργο  40 ετών.  Μιλάμε  
για  ένα  δρόμο  35  χιλ ιομέτρων  και  παραπάνω.  Δηλαδή  άρχισε  πριν  την 
Εγνατ ία  οδό  η  οποία  ε ίναι  600  χ ιλ ιόμετρα,  αυτός  ο  δρόμος  ε ίναι  35 
χ ιλ ιόμετρα,  δεν  έχε ι  τελειώσει  και  ούτε  με  την  καλή  προσπάθεια  και  του 
Περιφερε ιάρχη  ο  οποίος  ε ίναι  και  επίτ ιμος  δημότης  της  Ολύμπου  κα ι  χαίρει 
μεγάλης εκτίμησης κα ι  από τον  ομιλούντα και  από τους κατοίκους δυστυχώς 
δεν θα τελειώσει .

Πρέπει  να  σας  πω δε  ότι  εφέτος  παρά  το  ότι  ήταν  σε  εξέλ ιξη  το  έργο 
ο  Δήμος  Καρπάθου  εξάντλησε  όλα  τα  καύσιμα  που  ε ίχε  γ ια  να  ξεμπαζώνει 
το δρόμο.   

Γ ια  αυτό  θερμή  παράκληση,  εκτός  από  την  οδοστρωσία,  εκτός  από 
την  ασφαλτόστρωση  πρέπει  να  μπουν  ο ι  μπάρες,  πρέπει  να  γίνουν  ο ι 
κουνέτες,  δεν  ξέρω  πως  λέγονται .  Αλλά  πρέπει  να  μπουν  και  μερικά 
πλέγματα  τουλάχιστον  στο  σημείο  που  δεν  θα  ολοκληρωθεί ,  κύριε 
Περιφερε ιάρχη,  το  έργο  διότι  ε ίναι  θέμα  ασφάλε ιας  των  κατοίκων.  Και  ε ίναι 
ντροπή  πια  αυτό  το  έργο  να  το  λέμε  κα ι  να  το  επαναλαμβάνουμε.  Έχετε 
αναλώσει  και  πιστεύω πολλά από τα μαλλιά σας που έγιναν άσπρα είναι  κα ι 
από αυτό το έργο.

Για αυτό παρακαλώ τους συναδέλφους να ψηφίσουν θετ ικά.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε  Ζωγραφίδη,  ευχαριστούμε  έγ ινε  κατανοητό.  Ο κύριος  Περδικάρης έχε ι 
το λόγο.
Κος ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ:
Καταρχήν  ως  προς  την  κοινωνική  αναγκαιότητα  να  το  πω  έτσι  των 
συγκεκρ ιμένων  έργων  δεν  υπάρχει  από  κανέναν  καμιά  αμφισβήτηση  και 
συμφωνούμε  φαντάζομαι  όλοι  μας,  ήδη ε ίναι δηλωμένο.

Όμως  παρόλα  αυτά  θεωρούμε  σκόπιμο  ότι  δεν  πρέπει  να  μην 
επισημάνουμε τα εξής:   Το ότ ι  αρκετά από αυτά τα έργα ήδη επισημαίνονται 
και  από  την  ε ισήγηση,  αναφέρεται  ξεκάθαρα  ότ ι  βρ ίσκοντα ι  σε  φάση 
αποπεράτωσης.  Παρόλα  αυτά  υπάρχουν  χρωστούμενοι  λογαριασμοί  γ ια 
εργασίες  που  έχουν  εκτελεστεί  κλπ.   Γ ια  το  ότ ι  καρκινοβατούν  τέτοιου 
ε ίδους έργα πολύ περισσότερο ο δρόμος Σπόα-Ολύμπου Καρπάθου,  γ ια την 
ολοκλήρωσή τους.

Το  ότ ι  καρκινοβατούν  πολλά  επί  αρκετά  χρόνια,  υπάρχουν 
συγκεκρ ιμένοι  λόγοι .  Και  κάποιες  χαρακτηριστικές  αι τ ίες  και 
χαρακτηριστ ικοί  παράγοντες  ε ίνα ι  κατά  τη  γνώμη  μας  η  μη  επιλεξιμότητα 
τέτοιου  ε ίδους  έργα  που  έχουν  να  κάνουν  με  κοινωνικές  ανάγκες  δεν  ε ίνα ι 
και  τόσο  επιλέξιμα  με  τα  κριτήρ ια  που  πολλές  φορές  κα ι  σε  άλλα  θέματα 
έχουμε  αναφέρει  από  τ ις  επίσημες  κυρ ίαρχες  πολιτ ικές.  Τα  κρ ιτήρια  με  τα 
οποία εντάσσονται  κα ι  τη  δ ιάθεση των πόρων σε τέτοιου ε ίδους έργα.

Άλλη  βασική  αι τ ία  ε ίνα ι  οι  δ ιαδικασίες  που  ακολουθούνται  γ ια  την 
αναζήτηση  πόρων,  δ ιάφορων  πηγών  χρηματοδότησης,  «γραφειοκρατικών» 
διαδικασιών  γιατ ί  δεν  ε ίναι  ουρανοκατέβατες,  θεόσταλτες  αυτές  οι 
διαδικασίες  οι  γραφειοκρατίες .  Είναι  ακρ ιβώς  από  το  γεγονός  ότι 
αναζητούμε  από  χίλ ιες  δυο  μερ ιές  πηγές  χρηματοδότησης  ενώ 
επαναλαμβάνουμε  για  άλλη  μια  φορά,  η  άποψη  η  δ ική  μας  ε ίναι  ότι  πρέπει 
να  ε ίναι  μία  μοναδική,  αποκλειστ ική  σχεδόν  πηγή  χρηματοδότησης  ο 
κρατικός προϋπολογισμός.

Και  ο ι  αυτοδιοικήσεις  εάν  ήταν  πραγματικές  αυτοδιοικήσεις  να 
προγραμματίζουν  και  να  ι εραρχούν  τ ις  ανάγκες  του  τόπου  τους,  με  βάση 
αυτό να προχωρούν κα ι  στην  χρηματοδότηση των απαιτούμενων έργων.

Αυτός  ο  περ ιβόητος  δημοκρατικός  προγραμματισμός  έχε ι 
τσαλαπατηθεί  από  αυτούς  τους  ίδ ιους  που  έχουν  πλασάρει  την  ορολογία. 
Ενώ  ένας  πραγματικά  δημοκρατικός  προγραμματισμός  θα  έπρεπε  να 
ακολουθούσε αυτή τη διαδικασία που ε ίπα πριν.  

Το  αντίθετο  όμως  συμβαίνε ι  και  ε ίνα ι  μια  βασική  αι τ ία  αυτό  γ ια  το  ότι  
καρκινοβατούν  τα  έργα.   Και  μ ια  άλλη  αιτ ία  που  βγάζουν  αναφυλαξία 
πολλοί  μέσα  εδώ  συχνά,  ε ίναι  η  ανυπαρξία  δημόσιου  κατασκευαστικού 
φορέα γ ια όλα αυτά τα έργα που ε ίναι  δημόσιου ενδιαφέροντος.

Το  γεγονός  ότ ι  όσον  αφορά  τα  σχολε ία  γ ια  παράδε ιγμα  μελετητ ικός 
φορέας  κα ι  γ ια  την  παρακολούθηση  θα  έπρεπε  να  ήταν  ο  ΟΣΚ,  έχει 
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ουσιαστικά  δ ιαλυθεί ,  έχει  ξεφύγει  εντελώς  από  αυτή  την  αρμοδιότητα,  τα 
έχει  παρατήσει .

Ένα άλλο  βασικό στοιχείο  που  θέλω να  βάλω πέραν  από αυτούς  τους 
προβληματισμούς  ε ίνα ι  το  εξής  που  εξαρτάται  κα ι  η  δική  μας  τοποθέτηση  η 
τελική  επί  της  ψηφοφορίας  του  θέματος.  Οι  όροι  γ ια  την  ένταξη, 
αναφερθήκαμε  ήδη  στο  πρώτο  θέμα  μέσα  στη  δ ιαδικασία  λέει  κα ι  η 
ε ισήγηση  γ ια  το  ΕΣΠΑ,  ότι  κάνουμε  αίτηση  να  ενταχθούν  κάποια  έργα  στο 
ΕΣΠΑ.

Υπάρχουν  κρ ιτήρια  κα ι  προϋποθέσεις  γ ια  να  ενταχθούν.  Αυτά  τα 
κριτήρ ια  θα  ξανά  έρθουν  στο  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο;   Γ ιατί ,  λέω  το  εξής,  
να  γίνω  συγκεκρ ιμένος.  Ότι  αν  πρόκει τα ι  γ ια  παράδε ιγμα  προκειμένου  να 
ενταχθεί  η  χρηματοδότησή  τους  στο  ΕΣΠΑ  να  μπουν  ζητήματα  μετά  την 
ολοκλήρωση  των  έργων  για  τη  χρήση  κα ι  τη  δ ιαχείρ ισή  τους,  ανάμιξη, 
εμπορευματοποίηση  ουσιαστικά  και  ανάμιξη  κα ι  ιδ ιωτικών  φορέων  κλπ. 
όπως ε ίναι  οι  συμπράξεις δημόσιου- ιδιωτικού φορέα. .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Στα  σχολεία  θα  γ ίνε ι  αυτό;   Και  πού  να  ξέρω  εγώ  τ ι  θα  γ ίνε ι  και  πού  να 
ξέρει  το Σώμα,  κύριε Περδικάρη;
Κος ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ:
Δεν  το  βάζω σαν  ερώτηση,  λέω το  εξής:   Γ ια  εμάς ε ίναι  βασικό  κρ ιτήριο  γ ια 
το αν εγκρ ίνουμε ένα τέτο ιο έργο,  την  ένταξή του στο ΕΣΠΑ ή όχι  από το αν 
θα  συναρτηθε ί  από  την  επιτροπή  διαχείρ ισης  κλπ.  ή  δ ιαχειρ ιστική  αρχή 
προκε ιμένου  να  ενταχθε ί  κα ι  να  χρηματοδοτηθεί  μπαίνουν  τέτοιου  ε ίδους 
όροι  που για εμάς θα ήταν απαράδεκτοι .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Είναι  τρ ία  σχολεία  και  ένας  δρόμος.  Εάν  τώρα  αυτά  τα  δώσουν  σε  ιδ ιώτες, 
εγώ θα ξέρω;   Το Περιφερειακό Συμβούλιο;
Κος ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ:
Δεν  αναφέρομαι  γ ια  την  κατασκευή  τους  σε  εργολαβία  ή  όχι .   Γ ια  το  μετά. 
Έχε ι  σημασία γ ια  εμάς κα ι  ε ίναι…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε,  κύριε Περδικάρη,  ευχαριστούμε.
Κος ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ:
Καμία αντ ίρρηση εάν επρόκει το να συνεχίσουν με την  κλασική. .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε,  ο  κύριος  Χρυσόγελος  και  τελε ιώνουμε  το  θέμα.  Έχει  ζητήσει 
και  ο κύρ ιος Δαδάος και  κλείνε ι .
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Είναι  σίγουρο  ότι  μπορεί  ένα  έργο  το  οποίο  έχει  ενταχθεί  προηγουμένως 
κάπου  αλλού  να  μπει  τώρα  στο  συγκεκρ ιμένο  πρόγραμμα;   Γ ιατί  το  κείμενο 
λέει  ότι  το  έργο  έχε ι  σε  μεγάλο  βαθμό  εκτελεστεί  κλπ.   Μην  βρεθούμε  να 
έχουμε  ψηφίσε ι  κάτι  το  οποίο  μετά  δεν  μπορεί  να  γίνε ι .  Δηλαδή  αν  υπάρχε ι  
γνωμοδότηση από τη  νομική υπηρεσία.
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Και  να  πω  και  κάτ ι  άλλο.  Νομίζω  ότι  πρέπει  από  εδώ  και  πέρα, 
εντάξει  αυτό  από  ότ ι  καταλαβαίνω  έχει  προχωρήσει ,  αλλά  δεν  μπορεί  στο 
νότιο  Αιγα ίο  να  φτιάχνουμε  σχολεία  τα  οποία  θα  λένε  λεβητοστάσιο, 
πετρέλαιο  κλπ.   Υπάρχουν  τόσες  άλλες  μορφές  ανανεώσιμης  ενέργε ιας  κα ι 
ε ίναι  κρίμα να μιλάμε γ ια πετρέλαιο.  
Κος ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ:
Να  ξεκ ινήσω  από  το  τελευταίο,  ε ίναι  σωστή  η  παρατήρηση  πλέον  τώρα  με 
την  πράσινη  ανάπτυξη  κα ι  με  τ ις  δράσεις  που  γίνοντα ι  όσον  αφορά  την  
εξοικονόμηση  ενέργειας.  Είνα ι  όμως  παλιές  μελέτες,  ε ίνα ι  σε  εκτέλεση 
αυτών των  μελετών.

Τώρα,  όσον  αφορά  το  αν  ε ίναι  σε  άλλο  πρόγραμμα,  έχουμε  έγγραφο 
του ΟΣΚ ο οποίος ΟΣΚ μας εκφράζει  την  αδυναμία χρηματοδότησης και  μας 
παρακαλεί  να  τα  εντάξουμε  στο  ΕΣΠΑ.   Άρα  ο  προηγούμενος  φορέας  ο 
οποίος ε ίχε αναλάβε ι  τη  χρηματοδότηση ο  ίδ ιος μας προτρέπει . .

Και  κλείνω,  όσον  αφορά  την  απάντηση  στον  κύριο  Περδικάρη  για  την  
μετά,  εννοεί ται  ότ ι  εντάσσονται  αυτά  εκ  του  νόμου  πλέον  και  του 
Καλλικράτη  τα  σχολε ία  όλα  παραχωρούνται  στη  διαχείρ ιση  των  δήμων. 
Είναι  τρε ις  σχολικές  μονάδες  και  της  Κω  και  το  περ ί  της  Καρπάθου  ε ίναι 
στο  παραδοσιακό  σχολείο  η  προσθήκη  της  αίθουσας  εκεί  και  ε ίναι  μάλιστα 
καταπληκτ ική  η  δουλειά που έχε ι  γ ίνε ι  κα ι  εκε ί .

Πιστεύω το ίδ ιο έχει  γ ίνε ι  και  στην  Τήνο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε,  κύριε Χατζηδιάκο.   Ο κύριος Δαδάος ήθελε  να τοποθετηθεί .
Κος ΔΑΔΑΟΣ:
Κύριε  Πρόεδρε,  καταρχάς  έχω  την  άποψη  ότι  όλα  αυτά  τα  έργα  τα  οποία 
αναφέροντα ι  εφόσον  πληρούν  τη  νομιμότητα  εμείς  δεν  θα  έχουμε  κανένα 
πρόβλημα να τα ψηφίσουμε.

Εκείνο  που  με  προβληματίζε ι  καταρχάς  ε ίνα ι  εάν  υπάρχε ι  δυνατότητα 
να  ενταχθούν  μέσα  στο  ΕΣΠΑ.   Αυτό  ε ίναι  ένα  ερωτηματικό,  δεν  το  ξέρω. 
Μήπως μετά την  αδυναμία του Οργανισμού Σχολικών  Κτιρ ίων να  φτάσει  στο 
επιθυμητό  αποτέλεσμα  δεν  ξέρουμε,  εγώ  τουλάχιστον  δεν  έχω  πειστε ί  εάν 
μπορούν  να  ενταχθούν  στο  ΕΣΠΑ.  Έχω  ένα  ερωτηματικό.  Εφόσον  λέτε 
εσε ίς  ότι  ε ίνα ι  εξασφαλισμένο  και  μπορούμε  να  τα  εντάξουμε  στο  ΕΣΠΑ εγώ 
πείθομαι με αυτά που λέτε  εσε ίς .  

Και  μια  δεύτερη  παρατήρηση  που  θέλω  να  κάνω  ε ίναι  αυτά  που 
φαίνονται  κα ι  πρέπει  να  τα  πούμε  εδώ,  τα  αρνητικά  του  Καλλικράτη.  Και 
ποια  ε ίναι  αυτά  τα  αρνητικά;   Δηλαδή  βλέπουμε  στην  τελευτα ία  παράγραφο 
για  το  τελευταίο  έργο  της  Τήνου  που  λέει  ο  Δήμος  Τήνου  δεν  διαθέτε ι  τον 
αναγκαίο  γ ια  την  υλοποίηση  του  έργου  πιστοποιητ ικό  δ ιαχειρ ιστικής 
επάρκε ιας.

Και  ρωτώ  εγώ,  ο ι  περισσότεροι  δήμοι  δηλαδή  στερούνται  τέτο ιο 
πιστοποιητ ικό  επάρκειας.  Άρα δεν  μπορούν να  ε ίναι  φορε ίς  υλοποίησης του 
έργου,  τελικής  υλοποίησης  του  έργου.  Και  δ ιερωτώμαι  πως  θα  προχωρήσει 
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αυτό  το  πρόγραμμα  όταν  στερεί ται  τέτοιου  πιστοποιητικού  το  μεγαλύτερο 
κομμάτι  των  δήμων,  τα  κονδύλια  με ιώνονται  και  αυτομάτως  μειώνετα ι  και  ο 
αρ ιθμός των  τεχνικών.

Δηλαδή,  μετά  τ ις  τελευταίες  μετατάξε ις  που  ε ίχαμε  μετά  από  το 
πρόγραμμα  Καλλικράτης  φάνηκε  καθαρά  ότ ι  το  μεγαλύτερο  κομμάτι  των 
τεχν ικών  πήγε  στους  δήμους  κα ι  ένα  άλλο  κομμάτι  έφυγε  εκτός  νομού  και 
μιλάω  γ ια  το  νομό  Κυκλάδων,  έφυγε  δηλαδή  το  χάσαμε.   Γ ια  τον  α,  ή  β 
λόγο  βγήκε  εκτός νομού.

Και  ρωτώ,  με  τρία  αρνητικά  στοιχεία  πως  μπορεί  να  υλοποιηθεί  αυτό 
το  πρόγραμμα το  οποίο  συζητούσαμε σαν πρώτο θέμα κα ι  φάγαμε  3,5  ώρες 
όταν  έχουν  με ιωθεί  τα  χρήματα,  δηλαδή  δεν  υπάρχουν  λεφτά.  Όταν  οι 
περισσότεροι  δήμοι  κοντεύε ι  να  τελειώσει  το  ΕΣΠΑ,  το  εθν ικό  δηλαδή 
στρατηγικό  πλαίσ ιο  αναφοράς  κοντεύε ι  να  τελειώσει ,  φτάσαμε  στο  τέλος,  
και  οι  δήμοι  ακόμη δεν  έχουν πάρε ι πιστοποίηση.  

Αυτά  όλα  ε ίναι  ερωτηματικά  τα  οποία  ε ίναι  μέσα  μου  κα ι  δεν  ξέρω 
πρέπει  να  απασχολούν  κα ι  τους  περ ισσότερους  συναδέλφους.  Ας 
ευχηθούμε  τουλάχιστον  ότ ι  θα  φτάσουμε  σε  ένα  αίσιο  τέλος  κα ι  ότι  τα 
προβλήματα τα οποία θα παρουσιάζονται  θα ε ίναι  λ ιγότερα.  

Γ ιατί  εγώ  κανονικά  έπρεπε  να  ρωτήσω  τον  Διευθυντή  του 
προγραμματισμού  περιβάλλοντος  και  υποδομών  τον  κύρ ιο  Αλβέρτη,  το 
προσωπικό το  οποίο  έχει  μετά  την  μεταφορά κα ι  της  ΤΥΔΚ στην  Περιφέρε ια 
αρκε ί  γ ια  να  ανταποκριθε ί  σε  τέτοιες  διαδικασίες;   Διότι  αύριο-μεθαύριο  θα 
παρουσιαστεί  άλλος  ένας  Δήμος  και  θα  μας  πει  κύρ ιε  εγώ  δεν  μπορώ.  Και 
εφόσον  έχουμε  προβεί  σε  μια  τέτο ια  πράξη  πρέπει  να  πράξουμε  το  ίδ ιο  κα ι 
γ ια τον  άλλο Δήμο.  Μπορεί  να ανταποκριθεί ;

Ας  μας  απαντήσει  ο  κύριος  διευθυντής  γιατ ί  εγώ  δεν  ξέρω.   Είνα ι  ένα 
θέμα  της  Μήλου,  θα  δεί τε  τ ι  εξέλιξη  πήρε  και  έρχονται  πάλι  σε  εμάς  στην 
Περιφέρε ια .  Αυτό  ρωτώ.  Αυτά  τα  ερωτηματικά  έθεσα,  κύριε  Πρόεδρε,  διότι 
μπορε ί  πολύ  σύντομα  να  έρθε ι  το  ίδ ιο  θέμα  κα ι  από  άλλον  Δήμο.  Αν  
μπορούμε  να  ανταποκριθούμε  δ ιότ ι  πρέπει  να  φερθούμε  ισότιμα  κα ι  γ ια 
τους δυο,  τους τρεις,  που θα παρουσιαστούν.

Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  τον  κύρ ιο  Δαδάο.  Νομίζω  ότι  το  θέμα  τελείωσε.  Εγκρίνετα ι 
ομόφωνα ως έχε ι  στην  ε ισήγηση.   Εντάξε ι ;   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθμ.  Απόφασης 56/2011 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Προχωράω.  Θα  παρακαλέσω  το  Σώμα  να  δώσουμε  μια  ώρα  παράταση. 
Συμφωνούμε;   Συνεχίζω.   
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:
Διαδικαστικά  θέλω  να  προτείνω  το  εξής,  δεν  το  λέω  γ ια  σήμερα  γ ια  το 
σημερινό  Συμβούλιο.  Αλλά  γεν ικά  επειδή  βλέπω  τώρα  ότι  πάμε  στην 
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ανάγκη  εμβόλιμων  συμβουλίων  καλό  θα  ε ίνα ι  να  προβλέπουμε  ίσως  δυο 
μέρες  συνεχε ίς  γ ιατί  όταν  έχουμε  20  θέματα  και  η  μετακίνηση  ε ίνα ι  πολύ 
πιο δύσκολη. .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θα το κοιτάξουμε,  εάν γίνεται  να ι .   
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:
Δεν λέω για αυτή τη  φορά αλλά να το προβλέπουμε.
Κος ΔΑΔΑΟΣ:
Κύριε  Πρόεδρε,  κα ι  η  Περιφέρεια  Ιον ίων  Νήσων  έχει  υ ιοθετήσει  μου 
φαίνετα ι να γ ίνετα ι σε δυο μέρες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Σε δυο μέρες,  θα το  δούμε.   

