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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

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

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

Παρών  στην  συνεδρίαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  ήταν  κα ι  ο 
Εκτελεστ ικός  Γραμματέας  της  Περιφέρε ιας  Νοτίου  Αιγαίου  κ.  Δημήτρ ιος 
Δρυμπέτας.  

Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου: 

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

ΑΠΟΝΤΕΣ :

1 Σταυλάς Κωνσταντ ίνος 
2 Κοκιασμένος  Αντώνης 
3 Ηλιάκης Πέτρος
4 Τζανακόπουλος Παντελής 
5 Μπιζάς Κωνσταντίνος  
6 Καραμολέγκου Άννα

******** ***** ***** ***  
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1:  Τοπικά  Ολοκληρωμένα  Προγράμματα  Στήριξης  της 
Απασχόλησης  κα ι  Προγράμματα  Κοινωνικής  Οικονομίας 
γ ια την  Απασχόληση.
Εισηγήτρια :  κ.  Δέσποινα Σώζου -  Διακοσταυριανού 

Αριθ.  Απόφασης 33/2011

ΘΕΜΑ 2: Συγκρότηση  Επιτροπής  επεξεργασίας  του  Σχεδίου 
Κανονισμού Λει τουργίας του Περιφερε ιακού Συμβουλίου
Εισηγητής :  κ.  Γεώργιος Γκούφας 

Αριθ.  Απόφασης 34/2011

ΘΕΜΑ 3: Συγκρότηση Επιτροπής επεξεργασίας του Οργανισμού της 
Περιφέρειας
Εισηγητής :  κ.  Περιφερειάρχης 

Αριθ.  Απόφασης 35/2011

ΘΕΜΑ 4: Α.   Ορισμός ενός τακτ ικού κα ι ενός αναπληρωματικού 
εκπροσώπου της Περιφέρειας Νοτ        Περ ιφέρειας Νοτίου Αιγα ίου στις 
Γεν ικές  Συνελεύσεις των  Μετόχων των  

1. Αναπτυξιακής Εταιρε ίας Αριάδνη
2. Αναπτυξιακής  Ετα ιρείας Κυκλάδων
3. Κέντρο  Επαγγελματικής Κατάρτ ισης Κυκλάδων

Β.  Ορισμός ενός τακτικού κα ι  ενός αναπληρωματικού 
εκπροσώπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγα ίου στις Γεν ικές 
Συνελεύσε ις των  Μετόχων της Αναπτυξ ιακής Ετα ιρείας 
Άνδρου κα ι λήψη απόφασης μεταβίβασης των μετοχών 
στο Δήμο Άνδρου κα ι  δ ιενέργεια ο ικονομικού ελέγχου.

  
Γ.  1.Νομικά πρόσωπα και  επιχειρήσεις της Περιφέρε ιας 
Νοτίου Αιγα ίου,  της καταργούμενης Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου.  Συγχωνεύσεις ,  καταργήσεις 
κα ι λύσε ις νομαρχιακών ν.π.δ.δ.  και  επιχειρήσεων.
2.  α)  Ορισμός   μελών   γ ια τη συγκρότηση Διο ικητ ικών 
Συμβουλίων   των  επιχειρήσεων κα ι  νομικών  προσώπων 
της Π.Ν.Α «ΦΥΤΩΡΙΟ Α.Ε.», 
«ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΕ»,  «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε.»  «ΑΝ.ΔΩ.ΑΕ»,  «Κ.Ε.Κ Γ. 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»,  «ΓΑΛΗΝΟΣ»,  «ΔΙΟΔΟΣ»,  «ΔΟΤ».
    β)  Ορισμός εκπροσώπου στ ις ετήσιες  γεν ικές 
συνελεύσε ις των  ανωνύμων εταιρειών της Π.Ν.Α 
«ΦΥΤΩΡΙΟ Α.Ε.»,«ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΕ»,  «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε.»  «ΑΝ.ΔΩ.ΑΕ»,
 «Κ.Ε.Κ  Γ.  ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ,  «Α.Ν.Ε.Κ Καλύμνου» «Ν.Ε 
ΤΉΛΟΣ 21 ο ς α ιώνας SEA STAR»
Εισηγητές :  Γεώργιος Πουσσαίος – Παπατσή Λίνα

Αριθ.  Απόφασης 36/2011
ΘΕΜΑ 5: Συμμετοχή της Περιφέρε ιας Νοτίου Αιγα ίου στην  ανάπτυξη 

«Στρατηγικών  σχεδίων»  στο  πλαίσιο  του  ΕΝPI  CBC  MED 

6 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28 η ς  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011
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(Ευρωπαϊκού  Μέσου  Γει τον ίας  και  Ετα ιρ ικής  Σχέσης) 
( ΙΕVP)  σε  συνεργασία  με  τη  Περιφέρεια  Provence  –Alpes- 
Cote d ’Azur (PACA)  της  Γαλλίας  και  άλλους  ετα ίρους  της 
Μεσογειακής λεκάνης.  
Εισηγητές:  Δέσποινα  Σώζου-Διακοσταυριανού, 
Γεώργιος Πουσσαίος

Αριθ.  Απόφασης 37/2011

    

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

        

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ 1 ο  ΗΔ: σελ.  18 /  Αριθμ.  Απόφασης 33/2011
ΘΕΜΑ 2 ο  ΗΔ: σελ.  76 /  Αριθμ.  Απόφασης 34/2011
ΘΕΜΑ 3 ο  ΗΔ: σελ.  87 /  Αριθμ.  Απόφασης 35/2011
ΘΕΜΑ 4 ο  ΗΔ: σελ.  96 /  Αριθμ.  Απόφασης 36/2011
ΘΕΜΑ 5 ο  ΗΔ: σελ.  111 /  Αριθμ.  Απόφασης 37/2011

ΘΕΜΑ ΕΗΔ: σελ.  108 /  Αριθμ.  Απόφασης 38/2011

******** ***** ***** ***   

6 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28 η ς  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

ΘΕΜΑ 1: Ορισμός  εκπροσώπων  στην  επιτροπή  παρακολούθησης 
γ ια  την  εκπόνηση  της  Μελέτης  Στρατηγικού  Σχεδίου 
Ανάπτυξης  Νοτίου  Αιγαίου  από  το  Πάντε ιο  Πανεπιστήμιο 
κα ι το Ινστ ιτούτο  Περιφερε ιακής Ανάπτυξης     

Αριθ.  Απόφασης 38/2011
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
…και  συγκεκρ ιμένα  στο  άρθρο  57  παράγραφος  2  του  υπό  ψήφιση  αυτού 
νομοσχεδίου  υπάρχε ι  μια  τροπολογία  των  άρθρων  77  και  179  του 
Καλλικράτη  που  αφορά  στην  αποκλε ιστική  προθεσμία  των  δύο  μηνών  γ ια 
την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  επιλογής  του  Συμπαραστάτη  του  Δημότη 
και  του  Συμπαραστάτη  της  Επιχείρησης  και  του  περιφερε ιακού 
Συμπαραστάτη του Πολίτη και  της Επιχε ίρησης αντίστοιχα.  

Στην  αιτ ιολογική  έκθεση αυτής της τροπολογίας αναφέρονται  τα  εξής:
Με  τ ις  δ ιατάξεις  των  άρθρων  77   κα ι  179  του  Ν3852/2010 

προβλέπεται  δίμηνη  αποκλειστ ική  προθεσμία  ολοκλήρωσης  της  διαδικασίας 
επιλογής  του  Συμπαραστάτη  του  Δημότη   και  της  επιχείρησης  κα ι  του 
Περιφερε ιακού Συμπαραστάτη του Πολίτη κα ι  της Επιχείρησης αντ ίστοιχα.

Με  την  προτε ινόμενη  δ ιάταξη  της  παραγράφου  2  του  άρθρου  57  κα ι 
προς  δ ιευκόλυνση  της  επιλογής  των  ανωτέρω  προσώπων  η  αποκλειστ ική 
προθεσμία  καθίσταται  πλέον  ενδε ικτ ική  και  ο ι  δήμοι  κα ι  οι  περ ιφέρε ιες  που 
δεν  έχουν  ακόμα  εκλέξε ι  Συμπαραστάτη  μπορούν  να  συνεχ ίσουν  τη 
διαδικασία εκλογής  τους.  

Εάν  αυτή  λοιπόν  η  τροπολογία  δεν  γίνε ι  νόμος,  δηλαδή  εάν  δεν 
ψηφιστεί  κα ι  δεν  δημοσιευθεί  στο  ΦΕΚ,  κάθε  επιλογή  μας  ε ίναι  άκυρη, 
επειδή  ε ίναι  εκτός  της  δίμηνης  αποκλειστ ικής  προθεσμίας  που  ο 
Καλλικράτης ορίζε ι .

Γ ι '  αυτό  το  λόγο  δεν  υπάρχε ι  στην  σημερινή  ημερήσια  διάταξη  ως 
θέμα  αυτό  της  επιλογής  του  περιφερε ιακού  Συμπαραστάτη  που  ε ίχαμε 
αποφασίσε ι  στο  προηγούμενο  Περιφερειακό Συμβούλιο.

Βεβαίως,  η  δ ιαβούλευση  γ ια  πρόσωπο  κοινής  αποδοχής  όπως  έχουν 
αποφασίσε ι  πρέπει  να  ξεκ ινήσει  κα ι  να  ολοκληρωθεί  έτσ ι  ώστε  να  ε ίμαστε 
έτοιμοι  όποτε η υπό ψήφιση τροπολογία γίνε ι  νόμος του κράτους.  

Δεύτερον.  Σύμφωνα  με  το  άρθρο  164  του  Καλλικράτη  με  απόφαση 
του Περιφερε ιακού Συμβουλίου  μπορεί  να  συστήνοντα ι  μέχρ ι  δύο  επιτροπές 
στις  οποίες  το  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  μεταβιβάζει  αρμοδιότητές  του  για 
συγκεκρ ιμένους τομείς.

Στο  σχετ ικό  αυτό  άρθρο   ρυθμίζοντα ι  επίσης  κα ι  άλλα  λε ιτουργικά 
θέματα των  επιτροπών.

Ο  αριθμός  των  μελών  της  κάθε  επιτροπής  καθορίζεται  με  απόφαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου.  

Καλούνται  οι  αρχηγοί  των  παρατάξεων   να  στείλουν  στον  πρόεδρο 
του  Περιφερε ιακού  Συμβουλίου  στ ις  προτάσεις  τους  γ ια  τ ις  δύο  αυτές 
επιτροπές  και  εφόσον  γνωστοποιηθούν  εγκαίρως η σύσταση των  δύο αυτών 
επιτροπών  θα  ε ίνα ι  ένα  από  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  της 
επόμενης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου νοτίου Αιγαίου.  
Κος                        :  
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

6 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28 η ς  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011
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Ένα μήνα.  Εάν  πάμε  στο  τέλος  του  άλλου  μήνα  συνεδρίαση,  εάν  έχουμε  τ ις 
προτάσεις,  εάν  τ ις έχετε ,  ήδη έχω κάποια που έχει  στε ίλε ι  ο  κ .  Χρυσόγελος,  
θα ε ίναι  θέμα.  

Εγώ τ ις ανακοινώσεις τ ις  τελείωσα.  
Κος                        :  
Έχει  στείλε ι  κα ι  μια επιστολή  ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ.  Κρεμαστινός μια 
επιστολή την  οποία θα πρέπει  να την  διαβάσουμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ένα  λεπτό.  Ο  καθηγητής  Δημήτρης  Κρεμαστινός  λυπάται  που  λόγω  της 
ονομαστικής  ψηφοφορίας  που  διεξάγετα ι  σήμερα στην  Βουλή  δεν  μπορεί  να 
παρευρίσκεται .  Χαιρετίζε ι  την  παρουσία  της  υπουργού  στη  Ρόδο 
υπενθυμίζοντας  παράλληλα  μετά  την  ιδ ια ί τερη  συζήτηση  που  ε ίχε  μαζί  της 
την  παράκλησή  του  να  ολοκληρωθούν  το  ταχύτερο  οι  απαραίτητες 
διαδικασίες  γ ια  την  ανέγερση  του  νέου  κτιρ ίου  του  ΙΚΑ,  θέμα  για  το  οποίο 
συμφωνεί  τόσο το Υπουργε ίο Εργασίας όσο κα ι  το  Υπουργε ίο Υγε ίας.  

Ο βουλευτής,  
Δημήτρης Κρεμαστινός.  

Τον λόγο  έχε ι  ο  κ .  Κόκκινος.
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Ήθελα,  αφού ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους,  να επισημάνω δυο πράγματα. 
Το  πρώτο  ε ίνα ι  το  εξής.  Γ ια  το  θέμα  του  Συμπαραστάτη  του  Πολίτη  όταν 
παίρναμε  απόφαση  πριν  ένα  μήνα  στο  τελευτα ίο  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο 
που  πραγματοποιήθηκε  στην  Σύρο  ε ίχαμε  πάρε ι  την  απόφαση  να  συζητηθεί 
στο  επόμενο  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο.  Γνωρίζαμε  όλοι  μας  ότ ι  η  χρονική 
προθεσμία  γ ια  την  οποία  ε ίχε  απαιτηθεί  κα ι  σύμφωνα  με  τον  νόμο  ήταν 
αυτό το  δ ίμηνο το οποίο  προαναφέρατε.  Αλλά παρόλα αυτά στα πλαίσ ια της 
διερεύνησης  μιας  κοινής  λύσης  ε ίχαμε  πει  να  συζητηθε ί  την  επόμενη  φορά 
στο  Περιφερειακό  Συμβούλιο.  Γνωρίζαμε  λοιπόν  ότι  το  δ ίμηνο  θα  ε ίχε 
παρέλθε ι .

Το  δεύτερο  ε ίναι  το  εξής.  Ζητήσατε  κάνοντας  δεκτή  την  πρόταση  που 
κάναμε  ως  παράταξη  να  υπάρχει  σύστασης  μιας  Επιτροπής  κα ι  μάλιστα  με  
επιστολή  που  στείλαμε  στ ις  19  Απριλ ίου  από  την  παράταξη  την  δ ική  μας 
ε ίχα  οριστεί  ως  εκπρόσωπος  να  ε ίμαι  σε  αυτή  την  Επιτροπή  να 
συζητήσουμε το θέμα.  Η Επιτροπή αυτή δεν πραγματοποίησε συνεδρίαση.  

Το  θέμα  λοιπόν  δεν  μπήκε  στο  σημερινό  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  και 
κάτι  επίσης  σημαντ ικό,  εγώ  οφείλω  να  τα  επισημάνω  αυτά,  ο  νόμος  στο 
οποίο  κάνατε  αναφορά  και  τον  οποίο  παρακολουθώ  στενά  και  εγώ  το  τ ι 
λέε ι ,  έχει  ψηφιστε ί  από  την  αρμόδια  Επιτροπή  της  Βουλής  επί  της  αρχής, 
από  την  κυβερνητική  παράταξη  και  τον  Λαϊκό  Ορθόδοξο  Συναγερμό  κα ι  θα 
ψηφιστεί  στην  Βουλή.

Νομίζω  λοιπόν  ότι  το  γεγονός  ότι  δεν  συζητήσαμε  το  συγκεκρ ιμένο 
θέμα ενώ είχαμε πάρει  απόφαση ε ίναι  λάθος.
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Το  δεύτερο  το  οποίο  θέλω  να  επισημάνω,  κύριε  Πρόεδρε,  ε ίναι  το  
εξής.  Υπήρξε  μ ια  πρωτοβουλία  των  τεσσάρων  παρατάξεων  της 
αντιπολίτευσης  στο  Περιφερειακό  Συμβούλιο  και  α ίτημα  να  γίνε ι 
Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  που  αφορούσε  τρία  σοβαρά  θέματα,  τα  ζητήματα 
της παιδείας, τον  οργανισμό λει τουργίας της περιφέρε ιας και  τον  Κανονισμό 
του Περιφερειακού Συμβουλίου.  

Σύμφωνα  με  το  αί τημα  που  παραλάβατε  στα  χέρ ια  σας  ορίστηκε  η  18 
Απριλ ίου,  Μεγάλη  Δευτέρα,  ως  η  ημερομηνία  γ ια  να  γ ίνε ι  συνεδρίαση.  Σας 
μίλησα  κα ι  τηλεφωνικώς  αλλά  νομίζω  εδώ  υπάρχουν  κα ι  οι  υπόλοιποι 
επικεφαλής  των  παρατάξεων  κα ι  ζητήσαμε  να  γ ίνε ι  αυτή  η  συνάντηση,  αυτή 
η  συνεδρίαση  προκε ιμένου  να  μην  ταλαιπωρούνται  και  οι  περιφερειακοί 
σύμβουλοι  γ ια  διάστημα  ολ ίγων  ημερών  αλλά  ούτε  κα ι  να  ξοδεύονται 
περισσότερο,  γ ιατ ί  ως  γνωστόν  τέσσερις  μήνες  τώρα  έχουν  επιβαρυνθε ί 
όλες  τ ις  μετακινήσε ις  τους  ο ι  ίδ ιοι ,  να  γ ίνε ι  αυτή  η  συνάντηση,  αυτή  η 
συζήτηση  σε  ξεχωριστή  συνεδρίαση  που  θα  μπορούσε  να  πραγματοποιηθεί 
ε ί τε  εδώ  εί τε  στην  Σύρο  σε  κοντ ινότερο  χρονικό  δ ιάστημα  με  την  σημερινή 
συνεδρίαση.  Επαναλαμβάνω προκειμένου  να  αρθούν  τα  όποια  αδιέξοδα  κα ι 
να ε ίμαστε ευέλικτο ι .  

Δυστυχώς  δεν  έγινε  αυτό.  Οφείλω  αυτά  να  τα  επισημάνω  και  να  τα 
καταγράψω  διότ ι  θα  μπορούσε  να  υπήρξε  μ ια  συνεννόηση  την  οποία  εμείς 
επιδιώκουμε και  δεν βλέπω τελικά να γίνεται  πράξη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε.  Τον λόγο  έχει  ο  κ .  Περιφερειάρχης.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Κύριε  Πρόεδρε,  να  ευχηθώ  και  εγώ  χρόνια  πολλά  με  την  σειρά  μου  στους 
συναδέλφους.  Να  ευχηθώ  να  προσπαθήσουμε  όλοι  προκε ιμένου  στο 
ξεκ ίνημά του αυτός ο θεσμός να μπορέσει  να βρει  τον  βηματισμό του.  

Είναι  αλήθεια  ότι  έχουμε  πάρα  πολλά  προβλήματα  τα  οποία  δεν 
έχουν  ξεπεραστεί  κα ι  π ιστεύω  ότι  θα  χρε ιαστεί  ακόμα  μεγάλο  χρονικό 
διάστημα  προκε ιμένου  να  μπορέσουμε  να  ολοκληρώσουμε,  εάν  θέλετε ,  και 
σε  επίπεδο  ηγεσίας  της  περιφέρε ιας  την  νομή  που  ε ίνα ι  απαραίτητη  και 
σίγουρα μέσα σε αυτές τ ις δ ιαδικασίες υπάρχουν και  δυσλε ι τουργίες.  

Να  ξέρετε  ότι  θέλουμε  ο  δ ιάλογος  να  ε ίναι  εποικοδομητικός  και  όχ ι 
προσχηματικός.  

Αναφερόμενος  στο  πρώτο  θέμα,  το  οποίο  τέθηκε  κα ι  που  έχει  να 
κάνει  με  τον  Συμπαραστάτη  του  Πολίτη,  κύριοι  συνάδελφοι  θέλουμε  να 
συζητήσουμε  αυτό  το  ζήτημα,  θέλουμε  να  υπάρχε ι  η  συναίνεση,  βεβαίως 
θέλουμε  να  ακούσουμε  και  προτάσεις  γ ιατί  το  θέμα  τ ίθεται  από  την  πλευρά 
της  αντιπολίτευσης,  θέλουμε  να  ακούσουμε  προτάσεις  ανθρώπων  που 
προτε ίνουν για τον  Συμπαραστάτη του Πολίτη.  

Εμείς  σαν  πλε ιοψηφία  ξέρετε  έχουμε  κάνε ι  μια  επιλογή  την  οποία  δεν 
ήθελε  να  στηρίξε ι  η  μειοψηφία  και  βεβαίως  θέλουν  να  πάνε  σε 
διαβούλευση.  Θα  πάμε  στην  διαβούλευση  γ ι ’  αυτό  και  ζητήσαμε  επε ιδή  ο 
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Συμπαραστάτης  του  Πολίτη  μπορεί  να  παίξε ι  έναν  ρόλο,  ζητήσαμε  όχ ι  μόνο 
εμείς  αλλά  κα ι  άλλες  περ ιφέρειες  να  υπάρξει  η  δυνατότητα  να  συνεχ ιστεί 
αυτή η διαδικασία κα ι  να την  συνεχ ίσουμε.  Άρα θα υπάρξε ι  διαβούλευση.

Λέω  και  πάλι  ότι  ακόμα  δεν  έχουμε  στήσε ι  τον  μηχανισμό  τον 
κεντρ ικό,  φανταστεί τε  ότι  όλα  τα  παράπλευρα,  εάν  θέλετε,  όργανα  θα 
συγκροτηθούν σιγά-σιγά και  βεβαίως με την  απαραίτητη  συνεννόηση.  

Ένα  δεύτερο  ζήτημα  το  οποίο  τ ίθεται  και  που  έχει  να  κάνει  με 
ζητήματα  τα  οποία  θέτουμε  κα ι  μάλιστα  κα ι  προηγουμένως  ε ίπαμε, 
υπάρχουν  ζητήματα  τα  οποία  δεν  άπτονται  των  αρμοδιοτήτων  μας  που 
όμως  σαν  πολιτ ικό  όργανο  μπορούμε  να  συζητήσουμε.  Είτε  αυτά  ε ίναι 
ζητήματα  της  παιδε ίας,  ε ί τε  ε ίνα ι  ζητήματα  της  υγείας,  ε ί τε  ε ίνα ι  των 
ακτοπλοϊκών  συγκοινωνιών,  που  ε ίναι  βασικά,  ε ί τε  ε ίναι  των  νέων 
τεχνολογιών.  

Να  ε ίστε  σ ίγουροι  ότι  όλα  αυτά  τα  ζητήματα  θα  συζητηθούν,  δεν 
μπορούν  να  συζητηθούν  μέσα  σε  δύο,  τρε ις ,  τέσσερις  μήνες,  γ ιατ ί  λέω  κα ι 
πάλι  ότι  ακόμα  δεν  βρήκαμε  τον  βηματισμό  μας,  όμως  ε ίναι  ζητήματα 
κορυφαία  για  εμάς,  όπως  κορυφαία  ε ίνα ι  η  απασχόληση  ή  η  ανάπτυξη  κα ι  
τα  οποία  ενδελεχώς  θα  συζητήσουμε  παίρνοντας  ή  προτε ίνοντας  πολιτ ικές 
και  δράσεις που πρέπει  να ακολουθήσουμε.

Λέω  και  πάλι  μη  έχοντας  αρμοδιότητα,  γ ιατί  στους  τομείς  που  έχουν 
αρμοδιότητα  βεβαίως  μπορούμε  να  συζητάμε  κα ι  κάθε  φορά  συνεδριάζει  το 
Περιφερε ιακό Συμβούλιο.

Άρα  λέω  και  πάλι  ότι   θα  χρε ιαστεί  να  υπάρξει  κατανόηση  και  των 
συναδέλφων,  όπως  ε ίπε  ο  κ .  Κόκκινος  ακόμα  δεν  έχουμε  κατορθώσει  να 
πληρωθούν  οι  μετακινήσεις.  Δεν  ε ίναι  ένα  εύκολο  ζήτημα,  ε ίναι  ένα  ζήτημα 
το  οποίο  το  παρακολουθούμε,  το  πιέζουμε.  Πρέπει  να  σας  πούμε  ότ ι 
κάναμε  κι  αλλεπάλληλες  συναντήσεις  με  το  Υπουργείο  Εσωτερ ικών,  πρέπει 
να  σας πούμε  ότι  υπάρχουν  δυσκολίες ,  ε ίμαστε  μια ιδ ια ί τερη περιοχή,  αρκεί  
να  σας  πω  μονάχα  ότ ι  σε  άλλες  περ ιφέρειες  έχουν  εγγραφεί  κονδύλια  γ ια 
μετακινήσε ις  10.000  €  ενώ  γ ια  την  περ ιφέρεια  τη  δική  μας  απαιτούνται 
1.200.000  ευρώ.  Δεν  μπορεί  να  δ ιατεθε ί  αυτό  το  ποσό.  Άρα  πρέπει  να 
βρούμε  άλλους  τρόπους.  Είναι  κρίμα  να  χάνοντα ι  αυτοί  ο ι  πόροι ,  να 
διατίθενται  αυτοί  οι  πόροι  ενώ   μπορούμε  να  βρούμε  άλλους  τρόπους  της 
λει τουργίας.  

Άρα  καταλαβαίνετε  ότ ι  υπάρχει  ένα  ζήτημα  το  οποίο  το  συζητάμε, 
ψάχνουμε  να  βρούμε  εναλλακτ ικές  λύσε ις  γ ιατ ί  αυτοί  οι  πόροι  μας  ε ίναι 
απαραίτητοι ,  ε ίναι  πόροι  ο ι  οποίοι  προέρχοντα ι  από  τον  προϋπολογισμό 
της περ ιφέρειας και  πιστεύω ότ ι  μας προβληματίζουν όλους.  

 Άρα λοιπόν λέω και  πάλι  ότι  ε ίμαστε σε αυτή τη  δ ιαδικασία.
 Επίσης  το  άλλο  ζήτημα  το  οποίο  τέθηκε  και  έχει  να  κάνει  με  τ ις 

επιτροπές.  Ναι ,  προβλέπονται  άλλες  δύο  επιτροπές.  Πρέπει  να 
καταλήξουμε  κάποια  στιγμή  δύο  επιτροπές  θα  συγκροτήσουμε,  τέτοιες  κα ι 
τόσες  που  να  μπορούν  ε ί τε  αυτές  που  έχουν  θεσμικό  ρόλο  ή  άλλες 
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επιτροπές  που εκ  του  νόμου  προβλέποντα ι  να  συγκροτηθούν  και  μπορεί  να 
τ ις συγκροτήσει  ο  περ ιφερειάρχης,  να  τ ις συγκροτήσουμε.  Εξάλλου πιστεύω 
ότι  όλοι  έχουμε  ένα  κοινό  σκοπό,  να  υπηρετήσουμε  αυτόν  τον  τόπο  και 
βεβαίως  να  συμβάλει  ο  καθένας  με  τ ις  ιδέες  του  στον  προβληματισμό  που 
υπάρχε ι  προκειμένου  να  έχουμε  κα ι  στοχευμένες  πολιτ ικές  κα ι  βεβαίως 
δράσεις αντίστοιχες.

 Λέω  και  πάλι  όμως  πολιτ ικός  ε ίναι  ο  ρόλος  μας  και  όχ ι 
συνδικαλιστ ικός,  άρα  πολιτ ικά  θα  παρέμβουμε  με  προτάσεις  και  θέσεις  σε 
αυτούς οι  οποίοι  έχουν την  ευθύνη χάραξης αυτών των  πολιτ ικών.

 Δεν  γ ίνετα ι  κάτ ι  σκόπιμα,  δεν  θέλουμε,  εν  πάση  περιπτώσει ,  να 
έχουμε  αυτή  τη  συνέργια  όλων  των  δράσεών  μας.  Αντ ιθέτως,  πιστεύω  ότι 
μεταξύ  μας  έχουμε  όλοι  μ ία  πολύ  καλή  σχέση  διαπροσωπική,  άρα  μπορεί  
να  γίνε ι  και  συλλογική  αυτή  δράση  και  σχέση  προκειμένου  να  έχουμε  τα 
καλύτερα αποτελέσματα.

 Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Πριν  δώσω  το  λόγο  στον   κ .  Συρμαλένιο  θα  πιέζετε  παρακαλώ  όλοι  το 
κουμπάκι  μια φορά γ ια  να βλέπω ποιο ι  ε ίνα ι  γ ια να σας δ ίνω τον  λόγο.  

Καλωσορίζουμε  τον  Δήμαρχο  της  Ρόδου  τον  κ .  Κουσουρνά  Ευστάθιο 
και  της Τήλου τον  κ .  Αλ ιφέρη.   Τον λόγο  έχε ι  ο  κ .  Συρμαλέν ιος.
Κος ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ:
Και  από την  πλευρά μας να  ευχηθούμε  κα ι  εμείς σε  όλους  χρόνια πολλά  και 
δημιουργικούς αγώνες  βεβαίως,  ο καθένας  όπως εννοεί  τους αγώνες,  γ ια  το 
καλύτερο.

Θέλω  να  πω  τα  εξής.  Επειδή  τελικά  τώρα  ε ίμαστε  στο  6 ο 

Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  κα ι  συζητάμε  δ ιαδικασία  επί  της  δ ιαδικασίας,  θα 
μπορούσαμε  μια  σειρά  από  αυτά  τα  θέματα  τα  οποία  ανέφερε  ο  κ . 
περιφερειάρχης  ότι  έπρεπε  να  έχουν  μπει  κα ι  να  έχουν  δρομολογηθε ί ,  να 
έχουν  δρομολογηθεί  αλλά  δυστυχώς  οι  περιδιαβαίνοντες   υπουργοί   στα 
περιφερειακά  συμβούλια,  ε ίχαμε  τον  κ .  Σκανδαλίδη  σήμερα,  θα  έχουμε  την 
κυρία  Κατσέλη,  βεβαίως  δικαίωμά  τους  ε ίναι  να  έρχονται ,   δ ίνουν  τ ις 
ιεραρχήσεις  και  τ ις  προτεραιότητες  στην  λε ιτουργία  των  περιφερειακών 
συμβουλίων.  Δεν  ρωτηθήκαμε  ποιες  θα  ε ίναι  αυτές  ο ι  ι εραρχήσεις  κα ι  με 
ποια σειρά  θα συζητηθούν  τα θέματα που μας καίνε.

Δηλαδή,  λέω  εγώ  τώρα,  το  αγροτ ικό  ζήτημα  ε ίναι  πιο  κυρίαρχο,  ε ίνα ι 
κυρίαρχο  αλλά  ε ίνα ι  πιο  κυρίαρχο  από  το  ακτοπλοϊκό   ή   από  το  θέμα  της 
υγείας  ή  από  το  θέμα  της  παιδείας  το  οποίο  συζητήθηκε  στο  προηγούμενο 
Περιφερε ιακό  Συμβούλιο;  Βεβαίως  ε ίναι ,   όλα  τα  θέματα  ε ίναι  επίσημα  και 
πρωτεύοντα  αλλά  δεν  θέλουμε  τα  περ ιφερειακά  συμβούλια  να  γίνουν 
ιμάντες  μεταβίβασης   της  όποιας  κυβερνητ ικής  γραμμής.  Διότι  αυτό  γ ίνετα ι 
μέχρι  σήμερα.  Η  περιοδεία  των  υπουργών  σε  όλα  τα  περ ιφερειακά 
συμβούλια  καθορίζε ι  και  την  ημερήσια  διάταξη.  Διαφωνούμε  ριζ ικά  με  αυτό 
το μοντέλο.  
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 Δεύτερο  ζήτημα.  Το  ζήτημα  της  ματαίωσης   όπως  ε ιπώθηκε  από  τον 
πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου του έκτακτου συμβουλίου.  

Κύριε  Πρόεδρε,  κύριοι  συνάδελφοι ,  δεν  επρόκει το  περί  ματαίωσης, 
εδώ  έχε ι  γ ίνε ι  την  μια  τελε ίως  διαστρέβλωση  των  δεδομένων  που  υπήρξαν 
και  που  ως  επικεφαλής  των  παρατάξεων  ε ίχαμε  ζητήσε ι .  Είχαμε  ζητήσε ι 
έκτακτο  συμβούλιο  βάσει  του  νόμου  ότ ι  μπορεί  το  ένα  τρί το  των  μελών  του 
Περιφερε ιακού  Συμβουλίου  να  ζητήσε ι  έκτακτο  συμβούλιο,  το  συμβούλιο 
αυτό  καθορίστηκε  Μεγάλη  Δευτέρα,  εμε ίς  δεν  ε ίχαμε  αντίρρηση  κα ι  Μεγάλη 
Δευτέρα να γ ίνε ι ,  όμως οι  πληροφορίες που ε ίχαμε από την  πλευρά πολλών 
περιφερειακών  συμβουλίων  κυρίως  της  παράταξης  της  πλειοψηφίας  ήταν 
ότι  δεν  θα υπήρχε απαρτία.

Κατά  συνέπεια  ζητήσαμε  να  μεταφερθε ί  η  συνεδρίαση  ως  δεύτερη 
συνεδρίαση  συνεχόμενη  που  θα  αποφάσιζε  το  σημερινό  συμβούλιο  ότι 
αύριο έχουμε έκτακτο  και  μπορούσαμε να  το  αποφασίζουμε  αυτό,  ε ίνα ι  στην 
δικαιοδοσία  μας  κα ι  ο  τόπος  και  ο  χρόνος  και  η  ημερήσια  δ ιάταξη  να 
αποφασίζοντα ι  από  το  σώμα  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου,  άρα 
μπορούσαμε  αύριο  να  συζητήσουμε  με  άνεση  τα  θέματα  του  Περιφερε ιακού 
Συμβουλίου.

Σε ό,τ ι  αφορά τον  Συμπαραστάτη…. 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
Κος ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ:
Μα οι  επικεφαλής των  παρατάξεων από τη  στ ιγμή…. 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Μιλάτε πέντε  λεπτά,  ε ίπατε τον  προβληματισμό σας κα ι  …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ολοκληρώστε.
Κος ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ:
Σε  ότι  αφορά  τον  Συμπαραστάτη  τον  Πολίτη  εμε ίς  θεωρούμε  ότι  η 
διαδικασία  που  έγινε  η  μια  και  η  μοναδική  ήταν  ένας  τραγέλαφος,  μια 
διαδικασία που ούτε παρουσιάστηκαν οι  υποψήφιο ι  ούτε  τα β ιογραφικά τους 
και  η  ψηφοφορία  στο  πόδι  με  τους  μισούς συμβούλους να  φεύγουν  βιαστικά 
για  το  καράβι  ε ίνα ι  μ ια  ψηφοφορία  η  οποία  αμαυρώνει  τη  λε ιτουργία  του 
Περιφερε ιακού Συμβουλίου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Περιφερε ιάρχης έχε ι  τον  λόγο.   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Κύριε  Πρόεδρε  πιστεύω  ότι  ζούμε  σε  μια  χώρα  η  οποία  ε ίναι  δημοκρατική.  
Έτσι  νομίζω  τουλάχιστον.  Και  όπου  λει τουργεί  με  κανόνες.  Υπάρχει  λοιπόν 
πλειοψηφία  υπάρχε ι  και  η  με ιοψηφία.   Στη  συγκεκρ ιμένη  περίπτωση 
υποβλήθηκε  ένα  αί τημα  για  έκτακτη  σύγκληση  του  Περιφερε ιακού 
Συμβουλίου.  Να  αποφασίσουμε  σε  αυτή  την  αίθουσα  εάν  θα  τηρούμε  τ ις 
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διαδικασίες  που  προβλέποντα ι  από  τον  παλαιό  κώδικα  κα ι  εάν 
εφαρμόζουμε το νόμο ή όχ ι .  Δεν  μπορεί  κατά το δοκούν να αποφασίζουμε.

 Έκτακτη  σύγκληση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  προβλέπετα ι  να 
γίνε ι  στην  έδρα  και  όχι  εκτός  έδρας.  Γ ια  να  αλλάξουμε  εκτός  έδρας  πρέπει  
να αποφασίσει  το Περιφερε ιακό Συμβούλιο.  Κανόνας πρώτος.  

 Δεύτερον,  ή  δ ιαβάζουμε  τον  νόμο  ή  δεν  το  δ ιαβάζουμε,  ο  νόμος  λέει 
ότι  πρέπει  η  σύγκλιση  να  γίνε ι  μέσα  σε  έξι  ημέρες.  Έρχεστε  και  λέτε  όχ ι ,  
θέλουμε σε δύο εβδομάδες.  Αυτά δεν  γίνοντα ι .

Τρ ίτον.  Το  ποιος  αξιολογε ί  εάν  πραγματικά  το  έκτακτο  συμβούλιο 
ε ίναι  απαραίτητο  σε  αυτό  το  επίπεδο  και  βεβαίως,  εάν  ήταν  κάτι  το  οποίο 
ήταν  πολύ  σημαντικό  θα  έπρεπε  όντως  να  γίνε ι  έκτακτο  συμβούλιο.  Το 
έκτακτο  συμβούλιο  σημαίνει  εάν  γινόταν  στην  Σύρο…  η  δ ιαδικασία,  17  με 
20.000  κόστος  κα ι  γ ια  ποια  θέματα;  Γ ια  θέματα  τα  οποία  συζητήσαμε  ήδη 
στην  Σύρο,  το  θέμα  της  παιδείας  και  ε ίπαμε  ότ ι  θα  κάνουμε  εν  ευθέτω 
χρόνο  μια  γεν ικευμένη  συζήτηση. . .οι  δυο  επιτροπές  που  κάλλιστα  θα 
συζητηθούν  τώρα  και  θα  αποφασίσουμε  την  συγκρότηση  αυτών  των 
επιτροπών.

Υπήρχε  λοιπόν  λόγος  έκτακτη  σύγκληση  του  Περιφερειακού 
Συμβουλίου;

Αγαπητοί  συνάδελφοι  πρέπει  να  τα  λαμβάνουμε  όλα  υπόψη.  Εδώ 
μετακινούντα ι  συνάδελφοι  κατά  δεκάδες  από τη  Σύρο στην  Ρόδο  και  από τη 
Ρόδο  στη  Σύρο  κα ι  αύριο  δεν  ξέρω  πού,  άρα  ε ίπα  προηγουμένως  δεν 
υπάρχε ι  κανένας  λόγος  να  μην  γίνοντα ι  συζητήσε ις  γ ια  τα  πάντα.  Και 
επειδή  αναφερθήκατε  στους  υπουργός,  ξέρετε  ότι  εμείς  ε ίμαστε  οι 
τελευταίοι  τους  οποίους  επισκέπτονται  οι  υπουργοί .  Έχουν  επισκεφθεί 
σχεδόν  όλες  τ ις  άλλες  περ ιφέρειες .  Και  τ ι  θέλετε  λοιπόν;  Να  μη 
συμμετέχουμε  εμε ίς  σε  αυτή  τη  δ ιαδικασία;  Από  τη  στιγμή  που  ε ίναι 
υποχρεωτική  κα ι  σε  επίπεδο  κοινοτ ικό  η  πολυεπίπεδη  συνεργασία.  Και  σε 
επίπεδο,  αν  θέλετε ,  Ευρωπαϊκής  Ένωσης ,  σε  εθνικό  επίπεδο,  σε 
περιφερειακό  επίπεδο  κα ι  σε  τοπικό  επίπεδο.  Υποχρεωτικά.  Και  άρα  αυτή 
την  πολυεπίπεδη  συνεργασία  εμείς  δεν  θα  την  υιοθετήσουμε;  Δεν  το 
κατάλαβα. 

Όλα  τα  ζητήματα  ε ίναι  κρ ίσιμα  κα ι  βεβαίως  ο  πρωτογενής  τομέας 
ε ίναι  κρίσ ιμος  γιατ ί  εκεί  ε ίνα ι  η  διέξοδός  μας  κα ι  βεβαίως η  υγε ία  ε ίναι ,  έχει  
πρόβλημα και  βεβαίως το  ακτοπλοϊκό,  όμως ξέρετε  ότ ι  από την.

Θα  έχουμε  την  δυνατότητα  και  μετά,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  εφόσον 
καλωσορίσω  εκ  μέρους  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  την  κυρία  υπουργό 
εδώ,  λέω  ότι  θα  έχουμε  την  ευκαιρία  αμέσως  μετά  την  ολοκλήρωση  της 
διαδικασίας να το συζητήσουμε και  αυτό το  θέμα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Η κυρία Καφαντάρη έχε ι  τον  λόγο.  Σύντομα παρακαλώ.  
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Βεβαίως σύντομα.  
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Κος                        :  
Ακόμη δεν  άρχισε,  σύντομη να ε ίνα ι ;  Έλεος.  
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Ζητάω,  κύριε  Πρόεδρε,  να  ολοκληρώσουν  οι  επικεφαλής  τ ις  τοποθετήσεις 
του,  έτσι  και  αλλιώς ήρθε αργοπορημένη η κυρία υπουργός.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έχετε τον  λόγο  κυρία Καφαντάρη για τρία λεπτά.
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Δεν  θα  ε ίναι  τρ ία  λεπτά,  θα  ε ίναι  πέντε ,  έξ ι ,  επτά  λεπτά.  Όσο  ήταν  και 
στους άλλους.  

Θα  απευθυνθώ  και  προς  τον  κ .  Πρόεδρο  κα ι  προς  τον  κ . 
Περιφερε ιάρχη.  Άκουσα  κύριε  Μαχαιρίδη  την  επιχειρηματολογία  σας  ως 
προς  την  ματαίωση  του  Περιφερε ιακού  Συμβουλίου  που  ζητήσαμε  και  γ ια 
μια αφορά ακόμα πραγματικά με εκπλήσσετε.  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Δεν πε ιράζει ,  ούτως ή άλλως…
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Είναι  γεγονός  αλλά  θα  σας  εξηγήσω  λοιπόν  πως  τεκμηριώνεται  η  δ ική  μου 
έκπληξη από την  δ ική μου πλευρά.

Μιλήσατε,  ξεκινήσατε  να  μιλάτε  γ ια  δημοκρατία  κ .  Μαχαιρίδη  και 
αμέσως  μετά  ε ίπατε  ότι  δεν  θα  κρίνουμε  εμε ίς ,  η  με ιοψηφία  δηλαδή,  εάν 
υπάρχε ι  λόγος  ή  δεν  υπάρχε ι  σύγκλισης  έκτακτου  Περιφερε ιακού 
Συμβουλίου.  Δηλαδή  ουσιαστικά  δεν  βρίσκετε  λόγο  της  ύπαρξης  του 
συγκεκρ ιμένου νόμου που μας δ ίνε ι  αυτό το δικαίωμα.  

Εμείς  δεν  ε ίχαμε  καμία  αντίρρηση  να  έρθουμε  στ ις  6  ημέρες  στην 
έκτακτη  σύγκλιση  στην  έδρα  στην  Σύρο,  ούτε  αρνήθηκε  κανένας,  από  ότ ι 
ξέρω,  από  τους  επικεφαλής  των  παρατάξεων  της  μειοψηφίας  που 
συγκαλέσαμε με 18 υπογραφές το έκτακτο  Περιφερειακό Συμβούλιο.  

Απαξιώνετε  δηλαδή  τους  λόγους  που  εμε ίς  βρίσκουμε  να  συζητηθούν 
τα  συγκεκρ ιμένα  θέματα  και  επε ιδή  κρίνετε  εσείς  ότι  αυτά  τα  θέματα  δεν 
ε ίναι  σημαντ ικά ακυρώνετε  κα ι  τον  νόμο τον  ίδ ιο.  

Εξηγήστε  μου  να  καταλάβω  πώς  λει τουργε ί  η  δημοκρατία  κατ ’  εσάς, 
γ ιατ ί  κατ ’  εμάς μόνο  δημοκρατία δεν ε ίνα ι αυτό το  πράγμα.  

Επίσης  ε ίναι  λάθος  να  ακούγετα ι  εδώ  ότι  εμε ίς  ζητήσαμε  την 
ματα ίωση  του  έκτακτου  Περιφερε ιακού  Συμβουλίου.  εμε ίς  με  μ ια  φωνή  κα ι 
οι  τέσσερις  επικεφαλής  των  παρατάξεων της  μειοψηφίας  δεν  απαιτήσαμε  να 
γίνε ι  οπωσδήποτε  στις 29 γ ια  να  διευκολύνουμε  τον  Πρόεδρο που μας πήρε 
τηλέφωνο κα ι  μας ε ίπε ότι  υπάρχει  ένα πρόβλημα ….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Δεν σας πήρε τηλέφωνο ο Πρόεδρος κυρία Καφαντάρη.  
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Δεν με πήρατε τηλέφωνο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Όχι,  εσε ίς πήρατε τον  Πρόεδρο.
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Τι  λέτε ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Εγώ τ ι  λέω;
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Θα μας τρελάνετε ;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Εγώ θα σας τρελάνω ή εσε ίς ;
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Εσείς πήρατε τηλέφωνο,  εγώ γιατ ί  να σας πάρω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Σας παρακαλώ πολύ.
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Σας δ ιαψεύδω.  Με πήρατε τηλέφωνο κα ι δεν  ε ίχα κανένα λόγο να σας πάρω 
εγώ.  Κανένα  λόγο.  Εσε ίς  με  πήρατε  να  μου  πε ίτε  ότ ι  δυσκολεύοντα ι  
σύμβουλοι  να έρθουν την  Μεγάλη Δευτέρα 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Εάν  έχετε  το  κ ινητό  σας  πρέπει  να  έχε ι  καταγραφεί  η  κλήση  κα ι  να  την 
δείξετε .  Σας παρακαλώ πολύ.  
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
. .καταγράφοντα ι  οι  συνομιλ ίες μου.  Σας διαψεύδω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Εγώ έπρεπε σαν Πρόεδρος να το  συγκαλέσω.  Το συγκάλεσα σε έξ ι  ημέρες.
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Σας διαψεύδω κύριε Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Το καταλάβατε ότ ι  ο ι  περισσότεροι…
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Δεν  έγ ινε  έτσι .  Με  πήρατε  τηλέφωνο  και  με  παρακαλέσατε.  Με 
παρακαλέσατε  στο  τηλέφωνο  που  πήρατε  εσείς.  Είσαστε  παράνομος  κύριε 
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Δεν ε ίμαι παράνομος.  Είμα ι νόμιμος.
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Γιατί  όλοι  οι  επικεφαλής  βγήκαμε  κα ι  ε ίπαμε  ότι  δεν  ζητήσαμε  εμείς  την 
ακύρωση  το  Περιφερειακού  Συμβουλίου  και  ήσασταν  υποχρεωμένος  να  το 
κάνετε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κυρία  Καφαντάρη  σας  παρακαλώ  πολύ.  Εγώ  πήρα  αυτό  το  φαξ  κυρία 
Καφαντάρη.  
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
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Από  ποιον;  Πήρατε  από  εμένα  κάποιο  φαξ;  Ή  σας  πήρα  τηλέφωνο  αφού 
μου ε ίχατε πε ι  ότ ι  τακτοποιήθηκαν όλα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Εκείνος  που ήταν υπεύθυνος από την  πρώτη φορά.  
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Δεν έχουμε καμία σχέση με το  φαξ αυτό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Χρυσόγελος.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Θα  έλεγα  ότ ι  ως  νέος  θεσμός  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  πρέπει  να 
διαμορφώσει  μια  δημοκρατική  λει τουργία  που  να  ε ίναι  και  αποτελεσματική.  
Και  δημοκρατική  λε ιτουργία  κα ι  αποτελεσματική.  Δημοκρατική  λει τουργία  τ ι 
σημαίνε ι ;  Ότ ι  στην  σύγκλιση  κα ι  στα  θέματα  . .στο  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο 
δεν  έχε ι  δικαιώματα  μόνο  η  πλειοψηφία  αλλά  κα ι  η  με ιοψηφία,  γ ιατ ί  αλλ ιώς 
θα ε ίμαστε σαν δ ιακοσμητικο ί  εδώ πέρα.  