Θέμα 8      ο  
Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 60 ατόμων

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνεχίζω  στο  8 ο θέμα.   Καθορισμός  ε ιδικοτήτων  για  την  πρόσληψη 
προσωπικού  με  σύμβαση  εργασίας  ιδ ιωτικού  δ ικαίου  ορισμένου  χρόνου  60 
ατόμων.  Επειδή επείγε ι .  

Ο κύριος Περιφερειάρχης έχει  το λόγο.
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Κύριε  Πρόεδρε,  με  την  απόφαση  10/2011  του  Περιφερε ιακού  Συμβουλίου 
θυμάστε  ότι  πήραμε  μια  απόφαση  γ ια  πρόσληψη  συμβασιούχων  το  2011. 
Και  εγκρ ίθηκαν  οι  π ίνακες  που  αφορούσαν  το  αίτημα  της  Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου για την  πρόσληψη αυτού του εποχιακού προσωπικού.

Όπως  μας  ανακοινώθηκε  από  το  Υπουργε ίο  Εσωτερ ικών,  ε ίχαμε 
ζητήσει  150  περίπου  συμβασιούχους,  μας  εγκρίθηκαν  60.   Και  βεβαίως 
εμείς  πρέπει  να  καθορίσουμε  τ ις  αντ ίστοιχες  ε ιδικότητες  τ ις  οποίες  πρέπει 
να προκηρύξουμε.  

Λοιπόν,  μετά  από  τα  παραπάνω και  έπε ιτα  από  την  επεξεργασία  των 
αιτημάτων  των  υπηρεσιών  της  Περιφέρειας  Νοτίου  Αιγαίου  ε ισηγούμαστε 
τον  καθορισμό των  ε ιδικοτήτων των  ατόμων που θα προσληφθούν  με σχέση 
εργασίας ιδ ιωτικού δικαίου όπως παρακάτω και  π ιστεύω ότ ι  έχετε  στα  χέρια 
σας την  ε ισήγηση.  

Τώρα,  γ ίνετα ι  κα ι  μια  εξε ιδ ίκευση  για  τη  θέση  ΤΕ  γεωπονίας  από  τ ις 
δύο  προβλεπόμενες  για  τη  διεύθυνση  αγροτικής  ο ικονομίας  και 
κτην ιατρ ικής  στη  Σύρο,  πρέπει  να  ε ίνα ι  της  ε ιδικότητας  ιχθυοκομίας  αλιε ίας 
προκε ιμένου για τη λει τουργία του τμήματος αλιε ίας.

Η  θέση  ΤΕ  γεωπονίας  στη  διεύθυνση  κτην ιατρ ικής  Ρόδου  πρέπει  να 
ε ίναι  της  ε ιδικότητας  ζωικής  παραγωγής  προκε ιμένου  για  τη  συνδρομή  στο 
έργο του κτην ιάτρου.
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Η  μια   θέση  ΠΕ  Διοικητικού,  οικονομικού  της  διεύθυνσης  μεταφορών 
και  επικοινωνιών  Σύρου  κα ι  μια  θέση  ΠΕ  Διο ικητ ικού  λογιστικού  Ρόδος 
πρέπει  να  έχει  ε ιδ ίκευση  σε  ναυτ ιλ ιακά  θέματα  δεδομένου  ότ ι  σύμφωνα  με 
το  άρθρο  205  παρ.  του Ν.  3852/10  Καλλικράτης  από 1/7/2011  η  Περιφέρε ια 
Νοτίου  Αιγαίου  ε ίναι  αρμόδια  για  τον  σχεδιασμό,  την  έγκρ ιση  και  την 
παρακολούθηση  των  σχεδίων  των  αντ ιπερ ιφερειακών  συγκοινωνιών. 
Σημειώνουμε  ότ ι  στην  Περιφέρε ια  νοτ ίου  Αιγα ίου  δεν  υπηρετεί  προσωπικό 
με ανάλογη  ε ιδίκευση.

Και  της  Καρπάθου  ΤΕ  ζωικής  παραγωγής.   Παρακαλώ  γ ια  την 
έγκριση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  τον  κύρ ιο  Περιφερε ιάρχη.  Είνα ι  36 γ ια  τα  Δωδεκάνησα κα ι  24 
για το νομό Κυκλάδων.   Ερωτήσεις;   Ο κύριος Κόκκινος.
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Η διαδικασία πρόσληψής τους πως θα ε ίναι ;
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Με προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άλλος συνάδελφος που θέλει  να κάνει  ερώτηση;   Ο κύριος Μπιζάς.
Κος ΜΠΙΖΑΣ:
Ερώτηση εκτός μικροφώνου.
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
8 μήνες.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:
Ερώτηση εκτός μικροφώνου.  
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Με  την  αρμοδιότητα  της  ενδοεπικοινωνίας  θα  καθίσουμε  κάτω  και  θα 
σχεδιάσουμε  και  θα  πάρουμε  και  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
προκε ιμένου  ο  σχεδιασμός  να  ε ίναι  τέτο ιος  που  να  μας  εξυπηρετεί  κ ιόλας.  
Έχουμε δουλε ιά μπροστά μας μπόλικη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άλλος ερώτηση;   Ο κύριος Χρυσόγελος  και  μετά κύριε  Δαδάο.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Πως καταλήξαμε τους 150,  τ ις  συγκεκριμένες αυτές ε ιδικότητες;   Γ ιατί  στους 
60  οι  15  ε ίνα ι  Διο ικητ ικού  λογιστ ικού.  Δηλαδή  δεν  ε ίχαμε  ανάγκη  άτομα  πιο 
στρατηγικού  χαρακτήρα  κα ι  καταλήγουμε  πάλι  στο  γραφειοκρατικό 
χαρακτήρα;   

Δηλαδή  φοβάμαι  ότι  ενώ  συζητάμε  γ ια  οργανισμό  της  Περιφέρε ιας 
πάμε  να  συμπληρώσουμε  το  γραφειοκρατικό  μηχανισμό  ενώ  θέλουμε  και 
λέμε  ότ ι  δεν  έχουμε  ούτε  γ ια  Περιφερε ιακό,  ούτε  γ ια  αναπτυξ ιακό 
σχεδιασμό.  Δυο  ε ίναι  γ ια  περιβαλλοντ ικούς,  δηλαδή  μήπως  και  οι 
υπηρεσίες  έχουν  μια  κεκτημένη  ταχύτητα  να  προτε ίνουν  κα ι  άλλους 
ανθρώπους να βοηθάνε  στα δ ιο ικητ ικά;
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έγινε  κατανοητό,  ο κύριος Περιφερειάρχης.
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Συνήθως,  κύριε  Χρυσόγελε,  ξέρετε  ότι  ο ι  ο ικονομολόγοι  ε ίναι  αυτοί  οι 
οποίοι  έχουν  κα ι  την  αρμοδιότητα  για  την  περιφερε ιακή  ανάπτυξη  μαζί  με 
τους περιφερε ιολόγους,  τους περ ιβαλλοντολόγους κλπ.   Αυτό ε ίναι το ένα.

Λέω ότι  αυτή τη  στιγμή το μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχουμε ε ίναι  ότι 
όλες  οι  υπηρεσίες  πρέπει  να  έχουν  ο ικονομολόγους  ή  λογιστές.   Όλες  οι 
υπηρεσίες .   Με  το  σύστημα  το  οποίο  υπάρχει  τώρα  πρέπει  και  μάλιστα  με  
το  δ ιπλογραφικό,  πρέπει  όλες  ο ι  υπηρεσίες  να  έχουν  όλες  από  έναν 
οικονομολόγο  ή έναν ο οποίος να ξέρε ι  από λογιστικά.  

Αυτή  τη  στιγμή  το  πρόβλημα  το  οποίο  έχουμε  όπως  θα  δεί τε ,  
καταρχάς  πρέπει  να  πω  ότι  τα  αιτήματα  ε ίνα ι  α ι τήματα  των  υπηρεσιών  των  
διευθυντών.   Όπου βάλαμε  θέσε ις  ε ίνα ι  θέσεις  που διαπιστώσαμε ότι  όντως 
υπάρχε ι πρόβλημα.

Δεύτερον,  ξέρετε  ότι  αυτοί  οι  υπάλληλοι  δεν  υπογράφουν,  δεν 
μπορούν  να  υπογράψουν.  Άρα  κατά  κάποιο  τρόπο  κάνουν  τη  λάντζα  και 
άλλοι  υπογράφουν.   Που σημαίνει  ότι  παίζουν έναν βοηθητικό  ρόλο.

Βεβαίως  σε  πολλές  από  τ ις  υπηρεσίες  τ ις  οποίες  στελεχώνουμε  ε ίναι 
τέτοια  η  ανάγκη  όπου  δεν  μπορούμε  να  κάνουμε  διαφορετικά.  Δηλαδή 
έχουμε  υπηρεσίες  οι  οποίες  χωρίς  τη  βοήθεια  έστω  αυτών  των 
συμβασιούχων δεν  μπορούν να λει τουργήσουν.

Βέβαια  πρέπει  να  σας  πω  ότι  και  στη  τελευτα ία  συνάντηση  που  ε ίχα 
με  τον  κύριο  Καστανίδη  του  ε ίπα να  λάβει  υπόψη  του  την  ιδ ια ιτερότητα  του 
χώρου  και  κυρίως  να  κάνει  μ ια  προβολή  της  στελέχωσης  όλων  των 
περιφερειών  κα ι  αναλόγως  να  πράξη.  Και  ότ ι  εν  πάση  περιπτώσει ,  όσες 
θέσεις  δώσουνε  μονίμων  υπαλλήλων  πρέπει  να  μην  πάρουν  υπόψη  τους 
όπου  σε  περιφέρε ιες  που  ε ίναι  πληθυσμιακά  τουλάχιστον  στο  ίδ ιο  επίπεδο 
με  εμάς,  έχουν  750  κα ι  800  υπαλλήλους  ενώ  εμείς  με  την  πολυνησία  μας 
έχουμε 490 αυτή τη  στ ιγμή.

Και  πρέπει  να  πω  ότι  μας  δώσανε  αυτές  τ ις  θέσε ις ,  τ ις  60  έστω,  στ ις  
άλλες  περιφέρειες  δώσανε  5,  10.  Είμαστε  ο ι  μόνοι  που  παίρνουμε  τόσο 
κόσμο.  

Αυτά  ζητάνε  οι  διευθυντές  γ ια  να  λει τουργήσουν,  δεν  μπορούν  να 
κάνουν δ ιαφορετικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κύριος Δαδάος θα κάνε ι  την  ερώτηση και  μετά.
Κος ΔΑΔΑΟΣ:
Κύριε  Πρόεδρε,  εκείνο  το  οποίο  ε ίμαι  ο  τελευταίος  ο  οποίος  θα 
αμφισβητήσει  τ ις  επιλογές  κα ι  τ ις  απόψεις  των  υπηρεσιών  μας,  της 
Περιφέρε ιας. 

Αλλά  όταν  εδώ  ερχόμαστε  κα ι  φωνάζουμε  κατά  δ ιαστήματα  ότι 
υπάρχε ι  έλλειψη  τεχνικών,  ε ίναι  το  θέμα  το  οποίο  ε ίπα  και  προηγουμένως,  
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και  γκρ ιν ιάζουμε,  ε ίναι  εδώ  και  ο  διευθυντής  προγραμματισμού 
περιβάλλοντος  κα ι  υποδομών  να  μας  πει ,  γκρ ιν ιάζουμε  γ ια  τεχν ικούς. 
Εξετάζοντας λεπτομερώς δεν βλέπω έναν Τεχνικό  μέσα.  

Δηλαδή,  μιλάμε  τώρα  γ ια  τη  δ ιεύθυνση  τεχν ικών  έργων  και  ζητά 
Διο ικητ ικού λογιστ ικού κλπ.  και  δεν  ζητάει  έναν Τεχνικό.  Δεν  ε ίδα ούτε  έναν 
πολεοδόμο,  ούτε  ένα  τοπογράφο  Μηχανικό  ούτε  ένα  πολιτ ικό  Μηχανικό  στα 
60  άτομα.   Λέω  ε ίναι  σύμπτωση  αυτό  το  πράγμα,  έχουμε  επάρκεια  σε 
τεχν ικούς  και  δεν  ζητάμε;   Αν  αυτό  συμβαίνει ,  εντάξει .  Μην  έρθουμε  όμως 
αύριο-μεθαύριο  και  γκρ ιν ιάζουμε  όταν  έρθουν  ο ι  δήμοι ,  αυτό  που  σας  ε ίπα, 
και  ζητάνε βοήθεια και  πούμε εμε ίς δεν  έχουμε τεχνικούς.
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Κύριε  Δαδάο,  τ ις  προτάσεις  τ ις  καταθέσανε  ο ι  δ ιευθυντές  των  αντίστοιχων 
υπηρεσιών.  
Κος ΔΑΔΑΟΣ:
Εγώ το  ε ίπα,  θα  ε ίμαι  ο  τελευταίος  που  θα αμφισβητήσω τ ις  επιλογές.  Αλλά 
μην  έρθουμε  αύριο-μεθαύριο  και  δημιουργηθεί  θέμα  στο  Περιφερε ιακό 
Συμβούλιο  γ ια  αυτό  το  συγκεκρ ιμένο.  Να  μην  υπάρχει  ούτε  ένας  πολιτ ικός 
Μηχανικός  κα ι  ε ιδ ικά  στη  διεύθυνση  τεχν ικών  έργων;   Άρα  έχουμε 
επάρκε ια .
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Κύριε  Δαδάο,  ξέρετε  ότι  θέλουμε  να  τρέξουν  τα  έργα  και  βεβαίως  θα 
παρακολουθούμε.   Εκε ί  ε ίναι  το  μεγάλο  στοίχημα  που  δ ίνουμε.  Άρα  θα 
έπρεπε να ε ίχαμε πρόβλημα να το  καλύψουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κύριος Καμπανής ερώτηση.
Κος ΚΑΜΠΑΝΗΣ:
Να  ερωτήσω  το  εξής,  επε ιδή  παρατηρώ  ότ ι  οι  θέσεις  οι  περ ισσότερες  ε ίνα ι 
από  ΤΕΙ ,  εάν  δεν  υπάρχουν  υποψηφιότητες  θα  παρθούν  άτομα  με 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση;  
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Όχι,  όχ ι .  Οι  ΠΕ  ε ίναι  ΠΕ,  ο ι  ΤΕ  ε ίναι  ΤΕ.    Υπάρχουν  ε ιδικότητες  όπου  τ ις 
βγάζει  μόνο το ΤΕΙ ,  δεν τ ις βγάζουν οι  άλλοι .
Κος ΚΑΜΠΑΝΗΣ:
Γεωπόνοι  πιστεύω ότ ι  ε ίναι  κα ι  από πανεπιστήμια.   
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Λέω,  αυτά  τα  συζητήσαμε  με  τ ις  αντίστοιχες  υπηρεσίες.  Εκε ί  που  έχουμε 
γεωπόνους μας ε ίπαν ότ ι  θέλουμε ΤΕ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κύριος Τζανακόπουλος.
Κος ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
Κύριε  Πρόεδρε,  γ ια  την  περ ιφερειακή  ενότητα  Πάρου  προβλέπετα ι  η 
πρόσληψη  ενός  ΤΕ  γεωπονίας  για  το  τμήμα  αγροτ ικής  ο ικονομίας.  Δεν  λέω 
ότι  δεν  έχε ι  ανάγκη  το  τμήμα  αυτό,  έχε ι .   Αλλά  μεγαλύτερη  ανάγκη  έχει  το  

8 η  ΣΥΝ ΕΔ Ρ ΙΑΣ Η  ΠΕ Ρ ΙΦΕ Ρ Ε ΙΑ ΚΟΥ  ΣΥΜ ΒΟΥ Λ ΙΟΥ  Τ ΗΣ  2 α ς  ΙΟΥ Λ ΙΟ Υ  2011

119



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

τμήμα  δημόσιας  υγείας.   Υπάρχει  δυνατότητα  αντί  γ ια  ΤΕ  γεωπονίας  να 
προσλάβουμε ΤΕ δημόσιας υγιε ινής;
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Κοιτάξτε,  λέω  κα ι  πάλι  ότι  η  κυρία  Αριστείδου  μαζ ί  με  τ ις  αντίστοιχες 
υπηρεσίες  κάνανε  την  επεξεργασία  κα ι  βάση  αυτών,  δεν  μπορώ  εγώ  να 
αλλάξω  απόφαση  η  οποία  ήρθε,  πέρασε,  κάναμε  μια  κατανομή  να  το 
αλλάξω τώρα και  να πω ότι  δεν  έχει  ανάγκη από ΤΕ γεωπονίας.
Κος ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
Η κατανομή αυτή έχει  εγκριθεί . .
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Με συγχωρείτε ,  αυτό  το  οποίο  λέτε  ε ίναι  πραγματικά  έτσι  όπως το  λέτε ;  Θα 
συνεννοηθείτε  με  τη  γενική  διευθύντρ ια  και  εάν  πραγματικά  δεν  έχετε 
ανάγκη από ΤΕ,  αλλά το ζητήσατε αυτό.
Κος ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
Έχουμε ανάγκη αλλά μεγαλύτερη έχουμε όμως στο τμήμα δημόσιας υγείας. 
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Έχουμε  ε ιδικότητες  ΤΕ  εποπτών,  έχουμε.   Ας  συνεννοηθε ίτε  με  την  κυρ ία 
Αριστε ίδου  να  πάρει  απόφαση  όμως  το  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  ότι  σε 
περίπτωση  που  χρειαστε ί  να  γίνε ι  αλλαγή  εμείς  αποφασίζουμε  να  γίνε ι 
αλλαγή.  Άρα  να  πάει  σαν  απόφαση  αυτό  το  οποίο  θα  συνεννοηθείτε  με  την 
κυρία Αριστε ίδου.
Κος ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κύριος Ζωγραφίδης.
Κος ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ:
Κύριε  Πρόεδρε,  η  περ ιφέρειά  μας  έχε ι  τη  λ ιγότερη  στελέχωση  των 
υπηρεσιών  από  όλες  τ ις  περιφέρε ιες  της  χώρας  κα ι  ε ίμαστε  μ ια  ιδ ια ί τερα 
νησιωτική  περ ιοχή.  Ζητήσαμε  150,  μας  δ ίνουν  60  και  με  έκπληξή  μου 
ακούω  τον  Περιφερε ιάρχη  να  λέει  ότι  αυτά  τα  προτείνουν  οι  υπάλληλοι ,  η 
υπηρεσία.   Τ ι  πάει να πει  υπηρεσία;   

Πρέπει  ο  πολιτ ικός  προϊστάμενος  της  υπηρεσίας,  ο  Περ ιφερε ιάρχης 
να  δε ι  τ ι  μπούσουλα,  τ ι  προοπτική  ανάπτυξης  θέλε ι  αυτός  ο  τόπος.   Αν 
ρωτήσεις  έναν  γραφειοκράτη  δημόσιο  υπάλληλο  θα  σου  πε ι  φέρε  μου  δυο 
ΤΕ να μου κάνουν τη λάντζα και  να κάνω εγώ το διευθυντή να υπογράφω.

Μα  κύριε  Περιφερε ιάρχα,  εγώ  έκανα  δημόσιος  υπάλληλος  δεν  κάνατε 
εσε ίς .  Εγώ  έκανα  35  χρόνια  δημόσιος  υπάλληλος.   Λοιπόν,  τη  στελέχωση 
και  την  οργάνωση  την  κάνε ι  η  πολιτ ική  ηγεσία,  την  κάνε ι  το  Περιφερε ιακό 
Συμβούλιο  που  έχει  ένα  προσανατολισμό  που  πρέπει  να  πάει  αυτός  ο 
έρημος ο τόπος επιτέλους.

Με  το  ΤΕ Διο ικητικού  λογιστ ικού  κα ι  δεν  ξέρω πως τους  λένε  τούτους 
εδώ,  τα  ΤΕΙ  όλα  της  χώρας  που  βγάλανε  για  να  κάνουμε  κοινωνική 
πολιτ ική;   Δεν  πάε ι  μπροστά  ο  τόπος.  Μηχανικούς  θέλε ι ,  τεχνοκράτες  θέλει  
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και  τέτο ια ,  ανθρώπους  που  να  παίζουν  τα  κομπιούτερ  κα ι  να  κοιτάνε  εσένα 
και  να τα κάνουν που δεν  ξέρουμε εμε ίς με τα άσπρα μαλλιά να τα κάνουμε. 
Τέτοια δεν  ε ίναι .   Βόλεμα 60 ανθρώπων.   

Θα  παλέψουμε  να  στελεχώσουμε  την  περιφέρε ιά  μας  με  μόνιμο 
προσωπικό.  Είνα ι  υποχρέωσή  μας  επιτέλους.  Και  να  αφήσουμε  όλοι  και  τα 
μούσια  μας  κα ι  τα  μαλλιά  μας  αρκεί  να  στελεχωθεί  αυτή  η  Περιφέρεια,  η 
νησιωτική  Περιφέρεια .

Σας ευχαριστώ.
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Να  πω  ότ ι  οι  ε ιδ ικότητες  ο ι  οποίες  υπάρχουν,  κάποιες  ε ιδικότητες  τ ις 
βγάζουν  μόνο  τα  ΤΕΙ .   Επόπτες  υγε ίας  δεν  βγαίνουν  από  τα  ΑΕΙ .   Άρα 
υποχρεωτικά πρέπει  να πάρουμε ΤΕ,  πρώτον αυτό.

Δεύτερον,  Μηχανικούς  για  τα  ΚΤΕΟ  δεν  μπορείς  να  βάλεις  ΠΕ, 
πρέπει  να  ε ίναι  ΤΕ.  Άρα  όπως  βλέπετε  υποχρεωτικά  πήραμε  ΤΕ  και  όπως 
θα  δ ιαπιστώσατε  δεν  έχουμε  ούτε  μια  θέση  ΔΕ  ή  υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης.  Είναι  όλοι  από  ΤΕΙ  και  πάνω.   Μακάρι  να  μπορούσαμε  να 
ε ίχαμε  στις  αντ ίστοιχες  ε ιδικότητες  ΠΕ,  να  ε ίστε  σίγουροι  ότ ι  θα  παίρναμε 
μόνο ΠΕ,  δεν το συζητάμε.