Αυτό  τ ι  σημαίνει ;  Ότι  υπάρχουν  εργαλεία  από  τον  κανονισμό  και  από 
πάγια  τακτ ική  όπως  συμβαίνει  σε  αντίστοιχα  Περιφερειακά  Συμβούλια  σε 
όλο  τον  κόσμο  να  μπορεί  να  ασκε ί  τον  έλεγχο  κα ι  η  αντιπολίτευση  και  γ ι ’  
αυτό  ε ίχα  ζητήσε ι  σχεδόν  σε  όλες  τ ις  συνεδριάσε ις  άμεσα  να  υ ιοθετήσουμε 
τον  εσωτερ ικό  κανονισμό  γ ια  να  μπορούμε  να  θέτουμε  θέματα  ε ίτε  με 
επερωτήσεις ε ί τε με ερωτήσεις ε ί τε  με έγγραφα,  κατάθεση εγγράφων.  

Προσωπικά  ως  παράταξη  έχουμε  στείλε ι  πολλές  επερωτήσεις  κα ι 
ερωτήσεις  οι  οποίες  δεν  έχουν  απαντηθεί  έστω  γραπτά  εάν  δεν  υπήρχε 
χρόνος  στο  Περιφερε ιακό Συμβούλιο.  Αυτό  υποβαθμίζε ι  την  λει τουργία  ενός 
δημοκρατικού  οργάνου.  Υπάρχει  πολύ  σοβαρά  θέματα  κατά  την  άποψή  μας 
και  έχουμε  κάθε  δικαίωμα  να  φέρουμε  αυτά  τα  θέματα  σε  ένα  Περιφερειακό 
Συμβούλιο.  

Λέω  τα  τελευτα ία,  η  μεγάλη  οικολογική  καταστροφή  που  έχει 
συντελεστή  με  την  κατεδάφιση  της  χωματερής  της  Άνδρου  στην  θάλασσα 
που επηρεάζε ι  πολλές περιοχές…
Κος                        :  
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Συγνώμη,  δεν  σας δ ιέκοψα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Χρυσόγελε  ολοκληρώνουμε.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Κύριε Πρόεδρε αυτό δεν  ε ίναι  δημοκρατική λει τουργία.  

Ένα λοιπόν θέμα. .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ναι αλλά πηγαίνουμε εκτός.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Δεν ε ίναι  εκτός θέματος.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έχουμε  την  κυρ ία  υπουργό  εδώ,  πρέπει  να  το  εκμεταλλευτούμε.  Είνα ι  προς 
το συμφέρον των νησιών μας.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Ναι  αλλά  δεν  μπορεί  να  φιμώνεται  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  κα ι  να  λέμε 
κάθε φορά ότι  υπάρχει  ένας υπουργός.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Και  όχ ι  στην  Αθήνα  στο  κράτος  των  Αθηνών.  Τα  σκουπίδια  της  Άνδρου  και  
των άλλων νησιών εμάς καίνε  που ζούμε στα νησιά αυτά.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Και  τ ι  εννοεί τε  δηλαδή  ότι  εμείς  ε ίμαστε  εδώ  πέρα  γ ια  να  κάνουμε  τ ι 
δηλαδή;  Να ε ίμαστε δ ιακοσμητικο ί ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Εσείς  μετακινε ίστε  πολύ  εύκολα  από  την  Αθήνα.  Έρχεστε  σε  μια  ώρα.  Εγώ 
για  να  έρθω  στην  Ρόδο  ταξιδεύω  δυο  μέρες  και  δυο  για  να  πάω  τέσσερις 
ημέρες.  
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Ο θεσμικός ρόλος  του προέδρου δεν  ε ίναι  να σχολιάζει  με  αυτόν τον  τρόπο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ολοκληρώστε.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Κοιτάξτε,  πρέπει  να  αποτυπωθεί  μέσα  στο  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  η  κοινή 
αντίληψη  ότι  ξέρουμε  τ ι  σημαίνε ι  δημοκρατική  λει τουργία  ενός  οργάνου. 
Υπάρχουν  κανόνες  γι ’  αυτές  τ ις  λε ι τουργίες.  Το  πρώτο  ε ίναι  όπως  λέε ι  ο 
κανονισμός,  το σχέδιο κανονισμού ότ ι  υπάρχε ι ένας χρόνος 40 λεπτών στην 
αρχή  της  συνεδρίασης  όπου  κατατίθενται  επερωτήσεις  και  συζητιούντα ι . 
Είναι  η  6 η  συνεδρίαση  τακτική  που  αυτό  δεν  γίνεται .  Δεν  μπορώ  να 
πιστέψω  ότι  ένα  περ ιφερε ιακό  όργανο  που  θέλει  να  πε ι  ότ ι  ε ίναι  π ιο 
δημοκρατικό  από την  κεντρ ική  εξουσία δεν  μπορεί  να  το  κατοχυρώσει .  Αυτό 
λοιπόν πρέπει  από την  επόμενη συνεδρίαση να ε ίνα ι κατοχυρωμένο.

Επίσης  η  αντιπολίτευση  έχε ι  δυνατότητα  να  καταθέτε ι  ερωτήσεις  και 
να ζητάε ι  απαντήσε ις όπως και  έγγραφα.  Έχουμε καταθέσε ι κα ι  δεν υπάρχε ι  
καμία απάντηση.  Άρα ε ίναι  θέμα θεσμικής λε ιτουργίας.  

Δεύτερον.  Εγώ  συμφωνώ  απόλυτα  στο  να  έρχετα ι  στο  Περιφερειακό 
Συμβούλιο  και  εκπρόσωπος  της  κεντρ ικής  εξουσίας   αρκεί  να  γ ίνετα ι 
συζήτηση  και  το  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  να  συζητάε ι  τ ις  πολιτ ικές  γ ια  τ ις 
οποίες  γ ίνετα ι  καταρχήν  ε ισήγηση  από  τον  υπουργό,  όχι  απλώς  να  ε ίμαστε 
διακοσμητικά όργανα.  

Ελπίζω  ότ ι  η  υπουργός  θα  με ίνε ι  και  θα  συζητήσουμε  σοβαρά  τα 
θέματα  της  ανεργίας,  γ ιατ ί  αυτό  ε ίναι ,  δεν  ε ίνα ι  απλώς  να  παρουσιαστεί  η  
άποψη  του  υπουργείο.  Αυτό  λοιπόν  το  πράγμα  να  γ ίνετα ι  αλλά  όχι  σε 
βάρος  της  λει τουργίας  του  Περιφερε ιακού  Συμβουλίου.  Υπάρχουν  και  άλλα 
θέματα.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κ .  Χρυσόγελο.  Τον λόγο  έχει  ο  κ .  Περιφερειάρχης.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Κυρία  υπουργέ  επειδή  δεν  μπορώ  να  μην  απαντήσω,  να  πω  κάτ ι .  Βεβαίως 
έχουν  το  δικαίωμα  οι  περ ιφερειακοί  σύμβουλοι  κα ι  της  πλειοψηφίας  και  της 
με ιοψηφίας  να  καταθέτουν  ερωτήσεις  και  βεβαίως  να  ζητούν  απαντήσεις 
ε ί τε  από  την  πολιτ ική  ηγεσία  της  περιφέρειας  ε ί τε  από  τ ις  υπηρεσίες . 
Πρέπει  όμως  ο ι  ερωτήσεις  να  αφορούν  αντ ικε ίμενα  τα  οποία  άπτονται  των 
αρμοδιοτήτων  της  περιφέρε ιας.  Τα  πολιτ ικά  ζητήματα  θα  τα  λύσουμε  στην 
συζήτηση στην  αίθουσα του Περιφερε ιακού Συμβουλίου.

Σε  ότ ι  αφορά  την  έκτακτη  σύγκλιση  του  Περιφερε ιακού  Συμβουλίου, 
αγαπητοί  συνάδελφοι  στάλθηκε  ένα e-mai l  από τον  κ .  Χρυσόγελο. .
(…)
Στις  περ ιφερειακές  παρατάξε ις  της  αντ ιπολίτευσης  και  ζητούσε  έκτακτη 
σύγκλιση του Περιφερε ιακού Συμβουλίου.  

Η  σύγκλιση  προσδιορ ίστηκε  μέσα  σε  έξ ι  ημέρες  όπως  λέε ι  ο 
κανονισμός.  

Όντως  έγινε  μ ια  δ ιαβούλευση,  υπήρξαν  αντ ιδράσεις  από  πολλούς 
περιφερειακούς συμβούλους και  θα έλεγα  ότι  καλό θα ε ίναι  ο ι  περιφερε ιακοί 
σύμβουλοι  να  απευθύνοντα ι  και  να  συζητάνε  με  τον  Πρόεδρο  και  τους 
επικεφαλής  των  παρατάξεων  εάν  έχουν  κάποιο  πρόβλημα  για  να  μπορούμε 
να  μην  γίνεται  αυτό  που  ε ίπε  προηγουμένως  ο  κ .  Χρυσόγελος,  μάλλον  ο  κ .  
Συρμαλένιος ότ ι  πήρανε πολλοί  και  λέγανε και  ράνανε.  Δεν  χρε ιάζεται .  

Ήρθε  λοιπόν  ένα  έγγραφο  μετά  από  δ ιαβούλευση  που  έκανε  ο 
Πρόεδρος  με  τον  κ .  Χρυσόγελος  ο  οποίος  κ ίνησε  την  διαδικασία  της 
σύγκλισης η οποία λέει  το εξής.  

Μετά  από  δ ιαβούλευση  με  τους  επικεφαλής  των  παρατάξεων  
συμφωνούμε  τα  δυο  θέματα  που  ε ίχαμε  ζητήσε ι  να  μπουν  σε  έκτακτη  
συνεδρίαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλ ίου  με  τ ις  υπογραφές  18  
περιφερειακών  συμβούλων  να  ε ίνα ι  στην  ημερήσια  δ ιάταξη  της  6 η ς 

συνεδρίασης  του  Περιφερειακού  Συμβουλ ίου  στ ις  28  Απριλ ίου  στην  Ρόδο,  
επίσης  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  στην  συνεδρίασή  του  εκε ίνη  να  
αποφασίσε ι  γ ια  την  συζήτηση  του  θέματος  της  παιδε ίας  στο  Νότ ιο  Αιγα ίου  
σε  επόμενη τακτ ική  συνεδρ ίαση  του  Περιφερε ιακού  Συμβουλίου.  
Κα                           :  
Ποτέ δεν  έγινε  αυτό.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Κυρία  Καφαντάρη  κοιτάξτε,  τα  προβλήματα  τα  οποία  υπάρχουν  εσωτερικά 
λύστε τα όχ ι  εδώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Εγώ λέω να συνεχίσουμε κα ι  μετά θα έχουμε τον  χρόνο να συζητήσουμε.
Κα                           :  
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Να απαντήσει .  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κυρία  Καφαντάρη  ζητάτε  έκτακτη  συνεδρίαση  σε  15  ημέρες.  Δεν  το 
προβλέπει  ο κανονισμός.  
Κα                           :  
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ένα λεπτό ο κ .  Χρυσόγελος.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Όπως  θα  ξέρετε  και  κύριε  Περιφερε ιάρχα  και  κύριε  Πρόεδρε,  στάλθηκε 
διορθωτικό  κε ίμενο  αμέσως  μετά  γιατ ί  πράγματι  εκεί  στην  δυσκολία  που 
ε ίχαμε  επικοινωνίας  ο  κ .  Κόκκινος  ήταν  στην  Επιτροπή  Οικονομικών,  ο 
Νίκος  Συρμαλένιος  ήταν  σε  μια  συνέντευξη,  μ ιλάγαμε  με  την  κυρία 
Καφαντάρη  και  προσπαθούσαμε  να  συνεννοηθούμε,  υπήρξε  όμως  αμέσως 
μετά,  πολύ  γρήγορα,  ένα  διορθωτικό  κείμενο  που  προσδιόρ ισε  ποια  ε ίναι 
ακριβώς  η  θέση.  Νομίζω  ότι  το  έχετε  όλοι ,  ε ίναι  αναλυτ ικό  το  κε ίμενο  κα ι 
νομίζω ότι  ήταν εύλογο  το αίτημα να πάει  στις 29.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνεχίζουμε  κύρ ιο ι  συνάδελφοι .  Καλωσορίζουμε  την  κυρ ία  υπουργό.  Είνα ι 
χαρά μας που βρίσκετα ι ανάμεσά μας εδώ στο ακρ ιτ ικό νησί  της Ρόδου.  

Επίσης  θέλω  να  καλωσορίσω  και  τον  Δήμαρχο  του  Καστελόριζου  τον 
κ .  Πανήγυρη που παρευρίσκεται  μεταξύ μας.  Παράλε ιψή μας.  

Προχωράω στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

Θέμα 1      ο       :  
Τοπικά ολοκληρωμένα προγράμματα στήριξης

 της απασχόλησης και  προγράμματα κοινωνικής
 οικονομίας για την απασχόληση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Εισηγήτρ ια η κυρία Δέσποινα Σώζου-Διακοσταυριανού.  

Κυρία Σώζου έχετε  τον  λόγο.
Κα ΣΩΖΟΥ:
Κυρία  υπουργέ  να  σας  καλωσορίσω  στην  Ρόδο.  Η  παρουσία  σας  στο 
Περιφερε ιακό  Συμβούλιο   νοτίου  Αιγαίου  με  αφορμή  τη  συζήτηση  γ ια  τα 
τοπικά  ολοκληρωμένα   προγράμματα   στήριξης  της  απασχόλησης   και  τα 
προγράμματα  κοινωνικής ο ικονομίας  εγγυάται  την  επιτυχία υλοποίηση των 
συγκεκρ ιμένων προγραμμάτων στην  περιοχή.

 Κυρίες  κα ι  κύριοι  συνάδελφοι ,   η  πρόσφατη  οικονομική  κρίση  σε 
παγκόσμιο  αλλά  κυρίως  σε  εθν ικό  επίπεδο   και  η  παγκοσμιοποίηση  έχουν 
οδηγήσει  στη  με ίωση  της  οικονομικής  δραστηριότητας   κα ι  στο  κλείσ ιμο 
απρόβλεπτα  μεγάλου  αρ ιθμού  επιχειρήσεων   με  άμεση  συνέπεια   την 
αύξηση της ανεργίας  στο  σύνολο  του εργατικού δυναμικού  της χώρας.  
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 Ακόμα  και  η  Περ ιφέρεια  Νότιου  Αιγαίου   παραδοσιακά  από  τ ις 
λ ιγότερο  προβληματικές  περ ιοχές  της  χώρας   ως  προς  τα  βασικά 
χαρακτηριστ ικά  ανθρώπινου  δυναμικού   παρουσιάζει  τα  τελευτα ία  χρόνια 
αυξητ ικές  τάσεις ως προς το ποσοστό  ανεργίας.  

 Ο  μέσος  όρος  ανεργίας  στην   Περ ιφέρεια  Νοτίου  Αιγα ίου   το  2010 
ανήλθε   σε  ποσοστό  14,27%   του  συνολικού  εργατικού  δυναμικού  της 
περιφέρειας  έναντι   12,10 το  2008  κα ι  11,82  το 2006.  

 Ο  σχεδιασμός  και  υλοποίηση  των  τοπικών   ολοκληρωμένων 
προγραμμάτων  στήριξης  της  απασχόλησης   κα ι  οι  δράσεις  κοινωνικής 
εργασίας  και  οικονομίας   εντάσσοντα ι  μέσα  στο  γενικότερο  πλαίσ ιο   λήψης 
μέτρων  γ ια  την  ενίσχυση  των  θέσεων  εργασίας,  την  καταπολέμηση  της 
ανεργίας και  την  προώθηση της κοινωνικής ένταξης  και  συνοχής.

 Μελετώντας  το  εθνικό  επιχειρησιακό  σχέδιο  γ ια  την  στήριξη  της 
εργασίας  2011   θα  ήθελα  καταρχήν  να  επισημάνω,  κυρ ία  υπουργέ,  την  
σπουδαιότητα  της  εφαρμογής   αποκεντρωμένων   δ ιαδικασιών   στην 
πολιτ ική  απασχόλησης  όχι  μόνο  σε  επίπεδο  υλοποίησης   αλλά  κα ι  σε 
επίπεδο τοπικών,  περ ιφερειακών  κα ι  κλαδικών  στόχων.  

 Επίσης,  την  δυνατότητα  ευέλικτης  σύμπραξης  όλων  των 
εμπλεκομένων  για  την  υλοποίηση  του  προγράμματος   την  φορέων,  όπως 
ε ίναι   ο  ΟΑΕΔ,  ο ι  περιφέρε ιες,  οι  δήμοι ,  τα  επιμελητήρια,   ο ι  σύνδεσμοι 
επιχειρήσεων,  οι  συνετα ιρ ισμοί ,  ο ι  φορε ίς  συμβουλευτικής  υποστήριξης  κα ι 
τα  λοιπά,  όπως  επίσης  και  το  εύρος  των  δράσεων  που  προβλέπονται   και  
θα  ανταποκρίνοντα ι  στις  πραγματικές  ανάγκες   της  εκάστοτε  τοπικής 
κοινωνίας.

 Η  Περιφέρεια  Νότιου  Αιγαίου  ε ίναι  μ ια  ιδ ια ίτερη   περιφέρεια .   Αυτή  η 
ιδ ια ι τερότητά  της   οφε ίλετα ι ,  πρώτον  στην  πολυδιάσπασή  της,   αποτελε ίται 
από 48  κατοικημένα  κα ι  31  ακατοίκητα  νησιά   με  σχετ ικά  μεγάλη  απόσταση 
από  το  κέντρο  αλλά  κα ι  από  την  έδρα  της  περιφέρε ιας  και  μεταξύ  τους  κα ι 
δεύτερον,  από τ ις έντονες  ενδοπεριφερειακές  ανισότητες.

 Γ ια  τους  δύο  αυτούς  λόγους   αποτελε ί  ιδανικό  χώρο   γ ια  την 
εφαρμογή  προγραμμάτων  αποκεντρωμένου χαρακτήρα.  

Ποια  ε ίναι  η  σημερινή  υφιστάμενη  κατάσταση   στην  Περιφέρεια 
Νότιου Αιγαίου  στ ις δύο πρώην επαρχίες Δωδεκανήσου και  Κυκλάδων;  

 Διάφοροι  παράγοντες,  όπως  ε ίναι  η  έκταση  κα ι  ο   πληθυσμός  των 
νησιών,  ο ι  επικρατούσες  οικονομικές   δραστηριότητες,  η  ακτ ίνα  επιρροής 
κάθε  νησιού,  η  χρονο-απόσταση  και  ο  βαθμός  προσβασιμότητας  από  τα 
κέντρα  ή   τ ις  περιοχές  εξάρτησης,  η  συχνότητα  εξυπηρέτησης  από 
μεταφορικά  μέσα   αλλά  και  άλλοι  παράγοντες   τεκμηριώνουν  την  κατάταξη 
των νησιών της Περιφέρειας  Νοτίου Αιγαίου σε τέσσερις  ομάδες.

 Υπάρχουν  νησιά  με  σημαντική  τουριστ ική  δραστηριότητα   σε 
περιφερειακό,  εθνικό   κα ι  ευρωπαϊκό  επίπεδο.   Υπάρχουν  ισχυρά   που 
αναπτύσσοντα ι  τουριστ ικά  ενώ  παράλληλα  διαθέτουν  κα ι  άλλες 
παραγωγικές δραστηριότητες.  
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 Υπάρχουν  επίσης  νησιά   με  σχετ ικά  μικρή γεωγραφική  έκταση πολλά 
από  τα  οποία  χαρακτηρίζονται  από  συνεχή  μείωση  του  πληθυσμού, 
περιορισμένους  ποσοτικά   ή  ποιοτικά  πόρους  ή   ελάχιστη  αξιοποίηση  των 
πόρων τους,  α ισθητή γεωγραφική απομόνωση  κα ι  άλλα χαρακτηριστικά.  

 Τέλος,  υπάρχουν  νησίδες   με  πολύ  μικρή  έκταση,  με  ελάχιστους 
κατοίκους  και  σχεδόν παντελή έλλε ιψη υποδομών.

Η  κατάταξη  αυτή  δ ίνε ι  επιπλέον  την  ε ικόνα  των  μορφών 
απασχόλησης  κα ι  της  ο ικονομικής  δραστηριότητας  των  νησιών  της 
περιφέρειας.  

Στον  πίνακα,  ο  οποίος  έχει  δ ιανεμηθε ί  αλλά  κα ι  αυτή  την  στιγμή 
προβάλλεται ,  παρουσιάζονται  τα  βασικά  μεγέθη  και  ο ι  μεταβολές 
απασχόλησης  κα ι  αγοράς  εργασίας  στην  Περιφέρεια  Νοτίου  Αιγαίου  στο 
διάστημα  2000-2008  δίνοντας  παρά  τ ις  όποιες  αλλαγές  έχουν  συντελεστεί 
από  το  2008  έως  κα ι  σήμερα  μια  ε ικόνα  του  εργατικού  δυναμικού  και  της 
τομεακής απασχόλησης.

Δεν  θα  μπω  στην  δ ιαδικασία  ανάγνωσης  του  πίνακα,  σας  έχει 
διανεμηθεί ,  ε ίνα ι  λ ίγο  δύσκολη  η  ανάγνωσή  του  εξ  αιτ ίας  της  απόστασης 
αυτή  την  στιγμή  αλλά  η  βελτιωμένη  ε ικόνα  που  παρουσιάζει  η  Περ ιφέρεια 
Νοτίου  Αιγα ίου  ως  προς  τα  Ακαθάριστο  Εγχώριο  Περιφερε ιακό  Προϊόν  
 (Α.Ε.Π.Π.)  σε  σχέση  με   το  ΑΕΠ  της  χώρας  οφείλεται  κυρίως,  όπως 
διαφαίνεται  από  τον  πίνακα  στον  τρ ιτογενή  τομέα,  ενώ  παρατηρε ίται 
συρρίκνωση του πρωτογενούς κα ι  δευτερογενούς  τομέα.  

Γεγονός  ε ίναι  ότ ι  με  την  υφιστάμενη  ο ικονομική  κρίση   κα ι  την  
 αυξητική  τάση  που  παρατηρεί ται  στην  ανεργία  της  περιοχής,  η  Περ ιφέρεια 
Νοτίου  Αιγα ίου   θα  πρέπει  να  αξιοποιήσει   όλες  τ ις  δράσεις  κοινωνικής 
οικονομίας  και  επιχειρηματικότητας  κα ι  να  προετοιμάσει  το  ανθρώπινο 
δυναμικό κάθε νησιού γ ια  τη  δημιουργία αναπτυξιακών πρωτοβουλιών.

Στα  πλαίσια  αυτά  εντάσσονται  και  τα  Τοπικά  Ολοκληρωμένα 
Προγράμματα  Στήριξης  της  Απασχόλησης  (ΤΟΠΣΑ)  καθώς  και  τα 
Προγράμματα   Κοινωνικής  Εργασίας  του  Υπουργείου  Εργασίας  και 
Κοινωνικής Ασφάλισης.  

Μια  σύντομη  παρουσίαση  η  υπουργός  στην  συνέχε ια  θα  μιλήσε ι 
εκτενέστερα γ ια τα προγράμματα.  

Τα  Τοπικά  Ολοκληρωμένο  Προγράμματα,  με  τους  βασικούς  άξονες 
που  θέτουν  κα ι  που  ε ίναι  μέτρα  στήριξης  των  ανέργων  με  υπηρεσίες 
κατάρτισης  κα ι  συμβουλευτικής,  μέτρα  στήριξης  των  επιχειρήσεων  με 
επιδότηση  των  ασφαλιστ ικών  ε ισφορών,  επιδότηση  αναδιάρθρωσης  κα ι  τα 
λοιπά  και  συνδυαστικά  μέτρα  γ ια  συγκεκρ ιμένους  γεωγραφικούς  χώρους 
δίνουν  τη  δυνατότητα  σε  άνεργους  –  εγγεγραμμένους  στα  Μητρώα  του 
ΟΑΕΔ,  σε  άνεργους  νέους  επιστήμονες,  σε  νέους  αγρότες  κα ι   ευάλωτες 
ομάδες πληθυσμού να ενταχθούν στην  αγορά εργασίας.   

Οι   δράσεις  που  περιλαμβάνονται  στο  Πρόγραμμα   όπως  ε ίναι  η 
κατάρτιση,  επιμόρφωση,   η  συμβουλευτική  υποστήριξη   σε  θέματα 
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επιχειρηματικότητας,  π.χ.  Λογιστικά,  φορολογικά,  market ing  κα ι  τα  λοιπά,  η 
απόκτηση  εργασιακής  και  επαγγελματικής  εμπειρ ίας  μέσω  πρακτικής 
άσκησης,  η  Συμμετοχή  σε  προγράμματα  εξ  αποστάσεως  εκπαίδευσης,  η 
Δικτύωση  επιχειρήσεων  και  δημιουργία  αναπτυξιακών  συμπράξεων  και 
αρκετά  άλλα,  παράλληλα  με  την  αξιοποίηση  των  συγκριτ ικών 
πλεονεκτημάτων  της  περιοχής,  του  ανθρωπίνου  δυναμικού  κα ι  των 
διαθέσιμων  πόρων   θα  συμβάλλουν  στην  παραπέρα  βελτ ίωση  της 
υφιστάμενης κατάστασης.  

Όσον  αφορά  τα  Προγράμματα  Κοινωνικής  Εργασίας   αυτά  αφορούν 
κατά  κύριο  λόγο  δράσεις  κοινωνικής  εργασίας,  το  φυσικό  έργο  ή  οι  
υπηρεσίες  των  οποίων  διαμορφώνονται  στη  λογική  της  ολοκληρωμένης 
παρέμβασης.  Ενδε ικτ ικά  στα  προγράμματα  αυτά  εντάσσοντα ι  έργα 
συντήρησης  ή  μ ικρά  κατασκευαστικά  έργα  δημοσίων  υποδομών,  έργα 
αποκατάστασης  ο ικοσυστημάτων  και  προστασίας,  έργα  διαχείρ ισης  και 
ανάδε ιξης  της  βιοποικ ιλότητας,  ανάδε ιξη   πολιτ ιστικής  κληρονομιάς,  έργα 
αποκατάσταση  κα ι  βελτίωση  αστικού  και  περιαστικού  περ ιβάλλοντος, 
προσωπικές  κοινωνικές  υπηρεσίες  όπως  κατ ’  οίκον  φροντ ίδα  ηλ ικ ιωμένων, 
ΑμεΑ  κλπ,  κοινωνικές  δράσεις  όπως  κοινωνικά  παντοπωλεία  που  ήδη  η 
Νομαρχία  Δωδεκανήσου  υλοποιε ί  με  δική  της  πρωτοβουλία  τα  τελευταία 
δυο  χρόνια,   εξωσχολικά  προγράμματα  για  μαθητές,  έκτακτες  ανάγκες 
πολιτ ικής προστασίας και  τα  λοιπά.  
      Οι  ωφελούμενοι  των  Προγραμμάτων,  δηλαδή   οι  μακροχρόνια  κα ι 
βραχυχρόνια  άνεργοι ,  ο ι  υποαπασχολούμενοι  ελεύθεροι  επαγγελματίες  και 
επιστήμονες  και  ο ι  άνεργοι   έως  30  ετών,   πέρα  από  την  προώθησή  τους 
στην   αγορά  εργασίας   θα  συμβάλλουν-χαρακτηριστ ικά  όπως  αναφέρθηκε 
σε  δηλώσεις  της  υπουργού-  στην  υλοποίηση  δράσεων  κοινωφελούς 
χαρακτήρα,  αφού  τα  συγκεκρ ιμένα  έργα  έχουν  κοινωνικό  αντ ίκρισμα  και 
μέρ ισμα.   Χρησιμοποιώ τ ις δικές σας εκφράσεις.  
       Κυρίες  και  κύρ ιο ι  συνάδελφοι ,  να  μιλήσουμε  λίγο  με  αρ ιθμούς.  Τα 
στοιχε ία  που  ακολουθούν  και  που  θα  προβάλλοντα ι  στο  power  point 
σχετ ικά  με  την  εγγεγραμμένη  ανεργία  στην  Περιφέρεια  Νοτίου  Αιγα ίου 
προέρχονται  από  τα  στατιστικά  στοιχε ία  του  ΟΑΕΔ  γ ια  τον  Μάρτιο  του 
2011.  Η λήψη των στοιχε ίων έγ ινε  στ ις 6/4/2011.

Τα  στοιχεία  αυτά  μας  δ ίνουν  μια  σημαντ ική  ε ικόνα  του  ποιο ι 
αναζητούν  σήμερα  δουλε ιά  στο  σύνολο  της  περιφέρε ιας,  ποιος  πρέπει  να 
στηρίξουμε  μέσω των  εν  λόγω  δράσεων  αλλά  και  αυτών  που  εντάσσοντα ι  ή  
μάλλον  θα  ενταχθούν  στα  προγράμματα  του  υπουργείου  Παιδε ίας  κα ι  της 
Δια  Βίου  Μάθησης  τα  οποία  προγράμματα συγχρηματοδοτούντα ι  και  από το 
Υπουργείο Εργασίας και  Απασχόλησης.  

Τα  χαρακτηριστικά  της  περ ιφέρειας  δυστυχώς  δεν  επιτρέπουν  την 
χρήση  συμβατικών  μεθόδων  γ ια  την  απεικόν ιση  της  υφιστάμενης 
κατάστασης  σε  κάθε  νησί  ξεχωριστά  ή  έστω  ανά  Νομό  και  έτσι  θα 
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περιοριστώ   στην  συνοπτική  παρουσίαση  στοιχείων  ανεργίας  στο  σύνολο 
της περ ιφέρειας Νοτίου Αιγα ίου.  

Γ ια  όλους  εσάς  έχουν  δ ιανεμηθε ί ,  μπορείτε  επε ιδή  δεν  έχετε 
πρόσβαση στο power  point .  

Το  σύνολο  των  εγγεγραμμένων  ανέργων  στην  χώρα  τον  Μάρτη  του 
2011  ανέρχεται  σε  854.462  άτομα.  Από  το  σύνολο  των  εγγεγραμμένων 
ανέργων  οι  714.675,  ένα  ποσοστό  δηλαδή  83,64% αναζητούν  εργασία,  ενώ 
139.787  άτομα,  δηλαδή  ένα  ποσοστό  16,36%  δεν  έχουν  δηλώσει  πως 
αναζητούν εργασία μέσω του ΟΑΕΔ.  

Επειδή  αυτό  το  τελευτα ίο  ίσως  δημιουργήσει  κάποια  ερωτηματικά, 
πως  ε ίναι  δυνατόν  να  εγγράφονται  στα  μητρώα  ανέργων  του  ΟΑΕΔ  και  να 
μην  δηλώνουν  ότι  αναζητούν  εργασία,  θα  πρέπει  να  σας  πω  ότι  υπάρχουν 
περιπτώσεις  ανέργων  που  ενδιαφέροντα ι  απλά  να  ε ίναι  εγγεγραμμένοι  στα 
μητρώα  ανέργων  του  ΟΑΕΔ  προσβλέποντας  σε  κάποια  προκήρυξη,  σε 
κάποια  πρόσληψη  στο  δημόσιο  ή  σε  άλλες  θέσε ις  που  σαν  πρώτο  κριτήρ ιο 
επιλογής  ε ίναι η εγγραφή στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Συγκεκρ ιμένα  στην  Περιφέρεια  Νοτίου  Αιγαίου  ο ι  εγγεγραμμένοι 
άνεργοι  έως  και  τον  προηγούμενο  μήνα  ανέρχονται  σε  39.887  άτομα.  σε 
αυτούς  βέβαια  περιλαμβάνοντα ι  και  οι  εποχικοί  άνεργοι .  Το  ποσοστό  αυτό 
σήμερα,  τέλος  Απριλ ίου,  έχει  δ ιαφοροποιηθεί .  Ο  αριθμός  δηλαδή  των 
ανέργων  στην  Περιφέρε ια  Νοτίου  Αιγαίου  δεν  ανέρχετα ι  σε  39.887  άτομα, 
ε ίναι  κατά  πολύ  λ ιγότερος  από  την  άποψη  ότ ι  έχε ι  ήδη  ξεκινήσε ι  η 
τουριστική  περ ίοδος  κα ι  άρα  αρκετοί  από  αυτούς  τους  εγγεγραμμένους  στα 
μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ έχουν ήδη προωθηθεί  στην  αγορά εργασίας.  

Εάν  ενδιαφέρει  το  ποσοστό  στο  σύνολο  της  χώρας,  η  ανεργία  στην 
Περιφέρε ια ανέρχετα ι στο  4,67%. 

Από  το  σύνολο  των  ανέργων  που  προανέφερα  το  8,81%,  δηλαδή 
3.515  άτομα  ε ίναι  μακροχρόνια  άνεργοι ,  εγγεγραμμένοι  δηλαδή  πάνω  από 
12  μήνες  στα  μητρώα  του  ΟΑΕΔ  ενώ  ένα  ποσοστό  91,19%,  δηλαδή  36.372 
ε ίναι  εγγεγραμμένοι  γ ια  δ ιάστημα  μικρότερο  των  12  μηνών.  Σε  αυτούς 
γίνεται  αντ ιληπτό ότι   περιλαμβάνοντα ι  και  οι  εποχικά άνεργοι .  

Από  αυτούς  22.884  άτομα,  ποσοστό  57,37%  αναζητούν  εργασία  ενώ 
17.003 άτομα,  δηλαδή ποσοστό  42,63% δεν  έχουν  δηλώσει  γ ια  τους  λόγους 
που προανέφερα πως αναζητούν εργασία.

Εάν  ενδιαφέρε ι  η  κατανομή  των  ανέργων  ανά  φύλο  και  διάρκεια 
ανεργίας  και  ε ίνα ι  στοιχε ία  που  θα  πρέπει  να  ληφθούν  υπόψη  στην 
εφαρμογή  ποια  των  προγραμμάτων  απασχόλησης,  το  60%  των 
εγγεγραμμένων  ανέργων στην  Περιφέρεια Νοτίου  Αιγαίου ε ίνα ι  γυναίκες.  Το 
93,9%  των  εγγεγραμμένων  ανδρών,  δηλαδή  15.095  άτομα  καταγράφηκαν 
ως  άνεργοι  τους  τελευταίους  δώδεκα  μήνες  για  λόγους  που  προανέφερα 
ενώ γ ια τ ις γυναίκες το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται  σε 89,3%.
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Από  το  σύνολο  των  16.070  άνεργων  ανδρών  αναζητούν  σήμερα 
εργασία  9.729  άτομα,  ενώ  13.155  γυναίκες  αναζητούν  εργασία  και  γύρω 
στις 10.000 δεν έχουν δηλώσει  ως αναζητούν εργασία.  

Η  διαμόρφωση  των  ανέργων  ανά  ηλ ικ ία  κα ι  δ ιάρκε ια  ανεργίας.  Το 
66,44%  των  εγγεγραμμένων  ανέργων  στην  Περιφέρε ια  Νοτίου  Αιγαίου 
ανήκει  στην  ηλ ικ ιακή  ομάδα  μεταξύ  30  ως  54  ετών.  Οι  άνεργοι  δηλαδή 
αυτής της ομάδας 30 έως 54 ετών  ανέρχοντα ι  σε 26.500 ανέργους.  

Οι  νεαροί  σε  ηλ ικ ία,  κάτω  από  30  ετών  άνεργοι ,  αποτελούν  το 
24,27%  και  οι  άνω  των  55  ετών  άνεργοι  αναλογούν  στο  9,29%  του 
συνόλου.

Από  αυτούς  σήμερα  αναζητούν  εργασία  στοιχε ία  που  θα  ληφθούν 
υπόψη στην  εφαρμογή  των  προγραμμάτων,  6.261 άτομα κάτω από 30 ετών, 
14.624  άτομα  μεταξύ  30  έως  54  ετών,  1.999  άνεργοι  ηλικ ίας  άνω  των  55 
ετών.

Σε  επίπεδο  εκπαίδευσης,  στο  σύνολο  των  εγγεγραμμένων  ανέργων 
53,84%  έχουν  ολοκληρώσει  βασική  εκπαίδευση.  Συμπεριλαμβάνετα ι  και  ο 
απολυτήριος  τ ίτλος  του  Γυμνασίου.  Ένα  ποσοστό  39,95%  είνα ι  επιπέδου 
δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης,  μόνο  5,82%  είναι  απόφοιτο ι  ανωτέρων  και 
ανωτάτων  σχολών,  τουλάχιστον  όσων  έχουν  απευθυνθε ί  στον  ΟΑΕΔ  και 
μόλις 0,39% χωρίς τυπική εκπαίδευση.  

Δεν  ξέρω  κατά  πόσο  χρειάζεται  να  αναφέρω  απόλυτους  αρ ιθμούς 
αυτών  που  αναζητούν  εργασία.  Θα  ε ίνα ι  στοιχεία  που  ίσως  κουράσουν  και 
που θα ληφθούν  υπόψη στην  εφαρμογή των προγραμμάτων.  

Ανά  υπηκοότητα  κα ι  διάρκεια  ανεργίας,  στοιχε ία  που  επίσης  πρέπει 
να  λαμβάνοντα ι  υπόψη,  το  79,08%  του  συνόλου  των  εγγεγραμμένων 
ανέργων στην  Περιφέρε ια Νοτίου Αιγαίου ε ίναι  Έλληνες  υπήκοοι ,  ένα 6,93% 
είναι  υπήκοοι  χωρών  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  ένα  13,99%  προέρχετα ι 
από τρ ίτες  χώρες.  

Από τους αναζητούντες σήμερα εργασία 19.800 άτομα έχουν ελληνική 
υπηκοότητα,  1.100 άτομα προέρχονται  από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και  1.984 άτομα έχουν άλλη υπηκοότητα.  

Αυτά  όσον  αφορά  τα  στατ ιστ ικά  δεδομένα  γ ια  την  Περιφέρε ια  Νοτίου 
Αιγαίου.  

Κυρίες  κα ι  κύριοι  συνάδελφοι ,  η  ροή  πόρων  προς  τ ις  Περ ιφέρειες  γ ια 
την  υλοποίηση  πολιτ ικών  που  αφορούν  κοινωνικά  ευαίσθητα  θέματα,  όπως 
η καταπολέμηση της ανεργίας ε ίναι  σίγουρα θετ ική.  

Τα  προαναφερόμενα  Προγράμματα   του  Υπουργε ίου  Εργασίας  κα ι 
Κοινωνικής  Ασφάλισης  σε  συνδυασμό  με  τα  Προγράμματα  «Δια  Βίου 
Μάθησης»  του  Υπουργε ίου  Παιδείας  μπορεί  να  μην  ανατρέπουν  την 
υπάρχουσα  κατάσταση  επειδή  απαιτούντα ι  μόνιμες,  όχ ι  αποσπασματικές 
δομές  και  αναπτυξιακά  έργα  που  θα  εν ισχύσουν  την  ανταγωνιστ ικότητα  και 
την  επιχειρηματικότητα,  συμβάλλουν  όμως  στη  βελτίωση  του  επιπέδου 
ζωής των τοπικών πληθυσμών.   
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Εμείς,  λαμβάνοντας  υπόψη  τα  συγκριτ ικά  πλεονεκτήματα  αλλά  κα ι  τ ις 
ιδ ια ι τερότητες  της  περιοχής  μας  θα  πρέπει   να  αξιοποιήσουμε  στο  μέγ ιστο 
βαθμό την  δυνατότητα που μας παρέχετα ι .  

Γ ια  τον  λόγο  αυτό  ξεκ ινήσαμε  μια  πρώτη  επαφή  με  τους  φορείς  ως 
προεργασία  των  σχετικών  διαβουλεύσεων  που  θα  πρέπει  να  ξεκινήσουν 
άμεσα. 

Μπορεί ,  σύμφωνα  με  τ ις  μέχρι  σήμερα  εκτιμήσεις,   η  τουριστ ική 
περίοδος  να  εξελ ίσσετα ι  θετ ικά,   αλλά   θα  πρέπει  να  ληφθεί  υπόψη  το 
γεγονός  ότι   ο ι  θέσεις  απασχόλησης   στο  σύνολο  της  περ ιφέρειας  δεν 
εξαρτώνται  άμεσα και  αποκλειστ ικά από τον  τουρισμό.

Πρέπει  επίσης  να  ληφθεί  υπόψη  η   εποχικότητα  της  απασχόλησης  
 γ ια  μεγάλο ποσοστό του εργατικού δυναμικού.   Οφείλουμε  επομένως 
να  διερευνήσουμε  κα ι  να  αξιοποιήσουμε  όλες  τ ις  εναλλακτικές  πηγές 
χρηματοδότησης  και  να  αναλάβουμε  πρωτοβουλίες ,  σαν  δικαιούχοι 
σχετ ικών  παρεμβάσεων,  γ ια  την  ενίσχυση  των  προσπαθειών  στήριξης  της 
εργασίας.
          Με  προϋποθέσε ις :  α)  την  ρεαλιστική  αποτύπωση  της  υφιστάμενης 
κατάστασης,  β)  την  ορθολογική  ι εράρχηση των  αναγκών,  γ)  την   ουσιαστική 
συνεργασία  των  εμπλεκομένων  φορέων  κα ι  τέλος  την   ενημέρωση  των 
δυνητ ικών  ωφελούμενων,  η  εφαρμογή  και  η  αξιοποίηση  των  παραπάνω 
προγραμμάτων  ε ίνα ι  βέβαιο  πως  θα  συμβάλλε ι  στην  εν ίσχυση  της 
απασχόλησης κα ι  απασχολησιμότητας αλλά και  της  επιχειρηματικότητας της 
προσαρμοστικότητας κα ι  των   ίσων ευκαιρ ιών   στην  περιοχή μας.

Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  την  κυρ ία  Αντ ιπερ ιφερειάρχη  γ ια  την  ε ισήγησή  της.  Θα 
παρακαλέσω  να  δοθούν  όλα  τα  στοιχεία  και  οι  πίνακες  σε  όλους  τους 
περιφερειακούς συμβούλους.  

Την  ευχαριστούμε.  Θα  έχουμε  την  ευκαιρία  γ ια  το  συγκεκρ ιμένο  θέμα 
να ακούσουμε την  κυρία υπουργό η οποία θα έχει  τον  λόγο τώρα αμέσως.

Έχετε  τον  λόγο  κυρία υπουργέ.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Κα ΚΑΤΣΕΛΗ):
Κύριε  Πρόεδρε  του  Περιφερε ιακού  Συμβούλιο,  κύριοι  Αντ ιπερ ιφερειάρχες 
και  κύρ ιες,  αγαπητοί  εκπρόσωποι  της  τοπικής  αυτοδιο ίκησης,  δήμαρχοι , 
μέλη  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου,  ε ίναι  με  ιδ ια ί τερη  χαρά που  βρίσκομαι 
σήμερα  εδώ.  Η  παρουσία  μου  δεν  ε ίναι  γ ια  εξαγγελ ίες ,  η  παρουσία  μου 
ε ίναι  να  συμμετέχω  σε  ένα  δίωρο  μιας  συνάντησης  εργασίας.  Μια 
συνάντηση  εργασίας  για  μια  συλλογική  προσπάθεια  που  ε ίναι  να 
στηρίξουμε  την  εργασία  αυτή  την  δύσκολη  χρονική  περ ίοδο.  Να  στηρίξουμε 
την  εργασία  κα ι  με  τα  τρέχοντα  προγράμματα  του  Υπουργε ίο  Εργασίας  και 
Κοινωνικής  Ασφάλισης  αλλά  και  με  νέα  προγράμματα  που  λαμβάνουν 
υπόψη τους τ ις τοπικές ιδ ια ι τερότητες.  
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Θέλω  να  ευχαριστήσω  πολύ  την  κυρ ία  Σώζου,  έκανε  το  έργο  μου 
πολύ  ευκολότερο  διότι  ανέλυσε  και  τα  προβλήματα  και  έδωσε  πολλές  ήδη 
εναύσματα για τ ις λύσεις.  

Τα προβλήματα τα γνωρίζουμε.  Υπάρχει  πρόβλημα σε εθνικό  επίπεδο 
λόγω  της  ύφεσης,  μ ια  ύφεση  η  οποία  εξακολουθε ί  το  2011  με  αρνητικούς 
ρυθμούς μεγέθυνσης η οποία ελπίζουμε να σταθεροποιηθε ί  και  θα αρχίσει  η 
χώρα μας να  βγαίνει  από αυτή την  δύσκολη   ο ικονομική  περίοδο στις  αρχές 
του 2012 κα ι  μετά.

Όσο όμως κλε ίνουν επιχειρήσε ις ,  όσο η  οικονομία βρίσκετα ι  σε ύφεση 
τόσο  το  ποσοστό  ανεργίας  ανεβαίνει .  Και  έχουμε  ξεπεράσει  το  15%  σε 
πανελλαδικό  επίπεδο,  ένα  ποσοστό  ανεργίας  το  οποίο  νομίζω  γ ια  όλους 
μας πραγματικά αδιανόητο.  

Βασικό  μας  στόχος  ε ίναι  με  την  ανάκαμψη  της  οικονομικής 
δραστηριότητας,  την  παραγωγική  αναδιάρθρωση,  την  έξοδο  από  την  κρίση 
να αρχίσει  σ ιγά-σιγά αυτό το  ποσοστό  να με ιώνεται .

Αλλά  δεν  ε ίνα ι  μόνο  η  ο ικονομική  δραστηριότητα  που  μπορεί  να 
οδηγήσει  σε  αύξηση  της  απασχόλησης.  Απαιτούντα ι  ενεργητ ικές  πολιτ ικές 
απασχόλησης.  Γ ι ’  αυτό  πρωταρχικό  μας  μέλημα  ως  Υπουργε ίο  Εργασίας 
ε ίναι  να  στρέψουμε  όλα  τα  εργαλε ία  που  έχουμε  από  την  επιδότηση  της 
ανεργίας που θα εξακολουθήσει  βεβαίως να υπάρχει  …
(…)
Ενεργητ ικές πολιτ ικές απασχόλησης.

Να  κρατήσουμε  τον  κόσμο  στην  δουλειά.  Να  βάλουμε  ανάχωμα  με 
αυτόν  τον  τρόπο στην  αύξηση  της  ανεργίας  κα ι  ταυτόχρονα  να  συμβάλουμε 
όσο  μπορούμε  και  σε  εθνικό  και  σε  περ ιφερειακό  επίπεδο  σε  αναπτυξιακές 
δράσεις  που  να  εγγυώνται  την  βιώσιμη  ανάπτυξη,  την  παραγωγική 
αναδιάρθρωση.  

Επιτρέψτε  μου  πριν  μπω  στα  δυο  συγκεκρ ιμένα  προγράμματα,  στ ις 
δυο  συγκεκρ ιμένες  αυτές  δράσεις  που  ήδη  αναπτύχθηκαν  πολύ  σωστά  από 
την  κυρία  Σώζου  κα ι  τα  οποία  αποτελούν,  εάν  θέλετε ,  τ ις  βασικές  δράσεις 
ενός  προγράμματος  που  το  λέμε  στο  Υπουργείο  ΕΡΓΑΝΙ,  του  έχουμε  δώσει  
αυτή  την  ονομασία,  να  πω  δυο  λόγια  γ ια  την  συνολική  πολιτ ική  του 
Υπουργείου  Εργασίας,  γ ια  την  στήριξη  της  εργασίας,  δ ιότ ι  και  η  Περ ιφέρεια 
Νοτίου  Αιγα ίου,  όπως  κα ι  πολλές  άλλες  περιφέρειες  οι  οποίες 
αντιμετωπίζουν  ιδια ί τερα  προβλήματα  πρέπει  να  έχουν  την  ενημέρωση  που 
απαιτε ίται  γ ια  τα  τρέχοντα  προγράμματα,  προγράμματα  ε ίτε  από  τον  ΟΑΕΔ 
εί τε  από  το  Υπουργε ίο  Εργασίας  προκειμένου  να  υπάρξε ι  αυτή  η 
ενημέρωση  σε  όλους  τους  δ ικαιούχους  και  να  υπάρχει  το  μέγ ιστο  δυνατό 
αποτέλεσμα γι ’  αυτά τα προγράμματα.  

Τα  προγράμματα  αυτά  ε ίναι  ιδ ια ίτερα  σημαντικά  γ ια  μ ια  περ ιφέρεια 
όπως  η  Περιφέρεια  Νοτίου  Αιγα ίου  η  οποία  πέρα  από  το  συνολικό 
πρόβλημα  της  ύφεσης  κα ι  της  ανεργίας  έχε ι  κα ι  πολύ  συγκεκρ ιμένα 
χαρακτηριστ ικά,  γ ι ’  αυτό  άλλωστε  από  την  πλευρά  μας  στρέφουμε  τα 
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εργαλε ία  που  έχουμε  στην  επίλυση  κα ι  τοπικών  προβλημάτων,  στην 
αντιμετώπιση τοπικών ιδια ι τεροτήτων.  

Δεν  ε ίναι  μόνο  ο  νησιωτικός  χαρακτήρας  της  περ ιοχής  της 
Περιφέρε ιας,  δεν  ε ίναι  μόνο  το  γεγονός  ότι  ε ίνα ι  παραμεθόρια  περ ιοχή,  δεν 
ε ίναι  μόνο  το  γεγονός  ότι  η  απασχόληση  κα ι  η  δομή  της  απασχόλησης 
όπως  ήδη  ελέχθη  ε ίναι  έντονα  εποχικώς  λόγω  του  τουρισμού.  Δεν  ε ίναι  
μόνο  τα  ενδοπεριφερειακά  προβλήματα  τα  οποία  ε ίναι  οξυμένα  και 
σημείωσα  την  κατηγοριοποίηση  που  έκανε  η  κυρία  Σώζου  με  τ ις  τέσσερις 
ομάδες  νησιών  που  έχουν  τεράστια  σημασία  για  να  απαντήσουμε 
αποτελεσματικά στα συγκεκρ ιμένα προβλήματα.  

Είναι  και  προβλήματα  που  έχουν  να  κάνουν  με  την  έλλε ιψη 
υποδομών,  που  σε  πολλά  νησιά  εμφανίζονται  πραγματικά  οξυμένα,  στο 
υψηλό  μεταφορικό  κόστος  και  με  πολλούς  από  εσάς  έχουμε  συζητήσε ι  γ ια 
την  ανάγκη  να γίνε ι  επιτέλους πραγματικότητα το μεταφορικό ισοδύναμο κα ι 
έχει  να  κάνει  με  την  ανεξέλεγκτη  πολλές  φορές  λε ιτουργία  της  αγοράς 
εργασίας,  διότι  κακά  τα  ψέματα  σε  μια  νησιωτική  περ ιοχή  με  πάρα  πολλές, 
με  πολλά  νησιά  κα ι  μ ικρές  νησίδες  ο  έλεγχος  ε ίναι  πολύ  δυσχερής, 
υπάρχουν  προβλήματα  θεσμικά  ακόμα  κα ι  στα  νησιά  που  έχουν  μεγάλη 
τουριστική  δραστηριότητα  αλλά  ο  έλεγχος  αυτός  γ ίνετα ι  ακόμα  πιο 
δύσκολος θεσμικά στα μικρά νησιά.  

Επομένως  ο ι  πολιτ ικές  μας  θα  πρέπει  να  ξεκ ινούν  λαμβάνοντας 
υπόψη  τα  προβλήματα  τα  οποία  πραγματικά  υπάρχουν  και  νομίζω  κανένας 
σε  αυτό  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  δεν  βάζε ι  το  κεφάλι  κάτω  από  το  χαλί 
μη  βλέποντας  τα  οξυμένα  προβλήματα  που  αντιμετωπίζει  η  περιφέρε ια  κα ι 
αυτή η  περ ιφέρεια θεωρείται  η  περ ιφέρεια νούμερο ένα όσον  αφορά το κατά 
κεφαλή  ε ισόδημα  δεδομένης  της  υψηλής  τουριστικής  ανάπτυξης  μερ ικών 
νησιών.  

Επομένως,  ερχόμενη  εδώ  θέλω  να  σας  πω  ότ ι  δεν  έχω  καμία 
ψευδαίσθηση  για  τα  προβλήματα  που  υπάρχουν,  τα  αναγνωρίζω,  τα  ξέρω, 
τ ις  αδυναμίες  κα ι  του  κρατ ικού  μηχανισμού  κα ι  του  περιφερειακού 
μηχανισμού  να  αντιμετωπίσουν  πάντα  αποτελεσματικά  τα  προβλήματα  και 
ε ίμαι  εδώ  να  συζητήσουμε  πως  μπορούμε  να  λύσουμε  όσο  το  δυνατόν 
περισσότερα  προβλήματα  βήμα-βήμα  βάζοντας  ένα  πρόγραμμα  και 
αναζητώντας από κοινού λύσεις.  

Επιτρέψτε  μου  λοιπόν  να  πω  ποιος  ε ίναι  ο  σχεδιασμός  μας  και  τ ι 
έχουμε  δρομολογήσει  από  τον  Νοέμβριο  στο  Υπουργε ίο,  πώς  έχουμε 
προχωρήσει ,  ποια  ε ίναι  τα  πρώτα  αποτελέσματα  για  την  περιφέρε ια  αυτή 
και  μετά  να  μπω  στα  δυο  συγκεκρ ιμένα  καινούργια  προγράμματα  που 
έρχονται  να αντ ιμετωπίσουν ιδια ί τερα πρόβλημα της περ ιφέρειας.  

Η πολιτ ική  μας,  όπως ε ίπα,  ε ίναι ,  έχε ι  δυο στόχους.  Να διατηρήσουμε 
θέσεις  εργασίας  πρώτα  –πρώτα  στις  β ιώσιμες  επιχειρήσεις  που 
λει τουργούν  κα ι  δεύτερον,  να  εντάξουν  όσο  το  δυνατόν  περισσότερους 
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ανέργους  στην  αγορά  εργασίας.  Είναι  ένα  ανάχωμα  στην  αύξηση  της 
ανεργίας.  

Ήδη από τον  Νοέμβριο  που ξεκίνησαν  τα  προγράμματα ύψους 2,5  δις 
του ΟΑΕΔ έχουμε συγκρατήσει  την  αύξηση της ανεργίας κατά 3  ποσοστιαίες 
μονάδες.  Εάν  δεν  λει τουργούσαν  αυτά  τα  προγράμματα  στον  ΟΑΕΔ  και 
αλλού  αυτή  την  στιγμή  που  μιλάμε  το  ποσοστό  ανεργίας  στην  Ελλάδα θα 
ήταν περίπου στο 19%. 

Ποια  ε ίναι  η  κατεύθυνση  των  υλοποιούμενων  προγραμμάτων;  Πρώτα 
–πρώτα  διατήρηση  θέσεων  εργασίας.  Πώς  το  κάνουμε;  Με  επιδότηση 
κυρίως των ασφαλιστ ικών ε ισφορών σε επιχειρήσε ις που έχουν ενταχθε ί .  

Ήδη  από  τον  Νοέμβριο  που  ξεκίνησε  μέχρι  τώρα  στην  Περιφέρε ια 
Νοτίου  Αιγαίου  έχουν  ενταχθεί  940  εγκρ ίσεις,  940  θέσε ις  που  σημαίνει 
περίπου  1.800  θέσεις  εργασίας  έχουν  δ ιατηρηθε ί  μέσω  αυτού  του 
προγράμματος.  Είνα ι  το  τροποποιημένο  πρόγραμμα  επιχορήγησης  των 
200.000  θέσεων  πανελλαδικά  πλήρους  απασχόλησης  με  επιδότηση  των 
ασφαλιστικών  ε ισφορών  γ ια  την  διατήρηση  τουλάχιστον  400.000  θέσεων 
εργασίας πανελλαδικά.  

Αυτό  το  πρόγραμμα  συνεχίζετα ι  τώρα  το  2011.  Θα  σας  παρακαλούσα 
θερμά  να  ενημερώσετε  ιδ ια ί τερα  γ ια  τα  μικρά  νησιά,  τ ις  πολύ  μικρές  κα ι 
μικρές  επιχειρήσεις  που  δεν  έχουν  λογιστ ικά  γραφεία,  που  δεν  έχουν  την 
στήριξη  και  την  πληροφόρηση  που  απαιτε ίται  γ ια  να  μπουν  και  να 
ενταχθούν  στο  πρόγραμμα,  η  ένταξη  ε ίναι  ευκολότατη,  πρέπει  να  μπουν 
απλώς στο  διαδίκτυο,  να εγγραφούν,  γ ίνεται  αυτόματα σχεδόν  την  ίδ ια μέρα 
και  μπορούν  να  ενταχθούν  με  επιδότηση  75%  των  ασφαλιστ ικών  ε ισφορών 
ακόμα κα ι  επιχειρήσεις με ένα άτομο.  

Άρα  ε ίναι  μια  στήριξη  κα ι  γ ια  τ ις  πολύ  μικρές  και  τ ις  μικρές  κα ι  τ ις  
μεσαίες κα ι  τ ις  μεγάλες επιχειρήσεις αυτή την  δύσκολη χρονική  περίοδο.

Η  δεύτερη  παρέμβαση  στην  οποία  εντάσσονται  κα ι  τα  καινούργια 
προγράμματα  τα  οποία  θα  αναλύσω  μετά  ε ίναι  τα  προγράμματα 
επιχορήγησης  επιχειρήσεων  για  απόκτηση  εργασιακής  εμπειρ ίας   ανέργων 
ηλικ ίας κυρ ίως νέων  έως 24 ετών ή ανέργων συγκεκρ ιμένων ομάδων.

Έχει  πολύ  μεγάλη  σημασία  και  αυτή  ε ίναι  η  δεύτερη  παράκληση  γ ια 
το  πρόγραμμα  αυτό  της  επιχορήγησης  για  την  απόκτηση  εργασιακής 
εμπειρ ίας γ ια  νέους  16 έως 24 ετών  να  υπάρξε ι  και  εκεί  ενημέρωση σε  όλες 
τ ις  επιχειρήσε ις  της  περιφέρε ιας  προκειμένου  να  γίνε ι  χρήση  σωστή  του 
προγράμματος.

Ήδη  έχουμε  32  αι τήσεις  από  την  Περιφέρε ια  Νοτίου  Αιγα ίου  αλλά 
νομίζουμε  ότι  μπορε ί  να  έχουμε  πολύ  περισσότερες  και  γ ια  τ ις  Κυκλάδες 
και  από άλλα νησιά.  

Η  τρί τη  μεγάλη  δράση  έχει  να  κάνει  με  την  ενίσχυση  της 
επιχειρηματικότητας  μέσα  από  προγράμματα  επιχορήγησης  νέων 
ελεύθερων  επαγγελματιών,  γυναικών  ή  επιχορήγηση  γεν ικά  ελεύθερων 
επαγγελματιών  ηλικ ίας  22  με  64  ετών  με  τρ ία  προγράμματα  τα  οποία  κα ι 

6 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28 η ς  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

27



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

εδώ  περίπου  έχουμε  300  εγκρ ίσεις  από  την  Περιφέρε ια  Νοτίου  Αιγα ίου. 
Είναι  εν ίσχυση της επιχειρηματικότητας των  ήδη ανέργων ο ι  οποίοι  γ ίνονται 
ωφελούμενοι .  

Η  τέταρτη  δράση  αφορά  προγράμματα  κατάρτισης  τα  οποία 
ολοκληρώνετα ι  υπήρχαν  λόγω  προσφυγών,  ολοκληρώνοντα ι  ο ι  δ ιαδικασίες 
γ ια  τα  πράσινα  κα ι  τα  τουριστ ικά  επαγγέλματα  ελπίζω  αυτή  την  εβδομάδα 
και  να  μπορέσουν  τα  προγράμματα  κατάρτισης  να  ξεκινήσουν  αμέσως  μετά 
και  ολοκληρώνονται  επίσης  κα ι  γ ια  τα  άτομα  με  αναπηρία  κα ι  γ ια  την 
πληροφορική.

Αυτές  ε ίναι  ο ι  τέσσερις  δέσμες  πολιτ ικών  προγραμμάτων  που  μέχρι 
τώρα  από  τον  Νοέμβριο  κα ι  μετά  υλοποιούνται  μέσω  του  ΟΑΕΔ  με  πολύ 
μεγάλη επιτυχία ιδ ια ί τερα όσον  αφορά στην  διατήρηση θέσεων εργασίας.  

Έρχομαι τώρα στα κα ινούργια προγράμματα,  τ ις  καινούργιες  δράσεις.
Εδώ  το  Υπουργείο  αφού  ε ίδαμε  την  κατάσταση  κα ι  λαμβάνοντας 

υπόψη  όλα  αυτά  τα  στοιχε ία  τα  οποία  ανέφερε  η  κυρία  Σώζου  και  στην 
τεκμηριωμένη ε ισήγησή της πήραμε τρε ις αποφάσεις .

Η  πρώτη  ε ίναι  να  δομήσουμε  προγράμματα  τα  οποία  να  μπορούν  να 
σχεδιαστούν  από  κοινού  με  την  περ ιφερειακή  αυτοδιοίκηση,  την  τοπική 
αυτοδιοίκηση,  την  τοπική  κοινωνία  για  να  απαντήσουμε  σε  προβλήματα 
οξυμένα.  

Επομένως,  αγαπητοί  φίλοι  και  φίλες  ο  συντελεστής  επιτυχίας  αυτών 
των  δυο  δράσεων  δεν  εξαρτάτα ι  αποκλε ιστικά  από  εμάς,  εξαρτάτα ι  από  το 
πόσο  συλλογικά  όλοι  μας,  όσοι  ε ίμαστε  σε  αυτή  την  αίθουσα  αλλά  και  όσοι  
ε ίμαστε  εκτός  αυτή  της  αιθούσης  κα ι  ε ίναι  παραγωγικοί  φορείς,  κοινωνικοί 
φορείς  θα  μπορέσουμε  να  σχεδιάσουμε  από  κοινού  κα ι  να  υλοποιήσουμε 
από κοινού τα προγράμματα αυτά.

Πρώτη  απόφαση  επομένως  σχεδιασμός  από  κοινού  των  δυο 
παρεμβάσεων του προγράμματος ΕΡΓΑΝΙ.  

Δεύτερη  απόφαση  βασικές  παράμετροι  των  προγραμμάτων  αυτών 
αφήνοντα ι  στην  περ ιφερειακή  αυτοδιο ίκηση,  αφήνοντα ι  στ ις  τοπικές 
κοινωνίες.  Δεν  έρχεται  το  κέντρο  να  ρυθμίσει  όλες  τ ις  λεπτομέρε ιες. 
Δίνουμε  ένα  πολύ  μεγάλο  περιθώριο  πρωτοβουλιών  στις  τοπικές  κοινωνίες 
θεσπίζοντας  βεβαίως από την  δική  μας  την  μερ ιά ως υπόλογοι  και  απέναντ ι 
στους  ευρωπαίους  εταίρους  μας  πολύ  αυστηρές  δ ιαδικασίες  αξιολόγησης 
και  μοριοδότησης.  

Τρ ίτη  απόφαση να  αποκεντρωθούν  οι  πόροι  και  να  αποκεντρωθούν  οι 
πόροι  από  εμάς,  από  το  Υπουργε ίο  Εργασίας,  οι  πόροι  του  Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού  Ταμείου  και  θα  ήθελα  να  πω  ότι  παράλειψή  μου  ότ ι  ε ίναι  μαζί 
μου  ο  γενικός  γραμματέας  των  Κοινοτ ικών  Πόρων  ο  Θόδωρος  ο  Τσέγκος 
και  ο  Χρήστος  ο  Ντίκος  ο  Διαχειρ ιστής  του  ΕΠΑΝΑΔ,  του  Επιχε ιρησιακού 
Προγράμματος  Ανθρώπινου  Δυναμικού  ο  οποίος  θα  ε ίναι  και  ο  σύνδεσμος 
του  Υπουργείου  με  την  Περιφέρεια  Νοτίου  Αιγαίου  γ ια  οποιαδήποτε  τεχν ική 
στήριξη χρειαστε ί  από τώρα.
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Η τρ ίτη λοιπόν απόφαση ε ίναι  να εκχωρήσουμε τους πόρους ο ι  οποίοι 
ε ίναι  γ ια  τα  δυο  προγράμματα  μαζ ί  περίπου  5.200.000  γ ια  τα  επόμενα  δυο 
χρόνια  προκε ιμένου  στο  πρώτο  πρόγραμμα,  στην  πρώτη  δράση  που  ε ίναι 
ύψους  2.700.000  να  εντάξουμε  στην  αγορά  εργασίας  τώρα  τους  επόμενους 
μήνες  μέσα  στο  2011  περίπου  900  άτομα  ανέργους  στην  αγορά  εργασίας, 
868  για  την  ακρ ίβεια ,  όσον  αφορά  δε  το  τοπικό  ολοκληρωμένο  πρόγραμμα 
που  ε ίναι  ύψους  μια  δράση  2,5  εκατ.  να  ωφεληθούν  περίπου  πρόσθετα 
1.200 άτομα την  επόμενη περίοδο.

Οι  πόροι  θα  αποκεντρωθούν  στην  περιφέρε ια  με  βάση  τ ις 
προδιαγραφές  τ ις  οποίες  θα  αναπτύξω  αμέσως  μετά.  Γ ι ’  αυτό  θα 
υπογράψουμε  κα ι  σήμερα και  αυτό  σηματοδοτεί  η  δ ική  μου η  παρουσία εδώ 
το  πρωτόκολλο  συνεργασίας  μεταξύ  του  Υπουργε ίου  μας  και  της 
Περιφέρε ιας  και  τελικά  ένα  πρωτόκολλο  συνεργασίας  με  όλους  εσάς  σε 
αυτή την  αίθουσα.

Γιατί  ε ίπα  ότι  ε ίναι  συνάντηση  εργασίας;  Και  που  θέλουμε  την 
βοήθειά σας και  την  στήριξή σας στην  κινητοποίηση …

Το  πρώτο  πρόγραμμα  και  οι  δυο  αυτές  δράσεις  έχουν  κάποια 
καινοτόμα  στοιχεία.  Η  πρώτη  δράση  δεν  έχε ι  ξαναγίνει  στην  Ελλάδα,  ε ίναι 
πρώτη  φορά που προωθούμε  μια  τέτο ια  δράση και  γ ι ’  αυτό θέλε ι  να  ε ίμαστε 
πολύ προσεκτ ικοί  κα ι  στην  φάση σχεδιασμού κα ι  στην  υλοποίηση.

Είναι  η  δράση  που  αφορά  την  ένταξη  ανέργων  σε  έργα  κοινωφελούς 
σκοπού.  Είναι  μια  δράση  που  δεν  πάει  να  καλύψει  πάγιες  ανάγκες  σε 
προσωπικό,  δεν  ε ίναι  αυτός  ο  στόχος.  Ο  στόχος  ε ίναι  να  υλοποιηθούν 
συγκεκρ ιμένα  έργα  που  τα  έχουν  ανάγκη  τα  νησιά  μας,  οι  μικρές  μας 
κοινωνίες,  οι  γε ι τονιές  μας,  η  κοινωνία  μας.  Έργα  που  μπορεί  να  ε ίνα ι  
παραδε ίγματος  χάρη,  κάτ ι  που  θέλαμε  όταν  ήμουνα  στο  προηγούμενο 
Υπουργείο  το  ε ίχαμε  συζητήσε ι  πάρα  πολλές  φορές  κα ι  δυστυχώς  δεν  το 
κατάφερα,  παραδείγματος  χάρη,  όταν  αποβιβάζετα ι  ένας  τουρίστας  σε  ένα 
μικρό  νησάκι  κάπου  να  έχει  ένα  σκέπαστρο.  Έργα  επομένως  μικρά 
κατασκευαστικά  τα  οποία  μπορούν  να  ολοκληρωθούν  και  γ ια  να 
αναβαθμιστούν  τουριστ ικές  υποδομές  κα ι  να,  παραδείγματος  χάρη,  να 
βελτ ιωθεί  η  πρόσβαση  στα  δημόσια  κτίρ ια  με  άτομα  με  αναπηρία  που  δεν 
υπάρχουν ράμπες στα περισσότερα κτίρ ια.

Μικρά  λοιπόν  κατασκευαστικά  έργα,  μ ικρά  έργα  υποδομών  στα  οποία 
αντί  επε ιδή και  ο ι  Δήμοι  κα ι  η  τοπική αυτοδιοίκηση αυτή την  στιγμή δεν  έχε ι  
τους  πόρους  μπορεί  να  προσλάβουμε  ανέργους  για  ένα  διάστημα 
απασχόλησης  έως  πέντε  μήνες  να  ολοκληρώσουν  αυτά  τα  μικρά 
κατασκευαστικά έργα.  

Πλακοστρώσεις.  Περ ιβαλλοντ ικά  έργα,  δεντροφυτεύσε ις ,  καθαρισμός 
αρχαιολογικών  χώρων,  καθαρισμός  μονοπατιών,  αλσύλλια,  κο ινωνικές 
υπηρεσίες.  Στην  Κρήτη  που  ήμουνα  θα  χρησιμοποιήσουν  το  πρόγραμμα 
κοινωφελούς  εργασίας  γ ια  να  στελεχώσουν  από  τον  Σεπτέμβριο  και  μετά 
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την  κινητή  μονάδα  μαστογραφίας  κα ι  οδοντ ιατρ ικής  που  έχουν  για  όλη  την 
Κρήτη.  

Κοινωνικές  υπηρεσίες  που  μπορεί  να  έχε ι  στο  κοινωνικό 
παντοπωλείο  ή  και  όχι  μόνο,  συμβουλευτ ική  γ ια  άτομα  τα  οποία  το  έχουν 
ανάγκη.  Ή νέοι  δικηγόροι  που  μπορεί  τον  χειμώνα  ή  το  φθινόπωρο  να  ε ίναι 
άνεργοι ,  ο ι  οποίοι  μπορεί  να  προσληφθούν  από  την  Ένωση  Καταναλωτών 
να  βοηθήσουν  την  Ένωση  Καταναλωτών  στον  εξωδικαστικό  συμβιβασμό 
που γίνεται  με  τ ις τράπεζες γ ια  τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.  

Πολιτ ιστ ικές  δραστηριότητες.  Στα  Ιόνια  που ήμουνα πριν  λ ίγες  ημέρες 
πολιτ ιστικο ί  σύλλογοι  θέλουν  να  χρησιμοποιήσουν  το  πρόγραμμα  αυτό  γ ια 
να  ράψουν  στολές  γ ια  τους  συλλόγους,  κεντήστρες  δηλαδή  γ ια  τους 
τοπικούς πολιτ ιστικούς συλλόγους τους.  

Οι  δράσεις  ε ίναι  ανοικτές.  Οι  προδιαγραφές  όμως  ε ίναι  δεδομένες. 
Και  εδώ θέλω λ ίγο  την  προσοχή σας γ ιατί  αυτό πρέπει  να  σχεδιαστε ί  κα ι  να 
υλοποιηθε ί  σε  ενάμισ ι  μήνα.  Γ ι ’  αυτό  ε ίμαι  εδώ,  δεν  θα  ερχόμουνα  εάν  δεν 
ήθελα  πραγματικά  να  τον ίσω  το  πόσα  πράγματα  χρε ιάζεται  να  γ ίνουν  σε 
πολύ λ ίγο  χρονικό  διάστημα.

Χτες  βγήκε  η  πρώτη  προκήρυξη  για  το  πρόγραμμα  και  σας  καλώ  να 
το  δεί τε  γ ια  την  Ανατολική  Μακεδονία  και  Θράκη,  γ ιατ ί  δώσαμε 
προτεραιότητα  στην  Ανατολική  Μακεδονία  κα ι  Θράκη  κα ι  στην  Βόρειο 
Ελλάδα που μαστίζεται  από την  ανεργία.  Με προθεσμία ενός μηνός.  

Μέχρι  το  τέλος  του  Μαΐου  θα  έχουν  βγε ι  οι  προκηρύξε ις  γ ια  το 
πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για  τ ις  13 περιφέρε ιες,  επομένως  και  γ ια 
την  Περιφέρεια  Νοτίου  Αιγα ίου.  Θα  δοθεί  ένας  μήνας  περίπου  προθεσμία 
έτσι  ώστε  μέχρ ι  τέλος  Ιουν ίου,  από  σήμερα  μέχρι  τέλος  Ιουνίου  πρέπει  να 
έχουν  σχεδιαστε ί  κα ι  να  έχουν  γίνε ι  όλα  τα  βήματα  που  απαιτούνται  γ ια  την 
δράση  αυτή  της  κοινωφελούς  εργασίας,  ώστε  να  μπορέσε ι  να  υλοποιε ίται , 
θα  έλεγα  για  να  ε ίμαι  ρεαλιστ ική,  από  τα  μέσα  Αυγούστου,  ίσως  και  
νωρίτερα  εάν  μπορούμε,  μετά  την  αξιολόγηση  ή  τουλάχιστον  το  αργότερο 
1 η  Σεπτεμβρίου.  

Τ ι  πρέπει  να  γ ίνε ι ;  Η  προκήρυξη  ζητάε ι  έναν  φορέα δικαιούχο  που  θα 
ε ίναι  ο  φορέας  απασχόλησης.  Δεν  αναγκαστικά  ένας  φορέας  γ ια  όλη  την 
περιφέρεια ,  μπορεί  να  έχουμε,  ιδ ια ί τερα  σε  νησιώτικη  περιοχή,  από  κάθε 
νησί ,  ελπίζω  όχι  από  κάθε  νησί  79  προτάσεις  αλλά  με  τον  συντονισμό  κα ι 
της  περ ιφέρειας  και  όλων  ημών  να  έχουμε  10,  15,  20  προτάσεις  κα ι 
συνεργασίες ανάμεσα σε νησιά,  ανάμεσα σε φορείς.

Ο  φορέας  ο  δ ικα ιούχος,  αυτό  ε ίναι  το  πρόβλημα,  δεν  μπορεί  να  ε ίναι 
δήμος,  δεν  μπορεί  να  ε ίναι  αναπτυξιακή  ετα ιρεία  του  Δήμου,  δεν  μπορεί  να 
ε ίναι  νομικό  πρόσωπο  δημοσίου  δ ικαίου,  πρέπει  να  ε ίναι  ένας  φορέας  ο 
οποίος  δεν  υπόκει ται  στ ις  δ ιαδικασίες  του  ΑΣΕΠ.  Δεν  ε ίναι  δηλαδή  νομικό 
πρόσωπο  δημοσίου  δ ικα ίου.  Μπορεί  να  ε ίναι  Σωματείο,  Εργατ ικό  Κέντρο, 
το  Ινστι τούτο  Εργασίας  της  ΓΣΕΕ,  ένας  αστικός  μη  κερδοσκοπικός 
οργανισμός,  μ ια  μη  κερδοσκοπική  εταιρεία ,  μ ια  ένωση 
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επαγγελματοβιοτεχνών,  αυτό  χρε ιάζεται  ανάλογα  με  τ ις  συνθήκες  να 
προσδιοριστε ί  από  εσάς  ποιος  ε ίναι  ο  κατάλληλος  φορέας  απασχόλησης,  ο 
οποίος θα απασχολήσει  τους ανέργους.  

Στην  πρόταση  πέρα  από  τον  φορέα  απασχόλησης,  ο  φορέας  αυτός 
απασχόλησης  θα  κατέβει  στην  προκήρυξη  με  ένα  δ ίκτυο  συμπραττόντων 
φορέων.  Οι  συμπράττοντες  φορείς  μπορεί  να  ε ίναι  οτιδήποτε.  Μπορεί  να 
ε ίναι  ΟΤΑ,  μπορεί  να  ε ίναι  νομικά  πρόσωπα  δημοσίου  δ ικα ίου,  η  Εφορία 
Αρχαιοτήτων,  μπορεί  να  ε ίναι  το  νοσοκομε ίο,  μπορεί  να  ε ίναι  το 
Πανεπιστήμιο  Αιγαίου,  μπορεί  να  ε ίναι  οτιδήποτε  νομικό  πρόσωπο, 
οποιοδήποτε  νομικό  πρόσωπο  δημόσιου  ή  ιδ ιωτικού  τομέα  με  το  οποίο  ο 
φορέας  απασχόλησης  θα  έχε ι  κάνει  ένα  συμβόλαιο,  ένα  μνημόνιο 
συνεργασίας. 

Αυτό  το  συμβόλαιο  συνεργασίας  θα  πρέπει  να  προσδιορίσε ι  τ ι  έργο 
θα  γίνε ι ,  πλακοστρώσεις  στην  Τήλο,  βλέπω  τον  Δήμαρχο  εδώ  και 
χρειάζομαι  γ ι ’  αυτό  τόσο  προσωπικό  και  ούτω  καθ’  εξής.  Ή  στην  Κάλυμνο.  
Πρέπει  να  προσδιορ ίζεται  το  έργο,  ο  αριθμός  των  ωφελουμένων  ο ι  οποίοι 
θα απασχοληθούν  στο έργο.

Τ ι  καλύπτουμε  εμείς;  Εμείς  καλύπτουμε  πλήρη  το  βασικό  μισθό  έως 
πέντε  μήνες  κα ι  το  λέμε  επίδομα  κοινωφελούς  εργασίας  συν  ασφαλιστικές 
ε ισφορές.  Πλήρης.  Τα  υλ ικά  ε ίναι  των  συμπραττόντων  φορέων.  Άρα  εμείς 
καλύπτουμε  από  την  δική  μας  την  πλευρά  μισθολογικό  κα ι  ασφαλιστ ικό 
κόστος.  Ο φορέας  υλοποίησης  ε ίνα ι  οι  συμπράττοντες  φορε ίς .  Ο δ ικαιούχος 
ε ίναι ,  ο  οποίος  ελέγχετα ι  ο  φορέας  απασχόλησης,  ο ι  συμπράττοντες  φορείς 
ε ίναι  οι  φορείς υλοποίησης.  

Ένα  ακόμα  στοιχείο  το  οποίο  πρέπει  να  προσεχθε ί .  Οι  άνεργοι  οι 
οποίοι  θα  ενταχθούν  στο  πρόγραμμα  για  τους  έως  πέντε  μήνες  ο ι  οποίοι 
μπορεί  να  ε ίναι  δ ιακοπτόμενοι  κα ι  μπορεί  αυτοί  οι  πέντε  μήνες  να  ε ίνα ι  σε  
διάρκεια  δώδεκα  μηνών,  δηλαδή  εάν  ξεκινήσε ις  σε  ένα  νησί  Ιούλ ιο  το 
πρόγραμμα  θα  ε ίναι  Ιούλ ιο  με  Ιούλ ιο.  Μέσα  σε  αυτούς  τους  δώδεκα  μήνες 
έως πέντε  μήνες  μπορεί  ο  ίδ ιος ο  ωφελούμενος  να  επωφεληθε ί  από αυτό το 
πρόγραμμα για την  υλοποίηση αυτού του συγκεκρ ιμένου έργου.  

Οι  άνεργοι  αυτοί  λοιπόν  στην  προκήρυξη  και  μπορείτε  να  το  δε ίτε  γ ια 
την  Ανατολική  Μακεδονία  κα ι  Θράκη,  υπάρχε ι  συγκεκρ ιμένη  μοριοδότηση 
βάσει  αναγκών.  Πρέπει  να  ε ίνα ι  εγγεγραμμένοι  στον  ΟΑΕΔ,  τα  κριτήρ ια  τα 
ε ίπε  η  κυρ ία  Σώζου  δεν  τα  επαναλαμβάνω,  αλλά  θα  υπάρχε ι  στην 
προκήρυξη  προτεραιότητα,  παραδείγματος  χάρη,  σε  οικογένε ιες  που  έχουν 
προστατευόμενα  μέλη,  σε  οικογένε ιες  που  έχουν  και  τους  δυο  ανέργους, 
άτομα  με  αναπηρία  και  ούτω  καθ’  εξής,  άρα  υπάρχουν  μόρια,  πρόσθετα 
μόρια και  θα υπάρξε ι  αυστηρός έλεγχος πραγματικά ότι  η  μοριοδότηση αυτή 
δεν καταστρατηγεί τα ι  από την  δ ική μας την  μεριά.

Υπάρχει  στην  ιστοσελίδα  του  Υπουργείου  κα ι  γ ια  το  πρόγραμμα  αυτό 
και  γ ια  το  άλλο  που θα έρθω και  θα  μιλήσω λίγο  πιο  σύντομα,  η  ιστοσελίδα 
που  κάθε  περιφέρεια  βάζει  τ ις  δικές  της  δράσεις  κα ι  έτσι  ε ίναι  μια 
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διαδραστική,  εάν  θέλετε,  ιστοσελίδα  που  ένας  παίρνει  ιδέες  από  τον  άλλο 
για  δράσεις  οι  οποίες  έχουν  ενταχθε ί  στο  πρόγραμμα  αυτό  κοινωφελούς 
εργασίας.  

Θα  μου  πείτε ,  τους  πέντε  μήνες  τ ι  θα  καλύψει ;  Κοιτάξτε .  Είναι  τρ ίτα 
πράγματα.  Πρώτον  ε ίνα ι  μια  ε ισοδηματική  στήριξη  σημαντ ική,  δεύτερον 
υλοποιε ίται  ένα έργο το  οποίο το  έχει  ανάγκη μια κοινωνία κα ι  τρ ί το αυτό το 
πρόγραμμα  που  υλοποιε ίται  το  2011  έρχετα ι  και  κολλάει  με  τον  νόμο  τον 
οποίο  καταθέτουμε  σε  δυο  εβδομάδες,  τρε ις  εβδομάδες  στην  Βουλή  που 
ε ίναι  ο  νόμος  γ ια  την  κοινωνική  επιχειρηματικότητα,  δ ιότ ι  εάν  θέλετε  αυτό 
θέλουμε  να  ελπίσουμε  ότ ι  θα  ε ίναι  η  συνέχιση η  θεσμική  του  προγράμματος 
κοινωφελούς εργασίας του 2011.

Δηλαδή,  πε ίτε  ότ ι  στην  περιφέρεια  έχετε  μια  ομάδα  νέων  που  κάνει 
τον  καθαρισμό  των  ακτών.  Μια  δράση  που  μπορεί  κάλλιστα  να  ενταχθε ί 
στην  συγκεκρ ιμένη  δράση  της  κοινωφελούς  εργασίας.  Καθαρισμός  ακτών, 
καθαρισμός περιαστικών χώρων,  ναυαγοσώστες  και  ούτω καθ’  εξής.  

Από  αυτό  το  πρόγραμμα  που  θα  έχε ι  υλοποιηθεί  το  2011  εάν  πέντε 
νέα  παιδιά  θελήσουν  θα  μπορέσουν  να  συστήσουν  σύμφωνα  με  τον 
καινούργιο  νόμο  που  καταθέτουμε  στην  Βουλή  μια  κοινωνική  επιχείρηση, 
μια κοινωνική συνεταιρ ιστική επιχείρηση η οποία στο δ ιηνεκές να μπορεί  να 
προσφέρε ι  τ ις  υπηρεσίες  της  και  ο ι  Δήμοι  να  ε ίναι  πελάτες  της  κοινωνικής 
συνετα ιρ ιστικής επιχείρησης για τον  καθαρισμό αυτόν.  

Το  ίδιο  και  γ ια  πολλές  δράσεις  κοινωφελούς  εργασίας  όπου  ο ι  Δήμοι 
πια  αντί  να  γ ίνονται  οι  φορείς  απασχόλησης  γίνονται  οι  φορε ίς  οι  οποίο ι  
από  τ ις  κοινωνικές  συνετα ιρ ιστικές  επιχειρήσε ις  μπορούν  να  αγοράσουν 
υπηρεσίες  με  πολύ  χαμηλότερο  κόστος,  γ ιατί  ο ι  κοινωνικές  συνετα ιρ ιστικές 
επιχειρήσε ις  θα  έχουν  και  σημαντικά  και  φορολογικά  και  ασφαλιστ ικά 
κίνητρα.

Έρχομαι  τώρα  στο  δεύτερο  πρόγραμμα  και  μετά  ευχαρίστως  να 
απαντήσω  σε  όποιες  ερωτήσεις  έχετε  που  ε ίνα ι  το  τοπικό  ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα στήριξης της εργασίας στην  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.  

Αυτό  το  πρόγραμμα  η  προκήρυξη  θα  βγε ι  περ ίπου  τον  Σεπτέμβριο 
αλλά  θέλε ι  πολύ  προγραμματισμό  και  σχεδιασμό  από  τώρα  μέχρι  τότε. 
Αυτό  έχει  αναπτυξ ιακό  μέρισμα.  Εάν  το  πρώτο  ε ίχε  περ ισσότερο  κοινωνικό 
μέρ ισμα το δεύτερο ε ίναι  αναπτυξιακό μέρισμα.  

Από  την  πλευρά  μας  ως  Υπουργείο  Εργασίας  ερχόμαστε  να 
συνδράμουμε  την  περ ιφέρεια  η  οποία  με  βάση  το  καινούργιο  θεσμικό 
πλαίσ ιο  ε ίναι  η  περιφέρεια  αρμόδια  για  τον  αναπτυξ ιακό  σχεδιασμό  για  τ ις  
αναπτυξ ιακές  δράσεις .  Ερχόμαστε  να  συνδράμουμε  με  δράσεις  που 
μπορούν  να  χρηματοδοτηθούν  από  το  κοινωνικό  ταμείο,  δηλαδή  δράσεις 
επιμόρφωσης,  κατάρτισης,  συμβουλευτικής,  επαγγελματικής  εξε ιδ ίκευσης, 
στήριξης  δ ικτύωσης  των  επιχειρήσεων,  προβολής  τουριστ ικού  προϊόντος  ή 
επιχειρηματικού  προϊόντος  ή  τοπικών  προϊόντων  κα ι  τα  λοιπά  στ ις  ξένες 
αγορές  με  δράσεις  κα ι  έναν  προϋπολογισμό  που  μπορεί  να  καλύψουν  αυτό 
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το  κόστος  της  επιμόρφωσης,  κατάρτισης  συμβουλευτικής  επαγγελματικής 
εμπειρ ίες και  ούτω καθ’  εξής.

Γ ια  να  έχε ι  αποτέλεσμα  αυτή  η  δράση  χρε ιάζεται  να  προσδιοριστε ί .  
Να  προσδιορ ιστούν  οι  τέσσερις ,  πέντε ,  έξ ι  σημαντικές  αναπτυξ ιακές 
δράσεις γ ια την  περιφέρεια γ ια την  επόμενη πενταετία.  

Και  γ ια  να  μην  κρυβόμαστε  πρέπει  να  προσέξουμε  πάρα  πολύ  αυτοί  
οι  πόροι  να  μην  χαθούν  γ ια  άλλη  μια  φορά  σε  προγράμματα κατάρτ ισης  για 
την  κατάρτ ιση,  η  συμβουλευτ ική  γ ια  την  συμβουλευτική  χωρίς  να  υπάρχει 
αναπτυξ ιακό αποτέλεσμα.  

Είναι  πολύ σημαντικό  και  εκεί  πέρα έχουμε βάλει  … 
(…)
Με  βάση  και  την  εμπειρ ία  του  παρελθόντος  κάποιες  δικλε ίδες  ασφαλε ίας. 
Παραδείγματος  χάρη  δεν  χρηματοδοτούμε  κατάρτ ιση  για  την  κατάρτ ιση, 
χρηματοδοτούμε  μόνο  δράσεις  που  έχουν  αποτελέσματα  σε  θέσε ις ,  σε 
δημιουργία νέων  θέσεων απασχόλησης.

Αλλά  να  δούμε  από  κοινού  ποιες  ε ίναι  οι  βασικές  αναπτυξιακές 
παρεμβάσεις  στην  περιφέρε ια  κα ι  τ ι  ε ίδους  στήριξη  χρε ιάζεται ;  Και  εκε ί  το 
θέμα  ε ίναι  πολύ  ευρύτερο  από  όσους  από  εμάς  ε ίμαστε  σε  αυτή  την 
αίθουσα.  Πρέπει  να  φέρουμε  μέσα  κα ι  να  κάνουμε,  να  καταστήσουμε 
ετέρους  και  τον  ιδ ιωτικό  τομέα  και  τ ις  επιχειρήσε ις  ο ι  οποίες 
δραστηριοποιούντα ι ,  τ ις  επιχειρήσεις  ο ι  οποίες  ε ίναι  κερδοφόρες  κα ι  οι  
οποίες  ε ίναι  κα ι  καινοτόμες,  εάν  θέλετε,  το  Πανεπιστήμιο  Αιγαίου,  να 
κοιτάξουμε  με  πιλοτικά  προγράμματα  κάποιες  επενδύσεις  γ ια  το  μέλλον  της 
περιφέρειας σε  νέες  δραστηριότητες  ε ί τε  της  πράσινης  ανάπτυξης  ε ίτε  νέων 
μορφών  τουρισμού,  παραδείγματος  χάρη  μιλούσαμε  γ ια  την  Κάλυμνο  για 
τον  ορε ιβατ ικό  τουρισμό,  γ ια  την  δημιουργία,  παραδείγματος  χάρη 
σύγχρονων μορφών προβολής του τουριστικού προϊόντος.  

 Είναι  τρελό  αγαπητοί  φίλοι  ότι  ολόκληρη  Ελλάδα  δεν  έχουν 
καταφέρει  να  κάνουμε  ένα  θεματικό  πάρκο  με  νέες  τεχνολογίες.  Να  μπορεί 
ένας  τουρίστας  που  έρχεται  ή  και  ένας  έλληνας,  μια  οικογένε ια  που  έχει 
παιδιά  να  μπει  σε  ένα  σύγχρονο  μουσείο,  ας  το  πω  έτσι  και  να  έχε ι  με 
σύγχρονα  τηλεοπτικά  μέσα  την  ιστορία  του  τόπου.  Μπορούμε  να  το 
κάνουμε  με  αυτά τα προγράμματα,  μπορούμε  να  το  στήσουμε,  μπορούμε  να 
συνεργαστούμε  με  επιστήμονες  του  εξωτερικού  να  γίνε ι  ένα  πρότυπο 
θεματικό πάρκο.  

Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις αλλά θέλει  συντονισμό,  θέλει 
συνεργασία,  θέλε ι  καινοτομία  και  επιτρέψτε  μου  να  πω  λιγότερες 
συζητήσε ις γ ια το ποιος πήρε τηλέφωνο ποιον.  