Και  βεβαίως  η  προσπάθεια  που  κάνουμε  ε ίναι  να  στελεχωθούμε  με 
μόνιμο  προσωπικό.  Από  εκε ί  και  ύστερα  προσδοκούμε  από  τ ις  μετατάξεις 
να  έρθει  κάποιο  προσωπικό.  Πρέπει  να  σας  πω  ότ ι  στις  Κυκλάδες  ήδη 
εμφανίστηκαν  δύο.  Μακάρι  με  την  πάροδο  του  χρόνου  έστω  και  με 
μετατάξε ις να έρθει  προσωπικό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε.   Ποιοι  άλλοι  θέλουν  ερωτήσεις ,  να  γράψω  κατάλογο.   Η 
κυρία Μουτάφη,  ο κος Λοτσάρης,  η κυρία Καφαντάρη.   

Η κυρία Μουτάφη.
Κα ΜΟΥΤΑΦΗ:
Ευχαριστώ,  κύρ ιε  Πρόεδρε.   Εγώ  θα  ήθελα  να  ρωτήσω  παρακαλώ  και  να 
μου  πε ίτε,  υπήρχε  περίπτωση να  πάρουμε  ψυχολόγο  κα ι  μας  το  έκοψαν;   Ή 
περίπτωση  να  πάρουμε  γ ιατρό;   Γ ιατί  η  δ ιεύθυνση  κοινωνικής  μέρ ιμνας 
χρειάζεται  οπωσδήποτε  ψυχολόγους  και  δεν  χρειάζεται  ούτε  ένας.  Και  από 
πάνω η  διεύθυνση  υγείας  επίσης  δεν  έχε ι  γ ιατρό  κα ι  σε  όλη  την  Περιφέρεια 
νομίζω ότι  δεν  υπάρχει .

Υπάρχει  τέτοια  περίπτωση  να  έχουμε  ψυχολόγους  και  γ ιατρούς; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε,  ο κύριος Λοτσάρης.
Κος ΛΟΤΣΑΡΗΣ:
Ευχαριστώ  πολύ,  κύριε  Πρόεδρε.  Ορμώμενος  ότι  π ια  έχουν  φύγε ι  οι 
κάμερες  από  την  αίθουσα,  θα  ήθελα  να  επιστρέψω  σε  ένα  θέμα  κα ι  σας 
παρακαλώ  μην  με  διακόψετε  ότι  ε ίμαι  εκτός  θέματος,  γ ιατί  ο  καθένας  λέει 
ότι  θέλε ι  σε  πολλά  θέματα  και  αναπτύσσει  γ ια  τον  τόπο του  τα  προβλήματά 
του.
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Όπου  έχε ι  να  κάνε ι  με  το  μεσοπρόθεσμο  και  με  αυτά  που 
περιγράφουν  αλλά  όχ ι  γ ια  πολιτ ική,  γ ια  πραγματικά  προβλήματα.   Το  ένα 
θέμα  που  θέλω  να  θέσω  ε ίναι  τη  μετάβαση  του  κλάδου  της  εστίασης  στον 
υψηλό συντελεστή  Φ.Π.Α.   

Θέλω να  δηλώσω στο  Σώμα,  γ ιατ ί  ε ίμαστε  μια Περιφέρε ια  κατ΄  εξοχήν 
τουριστική,  ότι  αυτή  τη  στιγμή  που  μιλάμε  η  Γαλλία  γ ια  να  βοηθήσει  το  
χώρο της  εστίασης έχει  με ιώσει  το  συντελεστή  Φ.Π.Α.  στο  5%,  η  Τουρκία,  η 
Κύπρος  ε ίναι  στο  συντελεστή  5-7%  και  εμε ίς  το  πάμε  στο  23%,  στο  16% 
αντίστοιχα.   Εγώ  θέλω  να  το  θέσουμε  θέμα  για  το  Περιφερειακό  και  να 
βγάλουμε ψήφισμα γ ια αυτό.

Και  επίσης,  το  δεύτερο  ε ίνα ι  γ ια  τη  με ίωση  και  το  κλε ίσιμο  των 
υπηρεσιών  στα  δ ιάφορα  νησιά.  Και  θέλω  να  μιλήσω  συγκεκρ ιμένα  γ ια  τη 
Δ.Ο.Υ.  της  Άνδρου.  Αυτή  τη  στ ιγμή  η  Δ.Ο.Υ.  Άνδρου  έχε ι  πάνω  από  20 
υπαλλήλους  ο ι  οποίοι  στην  πλειοψηφία  τους  ε ίναι  νέα  παιδιά .  Δεν  θα 
μιλήσω  για  την  ο ικογενειακή  πλευρά  του  θέματος,  θα  μιλήσω  γ ια  την 
ουσιαστική.

Αν  εμε ίς  σαν  Περιφερειακό  Συμβούλιο  δεν  αναδείξουμε  τη 
νησιωτικότητα  της  υπόθεσης,  την  ταλαιπωρία  του  νησιώτη  να  πάει  στη 
Σύρο γ ια  να διεκπεραιώσει  τ ις υποθέσεις του με την  Εφορία. .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Είναι  ηλεκτρονικά αυτό,  δεν  ε ίναι  υποχρεωτικό  να πάει στη  Σύρο.
Κος ΛΟΤΣΑΡΗΣ:
Το  ηλεκτρονικό  δεν  έχουν  όλοι .  Αυξάνουμε  τη  σχέση  μας  με  το  λογιστή  κα ι 
το κόστος  συνεργασίας με αυτό.  Δηλαδή θα γυρίσουμε 20 χρόνια πίσω;   
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε  Λοτσάρη,  ευχαριστούμε.  Ο κύριος  Περιφερειάρχης  να  απαντήσει  στον 
κύριο Λοτσάρη κα ι  στην  κυρία Μουτάφη.
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
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Καταρχάς,  ε ίπα  προηγουμένως  κυρία  Μουτάφη  ότι  ο ι  υπάλληλοι  αυτοί  δεν 
έχουν  δικαίωμα  υπογραφής.  Άρα  δεν  έχουν  τη  δυνατότητα  αν  θέλετε  να 
μπορούν να υπογράφουν κάποια χαρτ ιά .

Δεύτερον,  στην  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  ε ίχαμε 
συγκεκρ ιμένες  ε ιδικότητες  ζητήσε ι  να  προσληφθούν  κα ι  δεν  ε ίχαν 
περιληφθε ί  ούτε  γ ιατροί ,  ούτε  ψυχολόγοι .  Άρα  δεν  μπορούσαμε  να 
εντάξουμε στην  προκήρυξη τ ις αντίστοιχες θέσε ις .

Βεβαίως  ε ίναι  απαραίτητοι  και  ο ι  γ ιατροί  και  ο ι  ψυχολόγοι ,  ο ι 
ψυχολόγοι  πολύ  περισσότεροι ,  άρα  πρέπει  να  ε ίναι  μόνιμο  προσωπικό  γ ια 
να μπορούν και  να  συνταγογραφούν  κα ι  βεβαίως να  μπορούν να  παίξουν το 
ρόλο που πρέπει  να παίξουν με παραπεμπτικά κλπ.

Τώρα,  σε  ότ ι  αφορά  τα  ζητήματα  τα  οποία  έθεσε  ο  κος  Λοτσάρης. 
Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  εγώ  δεν  θέλω  σε  αυτή  την  αίθουσα  να,  έχει  γ ίνε ι 
πολύ συζήτηση  κα ι  στη  Βουλή  κα ι  στα  μέσα  κα ι  στη  διαδικασία,  φαντάζομαι 
ότι  θα  ήταν  πολύ  δ ιαφορετική  η  κατάσταση αν  προχθές  δεν  ψηφιζόταν  αυτά 
που  ψηφίστηκαν.  Δεν  ξέρω  πού  θα  ήμασταν  όλοι  εμε ίς  σήμερα.   Το  ένα 
ε ίναι  αυτό.

Το  δεύτερο,  ε ίναι  αναγνωρισμένο  από  όλους  ότι  αυτό  το  δημόσιο 
ε ίναι  τεράστιο.   750.000  δημόσιο ι  υπάλληλοι .   Το  65%  της  οικονομίας 
περιστρέφετα ι  γύρω  από  το  κράτος  και  κυρίως  ξέρετε  ότι  ο ι  υπηρεσίες  ο ι 
οποίες  καταργούντα ι  και  κυρ ίως  αυτές  τουλάχιστον  που  διαβάζω  και  εγώ 
γιατ ί  δεν  έχουμε  ενημέρωση  άλλη,  ε ίναι  ότι  ο ι  υπηρεσίες  εκε ί  που εδρεύουν 
τα  έσοδα  του  κράτους  ε ίναι  λ ιγότερα  από  τα  έξοδα  της  υπηρεσίας  η  οποία 
λει τουργε ί .  

Δεύτερον,  αυτό το  οποίο  λέγετα ι  ε ίναι  ότι  ο ι  δραστηριότητες  οι  οποίες 
υπάρχουν  μπορούν  να  γ ίνουν  κα ι  με  ηλεκτρονικό  τρόπο.   Φαντάζομαι  ότ ι 
θα ληφθεί  μέριμνα κα ι  γ ια τους υπαλλήλους να  μην  μετακινηθούν  ή  εν  πάση 
περιπτώσει  να  μην  βρεθούν  με  τ ις  οικογένε ιές  τους  να  μετακινούνται .   Έτσι 
πιστεύω.

Αλλά  λέω  και  πάλι  όμως  ότι  πρέπει  κα ι  εμείς  να  κατανοήσουμε  ότι 
αυτή  η  χώρα  βρίσκεται  εκεί  που  βρίσκετα ι .  Και  ότι  εν  πάση  περιπτώσει  σε 
ότι  μας  αφορά  θα  κάνουμε  κα ι  εμείς  το  παν  να  βοηθήσουμε  προκειμένου 
αυτή η χώρα να βγει  από αυτό το  αδιέξοδο.  

Εγώ το  λέω καλοπροαίρετα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Επανερχόμαστε  στο  θέμα,  παρακαλώ  στο  θέμα  επάνω  όποιος  θέλει  να 
τοποθετηθεί .   Η κυρία Καφαντάρη.
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Εμείς,  κύριε  Πρόεδρε,  λέμε  το  εξής  γιατ ί  μιλάμε  συνέχεια  γ ια  υπερτροφικό 
κράτος  κα ι  υπερτροφικό  κράτος.  Εδώ  είναι  υποστελεχωμένα  πόσα 
νοσοκομεία,  όλης  της  χώρας  τα  νοσοκομε ία  κα ι  αυτό  κράτος  ε ίναι  κα ι  αυτό 
δημόσιο  ε ίνα ι .  Εδώ  λέμε  ότι  στην  περιφέρε ιά  μας  που  υποτίθετα ι  ότι  θα 
ήταν  και  ένα  μικρό κράτος. .   Αφήστε  τον  ορθολογισμό  γ ιατί  ο  ορθολογισμός 
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δεν  ε ίνα ι  η  καταστροφή  των  ανθρώπων.  Εδώ  λέμε,  λοιπόν,  ότι  το  μ ικρό 
κράτος  του  Καλλικράτη  που  θα  ήταν  η  Περιφέρεια  νοτ ίου  Αιγαίου,  ο  
Περιφερε ιάρχης  ζητάε ι  150  υπαλλήλους  που  δεν  φτάνουν  κ ιόλας 
μετρ ιοπαθώς.  Και  του δίνουν 60 κα ι  όχι  με  σχέση μόνιμης εργασίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θα γίνουν  μετατάξε ις  εάν  γ ίνε ι  εν ια ίο  μισθολόγιο.  Και  στη  Δ.Ο.Υ.  παίρνουν 
τα  δ ιπλάσια  λεπτά  με  λ ιγότερα  προσόντα  από  άλλους.  Να  πάρουν  κάποτε 
όλοι  το ίδ ιο.
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Κύριε  Πρόεδρε,  δεν  ε ίναι  οι  δημόσιοι  υπάλληλοι  εχθροί  μας.  Σας 
παρακαλώ,  γ ιατ ί  τώρα με δ ιακόπτετε  όλοι  πακέτο.  

Θέλω,  ολοκληρώνοντας  να  πω  το  εξής,  ότ ι  εμείς  θεωρούμε  ότ ι 
υπάρχουν  ανάγκες  ή  δεν  υπάρχουν.  Από  τη  στιγμή  που  παραδεχόμαστε  ότι 
υπάρχουν  ανάγκες  ο ι  οποίες  ε ίναι  πάγιες  ανάγκες,  εμείς  κάνουμε  πρόταση 
στο Περιφερε ιακό Συμβούλιο η  πρόσληψη των 60 αυτών ανθρώπων να ε ίναι 
με  μόνιμη σχέση εργασίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Αφού το απαγορεύει  ο  νόμος.
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Άρα πρέπει  να  πάρουμε  την  ευθύνη  μας  όλοι  εδώ μέσα και  να  ψηφίσουμε  τ ι 
στηρίζουμε,  την  κεντρ ική  εξουσία  με  τους  νόμους  της  ή  το  κράτος 
Περιφέρε ια  με  τους  υπουργούς  και  τους  βουλευτές  εδώ  μέσα;   Διότ ι  αφού 
δεχόμαστε ότι  υπάρχουν πάγιες ανάγκες εμείς προτε ίνουμε το Περιφερειακό 
Συμβούλιο  να  ψηφίσει  ότι  θέλει  αυτούς  τους  υπαλλήλους  με  μόνιμη  σχέση 
εργασίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  την  κυρ ία  Καφαντάρη.  Ο  κύριος  Αντ ιπεριφερε ιάρχης  έχει  το 
λόγο.
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Να  μου  επιτρέψετε  να  απαντήσω  σε  αυτό.   Δεν  θα  ε ίχε  κανένας  αντ ίρρηση 
αν  εμε ίς  ήμασταν  το  αποφασιστικό  όργανο  κα ι  ε ίχαμε  και  τον  κωδικό  να 
προσλαμβάνουμε μονίμους υπαλλήλους.  

Να  σας  πω  κάτ ι ,  έχω  την  προηγούμενη  απόφασή  μας.  Έχουμε 
ζητήσει  με  την  αναλογία  1  προς  5  ή  5  προς  1,  αντιστοιχούσαν  51  μόνιμοι . 
Δεν  έχε ι  έρθει  η  όποια  έγκρ ιση  από  το  Υπουργείο.  Επιμένουμε  λοιπόν  ότ ι 
συνεχίζουμε να τη ζητούμε.  

Να  ολοκληρώσω.  Από  εκεί  και  πέρα  ε ίχαμε  ζητήσει  με  απόφασή  μας 
και  150 συμβασιούχους.  Ήρθε  η  έγκριση  γ ια  60.   Να πούμε  όχ ι  δεν  θέλουμε 
τους 60 συμβασιούχους αν δεν  μας του κάνετε  μόνιμους.  
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Δεν   λέμε  αυτό  εμε ίς ,  μην  αλλοιώνετε  αυτό  που  λέμε.   Εμε ίς  λέμε  να 
ψηφίσει  όλο  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  αυτοί  ο ι  άνθρωποι  εφόσον 
καλύπτουν  πάγιες  ανάγκες,  μπορούμε  να  το  ψηφίσουμε  κα ι  να  πιέσουμε  το  
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κράτος  να  το  αναγνωρίσει .  Γ ιατ ί  αν  ψηφιστε ί  από  όλους  μας  στο 
Περιφερε ιακό Συμβούλιο ότι  ζητάμε να ε ίναι  μόνιμοι . .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Απαγορεύετα ι αυτό να το κάνουμε βάσει  του νόμου.  

Λοιπόν,  το  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  εγκρίνε ι  την  ε ισήγηση  ως  έχει 
σχετ ικά  με  τον  καθορισμό  ε ιδικοτήτων  για  την  πρόσληψη  προσωπικού  με 
σύμβαση  εργασίας  ιδ ιωτικού  δ ικα ίου  ορισμένου  χρόνου,  σύμφωνα  με  τον 
προσαρτώμενο στην  ε ισήγηση πίνακα.

Εγκρίνετα ι  κατά πλειοψηφία.  
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Εμείς βάζουμε άλλη πρόταση όμως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Εντάξει ,  μπαίνει  σε  ψηφοφορία  η  πρόταση  της  ε ισήγησης  κα ι  η  πρόταση 
της κυρίας Καφαντάρη.  Εγώ ψηφίζω την  πρόταση της ε ισήγησης.  

Εντάξει ,  εγκρ ίνεται  κατά πλε ιοψηφία.
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Κύριε  Πρόεδρε,  μια  λεπτομέρε ια .  Υπάρχει  κα ι  δεύτερη  πρόταση,  να  δούμε 
πόσοι  την  ψηφίζουν;   
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ποιοι  ψηφίζουν  τη  δεύτερη  πρόταση  της  κυρίας  Καφαντάρη;   Ο  κύριος 
Χρυσόγελος  τ ι  ψηφίζε ι .
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Εγώ  ψηφίζω  λευκό  γ ιατί  πιστεύω  ότ ι  ε ίναι  με  πρόχειρο  τρόπο  η  καταγραφή 
των  αναγκών,  δεν  ε ίναι  πραγματικά  αυτές  οι  ανάγκες  για  την  περιφέρε ιά 
μας.

Και  δεύτερον,  θα μπορούσε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Τελε ίωσε,  δεν  εξηγεί τε .   Λευκό κα ι  πάμε παρακάτω.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθμ. Απόφασης 57/2011

Θέμα 7ο 
Ορισμός τακτικών και  αναπληρωματικών μελών του Περιφερειακού 

Συμβουλίου στα πειθαρχικά όργανα που συγκροτούνται από τις 
Διευθύνσεις  Μεταφορών και  Επικοινωνιών Κυκλάδων και  Δωδεκανήσου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα  έβδομο,  ορισμός  τακτικών  και  αναπληρωματικών  μελών  του 
Περιφερε ιακού  Συμβουλίου  στα  πειθαρχικά  όργανα  που  συγκροτούνται  από 
τ ις δ ιευθύνσεις μεταφορών και  επικοινωνιών  Κυκλάδων και  Δωδεκανήσου.

Ο κύριος Χατζηδιάκος έχε ι  το λόγο.  
Κος ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ:
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Να  παρακαλέσω  επειδή  το  7 ο ,  το  6 ο,  να  τα  τρέξουμε  λ ίγο.  Είναι  ένα 
πε ιθαρχικό  όργανο  που  συγκροτεί ται  στις  δ ιευθύνσεις  μεταφορών  κα ι 
απαιτε ίται  να  υπάρχουν  εκπρόσωποι  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου.  Ναι , 
γ ια τον  πειθαρχικό έλεγχο των ΚΤΕΛ και  των  ΤΑΞΙ.

Λοιπόν,  γ ια  μεν  τα  Δωδεκάνησα  προτείνετα ι  τακτ ικό  μέλος  η 
συνάδελφος  η  Μπαφίτη  Ανδριάνα  με  αναπληρωματικό  τον  Τάσο  τον  Διάκο 
και  στις Κυκλάδες ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Εντάξει ,  το  άλλο  εγκρ ίνετα ι  κατά  πλε ιοψηφία  εκτός  από  την  κυρ ία 
Καφαντάρη,  Περδικάρη και  κύριο Σ ιγάλα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθμ.  Απόφασης 58/2011 

Θέμα 6      ο  
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό υπευθύνων για την κίνηση 

Τραπεζικού Λογαριασμού της Τράπεζας       Marf in             Egnat ia             Bank       για την   
Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Στο έξι ,  εγκρ ίνετα ι  ως η  ε ισήγηση.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Αριθμ.  Απόφασης 59/2011 

Θέμα 5      ο  
Αποδοχή των όρων του «σχεδίου» της Προγραμματικής Σύμβασης για 

το έργο «Ανάδειξη αρχαίου θεάτρου της Λίνδου» και  ορισμός ενός 
εκπροσώπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τον αναπληρωτή του, 

στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης

Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Το  5 ο  ε ίναι  τυπικό.  Υπάρχουν  δυο  έργα  τα  οποία  χρηματοδοτούνται  από  το 
πρόγραμμα  το  Περιφερε ιακό.  Ένα  στη  Σαντορίνη  και  ένα  στα  Δωδεκάνησα 
στη  Λίνδο.  Είναι  τα  αρχαία  θέατρα  της  Σαντορίνης  και  της  Λίνδου  τα  οποία 
θα  τα  χρηματοδοτήσουμε  εμε ίς  με  100.000  έκαστο  προκε ιμένου  να 
ξεκ ινήσουν  να  προετοιμαστούν  και  να  ενταχθούν  σε  ένα  πρόγραμμα 
προκε ιμένου να αξιοποιηθούν.

Είναι  ένα  πρόγραμμα  θεάτρων  σε  όλη  την  Ελλάδα.   Η  Αρχαιολογική 
υπηρεσία έχει  την. .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Είπαμε ο κύριος Σ ιγάλας κα ι  ο Κουκάς ερώτηση.  Ο κύριος Σιγάλας.
Κος ΣΙΓΑΛΑΣ:
Κύριε  Πρόεδρε,  κύριε  Περιφερε ιάρχη,  με  την  ευκαιρία  αυτή  πράγματι  στο 
πρόγραμμα  δημοσίων  επενδύσεων  ε ίδαμε  100.000  για  την  αναστύλωση  του 
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αρχαίου θεάτρου Θήρας.  Αυτή  η  μελέτη  πού υπάρχει ,  ποιος  τη  δουλεύε ι ;   Η 
αρχαιολογική  υπηρεσία;   Υπάρχει  συγκεκρ ιμένη  μελέτη;   Υπάρχει  φάκελος 
δηλαδή ο οποίος έχε ι  προχωρήσει ;   

Γενικότερα  θέλουμε,  γ ιατί  ξέρετε  μέχρι  σήμερα  το  έψαξα  πραγματικά 
και  δεν  μπόρεσα  να  βρω  άκρη  και  τέλος  να  δούμε  και  ποια  ε ίναι  αυτή  η 
μελέτη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κος Κουκάς.
Κος ΚΟΥΚΑΣ:
Ναι,  ήθελα  να  ενημερώσω  τον  κύριο  Περιφερειάρχη  σε  περίπτωση  που  δεν 
το  γνωρίζε ι  μήπως  θα  μπορούσε  να  μας  βοηθήσει ,  πρ ιν  από  δυο-τρε ις 
μήνες  ξεκ ίνησε  μια  προσπάθεια  να  γίνε ι  αναστύλωση  του  αρχαίου  θεάτρου 
της  Δήλου.   Η  Δήλος  ε ίναι  ένα  νησί  δίπλα  από  τη  Μύκονο,  γνωρίζετε 
φαντάζομαι .