Έχε ι  πολύ  μεγάλη  σημασία  να  κάτσουμε  όλοι  γύρω  από  ένα  τραπέζ ι 
να  δούμε  τ ι  μπορούμε  να  κάνουμε  γι ’  αυτή  την  πατρ ίδα.  Και  ακριβώς  αυτός 
ε ίναι  κα ι  ο  ρόλος  ο αναπτυξιακός της περ ιφέρειας.  

Από  την  δική  μας  την  μεριά  ε ίμαστε  εδώ  να  βοηθήσουμε  όσο 
μπορούμε.  Πρέπει  να  έχουμε  ολοκληρώσει  κα ι  γ ια  το  ΤΟΠΣΑ μέχρι  τα  μέσα 
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Ιουλίου γιατ ί  μετά  κακά  τα  ψέματα  ο  χρόνος  ε ίναι  πολύ  περιορισμένος,  έτσ ι 
ώστε  να  έχουμε  προτάσεις  σωστές  τον  Σεπτέμβριο  να  μπορέσουμε  να 
ξεκ ινήσουμε  με  το  δεύτερο  πρόγραμμα  έχοντας  ολοκληρώσει  την  πρώτη 
δράση.  

Θέλω  να  σας  ευχαριστήσω  θερμά  κα ι  ε ίμαι  στην  διάθεσή  σας  για 
οποιεσδήποτε ερωτήσεις .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  την  κυρ ία  υπουργό  για  την  τοποθέτησή  της,  γ ια  τ ις 
προτάσεις  της.  Θα  δώσω  τον  λόγο  στον  κ.  Περ ιφερειάρχη  ή  να  κάνουμε 
ερωτήσεις ;  

Εγώ θέλω να ρωτήσω τον  χρόνο  που θα μείνε ι  η  κυρία υπουργός εδώ 
για  να  κανονίσουμε  την  διαδικασία.  Εάν  πω  ερωτήσεις  θα  κάνουν  όλοι 
ερωτήσεις .  Διευκρ ιν ιστικές ερωτήσεις .  Ονόματα.  

Ο κ.  Μπαμπάκας έχει  τον  λόγο.
Κος ΜΠΑΜΠΑΚΑΣ:
Κυρία  υπουργέ  ήθελα  να  σας  πω  το  εξής.  Στα  μικρά  νησιά  θα 
αντιμετωπίσουμε  ένα  πρόβλημα  στα  πεντάμηνα  γιατ ί  άμα  απασχολήσουμε 
δέκα  άτομα  για  πέντε  μήνες  δεν  θα  υπάρξουν  δέκα  μετά.  Δηλαδή  όπου  ο 
πληθυσμός  ε ίνα ι  λ ίγος  του  νησιού  θα  απασχοληθούν  κάποια  άτομα  κα ι  εκεί 
πρέπει  να  δούμε  λ ίγο  εάν  μπορείτε  να  το  διαφοροποιήσετε  σε  πληθυσμιακά 
κριτήρ ια στα  νησιά.  Έχει  νησιά  με  300  κατοίκους,  με  200  κατοίκους,  με  100  
που  εκεί  μπορεί  να  απασχοληθούν  ο ι  δέκα  άνεργοι  αλλά  δεν  θα  βρούμε 
άλλους δέκα μετά να απασχολήσουμε.  
Κα ΣΤΑΚΛΑΚΗ:
Κυρία υπουργέ ομολογώ ότι  μας αιφνιδιάσατε ευχάριστα βέβαια από την  μια 
πλευρά,  από  την  άλλη  μας  αγχώσατε  ως  προς  τον  χρόνο  της  υλοποίησης 
των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.  

Πολύ γρήγορα γιατ ί  σε  δεύτερη φάση θα κάνω και  μ ια τοποθέτηση,  τα 
ερωτήματα που έχω να θέσω ε ίναι τα  εξής.  Διαβάζοντας στην  προκήρυξη το 
σχέδιο  που  ε ίχατε  βγάλει  γ ια  την  Ανατολική  Μακεδονία  Θράκη  μιλούσατε 
γ ια  διαχειρ ιστ ική  επάρκε ια  των  δ ικα ιούχων.  Αυτό  θα  ισχύσει  κ .  γενικέ 
γραμματέα;  Θα ισχύσει  επειδή βλέπω ότι  κουνάτε το κεφάλι  σας.

Αντ ιλαμβάνεστε  ότ ι  εδώ  θα  έχουμε  πρόβλημα  πρώτον  ως  προς  τον 
χρόνο  κα ι  δεύτερον,  ποιος  θα  κάνε ι  την  επάρκε ια ;  Εσε ίς  το  υπουργείο.  Άρα 
φεύγει  από εμάς.  Ωραία. 

Μιλήσατε  στους  δικαιούχους  φορε ίς ,  αναφερθήκατε  στις  ΑΜΚΕ  μη 
κερδοσκοπικές,  γνωρίζετε  ότι  σε  πολλές  μετέχουν  ΟΤΑ.  Άρα  ΟΤΑ  τους 
ξεχνάμε.  Μιλάμε γ ια  αμιγώς μη κυβερνητ ικές.  Ωραία.

Ως  προς  τα  ΤΟΠΣΑ  επειδή  δεν  κάνετε  την  διασύνδεση  με  τον  ΟΑΕΔ 
όπως  γινόντουσαν  σε  άλλα  προγράμματα  όπως  τοπικές  πρωτοβουλίες , 
όπως  equal  κα ι  τα  λοιπά,  θέλω  να  πιστεύω ότι  θα  υπάρξε ι  η  διασύνδεση  με 
κάποια  υπουργική  απόφαση  γ ια  να  έχουμε  προτεραιότητα  ως  προς  τα 
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σχέδιά   μας  απέναντι  στον  ΟΑΕΔ  γιατ ί  αντ ιλαμβάνεστε  ότι  αυτό  θα 
δημιουργήσει  προβλήματα εάν και  εφόσον  δεν  δρομολογηθεί .  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Η κυρία υπουργός από ότι  πληροφορήθηκα θα με ίνε ι  25  λεπτά εδώ.  
Κος                        :  
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Να είναι  σύντομες οι  ερωτήσεις.  
Κος ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ:
Κυρία  υπουργέ  θέλω  να  μου  διευκρ ιν ίσετε  εάν  τα  τοπικά  ολοκληρωμένα 
προγράμματα  απασχόλησης  δεν  ε ίναι  πανομοιότυπα  με  τα  τοπικά  σύμφωνα 
απασχόλησης  που  προβλέπει  ο  Ν2639/98  και  εάν  αυτά  τα  επινοήσαμε 
προκε ιμένου  να  παρακαμφθούν  φορε ίς ,  όπως  ε ίναι  η  ΟΚΕ  εί τε  οι 
εκπρόσωποι  που  μετέχουν  στην  ΟΚΕ  ή  ακόμα  κα ι  το  Εργατικό  Κέντρο  και 
ότι  αυτή  η  τοπική  συμφωνία  που  θα  γίνε ι  εδώ  δεν  θα  φέρε ι  την  σύμφωνη 
γνώμη  των  κοινωνικών  εταίρων  και  θα  γίνε ι  ερήμην  από  ψηλά  προς  τα 
κάτω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Συρμαλέν ιος έχε ι  τον  λόγο.
Κος ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ:
Κυρία  υπουργέ  εμείς  δ ιαφωνούμε  με  την  φιλοσοφία  και  θα  αναπτύξουμε 
μετά  τ ις  θέσε ις  μας  αλλά  ήθελα  να  κάνω  ένα  ερώτημα  το  οποίο  πιθανώς  να 
εντάσσεται  και  στην  δική  σας φιλοσοφία.  

Υπάρχει  ένα  ταμε ίο  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση που  λέγετα ι  Ταμείο 
Προσαρμογής  στην  Παγκοσμιοποίηση.  Από  αυτό  το  ταμε ίο  μέχρ ι  σήμερα  η 
Ελλάδα  δεν  έχε ι  κάνε ι  καν  αίτηση  γ ια  να  πάρει  έστω  ένα  ευρώ.  Εάν  θα 
κάνετε  τώρα  εντάξε ι ,  δεν  αρκεί  η  απάντηση  αυτή  γιατ ί  ε ίναι  κάποια  χρόνια 
που  έχουμε  χάσει  κάποια  λεφτά.  Εν  πάση  περιπτώσει ,  γ ιατ ί 
καθυστερήσατε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κ .  Συρμαλέν ιο,  τον  λόγο  έχε ι  ο  κ .  Δαδάος.
Κος ΔΑΔΑΟΣ:
Κυρία  υπουργέ  έχετε  την  διακυβέρνηση  της  χώρας  18  μήνες  τώρα  και 
σύμφωνα  με  στοιχε ία  της  στατιστικής  αρχής  ο  δε ίκτης  ανεργίας  γ ια  το  2009 
ήταν  9,4,  γ ια  το  2010  ήταν  11,3,  γ ια  το  2011  15,1  εάν  και  πιστεύω ότι  ε ίνα ι 
λ ίγο  παραπάνω.  Θα  ήθελα  να  σας  κάνω  την  ερώτηση,  εφόσον  βλέπατε  ότι  
ο ι  δε ίκτης ε ίχε αυξητ ικές τάσε ις γ ιατί  αργήσατε τόσο πολύ,  δεκαοκτώ μήνες,  
να πάρετε  αυτά τα μέτρα τα οποία μας φέρνετε  σήμερα;  

Μια  δεύτερη  ερώτηση,  πως  δ ιασφαλίζετα ι  η  επιτυχία  των  Τοπικών 
Προγραμμάτων Στήριξης Απασχόλησης;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Χρυσόγελος.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
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Κυρία  υπουργέ  παρόμοια  προγράμματα  έχουν  γ ίνε ι  στο  παρελθόν,  μήπως 
έχετε  μ ια  ε ικόνα  ποιος  ήταν  ο  προϋπολογισμός  των  αντίστοιχων  έργων 
γιατ ί  η  εκπαίδευση  ή  η  ενίσχυση  της  ανεργίας  ήταν  κάτ ι  που 
περιλαμβάνονταν  σε  όλα τα  ευρωπαϊκά  προγράμματα πολύ χαρακτηριστικά. 
Το  ένα  λοιπόν  ε ίναι ,  πόσο  ήταν  από  άποψη  χρημάτων  το  αντίστοιχο 
πρόγραμμα;  

Το  δεύτερο  ε ίναι ,  υπάρχε ι  ένα  συμπέρασμα  στο  Υπουργε ίο  τ ι  πήγε 
στραβά  και  όλοι  αυτοί  οι  πόροι  σπαταλήθηκαν  ή  σε  μεγάλο  ποσοστό  δεν 
ήταν  επιτυχείς  γ ια  να  έχουμε  κα ι  αύξηση  της  ανεργίας  κατακόρυφη 
προσέγγιση;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κ .  Χρυσόγελο,  η κυρία Καραμολέγκου.
Κα ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ:
Εγώ  θα  ήθελα  να  ρωτήσω  ποιο  ε ίναι  το  συνολικό  ποσό  που  θα  δ ιαθέσει  το 
Υπουργείο όσον αφορά τα συγκεκρ ιμένα προγράμματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Τον λόγο  έχε ι  ο  κ .  Κόκκινος.
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Εγώ  θα  ήθελα  να  θέσω  το  εξής  ερώτημα.  Πρώτα  από  όλα  ε ίχε  προβλεφθε ί  
ένα  ποσό  της  τάξεως  των  35  εκατ.  ευρώ  γ ια  δράσεις  του  Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού  Ταμείου  και  ε ίχε  δεσμευτεί  αυτό  το  ποσό  γ ια  την  Περιφέρε ια 
Νοτίου  Αιγαίου  στο  τομεακό  πρόγραμμα  του  Υπουργε ίου.  Αυτές  οι  δράσεις 
πότε  προβλέπονται  να  γ ίνουν;  Πότε  θα  αξιοποιηθούν  αυτά  τα  χρήματα  για 
την  περιοχή;  Γ ιατί  ακούσαμε  σήμερα  για  ένα  ποσό  της  τάξεως  των  5  εκατ. 
ευρώ για το οποίο επιτρέψτε μου να σας πω ότ ι  ε ίναι  ιδ ια ί τερα μικρό.  

Δεύτερον.  Γ ι ’  αυτές  τ ις  δράσεις  που  εξαγγείλατε  ποιοι  θα  εμπλακούν 
σε  αυτή  την  δ ιαδικασία;  Οι  υπηρεσίες  της  περ ιφέρειας  θα  εμπλακούν;  Οι 
διαχειρ ιστ ικές  αρχές  θα  εμπλακούν;  Τ ίνος;  Του  Υπουργείου  ή  εδώ  η 
διαχειρ ιστ ική  αρχή  της  περιφέρε ιας  με  δεδομένου  ότι  από 1/7  εάν  όλα  πάνε 
καλά οι  υπηρεσίες  της θα έρθουν στην  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου;  

Τρ ίτον,  έχε ι  γ ίνε ι  καμία  έρευνα  από  το  Υπουργε ίο  εάν  υπάρχε ι 
επάρκε ια ,  εάν  υπάρχουν  φορείς  που να  μπορούν  να  κάνουν  αυτά  που έχετε 
εξαγγείλε ι ;  

Τέταρτον.  Πότε  20  μήνες  τώρα  ήρθατε  να  κάνετε  διάλογο  στην 
περιοχή  κα ι  να  μετρήσετε  τ ις  πραγματικές  ανάγκες  με  δεδομένου  ότ ι  η 
ανεργία  καθημερινά  αυξάνε ι  στην  περ ιοχή,  γ ιατί  αυτά  τα  μέτρα  ε ίναι  μέτρα 
ασπιρίνη;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Καλαθιανάκης.
Κος ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ:
Εγώ  ήθελα  να  κάνω  την  εξής  ερώτηση  κυρία  υπουργέ.  Εάν  αυτά  τα 
προγράμματα  καταρχάς  θα  υλοποιηθούν  με  τα  υπάρχοντα  γραφεία  ΟΑΕΔ 
που  ε ίναι  ήδη  υποστελεχωμένα  στην  περ ιοχή  μας  και  σε  πολλά  νησιά  δεν 
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υπάρχουν  σχεδόν  καθόλου  κα ι  συνάμα  υπάρχει  μ ια  αμφισβήτηση  των 
ανθρώπων  που  μεταφέρουν  τα  αιτήματα.  Μιλάω  για  τα  γραφεία  του  ΟΑΕΔ 
στην  περιοχή  μας  που  σε  πολλά  νησιά  όπως  στην  περιφερε ιακή  ενότητα 
της  Καλύμνου  δεν  υπάρχει  από  Κάλυμνο,  Λέρο,  Πάτμο,  Αστυπάλαια,  γ ια 
όλα  αυτά  τα  εννέα  νησιά  τα  κατοικημένα  με  πολύ  κόσμο  δεν  υπάρχει  ούτε 
ένα  γραφείο  κα ι  απευθυνόμαστε  στην  Κω  στην  οποία  Κω  έχει  μεγάλες 
μονάδες  ξενοδοχειακές  και  ένα  φόρτο  εργασίας  τεράστιο  το  οποίο  αδυνατεί 
να μας εξυπηρετήσει .  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε.  Τον  λόγο  έχει  η  κυρ ία  Κυπραίου  και  τελε ιώνουμε  τ ις 
ερωτήσεις .  
Κα ΚΥΠΡΑΙΟΥ:
Κυρία  υπουργέ  καλωσορίσατε  στα  Δωδεκάνησα,  στην  Περιφέρεια  Νοτίου 
Αιγαίου,  παρότι  εν  μέρε ι  έχω  καλυφθεί  από  άλλους  προηγούμενους 
συναδέλφους  θέλω  να  με ίνω  και  να  επιμείνω  στο  θέμα  στελέχωσης  του 
ΟΑΕΔ,  κυρία υπουργέ παραρτήματος Κω.  

Είναι  ένας  οργανισμός  που  πρέπει  να  επιλαμβάνετα ι  όλου  του 
βορείου  συγκροτήματος  Δωδεκανήσου  κα ι  γ ια  να  αντιληφθείτε  γ ιατί  μ ιλάμε 
έχει  υποχρέωση  να  φέρει  σε  πέρας  όχι  μονάχα  το  αναπτυξ ιακό  κομμάτι 
αυτό  που  σήμερα  συζητάμε,  αλλά  τα  θέματα  γεν ικά  ΟΑΕΔ  γ ια  τα  νησιά  Κω,  
Κάλυμνο,  Λέρο,  Πάτμο,  Αγαθονήσι ,  τρ ία  άτομα.  Αυτή  την  στ ιγμή  ένας 
υπάλληλος  ε ίναι  χρεωμένος  γ ια  αυτά  τα  προγράμματα,  ένας  παρακαλώ  και 
αντιλαμβάνεστε  ότ ι  ε ίναι  αδύνατον  να  γίνε ι  η  ενημέρωση  που  θα  πρέπει  
μέσα από το τμήμα αυτό του ΟΑΕΔ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Παπαμανώλης και  τελε ιώσανε οι  ερωτήσεις.
Κος ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ:
Κυρία  υπουργέ  θα  ήθελα  να  ρωτήσω  ποιες  ε ίνα ι  οι  πηγές  χρηματοδότησης  
του  προγράμματος,  εάν  ε ίναι  κο ινοτικο ί  κα ι  εθνικο ί  πόροι  και  σε  τ ι 
ποσοστό;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Η κυρία υπουργός έχε ι  τον  λόγο.  Ο κ.  γεν ικός γραμματέας έχει  τον  λόγο  τον  
οποίο  βέβαια  καλωσορίζουμε  και  όλους  τους  υπηρεσιακούς  παράγοντες 
που συνοδεύουν την  κυρ ία υπουργό στην  Ρόδο.  

Έχετε  τον  λόγο  κύριε γεν ικέ .
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Κάποια  τεχνικά  ζητήματα  θα  θ ίξω  εγώ.  Καταρχήν  επειδή  αναφέρθηκε  σε 
δυο ερωτήσεις  το  ζήτημα της  σύνδεσης με  τον  ΟΑΕΔ,  θα μπορεί  να  υπάρξει 
δυνητ ικά  σύνδεση  αλλά  δεν  ε ίναι  θα  ο  ΟΑΕΔ  ο  οποίος  θα  υλοποιε ί  τα 
προγράμματα αυτά.  

Οι  συμπράξε ις  ο ι  οποίες  θα  έρθουν,  όπως  λέμε  θα  πρέπει  να  φέρουν 
μαζί  τους  τ ις  θέσεις  εργασίας,  σε  αντ ίθεση  κα ι  εδώ συνδεόμαστε  και  με  την 
άλλη  ερώτηση,  με  τ ις  τοπικές  πρωτοβουλίες  τ ις  παλαιότερες  όπου  αυτό  δεν 
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είχε  προβλεφθεί .  Εκε ί  ακριβώς υπήρχαν ξεκομμένες  δράσεις  κατάρτισης  κα ι 
συμβουλευτικής  κα ι  μετά  έπρεπε να  έρθει  ο  ΟΑΕΔ να  κάνει  την  τοποθέτηση 
και  αυτό δεν  δούλεψε εκείνη την  εποχή,  δούλεψε πολύ λίγο.

Γ ια  να  ξεπεράσουμε  λοιπόν  αυτό  το  πρόβλημα  οι  συμπράξε ις  οι 
οποίες  θα  έρθουν,  θα  έρθουν  φέρνοντας,  εντός  ε ισαγωγικών  κα ι  τ ις  θέσε ις 
εργασίας.  Αυτή εάν θέλετε  ε ίναι και  η κα ινοτομία εδώ.  

Το  δεύτερο  ζήτημα  που  αναφέρθηκε  ξεκ ινώντας  για  να  δούμε  ε ιδικά 
για  τα  μ ικρά  νησιά  που  υπάρχουν  προβλήματα,  θα  κοιτάξουμε  τεχνικά  να 
δούμε πως μπορούμε να το λύσουμε αυτό.  

Το  τελευταίο  ερώτημα,  ο ι  δαπάνες  ε ίναι  80%  κοινοτικο ί  πόροι  κα ι 
20% εθνικοί  πόροι .  

Όσον  αφορά  το  συνολικό  ζήτημα  των  πόρων  που  θα  δεσμευτούν  ή 
έχουν  δεσμευτε ί  γ ια  το  Νότιο  Αιγα ίο  προφανώς  υπάρχει  μια  συνολική 
δέσμευση  ενός  ευρύτερου  ποσού  μέσα  από  την  οποία  δέσμευση  βγαίνουν 
σταδιακά  εξειδικευμένα  προγράμματα.  Μέχρι  στιγμής  αυτό  το  οποίο  ε ίχε 
βγει  κα ι  μπορώ  να  σας  δώσω  και  τα  νούμερα  ήταν  μόνο  τα  προγράμματα 
κατάρτισης  τα  οποία  όπως  ανέφερε  η  υπουργός  ε ίναι  σε  διαδικασία 
ολοκλήρωσης  κα ι  αυτά αφορούν  4.600.000  ευρώ για  525  ωφελούμενους  γ ια 
την  Περιφέρεια ε ιδικά Νοτίου Αιγα ίου.

Εδώ  έχουμε  επιπλέον  προγράμματα  κα ι  σταδιακά  βέβαια  και  με 
νεώτερα  τα  οποία  θα  βγουν  θα  εξαντληθε ί  το  συνολικό  ποσό  το  οποίο  έχει  
δεσμευτεί .  

Αυτά από τεχνικής πλευράς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κ .  γεν ικό,   η  κυρ ία υπουργός έχει  τον  λόγο.  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
Να  αρχίσω  από  τα  πιο  συγκεκρ ιμένα.  Στο  Ταμε ίο  Προσαρμογής  στην 
Παγκοσμιοποίηση  και  μένα  ήταν  από  τα  πρώτα  πράγματα  που  μου  έκανε 
εντύπωση  γ ιατί  δεν  ε ίχε  χρησιμοποιηθε ί .  Αυτό  ε ίναι  ένα  ταμείο,  γ ια  όσους 
δεν  ξέρουν  που  ουσιαστικά  στηρίζε ι  επιχειρήσεις  οι  οποίες ,  εργαζόμενους 
και  επιχειρήσε ις  ο ι  οποίοι  λόγω  της  παγκοσμιοποίησης  αντ ιμετωπίζουν 
πρόβλημα.  Βεβαίως  ήταν  σχεδιασμένο  γ ια  χώρες  κυρίως  του  βορά  δ ιότ ι 
πρέπει  να  έχεις  τουλάχιστον  600  απολυμένους  στον  κλάδο  μέσα 
καταγεγραμμένους  γ ια  να  μπορείς  να  κάνε ις  χρήση  του  συγκεκρ ιμένου 
ταμείου.  

Επομένως  μέχρι  τώρα  δεν  έχει  γ ια  πολλά  χρόνια,  γ ια  τέσσερα  χρόνια 
δε  ε ίχε  γ ίνε ι  ούτε  μια  αίτηση  όπως  πολύ  σωστά  ε ίπατε  από  την  Ελλάδα . 
Εντάξαμε  ήδη  κα ι  βγαίνει  τώρα  η  απόφαση  την  επιχείρηση  At lant ic  στον 
χώρο  των  σούπερ  μάρκετ  κα ι  τώρα  υποβάλλουμε  αί τηση  και  γ ια  έναν  άλλο 
κλάδο  αλλά  χρειάζεται  πολύ  προσεκτική  τεκμηρίωση  και  αυτή  ε ίνα ι  η 
δυσκολία  σε  μ ια  χώρα  μικρή  όπως  η  Ελλάδα ,  γ ιατ ί  δεν  έχουμε  τον  μεγάλο 
αρ ιθμό των  απολυμένων στον  ίδ ιο κλάδο ή στην  ίδ ια γεωγραφική περ ιοχή.  
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Το  δεύτερο  θέμα  ότ ι  το  συνολικό  ποσό  με  ρωτήσανε  για  τα  δυο 
προγράμματα  …  είναι  470  εκατ.  πανελλαδικά  και  γ ια  τα  δυο,  γ ια  την 
κοινωφελή  εργασία ε ίναι  280,  190 γ ια το ΤΟΠΣΑ.  

Ποιοι  θα  εμπλακούν;  Ρωτήθηκε.  Στο  μεν  ένα  νομίζω  ότι  ήμουνα  πού 
διεξοδική  όσον  αφορά την  κοινωφελή  εργασία,  ότι  ε ίνα ι  ανοικτή  προκήρυξη, 
όσοι  θέλουν  μπορεί  να  υποβάλλουν  κα ι  θα  υπάρχε ι  μια  δ ιαγωνιστ ική 
διαδικασία  η  οποία  εάν  έχουμε  πάρα  πολλές  αιτήσεις  θα  γίνε ι  μ ια 
αξιολόγηση  από την  διαχειρ ιστ ική  αρχή.  Αλλά  γι ’  αυτό έχει  σημασία,  επε ιδή 
οι  πόροι  δεν  ε ίναι  γ ι ’  αυτές  τ ις  συγκεκρ ιμένες  δράσεις  πολλές  να  υπάρξε ι 
συντονισμός  και  να  κατέβουν,  όπως  ε ίπε  ο  κ .  Τσέγκος  πολύ  σωστά,  να 
υπάρχουν συνέργιες  και  συμπράξεις και  γ ια τα δυο προγράμματα.  

Εμείς  θα  εκχωρήσουμε  τους  πόρους  στην  διαχειρ ιστ ική  αρχή  της 
περιφέρειας,  η  αξιολόγηση  προβλέπεται  να  ε ίναι  γ ια  το  ΤΟΠΣΑ  από  την  
διαχειρ ιστ ική  αρχή  της  περιφέρε ιας,  γ ια  την  κοινωφελή  εργασία  επε ιδή 
πρέπει  να  γίνε ι  αμέσως  το  αφήνουμε  ανοικτό  γ ια  συζήτηση  εάν  θέλε ι  η 
περιφέρεια  να  γίνε ι  από την  διαχειρ ιστ ική  της  αρχή  η  αξιολόγηση  ή  να  γίνε ι  
κεντρ ικά.  Μερικές  περιφέρε ιες  μας  έχουν  πει  ότ ι  θέλουν  να  τους  κάνουμε 
εμείς  κεντρικά  δ ιότ ι  φοβούντα ι  ότ ι  ε ίναι  υπερφορτωμένη  η  διαχειρ ιστ ική 
τους  αρχή  και  επε ιδή  πρέπει  να  βγουν  τα  αποτελέσματα  μέσα  σε  ελάχιστο 
χρονικό  δ ιάστημα, άλλες περ ιφέρειες προτιμούν να το  κάνουν οι  ίδ ιες .

Στην  προκήρυξη  που  θα  βγάλουμε  ε ίναι  κα ι  αυτό  ένα  από  τα  ανοικτά 
θέματα  τα  οποία  θα  πρέπει  να  έχουμε  κλείσε ι  όσον  αφορά  την  αξιολόγηση 
του συγκεκρ ιμένου προγράμματος.

Όσον  αφορά  την  ερώτηση  για  πριν ,  νομίζω  ότ ι  απάντησε  ήδη  ο  κ .  
Τσέγκος.  Θέλω  να  το  τονίσω,  γ ιατί  έχει  σημασία  κύριε  Χρυσόγελε,  καλά  η 
κοινωφελής  εργασίας  ε ίναι  μ ια  κα ινούργια  δραστηριότητα,  το  ΤΟΠΣΑ 
υπάρχουν  πάρα  πολλά,  έχουν  γ ίνε ι  πολλά  προγράμματα  κατάρτ ισης 
συμβουλευτικής  και  τα  λοιπά.  Τ ι  ήταν  το  χαρακτηριστ ικό  των 
προγραμμάτων  κατάρτ ισης  της  συμβουλευτικής;  Ότι  δινόταν  και 
εξακολουθεί  να ε ίναι  και  θα ε ίναι  από τα τελευτα ία τώρα τα τέσσερα,  δ ίνεται  
σε  ένα  ΚΕΚ  να  υλοποιήσει  ένα  πρόγραμμα  κατάρτ ισης.  Ουσιαστικά  έρχετα ι 
το κράτος,  επιλέγε ι  τον  φορέα ΚΕΚ να κάνε ι  ένα πρόγραμμα κατάρτισης.  

Ο  σχεδιασμός  εδώ  είνα ι  λ ίγο  δ ιαφορετικός  μαθαίνοντας  ακρ ιβώς  από 
την  εμπειρ ία  του  παρελθόντος.  Εμάς  μας  ενδιαφέρει  τ ι  θα  ε ίναι  η 
αναπτυξ ιακή,  ο  αναπτυξ ιακός  αντ ίκτυπος  αυτής  της  κατάρτισης  ένα  και  τ ι  
θέσεις  θα  δημιουργηθούν.  Και  άρα  στον  τρόπο  που  γίνεται  η  προκήρυξη 
δεν  ζητάμε  από  τα  ΚΕΚ  να  υποβάλλουν  προγράμματα  κατάρτισης  αλλά 
ζητάμε  από  επιχειρήσεις,  τοπική  αυτοδιο ίκηση,  επιμελητήρια  και  ΚΕΚ  να 
έρθουν  μαζ ί  να  πουν  ότ ι  παραδείγματος  χάρη,  στην  Τήνο  που  έχεις 
μαρμαρογλυπτική  και  τεχνί τες  θέλουμε  να  αναπτύξουμε  τέσσερις 
επιχειρήσε ις  στην  δουλε ιά  μας  έτσι  και  χρειαζόμαστε  καινούργιους  20 
τεχν ί τες  να  τους  επιμορφώσουμε  στην  μαρμαροτεχνική.  Και  άρα ζητάμε  την 
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ζήτηση  κα ι  την  προσφορά  να  κατέβει  από  κοινού  στην  πρόταση.  Και  εμείς 
θα επιδοτήσουμε την  θέση απασχόλησης.  

Αυτή  ε ίνα ι  η  διαφορά  και  επίσης  να  πω  απλώς  γ ια  ενημέρωση  ότι 
σταματάνε  πια  τα  προγράμματα  κατάρτ ισης  έτσι  όπως  τα  ξέρουμε,  δίνουμε 
πια  στον  άνεργο  μια  επιταγή  κατάρτισης  να  πάει  να  διαλέξε ι  όποια 
κατάρτιση  θέλει .  Άρα  αντ ί  να  επιδοτούμε  εμε ίς  ΚΕΚ  κατάρτισης  γ ια 
κατάρτιση,  επιδοτούμε  τον  καταναλωτή  να  πάρει ,  να  αγοράσει  τ ις 
υπηρεσίες  που  θέλε ι  από  εκε ίνον  που  νομίζε ι  ότ ι  ε ίναι  ο  πιο  αξιόπιστος  να 
τ ις προσφέρει .

Κοινωνικοί  εταίροι .  Δεν  μπορεί  να  γ ίνε ι  κανένα  από  τα  προγράμματα 
αυτά εάν  δεν  ε ίναι  οι  κο ινωνικό  εταίροι  μέσα.  Το εργατικό  κέντρο  μπορεί  να  
ε ίναι  κα ι  παραδείγματος  χάρη,  στην  Ανατολική  Μακεδονία  κα ι  Θράκη σε  ένα 
νομό  ε ίναι  το  εργατ ικό  κέντρο  ο  φορέας  ο  δ ικα ιούχος.  Σε  άλλους  νομούς  οι  
περιφέρειες ε ίναι  συμπράττον  φορέας.  Το ίδιο όλοι  οι  εργοδοτ ικοί  φορείς.  

Θα  θέλαμε  ε ιδικά  στο  ΤΟΠΣΑ  που  έχει  πολύ  πιο  αναπτυξιακό 
χαρακτήρα  με  ιδ ιωτικά  κρ ιτήρια  θέλουμε  κα ι  επιχειρήσεις  να  ενταχθούν 
μέσα.  

Να  επισημάνω  δυο  πράγματα  που  έχουν  σημασία  για  την 
προετοιμασία.  Στο  ΤΟΠΣΑ  έχουν  βάλει  ως  επιλέξιμες  δράσεις  κατάρτιση 
αναπτυξ ιακών στελεχών.  

Αγαπητοί  φίλοι  τα  τελευτα ία  προγράμματα  αναπτυξ ιακών  στελεχών, 
προετοιμασίας  αναπτυξ ιακών  στελεχών  έχε ι  περάσει  μ ια  δεκαετ ία  που 
έχουν  γίνε ι .  Ε ίνα ι  απαραίτητο,  ιδ ια ίτερα  σε  μια  περιφέρε ια  όπως  η 
νησιωτική,  όπως  η  Περιφέρε ια  Νοτίου  Αιγαίου  να  μπουν  στελέχη  τα  οποία 
θα  συνδράμουν  τους  Καλλικρατ ικούς  Δήμους  κα ι  την  περ ιφέρεια  στον 
αναπτυξ ιακό  προγραμματισμό  αλλά  κα ι  τα  νομικά  πρόσωπα  δημοσίου  και 
ιδ ιωτικού δικαίου.

Έχουμε  βάλε ι  επίσης  μια  άλλη  δράση  η  οποία  κα ι  αυτή  ε ίναι 
σημαντ ική  κα ι  θα  ήθελα  να  την  τονίσω,  την  προετοιμασία  να  μπορούμε  να 
χρηματοδοτήσουμε  την  προετοιμασία  για  την  δημιουργία  κοινωνικών 
συνετα ιρ ιστικών  επιχειρήσεων  διότι  και  αυτό  που  ε ίναι  ένα  κα ινοτόμο 
στοιχε ίο  του  νέου  νόμου  πώς  θα  φτ ιαχτούν  ο ι  κοινωνικές  συνεταιρ ιστ ικές 
επιχειρήσε ις ,  ποιος θα ε ίναι  εκεί  δ ίπλα να τ ις στήσε ι ,  να τ ις βοηθήσει ,  να το  
κάνει ,  χρειάζεται  κα ι  αυτό  μια  στήριξη  κα ι  από  το  ΤΟΠΣΑ  μπορεί  να 
χρηματοδοτηθεί .  

Τελε ιώνω.  Διαχε ιρ ιστ ική  επάρκεια  ναι ,  χρε ιάζεται  δ ιαχειρ ιστική 
επάρκε ια αλλά μπορεί  να την  δώσουμε,  με  διαβεβαιώνουν εδώ οι  υπηρεσίες 
ότι  μπορεί  να  την  δώσουν  αμέσως  κεντρ ικά  εφόσον  υπάρχε ι .  Το  πιο 
σημαντ ικό  ε ίνα ι  να  νομιμοποιε ί ται  ο  φορέας.  Να  ε ίνα ι  δηλαδή  θεσμικά 
νομιμοποιημένος.  

Ο  προϋπολογισμός  κα ι  πριν  και  τώρα,  κο ι τάξτε  στο  ΕΚΤ  το  συνολικό 
εμείς  διαχειρ ιζόμαστε  από το  Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό  Ταμείο 2007-2013  έναν 
προϋπολογισμό  3,2  δις,  όταν  ανέλαβε  αυτή  η  κυβέρνηση  στ ις  αρχές  του 
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περασμένου  χρόνου  η  απορρόφηση  ήταν  0,15,  έχε ι  φτάσει  16%  τώρα  κα ι 
ουσιαστικά  το  μόνο  που  μας  εμποδίζε ι  ε ίναι  ότ ι  λόγω  Μνημονίου  κα ι  επειδή 
λόγω  συμμετοχής  έχουμε  ένα  πλαφόν  κάθε  χρόνο  αλλά  από  την  δική  μας 
την  μερ ιά  και  σε  όλες  τ ις  περιφέρε ιες  οι  πολιτ ικές  μας  ε ίναι  να 
αποκεντρώσουμε  αυτούς  τους  πόρους  σε  όλα  τα  προγράμματα  και  δεν 
μίλησα  γ ια  πολλά  άλλα  προγράμματα  τα  οποία  τρέχουν,  γ ια  ΑμεΑ,  γ ια 
άτομα  με  αναπηρία,  γ ια  ευάλωτες  κοινωνικά  ομάδες  και  ούτω  καθ’  εξής,  
αλλά ε ίμαστε και  ανοικτοί  στ ις δικές σας προτάσεις,  κύριε Περ ιφερειάρχη.

Θα ήθελα  ιδια ίτερα γ ια  δράσεις  που  μπορεί  να  χρηματοδοτηθούν  από 
το  Κοινωνικό  Ταμείο  που  ε ίναι  ιδ ια ίτερες  που  δεν  τ ις  έχουμε  σκεφτε ί ,  δεν 
έχουμε  το  μονοπώλιο  της  σκέψης,  ε ίναι  πολύ  σημαντ ικό  να  έχουμε  κα ι  του 
Περιφερε ιακού  Συμβουλίου  συγκεκρ ιμένες  προτάσεις .  Εάν  υπάρχουν 
στοχευμένα  προγράμματα  με  ιδ ια ιτερότητες  ε ίμαστε  εδώ  να  τ ις  ακούσουμε 
και  να  σχεδιάσουμε  από  κοινού  την  στήριξη  της  εργασίας  σε  αυτή  την 
περιφέρεια .  

Νομίζω  ότ ι  απάντησα  σε  όλα,  υπάρχουν  προβλήματα  κα ι  κλε ίνω  με 
αυτό,  ο  ΟΑΕΔ  και  ΣΕΠΕ,  γνωρίζω  τα  προβλήματα  της  υποστελέχωσης  και  
του  προβλήματος  του  ΣΚΟ,  ελπίζουμε  ότ ι  θα  δώσουμε  αμέσως  λύσεις  σε 
δυο,  τρ ία  πολύ καυτά  ζητήματα,  ιδ ια ί τερα στο  ΣΕΠΕ  αυτή την  περίοδο  αλλά 
να  πω  κάτι ,  ότ ι  η  μεγάλη  τομή,  επειδή  μου  αρέσει  πάντοτε  να  λέω  τα  
πράγματα  έτσι  όπως  ε ίναι ,  θα  γίνε ι  μετά  τον  Σεπτέμβρη  όταν  θα  υπάρχει 
πλήρης  ηλεκτρονική  διασύνδεση  των  βάσεων  δεδομένων  του  ΙΚΑ,  του 
ΟΑΕΔ  και  το  ΣΕΠΕ  με  το  οποίο  να  μπορεί  να  γίνε ι  ο  έλεγχος,  γ ιατί  αλλ ιώς 
έχουμε  ψευδαισθήσεις  εάν  νομίζουμε  ότι  σε  έναν  νησιωτικό  χώρο  με  τόσα 
νησιά  έχουμε  την  δυνατότητα  να  έχουμε  έναν  ελεγκτ ικό  μηχανισμό  χωρίς 
πλήρη  μηχανογραφική  κάλυψη  που  να  βλέπουμε  που  γίνοντα ι ,  ποιες  ε ίναι 
οι  ελεγκτές  υποθέσε ις κα ι  να γίνοντα ι  αυτές πολύ πιο στοχευμένες.  

Θέλω  να  σας  ευχαριστήσω  πολύ  κα ι  πραγματικά  προσβλέπω  στην 
συνεργασία μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε την  κυρ ία υπουργό.  Τον λόγο έχει  ο  κ .  Περ ιφερειάρχης.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Κύριε  Πρόεδρε  να  πάρουν  τον  λόγο  ο ι  επικεφαλής  των  παρατάξεων  και  
μετά  θα  τοποθετηθώ  και  εγώ  γιατ ί  ο  χρόνος  από  ότι  φαίνεται  ε ίναι 
περιορισμένος.  Καλύτερα  να  πάρουν  τον  λόγο  ο ι  επικεφαλής  των 
παρατάξεων κα ι  μετά θα τοποθετηθώ και  εγώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Κόκκινος.  Πέντε  λεπτά  κα ι  θα  το  παρατε ίνουμε  ανάλογα  δυο  λεπτά για 
να ολοκληρώνετε.  Ο κ.  Κόκκινος έχει  τον  λόγο.
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Κυρία υπουργός να  σας καλωσορίσουμε αλλά πέρα από τα καλωσορίσματα, 
πέρα  ενδεχομένως  και  από  φωνές  διαμαρτυρίας  που  ακούσατε  κατά  την 
ε ίσοδό  σας κα ι  επε ιδή προσωπικά  κανε ίς  μας δεν  έχει  τ ίποτα μαζί  σας αλλά 
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οφείλω  να  επισημάνω  ότι  εκπροσωπείτε  μ ια  κυβέρνηση  και  ε ίστε  στην 
πολιτ ική  ηγεσία  ενός  υπουργείο,  οφε ίλουμε  από την  πλευρά μας  σε  αυτό  το 
μικρό  χρονικό  δ ιάστημα  που  βρ ίσκεστε  εδώ  στην  Ρόδο  και  να 
τοποθετηθούμε  σε  αυτά  τα  οποία  θίξατε  προηγουμένως  κα ι  μας 
ενημερώσατε  αλλά  να  σας  καταθέσουμε  και  μια  σειρά  από 
προβληματισμούς  αλλά  και  τεκμηριωμένη  κατά  την  άποψή  μας  κριτ ική  γ ια 
τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν κα ι  γ ια  παραλε ίψεις οι  οποίες υπάρχουν.

Είστε  στο  Ρόδο  που  σας  ευχόμαστε  να  μην  αρρωστήσετε  καταρχήν 
γιατ ί  υπάρχουν  τεράστια  προβλήματα  στο  νοσοκομε ίο.  Να  μην  περάσετε 
από την  εθνικό  οδό Ρόδου-Λήμνου γιατ ί  ακόμα κατασκευάζεται  από το 2009 
και  φυσικά  να  κάνετε  και  εσε ίς  υπομονή  μέχρι  να  λει τουργήσει  το  φράγμα 
του Γαδουρά που έχει  γ ίνε ι  το γεφύρι  της Άρτα.  

Είστε  όμως  στο  Νότιο  Αιγα ίου  το  οποίο  δυστυχώς  όλο  αυτό  το 
χρονικό  δ ιάστημα  παρουσιάζει  αλματώδη  άνοδο  στον  τομέα  της  ανεργίας. 
Κάποτε  εδώ  ήμασταν  ουραγοί ,  δυστυχώς  υπάρχουν  στιγμές  που  ε ίμαστε 
πρωταθλητές,  αρνητικο ί  πρωταθλητές  στον  τομέα  της  ανεργίας.   Όταν 
βλέπουμε,  παραδείγματος  χάρη,  ότι  η  ανεργία  στο  Νότιο  Αιγαίο  φτάνει  τον  
Ιανουάριο  μήνα  στο  20,2% επιτρέψτε  μου  να  σας  πω ότι  μας  θλίβει  και  μας 
προβληματίζε ι .

Σήμερα  ήρθατε  εδώ  και  εξαγγείλατε  δύο  προγράμματα  τα  οποία  το 
μεν  ένα  θα  ξεκινήσε ι ,  όπως  ε ίπατε,  τον  Ιούνιο  κα ι  το  άλλο  τον  Σεπτέμβριο. 
Εμείς  δεν  ε ίμαστε  αρνητ ικοί  και  ισοπεδωτικοί .  Ότι  ε ίναι  καλό  να  γ ίνε ι  γ ια 
τον  τόπο  να  το  στηρίξουμε  και  στο  μέτρο  που  μας  ζητηθεί  βοήθε ια  θα  το 
πράξουμε  κα ι  θα  βοηθήσουμε.  Όμως,  κυρία  υπουργέ,  δεν  μπορεί  20  μήνες 
κυβέρνηση  τώρα  έχοντας  διάγει  το  μισό  σχεδόν  της  θητε ίας  που  προβλέπει  
το σύνταγμα για μια κυβέρνηση να έρχεστε εδώ ως εκπρόσωπος μιας …
(…)
Αυτά  τα  δυο  προγράμματα  γ ια  τα  οποία  όπως  βλέπετε  κα ι  εσε ίς  και  όπως 
διαπιστώθηκε  από τ ις πρώτες ερωτήσεις  οι  οποίες  κατατέθηκαν και  υπάρχε ι 
πρόβλημα  στην  ενημέρωση  κα ι  προβλήματα  στ ις  φορε ίς  που  θα  το 
υλοποιήσουν και  πρόβλημα στα μικρά νησιά.  

Το  άλλο  κομμάτι  το  οποίο  πρέπει  να  πω  ε ίναι  ότ ι  κα ι  αναφερθήκατε 
σε  αυτό,  ε ίπατε  ότι  η  απορρόφηση  το  2009  που  ε ίχατε  στα  χέρ ια  σας  ήταν 
μόνο  0,15%.  Επιτρέψτε  μου  να  σας  πω  ότ ι  ε ίχατε  μια  μεγάλη  προίκα  που 
ξεπερνούσε σαν Υπουργε ίο από το  ΕΣΠΑ τα 3 δις ευρώ.  

Εδώ  στο  Νότιο  Αιγαίο  υπήρχε  μια  κατανομή  που  ε ίμαστε  κα ι  στον 
Στόχο  Ι Ι  στα  35  εκατ.  ευρώ  τα  οποίο  δυστυχώς  δεν  έχει  απορροφηθεί  ούτε 
ένα  ευρώ.  Και  όσον  αφορά  την  απορρόφηση  που  έδειξε  το  υπουργε ίο  σας 
και  η  κυβέρνησή  σας  για  το  2010  και  ήταν  13,6%  γ ιατί  έχουμε  και  εμείς 
στοιχε ία  κα ι  ξέρουμε  τ ι  γ ίνετα ι ,  το  98%  αυτών  των  έργων  ήταν  έργα  τα 
οποία  ε ίχαν  προκηρυχθε ί  και  ε ίχαν  συμβασιοποιηθεί  πριν  το  2009  κα ι 
μεταφέρθηκαν  για  το  2010,  όπως  αντ ιλαμβάνεστε,  κάποιες  δράσεις  από 
αυτές γ ια απορρόφηση και  επίσης σας θυμίζω ότι  η  απορρόφηση κονδυλίων 
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και  η  βασική  σύμβαση  που  ε ίχατε  υπογράψει  ήταν  τα  4  εκατ.  ευρώ  ως 
υπουργε ίο  γ ια  τ ις  διαφημίσεις  του  προγράμματος  και  στα  μέσα  ενημέρωσης 
τα οποία τα δώσατε.

Τα  λέω  αυτά  γιατ ί  αφενός  δεν  έχουν  απορροφηθεί  οι  πόροι  και  του 
Υπουργείου  κα ι  ευτυχώς  που  υπάρχε ι  κα ι  ο  κανόνας  ν+3  που  ε ίχε 
προβλεφθεί  στ ις  διαπραγματεύσεις  τότε ,  αλλά  και  εδώ  βλέπετε  έρχεστε 
σήμερα  γ ια  να  εξαγγε ίλουμε  μετά  από  σχεδόν  δυο  χρόνια  την  απορρόφηση 
και  την  αξιοποίηση  5  εκατ.  ευρώ με  την  οποία ευελπιστούμε  κα ι  θέλουμε  να 
γίνε ι  αυτό το πράγμα.  

Επίσης,  έχει  αποδείξε ι  μέχρι  τώρα  η  πρακτική  ότ ι  ο ι  οριζόντ ιες 
δράσεις  δεν  έχουν  αποδώσει .  Δεν  υπήρξε  κάποια  συνεργασία  κα ι  κάποιος 
διάλογος  με  τους  φορε ίς .  Δεν  θέλω  να  μεταφέρω  στο  Περιφερε ιακό 
Συμβούλιο  τους  χαρακτηρισμούς  που  εκτοξεύτηκαν  προς  σε  σας  χθες  από 
το Εργατικό  Κέντρο και  από άλλους φορείς.

Το  λέω  αυτό  γιατ ί  δεν  υπήρχε  ουσιαστικός  διάλογος  για  το  πώς 
μπορούμε  να  αντιμετωπίσουμε  την  ανεργία  κα ι  το  κυρ ιότερο  από  όλα  εδώ 
στην  περιοχή  εάν  έγινε  μια  μάχη  γ ια  να  παταχθεί  η  ανεργία  έγ ινε  γ ιατ ί 
υπήρχε  συγκεκριμένο  σχέδιο  κα ι  πρόγραμμα.  Οι  7.000  θέσεις  που  ήταν 
επιδοτούμενες  σε  ανέργους  και  έγ ιναν  από  κέντρα  επαγγελματικής 
κατάρτισης  έγιναν  προκε ιμένου  να  στηριχθεί  η  ανεργία  και  να  επιμορφωθεί  
ο  άνεργος  και  να  επιδοτηθεί .  Σήμερα  κάτ ι  τέτο ιο  δεν  γ ίνετα ι  και  ε ιδ ικά  τους 
χε ιμερ ινούς  μήνες  που  υπάρχει  και  μεγάλος  αρ ιθμός  της  ανεργίας  στην 
περιοχή.  Επίσης  τα  προγράμματα  μαθητε ίας  του  ΟΑΕΔ  περιορίζονται  κα ι  οι  
γονε ίς  και  ο ι  εκπαιδευτικοί  ε ίναι  στους  δρόμους  κα ι  διαμαρτύροντα ι  και 
πρέπει  να  σας  πω  ακόμα  ότ ι  υπήρχαν  πιλοτ ικά  προγράμματα  τα  οποία 
νομίζω  επειδή  το  κράτος  έχει  συνέχεια  και  δεν  έχε ι  σημασία  εάν  έγ ιναν  το  
2007  ή  το  2008,  τα  οποία μπορούν  να  διδάξουν  κατά  την  άποψή μου  και  να 
αξιοποιηθούν  και  από  τ ις  άλλες  κυβερνήσεις  και  από  τ ις  άλλες  πολιτ ικές 
που  θα  γ ίνουν  κα ι  αναφέρομαι  σε  τοπικά  σύμφωνα  απασχόλησης  τα  οποία 
έγιναν  στην  Ρόδο,  στην  Κάλυμνο  κα ι  στην  Σύρο,  αναφέρομαι  στο  πιλοτικό 
πρόγραμμα  της  Λέρου  τα  οποία  επαναλαμβάνω  που  μαζί  με  την  Βοήθεια 
στο  Σπίτ ι  και  τ ις  άλλες  προνοιακές  δράσεις  γ ια  τα  ΑμεΑ  ε ίχαν  αντ ίκτυπο 
στην τοπική κοινωνία.  

Έρχομαι  σήμερα  εδώ  στο  Νότιο  Αιγαίο,  στο  Νότιο  Αιγαίο  της 
υποστελέχωσης  που  έχουμε  έναν  υπάλληλο  στην  Επιθεώρηση  Εργασίας 
εδώ  στη  Ρόδο,  στην  ‘Μέκκα  του  Τουρισμού’ ,  έχουμε  μόνο  δυο  υπαλλήλους 
στον  ΟΑΕΔ  στον  Αρχάγγελο,  περιοχή  που  βρίσκετα ι  πολύ  κοντά  εδώ  αλλά 
ουσιαστικά  αντ ιμετωπίζει  το  60%  των  ζητημάτων  που  αφορούν  το  εργατ ικό 
δυναμικό  της  περιοχής  του  νησιού  κα ι  από  εκεί  κα ι  πέρα  να  μιλήσουμε  για 
τα  υπόλοιπα  γραφεία  στην  Σαντορίνη,  στην  Σύρο,  στην  Πάρο  του  ΟΑΕΔ; 
Όλα ε ίναι  υποστελεχωμένα.  Ακούσατε  το  παράδειγμα και  το  πρόβλημα στην 
Κω.  
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Για  αυτά  πρέπει  να  δοθεί  άμεση  λύση.  Οι  καθυστερήσεις  ε ίναι  ε ις 
βάρος όλων αυτών.  

Επίσης  αναφέρεστε  σε  προγράμματα  την  στ ιγμή  που  υπάρχει  μ ια 
αρνητ ική  κατάσταση  λόγω  του  Μνημονίου,  γ ιατί  εδώ  όποτε  έρχεται 
κυβερνητικός  εκπρόσωπος  αρχίζουμε  κα ι  φοβόμαστε.  Είχε  έρθει  ο  κ . 
Παπανδρέου,  ο  Πρωθυπουργός  της  χώρας,  περιμέναμε  εξαγγελίες  και 
τελικά  πήγε  στο  Καστελόριζο  και  εξήγγειλε  την  ένταξη  της  χώρας  στον 
μηχανισμό και  στο  ΔΝΤ.  

Ήρθε  ο  κ .  Γερουλάνος,  υποσχέθηκε  για  πολιτ ισμό,  δεν  έχει  πέσει 
ούτε  ένα  ευρώ  στην  περ ιοχή.  Ήρθε  ο  κ .  Σκανδαλίδης  πριν  δυο  μήνες,  ε ίπε 
ότι  θα  φτ ιάξουμε  το  ‘καλάθι  του  Αιγα ίου’  κα ι  εκείνο  που  βλέπουμε  ε ίναι  να 
αδειάζει  το  καλάθι  της νοικοκυράς.  

Τα  λέμε  όλα  αυτά  γ ιατί  πραγματικά  θέλουμε  μια  χειροπιαστή  πολιτ ική 
με  όραμα,  με  πρόγραμμα  και  ελπίδα  που  όταν  έχε ι  να  κάνε ι  με  κάτι  
συγκεκρ ιμένο  ε ίμαστε  όλοι  εδώ  να  την  στηρίξουμε  και  να  την 
επικροτήσουμε.  Όταν  όμως  μπαίνουμε  στην  λογική  το  να  κάνουμε  δ ιάφορες 
εξαγγελίες  που  δεν  γ ίνονται ,  πραγματικά  μας  θυμίζε ι  αυτό  που  λέμε  ότι  με  
αέρα ποτέ και  κανένας δεν έχει  χορτάσει .

Και  κάτ ι  ακόμα.  Τούτη  εδώ  η  περιοχή  που  έχε ι  δυναμικό  προσωπικό 
περιμένε ι  να  . .σοβαρά,  20  μήνες  τώρα  δεν  λει τούργησε  αναπτυξ ιακός 
νόμος.  Πώς  να  μην  αυξηθεί  μετά  η  ανεργία;  Πώς  να  μην  δημιουργηθούν  τα  
μεγάλα προβλήματα;  

Τα  λέω  όλα  αυτά  κυρία  υπουργό  κα ι  κλε ίνω  όσο  μπορώ  να  ε ίμαι 
σύντομος,  θα  ήθελα  να  πω  πάρα  πολλά  αλλά  σέβομαι  και  τον  χρόνο  τον 
δικό  σας  αλλά  κα ι  τον  χρόνο  των  υπολοίπων  που  θέλουν  να  μιλήσουν, 
λέγοντας  ότ ι  έχουν  συμβε ί  και  κάποια  γεγονότα  και  λυπάμαι  που  θα  τα  πω 
κυρία  υπουργέ.  Εδώ  μιλάμε  κα ι  γ ια  δ ιωγμούς  υπαλλήλων  και  αναφέρομαι 
σε  ονοματεπώνυμα.  Στέλεχος  του  ΙΚΑ  που  δεν  ήταν  αρεστός  στον 
κυβερνητικό  χώρο,  αναφέρομαι  στον  κ.  Παπαδονιό,  άνθρωπο  της 
αυτοδιοίκησης,  διώχθηκε  νύκτα  κα ι  υπάρχει  σχετ ική  επερώτηση  στην  Βουλή 
για  την  οποία  δεν  έχετε  απαντήσει .  Γ ια  να  μην  πω  για  άλλα  προγράμματα  
τα  οποία  στην  πορεία  χάθηκαν  και  δεν  αξιοποιήθηκαν  ε ί τε  από  την 
προηγούμενη  περιφερε ιακή  αρχή  κα ι  το  γεγονός  αυτή  την  στιγμή  ότ ι 
καλούμαστε  να  τρέξουμε  σαν  περ ιφέρεια  εφόσον  τελικά  επαναλαμβάνω 
έρθουν  οι  αρμοδιότητες,  γ ια  να  μαζέψουμε  τα  τελευταία  υπολείμματα  κα ι 
κομμάτια  του  ΕΣΠΑ  γ ια  να  μπορέσουμε  να  μην  χαθούν  πόροι .  Γ ιατί  πόροι 
στο  3 ο ΚΠΣ δεν  χάθηκαν.  Ελπίζουμε το  ίδ ιο να συμβεί  και  τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κ .  Κόκκινο,  τον  λόγο έχει  η  κυρ ία Καφαντάρη.  
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Εμείς  λο ιπόν  καταρχήν  θέλουμε  να  θυμίσουμε  ότ ι  τα  τοπικά  σύμφωνα 
απασχόλησης  δεν  ε ίναι  κα ινούργια.  Ξεκ ίνησαν  το  1998  κα ι  η  πρώτη 
εφαρμογή  έγινε  από  τον  τότε  Νομάρχη  Μαγνησίας  κ .  Σκοτε ιν ιώτη  που 
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στηριζόταν  από  το  ΠΑΣΟΚ  και  τον  Συνασπισμό  και  φυσικά  σε  καμία 
περίπτωση  δεν  έλυσαν  τα  προβλήματα.  Είνα ι  λογ ικό  γιατ ί  κ ινούντα ι  στην 
ίδ ια  ακριβώς  λογική  με  όλη  την  πολιτ ική  που  εφαρμόζουν  ο ι  κυβερνήσεις 
του  ΠΑΣΟΚ  και  της  ΝΔ  όλα  τα  χρόνια.  Δηλαδή  μπουκώνουν  με  εύκολο 
χρήμα  τους  επιχειρηματίες  κα ι  ο  παράγοντας  που  λέγετα ι  ανάπτυξη  πάει 
στην  άκρη.  

Επίσης  βεβαίως  ευθύνη  έχουν  κα ι  αυτοί  που  εφαρμόζουν  αυτή  την 
πολιτ ική.  Μιλάω για δημάρχους και  γ ια περιφερε ιάρχες.  

Στην  προκε ιμένη  περίπτωση  η  περιφέρε ια  μετατρέπετα ι  σε  μεσάζοντα 
μεταξύ  επιχειρηματιών  και  εργαζομένων  ώστε  οι  εργαζόμενοι  να  δουλεύουν 
χωρίς  δικαιώματα  με  συνθήκες  δουλεμπόριου.  Τώρα  τα  δουλεμπορικά 
γραφεία  τα  νομιμοποιε ί τε .  Δηλαδή  τα  γραφεία  που  νοικ ιάζουν 
εργαζόμενους,  εργαζόμενοι  που αντί  γ ια μισθό θα παίρνουν επίδομα.  

Ταυτόχρονα  κτυπιέται  ανηλεώς  η  πραγματική  ανάπτυξη  και  στα 
νησιά.  Έχουμε  δραματική  με ίωση  της  αγροτ ικής  παραγωγής,  εξαφάνιση  της 
βιοτεχνίας.  Εξαφάνιση  κλάδων  παραδοσιακών  επαγγελμάτων  της  περιοχής. 
Θυμίζω  την  κεραμοποι ία  στην  Ρόδο,  παράδειγμα.  Όποια  εργοστάσια 
υπήρχαν  έκλε ισαν  και  τα  λ ίγα  που  απέμειναν  τα  οδηγε ί τε  στο  κλε ίσιμο  και  
αυτό.  Το  Νεώριο  ψυχοραγάει  κα ι  εσε ίς  επιδοτεί τε  με  νέα  δ ις .  τους 
εφοπλιστές  γ ια  να  κτίσουν  τα  καράβια  τους  στην  Κίνα.  Αντ ί  να  κάνετε 
μεγάλα  κατασκευαστικά  έργα  που  θα  ανακουφίσουν  τ ις  ανάγκες  των 
νησιωτών  και  θα  τονώσουν  τους  εργαζόμενους  του  κλάδου,  δηλαδή 
αντιπλημμυρικά  έργα,  αντ ισεισμικά,  εργατ ικές  κατοικ ίες ,  δρόμους  σωστούς 
όπως τον  δρόμο Ρόδου-Λίνδου που εκκρεμεί ,  αντί  λοιπόν γ ι ’  αυτά τ ι  κάνετε;  
Ξεπουλάτε  το  Γκόλφ  Αφάτου,  το  Πρασονήσι ,  το  αεροδρόμιο,  την  μαρίνα  κα ι  
πάει  λέγοντας  ώστε  οι  επιχειρηματίες  που  ότι  κάνουν  θα  το  κάνουν  στην 
καλύτερη  περίπτωση  μέσω  ΣΔΙΤ  θα  έχουν  τους  εργαζόμενους  σε  συνθήκες 
γαλέρας.  Το  ίδιο  δεν  έγινε  και  με  την  δ ιάλυση  από  την  κυβέρνηση  του 
Οργανισμού  Σχολικών  Κτιρ ίων  που  παραδόθηκε  η  κατασκευή  των  σχολείων 
σε εργολάβους.  Στον  τουρισμό τ ι  κάνετε ;  

Αυτό  που  στηρίζετε  με  αυτό  το  σύμφωνο  ε ίναι  το  φθηνό,  ευέλ ικτο, 
αναλώσιμο  εργαζόμενο,  ανασφάλιστο,  με  ατομικές  συμβάσεις  αφού 
τρομοκρατημένος  ο  εργαζόμενος  υπογράφει  αβλεπί  ότι  του  δώσουν 
μπροστά  του  γ ια  να  βρει  μ ια  δουλειά,  ένα  μεροκάματο  όποιο  κα ι  εάν  ε ίναι . 
Και  γ ι ’  αυτή  την  τρομοκρατία  των  εργαζομένων  στον  τουρισμό  ήταν  και 
ε ίναι  η  περίφημη  μαθητεία  που  θυμίζω  ότι  ο  περιφερειάρχης  υπέγραψε 
πέρυσι  στην  Μόσχα το  17% της  μαθητε ίας στα  ξενοδοχε ία .  Μπορεί  να  κάνω 
λάθος,  εσείς  δεν  το  υπογράψατε;  Το  παίρνω  πίσω  ως  λάθος.  Να  το 
διορθώσουμε  βεβαίως.  Που  στην  πραγματικότητα  αυτό  το  17%  εν  πάση 
περιπτώσει  που  έχε ι  υπογραφεί ,  από  όποιον  έχει  υπογραφεί  ε ίναι  κα ι 
εντελώς  ανεξέλεγκτο.  Δεν  υπάρχει  μ ια  μέθοδος  ελέγχου  που  και  να  υπήρχε 
δεν αλλάζει  πολλά πράγματα.  
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Δηλαδή  νέα  παιδιά  που  τα  κλείνουν  στα  ξενοδοχεία  από  το  πρωί  ως 
το  βράδυ  δουλεύουν  σαν  σκυλιά  χωρίς  κανονικό  μισθό,  χωρίς  ένσημα 
καλύπτοντας  πάγιες  θέσεις  εργασίας.  Να  η  πίεση  στους  εργαζόμενους  τους 
άλλους  του  κλάδου  που  δέχοντα ι  και  αυτοί  να  δουλεύουν  σε  τέτοιες 
συνθήκες.  

Γνωρίζετε  ότ ι  με  τα  καθαρίσματα  στο  άνοιγμα  κα ι  το  κλε ίσιμο  των 
ξενοδοχε ίων  ο  πραγματικός  χρόνος  δουλειάς  που  έχουν  ο ι  εργαζόμενοι 
στον  τουρισμό  ε ίναι  δυο  με  τρεις  μήνες  παραπάνω  από  αυτόν  που  τελ ικά 
πληρώνοντα ι .  Δουλεύουν  δηλαδή  έξι  γ ια  να  πληρωθούν  άλλους  δυο  με 
τρεις  μήνες  και  μάλιστα  με  τραγικές  συνθήκες  και  σχέσεις  εργασίας. 
Δηλαδή οι  ξενοδόχοι  στην  πραγματικότητα με  το  1/3 του προσωπικού έχουν 
και  μεγαλύτερα κέρδη και  η ανεργία θα ανακυκλώνεται  όπως ανακυκλώνετα ι 
και  μεγαλώνει .  

Άλλωστε  η  κυβέρνηση  το  ε ίπε καθαρά,  γ ια  να  ε ίμαστε  ανταγωνιστικο ί , 
ε ίπε η  κυβέρνηση,  πρέπει  το  κόστος  εργασίας,  ο ι  μισθοί ,  να βρίσκοντα ι  εκε ί 
που  ε ίναι  των  βασικών  ανταγωνιστών  μας,  δηλαδή  σήμερα  η  Κίνα  ε ίναι  ο 
βασικός  ανταγωνιστής.  Άρα  ο ι  μισθοί  θα  πρέπει  να  φτάσουν  στο  επίπεδο 
Κίνας.  

Η  ενίσχυση της  ανταγωνιστικότητας  ε ίνα ι  η  βάση καταδίκης  του  λαού. 
Εκεί  ακριβώς στην  ανταγωνιστικότητα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Δεν εφαρμόζετα ι πάντως το σύστημα της Κίνας εδώ.  Μην  στεναχωριέστε.  
Κος                        :  
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Να μας πεί τε  τα πρότυπα να τα εφαρμόσουμε.
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Όταν  τοποθετηθε ίτε,  εάν  τοποθετηθε ίτε  από  μόνος  σας  χωρίς  βοήθε ια , 
μιλάτε.  

Η  δική  μας  πρόταση  λοιπόν,  εμε ίς  τ ι  λέμε;  Ότι  κα ι  η  κρ ίση  η  ίδ ια 
οφείλεται  στον  ανταγωνισμό  του  κεφαλαίου,  στην  υπερ-συσσώρευση 
προϊόντων  και  κεφαλαίου  κα ι  το  αποδεικνύουμε  σήμερα,  εάν  σας 
ενδιαφέρουν,  με συγκεκρ ιμένα στοιχεία.  

Ένα  από  τα  πλέον  επίσημα  στοιχε ία  που  δείχνουν  την  συσσώρευση 
κεφαλαίων  από  τ ις  επιχειρήσε ις  ε ίναι  το  ενεργητ ικό  τους.  Το  σύνολο 
δηλαδή  των  οικονομικών  κα ι  παραγωγικών  πόρων  που  κατέχε ι  και 
εκμεταλλεύεται  μια  επιχείρηση.  Πρόκε ιται  γ ια  ένα  μέγεθος  που  εκφράζεται 
σε  μετρητά,  σε  κτίρ ια ,  σε  εγκαταστάσεις ,  σε  μηχανές  παραγωγής, 
μεταφορικά μέσα και  τα  λοιπά.  

Ο  υπολογισμός  του  ενεργητικού  των  επιχειρήσεων  γίνεται  αφού 
αφαιρεθεί  το  σύνολο  των  δαπανών  που  ξοδεύοντα ι  γ ια  την  καλοπέραση 
βεβαίως των μεγαλομετόχων και  αφού μοιραστούν τα κέρδη.  
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Άρα  κάθε  φορά  που  αυξάνεται  το  ενεργητικό  μιας  επιχείρησης  στην 
ουσία  έχε ις  νέα  συσσώρευση  κεφαλαίων  και  κατ ’  επέκταση  και  νέα  αύξηση 
του επιχειρηματικού πλούτου.  

Την  περίοδο  2005-2009  ακριβώς  την  περ ίοδο  που  προηγήθηκε 
δηλαδή  της  κρ ίσης  που  μιλούσαμε  για  την  ανάπτυξη,  στον  τομέα  των 
τραπεζών  κα ι  των  χρηματοοικονομικών  υπηρεσιών  από  182,3  δις  ευρώ 
εκτοξεύτηκε  στα  566  δις  ευρώ,  αύξηση  210%.  Στον  υπόλοιπο  εταιρ ικό 
τομέα  που  περιλαμβάνει  τ ις  μεγάλες  ανώνυμες  εταιρείες  κα ι  τ ις  ΕΠΕ,  184 
δις.  

Έχω  πάρα  πολλά  στοιχεία,  εάν  θέλετε  θα  σας  τα  παραδώσω  που 
αποδεικνύουν αυτή την  υπερσυσσώρευση.  

Κλείνοντας  για  προλάβω  να  κάνω  το  κλείσ ιμό  μου,  εμείς  λο ιπόν  δεν 
μπορούμε  σε  καμία  περ ίπτωση  να  συμφωνήσουμε  με  αυτά  τα  σύμφωνα 
τοπικής απασχόλησης.  

Εμείς  λέμε  ότι  η  δ ική  μας  πρόταση  ξεκ ινάει  από  μια  εκ  δ ιαμέτρου 
αντίθετη  πλευρά.  Από  διαφορετικά  ρ ιζ ική  οικονομία  που  έχε ι  ασφαλώς 
απαραίτητη  προϋπόθεση  τα  μέσα  παραγωγής  να  ε ίναι  κο ινωνική  ιδ ιοκτησία 
ώστε  με  κεντρ ικό  σχεδιασμό  να  καλύπτοντα ι  ο ι  σύγχρονες  ανάγκες  κα ι  οι  
όλο  αυξανόμενες  ανάγκες  του  πληθυσμού.  Μόνο  τότε  θα  έχουμε  και 
πραγματική  ανάπτυξη  και  μηδέν  ανεργία.  Και  φυσικά  καταλαβαίνουμε  ότι  
αυτά  πρέπει  πάνω από όλα  να  τα  ακούσει  ως  δυνατότητες  γ ια  καλυτέρευση 
ζωής ο λαός.  Δεν  πάμε να πε ίσουμε εσάς,  εσείς έχετε  πάρει  θέση.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε την  κυρ ία Καφαντάρη,  τον  λόγο έχει  ο  κ .  Συρμαλένιος.
Κος ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ:
Καταρχήν  όσον  αφορά  τον  χρόνο  ελπίζω  να  μην  ε ίναι  μόνιμος  ο  χρόνος 
βάσει  κανονισμού  τα  πέντε  λεπτά,  διότι  πέντε  λεπτά  σε  δυο  ε ισηγήσεις  της 
κυρίας  υπουργού  και  της  κυρίας  Αντ ιπερ ιφερειάρχη  νομίζω  ότ ι  ε ίναι  πάρα 
πολύ  λ ίγα.  Τέλος  πάντων,  έχουμε  ετο ιμάσει  μια  ε ισήγηση  την  οποία  δεν  θα 
την  δ ιαβάσω  γιατ ί  δεν  με  παίρνε ι  ο  χρόνος.  Θα  προσπαθήσω  σε  αυτόν  τον 
μικρό χρόνο  να πω κάποιες βασικές.  

Ακούσαμε  την  κυρ ία  υπουργό  με  προσοχή  και  την  ε ισήγηση  βεβαίως 
και  επαναλαμβάνουμε  την  απαίτησή  μας  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  να 
καθορίζε ι  το  ίδ ιο  τ ις  προτεραιότητές  του  κα ι  τ ις  ιεραρχήσεις  και  όχ ι  η 
κυβέρνηση  και  να  χρησιμοποιούνται  τα  περιφερε ιακά  συμβούλια  ως  ιμάντες 
μεταξύ της όποιας κυβερνητ ικής γραμμής.  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:  
Να φωνάξουμε τον  κ .  Τσίπρα την  επόμενη φορά να έρθε ι .
Κος ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ:
Η  ειρωνε ία  εντάξε ι  ε ίναι  καλή  αλλά  όχ ι  πάντα  πετυχημένη  κα ι  να  έχετε  τον 
χρόνο,  την  υπομονή  να  ακούτε  τουλάχιστον  στον  χρόνο  που  μας  δίνετε 
έστω και  εάν λέμε πράγματα που δεν  ε ίναι  αρεστά σε σας.  
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Εγώ  θα  έλεγα  ότι  σε  αυτή  την  συζήτηση  θα  έπρεπε  να  έχουν  όλοι  ο ι  
παραγωγικοί  φορείς  εδώ  του  Νομού  κα ι  το  Εργατικό  Κέντρο  κυρίως  το  
οποίο  θα  έπρεπε  να  το  ακούσουμε  πριν  πάρουμε  τον  λόγο  κα ι  εμε ίς ,  να  το  
ακούσει  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  πριν  πάρουμε  τον  λόγο  και  εμε ίς ,  έτσι  
ώστε  να  ξέρουμε  όλες  τ ις  πλευρές  και  όλες  τ ις  απόψεις  που  αφορούν  στο 
θέμα της εργασίας. 

Γ ια  μας  η  γεν ική  αναφορά  που  γ ίνετα ι  στην  ε ισήγηση  γ ια  την  κρ ίση, 
παγκόσμια  και  εθν ική,  εγχώρια  κρίση,  ε ίναι  μια  δ ιατύπωση  η  οποία 
αποσκοπεί  στο  να  πέσουν  στα  μαλακά  η  καταστροφική  πολιτ ική  του 
Μνημονίου  και  της  κυβερνητ ικής  πολιτ ικής,  ώστε  να  λειανθούν  οι  τεράστιες 
ευθύνες  των  διαχρονικά  ασκούμενων  πολιτ ικών  που  μας  έφεραν  σε  αυτή 
την  κατάσταση.  

Τα  προγράμματα  τα  οποία  σήμερα  προτείνοντα ι  εδώ,  τουλάχιστον  τα 
δυο,  κο ινωνικής  ο ικονομίας  κα ι  το  τοπικό  πρόγραμμα  στήριξης  και 
απασχόλησης,  ε ίναι  προγράμματα  τα  οποία  θεσμοθετούν  την  έννοια  της 
απασχολησιμότητας.  Δηλαδή  η  έννοια  της  απασχόλησης,  η  έννοια  του 
οκτάωρου,  η  έννοια  της  κοινωνικής  ασφάλισης,  η  έννοια  της  μόνιμης 
εργασίας  έχει  πλέον  γ ίνε ι  καθεστώς  και  έχει  γ ίνε ι  καθεστώς  και  με  την 
βούλα την  κυβερνητ ική.  

Καταλαβαίνουμε  ότι  μέσα  σε  μ ια  κατάσταση  στην  οποία 
αντιμετωπίζετα ι  κα ι  το  πρόβλημα της  κρίσης  και  τα  προβλήματα  του  χρέους 
και  τα  λοιπά,  λέτε  ότ ι  τ ι  να  κάνουμε,  π ιασμένοι  από  τα  μαλλιά  ε ίμαστε,  
πρέπει  να  σώσουμε  ότι  μπορούμε.  Όμως  σε  αυτή  την  λογική  του  να 
σώσουμε  ότι  μπορούμε  δεν  κάνουμε  τ ίποτα,  βουλιάζουμε  περισσότερο  κα ι 
βουλιάζουμε  στην  ύφεση,  στην  ανεργία,  στις  απολύσεις  και  σε  ένα 
καθεστώς  το  οποίο  τελικά  διευκολύνε ι  με  την  λογική  του 
νεοφιλελευθερισμού διευκολύνε ι  και  μόνο την  εργοδοσία.  

Μας  προξενε ί  δε  αλγεινή  εντύπωση  το  γεγονός  ότι  στην  Δωδεκάνησο 
και  γεν ικότερα  στο  Νότιο  Αιγαίου  η  κατάσταση  των  εργασιακών  σχέσεων 
ε ίναι  γεν ικά  γνωστή,  ε ίναι  μ ια  κατάσταση  σε  πολλές  περιπτώσεις  μαύρης 
ανασφάλιστης  εργασίας,  ε ίναι  μια  κατάσταση  στην  οποία  δεν  τηρούντα ι , 
ε ίναι  ζητούμενο  η  τήρηση  των  συλλογικών  συμβάσεων  και  το  ξέρετε  πολύ 
καλά,  έχουμε 700 ξενοδοχοϋπάλληλους στην  περιοχή οι  οποίοι  παραμένουν 
απλήρωτοι ,  έχουμε  το  νοσοκομε ίο  της  Ρόδου  σε  κατάσταση  έκτακτης 
ανάγκης,  έχουμε  κέντρα  υγε ίας  τα  οποία  στοιχε ιωδώς  λει τουργούν  ή  δεν 
λει τουργούν  σχεδόν  καθόλου  εξ  αιτ ίας  της  έλλειψης  στελέχωσης  και  τα 
λοιπά  και  βεβαίως  η  έλλε ιψη  στελέχωσης  του  ΟΑΕΔ,  της  Επιθεώρησης 
Εργασίας έχει  ε ιπωθεί ,  να μην φάω περισσότερο χρόνο.

Σε  ότ ι  αφορά  τα  ποσοστά  τα  οποία  ακούστηκαν  εδώ  από  την 
ε ισήγηση της κυρίας Διακοσταυριανάκου,  ακούστηκε  ένα ποσοστό  της τάξης 
του  4,2  στο  σύνολο  της  χώρας  αλλά  τελικά  η  πραγματική  ε ικόνα  ε ίνα ι  ότι 
ε ίμαστε  στο  σύνολο  της  χώρας ένα  15,1  κα ι  στο  σύνολο  του Νοτίου  Αιγα ίου 
20,2,  εποχιακό  βεβαίως,  το  αναγνωρίζουμε,  αλλά  η  πραγματική  ανεργία 
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βεβαίως  ε ίναι  πολύ  μεγαλύτερη.  Τα  προγράμματα  αυτά,  όπως  ε ίπα 
προηγουμένως  ουσιαστικά  ε ίναι  προγράμματα  απασχολησιμότητας,  ε ίναι 
προγράμματα  τα  οποία  αφορούν  συνολικά,  τα  δυο  προγράμματα,  92.000 
απασχολούμενους  σε  όλη  την  χώρα,  φανταστε ίτε  πόσοι  αντ ιστοιχούν  στο 
Νότιο  Αιγα ίο,  ο ι  περ ισσότεροι  γ ια  ένα  πεντάμηνο,  μ ιλάμε  δηλαδή  για 
σταγόνα  στον  ωκεανό  όταν  η  ανεργία  έχε ι  φτάσε ι  και  έχε ι  ξεπεράσει  στην 
χώρα το  1  εκατ.  και  εδώ στο Νότιο Αιγαίο το 20%.

Για να  μην  μακρηγορώ πρέπει  να  πούμε  επίσης  ότ ι  στο  Νότιο  Αιγα ίου 
μιλάμε  γ ια  πόρους  και  γ ια  κατεύθυνση  πόρων  που  θα  πάνε  και  σε  αυτά  τα 
προγράμματα.  Έχουμε  σκεφτε ί  όμως  πόσους  πόρους  έχουμε  χάσει  από την 
μεταφορά  της  περιφέρε ιας  από  τον  στόχο  1  στον  στόχο  2.  Από  τον  στόχο 
σύγκλισης  στον  στόχο  περιφερειακή  ανταγωνιστ ικότητα  κα ι  απασχόληση 
όπου  μειώθηκαν  δραματικά  τα  κονδύλια  γ ια  υποδομές  από 
συγχρηματοδοτούμενα  προγράμματα,  γεγονός  που  θα  έχει  επιπτώσεις  στα 
νησιά με χαμηλό δείκτη σύγκλισης,  δηλαδή στα μικρά νησιά;  

Πάμε  σε  κάποιες προτάσεις  γ ια  να  μην  λέτε  ότι  δεν  διατυπώνουμε  κα ι 
προτάσεις παρά μόνο διαμαρτυρία και  καταγγελ ία.  

Καταρχήν  εμε ίς  πιστεύουμε  ότι  η  έξοδος  από  αυτή  την  τρέχουσα 
κρίση  δεν  πρέπει  να  γ ίνε ι  πρόφαση  ώστε  να  αποδιαρθρωθεί  πλήρως  το 
κοινωνικό  κράτος  και  να  χαθούν  δ ικαιώματα  τα  οποία  οι  εργαζόμενοι  στην  
χώρα κατέκτησαν μέσα από σκληρούς κα ι  μακροχρόνιους αγώνες.  

Αντ ίθετα  τα  προγράμματα  καταπολέμησης  της  ανεργίας  πρέπει  να 
οδηγούν  στην  δημιουργία  θέσεων  σταθερής  εργασίας  χωρίς  αλλαγή  στο 
υφιστάμενο  εργασιακό  καθεστώς,  με  σεβασμό  στις  συμβάσεις  εργασίας, 
εθνική  και  τ ις  κλαδικές  συμβάσεις,  με  πλήρη  ασφαλιστική  κάλυψη  και  όχ ι 
στην  δημιουργία  γρήγορα  αναλώσιμων  εργαζόμενων  που  θα  ικανοποιούν 
τ ις  βραχυπρόθεσμες  ανάγκες  των  επιχειρήσεων  χωρίς  κανένα  δικαίωμα  και 
χωρίς καμία εξασφάλιση.

Αγωνιζόμαστε  μέσα  και  έξω  από  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  γ ια  να 
μπουν  φραγμούς  στις  απολύσεις,  να  παρθούν  ουσιαστικά  μέτρα  στην 
κοινωνική  κα ι  οικονομική  στήριξη  των  ανέργων,  να  αποδεσμευτε ί  η  χώρα 
από το  Μνημόνιο  και  να χαραχθε ί  μ ια άλλη προοδευτική  πορεία.  

Οι προτάσεις μας συγκεντρώνοντα ι  στα εξής.  
Υιοθέτηση  ενός  εκτεταμένου  προγράμματος  δημοσίων  επενδύσεων 

για  την  κατασκευή  κοινωνικών  υποδομών  το  οποίο  μπορεί  να  δημιουργήσει 
δεκάδες χ ιλ ιάδες επιπλέον θέσεις εργασίας.  

Καθιέρωση ρήτρας απασχόλησης  για  τα  επιδοτούμενα από δημόσιους 
ή  κοινοτικούς  πόρους  επενδυτ ικά  σχέδια  του  ιδιωτικού  τομέα  σύμφωνα  με 
την  οποία  ενίσχυσή  τους  θα  πρέπει  να  συνοδεύετα ι  από  την  υποχρέωση 
δημιουργίας νέων  θέσεων εργασίας.

Υιοθέτηση  ενός  φιλόδοξου  σχεδίου  με  στόχο  τον  οικολογικό 
μετασχηματισμό  του  συνόλου  της  οικονομίας.  Αυτή  θα  δημιουργήσει  νέες 
θέσεις εργασίας σε τομε ίς της λεγόμενης  πράσινης οικονομίας.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κ .  Συρμαλέν ιο.  Ο κ.  Χρυσόγελος  έχει  τον  λόγο.  

Ο  κανονισμός  στο  σχέδιο  υπάρχε ι ,  ε ίναι  ψηφισμένο  από  όλους  τους 
περιφερειάρχες και  τους προέδρους στην  ΕΝΑΕ.  
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Προφανώς  μια  συζήτηση  που  θέλει  να  παράγει  ένα  αποτέλεσμα  δεν  μπορεί 
να  ε ίναι  κάτω  από  την  πίεση  χρόνου  και  ενός  πενταλέπτου  ή  ενός 
τριλέπτου.  Προφανώς  τα  θέματα  της  ανεργίας  ε ίναι  πάρα  πολύ  σοβαρά  για 
να τα ξεπετάμε έτσι .  

Θα  έλεγα  ότ ι  πρώτα-πρώτα  υπάρχουν  πάρα  πολλά  εργαλε ία  με 
παρόμοιο  τρόπο  που  χρησιμοποιήθηκαν  στο  παρελθόν  κα  απέτυχαν.  Δεν 
ε ίναι  ότ ι  δεν  υπήρχαν  κα ι  εργαλε ία  που  προϋπέθεταν  συνεργασίες.  Θυμίζω 
ότι  το  EQUAL και  το  NOW  ε ίναι  εργαλε ία  τα  οποία  απαιτούσαν  τέτοιες 
συνέργιες  αλλά  γιατ ί  απέτυχαν;  Γ ιατί  έμπαιναν  ο ι  πολιτ ικο ί  μέσα,  οι  
κομματάρχες,  επέλεγαν  ποιος  θα  πάρει  το  πρόγραμμα,  ποιοι  θα  πάνε  να 
δουλέψουν.  

Στα  ΚΕΚ  επίσης  έπρεπε  να  έχε ις  κανένα  προωθητικό  σημε ίωμα  από 
τους  υπουργούς,  τους  κομματάρχες  κα ι  σπαταλήθηκαν  τεράστιο ι  πόροι , 
πολύ  περισσότεροι  από  αυτούς  που  σήμερα  μιλάμε  ότι  θα  αντιμετωπίσουν 
μια  έκρηξη  της  ανεργίας.  Και  τα  προγράμματα  Ευρωπαϊκού  Κοινωνικού 
Ταμε ίου και  πολλά  άλλα προγράμματα σπαταλήθηκαν  γιατ ί  ακρ ιβώς υπήρχε 
ένα  πελατειακό  σύστημα,  μ ια  αποτυχία  του  πολιτ ικού  συστήματος  να 
οργανώσει  σοβαρές πολιτ ικές γ ια την  ανεργία.  

Υπάρχει  και  μ ια  λογ ική  Greek  stat is t ics  επίσης  που  θα  ήθελα  να 
τονίσω.  Δηλαδή  καταρχήν  τα  στοιχεία  γ ια  την  ανεργία  στο  Ν.  Αιγα ίο  εμε ίς 
τα  ζητήσαμε  κα ι  εγγράφως  αρκετό  καιρό  πριν,  ε ίπε  η  κυρία 
Αντ ιπερ ιφερειάρχης ότ ι  τα  ε ίχε από τ ις 4 Απριλ ίου,  δυστυχώς δεν  τα έχουμε 
ακόμα  ούτε  μπροστά  μας,  τα  ε ίδαμε  σε  power  point .  Δεν  ε ίναι  σοβαρή  μια 
τέτοια  δ ιαδικασία  σε  ένα  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  που  πρέπει  να  συζητήσε ι 
τα  θέματα της ανεργίας.

Όμως  δεν  μπορεί  να  παίζουμε  και  με  τα  στατ ιστ ικά  στοιχεία.  Πρέπει 
να  δούμε  την  εξέλ ιξη  της  ανεργίας  και  όχ ι  να  λέμε  ότι  δεν  θέλουν  εργασία.  
Από  πού  προκύπτε ι  αυτό;  Έγινε  καμία  μελέτη  και  λέε ι  ότι  δεν  θέλουν  να 
βρουν  εργασία;  Ή μήπως  ξεχνάμε  ότι  πιθανά  δεν  θέλουν  να  βρουν  εργασία 
μέσω του ΟΑΕΔ γιατ ί  δεν  πιστεύουν ότι  αυτές ο ι  δομές βοηθάνε;  

Είναι  πολύ  εύκολο  να  κάνε ι  δ ιάφορες  γενικεύσε ις  και  δ ιάφορα  σχόλια 
στυλ  Greek  Stat is t ics  ή  ότι  4% ε ίναι  η  ανεργία  σε  σχέση  με  το  πανελλαδικό 
επίπεδο.

Όχι ,  έχουμε  έναν  δ ιπλασιασμό  της  ανεργίας  μέσα  σε  2  χρόνια  κα ι  
ε ίναι  δ ιαφορετ ική  η  ανεργία  που  υπήρχε  παλαιότερα,  πριν  το  2008  και  η 
ανεργία  η  οποία  δημιουργε ίται  το  2008,  το  2009  κα ι  το  2010  και  το  2011.  
Είναι  μια  ανεργία  που  προκαλε ίται  από  μια  τεράστια  κρ ίση  κα ι  μ ια 
αποτυχημένη  ο ικονομική  πολική  κα ι  κο ινωνική  πολιτ ική  ενώ  πριν  ήταν 
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άλλου  ε ίδους  η  ανεργία  και  αυτό  εάν  δεν  το  καταλάβει  κανένας  δεν  θα 
μπορεί  να  καταλάβει  γ ιατ ί  σήμερα  το  66%  ε ίναι  αυτοί  που  ε ίναι 
καταγεγραμμένοι  άνεργοι  ε ίνα ι  οι  παραγωγικές  ηλ ικ ίες .  Είναι  δηλαδή  αυτοί 
που δεν  θέλουν να πάνε να εργαστούν;  Μην τρελαθούμε δηλαδή.

Επίσης,  μην  ξεχνάμε  ότ ι  η  καταγεγραμμένη  ανεργία  δεν  συμπίπτε ι  με 
την  πραγματική  ανεργία.  Πόσοι  ξέρουμε  νέα  παιδιά  από  τα  νησιά  οι  οποίο ι 
μετά  τ ις  σπουδές  τους  δεν  έχουν  ελπίδα  να  δουλέψουν  στα  νησιά  κα ι  δεν 
έρχονται  στα  νησιά  για  να  καταγραφούν  σαν  άνεργοι  αλλά  πάνε  και  μένουν 
στις μεγάλες πόλεις κα ι  καταγράφονται  εκε ί  ως άνεργοι .

Επομένως  υπάρχουν  διάφορα  στοιχεία  τα  οποία  θα  πρέπει  να  τα 
πάρουμε  υπόψη  κα ι  έπρεπε  η  περιφέρεια  να  έχει  μια  εκτίμηση  των  τάσεων 
της πραγματικής κατάστασης,  όχ ι  απλώς στα χαρτιά.

Θα  έλεγα  επίσης  ότ ι  ε ίναι  πολύ  σημαντικό  να  απομυθοποιήσουμε 
αυτό  που  προτείνε ι  το  Υπουργείο.  Εμείς  λέμε  ότι  εντάξε ι  ε ίμαστε  σε  μια 
πολύ  χάλια  κατάσταση,  ας  γ ίνουν  κα ι  κάποια  πράγματα  αρκεί  να  μην 
σπαταληθούν  και  να  μην  χρησιμοποιηθούν  ο ι  πόροι  όπως  έγινε  στο 
παρελθόν  μέσα  από  πελατειακά  συστήματα,  μέσα  από  προχειρότητα,  μέσα 
από  τέτοιες  δομές  που  σπατάλησαν  τεράστιους  πόρους  αλλά  ας  μην  λέμε 
ότι  αυτή  ε ίναι  μια  ενεργητ ική  . .γ ια  την  απασχόληση.  Τ ι  κάνει  αυτή  η 
πολιτ ική;  Λέε ι  ότι  όσα  έπαιρνε  ο  άνεργος  ως  επίδομα  ανεργίας  σε  επτά 
μήνες  θα  τα  πάρει  φθηνά  εργαζόμενος  σε  πέντε  μήνες  γ ια  να  κάνε ι  με 
φθηνό  κόστος  δ ιάφορες  υποδομές.  Δηλαδή  ε ίνα ι  αυτή  ενεργητ ική  πολιτ ική 
για την  απασχόληση;  

Είπε  η  υπουργός  παραδε ίγματα  κα ι  λέε ι  ότ ι  πλακόστρωση  στο  τάδε 
νησί .  Να  φτιάξουμε  ένα  στέγαστρο.  Μα  αυτές  ε ίνα ι  θέσεις  εργασίας  οι 
οποίες  ε ίναι  β ιώσιμες;  Είνα ι  ένα  επίδομα  εργασίας  το  οποίο  το  ονομάζουμε 
ως  κοινωνική  εργασία.  Θα  με  συγχωρέσει  η  υπουργός  αλλά  δεν  έχει  καμία 
σχέση  με  αυτό  που  ονομάζεται  κο ινωνικός  τομέας  κα ι  κοινωνικές 
επιχειρήσε ις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε  ορ ισμένες  χώρες  όπως  ε ίναι  η  Γαλλία  ο  κοινωνικός  τομέας  έχε ι  το 
10%  του  ποσοστού  εργαζομένων.  Είναι  το  10%  του  τομέα  των 
εργαζομένων,  ε ίναι  σοβαρές  δομές,  δεν  ε ίναι  πεντάμηνα  τα  οποία  να 
δουλέψουν  όσο  το  δυνατόν  περ ισσότεροι .  Ε ίνα ι  ο ι  κο ινωνικές  επιχειρήσεις, 
ο  κοινωνικός  τομέας  ένας  αυξανόμενος  τομέας,  ήταν  μια  ευκαιρία  κα ι 
πρόκληση  γ ια  την  Ελλάδα αλλά  δυστυχώς  φοβάμαι  ότ ι  πάει  να  εξαντληθεί 
σε ένα σύστημα ότι  πάρτε μερικές επιταγές πεντάμηνες.  