Και  μαζεύουμε  λεφτά,  έχει  ανοίξε ι  ένας  κουμπαράς  στη  Μύκονο  γ ιατί 
χρειάζοντα ι  70.000  €  γ ια  να  δημιουργηθεί  η  μελέτη  ώστε  να  ενταχθεί  σε 
κάποιο  πρόγραμμα.  Η  Περιφέρεια  μιας  και  βοηθάει  τη  Λίνδο  και  τη 
Σαντορίνη δεν  θα μπορούσε να βοηθήσει  κα ι  τη  Δήλο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κύριος Περιφερειάρχης θα απαντήσει .
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Ένα  λεπτό.  Υπάρχει  μ ια  προσπάθεια  συνολική  που  γ ίνετα ι  στη  χώρα 
προκε ιμένου  τα  αρχαία  θέατρα  να  μπορέσουν  να  μελετηθούν  και  να 
αναστυλωθούν.   Της  Δήλου  ήδη  έχει  υπογραφεί  η  σύμβαση  με  την 
μελετητ ική  ομάδα  η  οποία  θα  αναλάβε ι  να  συντάξει  τη  μελέτη  της  Δήλου. 
180.000 ε ίναι η μελέτη.  

Γ ια  τ ις  άλλες  δύο,  της  Λίνδου  και  της  Θήρας,  ε ίναι  από  τα  έργα  τα 
οποία  η  αρχαιολογική  υπηρεσία  ζητάει  να  έχει  τη  συνδρομή  τη  δ ική  μας. 
Δεν  ε ίναι  έργα  μικρά,  ε ίναι  πολύ  μεγάλα  έργα  τα  οποία  θα  ξεκινήσουν  να 
ωριμάζουν  γ ια  να  απαντήσω.   Τα  χρήματα  τα  δ ικά  μας  όμως  δεν  θα  πάνε 
για μελέτες,  θα πάνε γ ια το έργο.  

Και  κυρ ίως  προκειμένου  να  μαζευτούν  αυτά  τα  2,  3  εκατομμύρια  τα 
οποία χρειάζοντα ι  γ ια  την  αναστύλωση υπάρχε ι  αν  θέλετε  το  ποσό το  οποίο 
θα  ξεκινήσε ι  γ ια  να  έρθουν  όλοι  ο ι  άλλοι  γ ια  να  συνδράμουν  προκε ιμένου 
να μαζευτεί  το ποσό.

Γιατί  πόροι  δεν  υπάρχουν κα ι  κυρίως όταν δεν  έχουμε μελέτες έτο ιμες 
δεν  μπορούν  να  ενταχθούν  κα ι  σε  πρόγραμμα.   Γ ια  αυτό  και  τρέχει  η  Δήλος 
μήπως μπορέσε ι  και  προλάβε ι  να κάνε ι  τη μελέτη.
Κος ΚΟΥΚΑΣ:
Δηλαδή στη Λίνδο υπάρχε ι  μελέτη  ήδη;
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Όχι,  όχι .  Εμείς  δ ίνουμε  αυτά  τα  χρήματα  στην  αρχαιολογική  υπηρεσία 
προκε ιμένου  να  ξεκινήσε ι  τη  διαδικασία  κα ι  στη  Δήλο  και  στη  Θήρα.  Όχι  τη  

8 η  ΣΥΝ ΕΔ Ρ ΙΑΣ Η  ΠΕ Ρ ΙΦΕ Ρ Ε ΙΑ ΚΟΥ  ΣΥΜ ΒΟΥ Λ ΙΟΥ  Τ ΗΣ  2 α ς  ΙΟΥ Λ ΙΟ Υ  2011

127



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

μελέτη,  τα  χρήματα  τα  δικά  μας  θα  ε ίναι  αν  θέλετε  ο  κράχτης  ο  οποίος  θα  
προσελκύσει  και  τους  άλλους  που  θα  βοηθήσουν  προκειμένου  να 
στυλωθούν  αυτά τα δύο έργα.
Κος ΚΟΥΚΑΣ:
Ωραία,  δεν  θα  μπορούσε  κάπως  κάποια  αρμόδια  υπηρεσία  της  Περιφέρειας 
να αγκαλιάσει  και  την  ιστορία της Δήλου,  η Περ ιφέρεια;   
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Βεβαίως όχι  όμως φέτος.  Ενδεχομένως του χρόνου.
Κος ΚΟΥΚΑΣ:
Τώρα που ξεκ ινάει  η  διαδικασία να μαζευτούν τα χρήματα για τη  μελέτη.
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Ναι,  λέω  αν  το  ξέραμε  πριν  θα  λέγαμε  πάρτε  από  70  γ ια  να  μπορέσουμε. 
Τώρα δεν  μπορούμε να το  κάνουμε,  στο  επόμενο πρόγραμμα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  και  τον  κύρ ιο  Περιφερειάρχη.  Υπάρχει  κάποιος  που  θέλει  να 
τοποθετηθεί ;   Μισό  λεπτό,  να  δω  ποιοι  θέλουν  να  τοποθετηθούν.  Ο  κύριος 
Δαδάος και  ο κύρ ιος Περδικάρης.

Ο κύριος Δαδάος.
Κος ΔΑΔΑΟΣ:
Κύριε  Πρόεδρε,  εγώ  δεν  θα  τολμούσα  να  το  έλεγα  αυτό  μιας  και  ετέθησαν 
όμως  κα ι  άλλα  τέτο ια  θέματα  που  έχουν  σχέση  με  τον  πολιτ ισμό  κλπ,  θα 
ήθελα  αν  κάποια  στ ιγμή  το  ε ίχατε  υπόψη  σας  κα ι  το  γνωρίζατε  γ ια  τα 
ταφικά μνημεία του Αγίου Γεωργίου στην  Ερμούπολη της Σύρου.

Είναι  ένα  πρόβλημα  το  οποίο  ε ίναι  ετών.  Υπάρχει  άμεση  ανάγκη  γ ια 
να  γ ίνε ι  κάποια  δ ιόρθωση  κλπ.   Το  λέω  επειδή  ετέθησαν  ορ ισμένα  θέματα 
τέτοιου περιεχομένου,  διαφορετ ικά δεν  θα το  ανέφερα.
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Κύριε  Δαδάο,  πρέπει  να  σας πω το  εξής  και  θα  το  ε ίδατε ,  ότι  θα  έπρεπε  να 
αντιδράσω  στην  πρόταση  την  οποία  κατέθεσε  και  τη  δέσμευση  στο 
πρόγραμμα όλων αυτών των  πόρων για τα μνημε ία μας.  

Παρόλα αυτά όμως ε ίπαμε εντάξει ,  τ ι  να κάνουμε,  αυτή ε ίναι  η ιστορία 
μας,  στον  πολιτ ισμό στηριζόμαστε.  Και  ε ίδατε  ότι  31.000.000 δέσμευσε από 
το  πρόγραμμά  μας  το  Υπουργείο  Πολιτ ισμού  ακριβώς  για  τέτο ιες 
διαδικασίες.  Φαντάζομαι  ότι  αν  υπήρχε  ωριμότητα  θα  εντασσόταν  κα ι  αυτό. 
Άρα ας ετοιμάζετα ι η ωρίμασή του.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε κα ι  τον  κύριο Δαδάο.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Αριθμ.  Απόφασης 60/2011 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κύριος Περδικάρης,  σύντομα.
Κος ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ:
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Θα είμαι σύντομος αλλά κανονικά.   
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Μπορεί  να γλ ι τώσουμε  την  άλλη εβδομάδα.   Εντάξε ι ,  παρακαλώ.
Κος ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ:
Αυτή  τη  στιγμή  ίσως  πρέπει  να  δώσω  το  λόγο  αν  θέλε ι  ο  κύρ ιος  Πρόεδρος 
στην  κυρία  Φτακλάκη,  υπάρχουν  αυτή  τη  στ ιγμή  κάποια  προγράμματα  που 
πρέπει  μέχρ ι  15  του  μήνα  να  υποβάλε ι  η  Περιφέρεια  την  πρόταση.   Αν 
κρίνετε  σκόπιμο  ε ιδικά  για  αυτό  να  μας  εξηγήσει  η  συνάδελφος  ποια  ε ίναι  
να  αποφανθούμε,  να  μην  χαθούν  κάποια  προγράμματα  για  5  ημέρες 
ευχαρίστως να πάμε στο τέλος του μήνα ή στις 25 να συζητήσουμε.  

Είπαμε  καταρχήν  απόφαση  της  ο ικονομικής  επιτροπής  για  την 
υποβολή πρότασης που δεν  σημαίνει  ότι  το υλοποιούμε. .  

Είπα  το  εξής,  μ ισό  λεπτό.  Εάν  δεν  κάνουμε  το  έκτακτο  στ ις  11  του 
μήνα  την  άλλη  εβδομάδα  υπάρχουν  δυο  θέματα  που  έχουν  προθεσμίες 
μέχρι  15,  αν κρίνετε  σκόπιμο να τα αναπτύξουν.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Δηλαδή  από  το  θέμα  9  το  β  λέτε .   Το  β)  μεταβίβαση  πρόσθετων 
αρμοδιοτήτων  στην  ο ικονομική επιτροπή,  αυτό ε ίναι .

Θα επανέλθουμε.  Η κυρία Φτακλάκη  έχει  το  λόγο.

Θέμα 9Β
Μεταβίβαση πρόσθετων αρμοδιοτήτων στην Οικονομική Επιτροπή

Κα ΦΤΑΚΛΑΚΗ:
Ευχαριστώ  Πρόεδρε.  Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  θα  παρακαλούσα  να  το  δούμε 
λίγο  με  μια  σοβαρότητα,  το  ξέρω  ότι  ε ίστε  κουρασμένοι .  Έχω  ζητήσει  από 
τον  κύρ ιο  Χατζηδιάκο  και  τον  κύρ ιο  Μακρυωνίτη  στο  θέμα  μεταβίβαση  της 
οικονομικής  επιτροπής  κάποιων  αρμοδιοτήτων  να  προστεθεί  κα ι  μάλιστα  το 
ε ίχαμε  συζητήσει  κα ι  στην  τελευταία  ο ικονομική  επιτροπή παρουσία  και  του 
κυρίου  Κόκκινου,  η  δυνατότητα  προέγκρισης,  όχι  έγκρ ισης,  υποβολής 
ευρωπαϊκών  ανταγωνιστ ικών  προγραμμάτων,  δηλαδή  καμία σχέση με  ΕΣΠΑ 
και  τα  ελληνικά προγράμματα γιατ ί  έχω πρόβλημα με τ ις ημερομηνίες.  

Όσοι  έχουν  ασχοληθε ί  γνωρίζουν  πάρα  πολύ  καλά.  Αυτά  τα 
προγράμματα βγαίνουν τελευτα ία στ ιγμή,  δεν  έχουμε συνεχώς περιφερειακά 
συμβούλια,  εκτός  ημερησίας  δεν  μας  επιτρέπεται  να  φέρουμε  προτάσεις , 
επομένως υπάρχε ι ένα θέμα.

Από  το  να  μην  υποβάλουμε  κάποιες  προτάσεις  νομίζω  ότ ι  ε ίναι ,  κατ΄ 
εμέ  θεωρώ  ότι  ε ίναι  πιο  σωστό  να  έχουμε  μια  προέγκριση  από  την 
οικονομική  η  οποία  συνεδριάζει  δυο  φορές  το  μήνα  και  ε ίναι  π ιο  ευέλ ικτη 
και  όταν  κα ι  εφόσον  εγκρ ίνετα ι ,  γ ιατί  ο ι  προτάσεις  αυτές  50/50  ε ίναι  οι  
δυνατότητες επιτυχίας τους,  έγκρισής τους.

Όταν  κα ι  εφόσον  ας  πούμε  έχουμε  δείγματα  ότ ι  εγκρ ίνετα ι  η  πρόταση 
τότε  θα  έρχεται  επίσημα  ε ισήγηση  στο  Περιφερειακό,  θα  ενημερώνοντα ι 
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πλήρως τα μέλη κα ι  από εκεί  και  πέρα θα αποφασίζουμε αν θα συνεχ ίσουμε 
ή όχ ι .

Αυτό  το  ζητώ  καθαρά  για  ευελιξ ία .  Δεν  έχει  καμία  σκοπιμότητα. 
Θεωρώ  ότι  ε ίναι  υπέρ  της  Περιφέρειας  γ ια  να  μπορεί  να  συμμετέχει  όσο  το  
δυνατόν σε περισσότερες προτάσεις προς όφελος  της τοπικής ανάπτυξης.

Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Νομίζω ότ ι  εγκρίνεται  ομόφωνα;   
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:
Δεν  συμφωνούμε  με  άλλη  εκχώρηση  στην  οικονομική  επιτροπή.  Ούτε  ο 
νόμος  προβλέπει  εκχωρήσεις  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  στην 
οικονομική επιτροπή..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Είπε  ότι  όλα  θα  έρχονται  μετά  στο  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο.   Ο  κύριος 
Περιφερε ιάρχης έχε ι  το λόγο.
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Να  πω  κάτι ,  γ ιατ ί  όπως  βλέπετε  και  εσείς  δεν  μπορεί  όλα  τα  θέματα  να 
έρχονται  στο  Περιφερειακό  Συμβούλιο.  Πρέπει  να  γ ίνε ι  κα ι  εκχώρηση 
κάποιων  αρμοδιοτήτων  και  στις  άλλες  επιτροπές.  Προκε ιμένου  κάποια 
ζητήματα  που  δεν  ε ίναι  αν  θέλετε  τόσο  σημαντ ικά  κα ι  που  πρέπει  ντε  και 
καλά  να  γ ίνε ι  συζήτηση  στο  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  να  έρχονται  εδώ  και 
να  συζητάμε  επί  παντός  του  επιστητού  που  πολλές  φορές  ε ίναι  και  τυπικά. 
Το ένα ε ίνα ι αυτό.

Το  δεύτερο,  θα  παρακαλούσα  πάρα  πολύ  τον  κύρ ιο  Συρμαλέν ιο  να 
κατανοήσει  το  εξής.   Αυτή  η  δ ιαδικασία  αν  θέλετε  ε ίναι  μια  προεργασία  γ ια  
να  δούμε  εάν  κάποια  από  αυτά  τα  προγράμματα  τα  οποία  προτείνουμε 
εντάσσονται  ή  μπορούν  να  ενταχθούν.  Αν  μπορούν  να  ενταχθούν  θα  έρθε ι  
το  θέμα  στο  Περιφερειακό  Συμβούλιο  να  το  συζητήσουμε.  Εάν  δεν  μπορούν 
να  ενταχθούν  έγινε  η  προεργασία,  δεν  μπορεί  να  περπατήσει ,  δεν 
χρειάζεται το Περιφερε ιακό Συμβούλιο να ασχοληθεί .

Δεν  θα  φύγε ι  τ ίποτα  επισήμως γ ια  πρόταση γ ια  ένταξη σε  πρόγραμμα 
εάν  δεν  περάσει  από  την  ολομέλεια  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου.  Γ ιατί 
δεν  θέλουμε  να  δ ιευκολύνουμε  αυτή  τη  διαδικασία;   Υπάρχει  το  ενεργειακό 
γραφείο  το  οποίο  ασχολε ίται  μόνο  με  τα  ευρωπαϊκά  προγράμματα  τα  οποία 
κυρίως ε ίναι  σε σύμπραξη με άλλες χώρες.

Εάν  λοιπόν  δούμε  ότι  υπάρχουν  προγράμματα  τα  οποία  μπορούμε  να 
ενταχθούμε  και  εμείς  και  να  έχουμε  κάποια  οφέλη  έχε ι  καλώς.   Όταν  θα 
πούμε  ναι  τότε  θα  το  ζητάμε  στην  ολομέλε ια  του  Περιφερειακού 
Συμβουλίου.  Αν  δεν  προχωρήσει  γ ιατ ί  να  ασχολε ί ται  το  Περ ιφερειακό 
Συμβούλιο γ ια ένα θέμα το  οποίο δεν  έχει  προοπτική;   Αυτό λέω.

Άρα  θα  παρακαλούσα  πάρα  πολύ  να  καταλάβουμε  ότ ι  δεν  πρέπει  τα 
πάντα  να  έρχονται  σε  πρωτόλε ια  μορφή  στο  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο. 
Μπορεί  να έρθουν μετά όταν πια έχουμε μια διαδικασία.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Και ο κος  Σιγάλας έχε ι  το  λόγο ένα λεπτό.
Κος ΣΙΓΑΛΑΣ:
Κύριε  Πρόεδρε,  να  υπενθυμίσουμε  ότι  έχε ι  ξαναμπεί  θέμα στο  Περιφερε ιακό 
Συμβούλιο  ο ι  αρμοδιότητες  στην  οικονομική  επιτροπή  κα ι  τότε  δεχθήκαμε 
όλοι  να  προχωρήσουμε  και  με  το  σκεπτικό  ότι  όλες  αυτές  οι  αποφάσεις  της 
οικονομικής  επιτροπής  ε ίναι  γνωμοδοτικές.  Γ ιατ ί  πρέπει  αυτές  σε  αυτές  τ ις 
αποφάσεις  να  συμμετέχουν  όλες  ο ι  πτέρυγες  κα ι  όλες  οι  παρατάξεις  που 
συμμετέχουν στο Περιφερε ιακό Συμβούλιο.

Άρα,  λο ιπόν,  εμε ίς  επιμένουμε  σε  αυτή  την  πρόταση.   Οι 
αρμοδιότητες  της  οικονομικής  επιτροπής  σε  όποιο  επίπεδο  κα ι  να  έρχονται 
να  έχουν  γνωμοδοτικό  χαρακτήρα.  Και  εκτελεστ ικό  και  αποφασιστικό  ρόλο 
να  έχε ι . .  και  να  ξέρουμε  ακρ ιβώς  τ ι  γ ίνεται  και  όλες  οι  παρατάξεις  να  ε ίναι 
ενήμερες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κύριος Ζωγραφίδης.   
Κος ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ:
Κύριε  Πρόεδρε,  το  θέμα  αυτό  ξανά  ήρθε  στο  Περιφερειακό  Συμβούλιο  και 
ε ίπαμε  ότι  γ ια  τη  ευελιξ ία  του  οργάνου,  θέματα  που  ε ίναι  της  τρέχουσας 
διαδικασίας  να  αποφαίνεται  η  ο ικονομική  επιτροπή.  Αλλά  γ ια  με ίζονα 
θέματα  ή  γ ια  θέματα  που  υπάρχει  διαφωνία  στην  επιτροπή  να  έρχονται  με 
ε ισήγηση στο Περιφερε ιακό Συμβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συμφωνούμε,  κύριε  Ζωγραφίδη.  Ο  κύριος  Κουκάς  κα ι  τελειώνουμε.   Ο 
κύριος Κόκκινος  προηγεί ται .
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Θα  μιλήσε ι  ο  κύρ ιος  Κουκάς.  Εγώ  θέλω  να  κάνω  μια  συνθετ ική  πρόταση.  
Έχουμε  αναβάλει  το  θέμα  των  επιτροπών  κα ι  από  την  περασμένη  φορά. 
Επίσης,  επειδή  σήμερα  δεν  βλέπω  ιδια ί τερη  κινητ ικότητα  να  βιάζονται 
κάποιο ι  να  φύγουν,  αν  έχουμε  υπομονή  ένα  20λεπτο,  μισάωρο  καλό  ε ίνα ι 
γ ιατ ί  ο ι  επιτροπές  πρέπει  να  λε ιτουργήσουν.  Γ ιατί  δώσαμε  και  ονόματα  για 
να  ε ίναι  έτοιμα  ψηφοδέλτ ια  κα ι  όλα  αυτά.  Τώρα  μιλάμε  για  20λεπτά 
δουλειά.

Επίσης  η  επιτροπή  επαγγελματικής  κατάρτισης  δεν  θέλει  πολύ  ώρα 
να συσταθε ί .  Δηλαδή δυο θέματα μπορούμε να τα ξεπετάξουμε.  
Κος ΔΑΔΑΟΣ:
Κύριε  Πρόεδρε,  αν  έχετε  την  ευγενή  καλοσύνη.   Ο  μπούσουλας  γ ια  το 
Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  ε ίναι  να  μην  υποβαθμίζουμε  κα ι  το  ρόλο  του 
Περιφερε ιακού Συμβουλίου.  Δηλαδή,  μην  γίνουμε  κούκλες  στο  τέλος  και  δεν 
έχουμε άποψη για οποιοδήποτε θέμα.

Εγώ  τον  θέτω  αυτό  τον  προβληματισμό  διότι  το  Περιφερε ιακό 
Συμβούλιο  ε ίναι  κυρίαρχο  όργανο  κα ι  δεν  μπορούμε  να  αποποιηθούμε  όλες 
τ ις ευθύνες και  να τ ις δίνουμε στην  οικονομική επιτροπή.  
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Εάν  ε ίνα ι  γνωμοδοτικού  χαρακτήρα  η  πρόταση  συμφωνούμε,  εάν 
όμως παίρνουν τελικές αποφάσεις εγώ θα ε ίμαι αντίθετος.  Σας το λέω.  Διότ ι 
θέλω  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  να  ε ίναι  υψηλά,  οι  επιτροπές  ας  ε ίναι  
χαμηλά,  εκεί  πρέπει  να ε ίναι .
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Κύριε  Δαδάο,  συμφωνούμε  απόλυτα.  Όμως  δεν  μπορεί  το  Περιφερειακό 
Συμβούλιο να ασχολεί τα ι  με  τη λάντζα,  έτσι  δεν ε ίνα ι ;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν,  στο  θέμα  9  το  β  εγκρ ίνετα ι  νομίζω  ομόφωνα;   Εγκρίνετα ι ,  ο  κύριος 
Συρμαλένιος  δεν  ψηφίζε ι .   Εγκρ ίνετα ι  η  μεταβίβαση  πρόσθετων 
αρμοδιοτήτων  στην  ο ικονομική  επιτροπή όπως στην  ε ισήγηση  αναφέρονται . 
Δυνατότητα  προέγκρισης  υποβολής  προτάσεων  σε  ανταγωνιστ ικά 
ευρωπαϊκά  προγράμματα.  Ο  κύριος  Συρμαλένιος  ψηφίζε ι  κατά  και  ο  κύριος 
Χρυσαφίδης.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθμ. Απόφασης 63/2011

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Το α) θα το  κάνουμε τώρα;   
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Είπαμε να συζητηθούν ο ι  δύο επιτροπές έτσι  δεν  ε ίναι ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν,  συγκρότηση  δύο  επιτροπών  του  άρθρου  164  του  Ν.  3852/2010. 
Είναι  έτοιμα  τα  ψηφοδέλτ ια ;   Θα  πρέπει  να  τα  φτ ιάξουμε  αφού  πρέπει  να 
πάρουμε προτάσεις .  Δεν  προλαβαίνουμε τώρα αυτό.   Θέλει  διαδικασία. 

Πάμε  στο  13 ο ,  συγκρότηση  περιφερε ιακής  Επιτροπής  επαγγελματικής 
κατάρτισης;   

Θέμα 12      ο  
Καθορισμός σχεδίου δράσης,  άξονες δράσης και  τρόπος υλοποίησης 

για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
2011-2015

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Το  12 ο,  καθορισμός  σχεδίου  δράσης,  άξονες  δράσης  και  τρόπος 
υλοποίησης  γ ια  την  τουριστική  προβολή  της  Περιφέρειας  νοτ ίου  Αιγαίου 
2011-2015.  

Η κυρία Σώζου έχε ι  το  λόγο.
Κα ΣΩΖΟΥ:
Κύριε  Πρόεδρε,  επειδή  θεωρώ  ότι  η  ε ισήγηση  που  έχει  ήδη  διανεμηθεί 
στους  συναδέλφους  ε ίναι  αρκετά  αναλυτ ική  κα ι  εξαιτ ίας  της  πίεσης  του 
χρόνου,  θα  πω  μόνο  τα  εξής:   Ότ ι  γ ια  τη  δ ιαμόρφωση  του  προτεινόμενου 
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σχεδίου  δράσης  τουριστικής  προβολής  της  Περιφέρε ιας  Νοτίου  Αιγαίου 
2011-2015,  έχουν ληφθεί  υπόψη οι  εξής παράμετροι .

Πρώτον,  τα  νέα  διεθνή  δεδομένα  ως  προς  τον  τρόπο  προβολής  και 
ανάδε ιξης  ενός  προορισμού.   Δεύτερον,  η  ύπαρξη  νησιών  πολλών 
ταχυτήτων  στην  Περιφέρεια νοτ ίου Αιγαίου.  

Και  τρ ίτον,  η  δεινή  ο ικονομική  κατάσταση  στην  οποία  βρίσκετα ι  η 
Ελλάδα  και  άρα  η  περ ιορισμένη  αγοραστική  δύναμη  του  Έλληνα 
καταναλωτή  στον  οποίο  στηρίζονται  κατ΄  εξοχήν  τα  περισσότερα  από  τα 
νησιά της Περιφέρειας.

Υπάρχει  ένα  αναλυτικό  σκεπτικό  όσον  αφορά  το  πλαίσιο  του  σχεδίου 
προβολής.  Υπάρχει  επίσης  ένα  αναλυτικό  σχεδιάγραμμα  δράσης  με 
συγκεκρ ιμένα  χρονοδιαγράμματα.   Αναλύοντα ι  στη  συνέχε ια  το  κάθε  ένα 
από αυτά.  

Εάν  θέλετε  εξαιτ ίας,  επαναλαμβάνω,  της  αναλυτ ικής  ε ισήγησης 
μπορώ  να  μείνω  εδώ  και  να  δεχθώ  τ ις  όποιες  ερωτήσεις  σας  ή 
τοποθετήσεις και  να απαντήσω εννοεί ται  στις  αντίστοιχες ερωτήσεις  που θα 
μου τεθούν.  Εκτός  αν θέλετε  να περιγράψω σε πολύ γενικές γραμμές.

Αυτό  που  διαπιστώνουμε  τελικά  ότ ι  λε ίπε ι  από  την  Περιφέρε ια  νοτ ίου 
Αιγαίου  όπως  κα ι  από  πολλές  άλλες  περιφέρε ιες  ε ίνα ι  η  έλλειψη  μιας 
διεύθυνσης  τουρισμού  στελεχωμένης  έτσι  ώστε  να  μπορεί  να  ανταποκριθε ί 
στις σημερινές συνθήκες που ε ίναι  ιδ ια ίτερα ανταγωνιστ ικές.

Γ ια  αυτό  προτείνουμε  τη  δημιουργία  ενός  DMO και  μάλιστα  έχουμε 
ήδη  προχωρήσει  όπως  ε ίδατε  στο  σχετικό  σχεδιάγραμμα  στελέχωσης  της 
υπηρεσίας  τουρισμού,  της  διεύθυνσης  τουρισμού  η  οποία  όπως 
προανέφερε  ο  Περιφερειάρχης,  στηρίζεται  αυτή  τη  στιγμή  αποκλε ιστικά  και 
μόνο σε έναν υπάλληλο.

Έχε ι  γ ίνε ι  μια  εσωτερική  προκήρυξη,  έχουν  ήδη  εκδηλώσει  σχετ ικό 
ενδιαφέρον  υπάλληλοι  της  Περιφέρε ιας  νοτίου  Αιγα ίου  τόσο  από  τα 
Δωδεκάνησα  όσο  και  από  τ ις  Κυκλάδες.  Γ ίνετα ι  μια  αξιολόγηση  των 
αιτήσεων που έχουμε παραλάβει .   

Σε  περ ίπτωση  αδυναμίας  συγκρότησης  με  τα  άτομα  που  απαιτούντα ι 
γ ια  ένα  DMO των  αιτούντων  γ ια  συμμετοχή,  ίσως  χρειαστε ί  κατόπιν 
εγκρίσεως  βέβαια  του  Περιφερε ιακού  Συμβουλίου  η  πρόσληψη  κάποιων 
εξωτερ ικών  συνεργατών  πάντα  στα  πλαίσ ια  εννοεί ται  υλοποίησης  του 
συγκεκρ ιμένου προγράμματος.  

Και  θα  πρέπει  εδώ  να  ευχαριστήσουμε  τον  κύρ ιο  Κόκκινο  ο  οποίος 
ε ίχε  τάξει  και  ε ίχε  δεσμεύσει  ένα  σημαντ ικό  ποσόν  στο  επιχειρησιακό 
πρόγραμμα  Κρήτης  και  Νήσων  Αιγαίου,  μιλάμε  γ ια  αυτό  το  πρόγραμμα. 
Μιλάμε  για  τα  3.250.000  €.   3 .250.000  €  ε ίναι  η  δέσμευση  του  ποσού  για 
την  προβολή  της  Περιφέρε ιας  νοτ ίου  Αιγα ίου  από  το  2011  που  διανύουμε 
έως κα ι  το  2015.  

Υπάρχουν  σαφείς  αναφορές  γ ια  τα  βήματα  που  θα  γίνουν,  γ ια  τ ις 
προκηρύξε ις  που  θα  ακολουθήσουν  κατόπιν  εγκρίσεως  βέβαια  του 
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Περιφερε ιακού Συμβουλίου.   Τελικά  ε ίπα να  μην  αναφερθώ ειδικότερα αφού 
σας  έχε ι  διανεμηθεί  αναλυτ ική  ε ισήγηση.   Μένω  εδώ,  περιμένω  τ ις 
ερωτήσεις  να απαντήσω και  στη  συνέχεια τ ις τοποθετήσεις σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ερωτήσεις  από τους κυρίους συναδέλφους.   Ο κος Παλλάς έχει  το λόγο.
Κος ΠΑΛΛΑΣ:
Επιγραμματικά  και  εγώ  γ ια  να  μην  σας  φάω  το  χρόνο  σας,  έκανε  καλή 
δουλειά  η  κυρία  Σώζου,  εγώ  τη  συγχαίρω  προσωπικά  και  τους  συνεργάτες 
της.  Έκανε  μια  καλή  δουλειά,  τη  διάβασα  με  προσοχή.  Είναι  ένα  θέμα  που 
με ενδιαφέρε ι  και  το κατέχω.

Της έδωσα κα ι  γραπτώς  τ ις  σκέψεις  μου κα ι  τους  φόβους μου  εν  ε ίδει  
συμβουλής  περισσότερο  παρά  εν  ε ίδει  παρατηρήσεων.   Επιγραμματικά  να 
αναφερθώ,  έχω  μερικούς  ενδοιασμούς  σχετικά  με  την  επικάλυψη 
αρμοδιοτήτων.  

Δηλαδή  να  σας  δώσω  ένα  παράδειγμα.   Στη  ρόδο  υπάρχει  αυτή  τη 
στιγμή  ο  ΠΡΟΤΟΥΡ.   Επίσης  υπάρχε ι  μια  διεύθυνση  τουρισμού  του  Δήμου,  
τώρα  γίνεται  μια  νέα  διεύθυνση  της  Περιφέρειας.   Θέλει  προσοχή  ως  προς 
το θέμα της επικάλυψης των  αρμοδιοτήτων.   

Δεύτερος  φόβος,  να  μην  χαθούν,  το  brand name είνα ι  κάτ ι  το  οποίο 
πραγματικά  από  κα ιρό  το  σκεπτόμουν  κα ι  το  ε ίχα  στο  μυαλό  μου  και  ήταν 
κάτι  το  οποίο  έπρεπε  να  γίνε ι .  Απλά  και  εκεί  θέλει  επειδή  ε ίμαστε  Έλληνες 
και  πρέπει  κάποια  στιγμή  να  γίνουμε  ευρωπαίοι ,  πρέπει  να  δοθε ί  μεγάλη 
προσοχή ως προς το  θέμα του προγραμματισμού.

Ο  οργανισμός  διαχείρ ισης  προορισμού,  αυτό  το  λεγόμενο  DMO θέλε ι 
πολύ  μεγάλη  προσοχή  διότι  βασίζεται  στη  σχέση  και  στη  συνέπεια, 
πράγματα  για  τα  οποία σαν  Έλληνες  δεν  ε ίμαστε  υπερήφανοι .  Θέλει  μεγάλη 
προσοχή  στο  θέμα  του  DMO ως  προς  το  θέμα  της  οργάνωσης  και  της 
αποτελεσματικότητάς του.

Επίσης,  γ ια  το  Συμβούλιο  Τουρισμού  η  πρόταση  η  δική  μου  ε ίνα ι  γ ια 
να  ε ίναι  αποτελεσματικό  να  μην  αποτελε ίται  από  πολλά  άτομα.  Και  επειδή 
από  ότι  δ ιάβασα  θα  συνεδριάζει  μ ια  φορά  το  χρόνο  να  μπορεί  να  ε ίναι 
ευέλικτο  κα ι  να  μπορεί  να  δέχεται  αλλαγές  εφόσον  απαιτηθούν  από  τ ις  
καταστάσεις .   

Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κύρ ιο Παλλά.  Το λόγο  έχε ι  ο  κύριος Σταματόπουλος.
Κος ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ:
Στην  ε ισήγηση  δεν  αναφέρετα ι  καθόλου  το  κόστος  έστω  και  περ ίπου  αυτού 
του προγράμματος  γύρω από την  προβολή  των  νησιών  μας.  Αν  υπάρχει  μ ια 
ε ικόνα θα την  ήθελα παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε.  Ο κύριος Καλαθιανάκης.
Κος ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ:
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Ναι,  εγώ  ήθελα  δυο  ερωτήσεις  να  κάνω.  Καταρχάς  γ ια  το  brand name,  θα 
ε ίναι  συνολικά  για  όλη  την  Περιφέρε ια  ή  κάθε  Δήμος,  κάθε  νησί  θα  έχει  το 
δικό  του  κα ι  μέσα  από  εκεί  θα  γ ίνε ι  το  τελικό  brand name;   Αυτό  που  θα 
υποστηρίξουμε  κα ι  θα  μπορούμε  δηλαδή  να  ε ίναι  ευδιάκριτο  σε  όλους  τους 
ξένους ενδιαφερόμενους πελάτες.   Το ένα ε ίναι  αυτό.

Και  το  δεύτερο,  η  συλλογή  αυτών  των  στοιχείων  θα  γίνε ι  από  μόνο 
του  μέσα  από  αυτή  τη  διεύθυνση  ή  θα  προϋποθέτει ,  δηλαδή  πως  θα  γ ίνε ι 
ακριβώς  η  συλλογή  από  κάθε  νησί  των  στοιχείων;  Πόσα  καταλύματα 
υπάρχουν,  ποια  ε ίναι  τα  νόμιμα,  ποια  δεν  ε ίνα ι ,  έχε ι  πολύ  μεγάλη  δουλειά 
δηλαδή.  Και  ήθελα  να  ξέρω  εκεί  θα  γίνε ι  με  ιδ ιώτες,  με  το  Δήμο,  πως 
ακριβώς;

Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κύρ ιο Καλαθιανάκη.  Ο κύριος Συρμαλένιος έχει  το λόγο.
Κος ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ:
Γιατί  δεν  αναφέρετα ι  η  κοστολόγηση,  και  εμένα  ε ίναι  ερώτημά  μου,  κα ι  στη 
γραπτή  ε ισήγηση.  Την  ακούσαμε  τώρα  γ ια  μια  δέσμευση  3.250.000  €,  το 
πρώτο ερώτημα ε ίναι  αυτό.

Το  δεύτερο,  με  ποιες  δ ιαδικασίες  προσλήφθηκε  ο  τεχν ικός 
σύμβουλος,  κάποιος  κύριος  Κούτουλας.   Τρίτη  ερώτηση,  γ ιατί  δεν  έχει 
ληφθε ί  υπόψη  η  εμπειρ ία  των  δύο  αναπτυξιακών  εταιρειών,  της 
αναπτυξ ιακής  των  Κυκλάδων  και  της  ΠΡΟΤΟΥΡ  που  έχουν  πολύ  μεγάλη 
εμπειρ ία και  έργο σε αυτά τα ζητήματα.

Και  τέταρτον,  γ ιατ ί  χρειάζεται  να  γίνε ι  δ ιαδικτυακή  πύλη  γ ια  όλο  το 
νότιο  Αιγα ίο  τη  στ ιγμή  που  όλοι  όταν  μιλούν  για  προορισμούς  μιλάνε  γ ια 
νησιά  κα ι  όχι  γ ια  ευρύτερες  περιοχές.  Αυτό  ε ίναι  ένα  ζήτημα  το  οποίο 
νομίζω  ότι  στους  έχοντες  σχέση  με  τα  τουριστικά  το  ξέρουν  πολύ 
περισσότερο από εμάς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κύρ ιο Συρμαλένιο.  Η κυρία Σώζου έχει  το λόγο.
Κα ΣΩΖΟΥ:
Δεν  θυμάμαι  με  τη  σε ιρά  τ ις  ερωτήσεις ,  δεν  προλάβαινα  κα ι  να  τ ις 
σημειώσω.   Να  ξεκινήσω  από  τον  προϋπολογισμό.   Είναι  ένα  σχέδιο,  
αντιλαμβάνεσθε  ότι  δεν  υπάρχουν  συγκεκρ ιμένα  ποσά  όσον  αφορά  το  κάθε 
κομμάτι .

Ενδε ικτ ικά  αναφέρω,  γ ια  την  προκήρυξη  δ ιαγωνισμού  που  αφορά  το 
dest inat ion  brand γ ια  τα  νησιά  του  νοτίου  Αιγα ίου  ο  προϋπολογισμός  του 
συγκεκρ ιμένου  κομματιού  εκτ ιμάται  στ ις  123.000  €  συμπεριλαμβανομένου 
του  Φ.Π.Α.  χωρίς  να  υπολογίζετα ι  τυχόν  έκπτωση  από  πλευράς  του 
αναδόχου.

Ένα  δεύτερο  παράδειγμα,  γ ια  τη  διαδικτυακή  πλατφόρμα  που 
αναφερθήκατε  λ ίγο  πριν.   Προϋπολογίζεται  σε  πρώτη  φάση  ένα  κονδύλι 
150.000  €  για  την  αρχική  ανάπτυξη  της  πλατφόρμας  κα ι  30.000  €  γ ια  τη 
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στήριξη  της  πλατφόρμας  τα  υπόλοιπα  χρόνια  έως  το  2015.  Άρα  μιλάμε  για 
ένα  ποσό  270.000  €.    Είναι  πάρα  πολύ  νωρίς  γ ια  να  εκτ ιμηθε ί  το  κόστος 
της κάθε μιας από τ ις προτεινόμενες δράσεις .   

Δεύτερον,  επειδή  αναφερθήκατε  γ ια  την  τουριστ ική  προβολή  που 
γίνεται  από  τους  δήμους  κα ι  αν  η  τουριστ ική  προβολή  από  την  Περιφέρε ια 
επικαλύψει  δράσεις όπως αυτές του ΠΡΟΤΟΥΡ ή των  δήμων ξεχωριστά.   Σε 
μια  τέτο ια  περ ίπτωση  δεν  θα  έπρεπε  να  υλοποιε ίται  κανένα  πρόγραμμα 
τουριστικής  προβολής  από  την  Περιφέρε ια  νοτίου  Αιγαίου  όπως  δεν  θα 
έπρεπε  να  υλοποιε ίται  κα ι  τα  προηγούμενα  χρόνια  από  τ ις  αντίστοιχες 
νομαρχίες Κυκλάδων και  Δωδεκανήσου.

Ο  κάθε  Δήμος  μπορεί  να  ακολουθήσει  το  δ ικό  του  πρόγραμμα 
τουριστικής  προβολής.  Η  Περιφέρεια  έχοντας  την  ευθύνη  του  συνόλου  της 
περιοχής  ενισχύε ι  τ ις  προσπάθειες  των  δήμων.  Εμείς  τουλάχιστον  μέχρ ι 
στιγμής  γ ια  τ ις  όποιες  αποφάσεις  λαμβάνοντα ι  γ ια  την  τουριστική  προβολή 
ενημερώνουμε  αναλυτικά  τους  δήμους.  Ή  δεν  προχωράμε  στην  υιοθέτηση 
καμιάς  δράσης  εάν  δεν  έχει  προηγηθεί  συνεργασία  με  τους  δήμους. 
Τουλάχιστον  αυτό ήταν δεδομένο  των  προηγουμένων  ετών,  εξακολουθεί  κα ι 
πάλι  να ε ίναι .

Όσον  αφορά  το  brand name.   Επειδή  ε ιπώθηκε  ότι  το  κάθε  ένα  νησί 
και  την  ξεχωριστή  δική  του  ταυτότητα.  Δεν  αφαιρείται  από  τη  δημιουργία 
του  DMO,  ούτε  από τη  δημιουργία  ενός  brand name για  όλα  τα  νησιά.  Ήδη, 
θα  το  ξέρετε ,  το  Aegean  Cuis ine  κερδίζε ι  έδαφος,  γ ια  αυτό  υπάρχε ι  μια 
πρόταση  στην  ε ισήγηση  εάν  βλέπει  τελ ικά  το  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  να 
συνεργαστούμε  όσον  αφορά  συνολικά  την  προβολή  του  Αιγα ίου  σε  κάποιες 
περιπτώσεις .  Όχι  αναγκαστικά  σε  όλες  τ ις  περιπτώσεις .   Επειδή  πια 
προωθείται  το  Αιγα ίο  όχι  γ ια  εθν ικούς  λόγους,  κυρίως  για  λόγους 
προβολής,  ο ικονομικούς,  κλπ.  

Τέθηκαν  κάποια  άλλα  ερωτήματα,  δεν  ξέρω  αν  έχω  απαντήσει .   Οι 
πληροφορίες  από  τους  δήμους,  έχετε  απόλυτο  δ ίκ ιο.  Ο  Δωδεκανησιακός 
Οργανισμός  Τουρισμού  έχει  στη  διάθεσή του  για  κάθε  ένα  από τα  νησιά  της 
Δωδεκανήσου,  από  τη  Ρόδο  έως  κα ι  το  Αγαθονήσι ,  μελέτες  όσον  αφορά  τα 
χαρακτηριστ ικά,  τα  συγκριτ ικά  πλεονεκτήματα  του  κάθε  νησιού,  τ ις 
δυνατότητες  που  υπάρχουν  ακόμα  κα ι  σε  κλ ίνες,  σε  εστ ιατόρ ια,  σε  χώρους 
αναψυχής κλπ.  κα ι  κάτι  τέτοιο επεξεργάζονται  και  οι  Κυκλάδες.

Εμάς  έγ ινε  πέρυσι  σε  συνεργασία  με  το  πανεπιστήμιο  Αθηνών.  
Υπάρχει  γ ια  τα  Δωδεκάνησα,  γ ια  τ ις  Κυκλάδες  έχει  ξεκ ινήσει  με  τον  κύριο 
Πουσσαίο  και  η  ε ισήγηση  κύριε  Παλλά  ε ίναι  κα ι  του  κυρίου  Πουσσαίου  δεν 
ε ίναι  μόνο  δ ική  μου,  γ ια  να  μην  θεωρηθεί ,  από  κοινού  με  τον  κύριο 
Πουσσαίο  εξαιτ ίας  της  συσσωρευμένης  εμπειρ ίας  του  από  το  Υπουργείο 
Πολιτ ισμού Τουρισμού.  

Νομίζω,  Παναγιώτη,  ότι  προχωράνε  και  ο ι  Κυκλάδες.  Είναι  σχεδόν 
έτοιμα.  Τα  στοιχεία  έχουν  παρθε ί  από  τους  δήμους,  έχουν  καταγραφεί  κα ι 
μάλιστα  σκεπτόμουν  κάποια  στ ιγμή  όλα  αυτά  τα  στοιχεία  που  έχουμε  για 
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όλα  τα  νησιά  να  προωθηθούν  επε ιδή  τα  έχουμε  ηλεκτρονικά  σε  όλους  τους 
Περιφερε ιακούς συμβούλους,  αυτό θα γ ίνε ι  άμεσα. 