Γ ια να σκεφτούμε,  πέντε  μήνες εργασία με πληρωμή αμοιβή 625 ευρώ 
τον  μήνα,  δηλαδή  σημαίνε ι  στο  πεντάμηνο  ο  εργαζόμενος  όποιας  ηλ ικ ίας 
και  να  ε ίνα ι ,  θα  πάρει  3.125  ευρώ.  Σε  ένα  χρόνο  δηλαδή  που  θα  δουλέψει , 
12  μήνες  θα  πάρει  3.125  ευρώ  και  το  λέμε  αυτό  κοινωνική  εργασία;  Καμία 
σχέση.  Οι  κοινωνικές  επιχειρήσε ις  έχουν  κοινωνικό  στόχο,  έχουν 
περιβαλλοντ ικό  στόχο,  δεν  υποβαθμίζουν  την  εργασία,  δεν  λέει  να 
δουλεύουν  τσάμπα  οι  άνθρωποι  αλλά  βρ ίσκουν  πόρους  και  δημιουργούν 
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προϋποθέσεις  κα ι  όρους  ώστε  να  ε ίναι  βιώσιμες  θέσεις  εργασίας  μετά  από 
την  πρακτική  εξάσκηση.

Στην  Γερμανία  για  παράδειγμα  όταν  σημαίνει  κοινωνική  πολιτ ική  κα ι 
κοινωνική  εργασία   σημαίνει  δυο  χρόνια  εργασία  σε  επιχειρήσεις,  σε 
κοινωνικές  επιχειρήσεις  δημοτικές  ή  κοινωνικές  επιχειρήσε ις  να  αποκτήσε ι 
εμπειρ ία  ο  εργαζόμενος  που  ήταν  άνεργος,  να  αποκτήσε ι  υποστηρικτικές 
ικανότητες  που  δεν  ε ίνα ι  μόνο  απλώς  να  έχει  έναν  μισθό  πε ίνας  και  να  
μπορέσε ι  ε ί τε  στην  ίδ ια  κοινωνική  επιχείρηση  ε ίτε  σε  άλλη  κοινωνική 
επιχείρηση ε ίτε  ως μικρομεσαία επιχείρηση ε ί τε  άλλου  ε ίδους επιχείρηση να 
δημιουργήσει  μ ια β ιώσιμη θέση εργασίας.  Αυτό ε ίναι  ενεργητ ική  πολιτ ική.  

Το  ε ίχε  πε ι  και  η  υπουργός  δυστυχώς  σε  προηγούμενες  συναντήσεις,  
ε ίναι  μ ια  αμυντική  πολιτ ική  γ ια  να  μειώσουμε  κατά  3,  4%  την  έκρηξη  της 
ανεργίας αλλά δεν  ε ίναι  αυτό το ζητούμενο.

Οι  πόροι  λο ιπόν  πρέπει  να  επικεντρωθούν  σε  συγκεκρ ιμένους 
στόχους.  Θα  έλεγα  όμως  ότ ι  υπάρχει  και  μ ια  μεγάλη  ευθύνη  της 
περιφέρειας.  Εάν  η  περ ιφέρεια  ήξερε  ότ ι  πρέπει   μέσα  σε  ενάμιση  μήνα  να 
ε ίναι  έτοιμα  αυτά  τα  σχέδια  συνεργασία  φορέων  στα  νησιά,  συμπράξεις  γ ια 
να  μπορεί  να  κάνουν  προτάσεις  και  να  έχουν  και  επάρκε ια  μέσα σε  ενάμιση 
μήνα,  έχει  πολύ  μεγάλη  ευθύνη  η  περιφέρε ια .  Εάν  δεν  το  ήξερε  η  κύρια 
ευθύνη ε ίνα ι βέβαια του Υπουργείου.  

Αλλά  παρόλα  αυτά  ας  σοβαρευτούμε.  Σε  ενάμιση  μήνα  σε  νησιωτική 
περιφέρεια   ε ίναι  δυνατόν  να  γίνουν  αυτές  οι  συμπράξεις ,  να  γίνουν  20 
προτάσεις μέσα από συνεργασία,  διαβούλευση και  τα  λοιπά;  

Άρα  τ ι  φαίνεται ;  Ότ ι  πάλι  πάμε  να  διασπαθίσουμε,  να  σπαταλήσουμε 
πόρους πρόχε ιρα μετά από δυο χρόνια κρίσης σοβαρής,  να δώσουμε  όπως-
όπως  μερικά  λεφτά  για  επιδόματα,  επιταγές  ανεργίας  που  θα  τ ις 
ονομάσουμε επιταγές εργασίας.

Θέλω  να  πω  το  εξής.  Πρέπει  να  κάτσουμε  σοβαρά  ως  Περιφερειακό 
Συμβούλιο  κα ι  να  υπάρξε ι  μια  στρατηγική.  Εμείς  έχουμε  καταθέσε ι 
προτάσεις,  θα  τ ις  καταθέσω  ξανά  και  γραπτά  για  διάφορους  τομείς  που 
προϋποθέτουν  μεταρρύθμιση  της  οικονομίας  στο  Ν.  Αιγαίο  και  μια 
συνεκτική  πολιτ ική.  Αυτή  η  συζήτηση  δεν  έχε ι  γ ίνε ι .  Ε ίχαμε  κάνει  πριν  λ ίγο 
καιρό  συζήτηση  στο  Περιφερειακό  Συμβούλιο  και  ε ίπαμε  ότι  προηγεί ται  ένα 
σχέδιο  β ιωσιμότητας  οικονομικής,  κοινωνικής  και  περ ιβαλλοντ ικής  στο  Ν. 
Αιγαίο  απλώς  έγινε  μ ια  ανάθεση  μελέτης  κα ι  ούτε  αυτό  που  ε ίχαμε 
συμφωνήσει  ότ ι  να  έρθουν  μελετητές  και  να  συζητάμε  έγινε  εδώ  πέρα.  Στο 
τέλος  θα  έρθει  μ ια  μελέτη  και  δεν  θα  έχε ι  καμία  σχέση  με  αυτό  που 
ονομάζουμε συνδυασμός συμμετοχ ικός.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Η κυρία υπουργός έχε ι  τον  λόγο.
Κος                        :  
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Όταν τοποθετηθούν οι  περιφερειακοί  σύμβουλοι  θα τοποθετηθε ίτε  και  εσείς. 
(…)
Παρακαλώ πολύ.  Μετά θα τοποθετηθούν όλοι  κα ι  εσείς.  

Τον λόγο  έχε ι  η  κυρία υπουργός.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
Να  πω  δυο  λόγια  μόνο.  Αγαπητοί  φίλοι  και  φίλες,  μέλη  του  Περιφερειακού 
Συμβουλίου   ο ι  δ ιαφορές  οι  πολιτ ικές  ε ίναι  και  θεμιτές  κα ι  αναγκαίες  στην 
δημοκρατία.  Δεν  νομίζω  ότι  ακούσατε  από  εμένα  κανέναν  καταγγελτ ικό 
λόγο  αλλά  ε ίναι  πολύ  σημαντικό  και  επιτρέψτε  μου  να  το  πω  ότ ι  ε ίναι  
σημαντ ικό  ιδ ια ίτερα σε αυτή την  φάση να μην απαξιώνουμε και  πράγματα.  

Εγώ  στεναχωριέμαι  όταν  ακούω,  όταν  για  Α  πολιτ ικό  λόγο  μπορεί  να 
μην  συμφωνούμε  με  μια  πολιτ ική  η  οποία  ασκε ίται ,  ουσιαστικά  αυτό  να  το 
παίρνε ι  μπάλα  πάντα  και  να  μην  μπορέσουμε  να  συζητήσουμε  πάνω σε  ένα 
συγκεκρ ιμένο  πρόγραμμα  τ ι  υπάρχε ι  και  τ ι  δεν  υπάρχε ι  και  να  το 
απαξιώνουμε προκαταβολικά.

Δεν  ε ίναι  αλήθε ια ,  αγαπητέ  κ .  Χρυσόγελε  ότ ι  κα ι  ούτε  ε ίπα  πουθενά 
ότι  το  πρόγραμμα  κοινωφελούς  εργασίας  έχε ι  να  κάνε ι  με  την  βασική 
θεσμοθέτηση  της  κοινωνικής  οικονομίας  και  της  κοινωνικής  συνεταιρ ιστ ικής 
επιχείρησης.  Αυτό  ε ίναι ,  γ ι ’  αυτό  καταθέτουμε  για  πρώτη  φορά  σχέδιο 
νόμου  στην  Βουλή  και  θέλω  να  ελπίζω  ότι  μετά  από  δυο,  τρ ία ,  τέσσερα 
χρόνια  και  στην  χώρα  μας  ο  κοινωνικός  τομέας,  η  κοινωνική  οικονομία,  ο 
τρί τος  πυλώνας  στην  ο ικονομία  θα  απασχολε ί  όσο  στ ις  άλλες  χώρες,  
περίπου το  5,  6% του εργατ ικού δυναμικού.  

Γ ίνετα ι  μ ια  μεγάλη  αρχή  κα ι  νομίζω  ότ ι  εάν  βγαίνε ι  ένα  μήνυμα 
σήμερα  από  το  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο…για  μια  άλλη  βιώσιμη  ανάπτυξη 
πρέπει  να  αλλάξουμε  κα ι  εμείς οι  ίδ ιοι .  Πρέπει  να  αλλάξουμε  στον  τρόπο με 
τον  οποίο  εκφέρουμε  τον  πολιτ ικό  μας  λόγο,  στον  τρόπο  με  τον  οποίο 
συνεργαζόμαστε κα ι  στον  τρόπο με τον  οποίο δ ιαφωνούμε.  

Είναι  πολύ  σημαντικό  πρώτα-πρώτα  να  παραδεχόμαστε,  να 
κοιτάζουμε  ιστορικά  και  να  μαθαίνουμε  από  το  παρελθόν  μας.  Ότι  έχουν 
γίνε ι  λάθη  έχουν  γ ίνε ι  πολλά  λάθη.  Δεν  κερδίζουμε  τ ίποτα  από  το  να  μην 
αναλύουμε τα λάθη και  να βγάζουμε τα συμπεράσματα.  

Το  EQUAL πήγε  πάρα  πολύ  καλά.  Ήταν  μια  πάρα  πολύ  σημαντ ική 
παρέμβαση.  Το  ίδιο  και  άλλα  προγράμματα.  Άλλα  δεν  πήγαν  καλά.  Δεν  
ε ίναι  όλα  άσπρα  ή  μαύρα.  Νομίζω  ότι  ένα  από  τα  πράγματα  που  πρέπει  να 
μάθουμε  και  αυτή  η  κρίση  μας  βοηθάε ι  να  μαθαίνουμε  ε ίναι  να  μαθαίνουμε 
μέσα  από  την  πορε ία  μας  κα ι  να  αναδε ικνύουμε  τα  θετικά  κα ι  τα  αρνητ ικά 
και  στην  πορε ία  κάθε  λαού,  κάθε  κοινωνίας  υπάρχουν  κα ι  θετ ικά  και 
αρνητ ικά  μέσα  σεβόμενοι  τ ις  διαφορές  μας  στην  προσέγγιση  στην  συνολική 
πολιτ ική.  

Θα  ήθελα  τουλάχιστον  από  την  δική  μας  την  μεριά,  θα  ε ίμαι  η 
τελευταία  που  θα  πω  ότι  δεν  έχουν  γίνε ι  καθυστερήσεις,  θα  ε ίμαι  η 
τελευταία που θα πω ότι  όλοι  ο ι  πόροι  ακόμα κα ι  αυτούς τους οποίους  αυτή 
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την  στ ιγμή  υπογράφουμε  εμείς  θα  ε ίναι  μέχρ ι  το  τελευτα ίο  ευρώ 
αποτελεσματικοί ,  αλλά  πιστεύω  ακράδαντα  ότι  εάν  δεν  φοβηθούμε  να 
αναδε ικνύουμε  συγκεκρ ιμένα  προβλήματα  και  να  μιλάμε  για  συγκεκριμένες 
λύσεις,  αυτός το  τόπος δεν  θα πάει  μπροστά.  

Άρα  από  την  δ ική  μου  την  μερ ιά  και  κλε ίνω  εδώ  γ ια  να  υπογράψουμε 
αυτό  το  πρωτόκολλο,  θα  ήθελα  να  ξέρετε  ότ ι  σε  όλη  αυτή  την  πορεία  με  τα  
προγράμματα  που  ήδη  τρέχουν,  ήδη,  παραδείγματος  χάρη,  κύρ ιε  Κόκκινε 
έχουν  προκηρυχθεί  ένα  πολύ  μεγάλο  μέρος,  13  εκατ.  περ ίπου  χωρίς  τα 
τοπικά  ολοκληρωμένα  προγράμματα  για  την  Περιφέρεια  Νοτίου  Αιγα ίου, 
συν  άλλα  πέντε  τώρα,  τρέχουμε  ακριβώς  για  να  στηρίξουμε  όσο  μπορούμε 
την  εργασία  αυτή  την  δύσκολη  στ ιγμή  και  αντ ιμετωπίζοντας  προγράμματα 
τα  οποία  ε ίναι  υπαρκτά  και  σημαντικά  και  θεσμικά  και  γραφειοκρατικά  κα ι 
στην  υλοποίηση και  ελεγκτ ικά.  

Υπογράφοντας  αυτό  το  πρωτόκολλο  συνεργασίας  πραγματικά  θέλω 
να  ανοίξουμε  έναν  δ ίαυλο  συνεργασίας  προκε ιμένου  σε  πολύ  σύντομο 
χρονικό  διάστημα  να  υλοποιήσουμε  σωστά  αυτά  τα  προγράμματα 
μαθαίνοντας από το παρελθόν  αλλά κοιτάζοντας το μέλλον  με αισιοδοξ ία .

Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  την  κυρ ία  υπουργό.  Σαν  Περιφερειακό  Συμβούλιο  θα  θέλαμε 
πάλι  να  ε ίναι  σύντομα  κοντά  μας  γ ια  ένα  καινούργιο  πρωτόκολλο 
συνεργασίας επιπλέον.  Με δ ιπλάσια χρήματα.  Ευχαριστούμε.  

Ο κ.  Περιφερε ιάχης έχε ι  τον  λόγο.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Κύριε Πρόεδρε όπως ε ίπα στην  πρωτολογία μου αυτή ε ίναι  μ ια διαδικασία η 
οποία  ακολουθήθηκε  σε  όλη  την  χώρα  και  πρέπει  να  πούμε  μιας  κα ι 
αποχωρεί  η  κυρία  υπουργός,  να  πούμε  ότι  ε ίχε  το  θάρρος  σήμερα  στο 
Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  η  κυρ ία  υπουργός  να  προσέλθει  μιας  και  πρέπει 
να  πω  ότι  ε ίναι  από  τους  υπουργούς  που  αποφάσισαν  να  αποκεντρώσουν 
και  τ ις  αρμοδιότητες  και  τους  πόρους  που  έχουν  να  κάνουν  με  την 
διαχείρ ιση των προγραμμάτων.

Επίσης  να  πω  ότ ι  η  μάχη  η  οποία  δόθηκε  για  να  αυξηθεί  το  ποσό  το  
οποίο αναλογούσε  στο  Ν.  Αιγαίο το  αρχικό  να  φανταστεί τε  ότ ι  ξεκίνησε  από 
700.000 και  έφτασε στα 5,5  εκατ. .  Η κατανομή ε ίχε γ ίνε ι  πολύ παλαιότερα.  

Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  η  εργασία  σ ’  ένα  μεταβαλλόμενο 
παγκοσμιοποιημένο  περιβάλλον  αποτελε ί  βασικό  αγαθό  της  ανθρώπινης 
ύπαρξης.  Η  απουσία  της   οδηγεί  σε  ρήξη  του  κοινωνικού-  οικονομικού 
συστήματος,  όπου σε  πολλές  περιπτώσεις  φτάνει  σε  ισχυρές  οικονομίες  κα ι 
η ανεργία αποτελε ί  την  μάστιγα του 21 ο υ  α ιώνα.  

Στη  σημερινή  συγκυρία  εμε ίς  ε ίμαστε  απόλυτα  πεπεισμένοι  πως  οι 
Περιφέρε ιες  μπορούν  να  διαδραματίσουν  σημαντικό  ρόλο  στην 
αντιμετώπιση  των  προκλήσεων  της  ο ικονομικής  και  της  χρηματοδοτικής 
κρίσης  αλλά  κα ι  των  αλλαγών  ο ι  οποίες  συντελούντα ι  σε  παγκόσμιο 
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επίπεδο  έχοντας  σαν  επίκεντρο,  εάν  θέλετε ,  την  κρίση,  την  ύφεση  και 
βεβαίως την  αύξηση της ανεργίας.  

Αγαπητοί  συνάδελφοι  οι  αυτοδιοικητικο ί  θεσμοί  όντας  πλησιέστεροι 
στους  πολίτες  κα ι  τ ις  επιχειρήσεις,  έχουν  με  την  πολυετή  εμπειρ ία  τους,  τη 
δυνατότητα  να  υλοποιήσουν  προγράμματα  και  να  αναλάβουν  δράση για  την 
απασχόληση  με  πιο  συγκεκριμένη  στόχευση,  μιας  κα ι  έχουν  τη  δυνατότητα 
να  έχουν  γνώση  του  χώρου,  να  εντοπίζουν  κατά  τόπους  τ ις  ανάγκες  και  να 
ενεργούν  άμεσα  και  π ιο  αποτελεσματικά  σε  συνεργασία  με  τους 
κοινωνικούς  εταίρους,  δίνοντας  οντότητα  στην  ούτως  ή  άλλως  απαραίτητη 
διαδικασία  της  πολυεπίπεδης  παρέμβασης  για  την  καλύτερη  αξιοποίηση 
των  πόρων  βασιζόμενη  στην  αρχή  της  επικουρικότητας  και  απορρίπτοντας 
προκατασκευασμένες γραφειοκρατικές λύσεις.

Κρίνουμε  ζωτικής  σημασίας  γ ια  τη  διασφάλιση  της  αξίας  των 
παρεμβάσεων  και  κυρίως  την  αποτελεσματικότητα  τους,  τη  συνέργε ια  των 
προγραμμάτων  που  έχουν  τον  ίδ ιο  σκοπό.  Επειδή  αναφέρθηκε  ο  κ . 
Συρμαλένιος  προηγουμένως  γ ια  τον  υπουργό  Αγροτικής  Οικονομίας  κα ι 
Ανάπτυξης,  αντ ίστοιχο  πρόγραμμα  κα ι  αντίστοιχη  δ ιαδικασία  θα 
ακολουθήσουμε  κα ι  με  το  Υπουργείο,  όπως  επίσης  κα ι  με  το  Υπουργε ίο 
Παιδείας γ ια  την  δια β ίου μάθηση.  

Γ ιατί  αυτό;  Γ ιατί  ο  συντονισμός,  η  αλληλεπίδραση  κα ι  η 
συμπληρωματικότητα  των  προγραμμάτων  αυτών,  μια  και  έχουν  σαν 
αντικε ίμενο την  κατάρτιση,  την  ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων.

Αντ ιστοίχως  τέτο ια  προγράμματα  πρέπει  να  ξέρετε  ότι  υλοποιούνται 
σε  ευρωπαϊκό  επίπεδο  και  δεν  ε ίναι  προγράμματα  τα  οποία  αφορούν  μόνο 
την  Ελλάδα.  Προγράμματα  τοπικά,  σύμφωνα  απασχόλησης  έχουν 
υπογραφεί  σε  όλες  τ ις  ευρωπαϊκές  χώρες.  Εμε ίς  λοιπόν  να  αποφασίσουμε, 
θέλουμε  να  ε ίμαστε  μέσα  ή  θέλουμε  να  ε ίμαστε  απέξω;  Θα  ακολουθούμε 
τους  κανόνες  της  …ή δεν  θα  τους  ακολουθούμε;  Εάν  μπορούμε  πραγματικά 
να  έχουμε  μια  πορεία  μοναχικού  καβαλάρη  και  έχουμε  αυτή  την  δυνατότητα 
και  την  αυτάρκε ια να το κάνουμε.  

Τα  Τοπικά  Σχέδια  Απασχόλησης  καθώς  κα ι  τα  προγράμματα 
Κοινωφελούς  χαρακτήρα  μπορούν,  σε  αυτή  την  συγκυρία,  να  αποτελέσουν 
την  ευκαιρία  γ ια  συνεργασία  των  τρ ιών  επιπέδων  διακυβέρνησης  (Εθνικού-
Περιφερε ιακού-Τοπικού) ,  προκε ιμένου  να  συγκλίνουν  στο  Στρατηγικό 
Σχέδιο  της  Περιφέρε ιάς  μας  κα ι  να  χαράξουμε  νέες  πολιτ ικές  απασχόλησης 
και  επιχειρηματικότητας  με  έμφαση  στις  κα ινοτόμες  δράσεις  με  την 
ανάπτυξη  επιμέρους  πολιτ ικών  κα ι  τη  δημιουργία  υποστηρικτικών 
μηχανισμών,  χρηματοδοτικών  εργαλείων κα ι  νέων  μορφών απασχόλησης.

Αγαπητοί  συνάδελφοι  εμε ίς  πιστεύουμε  πως  τα  προγράμματα  αυτά 
πρέπει  να διαχειρ ιστούν σε τοπικό επίπεδο.  

Θέλουμε  τα  προγράμματα  αυτά,  γ ι ’  αυτό  και  παίρνουμε  την  ευθύνη, 
να  ε ίναι  ππροσαρμοσμένα  στο  χώρο  μας  κα ι  τ ις  ιδ ια ι τερότητες  μας,  γ ιατί  η  
Περιφέρε ια Νοτίου Αιγα ίου λόγω της νησιωτικής της μορφολογίας καθώς κα ι 
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των  δ ιαφορικών  ταχυτήτων  ανάπτυξης  των  πολυάριθμων  νησιών  μας, 
χαρακτηρίζεται  και  από  ιδια ιτερότητες  και  ευκαιρίες ,  δυνατότητες  που 
διαμορφώνουν  ένα  σύνθετο  αναπτυξιακό  περιβάλλον  σε  ευρωπαϊκό  και 
μεσογε ιακό επίπεδο.  

Η  «ανάμε ιξη»  των  χαρακτηριστικών  της  γεωγραφικής  ασυνέχε ιας,  της 
διπλής  απομόνωσης,  της  πολυδιάσπασης  του  χώρου  αλλά  κα ι  της 
μοναδικής  πολιτ ισμικής  ταυτότητας,  συνθέτουν  την  ε ικόνα  του 
συγκεκρ ιμένου χώρου.

Σύμφωνα  με  αυτά  τα  δεδομένα  στο  σημε ίο  αυτό θα  ήθελα  να  θέσω σε 
όλους  μας  κάποιους  προβληματισμούς,  γ ιατί  αγαπητοί  συνάδελφοι  έχω  την 
αίσθηση  ότ ι  κάποιοι  σε  αυτή  την  αίθουσα  εδώ  μέσα  θέλουν  να 
εθελοτυφλούν.  

Σε  μια περίοδο  βαθιάς οικονομικής  κρίσης  και  ύφεσης όχι  μόνο  για  τη 
χώρα μας αλλά κα ι  γ ια  το  σύνολο  του  ευρωπαϊκού χώρου  και  βεβαίως μιας 
κρίσης  η  οποία  έχε ι  και  κοι νωνικο-ο ικονομικό   αντ ίκτυπο  εμείς  πρέπει  να 
χαράξουμε  την  δική  μας  πορεία εκπονώντας  αυτό το  περίφημο  αναπτυξ ιακό 
πρόγραμμα της Περιφέρειας Ν.  Αιγα ίου.

Γ ιατί ;  Γ ιατί  αγαπητοί  συνάδελφοι  εμείς  βλέπουμε  με  διαφορετ ικό  μάτι 
το  αναπτυξιακό  μέλλον  της  περιοχής  μας  κα ι  αυτό  γιατ ί  έχουμε  συναίσθηση 
της πραγματικότητας.  

Αλήθε ια  πιστεύω  κανείς  ότ ι  μπορε ί  ακόμα  να  αντέξει  το  σημερινό 
αναπτυξ ιακό μοντέλο με τη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού   στον  τόπο μας;

Αλήθε ια ,  έχε ι  συνειδητοποιηθε ί  ότι  υπάρχουν  σημάδια,  όχι  τώρα, 
έχουν αρχίσε ι  εδώ και  αρκετά χρόνια,  παρακμής αυτού του μοντέλου;

Μπορούμε  να  συνεχ ίσουμε  να  λε ιτουργούμε  ως  κοινωνία  με  όρους 
παρελθοντ ικούς  κα ι  αναπτυξ ιακά  πρότυπα  που  έχουν  πλέον  χάσει  τη 
δυναμική τους;

Αυτή ε ίνα ι μια αλήθεια .  
Αγαπητοί  συνάδελφοι  κατέβαινα  πριν  τρεις,  τέσσερις  ημέρες  από  την 

Πάτμο  προς  τα  κάτω  και  το  καράβι  ήταν  γεμάτο  κόσμο  τον  οποία  δεν 
γνώριζα.  Ρώτησα  λοιπόν  μερικούς  από  αυτούς,  «Με  συγχωρείτε ,  πάτε  γ ια 
διακοπές;  Που;  Σε  ποιο  νησί ;».  Μου  ε ίπαν  ότ ι  πάμε  στην  Ρόδο  γιατ ί 
ψάχνουμε να βρούμε δουλε ιά .  

Καταλαβαίνετε  ότι  το  μοντέλο  το  οποίο  αναπτύχθηκε  του  μαζ ικού 
τουρισμού έχε ι  δημιουργήσει  τ ις  προϋποθέσεις  αυτή  την  στιγμή,  αγαπητέ  κ . 
Χρυσόγελε,  με  τον  αγώνα  μας,  την  προσπάθειά  μας  αυτή  την  στ ιγμή  η 
Περιφέρε ια  Ν.  Αιγαίου  να  ε ίναι  μ ια  ελπίδα  να  λύσει  όχι  μόνο  προβλήματα 
ανεργίας  στην  χώρα  μας  αλλά  να  λύσε ι  και  προβλήματα  ο ικονομικά  με  την  
αύξηση των  εσόδων.  

Δουλέψαμε,  παλέψαμε  γ ι ’  αυτό  τον  σκοπό  κα ι  το  λέω  με 
υπερηφάνε ια .  Γ ια  κάποιους  ο ι  οποίο ι  εμφανίστηκαν  και  καλώς 
εμφανίστηκαν  και  εκφράζοντα ι  και  καλώς  εκφράζονται  να  έχουν  όμως 
γνώστη  του  χώρου.  Παρεξηγήθηκε  προηγουμένως  ο  συνάδελφός  μου  ο 
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Πρόεδρος  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  ο  κ .  Γκούφας  γ ιατί  ε ίπε  ότ ι  εμείς 
μένουμε  εδώ,  ιδρώνουμε  εδώ,  ματώνουμε  εδώ,  πονάμε  εδώ.  Κάποιοι  άλλοι 
διαμένουν σε άλλα κέντρα στην  πρωτεύουσα.  Και  καλώς διαμένουν.  

Κύριε  Χρυσόγελε  το  παρεξηγήσατε  όμως.  Το  παρεξηγήσατε  όμως 
γιατ ί  εσε ίς  όταν  πονάτε  γ ια  την  υγε ία  έχετε  την  δυνατότητα  στην  Αθήνα  να  
πάτε  στο  οποιοδήποτε  κέντρο  να  βρε ίτε  περίθαλψη.  Αυτά  κ.  Χρυσόγελε  γ ια  
να  μην  μας  κάνετε  μαθήματα.  Δεν  δεχόμαστε  μαθήματα.  Να  έρθετε  να 
με ίνετε  εδώ,  να πονέσετε  εδώ.  Αυτή ε ίναι  η  ιστορ ία. 

Έτσι  γ ια  να  καθαρίζουμε  τα  πράγματα  γιατ ί  ξέρετε ,  επειδή  υπάρχε ι 
και  η  ανοχή  και  επειδή,  εν  πάση  περιπτώσει ,  ο  καθένας  μπορεί  να 
εκφράζεται  σε  αυτό  το  συμβούλιο  άνετα  και  να  λέε ι  ότι  θέλει  χωρίς  να  
παίρνε ι  απάντηση,  πρέπει  να δίνονται  και  οι  απαντήσεις.  

Έλεγα  λοιπόν  το  αναπτυξ ιακό  μοντέλο  το  οποίο  πρέπει  να 
καλλιεργήσουμε  πρέπει  να  λαμβάνει  υπόψη  του  την  ιδ ια ιτερότητα  του 
χώρου  κα ι  βεβαίως  να  λαμβάνει  υπόψη  και  τα  ποιοτ ικά  κα ι  τα  ποσοτικά 
χαρακτηριστ ικά τα οποίο πρέπει  να έχε ι  αυτή η  ανάπτυξη.  

Είναι  καιρός να  δ ιασυνδέσουμε  τα  παραγωγικά  μας πλεονεκτήματα  με 
μια  δυναμική  σχέση  αλληλεπίδρασης  και  αλληλοτροφοδότησης.  Να 
σχεδιάσουμε   δημόσιες  πολιτ ικές  και   να  προγραμματίσουμε  δράσεις  που  
 να  συνδέονται  με  τη  δομή  και  τη  διάρθρωση  του  παραγω γικού  μας 
συστήματος,  προκε ιμένου  μέσα  από  τη  βελτ ίωση  αλλά  κα ι  τη  δ ιασύνδεση 
των  νευραλγικών  μας  κλάδων,  όπως  ε ίναι  η  Γεωργία,  όπως  ε ίνα ι  ο  
Τουρισμός,  όπως  ε ίναι  οι  Υπηρεσίες  και  γ ιατ ί  όχι  και  οι  Κατασκευές,  να 
δημιουργηθε ί  μία δυναμική βέλτιστης οικονομικά κα ι  κο ινωνικά απόδοσης.

Είναι  κα ιρός  να  προτάξουμε  πολιτ ικές   που  θα  οδηγήσουν  στην 
απελευθέρωση  του  αναπτυξ ιακού  δυναμικού  της  περ ιφέρειάς  μας.  Να 
ξεφύγουμε   από  τη  λογική  της  απλής  μεταφοράς  πόρων  κα ι  μάλιστα 
κοινοτ ικών  και  να  λε ιτουργήσουμε  στη  λογική  της  επένδυσης  στο 
Ανθρώπινο Κεφάλαιο της και  της πρόσβασης στην  Κοινωνία της Γνώσης.

Να  αξιοποιήσουμε  στο  έπακρο  κάθε  πόρο,  ε ί τε  εθνικό,  ε ί τε  κο ινοτικό, 
ε ί τε  δικό  μας,  αποσκοπώντας  στην   ανάπτυξη  κα ι  την  ενσωμάτωση  στον 
παραγωγικό  κα ι  κο ινωνικό   ιστό  των  νησιών  μας  των  νέων  τεχνολογιών, 
της  γνώσης,  της  κα ινοτομίας  και  της  πληροφόρησης.  Συνιστώσες  που 
αποτελούν  βασικές  προϋποθέσεις  γ ια  την  αναβάθμιση  του  αναπτυξιακού 
ρόλου  και  τη  συμβολή  της  Περιφέρειάς  μας  στην  αύξηση  της  απασχόλησης 
και  της  επίτευξης  της  πραγματικής  σύγκλισης  σε  ενδοπεριφερειακό 
επίπεδο.

Στο  πλαίσ ιο  της  αναπτυξιακής  μας  στρατηγικής  ε ίναι  αδήριτη  η 
ανάγκη  της  συνεργασίας  μας  με  όλους  τους  φορε ίς  που  συμβάλλουν  στην  
οικονομική κα ι  κο ινωνική αναπτυξ ιακή της περιφέρε ιάς μας.

Είναι  πολύ  σημαντικό  όλοι  μαζ ί ,  Περιφέρε ια ,  Δήμοι ,  Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου,  Παραγωγικοί  φορείς,  Κοινωνικοί  ετα ίροι ,  επιχειρήσεις,  ΟΑΕΔ,  να 
οικοδομήσουμε  από κοινού  ένα  ε ίδος  «Κοινωνικού  Συμβολαίου»   με   σκοπό 
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τη  χάραξη  και  εφαρμογή  δράσεων  γ ια  την  απασχόληση  σύμφωνα  με   τ ις 
ανάγκες  των  τοπικών  μας  κοινωνιών  και  τα  χαρακτηριστ ικά  της 
περιφερειακής μας  οικονομίας.

Είναι  πολύ  σημαντικό  να  ξεφύγουμε  από  τ ις  στείρες  λογ ικές  του 
παρελθόντος  με  τον  κατακερματισμό  κα ι  την  πολυδιάσπαση  των  τοπικών 
μας  δυνάμεων,  πρακτ ικές  που  μας  οδήγησαν  στο  χε ίλος  του  γκρεμού  ως 
χώρα.

Είναι  καιρός  να  περάσουμε  από  τη  δ ιαχείρ ιση   αποσπασματικών 
πολιτ ικών  στην  ανάπτυξη  στοχευμένων   πολιτ ικών,  με  ολοκληρωμένες 
παρεμβάσεις  και  εξορθολογισμό  των  δαπανών.  Μόνο  ενοποιώντας  τ ις 
δυνάμεις  μας  μπορούμε  να  πετύχουμε  τους  στόχους  μας  και  να 
αποδομήσουμε  τα  εμπόδια  που  παρουσιάζοντα ι  κατά  την  εφαρμογή  των 
πολιτ ικών μας.

Οι  ρόλοι  ε ίναι  διακρ ιτο ί :  Η  Περιφέρεια  μέσα  από  τον  αναπτυξ ιακό  της 
χαρακτήρα  σχεδιάζει  οριζόντ ιες  δράσεις .  Οι  τοπικές  αρχές  
 προγραμματίζουν  και  από  κοινού  συνεργάζοντα ι   με  τ ις   παραγωγικές 
τάξε ις  κα ι  τους  κοινωνικούς  εταίρους  γ ια  την  υλοποίηση   συγκεκρ ιμένων 
δράσεων  στην  κατεύθυνση  μίας  ολοκληρωμένης  προσέγγισης  της 
περιφερειακής  β ιώσιμης ανάπτυξης  κα ι  όχι  μ ίας επιδοματικής επιχορήγησης 
των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούντα ι  στην  περιφέρε ια .

Σήμερα,  ως  Περιφερειακό  Συμβούλιο  ε ίχαμε  την  δυνατότητα  να 
ακούσουμε  την  υπουργό  να  αναπτύσσει  τ ις  προτάσεις  τ ις  οποίες  κατέθεσε. 
Προτάσεις  τ ις  οποίες  εμείς  θα  αξιολογήσουμε  κα ι  βεβαίως  θα 
αξιοποιήσουμε κα ι  θα εκμεταλλευτούμε.  

Ευελπιστούμε  ότ ι  ο ι  πόροι  ο ι  οποίοι  δ ιασφαλίζοντα ι ,  αυτοί  οι  πόροι 
να  έχουν  μια  δυναμική  ανατροφοδότηση  από  πλευράς  Υπουργε ίου  κάτι  το 
οποίο  δεσμεύτηκε  ότι ,  εν  πάση  περιπτώσει ,  εάν  κατατεθούν  καινούργιες 
προτάσεις θα δούμε πως θα συνδράμουμε και  θα καλύψουμε.  

Θέλουμε  λοιπόν  να  δ ιασφαλίσουμε  περ ισσότερους  πόρους  καθώς  οι 
ανάγκες  της  πολυνησιακής  μας  περ ιφέρειας  ε ίναι  μεγάλες.  Οι  αναπτυξ ιακές 
προκλήσεις  ακόμα  μεγαλύτερες  κα ι  οι  δ ιατιθέμενοι  πόροι  ε ίναι  δυσανάλογοι 
των παραπάνω συνιστωσών.  

Από την  πλευρά μας εμείς πιστεύω ότι  μπορούμε  να  δεσμευτούμε   ότ ι  
αυτούς  τους  στόχους  τους  οποίους  θα  θέσουμε   γ ια  την  υλοποίηση  αυτών 
των  προγραμμάτων θα τους  πετύχουμε,  όχ ι  μόνο  απορροφώντας  το  σύνολο 
των  πόρων  αλλά  κα ι  δημιουργώντας  ένα  ευνοϊκό  περιβάλλον  για  την 
επιτυχή εφαρμογή τους.

Όλοι  μαζί ,  Αυτοδιοίκηση  1 ο υ και  2 ο υ  Βαθμού,  επιχειρήσε ις , 
εργαζόμενοι ,  κο ινωνικοί  ετα ίροι  θα  καταφέρουμε  να  χτίσουμε  ένα  νέο 
αναπτυξ ιακό  υπόβαθρο  στο  Ν.  Αιγα ίο,  αξιοποιώντας  ότι  π ιο  πολύτιμο 
διαθέτει  η  περιοχή  μας,  το  Ανθρώπινο  Κεφάλαιο  που  αποτελεί  τον  βασικό 
πυλώνα  της  αναπτυξ ιακής  μας  δ ιαδικασίας.  Το  έμψυχο  δυναμικό  της 
Περιφέρε ιας  μας  σε  συνδυασμό  με  τα  συγκριτ ικά  πλεονεκτήματα  των 
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νησιών  μας   θα  αποτελέσουν  τη  ατμομηχανή  της  περ ιφερειακής  μας 
ανάπτυξης,

Η αντιμετώπιση της ανεργίας,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  με  την  ενίσχυση  
 της  απασχόλησης  σε  τοπικό  επίπεδο  αποτελεί  ένα  από  τα  μεγάλα  μας 
στοιχήματα  τα  οποία  πρέπει  να  κερδίσουμε.   Τα  περιθώρια  έχουν  στενέψει , 
ο ι  ευκαιρίες  μειώνονται  κα ι  ε ίναι  ελάχιστες  έως  μηδαμινές,  οι  δ ιαθέσιμοι 
πόροι  μειώνοντα ι  συνεχώς  κα ι  οι  εποχές  των  παχιών  αγελάδων  αποτελούν 
πια μακρινό παρελθόν.  

Ξέρουμε  πως η  μόνη  λύση ε ίναι   να  πάρουμε  τ ις  τύχες  του  τόπου  μας 
στα  χέρια  μας   και  να  αυτενεργήσουμε  όσο  φυσικά  μας  το  επιτρέπει  το 
γραφειοκρατικό και  αρτηριοσκληρωτικό κράτος.

Εμείς τολμούμε  σήμερα εγκαινιάζοντας κα ι  αυτή την  συνεργασία με το 
Υπουργείο,  γ ιατ ί  πρέπει  να  το  πω  και  το  ε ίπα  κα ι  στην  αρχή  ότ ι  πρέπει  η 
αποκέντρωση να  γίνε ι  συνολικά  και  από όλα τα υπουργε ία κα ι  όχ ι  μόνο  από 
μερ ικά.  

Σε  ότ ι  αφορά  την  δ ιαχείρ ιση  πιστεύω  ότι  δ ιαθέτουμε  μια  μεγάλη 
εμπειρ ία  στην  δ ιαχείρ ιση  παρεμφερών  προγραμμάτων,  όπως  ήταν  οι 
Τοπικές  Πρωτοβουλίες  Απασχόλησης,  η  Κοινοτική  Πρωτοβουλία  Equal ,  τα 
Αστικά  Ολοκληρωμένα  Προγράμματα,   ε ίμαστε  έτοιμοι  να  αναλάβουμε  την 
εφαρμογή  των  νέων  προγραμμάτων  απασχόλησης  προσαρμόζοντας  τα  στ ις 
τοπικές μας ανάγκες και  τ ις  αναπτυξιακές μας ιδ ια ιτερότητες.  

Τόσο  επιχειρησιακά  όσο  κα ι  οργανωτικά  ε ίμαστε  έτο ιμοι  γ ια  να 
σχεδιάσουμε  την  εφαρμογή  αυτών  των  προγραμμάτων.  Βεβαίως  πρέπει  να 
τρέξουμε και  θα τρέξουμε.  

Στόχος  μας  ε ίνα ι  να  συμβάλλουμε  στη  δημιουργία  νέων  θέσεων 
εργασίας,  στην  ανάπτυξη  κα ινοτόμων  επιχειρήσεων  και   στη  στήριξη  του 
τομέα  της   κοινωνικής  οικονομίας  με  τη  δημιουργία  νέων  μορφών 
απασχόλησης.  

Θέλουμε  όσο  το  δυνατό  περισσότεροι  ενεργοί  πολίτες  να  έχουν 
δουλειά.  Προσδοκάμε ο δείκτης της ανεργίας στην  Περιφέρε ιά   μας να πέσει 
σε  μονοψήφιο  αριθμό,  γ ιατί  σίγουρα  θα  ήταν  ουτοπικό  να  πούμε  πως  θα 
εξαλε ιφθεί  τελε ίως.
Για  μας  η  απασχόληση  δεν  σταματά  με  τα  προγράμματα  του  Υπουργε ίου 
Εργασίας.  Αποτελούν  μέρος  της  συνολικότερης  μας αναπτυξιακής πολιτ ικής 
με  επίκεντρο  τη  διασφάλιση  της  εργασίας,  γ ιατ ί   γ ια   εμάς  η  εργασία 
αποτελε ί  αναφαίρετο  δικα ίωμα  όλων  μας.   
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  τον  κ .  Περ ιφερε ιάρχη.  Θέλω  να  κάνω  μια  διευκρ ίν ιση  σας 
παρακαλώ  πολύ.  Δεν  κατηγορούμε  κάποιον  που  κατοικε ί  στην  Αθήνα.  Θα 
απαντήσετε  κ .  Χρυσόγελε.  Θα  σας  δώσω  τον  λόγο.  Απλώς  εμε ίς  που 
μένουμε  στο  Αιγα ίο  και  παίρνω  την  πατρίδα  μου  την  Νάξο  ή  την  Σαντορίνη 
ή  την  Μήλο  ή  την  Άνδρο  ή  την  Κάλυμνο  για  να  μετακινηθεί  κάποιος  με  τ ις  
υπάρχουσες  συγκοινωνίες  θέλε ι  δυο  μέρες  να  έρθει  κα ι  άλλες  δυο  να  πάει ,  
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τέσσερις ημέρες κα ι  θέλω λοιπόν,  ε ιδ ικά σε περ ίοδο εορτών  να προσέχουμε 
όταν  ζητάμε  έκτακτο  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο.  Σε  αυτό  θα  αντ ιδρώ  και  θα 
το λέω.  Δεν  ε ίναι  εύκολες οι  μετακινήσε ις .  Αυτή ε ίναι  η άποψή μου.  

Ο  κ.  Χρυσόγελος  έχει  θέσει  θέμα  επί  προσωπικού,  θα  ε ίστε 
σύντομος.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Σύντομος.  Είνα ι  αλήθε ια  ότ ι  εγώ  μένω  στην  Αθήνα  αλλά  η  καταγωγή  μου 
ε ίναι  από  νησί  και  πάνω  από  τριάντα  χρόνια  δουλεύω  εθελοντ ικά  για  τα 
προβλήματα των  νησιών.  Εγώ δεν  ε ίμαι  επαγγελματικό  κομματικό στέλεχος, 
δουλεύω στην  κανονική  μου  ζωή  κα ι  διαθέτω από το  ε ισόδημά  μου  κα ι  από 
τον  χρόνο μου να έρθω να βοηθήσω το Νότιο Αιγαίο.

Χαίρομαι  πάρα  πολύ  που  το  κομμάτι  του  παλαιού  πολιτ ικού 
συστήματος  κα ι  του  παλαιού  πολιτ ικού  προσωπικού  αναγνωρίζε ι  έστω  και 
έμμεσα ότι  αυτό το  μοντέλο  ανάπτυξης  που ακολουθήσανε  στο  Νότιο  Αιγαίο 
έχει  αποτύχε ι .  Δεν  ήμασταν  εμείς  που  χρεοκοπήσαμε  όμως  αυτή  την 
περιοχή.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ανοίγει  κατάλογος  γ ια  τοποθετήσεις.  Παρακαλώ  πολύ.  Κύριος  Ζωγραφίδης. 
Άλλος;  Μουτάφη.  Δαδάος.  Έχω  γράψει  Ζωγρφίδη,  Μουτάφη,  Δαδάος, 
Σιγάλας,  Περδικάρης,  ο  κ .  Πουσσαίος.  Ποιος άλλος  ε ίναι ;  

Ο κ.  Ζωγραφίδης.  
Κος ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ:
Κύριε  Πρόεδρε  πριν  αρχίσω  την  ομιλ ία  μου  θέλω  να  κάνω  δυο 
επισημάνσεις .  Πρώτον  ότι  η  συμφωνία  υπογράφτηκε  πριν  ολοκληρωθεί  η 
συζήτηση,  άρα  ε ίναι  ένα  πρωθύστερο  σχήμα  το  οποίο  προσβάλει  το 
δημοκρατικό  όργανο που λέγεται  Περιφερε ιακό Συμβούλιο.

Δεύτερον.  Γ ια  πολλοστή  φορά  ο  αγαπητός  φίλος  κ .  Περ ιφερειάρχης 
παίρνε ι  ένα  ύφος  και  κτυπάει  τα  χέρια  του  στην  έδρα  που  δημιουργεί , 
νομίζε ι  ότ ι  ε ίναι  δάσκαλος του 1950 ή ξέρω εγώ επιλοχ ίας του 1960.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο χρόνος μετράε ι ,  έχετε  τρία λεπτά.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Σε ότι  αφορά την  υπογραφή,  η  υπογραφή έχει  γ ίνε ι  με  όλες  τ ις  περιφέρειες . 
Είναι  δυνατόν να μην το κάνουμε εμείς;  
Κος ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ:
Γιατί  τότε  να έρθουμε εδώ;
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Για να ενημερωθούμε.  
Κος ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ:
Κύριε  Πρόεδρε  τον  λόγο  έτσι ;  Είμα ι  σύντομος.  Το  ΠΑΣΟΚ,  κύριε  Πρόεδρε 
έχει  στόχο  το  καύσιμο  κάθε  σελ ίδας  της  εργατ ικής  νομοθεσίας  και  έτσ ι  δεν 
μας  ξαφνιάζει  η  μονιμότητα  των  μέτρων  που  άλλωστε  ισχύουν  από το  1998 
με τον  γνωστό  Ν2639/98.  
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Χαιρετίζω  την  ξεκάθαρη  θέση  της  δ ιο ίκησης  του  ΕΡγατουπαλληλικού 
Κέντρου  Ρόδου  πάνω  στο  θέμα  αυτό  αφού  χωρίς  την  δική  τους 
συγκατάθεση  κα ι  υπογραφή  δεν  θα  υλοποιηθεί  κανένα  αντεργατικό  μέτρο 
της κυβέρνησης.  