Γ ια  την  Κω για  παράδειγμα,  υπάρχει  το  προφίλ  της  Κω,  τα  δεδομένα, 
ο  αριθμός  επισκεπτών,  δυνατότητες,  δ ιανυκτερεύσεις,  προβλήματα, 
συγκοινωνίες ,  τα  πάντα.   Θα σας τα προωθήσουμε  αυτά.  Δεσμεύομαι  αν όχι 
την  επόμενη,  τη  μεθεπόμενη  εβδομάδα.   Γ ια  τα  Δωδεκάνησα.  Και  έπεται  η 
αποστολή των στοιχε ίων όταν αυτά θα ε ίναι  έτοιμα γ ια τ ις Κυκλάδες.

Υπήρχε κάποια άλλη ερώτηση.   
Κος ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ:
Για τον  Τεχνικό  σύμβουλο.
Κα ΣΩΖΟΥ:
Νομίζω  ότ ι  αναλύεται ,  ότ ι  υπήρχε  στα  μητρώα  της  δ ιαχειρ ιστικής  αρχής  και 
η  επιλογή  δεν  ξέρω αν  θα  πρέπει  να  σας  αποστε ίλω βιογραφικό  του  κυρίου 
Κούτουλα,  μπορώ να το  κάνω και  αυτό  δεν  έχω κανένα  πρόβλημα.   Δηλαδή 
δεν  επιβαρύνε ι  τον  προϋπολογισμό  της  Περιφέρε ιας.  Η  επιλογή  του  έγ ινε 
από  τα  μητρώα  της  διαχειρ ιστ ικής  αρχής.  Είνα ι  καθηγητής  σε  4 
πανεπιστήμια,  στο  Πανεπιστήμιο  Πατρών,  στο  Πανεπιστήμιο  Αιγαίου,  στο 
Ανοιχτό  Πανεπιστήμιο.  Μπορώ  να  σας  προωθήσω  το  αναλυτ ικό  β ιογραφικό 
του.  
Κος ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ:
Εγώ  δεν  έχω  πρόβλημα  με  τον  κύρ ιο  Κούτουλα  τον  οποίο  δεν  τον  γνωρίζω 
αλλά  μπορεί  να  υπήρχαν  άλλοι  10  κύριοι  Κούτουλες,  με  ποια  διαδικασία 
επελέγη  ο  ένας  εκ  των  δέκα  ας  πούμε;   Δεν  υπάρχουν  προκηρύξε ις 
διαγωνισμών για αυτά τα ζητήματα;
Κα ΣΩΖΟΥ:
Μα  σας  ε ίπα  ότ ι  η  επιλογή  έγινε  από  τα  μητρώα  της  δ ιαχειρ ιστικής  αρχής. 
Κρίναμε  ότ ι  ο  κύριος  Κούτουλας  πληρούσε  τ ις  προϋποθέσε ις  επειδή 
ακριβώς  έχει  συγκεκρ ιμένη  εξειδίκευση  στο  θέμα  του  τουριστικού 
μάρκετινγκ.  Γ ια  να  επιλέξουμε  τον  συγκεκρ ιμένο  δεν  τον  επιλέξαμε  εμείς,  η 
διαχειρ ιστ ική αρχή κα ι  συμφωνήσαμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε,  την  κύρια  Σώζου.   Λοιπόν,  τοποθετήσεις.  Ο  κύριος 
Κόκκινος,  ο κος Ζωγραφίδης,  ο κος Σταματόπουλος.  

Ο κύριος Κόκκινος  έχε ι  το  λόγο.
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Θα  ήθελα  να  κάνω  δυο-τρεις  παρατηρήσεις  που  νομίζω  ε ίναι  χρήσιμες. 
Υπάρχει  ένας  προβληματισμός  αν  θα  πρέπει  να  γίνε ι  δ ιερευνητική  επαφή  η 
Περιφέρε ια  νοτίου  Αιγαίου με  την  Περιφέρε ια  βορείου  Αιγαίου για  υ ιοθέτηση 
κοινού τουριστικού brand name.   Στο  σημε ίο 4 ε ίναι  αυτό.

Εκείνο  που  έχω  να  πω  είνα ι  το  εξής,  ότι  ε ίχε  ξεκ ινήσει  μ ια 
προσπάθεια  από  το  2004  οφείλω  να  πω  από  την  κυρία  Σιμαντώνη  με  έναν 
διαγωνισμό  που  ε ίχε  γ ίνε ι  τότε  κα ι  αμέσως  μετά  ανέλαβα  εγώ,  να  πάει  η 
Περιφέρε ια  νοτίου  Αιγαίου  με  ένα  συγκεκριμένο  brand name.   Αυτό 
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καλλιεργήθηκε  επί  5,5-6  χρόνια  με  παρουσίαση  μεγάλες  εκθέσε ις  στην 
Ελλάδα και  στο  εξωτερικό,  με  δ ιαφημίσεις.

Οφείλω  να  πω  πως  υπήρχε  ένας  χρόνος  όπου  δεν  έγ ινε  απολύτως 
τ ίποτα.  Αντ ίθετα,  πάγωσαν  τα  πάντα.   Δεν  ξέρω  αν  υπήρχε  σκοπιμότητα  ή 
ανικανότητα  ή  και  τα  δύο  μαζί .  Αποτέλεσμα  να  μην  υπάρχε ι  η  Περιφέρε ια 
νοτίου  Αιγαίου  στ ις  μεγάλες  κλήσεις  που  υπήρχαν  κα ι  στα  μεγάλα  γεγονότα 
του τουρισμού.

Με δεδομένο επίσης ότ ι  ε ίχε γ ίνε ι  αυτή η  προσπάθεια,  επαναλαμβάνω 
επί  6  χρόνια,  κα ι  ε ίχε  περάσει  ένα  μήνυμα  και  με  ένα  δεύτερο  δεδομένο  ότ ι 
στη  γε ιτον ική  Τουρκία  παίζουν  κα ι  αυτοί  επισκεφθείτε  το  νότ ιο  Αιγαίο  και  
βέβαια  προβάλουν  τα  δ ικά  τους  παράλια.  Όσοι  έχουν  πάει  σε  εκθέσεις  στο  
εξωτερ ικό  το  έχουν δε ι  αυτό το πράγμα.

Θα  ε ίναι  λάθος  γ ια  εμένα  να  συνδυάσουμε  ή  το  Αιγα ίο  συνολικά  ή 
βόρειο  κα ι  νότιο  Αιγα ίο  μαζ ί  αλλά  να  εμμε ίνουμε  κα ι  γ ια  λόγους  συνέπειας, 
συνέχε ιας  κα ι  αποτελεσματικότητας  αλλά  και  γ ια  εθν ικούς  λόγους  σε  αυτή 
τη  γραμμή  η  οποία  ε ίχε  χαραχθε ί  εδώ  και  6  χρόνια.   Επαναλαμβάνω,  δεν 
ε ίναι  επειδή  ε ίχα  θητεύσει  σε  εκε ίνο  το  κομμάτι  που  το  χειρ ιστήκαμε,  ε ίχε 
ήδη ξεκινήσε ι  μ ια προσπάθεια, δεν  ε ίχε εμφανιστεί ,  την  υιοθετήσαμε κα ι την 
προχωρήσαμε.

Το  δεύτερο  ε ίναι  ότι  αν  ε ίναι  να  χρηματοδοτηθεί  από  το  ΕΣΠΑ  η  όλη 
δράση,  θα  πρέπει  να  γ ίνε ι  και  διαγωνισμός  και  θα  πρέπει  να  προβλεφθε ί  η 
δράση η  συγκεκρ ιμένη  με  ότι  αυτή  προβλέπει ,  να  περιλαμβάνει  τον  χρονικό 
ορίζοντα  που  θα  ε ίνα ι  το  ΕΣΠΑ,  ενδεχομένως  μέχρι  το  2015.   Και  επειδή 
μιλάμε γ ια  διεθνή  διαγωνισμό,  υπολογίστε  όλοι  σας ότ ι  θα φάε ι  τουλάχιστον  
ένα  5μηνο,  6μηνο  αν  υποθέσουμε  ότι  ξεκινάμε  από σήμερα.  Δηλαδή πριν  το 
τέλος του 2011 δεν  υπάρχει  περίπτωση να υπάρχε ι  ανάδοχος.

Το  τρ ίτο  ε ίναι  ότι  θα  πρέπει  να  υπάρχε ι  ένας  συγκεκριμένος 
προγραμματισμός  κα ι  οργάνωση  μαζί  με  τους  φορείς  του  τουρισμού, 
υπάρχουν  αρκετοί  στην  περιοχή  μας,  ώστε  να  δούμε  το  πώς  θα 
αντιμετωπίσουμε  την  επόμενη  τουριστ ική  σεζόν  η  οποία  επιτρέψτε  μου  να 
σας πω φαντάζει  πολύ δύσκολη.   

Φέτος  ε ίχαμε  την  ευνοϊκή  συγκυρία  η  βόρεια  Αφρική  να  ε ίνα ι  κλειστή.  
Γ ιατί  όλοι  στο  μυαλό  τους  που  έγιναν  τα  επε ισόδια  στην  Αίγυπτο,  στην  
Τυνησία κ .ο.κ .   Εάν του χρόνου  έχουν  αποκατασταθεί  εκεί  τα  πράγματα  δεν  
θα ε ίναι  ευχάριστα για τη  χώρα μας σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας.  
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Κλείνουν  ήδη συμβόλαια από τώρα τριετ ίας.
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Ναι,  μακάρι  να  κλείνουν.  Αλλά  το  θέμα  ε ίναι  και  σε  τ ι  τ ιμές  τα  κλε ίνουν  και  
πως τα κλε ίνουν.  Είνα ι  πολλά τα θέματα.

Και  μην  ξεχνάτε  ότι  υπάρχε ι  κα ι  ο  εσωτερικός  τουρισμός  ο  οποίος 
φέτος  θα  έχε ι  κάμψη.  Πολλά  ε ίνα ι  λο ιπόν  αυτά  τα  οποία  πρέπει  να 
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συζητήσουμε  και  δεν  μπορούμε  να  τα  συζητήσουμε  αυτή  την  ώρα  βέβαια 
και  σε τρ ία λεπτά.

Λοιπόν,  γ ια  εμένα  επιβάλλεται  να  γ ίνουν  συγκεκρ ιμένα  μεθοδικά 
βήματα.  Υπάρχουν μελέτες με  μ ικρό κόστος  που υπάρχουν στην  Περιφέρε ια 
που μπορούν  να  βοηθήσουν  σε αυτή την  κατεύθυνση.  Ο κύριος … δεν  πήρε 
χαμπάρι  ότ ι  υπήρχαν  αυτά  τα  πράγματα.  Και  υπάρχε ι  κα ι  υλικό  στην  
Περιφέρε ια  το  οποίο  έχε ι  βγε ι  εδώ και  αρκετό  κα ιρό κα ι  ε ίναι  στ ις  αποθήκες  
της Περιφέρε ιας.

Και  επε ιδή  με  σκοπιμότητα  επίσης  πρέπει  να  πω  ότ ι  υπάρχουν 
κάποιες  ο ικονομικές  εκκρεμότητες  παρακαλώ  τη  νέα  διοίκηση  της 
Περιφέρε ιας τη  στ ιγμή  που  ήρθε  στο  ΕΣΠΑ να  λήξουν  αυτές διότι  υπάρχουν 
προβλήματα  και  γ ια  μηνύσεις .  Αυτό  να  το  ξέρετε,  σας  το  έχω  πει  και  κατά 
το  παρελθόν.  Αλλά  τη  στ ιγμή  που  φτάσαμε  εδώ  που  φτάσαμε,  πέρασε  κα ι 
από  την  αποκεντρωμένη  διοίκηση  η  οποία  ήταν  προσωρινού  χαρακτήρα, 
δεί τε  τα παρακαλώ και  αξιοποιε ίστε  κα ι  αυτά τα οποία υπάρχουν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κύρ ιο Κόκκινο.  Ο κύριος Ζωγραφίδης έχει  το λόγο.
Κος ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ:
Κύριε  Πρόεδρε,  πάντα  όταν  ζητώ  το  λόγο  γ ίνετα ι  φασαρία.  Ζητώ  συγνώμη 
αν το  όνομά μου προκαλεί  αυτή τη βαβούρα.   Το ξέρω,  αστε ιεύομαι .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Εσείς γνωρίζετε  ποιοι  σας αγαπάνε.
Κος ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ:
Ξέρω,  ξέρω.  Ιδια ίτερα εσείς.   

Κύριε  Πρόεδρε,  θέλω  να  πω  το  εξής:   Σε  κα ιρούς  κρατικής 
δυσπραγίας,  οικονομικής  δυσπραγίας  ε ίναι  δυνατόν  αυτή  η  περίφημη 
τουριστική  προβολή  να  γίνεται  από  το  κράτος,  δηλαδή  από  τον  ΕΟΤ,  από 
την  Περιφέρεια,  από τους δήμους,  από ιδιωτικούς φορείς;   

Δεν  μπορούμε  να  συνεννοηθούμε  αυτά  τα  χρήματα  όλα  να  γ ίνε ι  μια 
πιο  ορθολογική  διαχείρ ιση  κα ι  η  προβολή  να  γίνεται  με  ένα  νοικοκυρεμένο 
και  σωστό  τρόπο  όπως  αυτό  που  περιέγραψε  η  κυρ ία  Σώζου 
προηγουμένως;   Που  πήραμε  τα  χαρακτηριστικά  κάθε  τόπου,  τα  ιστορικά 
του  δεδομένα,  τα  πολιτ ιστ ικά  του,  τα  γαστρονομικά  του,  τα  ξενοδοχειακά 
του κλπ.  να  έρθουμε  σε  μια συνεννόηση  με  τον  α΄ βαθμό  Αυτοδιο ίκησης,  με 
τους  υφιστάμενους  φορείς  προβολής,  με  τον  ΕΟΤ  και  να  κάνουμε  ένα 
νοικοκυρεμένο  πράγμα  και  να  μην  κατασπαταλούμε  αυτά  τα  χρήματα  του 
ελληνικού λαού.

Για  αυτό  ε ίμαστε  εδώ,  εκπρόσωποι  των  πολιτών  ε ίμαστε.  Κάνω 
έκκληση  να  αναλάβει  η  Περ ιφέρεια  μ ια  τέτοια  πρωτοβουλία  συντονισμού 
αυτών  όλων  των  καλοπροαίρετων  φορέων  διαφήμισης  του  ελληνικού 
τουριστικού  προϊόντος  κα ι  αν  ε ίναι  δυνατόν  όσο  γ ίνετα ι  να  συρρικνώσουμε 
αυτούς  τους  πολλούς  φορείς  προβολής  του  τουρισμού  κα ι  να  μαζέψουμε 
υπό την  αιγ ίδα  της  Περιφέρε ιας,  κανείς  δεν  έχει  αντ ίρρηση,  και  ηλεκτρονικά 
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και  με  εκθέσεις  και  με  άλλα  στοιχεία  την  προβολή  του  τόπου  μας. 
Επαναλαμβάνω,  σε καιρούς δύσκολους οικονομικά.  

Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστώ  τον  κύρ ιο  Ζωγραφίδη.  Ο  κύριος  Σταματόπουλος  τώρα  έχει  το 
λόγο.
Κος ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ:
Πιστεύω  ότι  την  προβολή  θα  έπρεπε  να  την  κάνε ι  το  καθ΄  ύλην  αρμόδιο 
Υπουργείο  που  ε ίναι  του  Τουρισμού.  Βέβαια  αυτό  ε ίνα ι  ανύπαρκτο  στην 
ουσία,  δεν  υπάρχε ι ,  δεν  έχει  δε ίξε ι  ποτέ  κάποια  τέτο ια  πρόθεση.   Και  όσες  
ευκαιρίες  παρουσιάστηκαν  στο  παρελθόν  δεν  μπόρεσε  να  προβάλε ι  σωστά 
την  Ελλάδα.

Ακούστηκε  στη  συζήτηση  προηγούμενα  ότι  την  προβολή  την  έκαναν 
ορισμένοι  ιδ ιωτικο ί  φορε ίς  προφανώς  στέλνοντας  τον  κόσμο  και 
προβάλλοντας κάποιους συγκεκρ ιμένους προορισμούς.   

Από  τα  μηνύματα  που  έχουμε  ο  τουρισμός  δεν  πάει  καλά  φέτος  και 
νομίζω  και  στα  μετά  χρόνια  θα  επιδεινωθεί  η  κατάσταση.  Εάν  δεν  υπήρχαν 
και  τα  προβλήματα  που  αντιμετωπίσανε  κα ι  οι  άλλες  χώρες  όπως  π.χ.  η 
Αίγυπτος τότε  πραγματικά τα πράγματα θα ήταν χε ιρότερα.  

Εδώ  όμως  απεναντίας  ακούστηκε  ότι  υπήρξε  και  υπάρχει  αύξηση  του 
τουρισμού.  Πού την  ε ίδανε,  πως τη  βλέπουν,  από πού τη  βλέπουν  αυτό δεν  
το έχω καταλάβε ι  εγώ.   

Διακοπές  βέβαια  χρειαζόμαστε  όλοι  να  κάνουμε  και  επιβάλλετα ι .  Οι 
Έλληνες  με  τα  τελευτα ία  μέτρα  που  πάρθηκαν  πλέον  νομίζω  ότι  θα  ε ίναι 
ένα πολύ μακρινό όνειρο και  ένα ε ίδος πολυτελε ίας κα ι  δεν  θα πάει κανένας 
και  δεν  θα  έρθε ι  κανένας  στα  νησιά  μας.   Και  ο  κοινωνικός  τουρισμός 
νομίζω ότι  και  αυτός περικοπές έχε ι  αν δεν  έχει  σταματήσει  πλήρως.

Καλό  ε ίναι  να  γίνε ι  προβολή  των  νησιών,  σαφώς  ε ίναι  καλό  κα ι  όλης 
της  χώρας γενικότερα γ ιατί  ε ίναι  πλέον  η  μοναδική «βαριά β ιομηχανία» που 
έχουμε  και  πρέπει  να  την  εκμεταλλευτούμε  κατάλληλα,  πράγμα  που  μέχρι 
σήμερα  δυστυχώς  δεν  το  έχουμε  κάνει ,  ε  όλους  τους  τομε ίς  που  αφορούν 
τον  τουρισμό  που  ε ίναι  κα ι  ένα  πολύ  λεπτό  ζήτημα  και  έχουμε  κα ι  μεγάλο 
ανταγωνισμό από τ ις γε ίτονες χώρες.

Όλες  ο ι  χώρες  σήμερα  προσπαθούν  να  προβάλουν  τ ις  ομορφιές  και 
τ ις  χάρες που διαθέτουν.  Άρα πρέπει  να ε ίμαστε πάρα πολύ προσεκτικο ί .

Προβάλλουμε  τα νησιά μας,  τα βλέπει κάποιος,  όμορφα ε ίναι τα  νησιά 
να  κατέβω στα  νησιά  λέε ι .  Και  ξεκ ινάει  να  έρθε ι  στα  νησιά.  Πηγαίνοντας  να  
βγάλει  ε ισι τήρ ια  στα  καράβια  βλέπει  ότι  τα  ναύλα  ε ίναι  πάρα  πολύ  ακριβά, 
τα  ε ισιτήρια  ε ίναι  πάρα  πολύ  ακριβά,  η  διαμονή  ε ίνα ι  πάρα  πολύ  ακριβή.  
Και  εγώ  ρωτώ,  γ ια  ποιο  λόγο  να  έρθει  στ ις  Κυκλάδες  να  κάνε ι  δ ιακοπές  κα ι 
γ ιατ ί  δεν  πηγαίνει  στην  υπόλοιπη  Ελλάδα  η  οποία  και  αυτή  ε ίναι  εξ ίσου 
πανέμορφη;   Και  ε ιδ ικά  η  Πελοπόννησος  ε ίναι  πανέμορφη  και  θα  έρθε ι  στ ις 
Κυκλάδες;  Αυτά δεν πρέπει  να τα δούμε;
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Άρα δηλαδή  γ ια  μια  ο ικογένεια  θεωρώ ότι  οι  Κυκλάδες  κα ι  γενικότερα 
τα  Δωδεκάνησα,  δεν  έχω  ε ικόνα  ιδια ίτερη,  πρέπει  να  ε ίναι  απαγορευτ ικά. 
Όταν  θέλει  γύρω  στα  600  με  700  €  μια  οικογένε ια  να  έρθε ι  και  να  φύγε ι  
μόνο τα ε ισ ιτήριά της,  η  δ ιαμονή;

Εγώ  αυτό  που  πιστεύω  ε ίναι  ότι  η  προβολή  πρέπει  να  γίνε ι  από  τα 
αρμόδια  επιμελητήρια  ξενοδοχε ιακά,  από  τ ις  τουριστικές  ενώσεις  κλπ.  Και 
όχι  να  γίνε ι  από  την  Περιφέρε ια .  Γ ιατί  πραγματικά  νομίζω  ότι  δεν  μας 
περισσεύουν  και  τέτοια  χρήματα  για  να  κάνουμε  μια  τέτο ια  προβολή.  Που 
από  αυτή  την  προβολή  αναρωτιέμαι  ποιος  θα  ωφεληθεί ,  ποιος  ε ίναι  αυτός 
που  ωφελε ί τα ι .  Ε ίνα ι  οι  μ ικροξενοδόχοι ,  ε ίναι  μεγάλα  τουριστικά 
συγκροτήματα;   

Αυτά ε ίχα να πω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κύρ ιο Σταματόπουλο.   Κυρία Σώζου,  έχετε  το  λόγο.
Κα ΣΩΖΟΥ:
Για  το  αν  ο  τουρισμός  πάει  καλά  ή  όχι  στην  Περιφέρε ια  νοτ ίου  Αιγα ίου.  
Ανέφερα  ήδη  από  την  αρχή  ότ ι  στην  περ ιοχή  υπάρχουν  νησιά  4 
διαφορετ ικών  ταχυτήτων.  Και  ως  εκ  τούτου  κάποια  από  τα  νησιά  του 
νησιωτικού  μας  συμπλέγματος  και  συγκεκρ ιμένα  η  Ρόδος,  η  Κως,  η 
Μύκονος  και  η  Σαντορίνη  πάνε  καλύτερα  από  κάθε  άλλη  φορά.  Μιλάμε  για 
αύξηση γύρω στο 16% για το πρώτο 5μηνο του 2011 συγκριτ ικά με πέρυσι .

Δυστυχώς  υπάρχουν  νησιά  τα  οποία  στηρίζοντα ι  αποκλειστ ικά  και 
μόνο  σε  Έλληνες  τουρίστες.  Και  όπως  προανέφερα  η  αγοραστική  δύναμη 
του  Έλληνα  καταναλωτή  εξαιτ ίας  της  ο ικονομικής  κρίσης  ε ίνα ι 
περιορισμένη.  Και  αυτό  θα  ληφθεί  υπόψη  στο  πρόγραμμα  τουριστικής 
προβολής για να μην υπάρχουν τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα.  

Θα  συμφωνήσω  ότι  η  αύξηση  των  τουριστών  δεν  ε ίνα ι  αποτέλεσμα 
μόνο  προβολής  ενός  προορισμού,  ε ίναι  συνυφασμένη  με  έργα  υποδομής, 
ε ίναι  συνυφασμένη  με  τα  μέσα  και  το  κόστος  μεταφοράς.   Είνα ι 
συνυφασμένη  με  το  αν  υπάρχουν  νοσοκομε ία,  ιατρ ική  κάλυψη  στα  νησιά 
κλπ.   Είναι  πάρα πολλοί  παράγοντες.

Αυτό  βέβαια  δεν  σημαίνει  ότ ι  εμε ίς  σταυρώνουμε  τα  χέρια  κα ι  δεν 
κάνουμε  τ ίποτα.  Καταβάλλουμε  κάθε  δυνατή  προσπάθεια  κα ι  γ ια  τη 
βελτ ίωση  των  έργων  υποδομής  όπου  υπάρχουν  οι  δυνατότητες  και  ο ι 
αρμοδιότητες  από  την  πλευρά  της  Περιφέρειας  και  γ ια  τη  στελέχωση  των 
κέντρων υγείας.   

Και  εξάλλου,  γ ια  να  πω  και  το  τελευτα ίο  και  εδώ  τελε ιώνω  κύριε 
Πρόεδρε,  στο  παρελθόν  η  τουριστική  προβολή  δεν  γινόταν  από  ιδιωτικούς 
φορείς  χωρίς  αυτό  να  αποκλείετα ι  σε  κάποιον  ξενοδόχο  να  κάνε ι  τη  δική 
του  προβολή.   Γ ινόταν  από  επίσημους  δημόσιους  φορε ίς  του  α΄  ή  του  β΄ 
βαθμού  Αυτοδιο ίκησης  σε  συνεργασία  με  το  ξενοδοχε ιακό  Επιμελητήριο,  σε 
συνεργασία με επιμελητήρια.  Κάποιοι  που δεν  ε ίχαν  τους μηχανισμούς ίσως 
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ανέθεταν  την  υλοποίηση  του  προγράμματος  προβολής  σε  κάποιες 
αναπτυξ ιακές ετα ιρ ίες κλπ.  

Αυτό γ ινόταν,  αυτό εξακολουθε ί  να  γ ίνετα ι .  Υπάρχε ι  σύμπνοια και  δεν 
μπορεί  να  μην  υπάρξει  όταν  γ ια  παράδε ιγμα  θέτουμε  σαν  στόχο  την 
ανάπτυξη  της  κρουαζ ιέρας.  Και  στο  πρόγραμμα  της  Δωδεκανήσου  για  το 
2011  αυτό  με  τους  πόρους  της  Νομαρχίας,  ψηφίσαμε  μεταξύ  άλλων  τη 
δημιουργία  ενός  εντύπου  για  τον  θαλάσσιο  τουρισμό.  Δεν  μπορεί  να  γ ίνε ι 
αυτό  χωρίς  τη  σύμπραξη  των  δήμων  από  τη  στιγμή  που  απαιτε ί ται  η 
συμμετοχή  των  λιμενικών  ταμε ίων  κα ι  τα  λ ιμενικά  ταμε ία  ανήκουν  στους 
δήμους.

Δηλαδή  εξαρτάται  από  το  ποιο  σχέδιο  υιοθετε ί  κανείς,  ποια  δεδομένη 
χρονική  στ ιγμή  και  με  τ ι  στόχους.  Όλα  αυτά  λαμβάνοντα ι  υπόψη,  θα  το 
δεί τε  και  στ ις  επιμέρους  προκηρύξεις  που  θα  έρθουν  πριν  από  όλα  στο 
Περιφερε ιακό Συμβούλιο γ ια την  ολοκλήρωση του προγράμματος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  την  κυρ ία  Σώζου.  Νομίζω  ότ ι  τελε ίωσε  το  θέμα.   Έχετε  το 
λόγο  σύντομα.
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Ναι,  δεν  θέλω  να  πω  πολλά.   Εμε ίς  προφανώς  καταψηφίζουμε  κα ι  σας 
ανέλυσε  ο  σύντροφος  ο  Σταματόπουλος  πριν  το  γ ιατ ί .   Συμπληρωματικά 
θέλω να  πω ότ ι  σε  μ ια  εποχή  που η  παγκόσμια  καπιταλ ιστ ική  κρ ίση αφαιρεί 
από  όλους  τους  λαούς  τη  δυνατότητα  επιβίωσης  πόσο  μάλλον  αφαιρεί  τη 
δυνατότητα το να κάνει  τουρισμό ο κόσμος.

Εμείς,  λοιπόν,  δεν  συνδέουμε  τον  τουρισμό  με  τ ις  αφίξε ις ,  με  την 
άφιξη των αφίξεων που θα μπουν ο ι  άνθρωποι α ιχμάλωτοι  μέσα στα  μεγάλα 
ξενοδοχε ία  με  το  βραχιολάκι  ή  την  κρουαζ ιέρα.  Εμε ίς  συνδέουμε  τον 
τουρισμό  κα ι  με  τη  δυνατότητα  του  εργαζόμενου  να  πάει  δ ιακοπές  για  να 
ξεκουραστεί  γ ιατ ί  ε ίνα ι  ανθρώπινη ανάγκη αλλά και  με  τους ανθρώπους που 
δουλεύουν  στον  τουρισμό  και  με  τ ις  εργασιακές  σχέσε ις  που  μπορεί  να 
έχουν.   

Άρα  μιλάμε  πάλι  από  εντελώς  διαφορετική  οπτική  γωνία  πολιτ ικά  και 
καταψηφίζουμε γ ια αυτό το  λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε την  κυρ ία Καφαντάρη.  Η κυρία Σβήνου και  τελειώνουμε.
Κα ΣΒΗΝΟΥ
Κύριε  Πρόεδρε,  ευχαριστώ  πολύ.   Όμως  αδικούμε  το  θέμα  αυτό  του 
τουρισμού  κα ι  μ ια  πάρα  πολύ  καλή  πρόταση  που  έχει  δώσει  η  κυρία 
Αντ ιπερ ιφερειάρχης  μαζ ί  με  τον  κύρ ιο  Αντιπεριφερε ιάρχη  τον  κύριο 
Πουσσαίο  τ ιμής  ένεκεν  να  κάνουμε  μνε ία  στο  όνομά  του  που 
συνεργάστηκαν  και  μας  έφεραν  μια  πάρα  πολύ  καλή  και  εμπεριστατωμένη 
πρόταση.

Αυτό  το  μπράβο  θέλω  να  πω  και  να  τον ίσω.  Και  το  αδικούμε  βέβαια 
αυτή  τη  στ ιγμή  ότ ι  συμπιέζουμε  ένα  σοβαρό  θέμα  του  τουρισμού  το  οποίο 
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είναι  η  βαριά  β ιομηχανία  της  χώρας  μας  ολόκληρης  κα ι  θα  μπορούσαμε  να 
τοποθετηθούμε εκτενέστερα.

Θέλω να  πω ότι  ζητούμενο  βέβαια  ε ίναι  το  μάρκετ ινγκ,  αυτό  το  οποίο 
προτε ίνε ι .  Γ ιατί  κατά  κα ιρούς  σε  όλα  αυτά  τα  χρόνια,  εδώ  και  25  με  30  
χρόνια  που  αναπτύσσεται  ο  τουρισμός  ιδίως  στα  νησιά  μας  όπως 
γνωρίζουμε  και  γ ίνοντα ι  δειλά-δειλά  όλες  ο ι  διαφημίσεις  γ ιατ ί  χωρίς 
διαφήμιση  δεν  μπορείς  να  δώσεις  στην  παρουσία  ενός  νησιού  ούτε  κα ι  να 
τη συντηρήσεις  μετά.

Διαφωνώ  σε  ένα  τμήμα  της  ε ισήγησης  που  λέτε  γ ια  τα  δεδομένα  το 
κάθε  νησί  ότ ι  έκανε,  η  ε ισήγηση  που  διατέθηκαν  γ ια  τα  χρήματα  αυτά  δεν 
έπιασαν  τόπο.   Μπορεί  σήμερα  να  τα  βλέπουμε  έτσι  αλλά  στους  κα ιρούς 
εκείνους που γ ίνονταν η διαφήμιση έπιανε τόπο με τα τότε  δεδομένα.

Σίγουρο  ε ίναι  ότι  σήμερα  μιλούμε  για  μάρκετινγκ  διότι  έχουν  αλλάξει 
τα  πράγματα,  αλλάζε ι  η  Ευρώπη,  ε ίναι  η  ευάλωτο  προϊόν  ο  τουρισμός,  
χρειάζεται το μάρκετινγκ  το οποίο θα μας δίνε ι  τ ις πληροφορίες τ ι  συμβαίνει  
με  την  άλλη χώρα,  τ ι  συμβαίνε ι  με  εμάς.  

Και  βέβαια  το  δύσκολο  που  θα  αντ ιμετωπίσε ι  η  επιτροπή  αυτή  του 
οργανισμού ε ίναι  αυτό που προαναφέρθηκε  ότ ι  να ι  μεν  θα δ ιαφημίσουμε κα ι  
έχουμε  μελέτες  της  ιδ ια ιτερότητας  των  νησιών  μας,  άλλο  έχει  τη  μια 
ομορφιά  άλλο  έχει  την  άλλη,  όμως  ε ίναι  το  κόστος  της  μετακίνησης,  ε ίναι 
και  η έλλε ιψη της  σύνδεσης των  νησιών ακτοπλοϊκά  που δεν  συνδέοντα ι  κα ι 
τα  δ ιάφορα  νησιά  καθημερινά  και  αυτό  θα  ε ίναι  ένας  ανασταλτ ικός 
παράγοντας  αφού  προτείνουμε  σε  κάποιον  να  διαφημίσουμε  ένα  νησί  δεν 
θα  μπορεί  να  πάει .  Ε ίνα ι  βέβαια  ένα  θέμα  να  το  βρουν  αυτοί  του 
μάρκετινγκ.

Όπως  αυτοί  του  μάρκετ ινγκ  επίσης  θα  πρέπει  να  έχουν  και  δεν  θα 
τους  συμβουλεύσουμε  εμείς,  ίσως  κατά  καιρούς  να  δίνουμε  κα ι  διάφορες 
προτάσεις,  όταν  συμβαίνουν  έκτακτα  γεγονότα  που  δυσφημίζουν  την 
Ελλάδα  όπως  αυτούς  τους  κα ιρούς  αναρτήσεις  σε  ιερά  μνημεία 
Ακροπόλεως,  να  γίνονται  νέες  διαφημίσε ις  «επιθετικές»  όπου  θα  στρώνουν 
πάλι  το  πνεύμα της ηρεμίας κα ι  θα διαφημίζουν την  Ελλάδα.

Είναι  μεγάλο  θέμα,  επικροτούμε  κα ι  καλώ  όλους  τους  συναδέλφους 
να  συνεργαστούμε  από  όποιο  χώρο  και  τόπο  κα ι  αν  βρίσκετα ι .  Και  καλή 
επιτυχία στο πρόγραμμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Εγκρίνετα ι  ο  καθορισμός  του  σχεδίου  δράσης  όπως  αναφέρετα ι  στην 
ε ισήγηση  για  την  τουριστική  προβολή  της  Περιφέρε ιας  νοτ ίου  Αιγα ίου; 
Εκτός  από  τη  Λαϊκή  Συσπείρωση  και  τον  κύριο  Συρμαλέν ιο  κα ι  τον   κύριο 
Χρυσαφίδη.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθμ.  Απόφασης 64/2011 

Θέμα 19ο
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Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση του επόμενου Περιφερειακού 
Συμβουλίου 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν,  γ ια  να  μην  φύγουν  όλοι  και  προτού  προχωρήσω  σε  κάτι  ακόμα,  
λήψη  απόφασης  γ ια  την  πραγματοποίηση  του  επόμενου  Περιφερειακού 
Συμβουλίου  στη  Νάξο  1 η  Αυγούστου.   Συμφωνούμε;   Λέω  ή  25  η  1 η 

Αυγούστου.  
Να  ψηφίσουμε;   Είνα ι  οι  δυο  ημερομηνίες  που  έχε ι  καράβι  από  τα 

Δωδεκάνησα προς τη  Νάξο,  ε ίναι  ο Διαγόρας.   
Λοιπόν,  ο κύριος Γρυπάρης.

Κος ΓΡΥΠΑΡΗΣ:
Κύριε  Πρόεδρε,  εγώ  συμφωνώ  να  γίνε ι  στη  Νάξο.  Όμως  επειδή  ε ίναι  φουλ 
σεζόν  θα  παρακαλούσα  να  αναλάβετε  προσωπικά  την  ευθύνη  της 
διανυκτέρευσης να μας βρε ίτε  καταλύματα.  
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Εντάξει ,  θα δ ιερευνηθεί .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θα  διερευνηθε ί ,  εάν  υπάρξε ι  πρόβλημα  πηγαίνουμε  στην  έδρα  της 
Περιφέρε ιας.  Έχω έρθει  σε επαφή με το σύλλογο ξενοδόχων Νάξου και  μου 
ε ίπαν ότι  δεν  υπάρχει  πρόβλημα.  

Εγώ θέτω στο σώμα,  ε ίπα ή 25 ή 1 η  Αυγούστου.  
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Ομιλία εκτός μικροφώνου.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Τι  θέλετε  κύριε Ζωγραφίδη,  πεί τε .
Κος ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ:
Κύριε  Πρόεδρε,  εγώ  θέλω  να  ρωτήσω  το  εξής.   Σήμερα  το  Περιφερειακό 
Συμβούλιο  γ ίνεται  στην  Κω.  Καταρχάς  θέλω  να  ξέρω  αν  η  αίθουσα  έχε ι 
προσφερθε ί  δωρεάν  ή  εάν  θα  πληρώσουμε  και  πόσο  θα  πληρώσουμε  κα ι 
πότε  πήραμε  μια  τέτοια  απόφαση.   Αν  έχουμε  πάρε ι  απόφαση  να  έρθουμε 
εδώ,  στο ξενοδοχε ίο το  συγκεκρ ιμένο  ή  σε έναν  οποιοδήποτε ιδ ιωτικό χώρο 
το  οποίο  έχει  κόστος,  έχει  a i r  cond i t ion ,  έχει  ένα  σωρό  έξοδα.  Τ ι 
πληρώσαμε κα ι  πότε πήραμε μια τέτο ια απόφαση.  

Αν  θα  πάμε  στη  Νάξο,  πρέπει  να  πούμε  πού  θα  πάμε,  πού  θα 
συνεδριάσουμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Στη σχολή Ουρσουλινών την  οποία προσφέρε ι  δωρεάν.  
Κος ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ:
Κύριε Πρόεδρε,  εγώ δεν  θέλω να σηκώνω μονίμως τον  τόνο  της φωνής μου, 
με  αναγκάζετε .   Σας  ε ίπα,  ότ ι  έρχομαι  γ ια  να  μιλήσω  δεν  έρχομαι  γ ια  να 
κάνω κρουαζ ιέρα.
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Θέλω να ξέρω το  εξής,  δεν  ε ίχε το  Δημοτικό  Συμβούλιο τον  χώρο που 
συνεδριάζει  να μας τον  παραχωρήσει ;   Δεν  ε ίχε .  Πόσο κόστισε εδώ. .
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Δωρεάν ε ίνα ι η αίθουσα.
Κος ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ
Δωρεάν.  Είνα ι  δυνατόν  σε  αυτή  την  περίοδο  ένας  άνθρωπος  να  κάνει  μια 
τέτοια  δωρεά;   Ακόμα  κα ι  η  δωρεά  κύριε  Περ ιφερειάρχη  πρέπει  να  γ ίνε ι 
αποδεκτή  από  το  Σώμα.  Όταν  κάποιος  σου  κάνει  ένα  δώρο  βεβαίως,  ε ίναι 
εποχή που. . ,  έτσι  λε ι τουργε ί  το  Σώμα.   Μας κάνε ι  δωρεάν  αν  πρέπει  να  την 
αποδεχθούμε.   

Κύριε  Πρόεδρε,  εγώ  δεν  ε ίμαι  καχύποπτος  αλλά  ε ίναι  θέμα 
δημοκρατικής τάξης αυτό.   

Πρέπει  να  ξέρει  ο  λαός  ότ ι  αυτή  η  συνεύρεση  του  Περιφερε ιακού 
Συμβουλίου  κοστίζε ι  πολλά  λεφτά.  Εγώ  χαριτολογώντας  αλλά  ε ίναι  κα ι  μια 
πραγματικότητα,  λέω  το  εξής:   Είναι  καλύτερα  να  πηγαίνουμε  στη  Ρώμη. 
Εγώ  έχω  εκεί  ένα  γνωστό  που  θα  πληρώσει  το  ξενοδοχε ίο  δωρεάν.  Η 
RAΙNAIR προσφέρει  18  €  το  ε ισι τήρ ιο  να  πάμε  και  18  €  να  έρθουμε.  Εμένα 
μου κοστίζε ι  250 €…

ΔΙΑΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έγινε  κατανοητό,  κύρ ιε  Ζωγραφίδη,  σας παρακαλώ πολύ.   Λοιπόν,  ο  κύριος 
Περιφερε ιάρχης έχε ι  το λόγο.  
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Κύριοι  συνάδελφοι ,  θέλουμε  να  παινευόμαστε  ότι  στην  Περιφέρεια  νοτ ίου 
Αιγαίου έχουμε υποδομές οι  οποίες μπορούν και  να μας εξυπηρετούν κα ι  να 
μας φιλοξενούν.  

Από εκε ί  και  ύστερα όπου πάμε,  ε ίτε  στη  Σύρο ε ίμαστε,  ε ίτε  στη  Ρόδο 
ε ίμαστε,  ε ίτε  σε  οποιοδήποτε  άλλο  νησί  υπάρχει  μ ια  δ ιαπραγμάτευση  με 
εκείνους  ο ι  οποίο ι  έχουν  τους  κατάλληλους  χώρους  προκειμένου  να  μας 
φιλοξενήσουν ή εν πάση περιπτώσει  και  να μας εξυπηρετήσουν.

Θεωρώ  ότ ι  ε ίναι  λανθασμένη  αυτή  η  άποψη  στ ις  1500  επιχειρήσεις 
που  έχουμε  αυτού  του  επιπέδου  να  μπαίνουμε  σε  αυτή  τη  διαδικασία  εάν  ο ι  
επιχειρήσε ις  μας  εξυπηρετούν  ή  εάν  οι  επιχειρήσεις  μας  φιλοξενούν.   Δεν 
υπάρχουν τέτο ια ζητήματα.  

Πιστεύω ότ ι  εδώ το  ξενοδοχείο αυτό φιλοξενε ί  μόνο  τη  σύσκεψη,  αυτή 
τη  συνεδρίαση.   Δωμάτια  δεν  ε ίχε  κα ι  φανταστεί τε  ότ ι  έχε ι  1800  κρεβάτια. 
Φανταστεί τε  από  τη  στιγμή  που  ε ίναι  γεμάτο  αυτός  ο  επιχειρηματίας  πάει  
πάρα  πολύ  καλά.   Μας  έδωσε  τον  χώρο  δωρεάν.  Θα  χρεώσει  βεβαίως  το 
κέτερινγκ,  ότ ι  τρώμε  έξω,  ότι  ε ίνα ι .  Οι  υπόλοιποι  συνάδελφοι  μένουν  σε 
άλλα ξενοδοχε ία όχι  σε αυτό κα ι  αυτό ε ίναι  σημαντ ικό.
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Δηλαδή  πιστεύω  ότ ι  γ ίνετα ι  ένας  λόγος  εκ  των  ων  ουκ  άνευ,  δεν 
υπάρχε ι  κανένα  πρόβλημα.  Αύριο  θα  ε ίμαστε  σε  άλλο  ξενοδοχε ίο.   Και  στη 
Νάξο  θα  ε ίμαστε  πάλι  σε  ξενοδοχε ίο.  Δεν  υπάρχουν  παντού  οι  υποδομές 
προκε ιμένου να φιλοξενούν το Περιφερε ιακό Συμβούλιο.  

Πιστεύω  ότ ι  μπορεί  να  κάνει  ο  καθένας  την  κρ ιτ ική  του  αλλά  σε 
τέτοιες  περ ιπτώσεις  αλίμονο  εάν  θα  πάμε  στην  ύπαιθρο  να  κάνουμε 
συνεδρίαση.  Δεν  χρε ιάζεται  να  μπαίνουμε  τώρα  σε  τέτοια  ζητήματα.  Όπου 
βρούμε κατάλληλο χώρο θα πηγαίνουμε,  αλίμονο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε.   Είπαμε 25 Ιουλίου ή  1 η  Αυγούστου.  
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Ακούστε  με  λ ίγο.  Και  εγώ  συμφωνώ  να  γίνε ι  στη  Νάξο,  ξεκινώ  από  αυτό. 
Αυτό  που  σας  έθεσε  όμως  ο  κύρ ιος  Γρυπάρης  θα  ισχύσει  κα ι  σε  κάθε 
περιοχή.  Οι  τ ιμές  ε ίναι  σε  εξωφρενικά  επίπεδα  όπως  αντιλαμβάνεσθε  με 
βάση αυτά τα χρήματα τα οποία δ ίνονται  αυτή τη  στ ιγμή για τη διαμονή.