Προσωπικά  ε ίμαι  βέβαιος  ότι  θα  σταθούν  στο  ύψος  των  περιστάσεων 
διότι  αυτά  απορυθμίζουν  όλο  τον  εργατ ικό  ιστό,  αλλά  και  το  σύνολο  της 
ΟΚΕ θα σταθμίσει  πιστεύω τα πράγματα και  δεν  θα συναινέσε ι  σε  ρυθμίσεις 
που απορυθμίζουν την  κοινωνία.  

Είμα ι  πεπεισμένος  ότι  όσοι  συμμετέχουν  στην  ΟΚΕ  γνωρίζουν 
πρώτον  ότι  η  Δωδεκάνησος δεν  ανήκει  στις  περιοχές  που έχουν  μείωση του 
πληθυσμού  αλλά  απεναντ ίας  παρουσιάζει  αλματώδη  αύξηση.  Άρα  τα 
προγράμματα αυτά δεν  έχουν εφαρμογή  εδώ.  

Η πόλη  της  Ρόδου  δεν  ανήκε ι  σε  καμία από τ ις  τέσσερις  περ ιοχές  της 
χώρας που μπορούν να εφαρμοστούν τοπικά ολοκληρωμένα προγράμματα.  

 Η  ανεργία  στην  κύρια  βιομηχανία  της  Δωδεκανήσου  …είναι  εποχική. 
Το  καλοκαίρι  εργάζονται  στην  Ρόδο  μαθητευόμενοι  τάχα  από  όλη  την 
Ευρώπη  πάνω  από  2.500,  αποσπασμένοι  από  την  Κύπρο  και  εκατοντάδες 
συνάνθρωποί  μας  από  όλα  τα  μέρη  της  Ελλάδας  βρίσκουν  δουλε ιά  στην 
περιοχή μας.  

Οι  μόνιμοι  μετανάστες  τρί των  χωρών  ξεπερνούν  στην  Ρόδο  τ ις  7.000 
ενώ  εκατοντάδες  παράνομοι  προσφέρουν  τον  κόπο  τους  κυριολεκτ ικά  για 
ένα  κομμάτι  ψωμί  μεταξύ  20  και  30  ευρώ  ημερησίως.  Οι  αλλοδαποί ,  κύριε 
Πρόεδρε  ε ίναι  αυτοί  που  ρυθμίζουν  το  μεροκάματο  της  πιάτσας  κα ι  έτσι  ο ι 
Έλληνες  συμπολίτες  μας αναγκάζοντα ι  να προσαρμοστούν …
(…)
Δεν  χρειάζοντα ι  λοιπόν  τοπικά  σύμφωνα  απασχόλησης.  Η  ανεξέλεγκτη 
αγορά κα ι  μάλιστα εν γνώσει  του Υπουργε ίο Εργασίας ρυθμίζε ι  τα πάντα.  

Ντρέπομαι  που  μετέχω  σε  μια  συζήτηση  όπου  τα  παιδιά  μου,  τα 
παιδιά  των  συμπολιτών  μου  και  γενικά  οι  εργαζόμενοι  θα  εργάζονται 
σύμφωνα  με  σύμφωνα  απασχόλησης  με  ημερομίσθια  στο  επίπεδο  του 
ημερομισθίου του ανε ιδ ίκευτου εργάτη.  

Η  αγορά,  κύριε  Πρόεδρε,  θέλε ι  ανάσα,  θέλει  μέτρα  όπως  ε ίναι  η 
με ίωση των  ασφαλίστρων,  μη  με ίωση των  αβάστακτων  φόρων  και  του  ΦΠΑ, 
η  κατάργηση  της  τρελής  γραφειοκρατίας,  η  προώθηση  εξαγωγών  και  η 
διαφήμιση  κάθε  ελληνικού  προϊόντος.  Ενίσχυση  της  ναυτ ιλ ίας  μας,  της 
παιδείας μας κα ι  τα  λοιπά.

Τα  μεροκάματα  τα  ρυθμίζουν  οι  κοινωνικοί  εταίροι  ελεύθερα  στις 
ελεύθερες χώρες και  όχ ι  το  κράτος.  Εδώ δεν  ε ίναι Σοβιέτ  ούτε  Ρουμανία του 
Τσαουσέσκου.  Το  θαύμα  της  Ρόδου  έγινε  από  τους  συμπατριώτες  μας 
επιχειρηματίες  και  εργαζόμενους.  Όταν  ήμουν  νέος  εργάστηκα  επτά  χρόνια 
στον  τουρισμό  κα ι  δημιούργησα  περιουσία  επαρκή.  Σήμερα  όλη  του  την 
ζωή  να  εργάζετα ι  κάποιος  κύριε  Πρόεδρε,  ε ίναι  αδύνατον  εάν  θα  καταφέρει 
να ζήσει  με  αξιοπρέπεια.  
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Δεν  πρόκε ιται  να  στηρίξω  το  συζητούμενο  θέμα  κα ι  δεν  θα  του  δώσω 
ψήφο  θετ ική  εάν  κα ι  ε ίπαμε  ε ίναι  πρωθύστερη  διαδικασία.  Εάν  θα  το  έκανα 
θα  παραβίαζα  τ ις  αρχές  και  τα  διαχρονικά  μου  πιστεύω,  την  ανθρωπιά  μου 
και  την  δ ιακονία μου στην  Επιθεώρηση Εργασίας για 34 χρόνια.

Ευχαριστούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Τον λόγο  έχε ι  η  κυρία Μουτάφη.
Κα ΜΟΥΤΑΦΗ:
Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε.  Μια  πολύ  μικρή  τοποθέτηση.  Εγώ  θέλω  να 
δηλώσω  ότ ι  μέσα  στο  ζοφερό  κλ ίμα  των  ημερών  σήμερα  ε ίχαμε  και  μ ια 
ηλιαχτίδα,  ήρθε  η  ίδ ια  η  υπουργός.  Προσωπικά  έλυσα πάρα πολλές  από τ ις 
προσωπικές  μου  απορίες  που  ε ίχα  όσον  αφορά  τα  προγράμματα  στήριξης 
της  εργασίας.  Θα  ήθελα  όμως  να  πω  ότι  πιστεύω,  ίσως  ε ίναι  και  λάθος  η 
σκέψη  μου,  αλλά  πιστεύω  ότ ι  ο  αριθμός  των  ανέργων  ίσως  ε ίναι 
μεγαλύτερος  από ότι  λέγεται  και  στην  περ ιοχή  μας,  γ ιατ ί  μέσα  στο  εργατ ικό 
δυναμικό  που  πιστεύω  ότι  από  εκε ί  βγήκαν  τα  ποσοστά  δεν  υπάρχει  ένα 
μεγάλο  κομμάτι  πληθυσμού  που  αφορά  τα  ΑμεΑ  κα ι  που  δεν  έχουν 
εγγραφεί  στους  καταλόγους  ανεργίας  πρώτον  ίσως  γιατ ί  δεν  υπάρχε ι  η 
πληροφόρηση  και  δεύτερον,  γ ιατί  δεν  υπήρξαν  πολιτ ικές  που  θα 
επιμορφώσουν  αυτή  την  κατηγορία  που  πληθυσμού  κα ι  ούτε  και  να  την  
εκπαιδεύσουν.  

Επειδή  γνωρίζετε  ε ίμαι  και  Πρόεδρος  στο  ΚΕΚΕ  ΑμεΑ  επάνω  και  έχω 
δει ,  έχω λοιπόν  διαπιστώσει  ότι  ποτέ δεν  υπήρξαν τέτο ιου ε ίδους πολιτ ικές.  
Τολμήσαμε  εμείς  από  εδώ  και  λόγω  της  συγκυρίας  ότ ι  ήμουν  νομαρχιακή 
σύμβουλος  και  ήξερα  τ ι  υπήρχε  εδώ  στην  Νομαρχία  και  μέσω  της  ΝΕΛΕ 
δημιουργήσαμε  κάποια  τμήματα  επιμόρφωσης,  σας  βεβαιώ ότι  η  συμμετοχή 
ήταν  πάρα  πολύ  μεγάλη,  δυστυχώς  τα  σταματήσαμε  γ ιατί  η  ΝΕΛΕ  δεν 
υπάρχε ι ,  επιμόρφωσης  στα  κομπιούτερ,  στις  γλώσσες,  στην  χε ιροτεχνία, 
ότι  τέλος  πάντων  θα  μπορούσε  να  δώσει  εργασία  σε  άτομα  με  αναπηρίες 
και  να  σας  πω  ότι  η  προσέλευση  των  ατόμων  ήταν  νέων  ανθρώπων, 
επομένως  λοιπόν  θα  ήθελα  να  ληφθεί  ιδ ια ί τερη  μέρ ιμνα  γ ι ’  αυτή  την 
κατηγορία  του  πληθυσμού  όπου  θα  μπορούσε  επίσης  να  απασχοληθούν 
κάποιο ι  άλλοι  με  πιο  βαριές  αναπηρίες  με  την  υποστηριζόμενη  εργασία. 
Είναι  κάτ ι  που εδώ στην  Ελλάδα δυστυχώς δεν  έχε ι  ακόμα εξελιχθε ί  παρόλο 
που  στην  Ευρώπη  υπάρχε ι ,  όπως  τα  υποστηριζόμενα  εργαστήρια.  Γ ίνονται 
λοιπόν  εδώ  αυτά  τα  προγράμματα  σε  όλα  τα  πολιτ ισμένα  κράτη,  υπάρχε ι  
τεχνογνωσία  και  υπάρχουν  καλά  αποτελέσματα  και  μάλιστα  στ ις 
Σκανδιναβικές χώρες υπάρχουν πάρα πολύ καλά αποτελέσματα.  

Στην  δ ική  μου  αναζήτηση  για  εξεύρεση  ενός  σχεδίου  δράσης  γ ια  την 
υλοποίηση  των  παραπάνω ε ίχα  την  τύχη  να  συνεργαστώ  με  έναν  κοινωνικό 
λει τουργό  που  έχει  επιμορφωθεί  στην  Ειδική  Αγωγή,  ο  οποίος  γνωρίζε ι 
κάποιο  πρόσωπο  όπου  έχει  επιφορτιστεί  να  δ ιδάξει  αυτά  τα 
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υποστηριζόμενα  εργαστήρια,  τον  τρόπο  κα ι  επίσης  να  βρει  τ ις 
χρηματοδοτήσεις που η Ευρώπη δίνε ι .

Επομένως  έχουμε  αυτό  εδώ  το  στοιχείο  το  οποίο  πάρα  πολύ  καλό, 
ε ίναι  ο  κ .  Γ ιασιράνης  αυτός  ο  κοινωνικός  λε ιτουργός  και  ο  άνθρωπος  αυτός  
ο  οποίος  ε ίνα ι  Σκανδιναβός  έχε ι  την  επιθυμία  να  έρθει  και  να  μας  βοηθήσει  
πάνω σε αυτή την  συγκεκρ ιμένη μορφή απασχόλησης.

Επομένως  λοιπόν  θα  ήθελα  να  παρακαλέσω  να  δοθεί  ιδ ια ί τερη 
σημασία  σε  αυτή  την  μορφή  απασχόλησης  για  τους  ανθρώπους  όπως  σας 
ε ίπα της ε ιδικής κατηγορίας των ΑμεΑ.

Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Και εμείς ευχαριστούμε.  Τον λόγο  έχει  ο  κ .  Δαδάος.
Κος ΔΑΔΑΟΣ:
Ευχαριστώ  πολύ  κύριε  Πρόεδρε.  Κύριε  Περιφερε ιάρχη,  κύριε  Πρόεδρε  του 
Περιφερε ιακού  Συμβουλίου,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  ο ι  νέες  δράσεις  στήριξης 
της  απασχόλησης  συνολικού  ύψους  845  εκατ.  ευρώ  και  με  192.000 
ωφελουμένους  γ ια  το  2011  που  παρουσίασε  η  υπουργός  Εργασίας  κα ι 
Κοινωνικής  Ασφάλισης  στο  πλαίσιο  του  εθνικού  υπηρεσιακού  σχεδίου  κα ι 
που αφορά τα προγράμματα δράσης:

1. Κοινωνική εργασία.
2. Τοπικά ολοκληρωμένα προγράμματα στήριξης της απασχόλησης
3. Νέα  προγράμματα  ΟΑΕΔ,  δηλαδή  δημιουργία  και  διατήρηση  θέσεων 

εργασίας 
Καλούμεθα σήμερα να αξιολογήσουμε.  
Η  κυρία  υπουργός  καινοτομώντας  θεσμικά  προσπάθησε  να 

κινητοποιήσει  τ ις  τοπικές  κοινωνίες  μέσα  από  τους  οργανωμένους 
συλλογικούς  φορε ίς  τους  να  συμπράξουν  προκειμένου  να  προσφέρουν 
έργου κοινωνικού σκοπού απασχολώντας ανέργους.  

Επίσης  η  κυρία  υπουργός  αναφερόμενη  στην  επικε ίμενη  αναθεώρηση 
του  καθεστώτος  των  κοινωνικών  επιδομάτων  στα  οποία  εντάσσετα ι  και  το 
επίδομα  ανεργίας  ανέφερε  ότ ι  κανε ίς  άνεργος  δεν  θα  βρεθε ί  χωρίς  επίδομα 
ανεργίας.  

Φυσικά  σαν  ιδέες  –προτάσεις  ακούγοντα ι  όμορφα  αλλά  και  βολικά. 
Εκείνο  όμως  που  όλους  πρέπει  να  μας  προβληματίσε ι  ε ίναι  εάν  τελ ικά  ε ίναι 
μέσα  στις  προθέσεις  της  κυρ ίας  υπουργού  η  δ ιαδικασία  καταγραφής  των 
κοινωνικών  επιδομάτων  και  η  αξιολόγησή  τους  θα  γίνεται  με  ε ισοδηματικά 
κριτήρ ια,  διότι  εάν  ισχύσει  αυτό  τότε  επί  της  ουσίας  η  αξιολόγηση  και  η  
σύνδεσή  τους  με  ε ισοδηματικά  κρ ιτήρια οδηγεί  κατευθείαν  σε  περ ικοπές  κα ι 
μάλιστα γ ια τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα.  

Επίσης  ακόμα  χε ιρότερα  θα  ε ίναι  τα  πράγματα  για  τα  επιδόματα 
ΟΑΕΔ,  Εργατικής  Κατοικ ίας,  Εργατικής  Εστίας  που  προέρχονται  κυρ ίως 
από  ε ισφορές  εργαζομένων  κα ι  συμβολική  συμμετοχή  του  κράτους.  Ειδ ικά 
τώρα  μάλιστα  που  η  Εργατική  Κατοικ ία  έχε ι  παγώσει  επί  της  ουσίας  τα 
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προγράμματα και  σε συνάρτηση με  την  με ίωση κατά 30% μέχρι  το  2012  των 
πόρων  για  τους  πιο  πάνω οργανισμούς,  αντ ιλαμβανόμαστε  όλοι  το  μέγεθος 
του ο ικονομικού προβλήματός τους.  

Επίσης  θα  ήθελα  να  μας  πει  η  κυρ ία  υπουργός,  λυπάμαι  που 
απουσιάζει ,  εάν  μέσα  στ ις  προθέσεις  της  ε ίνα ι  να  μπουν  στο  στόχαστρο 
των  περικοπών  και  άλλα  επιδόματα  όπως της  ανεργίας,  τα  οικογενειακά,  το 
έκτακτο  εποχικό,  το  ε ιδικό  επίδομα  για  νέες  εργαζόμενες  μετά  τον  τοκετό 
αλλά  κα ι  τα  επιδόματα  ενοικ ίου,  κοινωνικού  τουρισμού,  επιδόματα  γ ια 
αγορά  βιβλίων,  ε ισ ιτηρίων  κ ινηματογράφου,  θεάτρου  κα ι  βρεφονηπιακών 
σταθμών,  δ ιότ ι  εάν  τελ ικά  αυτά  ισχύσουν  οδηγούμαστε  σε  ένα  πρωτότυπο 
αλλά  κα ι  παρακινδυνευμένο  σχεδιασμό  που  θα  στοχεύει  σε  με ίωση  ή  και 
ακόμη  θα  τολμήσω  να  πω  σε  κατάργηση  βασικών  κοινωνικών  αλλά  και 
προνοιακών υπηρεσιών.

Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κ .  Δαδάο.  Τον λόγο  έχε ι  ο  κ .  Σιγάλας.
Κος ΣΙΓΑΛΑΣ:
Κύριε  Πρόεδρε  θα  ήθελα  βέβαια  να  ήταν  εδώ  και  ο  Περ ιφερειάρχης  γιατ ί  
θέλω να πω πέντε  πράγματα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Περδικάρης έχε ι  τον  λόγο,  πιέστε  σας παρακαλώ.
Κος ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ:
Θέλω  να  αναφερθώ  στο  πως  θα  χρησιμοποιούμε  ακόμα  και  την  ορολογία 
ακόμα  και  τ ις  λέξεις,  πως  δ ιαφθείρουμε  την  ελληνική  γλώσσα  με  ανάμικτο 
τρόπο  χρήσης  και  από  την  μια  σε  ορισμένες  αποκαλύπτονται  των 
περιεχόμενο  αυτών  των  τοπικών  συμφώνων  που  θέλουν  να  προωθήσουν 
και  πως από την  άλλη προσπαθούν συγχρόνως κα ι  να συγκαλύπτουν.  

Απασχόληση  κα ι  απασχολησιμότητα.  Ξεχνάμε  την  εργασία  παρόλο 
που   η  κυρ ία  υπουργός  παραπλανητικά  εντελώς  ανέφερε  την  λέξη  αυτή, 
έχει  φύγε ι  από  το  προσκήνιο.  Γ ιατί  θεωρείται  π ια  πολυτέλε ια  γ ια  τους 
εργαζόμενους  να  έχουν  εξασφαλισμένη  πλήρη  εργασία,  με  πλήρη 
ασφάλιση,  με εξασφαλισμένο ανθρώπινο μισθό,  με ανθρώπινη αμοιβή;  

Κοινωνική  οικονομία  –επιχειρηματικότητα.  Και  αναφέρονται  σε  τομείς 
ουσιαστικά  κάποιου  κοινωνικού  περιεχομένου  τομε ίς  τους  οποίους  η 
κεντρ ική  εξουσία,  η  κυβέρνηση,  θέλε ι  να  απαλλαγε ί  από  αυτό  που  το 
θεωρεί  βάρος  γιατ ί  δεν  αποφέρε ι  ουσιαστικά  κέρδη  στους 
μεγαλοεπιχειρηματίες .  

Από  την  άλλη  βέβαια  ακόμα  και  σε  αυτούς  τους  τομείς  πάει  να 
προωθήσει  κάποιου  ε ίδους  υποτυπώδη  επιχειρηματικότητα  ακριβώς  κάτω 
από το  πνεύμα αυτού που λέει  ο  λαός μας,  ‘κα ι  από την  μύγα ξίγκι ’ .  

Ενεργητ ικές  μορφές  απασχόλησης  και  εννοούμε  τ ις  επιδοτήσεις  να 
πηγαίνουν  απευθε ίας  στους  επιχειρηματίες  κα ι  όχ ι  στους  ίδ ιους  τους 
άνεργους.  Το βαπτίζουμε ενεργητική  μορφή απασχόλησης.  
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Επιχε ιρηματικότητα  το  Α  και  το   Ω  ο  Θεός,  προσαρμοστικότητα  κα ι 
ίσες  ευκαιρίες.  Προσαρμοστικότητα  αναφερόμαστε  προφανώς  στους 
εργαζόμενους,  δηλαδή  να  ε ίνα ι  διαθέσιμοι  με  σκυμμένο  το  κεφάλι ,  να 
χορεύουν σε όποιο χαβά τους χορεύει  η  εργοδοσία.  

Ορθολογική  λέει  ιεράρχηση  των  αναγκών.  Ορθολογική  ι εράρχηση 
αναγκών  εννοούμε  εκε ί  που  υπάρχε ι  η  πιο  ακραία  εξαθλίωση  εκε ί  να 
διαθέσουμε  τα  ψίχουλα  σαν  το  αντ ίδωρο  του  παπά  ουσιαστικά  αλλά  να 
υπενθυμίσουμε  ότι  παρήλθαν  πια  οι  θαυματοποιοί  που  μπορεί  με  πέντε 
ψωμιά  κα ι  δυο  ψάρια  να  χορτάσουν  5.000  ανθρώπους  κα ι  δεν  ξέρω  τι .  Και 
ψάχνονται  οι  σημερινοί  θαυματοποιο ί  να  βρουν  κα ι  βοηθούς  και  δυστυχώς 
βρίσκουν  παρά  τους  υποτιθέμενους  διακριτούς  ρόλους  αιρετών  οργάνων 
από  κεντρική  εξουσία  που  αναφέρθηκε  προηγούμενα.  Καθόλου  δ ιακρ ιτο ί 
ρόλοι ,  μοιρασιά ρόλων να ι .  

Ο  κατ ’  επίφαση  δημοκρατικός  προγραμματισμός  τον  ε ίδαμε  σήμερα 
πως  εκφράστηκε  ακόμα  και  μέσα  από  τ ις  δ ιαδικασίες,  από  την  τυπικότητα 
της παρουσίας της κυρίας υπουργού και  με  τον  άρον-άρον αναχώρηση.  

Αυτό  που  θέλω  να  επισημάνω  είναι  όσον  αφορά  την  ακραία 
εξαθλίωση  που  …πεντάμηνη  απασχόληση  όχ ι  εργασία  στο  δωδεκάμηνο  κα ι 
να ανακυκλώνονται  έτσι  θεσμοθετημένα οι  άνεργοι .  

Το  παράδειγμα  που  ανέφερε  η  κυρ ία  υπουργός  ότ ι  γ ια  κάποιο  τομέα, 
δεν  θυμάμαι ,  επε ιδή  δεν  ήταν  αρκούντως  αυξημένη  η  ανεργία  δεν 
διατέθηκαν  εκε ί  πόροι  στο  παρελθόν,  σε  ένα  συγκεκρ ιμένο  παράδε ιγμα. 
Φαντάζομαι θυμάστε.

Αυτό  που  θέλω  τελ ικά  να  επισημάνω  γ ια  να  κλε ίσω  ε ίναι  το  εξής. 
Πέρα  από  την  ο ικονομική  επίπτωση,  από  την  εξαθλίωση  την  ε ισοδηματική 
εργασιακή  κα ι  τα  λοιπά  των  εργαζομένων  προσπαθούν  και  κεντρ ικά 
κυβερνητικά και  ο ι  προθυμότατοι  α ιρετο ί  να παίξουν κα ι  να παρέμβουν στην 
ίδ ια  την  συνείδηση  των  εργαζομένων.  Να  αποδεχθούμε  λέε ι  κάποιοι 
κατηγορούντα ι   ότ ι  εθελοτυφλούν  γ ια  την  πραγματικότητα  της 
παγκοσμιοποίησης.  Τ ι  να  κάνουμε,  δυστυχώς  αυτή  ε ίναι  η  κατάσταση, 
πρέπει  να  προσαρμοστούμε.  Αυτό  το  πνεύμα  πάει  να  επιδράσει  στην 
συνείδηση  των  εργαζομένων  να  αποδεχθεί  την  κατάσταση  κα ι  να  σκύψει  το 
κεφάλι .  

Δηλώνουμε  ότ ι  δεν  θα μας έχετε  συνεργούς όλους,  σε αυτόν  τον  φόνο 
συνεργούς  δεν  μας  έχετε.  Θα ε ίμαστε  στο  πλάι  του  ταξ ικού  συνδικαλιστικού 
κινήματος  να  φέρουμε  τ ις  όποιες  αντ ιστάσεις  μπορούμε  γ ια  να 
προχωρήσουμε  παραπέρα  στην  αντεπίθεση  γ ιατί  υπάρχε ι  η  δυνατότητα, 
όπως  ε ίπε  κα ι  η  επικεφαλής,  η  σημερινή  κατάσταση  η  τεχνολογία  κα ι  η 
παραγωγικότητα  να  ικανοποιήσει  τ ις  λα ϊκές  ανάγκες  αρκεί  να  ε ίναι  στην 
διάθεση  ακριβώς  της  εξυπηρέτησης  των  λα ϊκών  αναγκών  κα ι  όχ ι  της 
κερδοφορίας αυτού που υπηρετε ίται  πολιτ ικά,  του κεφαλαίου του μεγάλου.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έχετε τον  λόγο.
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Κος ΣΙΓΑΛΑΣ:
Κύριε  Πρόεδρε  δεν  θέλω  να  προσθέσω  τίποτα.  Και  ο ι  επικεφαλής  της 
παράταξης αλλά κα ι  ο σύντροφος ο  Γ ιάννης  ο  Περδικάρης με  έχουν καλύψει 
πλήρως.

Εκείνο  που  θέλω  και  γ ι ’  αυτό  ζήτησα  να  ε ίναι  και  μπροστά  και  ο  κ . 
Περιφερε ιάρχης  γιατ ί  κα ι  στην  Οικονομική  Επιτροπή  γ ιατί  εμε ίς  αυτά  που 
θέλουμε  να  πούμε  θέλουμε  να  τα  λέμε  μπροστά  και  κατ ’  ιδ ίαν  και  ο  ένας  να 
βλέπει  στα  μάτια  τον  άλλο,  ε ίναι  αυτή  η  τακτ ική  η  οποία  ακολουθείτα ι  κα ι 
κατά  την  εκτ ίμησή  μας  μας  απαξιώνετε  καθημερινά  και  αυτό  το  βλέπουμε 
στην  πράξη.  Και  στην  Οικονομική Επιτροπή κ.  Περιφερειάρχα εξέφρασα την 
αγανάκτησή  μου  και  το  κατήγγε ιλα  ότι  έχουμε  πει ,  έχουμε  συμφωνήσει  σε 
όποια  νησιά  και  να  πηγαίνουμε  πρέπει  να  ε ιδοποιούντα ι  οι  εκλεγμένοι  
περιφερειακοί  σύμβουλοι .

Κατεβήκατε στην  Σαντορίνη,  κάνατε συνεργασία ….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Σιγάλα ε ίστε  περιφερε ιακός σύμβουλος…
Κος ΣΙΓΑΛΑΣ:
Ξέρετε  πολύ  καλά  ότ ι  ε ίμαστε  μπροστάρηδες  κα ι  θα  ε ίμαστε  πάντα  εκε ί 
στον  αγώνα αυτόν του περ ιβάλλοντος  κα ι  μας απαξιώσατε τόσο πολύ…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θα σας απαντήσει  ο κ .  Περιφερε ιάρχης.  
Κος ΣΙΓΑΛΑΣ:
Να πείτε ότι  παιδιά θα γίνε ι  αυτή η συνάντηση,  ελάτε  και  εσείς.  

Άρα  λοιπόν  αυτό  το  πράγμα  το  καταγγέλλουμε  γ ια  άλλη  μια  φορά,  θα 
το  ξανακαταγγε ίλλουμε  όσες  φορές  και  να  συμβε ί ,  θα  το  δ ιεκδικήσουμε  κα ι 
οφείλετε  να  μας  ε ιδοποιε ίτε  και  οφε ίλετε  να  μας  συμπεριφέρεστε  όπως 
πρέπει  να  συμπεριφέρεστε  σε  ανθρώπους  εκλεγμένους  όπως  ε ίμαστε  εμε ίς 
και  μάλιστα  μια  παράταξη  η  οποία  έχει  δώσει  τ ις  εξετάσεις  της  και  τ ις  δ ίνε ι 
καθημερινά γ ια  τον  αγώνα.  

Αυτή  η  γενικότερη  κατάσταση  και  με  την  σύγκλιση  του  έκτακτου 
Περιφερε ιακού  Συμβουλίου  ήταν  απαράδεκτη.  Έπρεπε  να  προχωρήσουμε 
και  έπρεπε  να  προχωρήσετε,  κύριε  Πρόεδρε,  πέρα  από  τ ις  παρεμβάσεις 
που μπορεί  να έκαναν….

Δυο  κουβέντες  και  τελε ιώνω,  κύρ ιε  Πρόεδρε.  Το  γνωρίζουμε  πολύ 
καλά,  όλοι  μας  ζούμε  σε  έναν  χώρο  εδώ  στο  Νότιο  Αιγα ίο,  στα  τουριστικά 
νησιά,  όλοι  μας ε ίμαστε γέννημα θρέμμα εδώ και  ζούμε και  αντ ιμετωπίζουμε 
καθημερινά  τα  προβλήματα,  το  γνωρίζουμε  κ.  Περιφερειάρχη  ότ ι 
εκατοντάδες  εργαζόμενοι  ακόμη  κα ι  σήμερα  που  τους  έχουμε  στείλε ι  στην 
ανεργία  ε ίναι  απλήρωτοι  από  πέρυσι  και  από  πρόπερσι  και  γ ι ’  αυτούς  δεν 
νοιάζεται  κανένας.

Υπάρχουν  επαγγέλματα  που  στο  τ ιμόνι  οδηγοί  16ωρα  κα ι  15ωρα.  Γ ι ’ 
αυτό  δεν  μ ιλε ί  κανένας.  Μας  απασχολε ί  βέβαια  η  ανακύκλωση  της  ανεργίας 
και  έρχεστε  εδώ  πέρα  και  τα  βάζετε  όπως  τα  βάζετε  κα ι  εν  πάση 
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περιπτώσει  όπως ε ίπε κα ι  ο  σύντροφος  ο  Γ ιάννης  εμε ίς  δεν  θα  παίξουμε  σε 
αυτό το  παιχνίδι .  

Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε.  Ο κ.  Περιφερειάρχης έχει  τον  λόγο.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Κύριε  Πρόεδρε  δεν  μπορώ  να  καταλάβω,  ε ιλ ικρινά  από  πότε  ο 
Περιφερε ιάρχης  θα  συνοδεύετα ι  στις  συναντήσε ις  που  έχε ι  από  τους 
περιφερειακούς  συμβούλους;  Δεν  κατάλαβα  δηλαδή,  θα  κάνω  μια 
συνάντηση  με  τον  Δήμαρχο  και  θα  ε ιδοποιώ  τον  κ .  Σ ιγάλα  να  ε ίναι  στην  
παρουσία που θα κάνω με τον  κ .  Δήμαρχο στην  συνάντηση;  Με συγχωρείτε , 
μου ζήτησε  να  παρευρεθώ η Συντονιστική  Επιτροπή και  πήγα.  Εάν  καλούσε 
και  εσάς  θα  ήσασταν  και  εσε ίς .  Με  συγχωρείτε  γ ια  να  ξεκαθαρίσουμε 
κάποια  πράγματα  για  να  μην  υπάρχουν  παρεξηγήσεις.  Το  ότι  ο 
Περιφερε ιάρχης  επισκέπτετα ι  ενδεχομένως  τα  νησιά,  πήγα  προχθές  δηλαδή 
στην  Πάτμο στον  Νιπτήρα θα σας …
Κος                        :  
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Το  ότι  ο  Περιφερειάρχης  επισκέπτεται  τα  νησιά  πρώτον  ε ίναι  ανεβασμένο 
στο  διαδίκτυο,  το  έχουν  όλα  τα  μέσα  και  ξέρουν  ότι  ο  Περιφερε ιάρχης  θα 
πάει  στο  τάδε  νησί .  Θα  πάω στην  Νάξο.  Ξέρουν  ότ ι  την  τάδε  του  μηνός  θα  
πάω  στην  Νάξο  κα ι  βεβαίως  όταν  θα  πάω  στην  Νάξο  συναντώ  τον 
Δήμαρχο,  τ ις  παραγωγικές  τάξεις,  την  Ένωση  Ξενοδόχων,  θα  τους 
συναντήσω.  Αυτό  σημαίνε ι  ότι  πρέπει  να  έχω  την  έγκρ ισή  σας  ή  πρέπει  να  
πάμε …
Κος                        :  
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Με  συγχωρείτε  να  το  ξεκαθαρίσω  γ ια  να  μην  υπάρχουν  παρεξηγήσεις.  Οι 
κ ινήσε ις  του  Περιφερειάρχη,  των  Αντ ιπεριφερε ιαρχών  κα ι  των 
περιφερειακών  συμβούλων  όποιος  θέλε ι  το  δημοσιοποιε ί .  Εμε ίς , 
παραδε ίγματος  χάρη,  ε ί τε  εγώ  ε ίτε  η  Αντ ιπεριφερειάρχης  θεσμικά 
δημοσιοποιούν  τ ις  κ ινήσε ις  τους.  Λέμε  ότ ι  θα  επισκεφτούμε  τα  τάδε  νησιά 
και  θέλω  να  σας  πω  ότ ι  το  επόμενο  δ ιάστημα  θα  αυξηθούν  αυτές  οι 
κ ινήσε ις  από  νησί  σε  νησί  ε ίτε  με  φουσκωτά  ε ί τε  με  οποιοδήποτε  μέσο.  
Βελτ ιώνοντα ι  ο ι  καιρ ικές  συνθήκες.  Αλλά  από  πότε  εγώ  πρέπει  να 
ενημερώνω τ ις παρατάξεις ότι  πάω και  ελάτε  μαζ ί  μου;  

Να  ενημερώνεστε,  ε ίπα  χθες  να  πάρουν  όλα  τα  e-mai l  των 
περιφερειακών  συμβούλων  κα ι  το  e-mai l  το  οποίο  φεύγει  στις  εφημερίδες 
να  πάει  σε  όλους  τους  περ ιφερειακούς  συμβούλους  για  να  ξέρουν  τ ις 
κ ινήσε ις  μας,  να  ξέρουν  ότ ι  ο  Περ ιφερειάρχης  θα  πάει  εκε ί .  Αλλά  αυτό  το 
πράγμα που μου λέτε  να  σας ενημερώνω έχω μια σύσκεψη στην  Περιφέρεια 
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με  την  τάδε  παραγωγική  τάξη  κα ι  πρέπει  να  καλώ  τις  παρατάξεις  να 
παρευρίσκονται ,  εγώ  πρώτη  φορά  το  ακούω.  Δεν  το  έχω  συναντήσε ι  ποτέ 
μου,  πρώτη  φορά  το  ακούω.  Αυτό  δεν  πρόκε ι ται  να  γίνε ι  βεβαίως,  έτσι ;  
όμως  το  ότ ι  να  γνωρίζουν  σε  συσκέψεις  οι  οποίες  γ ίνονται  με  παραγωγικές 
τάξε ις  κα ι  θέλουν  να  παρευρεθούν,  ξέρετε  τ ις  περισσότερες  φορές  ο ι 
παραγωγικές τάξε ις καλούν  και  εμε ίς πάμε.  

Αλλά  λέω  και  πάλι ,  εάν  αυτό  ε ίναι  το  πρόβλημα  ότ ι  πρέπει  να 
δημοσιοποιε ί ται  όταν  πάει  υπηρεσιακά ο Περιφερε ιάρχης κάπου ότ ι  κ ινε ίται , 
το  κάνουμε.  Ενδεχομένως  δεν  ανεβαίνε ι  στο  δ ιαδίκτυο.  Ωραία.  Θα 
ανεβάσουμε  τα  δελτία  τύπου  να  μπαίνουν  στο  δ ιαδίκτυο  κα ι  να  λαμβάνουν 
e-mai l  αλλά  καταλαβαίνετε  ότι  θα  παίρνετε  e-mai l  συνέχε ια  και  εάν  αυτή 
την  κ ίνηση  την  κάνουμε  σημαίνει  ότ ι  όλοι  οι  αντ ιπερ ιφερειάρχες  κα ι  όλα  τα 
δελτία  τύπου  τα  οποία  θα  βγαίνουν  πρέπει  να  έρχονται  στα  e-mai l  σας. 
όμως  ε ίναι  πολύ  πιο  απλό,  υπάρχει  το  s i te  της  Περιφέρε ιας,  έχετε,  όσοι 
έχετε ,  εν  πάση περιπτώσει ,  δ ικτύωση μπορείτε να ανέβετε  να τα πάρετε.  Το 
ένα ε ίναι  αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  τον  κ .  Περιφερειάρχη.  Ο κ.  Κόκκινος  ζήτησε  τον  λόγο  γ ια  ένα 
λεπτό.
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Σε  αυτό  τον  χώρο  πριν  δυο  μήνες  περίπου  ε ίχα  θέσει  το  ζήτημα  για  το 
οποίο  έγ ινε  αναφορά  τόσο  από  τον  κ .  Περ ιφερε ιάρχη  όσο  κα ι  από  τον  κ . 
Σιγάλα.  Όταν  γίνεται  μια  συνεδρίαση  καλούμε,  θα  φέρω  ένα  παράδειγμα, 
τους  βουλευτές  των  δυο  Νομών.  Όταν  γίνεται  μια  σύσκεψη  κα ι  δεν  μ ιλάμε 
φυσικά  για  λογ ικές  και  αυτονόητες  δ ιαπροσωπικές  ή  διαλογικές,  να  το  πω 
έτσι ,  συναντήσεις  μεταξύ  ενός  Δημάρχου  κα ι  του  Περιφερε ιάρχη 
παραδε ίγματος  χάρη,  αλλά  όταν  γίνεται  μια  σύσκεψη  με  ευρύτητα  κα ι  με 
παρουσία  αρκετών  στελεχών  μιας  κοινωνίας  το  θεωρώ  εκ  των  ων  ουκ  άνευ 
να  συζητάμε  αυτή  την  στ ιγμή  εάν  θα  πρέπει  να  κληθούν  σε  αυτή  οι 
περιφερειακοί  σύμβουλοι  που  εκπροσωπούν  το  κομμάτι  της  περ ιφέρειας. 
Δεν  μιλάμε να έχουν τον  καθοριστ ικό χαρακτήρα.  
Κος                        :  
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Σας  απαντώ  για  το  εξής  λοιπόν.  Από  εδώ  και  πέρα  όταν  πηγαίνετε  κάπου 
αφήστε  να  βγάζουν  λοιπόν  και  ο ι  περ ιφερειακοί  σύμβουλοι  δικά  τους 
συμπεράσματα,  δικές  τους  ανακοινώσεις  ή  δεν  ξέρω και  εγώ  τι  άλλο  κα ι  να 
δημιουργε ίται  σύγχυση στον  κόσμο κα ι  να λέει  ότ ι  αυτοί  κα ι μεταξύ τους δεν 
μπορούν  να  συνεννοηθούν.  Εγώ  με  αυτή  την  έννοια  το  λέω  και  με  την  
έννοια της αναβάθμισης του Περιφερειακού Συμβουλίου.  

Κανείς  δεν  ελέγχε ι  κανέναν  με  την  έννοια  το  τ ι  θα  πει  και  το  που  θα 
πάει ,  πολιτ ικός  ε ίνα ι  ο  έλεγχος  δεν  ε ίναι  προσωπικός  κα ι  από εκεί  και  πέρα 
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εάν  μπορούν  να  συνεισφέρουν  κάποιοι  περιφερειακοί  σύμβουλοι  κα ι  της 
με ιοψηφίας και  της πλειοψηφίας να το πράξουν.  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Κύριε  Πρόεδρε,  όταν  πάμε  προσκεκλημένοι ,  όταν  ο  Δήμαρχος  και  το 
Δημοτικό  Συμβούλιο  καλε ί  τον  Περιφερειάρχη  εγώ  δεν  μπορώ  να  τους  πω 
ότι  ξέρετε  ε ίμαι  με  συνοδε ία  με  τους  Αντ ιπεριφερε ιάρχες  μου  και  τους 
περιφερειακούς  συμβούλους.   Εάν  εμε ίς  προκαλέσουμε  σύσκεψη  σαν 
Περιφέρε ια  βεβαίως  θα  κληθούν  και  οι  περ ιφερειακοί  σύμβουλοι  της  κάθε 
περιφερειακής  ενότητας  αλλά  όταν  καλούμε  εμε ίς ,  όχι  κάνει  περ ιοδεία  στα 
όρη  και  τα  βουνά  ο  Περιφερειάρχης,  λέω  κα ι  ακολουθε ίται  από  τους 
περιφερειακούς συμβούλους.  

Λέω  και  πάλι ,  όταν  εμείς  προκαλούμε  συσκέψεις  βεβαίως θα  ε ίναι  και 
οι  περ ιφερειακοί  σύμβουλοι .  Θα  κληθούν  κα ι  ο ι  περιφερε ιακοί  σύμβουλοι .  
Όταν  καλούν  όμως  ο ι  φορε ίς ,  καλούν  ο ι  δήμαρχοι  ή  ο ι  παραγωγικές  τάξεις,  
δεν  μπορώ εγώ να  πω στον  κάθε,  γ ιατί  έχει  συμβεί  και  αυτό,  πήγανε  σε  μια 
σύσκεψη  κάποιο ι  συγκεκρ ιμένοι  που  κλήθηκαν  κα ι  πήγαν  και  κάποιοι  άλλοι  
και  τους  δ ιώξανε.  Τους  ε ίπανε  ότι  μας  συγχωρείτε  πάρα  πολύ  έχουμε 
καλέσει  μόνο  αυτούς.  Αυτό  λοιπόν,  εάν  θέλετε  και  γ ια  λόγους  προστασίας,  
να  το  ξεκαθαρίσουμε,  όταν  καλε ί  σύσκεψη  η  περιφέρε ια  καλούνται  κα ι  οι 
περιφερειακοί  σύμβουλοι  της  περιφερε ιακής  ενότητας.  Σε  συγκεκρ ιμένα 
ζητήματα,  γ ιατ ί  μην  φτάσουμε  κάθε  μέρα  έχουμε  15,  20  συσκέψεις  με  τους 
υπηρεσιακούς  παράγοντες  να  καλούμε  κα ι  τους  περιφερειακούς 
συμβούλους.  Αυτό  δεν  προβλέπεται  και  από  πουθενά.  Δεν  θα  μπορέσουμε 
να λε ιτουργήσουμε.

Άρα  όταν  καλούνται  συσκέψεις  στην  Κάρπαθο  με  πρωτοβουλία  της 
Περιφέρε ιας  θα  καλούνται  οι  περιφερε ιακοί  σύμβουλοι  της  Καρπάθου.  Εάν 
καλεί  ο  Δήμος Καρπάθου σύσκεψη εγώ δεν  μπορώ να πω στον  Δήμαρχο ότ ι 
κάλεσε  κα ι  τους  περ ιφερειακούς  συμβούλους.  Αυτό  ε ίναι  θέμα  του  φορέα, 
δεν ε ίνα ι θέμα δ ικό μου.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  τον  κ .  Περιφερειάρχη.  Τον  λόγο  έχει  ο  κ .  Αντ ιπεριφερε ιάρχης 
ο κ .  Πουσσαίος.
Κος ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ:
Ευχαριστώ κύριε  Πρόεδρε.  Καταρχήν  θέλω  να  συγχαρώ την  συνάδελφο  την 
κυρία  Διακοσταυριανού  για  την  πάρα  πολύ  εμπεριστατωμένη  παρουσίαση 
που  έκανε  αυτού  του  σοβαρού  και  με ίζονος  θέματος  που  αφορά  την 
Περιφέρε ια Νοτίου  Αιγα ίου στα  θέματα της απασχόλησης,  όμως ότ ι  ε ίναι  κα ι  
μια  μοναδική  ευκαιρία  μετά  τα  όσα  ε ίχαμε  την  ευκαιρία  να 
παρακολουθήσουμε  από  την  κεντρ ική  διοίκηση,  από  το  Υπουργε ίο  το 
αρμόδιο  γ ια  τα  θέματα  της  απασχόλησης,  τα  προγράμματα  αυτά  τα  οποία 
πρόκε ι ται  να  αναπτυχθούν  κα ι  νομίζω  ότ ι  ε ίνα ι  μοναδική  ευκαιρία  να 
μπορέσουμε  να  καταθέσουμε  μέσα  σε  αυτό  πράγματι  το  μικρό  χρονικό 
διάστημα που έχει  προσδιοριστε ί  τ ις  προτάσεις μας,  προτάσεις ο ι  οποίες θα 
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πρέπει  τελ ικά  να  ληφθούν  υπόψη  ώστε  να  αναδε ιχθούν  αυτά  τα  ιδ ια ί τερα 
χαρακτηριστ ικά  της  νησιώτικης  περ ιφέρειας,  να  αναδειχθούν  όλες  αυτές  ο ι 
ιδ ια ι τερότητες  οι  οποίες  θα  βοηθήσουν  στην  αντ ιμετώπιση  αυτού  του 
σοβαρού προβλήματος.  

Και  γ ια  να  κάνουμε  και  λ ίγο  εξοικονόμηση  του  χρόνου  θα  ήθελα  να 
καταθέσω  κάποιες  προτάσεις-σκέψεις  οι  οποίες  νομίζω  ότι  θα  πρέπει  να 
απασχολήσουν  όλους  μας,  όσους  ασχοληθούμε  με  την  προετοιμασία  αυτών 
των προτάσεων όπως ζητήθηκε  και  από την  υπουργό.  

Ένα  θέμα  το  οποίο  νομίζω  ότι  δεν  αναφέρθηκε  ε ίναι  το  θέμα  του 
εθελοντ ισμού.  Υπάρχουν  δυνατότητες  να  αξιοποιήσουμε  ένα  πολύ  μεγάλο 
ανθρώπινο  κεφάλαιο,  αυτό  το  οποίο  ανέφερε  κα ι  ο  Περιφερειάρχης  σε  αυτό 
το  οποίο  δίνουμε  πραγματικά  σημασία  και  θέλουμε  να  ε ίναι  ο  μπροστάρης 
της  προσπάθειάς  μας.  Εθελοντ ισμός  λοιπόν  κα ι  από  κατοίκους  των  νησιών 
μας  αλλά  πολύ  περισσότερο  κα ι  από  προσωπικό  το  οποίο  μπορεί  να 
αξιοποιηθε ί  προερχόμενο από άλλες περ ιοχές.  