Εάν  αναλαμβάνετε  να  γ ίνε ι  στη  Νάξο  την  οποία  γνωρίζετε  καλά, 
άσχετα αν  θα γίνε ι  25  η  1 η  του μήνα αυτό ε ίναι  αδιάφορο γ ια  εμάς αν  κα ι  θα 
έλεγα  25  ε ίναι  καλύτερα  γ ιατί  μαζεύονται  θέματα,  θα  το  κρίνετε  αυτό.   Αλλά 
από  την  άλλη  πλευρά  κάντε  μ ια  δ ιερευνητική  για  να  ξέρουμε,  αν  τυχόν  δεν  
γίνε ι  στη  Νάξο  ας  γ ίνε ι  κάπου  αλλού  που  να  μπορεί  να  ανταποκριθεί  και 
στις απαιτήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε  Κόκκινε ,  και  στη  Σύρο  θα  ε ίναι  φουλ  σεζόν.   Εντάξει ,  θα  το  εξετάσω. 
Ήδη έχω έρθε ι  σε συνεννόηση και  θα σας πω.
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Κύριε  Πρόεδρε,  εφόσον  γίνε ι  η  δ ιερεύνηση  και  εφόσον  υπάρχουν  οι 
προϋποθέσεις  θα  πάμε  στη  Νάξο.  Αν  δεν  υπάρχουν  θα  πάμε  οπουδήποτε 
αλλού.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έχω βρε ι  την  αίθουσα συνεδριάσεων,  τ ίποτα άλλο.
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Πάντως σε Κυκλάδες θα πάμε όπου και  αν ε ίνα ι .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Και  έχω  μιλήσει  και  με  τους  ξενοδόχους.   Λοιπόν,  ποιοι  ψηφίζουν  1 η 

Αυγούστου.   Θα  εξεταστε ί  λοιπόν,  25  ή  1 η  Αυγούστου.   Συζητάω  γιατ ί  έχει 
καράβι  από τα Δωδεκάνησα,  τ ίποτα άλλο.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Αριθμ.  Απόφασης 65/2011

Θέμα 9Α
Συγκρότηση δύο επιτροπών του άρθρου 164 του Ν.  3852/2010
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν,  στο  θέμα 9,  η  συγκρότηση  των  δύο επιτροπών του άρθρου 164 του 
Ν.  3852/2010.

Ο κύριος Χατζηδιάκος έχε ι  το λόγο.
Κος ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ:
Κυρίες  κα ι  κύριοι  συνάδελφοι ,  λ ίγο  την  ανοχή  σας.  Επειδή  συζήτησα  με 
τους  επικεφαλής  όλων  των  παρατάξεων  έχε ι  κατατεθε ί  γραπτή  ε ισήγηση 
όσον  αφορά  τη  συγκρότηση  των  δύο  επιτροπών  προ  δ ιμήνου.  Έχουν  δώσει 
οι  παρατάξε ις  τα  ονόματα,  η  παράταξη  της  κυρίας  Καφαντάρη  ε ίπε  ότι  δεν 
θέλει  να δώσει  ονόματα,  λέω το εξής:

Επειδή πρέπει  να  αρχίσουν  να  λει τουργούν  και  αυτές  οι  επιτροπές  να 
διαβάσω  τα  ονόματα,  ήδη  εκτυπώνονται  τα  ψηφοδέλτ ια  αυτά,  κα ι  αν  δεν 
έχετε  αντ ίρρηση  να  γίνε ι  μια  συζήτηση  μέχρι  να  τα  φέρει  επί  των 
αρμοδιοτήτων  των  επιτροπών.   

Θα  αναφέρομαι  στην  ε ισήγηση.   Οι  επιτροπές  έχουν  κυρίως 
επικεντρωθεί  με  βάση τ ις  αρμοδιότητες  που  έχουν  οι  άλλοι  δύο  συνάδελφοι 
θεματικοί  Αντ ιπερ ιφερειάρχες.  Νομίζω  παρέλκει  τώρα  να  συζητήσω  τ ις 
αρμοδιότητες.  Γ ια  παράδε ιγμα  έχουμε  σαν  πρόταση  να  εκχωρηθούν  στην 
οικονομική  επιτροπή  που  ασχολε ίται  ήδη  κα ι  με  τ ις  μελέτες  των 
περιβαλλοντ ικών  επιπτώσεων,  τα  θέματα  περιβάλλοντος,  ενέργειας, 
φυσικών  πόρων,  σύγκλισης,  συνοχής.   

Και  αυτό  που  ψηφίσαμε  προηγούμενα  που  ε ισηγήθηκε  η  κυρ ία 
Φτακλάκη,  στη  δεύτερη  επιτροπή  με  Πρόεδρο  τη  συνάδελφο  την 
Αντ ιπερ ιφερειάρχη  την  κυρ ία  Διακοσταυριανού  ο ι  αρμοδιότητες  των 
θεμάτων  τουριστικής  ανάπτυξης,  επιχειρηματικότητας,  εδώ  προσθέτω  εκ 
παραδρομής  δ ικής  μου  το  θέμα  της  απασχόλησης  γιατ ί  το  χειρ ίζοντα ι 
πράγματι  και  το  χε ιρ ίζεται  σαν  αρμοδιότητα  κα ι  το  δ ια  β ίου  μάθησης  με 
αυτά  τα  προγράμματα  κα ινοτομίας,  έρευνας,  ανταγωνιστ ικότητας.  Καθώς 
και  του  απόδημου  ελληνισμού  που  καμία  άλλη  Περιφέρεια  δεν  έχε ι 
ασχοληθεί  με  τον  απόδημο  ελληνισμό.  Εμείς  έχουμε  το  θετικό  να  έχουμε 
πολλούς πατρ ιώτες στο εξωτερικό.

Λοιπόν,  έχουν  δοθε ί  ήδη  ως  τακτικά  μέλη  γ ιατί  προβλέπετα ι  κατ΄ 
αντιστοιχ ία  της  ο ικονομικής  επιτροπής  να  ε ίναι  9μελής  η  επιτροπής  με  τον 
Πρόεδρο.   Αναφέρθηκα  στην  ε ισήγηση  γ ια  την  επιτροπή  που  προεδρεύε ι  ο 
συνάδελφος  ο  κύριος  Μπαμπάκας.  Έχε ι  τα  θέματα  της  αγροτικής 
οικονομίας,  κτην ιατρ ικής,  αλ ιε ίας.   Εδώ  στο  θέμα  της  βιοαγροτ ικής, 
συμπληρώνω  το  αγροτ ικής  βιοποικ ιλότητας,  ποιότητας  ζωής  κα ι  αειφόρου 
ανάπτυξης της υπαίθρου.

Είναι  9μελής  συμπεριλαμβανομένου  του  ή  της  Προέδρου  με  τα 
αντίστοιχα  αναπληρωματικά  μέλη.  Εδώ  ισχύουν  όλες  ο ι  διατάξεις  που 
αναφέροντα ι  στην  οικονομική  επιτροπή,  η  ιδ ια ι τερότητα  ε ίναι  ότ ι  ο 
αντιπρόεδρος  που  θα  εκλεγε ί  στην  1 η  συνεδρίαση  της  επιτροπής  μετά  την 
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εκλογή  των  μελών  ορίζετα ι  από  τα  μέλη  της  με ιοψηφίας.   Δεν  ε ίναι  κακό, 
καλό ε ίναι και  αυτό.   Άλλες  ιδ ια ιτερότητες δεν  έχει .

Τώρα,  έχουν  δοθεί  –παρακαλώ  να  ενημερώσετε  τη  γραμματέα  να 
φέρει  τα  ψηφοδέλτ ια ,  τα  πρώτα 40,  δεν  ε ίμαστε περ ισσότεροι  40 ε ίμαστε.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:
Εμείς  έχουμε  κα ι  άλλη  πρόταση  για  τ ις  επιτροπές  και  σε  σχέση  και  με  τη 
σύνθεσή τους.  Εντάξει ,  θα περάσει  αυτό που θέλετε  εσείς αυτό ε ίναι  σαφές, 
αλλά το ζήτημα ε ίναι  ότι  πρέπει  να γίνε ι  μ ια κουβέντα πριν.  
Κος ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ:
Εγώ  κλείνω  λέγοντας  το  εξής,  υπάρχουν  κα ι  άλλα  αντ ικε ίμενα  που  δεν 
φαίνονται  μέσα στις αρμοδιότητες των επιτροπών.   
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:
Δηλαδή πάμε στα ψηφοδέλτ ια  πριν  προλάβουμε να κουβεντ ιάσουμε.
Κος ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ:
Είπα  να  προχωρήσει  το  πρακτικό  μέρος.  Το  άλλο  μπορούμε  να  συζητούμε 
και  όσο  θέλετε  αγαπητέ  συνάδελφε.   Συμπληρωματικά  λέω  και  το  γράφω 
αυτό,  ότι  μπορεί  να  ξεν ίσε ι  κάποιους  ότι  δεν  ε ίναι  μέσα  ο  πολιτ ισμός,  δεν  
ε ίναι  ο αθλητισμός,  δεν  ε ίναι  η αλληλεγγύη,  δεν  ε ίναι  η κοινωνική πρόνοια.  

Όπως  ξέρετε,  έχουν  μεταβιβαστεί  αρμοδιότητες  από  τον  κύριο 
Περιφερε ιάρχη  σε  συναδέλφους  ως  εντεταλμένους  συμβούλους  επικεφαλείς 
αυτών των  δραστηριοτήτων  και  των δράσεων και  των διευθύνσεων.  

Δηλαδή  συνάδελφοι  έχουν  οριστε ί  υπεύθυνοι  και  στ ις  Κυκλάδες  κα ι 
στα  Δωδεκάνησα  στον  πολιτ ισμό,  στον  αθλητισμό,  στην  πρόνοια,  στην 
αλληλεγγύη  κα ι  επειδή  προβλέπετα ι  ρητά  από  τον  Καλλικράτη  ότ ι  μπορε ί  ο 
Περιφερε ιάρχης  να  συνιστά  ομάδες  εργασίας  ή  ομάδες  έργου  με 
συγκεκρ ιμένο  αντ ικε ίμενο  κανένας  δεν  μας  εμποδίζε ι  στα  θέματα  αυτά  που 
προΐστανται  συνάδελφοι ,  δηλαδή  πολιτ ισμό,  αθλητισμό  κλπ.  να 
συγκροτηθούν  ο ι  αντίστοιχες  ομάδες  από  Περιφερειακούς  συμβούλους  και 
μη.   Εκεί  μπορούμε  να  έχουμε  και  μη  Περιφερειακούς  συμβούλους  και 
ιδ ιώτες και  να μπορούν να ε ισηγούνται  στα θέματα αυτά.  

Αυτά  σε  γεν ικές  γραμμές.  Κατά  τα  άλλα  αναφέρομαι  στην  ε ισήγηση 
και  παρακαλώ κύριε Πρόεδρε,  συνεχ ίστε .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ερωτήσεις  υπάρχουν;   Τοποθετήσεις.  Η κυρία Καφαντάρη έχε ι  το  λόγο.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:
Κύριε Πρόεδρε,  εμείς δεν  συμφωνούμε  με  τη  λογική  αυτή να δημιουργηθούν 
επιτροπές.  Όπως  είπαμε  κα ι  στην  οικονομική  επιτροπή  θα  πρέπει  όσο 
γίνεται  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  να  έχει  άποψη  κα ι  αποφασιστ ική 
αρμοδιότητα  στ ις  αποφάσεις  του.  Άρα  δεν  θα  συμμετέχουμε  και  δεν 
συμμετέχουμε σε αυτή τη  δ ιαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κύριος Συρμαλένιος έχει  το λόγο.
Κος ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ:
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Κοιτάξτε,  εμε ίς  ε ίχαμε  από  24  Φεβρουαρίου  2011  ε ίχαμε  στείλε ι  επιστολή 
προς τον  Περιφερειάρχη κα ι  προς όλους τους  συναδέλφους κα ι  ε ίχαμε κάνει  
πρόταση  να  δημιουργηθούν  δύο  επιτροπές.  Η  πρώτη  επιτροπή  να  ε ίναι 
επιτροπή  επεξεργασίας  θέσεων  για  τη  νησιωτικότητα  και  η  δεύτερη 
επιτροπή να ε ίναι  γ ια  το  περ ιβάλλον,  επιτροπή περιβάλλοντος.

Και  το  σκεπτικό  το  δ ικό  μας  βασίζεται  στο  εξής,  ότι  από  τη  στ ιγμή 
που υπάρχουν  ιδια ιτερότητες με βάση τη  νησιωτική  μας υπόσταση σε όλους 
τους  τομε ίς  ακτοπλοΐα,  υγεία,  παιδεία ,  τουρισμός,  πρωτογενής  παραγωγή, 
ενέργεια,  χωροταξ ία ,  πολιτ ισμός  κλπ.  θα  πρέπει  με  πρωτοβουλία  και  της 
Αυτοδιο ίκησης να επεξεργαστούμε ε ιδικές νησιωτικές πολιτ ικές.  

Από  αυτή  την  άποψη  λοιπόν  θεωρούμε  ότι  μ ια  επιτροπή  νησιωτικής 
ιδ ια ι τερότητας  γ ια  τη  νησιωτικότητα  θα  ήταν  απαραίτητη  να  συσταθεί  ούτως 
ώστε  να  συμβάλουμε  σαν  αυτή  καθ΄  εαυτή  νησιωτική  περ ιοχή  σε 
εξε ιδικευμένες  πολιτ ικές  τ ις  οποίες  θα  τ ις  δ ιεκδικήσουμε  κα ι  σε  εθνικό  και 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  Άρα η πρώτη μας επιτροπή ε ίναι αυτή.  

Η δεύτερη επιτροπή ε ίναι  επιτροπή περιβάλλοντος  δ ιότ ι  θεωρούμε  ότ ι 
το  περ ιβάλλον  αποτελε ί  ένα  συστατικό  στοιχε ίο  της  ύπαρξης  κα ι  της 
προοπτικής  της  Περιφέρε ιας  στα  πλαίσ ια  της  β ιώσιμης  προοπτικής  και  της 
φυσιογνωμίας  που  έχε ι  η  περιφέρειά  μας  που  θεωρείται  το  περιβάλλον  ως 
ένα  από τα  βασικά  συγκριτ ικά  πλεονεκτήματά  μας,  θεωρούμε  ότι  θα  έπρεπε 
να υπάρχει  δ ιαρκής ε ιδική επιτροπή γ ια  το  περ ιβάλλον.

Από  αυτή  την  άποψη,  λοιπόν,  κα ι  ανεξάρτητα  από  τους  τομε ίς  που 
έχουν  οι  Αντ ιπεριφερε ιάρχες  θα  θέλαμε  να  συγκροτηθούν  αυτές  οι  δύο 
επιτροπές.

Τώρα,  σε  σχέση  με  τον  αρ ιθμό.  Επειδή  και  στο  νόμο  καθορίζονται 
κάποια  πράγματα  αναλογικά  σε  σχέση  και  με  την  ο ικονομική  επιτροπή, 
όμως  δεν  καθορίζεται  ρητά  ότ ι  ο  αριθμός  των  επιτροπών  αυτών  θα  ε ίναι 
9μελής,  μπορεί  να ε ίναι  κα ι  παραπάνω,  δηλαδή να ε ίναι  κα ι  11μελής.   

Και  το  λέμε  αυτό  με  την  έννοια  ότι  θα  θέλαμε  να  συμμετέχουν  όλες  οι  
παρατάξε ις  με  βάση  την  αναλογία  7/4  να  συμμετέχουν  όλες  ο ι  παρατάξεις 
του  Περιφερε ιακού  Συμβουλίου  κα ι  όχ ι  μόνο  ο ι  τρεις  παρατάξεις  που  ε ίναι 
στην  οικονομική επιτροπή.

Για αυτό η  πρότασή μας ε ίναι να μην ε ίνα ι 9μελής να ε ίναι  11μελής.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  τον  κύρ ιο  Συρμαλέν ιο.  Κύριε  Χατζηδιάκο,  θέλετε  να 
τοποθετηθεί τε ;
Κος ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ:
Δυο λόγια  μόνο.  Το  θέμα  της  νησιωτικότητας,  του  περ ιβάλλοντος  κλπ.  ε ίναι 
αντικε ίμενο  της  ο ικονομικής  επιτροπής.  Πιστεύω  ότ ι  μπορε ί  να  προωθήσει 
η  οποιαδήποτε  πρόταση.  Και  επιπλέον  ο ι  επιτροπές  έχουν  τη  δυνατότητα 
να  παραπέμψουν  στο  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  όλα  τα  θέματα  με ίζονος 
σημασίας.
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Όσον  αφορά  τη  σύνθεση  9μελής  ή  11μελής  ή  13μελής,  αποδε ίχθηκε 
ότι  πέραν  από  τα  9  άτομα  αρχίζε ι  να  υπάρχει  δυσλε ι τουργία.  Οι 
πολυπληθέστερες  επιτροπές  ουσιαστικά  αναιρούν  το  νόημα  της  επιτροπής. 
Είναι  σαν το έχουμε στο Περιφερε ιακό Συμβούλιο και  πάλι .

Γ ια αυτό προτείνω η ε ισήγηση να ψηφιστε ί  ως έχει .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Εγκρίνετα ι  η  συγκρότηση  των  δύο  επιτροπών  του  άρθρου  164  ως  στην 
ε ισήγηση  αναφέρονται ;   Κατά  πλειοψηφία  εγκρ ίνετα ι .  Ποιοι  μειοψηφούν;   Η 
Λαϊκή Συσπείρωση και  ο κύριος Συρμαλέν ιος με τον  κύριο Χρυσαφίδη.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθμ.  Απόφασης 66/2011 

Κος ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ:
Πρόεδρε,  να  βοηθήσω  στο  πρακτικό  μέρος,  στον  κατάλογο;   Η  γραμματέας 
έχει  έτοιμα  τα  ψηφοδέλτ ια .  Θέλετε  να  μοιραστούν  ή  να  έρχετα ι  να 
υπογράφει  ένας-ένας συνάδελφος;   

Διακοσταυριανού  Δέσποινα,  Μακριωνίτης  Γεώργιος,  ακολουθεί 
Μπαμπάκας  Σωτήριος,  Κρεμαστινός  Δημήτρ ιος. .   Ψηφοσυλλέκτες  ο  κύριος 
Μαργάρας.

Συνάδελφοι ,  στους τακτ ικούς μέχρι  8 σταυρούς.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριοι  συνάδελφοι ,  ψηφίστε  όσοι  ψηφίσετε  και  κηρύσσω  και  τη  λήξη  της 
συνεδρίασης.  Θα τα  πούμε  και  τα  αποτελέσματα αλλά αν  κάποιο ι  θέλουν  να 
φύγουν δεν  τους καθυστερούμε.  

Συνάδελφοι ,  ε ίναι  δυο επιτροπές ψηφίζουμε δυο φορές.   

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:
Τελικά  αποτελέσματα.   Η  επιτροπή  Αγροτικής  Ανάπτυξης,  Βιοποικ ιλότητας 
κλπ.   Βίλας  23,  Δαδάος  20,  Κατσοτούρχης  24,  Λοτσάρης  19,  Μάινας  24, 
Πόκιας 27,  Φάκα 27,  Χρυσαφίδης 15.   

Αναπληρωματικοί :   Δ ιάκος  21,  Έψιμος  22,  Ίσαρης  23,  Καλαθιανάκης 
15,  Μαραγκός  17,  Συρμαλένιος  13,  Τζανακόπουλος  16  και  Χατζηιωάννου 
24.  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:
Εκλογή  μελών  επιτροπής Τουριστικής  Ανάπτυξης,  Επιχε ιρηματικότητας,  Δια 
βίου  Μάθησης,  Καινοτομίας  Έρευνας,  Ανταγωνιστικότητας  και  Απόδημου 
Ελληνισμού.  

Λοιπόν,  από  τους  τακτικούς  Γρυπάρης  Δημήτρ ιος  27,  Ερωτόκριτος 
Μιχαήλ  25,  Θεόφιλος  Λάζαρος  25,  Κουκάς  Κωνσταντ ίνος  21,  Κυπραίου 
Μαρία  25,  Πάλλας  Εμμανουήλ  23,  Σταβλάς  Κωνσταντ ίνος  24,  Συρμαλένιος 
Νικόλαος 17.
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Αναπληρωματικά,  Βαρκάς  Θεοδόσιος  19,  Ηλιάκης  Πέτρος  15, 
Μαργάρας  Βασίλειος  18,  Παφίτη  Ανδριάνα-Γεωργία  17,  Μπιζάς 
Κωνσταντ ίνος  15,  Σβήνου  Ειρήνη  23,  Φτακλάκη  Λίτσα  24,  Χρυσαφίδης 
Παύλος 12.  

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
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4 .ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 .ΔΑΔΑΟΣ ΜΑΡΚΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 .ΔΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 .ΔΙΑΚΟΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ-ΣΩΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 .  ΔΡΑΚΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 .ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.ΕΨΙΜΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 η  ΣΥΝ ΕΔ Ρ ΙΑΣ Η  ΠΕ Ρ ΙΦΕ Ρ Ε ΙΑ ΚΟΥ  ΣΥΜ ΒΟΥ Λ ΙΟΥ  Τ ΗΣ  2 α ς  ΙΟΥ Λ ΙΟ Υ  2011
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

13.ΙΣΣΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.  ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΙΟΥΛΙΑ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.ΚΑΤΣΟΤΟΥΡΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΕΥΘΑΛΙΑ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.ΚΟΚΙΑΣΜΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.ΚΥΠΡΑΙΟΥ-ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.ΜΑΪΝΑΣ ΗΛΙΑΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27.ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28.ΜΑΡΓΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29.ΜΟΥΤΑΦΗ-ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.ΜΠΙΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.ΠΑΛΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32.ΠΑΜΠΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33.ΠΑΠΑΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34.ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36.ΣΒΥΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37.ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 η  ΣΥΝ ΕΔ Ρ ΙΑΣ Η  ΠΕ Ρ ΙΦΕ Ρ Ε ΙΑ ΚΟΥ  ΣΥΜ ΒΟΥ Λ ΙΟΥ  Τ ΗΣ  2 α ς  ΙΟΥ Λ ΙΟ Υ  2011

152



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

38.ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39.ΣΤΑΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40.ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41.ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42.ΦΑΚΚΑ-ΒΑΣΙΛΑΡΑΚΗ ΖΗΝΟΒΙΑ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43.ΦΤΑΚΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44.ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45.ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 η  ΣΥΝ ΕΔ Ρ ΙΑΣ Η  ΠΕ Ρ ΙΦΕ Ρ Ε ΙΑ ΚΟΥ  ΣΥΜ ΒΟΥ Λ ΙΟΥ  Τ ΗΣ  2 α ς  ΙΟΥ Λ ΙΟ Υ  2011
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