Επειδή εντοπίστηκε  η αιτ ία σε  μεγάλο  βαθμό του κακού που οφείλεται 
στην  ανεξέλεγκτη  αγορά  εργασίας  νομίζω  ότι  θα  πρέπει  σε  αυτή  την 
περίπτωση  όπως  επιγραμματικά  αναφέρθηκε  να  υπάρχε ι  μια  συνεργασία, 
μια  δ ιασύνδεση  μεταξύ  των  υπηρεσιών  της  Επιθεώρησης  Εργασίας,  του 
ΟΑΕΔ,  του  ΙΚΑ,  καθώς  επίσης  κα ι  των  ΚΕΠ  ή  οποιουδήποτε  άλλου  φορέα 
όπως  το  Επιμελητήριο  με  τα  γραφεία  Επιθεώρησης  Εργασίας  προκειμένου 
να  καλυφθούν  μεγάλα  κενά  και  να  συμπληρωθεί  το  έργο,  ώστε  να 
αποτυπώνεται  με  τον  καλύτερο  δυνατό  τρόπο  η  πραγματική  ε ικόνα 
απασχόλησης,  η  πραγματική  ε ικόνα  στην  εργασία  κα ι  να  αποφευχθούν 
τελικά  φαινόμενα  τα  οποία  δυστυχώς  δημιουργούν  σε  πολύ  μεγάλο  βαθμό 
ε ίναι  οι  γενεσιουργές αι τ ίες αυτού του προβλήματος για την  ανεργία.  

Θεωρώ  ότ ι  θα  πρέπει  να  λάβουμε  σοβαρά  υπόψη  μας  άλλα 
προγράμματα  από την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  αλλά  κα ι  εθνικά  προγράμματα  τα 
οποία  μπορούμε  να  συνεργήσουμε  και  να  έχουμε  έναν  συντονισμό  έτσι 
ώστε  να  αξιοποιήσουμε  στο  μεγαλύτερο  δυνατό  βαθμό  όλες  αυτές  τ ις 
δυνατότητες που παρέχοντα ι .  

Γ ια  παράδε ιγμα,  τα  τοπικά  σύμφωνα  ποιότητας  τα  οποία  ε ίναι  κα ι  μ ια 
επιδίωξη  της  Περιφέρε ιάς  μας,  έτσι  ώστε  να  μπορέσουν  να  αναπτυχθούν 
αυτές οι  συνέργειες .  

Τέλος,  θα  ήθελα  να  θέσω  σοβαρά  υπόψη  σε  όλους  μας  την 
αναγκαιότητα  ύπαρξης  ε ιδικών  τμημάτων  και  στους  δυο  νομούς,  τμημάτων 
απασχόλησης.  Σήμερα έτσι  όπως ε ίναι  δ ιαρθρωμένος  ο  οργανισμός μας δεν 
καλύπτε ι  με  επάρκεια  αυτό  το  οποίο  θέλουμε  να  υπηρετήσουμε,  δηλαδή  να 
έχουμε  μια  σοβαρή  συμμετοχή  κα ι  ουσιαστική  λε ιτουργία  μέσα  από  τον 
Οργανισμό  της  Περιφέρε ιας,  άρα  λοιπόν  στην  επικε ίμενη  πρόταση  γ ια  την 
αναδιάρθρωση  του  Οργανισμού  θα  πρέπει  να  ληφθεί  υπόψη  σοβαρά  κα ι  θα 
έλεγα  σε  επίπεδο  διεύθυνσης  και  με  συγκεκρ ιμένες  αρμοδιότητες  τ ις  οποίες 
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μπορούμε  να  τ ις  παραθέσουμε,  μ ια  που  ζητήθηκε  κα ι  από  την  υπουργό  η 
πρότασή μας σε σχέση με τα θέματα απασχόλησης.  

Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κ .  Αντ ιπεριφερε ιάρχη.  Τον λόγο  έχε ι  η  κυρία  Φτακλάκη.
Κα ΦΤΑΚΛΑΚΗ:
Ευχαριστώ  Πρόεδρε.  Και  εγώ  θα  ε ίμαι  πάρα  πολύ  σύντομη.  Εξάλλου  έχω 
καταθέσει  στο  προεδρε ίο  το  κε ίμενο  εργασίας  μου  πάνω  στην  τοποθέτηση 
αυτή  και  όποιος  θέλε ι  αναλυτικότερα  μπορεί  να  την  ζητήσει  από  τον 
Πρόεδρο.

Καταρχήν  και  εγώ  θα  ήθελα  να  συγχαρώ  την  συνάδελφο  την  κυρία 
Διακοσταυριανού  Σώζου  για  την  εμπεριστατωμένη  ε ισήγηση  η  οποία  όντως 
μας  διαφώτισε  και  μας  έδωσε  πάρα  πολλά  δεδομένα  κα ι  στοιχεία  και  κατά 
δεύτερο  θα  ήθελα  να  συνεχίσω  την  πρόταση  του  Αντ ιπεριφερε ιάρχη  του  κ. 
Πουσσαίου  σε  σχέση  με  τα  τμήματα  που  προτε ίνατε  απασχόλησης  στον 
οργανισμό  ε ίναι  και  μένα  δική  μου  πρόταση  και  να  συμπληρώσω  ότι  θα 
ήταν  καλό  να  δημιουργήσουμε  και  ένα  Παρατηρητήριο  Απασχόλησης  στο 
Νότιο  Αιγα ίο  το  οποίο  θα  μπορούσε  να  λει τουργήσει  ουσιαστικά  ως 
ομπρέλα  αυτών  των  δυο  τμημάτων  και  να  λει τουργεί  σε  μια  συνεχή 
διαδικασία παρακολούθησης αγοράς εργασίας,  πρόβλεψης των  οικονομικών 
μεγεθών,  επικα ιροποίηση  των  στατιστικών  στοιχε ίων,  να  παρακολουθεί  την 
ζήτηση  και  τα  λοιπά,  νομίζω  ότι  όλοι  αντ ιλαμβανόμαστε  ποιος  θα  ε ίναι  ο 
ρόλος αυτού του παρατηρητηρίου.  

Είναι  πάρα  πολύ  εύκολο  να  γίνε ι ,  δεν  χρε ιάζεται  να  προσληφθούν 
άνθρωποι ,  νομίζω  ότι  όλη  η  Περιφέρεια  Νοτίου  Αιγα ίου  διαθέτει  αρκετά 
εξειδικευμένο  επιστημονικό  προσωπικό  γ ια  να  το  δουλέψει ,  επομένως 
θεωρώ ότι  ε ίναι  καθαρά θέμα πολιτ ικής βούλησης.  

Τώρα όσον  αφορά τα  προγράμματα στα  οποία σήμερα αναφέρθηκε   η 
υπουργός  θεωρώ  ότ ι  αποτελούν  δυο  πολύ  σημαντικές  πρωτοβουλίες  εδώ 
για  την  περιοχή  μας.  Δυστυχώς  με  θλ ίβε ι  το  γεγονός  ότ ι  σήμερα  θα 
περίμενα  ως  νεοφώτιστη  τουλάχιστον  περιφερε ιακή  σύμβουλος  να 
ασχοληθούμε  και  όλη  αυτή  η  συζήτηση  που  έγινε  εδώ  και  τρεις  ώρες  να 
περιστραφεί  γύρω  ακριβώς  από  προτάσεις  ακόμα  κα ι  αντιπροτάσεις  πάνω 
στα  προγράμματα  αυτά  γιατ ί  ε ίνα ι  ένα  δεδομένο.  Είναι  κάποια 
προγράμματα  τα  οποία  θα  πρέπει  να  γίνουν.  Είνα ι  κάποια  προγράμματα 
που  κα ι  στο  παρελθόν  ε ίχαν  γίνε ι ,  να  θυμίσω  τις  τοπικές  πρωτοβουλίες 
απασχόλησης,  την  κοινοτική  πρωτοβουλία  EQUAL,  κύρ ιε  Πουσσαίο 
θυμάστε  πολύ  καλά  την  επιτυχία  αυτού  του  εγχε ιρήματος  όπου  τότε  γ ια 
πρώτη  φορά  ε ίχαν  δικτυώσει  ηλεκτρονικά  με  όλα  τ ις  δομές  απασχόλησης 
του  Καλιπάτρα  κα ι  του  Ηγεμόνη  που  ήταν  στους  Νομούς  Δωδεκανήσου  και 
Κυκλάδων  με  όλα τα  ΚΕΠ του Νοτίου  Αιγαίου,  ένα  εγχε ίρημα που δυστυχώς 
μετά  ατόνησε  γ ιατί  δεν  υπήρχε  συνέχιση  αυτών  των  προγραμμάτων  γ ια 
διάφορους λόγους  τους οποίους δεν  θα ήθελα να αναφέρω σήμερα εδώ.  
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Συνολικά  η  Περιφέρε ια  Νοτίου  Αιγαίου  έχε ι  στην  3 η  Προγραμματική 
Περίοδο,  ε ίχε  υλοποιήσε ι  προγράμματα  του  Ευρωπαϊκού  Κοινωνικού 
Ταμε ίου  ύψους  63  εκατ.  ευρώ.  Οι  δε ίκτες  ε ίναι  πάρα  πολύ,  όποιος  θέλε ι 
μπορεί  να  ζητήσε ι  από  την  αρμόδια  δ ιαχειρ ιστική  αρχή  αναλυτικά  στοιχεία 
γ ια  να  μην  σας  κουράσω,  επομένως  δεν  μπορούμε  να  πούμε  ότι  πήγαν 
στον  αέρα αυτά τα προγράμματα.  

Σαφώς  και  θα  πρέπει  να  ε ίμαστε  σήμερα  πιο  στοχευμένοι , 
προσανατολισμένοι  σε  εξε ιδικευμένες  δράσεις  αλλά  καλό  θα  ε ίναι  να  μην 
μηδενίζουμε.  Είναι  πολύ  σημαντ ικό,  όπως  ε ίπε  κα ι  ο  Περιφερειάρχης  να 
δούμε  την  πραγματικότητα  κα ι  πάνω  σε  αυτό  να  κ ινηθούμε.  Είναι  κακό  να 
εθελοτυφλούμε.  

Κυρία  Καφαντάρη  να  σας  δ ιορθώσω,  επιτρέψτε  μου,  δεν  μιλάμε  γ ια 
τοπικά  σύμφωνα  απασχόλησης.  Επειδή  το  έχω  ακούσει  επανειλημμένως  να 
λέγεται ,  ήταν  άλλα  τα  τοπικά  σύμφωνα  απασχόλησης  στα  οποία 
αναφερθήκατε  εσε ίς ,  ε ίχαν  μια  άλλη  λογική,  αυτά  ε ίναι  τοπικά  σχέδια, 
ολοκληρωμένα  σχέδια  που  έχουν  να  κάνουν  με  συγκεκρ ιμένες  δράσεις 
συμβουλευτικής,  κατάρτισης,  προώθηση  στην  αγορά  εργασίας,  mentor ing. 
Δεν  ε ίναι .  Επειδή ξέρω σε ποια αναφέρεστε.  

Τέλος  θα  ήθελα  να  πω  ότ ι  ως  Περιφέρε ια  ε ίμαστε  έτοιμοι  γ ια  να 
υλοποιήσουμε  αυτά  τα  προγράμματα.  Δυστυχώς  λείπε ι  η  υπουργός  να  τα 
ακούσει  αλλά  ήδη  έχουμε  προβεί  σε  μια  κατηγοριοποίηση  των  δράσεων  τ ις 
οποίες πρέπει  να ακολουθήσουμε  άμεσα για να τα ολοκληρώσουμε.

Κλείνοντας  θα  ήθελα  να  πω  ότ ι  πιστεύω  ότ ι  ακόμα  κα ι  η  υλοποίηση 
των  προγραμμάτων  κοινωφελούς  χαρακτήρα  θα  έπρεπε  να  δ ιαχειρ ιστούν 
από  την  Περιφέρε ια .  Η  υπουργός  ε ίπε  ότι  ε ίνα ι  σε  δ ιαβούλευση  αυτό  το 
θέμα,  θέλω να πιστεύω ότ ι  και  ο κ .  Περ ιφερειάρχης θα έχει  την  ίδ ια θέση.

Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε.  Ο κ.  Παπαμανώλης έχει  τον  λόγο.
Κος ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ:
Εάν  αξιολογήσουμε  κύριο ι  συνάδελφοι  τα  τοπικά  ολοκληρωμένα 
προγράμματα  στήριξης  της  απασχόλησης  κα ι  τα  προγράμματα  κοινωνικής 
οικονομίας  αποκλε ιστικά  ως  . .π ιστώσεων  με  την  μορφή  μισθοδοσίας  και 
επιδομάτων προς την  Περιφέρειά μας,  ασφαλώς τα αξιολογούμε θετικά.  
(…)
Δεν  αποτελούν  ενεργητ ική  πολιτ ική  αλλά  ανακυκλώνουν  ουσιαστικά  και 
προσωρινά τους υφιστάμενους ανέργους.  

Η  κατάσταση  σήμερα  πως  ε ίνα ι ;  Σύμφωνα  με  την  ελληνική  στατ ιστ ική 
αρχή  τον  Ιανουάριο  του  2011  οι  άνεργοι  αυξήθηκαν  κατά  1900  άτομα  σε 
σχέση  με  τον  Ιανουάριο  του  2010.  Μιλάμε  γ ια  αύξηση  33%  σε  εθνικό 
επίπεδο.

Ειδ ικά  γ ια  την  Περιφέρε ια  Νοτίου  Αιγαίου  τον  Ιανουάριο  του  2011  η 
ανεργία  καλπάζει  με  ποσοστό  πάνω  από  20%.  Αντ ιλαμβάνομαι  ότι  εκεί 
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περιλαμβάνονται  κα ι  οι  εποχικοί  άνεργοι  παρόλα  ε ίναι  ιδ ια ίτερα  μεγάλο 
ποσοστό.

Στην  Περιφέρεια  Νοτίου  Αιγα ίου  ε ιδικότερα  μιλάμε  για  40.000 
περίπου  ανέργους  τον  Μάρτιο  του  2011  κα ι  αναλογιστεί τε  ότ ι  ο ι  άνεργοι  το 
2008  σύμφωνα  με  πίνακα  που  μας  παρουσίασε  η  κυρ ία  Σώζου  ήταν 
περίπου 9.600.  Γ ια να κατανοήσετε  την  διόγκωση του προβλήματος.  

Σε  εθν ικό  επίπεδο  τώρα  το  πρόγραμμα,  από  τα  δυο  προγράμματα 
προβλέπεται  να  ωφεληθούν  92.000  άνεργοι .  Σε  εθνικό  επίπεδο  πάντα. 
Είναι  τόσο  δραματική  η  κατάσταση στην  αγορά εργασίας που ακόμα κα ι  εάν 
προσθέσουμε  κα ι  τα  100.000  άτομα  που  θα  ωφεληθούν  από  άλλα 
προγράμματα  του  ΟΑΕΔ,  ακόμα  κα ι  τότε  δεν  καλύπτουμε  ούτε  τους  νέους 
ανέργους  του  τελευταίου  δεκαπενταμήνου.  Μιλάμε  για  287.000  νέους 
ανέργους  από  τον  Ιανουάριο  του  2010  μέχρι  τον  Μάρτιο  του  2011.  Γ ια  να 
μην αναφερθούμε στο σύνολο  των 850.000 ανέργων στην  χώρα μας πάλι  με 
τον  Μάρτιο του 2011.

Επιπλέον  το  πρόγραμμα  κοινωνικής  εργασίας  περιορ ίζε ι  τον  χρόνο 
καταβολής του επιδόματος στους πέντε  και  μόνο μήνες.  

Γ ι ’  αυτό  τους  λόγους  τα  προγράμματα  που  παρουσιάσατε  αποτελούν 
σταγόνα  στον  ωκεανό  της  ανεργίας.  Μόνο  με  επιστροφή  σε  θετ ικούς 
ρυθμούς  ανάπτυξης  του  ακαθάριστου  εγχώριου  προϊόντος,  μόνο  με 
ανάπτυξη  θα  μπορέσουν  οι  επιχειρήσε ις  της  περιφέρειά  μας  να  ξανά 
προσλάβουν  το  προσωπικό  τους,  θα  μπορέσουν  οι  ελεύθεροι 
επαγγελματίες  και  οι  αγρότες  να  ανακτήσουν  το  ε ισόδημά  τους  κα ι  να 
μπορέσουν να θρέψουν τ ις οικογένειές  τους.  

Αντ ί  γ ια  πολιτ ική  όμως  που  θα  μπορούσε  να  μας  επαναφέρει  στην 
ανάπτυξη  εκτός  από  τ ις  εξαγγελίες  τ ις  σημερινές  ακούμε  παράλληλα  γ ια 
νέες  αυξήσεις  στην  φορολογία,  διέρρευσε  στον  τύπο  θέμα  γ ια  μεταφορά 
όλων  των  αγαθών  κα ι  των  υπηρεσιών  στον  υψηλό  συντελεστή  του  ΦΠΑ, 
επιβολή  ε ιδικού  φόρου  κατανάλωσης  στα  αναψυκτικά  και  εάν  ήταν  εδώ  η 
κυρία  υπουργός  θα  μπορούσε  να  επιβεβαιώσει  ή  να  διαψεύσει  αυτές  τ ις 
ε ιδήσε ις κα ι  νέες περ ικοπές στα ε ισοδήματα.  

Οι  πολλαπλασιαστικές  επιδράσεις  αυτών  των  νέων  μέτρων  με 
μαθηματική  ακρίβε ια  θα  αυξήσουν  ακόμα  πιο  πολύ  την  ανεργία,  πιο  πολύ 
ίσως ακόμα κα ι  από τον  αρ ιθμό των  ανέργων των  οποίων η  στήριξη  σήμερα 
εξαγγέλλετα ι .  

Τελε ιώνοντας  σημειώνω  ότι  το  πρωτόκολλο  συνεργασίας  της 
περιφέρειας  με  το  Υπουργείο  Εργασίας  που  υπογράψατε  πριν  ακόμα  το 
ψηφίσουμε,  αφορά  ορ ιζόντιες  δράσεις  τ ις  οποίες  οφε ίλουμε  να  τ ις 
προσαρμόσουμε  σε  κάθε  περίπτωση  στ ις  ε ιδ ικότερες  ανάγκες  της 
περιφέρειά μας.  

Άποψή  μου  ε ίναι  ότ ι  η  πρόταξη  δράσεων  στο  πρόγραμμα  κοινωνικής 
εργασίας  που  έχουν  να  κάνουν  με  τον  τουρισμό.  Ενδε ικτ ικά  αναφέρω 
δράσεις  γ ια  υποδοχή  και  ενημέρωση  τουριστών,  ξενάγηση  και  φύλαξη 

6 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28 η ς  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

73



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

επισκέψιμων  μνημείων  κα ι  άλλων  χώρων,  καθαρισμός  παραλιών  κα ι 
ακτογραμμής με έμφαση στην προώθηση της ανακύκλωσης.

Δυστυχώς  στην  εποχή  που  η  φράση  «Λεφτά  υπάρχουν»  έχει  γ ίνε ι  το 
πιο  σύντομο  ανέκδοτο  έχουμε  λόγο  να  αμφισβητούμε  και  να  ανησυχούμε 
για  την  υλοποίηση  αυτών  των  προγραμμάτων  που  απαιτούν  εθν ικούς 
πόρους σε ποσοστό  20%.

Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Η κυρία Μπαφίτη κα ι  ολοκληρώνουμε  με τ ις τοποθετήσεις.
Κα ΜΠΑΦΙΤΗ:
Να  σας  πω την  αλήθεια  χαίρομαι  που  ολοκληρώνω  εγώ  την  συζήτηση  γ ιατί 
θα  ήθελα  να  κάνω  μια  γεν ική  παρατήρηση.  Θεωρώ  αδιανόητο  άνθρωποι  οι  
οποίοι  δεν  ζουν  την  κάθε  τοπική  πραγματικότητα  να  επεμβαίνουν  κα ι  να 
απασχολούν  το  σώμα  με  διάφορα  θέματα  χωρίς  καμία  προσωπική 
παρεξήγηση αγαπητέ μου συνάδελφε.  

Κυρίες  και  κύριοι ,  μέχρ ι  στ ιγμής  δεν  έχω  διακόψει  και  έχω  σεβαστε ί 
τον  όποιον  ανεξαρτήτως  θέσεως  έχε ι  τοποθετηθεί  μέσα  σε  αυτή  την 
αίθουσα.  Απαιτώ  λοιπόν  από  όλους  τους  συναδέλφους  την  ίδ ια 
συμπεριφορά  και  στάση  απέναντ ι  στο  πρόσωπό  μου  και  το  λέω  τούτο  γ ια 
τον  εξής απλό λόγο.  Γ ια όποιο θέμα συνεχ ίζουμε να δ ιαβάζουμε καθημερινά 
στον  τοπικό τύπο ε ίτε  στον  εδώ ε ίτε  σε  αυτόν  των  Κυκλάδων  ερχόμαστε  κα ι 
θέτουμε  θέματα  στο  σώμα  χωρίς  να  ξέρουμε  εάν  ε ίναι  αρμοδιότητα  του 
σώματος ή όχ ι  γ ια  να το αναλύσουμε.  Πρώτον.

Δεύτερον.  Γ ίνεται  μια  τοποθέτηση  πολιτ ική  ή  όχ ι  από  τον 
οποιονδήποτε  εδώ  μέσα  ο  οποίος  θέλει  να  εκμεταλλευτεί  κα ι  το  δεδομένο 
της  τηλεόρασης  κα ι  της  παρακολούθησης  όλης  της  συνεδρίασης  από 
όποιον  πολίτη  ενδιαφέρετα ι .  Πρέπει  να  ε ίμαστε  πολύ  σεμνοί  κα ι  πολύ 
σοβαροί  σε  όσα  λέμε  εδώ  μέσα.  Δεν  νομίζω  ότι  εμείς  πρέπει  να  δ ίνουμε 
άσχημο  παράδειγμα  στο  πως  πρέπει  να  τοποθετεί ται  και  πως  πρέπει  να 
σκέπτετα ι  ο κάθε πολίτης αυτού του τόπου.

Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  την  κ .  Μπαφίτη.  Ολοκληρώθηκε  το  πρώτο  θέμα.  προχωράμε 
στο δεύτερο θέμα.  
Κος                        :  
Κύριε Πρόεδρε επειδή ο συνάδελφος ο κ .  Ζωγραφίδης συνεχ ίζε ι  να πω κάτ ι , 
γ ιατ ί  τώρα  φοβάμαι  ότι  βγαίνουμε  έξω  από  κάποιες  διαδικασίες.  Αυτά  ε ίναι 
προγράμματα  τα  οποία  προβλέπει  ο  νόμος  ότ ι  πρέπει  να  αποκεντρωθούν 
σε  περ ιφερειακό  επίπεδο  κα ι  άρα  πρέπει  να  υπογραφούν.  Χθες  υπέγραφε 
στα Ιόνια νησιά.  Σήμερα οι  περισσότεροι  έχουν υπογράψει .  
Κος                        :  
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
Κος                        :  
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Δηλαδή αγαπητέ συνάδελφε  Ζωγραφίδη…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Όχι διάλογο  σας παρακαλώ.
Κος                        :  
Αυτή  η  ενημέρωση  που  έγ ινε  από  την  υπουργό  δεν  ήταν  καλή;  Εν  πάση 
περιπτώσει ,  μας  έδωσε  κάποια  στοιχεία,  ούτως  ή  άλλως  αυτά  τα 
προγράμματα  υπογράφοντα ι  από  όλες  τ ις  περ ιφέρειες ,  το  υπογράψαμε  κα ι 
εμείς.  Εάν  πάμε  στην  διαδικασία  τώρα  να  θέλετε  κα ι  να  ψηφιστεί ,  εντάξει 
τώρα ε ίνα ι λογ ικό;  Θα ψηφίσε ι  η  πλε ιοψηφία,  δεν  θα ψηφίσει  η  με ιοψηφία.  
Κος                        :  
Είναι  νόμος  ότι  θα  υπογράψουμε.  Είνα ι  δυνατόν  να  μην  θέλε ι  κάποιος  να 
δημιουργήσει  προϋποθέσεις δημιουργίας θέσεων απασχόλησης;  Είναι ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ποιοι  δεν εγκρ ίνουν την  υπογραφή του Συμφώνου;  
Κος                        :  
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Προχωράμε στο δεύτερο θέμα.  

Αριθμ. Απόφασης 33/2011
Θέμα 2      ο       :  

Συγκρότηση Επιτροπής επεξεργασίας του 
Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας του 

Περιφερειακού Συμβουλίου 
Εισηγητής:  κ.  Γεώργιος Γκούφας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Η εισήγηση θα γ ίνε ι  από εμένα.  Σας την  έχω κοινοποιήσε ι  βέβαια.  

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  η  Επιτροπή  του  Κανονισμού  του 
Περιφερε ιακού  Συμβουλίου  Νοτίου  Αιγα ίου  έχε ι  ως  βασικές  τ ις 
αρμοδιότητες:

1. Την  μελέτη  και  την  επεξεργασία  του  σχεδίου  κανονισμού  λει τουργίας 
του  Περιφερε ιακού  Συμβουλίου  στο  οποίο  κατάληξαν  ομόφωνα  οι  13 
περιφερειάρχες  κα ι  οι  13  πρόεδροι  των  Περιφερε ιακών  Συμβουλίων 
την  Παρασκευή  18/2/2011  σε  κοινή  συνεδρίασή  τους  κα ι  το  οποίο 
σχέδιο  έχε ι  ήδη  προωθηθεί  στο  Υπουργε ίο  Εσωτερικών  κα ι 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προς έγκριση.  

2. Την  μελέτη  και  επεξεργασία  των  υποβληθεισών  στην  Επιτροπή  από 
τους  περ ιφερειακούς  συμβούλους  προτάσεων  ή  τροποποιήσεων  επί 
των διατάξεων του προαναφερομένου σχεδίου.  

3. Την  ένταξη  των  μεταβολών  ή  των  τροποποιήσεων  του  κανονισμού 
στο  αρχικό  κείμενο  προ-αναφερόμενο  σχέδιο  το  οποίο  βέβαια  το 
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έχετε  πιστεύω  όλοι  κα ι  την  προώθησή  του  στο  Περιφερε ιακό 
Συμβούλιο γ ια έγκρ ιση.

4. Την  μελέτη  και  επεξεργασία  οποιασδήποτε  πρότασης  ή  σχεδίου  για 
τροποποίηση  του  κανονισμού  στο  μέλλον  κα ι  την  κωδικοποίηση  των 
παλαιών κα ι  νέων  δ ιατάξεων σε ενια ίο κείμενο στην  περ ίπτωση αυτή.  

Η Επιτροπή έχε ι  γνωμοδοτικό  χαρακτήρα κα ι  ε ίνα ι  Επιτροπή Εσωτερικής 
Λει τουργίας του Περιφερε ιακού Συμβουλίου.  

Η  λει τουργία  της  Επιτροπής  λήγε ι  με  την  λήξη  της  περ ιφερειακής 
περιόδου.  

Η  Επιτροπή  αποτελεί τα ι  από  τον  Πρόεδρο  του  Περιφερε ιακού 
Συμβουλίου  ως  Πρόεδρο  κα ι  εννέα  περιφερε ιακούς  συμβούλους  ως  μέλη  εκ 
των  οποίων  πέντε  μέλη  προέρχονται  από  την  πλειοψηφία  και  τέσσερα  από 
την  με ιοψηφία.  

Η  Επιτροπή  αποφασίζε ι  με  απλή  πλε ιοψηφία  των  παρόντων  μελών  που 
δεν  μπορεί  να  ε ίναι  λ ιγότερα  από  το  1/3  του  συνόλου  των  μελών  της.  Σε 
περίπτωση ισοψηφίας μετράε ι διπλή η ψήφος του προέδρου.  

Κύριοι  συνάδελφοι ,  περιμένω  τ ις  προτάσεις  των  παρατάξεων  με 
ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο,  με  e-mai l  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση  της 
περιφέρειας ή στο δικό  μου e-mai l .

Στην  συνέχεια  θα  συνεδριάσουν  τα  μέλη  της  Επιτροπής  στο  γραφείο  του 
προέδρου  του  Περιφερε ιακού  Συμβουλίου  στην  Σύρο  σε  μια  από  τ ις 
επόμενες  συνεδριάσε ις  του  Περιφερε ιακού  Συμβουλίου  προτού  ξεκινήσε ι  ή 
την  παραμονή  ή  δυο  ώρες  πιο  μπρος  ή  εάν  ε ίναι  δυνατόν  με  τηλεδιάσκεψη 
για  το  τελ ικό  σχέδιο  του  κανονισμού  της  Περιφέρειας  Νοτίου  Αιγα ίου  που 
θα φέρουμε προς έγκριση στο σώμα.  

Το  σχέδιο  κανονισμού  το  έχετε  όλοι ,  έχει  αναρτηθεί  στο  δ ιαδίκτυο,  το 
έχετε .  Είναι  προσαρμοσμένο  με  τον  νόμο,  ε ίνα ι  σύμφωνα  με  τον 
Καλλικράτη,  εκεί  που  μπορούμε  να  κάνουμε  κάποιες  μεταβολές  ε ίναι  στα 
χρονικά  περιθώρια.  Ήδη  έχουμε  αποκτήσει  όλοι  μια  εμπειρ ία  μετά  από 
τέσσερις  μήνες.  Βλέπετε  πόσο  δύσκολο,  πόσος  χρόνος  απαιτε ί ται  γ ια  τ ις 
συνεδριάσεις και  τα  λοιπά.  

Ο  Πρόεδρος  του  Περιφερε ιακού  Συμβουλίου  ε ίμαι  εγώ  και  ο ι  προτάσεις 
του κ.  Περιφερειάρχη.  

Κύριε Περ ιφερειάρχη θα κάνετε  την  πρόταση;
Ο  Κ.  Φώτης  Χατζηδιάκος,  Σωτήρης  Μπαμπάκας  από  την  πλειοψηφία, 

Ανδριάνα  Γεωργία  Μπαφίτη,  Γ ιώργος  Μακρυωνίτης  και  Βασίλης  Βαργάρας. 
Είναι  οι  πέντε  της πλειοψηφίας.  

Από την  με ιοψηφία.  Έξι  με  τον  Πρόεδρο.  Είναι  πέντε ,  ο Πρόεδρος έξ ι  και 
έχω   βάλει  κα ι  τ ις  τέσσερις  παρατάξεις  σε  ένα.  Μπορεί  να  ε ίναι  ο  αρχηγός.  
Ακούγετα ι  οτιδήποτε.  

Ο  κ.  Κόκκινος  έχει  τον  λόγο.  Είναι  γ ια  τον  κανονισμό,  προτάσεις 
παίρνουμε.  
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Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Η  με ιοψηφία.  Τώρα  θα  γ ίνε ι  ζύμωση  να  το  τελειώσουμε  το  θέμα.  Να  το 
λήξουμε.  Γ ιατί  δεν  μπορεί ,  παραδε ίγματος χάρη,  να  έρχεται  η  μειοψηφία κα ι 
να  λέε ι  ότ ι  εγώ κατεβάζω πέντε  κα ι  η  μειοψηφία  να  στε ίλε ι  από έναν  η  κάθε 
παράταξη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Να  την  κάνουμε  πενταμελή.  Εγώ  λέω  και  εκπροσωπούνται  όλες  ο ι 
παρατάξε ις.  
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Και  εγώ συμφωνώ να  εκπροσωπούντα ι  όλες  οι  παρατάξε ις  αλλά δεν  μπορεί  
όμως  η  μείζων  με ιοψηφία  η  οποία  έχει  το  συντριπτικά  μεγαλύτερο  ποσοστό 
να εκπροσωπηθεί  μόνο με ένα πρόσωπο.  Η αρχή της αναλογικότητας…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε  Κόκκινε  να  πω  κάτ ι ;  Ούτως  ή  άλλως  η  Επιτροπή  αυτή  θα 
επεξεργαστεί  τ ις  θέσεις  οι  οποίες  θα  έρθουν  στο  Περιφερειακό  Συμβούλιο 
γ ια να πάρουν έγκριση.  
Κος                        :  
Γιατί  βάζετε  πέντε  εσε ίς ;
Κος                        :  
Γιατί  εάν  πάρε ι  μια  απόφαση  η  Επιτροπή  και  πε ι  ότ ι  εμείς  το 
αναμορφώνουμε  όλο,  κάπου  πρέπει  η  πλε ιοψηφία  να  μπορεί  να  περάσει 
την  θέση  της.  Βεβαίως  από  ότ ι  τουλάχιστον  επε ιδή  ζητήθηκε  η  Επιτροπή, 
από  ότι  φαίνεται  στα  διαδικαστικά  θέματα  ε ίναι  πολύ  λ ίγα  στα  οποία 
υπάρχε ι  δ ιαφοροποίηση,  γ ιατί  όπως  ανέφερε  ο  Πρόεδρος  έγ ινε  μια 
συνάντηση  όλων  των  περιφερειακών  του  συνόλου  της  χώρας  κα ι  όλων  των 
προέδρων  των  περιφερειακών  συμβουλίων  κα ι  έχουν  καταλήξει  ομόφωνα 
σε μια πρόταση η οποία βεβαίως πρόταση πήγε στο Υπουργε ίο Εσωτερ ικών 
και  πρέπει  να προσαρμοστεί  στις δικές μας ανάγκες.  
Κος                        :  
Θα  ήθελα  να  γίνε ι  πέντε  λεπτά  διακοπή,  πρόταση,  γ ια  να  υπάρχει  μ ια 
συζήτηση μεταξύ των  τεσσάρων επικεφαλής της με ιοψηφίας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Η κυρία Καφαντάρη.
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Καταρχήν να ξεκαθαρίσω ότι  εμείς δεν  ζητήσαμε καμία σύσταση Επιτροπής. 
Το θυμίζω αυτό.  Αυτό έγινε ,  εάν κατάλαβα καλά,  από τον  κ .  Χρυσόγελο  που 
σε  ένα  αρχικό  λανθασμένο  κε ίμενο  που  έστειλε  κα ι  το  οποίο  δ ιόρθωσε 
αμέσως μετά με δεύτερο πρότεινε.  Έτσι  δεν  ε ίναι κ .  Χρυσόγελε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ανεξάρτητα  τ ι  ζήτησε  ο  κ .  Χρυσόγελος  εμε ίς  θέλουμε  τ ις  προτάσεις  των  
παρατάξεων για να φέρουμε τον  κανονισμό να τον  ψηφίσουμε.
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
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Κύριε  Πρόεδρε  μην  κάνουμε  συζήτηση.  Αφήστε  να  σας  εξηγήσω, 
καλοπροαίρετα  αυτή  την  στ ιγμή  μιλάω.  Δεν  επιτ ίθεμαι .  Εγώ  θέλω  να 
εξηγήσω  την  δ ική  μας  θέση  κα ι  η  δική  μας  άποψη  είνα ι  ότι  κατά  την  γνώμη 
μας  δεν  χρειάζεται  καν  Επιτροπή  γι ’  αυτό  το  θέμα.  Και  μάλιστα  μια 
Επιτροπή η  οποία θα έχει  και  μια διαρκή πλευρά.  

Να  σας  πω  το  εξής.  Υπάρχει  ένας  κίνδυνος  με  την  διαρκή  Επιτροπή 
και  ο  κ ίνδυνος  αυτός  ε ίναι  ποιος;  Ανάλογα  με  τα  προβλήματα  που  θα 
προκύπτουν  στην  πλειοψηφία  να  γ ίνετα ι  λάστιχο  ο  κανονισμός.  Δηλαδή 
ξαφνικά  να  βλέπουμε  ότ ι  μπάζει  εκε ί  κα ι  σαν  πλειοψηφία  που  μας  ενοχλεί , 
μας εμποδίζε ι  να το  …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κυρία Καφαντάρη αποδέχεστε  τον  κανονισμό αυτόν;
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Όχι,  θέλουμε,  καθόλου  δεν  τον  αποδεχόμαστε,  μάλιστα τ ι  λέμε  γ ι ’  αυτόν  τον 
κανονισμό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Τον έχουν αποδεχθεί  όλες ο ι  περιφέρε ιες και  όλοι  ο ι  πρόεδροι .
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Αυτό  δεν  σημαίνει  ότ ι  αυτόν  τον  κανονισμό  τον  δεχόμαστε  εμε ίς .  Αντ ίθετα 
λέμε  ότι  κατά  την  δ ική  μας  άποψη  η  διαμόρφωση  του  κανονισμού  του 
συγκεκρ ιμένου  έχε ι  νόημα  ως  προς  μια  βασική  πλευρά.  Την  δυνατότητα 
που  θα  δ ίνε ι  στην  με ιοψηφία  κα ι  στην  κάθε  παράταξη  να  συμμετέχει  στο 
Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  με  μια  στοιχε ιώδη  δημοκρατική  διαδικασία,  του  να 
βάζουμε  κάποιες  προτάσεις  που  θα  γίνονται  αποδεκτές  γ ια  συζήτηση  γ ια 
θέματα και  προ ημερήσιας δ ιάταξης και  στην  τακτική  ημερήσια διάταξη.  Εάν 
αυτό  αφαιρεθεί  από  τ ις  παρατάξε ις  σαν  δυνατότητα  που  μέσα  στον 
προβλεπόμενο  κανονισμό  πράγματι  δεν  έχουμε  τέτο ια  δ ικαιώματα,  τ ι  νόημα 
έχει ;

Άρα  γ ια  μας  μπαίνε ι  πάρα  πολύ  σοβαρά  το  ζήτημα  ότι  μ ια  Επιτροπή 
δεν  θα  λύσει  κανένα  πρόβλημα,  αντίθετα  θα  περιπλέξει  τα  προβλήματα. 
Εάν  συσταθε ί ,  εμείς  δεν  συμφωνούμε  να  συσταθεί ,  εάν  συσταθεί  θα 
συμμετέχουμε  κα ι  προτείνουμε  και  τον  κ .  Περδικάρη  αλλά  λέμε  και  πάλι  ότ ι 
η  ουσία  της  διαφωνίας  μας  ή  της  πρότασής  μας,  εάν  θέλετε ,  γ ια  την 
αναδιαμόρφωση  του  κανονισμού  έχει  να  κάνει  με  τα  δ ικα ιώματα  των 
παρατάξεων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έγινε  κατανοητό.  Ο κ.  Χρυσόγελος.  Ο κ.  Συρμαλένιος.
Κος ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ:
Και  εμείς  όταν  ε ίχαμε  ζητήσε ι  το  θέμα  να  συζητηθεί  ο  κανονισμός  ε ίχαμε 
υπόψη  μας  όχι  την  σύσταση  Επιτροπής  αλλά  την  συζήτηση  επί  του 
κανονισμού.  Κατά  την  γνώμη  μας  θα  μπορούσε  μέχρι  σήμερα  κα ι  γ ι ’  αυτό 
ζητήσαμε και  το  έκτακτο  συμβούλιο,  επε ιδή περάσανε τέσσερις μήνες χωρίς 
να  συζητηθεί  ο  κανονισμός  και  επειδή  ο ι  δ ιαδικασίες  που  ακολουθούμε 

6 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28 η ς  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

78



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

μέχρι  σήμερα  ε ίναι  δ ιαδικασίες  συρρίκνωσης  των  δ ικα ιωμάτων  της 
με ιοψηφίας και  των μελών συνολικά θα έλεγα,  …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κανονισμός θα συζητηθεί  στο  Περιφερειακό Συμβούλιο.
Κος ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ:
Αφήστε  με  σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ,  αφήστε  με.  Αφήστε  με,  α ισθάνομαι 
ασφυκτ ικά.  Μετά  από  πολλά  χρόνια  δράσης  μέσα  στα  κοινά  αισθάνομαι  γ ια 
πρώτη  φορά  τέτο ια  ασφυξία.  Δηλαδή  πραγματικά  απορώ πως  λει τουργούμε 
σε  αυτά  τα  πλαίσ ια.  Δημοκρατία,  παλέψαμε  τόσα  χρόνια  γ ι ’  αυτή  την  
δημοκρατία εν  πάση περιπτώσει .  Συνεχώς μου χάνετε  τον  ε ιρμό της σκέψης 
με τ ις παρεμβάσεις.

Θα  μπορούσαμε  να  έχουμε  δουλέψει  με  τον  κανονισμό  του 
Υπουργείου  έστω και  εάν ε ίνα ι  ατελής,  ε ίχαμε επισημάνει  προτάσεις που θα 
έπρεπε  να  προστεθούν  και  να  τροποποιηθούν,  γ ια  μπορούσαμε  να  ε ίχαμε 
δουλέψει  επομένως  μέχρι  σήμερα  με  αυτόν  κα ι  σήμερα  ή  στο  επόμενο 
συμβούλιο να συζητούσαμε συγκεκρ ιμένα για τον  κανονισμό.  

Χάνοντας όλη  αυτή την  διαδικασία χάσαμε  μια  σειρά από δυνατότητες 
που  ε ίχε  ο  κανονισμός  του  Υπουργείου.  Δηλαδή  ερωτήσεις,  επερωτήσεις, 
εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα τα οποία τα παραβλέψατε.  

Σας  λέω  ένα  ζήτημα,  το  θέμα των  αλευρόμυλων,  παραδε ίγματος  χάρη 
του Σαμίκα εδώ της Ρόδου ε ίναι  ένα θέμα σοβαρό.  Εμείς θέλαμε να κάνουμε 
ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έχει  γ ίνε ι  ερώτηση,  να  σας  απαντήσει  ο  κύριος  Περιφερε ιάρχης.  Έχε ι 
δικαίωμα να απαντήσει  και  μετά.
Κος ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ:
Εν  πάση  περιπτώσει ,  με  το  γεγονός  ότι  μας  καθυστερήσατε  αυτή  την 
διαδικασία  μέχρ ι  σήμερα  και  με  το  να  συστήνουμε  Επιτροπή  η  οποία  θα 
έχει  δ ιάρκε ια  ζωής  όσο  η  δ ιάρκε ια  ζωής  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου, 
δηλαδή  3,5  χρόνια,  σημαίνει  ότ ι  κάτι  δε  πάε ι  καλά.  Δηλαδή  θέλουμε 
συνεχώς να αλλάζουμε τον  κανονισμό κατά το δοκούν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έχετε κάποια πρόταση κύριε να μας την  πεί τε ;
Κος ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ:
Κύριε Πρόεδρε,  σας παρακαλώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Καλόπιστα συζητάμε τον  κανονισμό.
Κος ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ:
Σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ  δεν  κάνουμε  διάλογο,  τοποθέτηση  κάνουμε  κα ι 
εσε ίς  έχετε  υποχρέωση,  εάν  έχετε  ψηφίσε ι  κανονισμό  να  τηρε ίται  τον 
χρόνο.  Τ ίποτα  παραπάνω.  Δεν  θα  σας  πέφτε ι  άλλος  λόγος.  Σας  παρακαλώ 
πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Ευχαριστώ πολύ.
Κος ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ:
Τι  κλε ίσατε  δηλαδή;  Ευχαριστεί τε  πολύ  και  μας  κλείσατε;  Συγχυζόμαστε 
γ ιατ ί  σας λέω πρώτη φορά έχω βρεθε ί  σε τέτοιο ασφυκτικό  περ ιβάλλον.  
Κος                        :  
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
Κος ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ:
Ποιος  το  δημιουργεί ;  Η  δική  σας  πολιτ ική  κ .  Περ ιφερειάρχη.  Στην 
λει τουργία του συμβουλίου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Όχι άλλος διάλογος.  Ολοκληρώστε  σας παρακαλώ πολύ.
Κος ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ:
Λέω  λοιπόν  ότι  εν  πάση  περιπτώσει  πρέπει  να  γίνε ι  συζήτηση,  σήμερα  δεν 
ε ίμαστε  έτοιμοι  δ ιότ ι  δεν  έχουμε  κείμενο  ε ισηγητ ικό,  ας  γ ίνε ι  στο  επόμενο 
συμβούλιο  οριστικά  και  αμετάκλητη  συζήτηση  επί  του  κανονισμού.  Να 
οριστικοποιηθεί  ένας κανονισμός.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Αντ ιπερ ιφερειάρχης έχει  τον  λόγο.
Κος                        :  
Κύριε  Πρόεδρε,  δηλαδή  στο  τέλος  θα  τρελαθούμε  όλοι  μαζ ί .  Όλοι  μαζ ί  θα 
τρελαθούμε.  Έχε ι  δίκα ιο  η  κυρία  Καφαντάρη.  Κάτ ι  συμβαίνει .  Στάλθηκε  μια 
πρόσκληση  γ ια  έκτακτη  συνεδρίαση  του  Περιφερε ιακού  Συμβουλίου  κα ι  ένα 
από  τα  θέματα  ήταν  η  συγκρότηση  Επιτροπής.  Αυτής  που  συζητάμε.  Ναι ,  
του  κανονισμού  λει τουργίας.  Και  του  Οργανισμού  της  περ ιφέρειας  ε ίναι  το 
δεύτερο κα ι  το  τρ ίτο ήταν  της παιδε ίας.  Μην τρελαθούμε.  

Ο κανονισμός λε ιτουργίας  του Περιφερειακού Συμβουλίου  ήταν  το  ένα 
θέμα.  Συγκρότηση Επιτροπής.  

Με  συγχωρείτε  διαβάσατε  την  ανακοίνωση  η  οποία  βγήκε;  Με  την 
οποία  στάλθηκε  το  e-mai l ;  Εντάξε ι .  Αγαπητέ  Νίκο  άλλη  φορά  να  διαβάζεις 
τα κείμενα που υπογράφεις .  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέλε ι  να μιλήσει  ο κ .  Αντ ιπερ ιφερειάρχης,  ζήτησε  τον  λόγο;
Κος                        :  
Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε.  Κυρίες  κα ι  κύρ ιο ι  συνάδελφοι  δεν  ε ίχα  πρόθεση 
να  πάρω  ούτε  στο  προηγούμενο  θέμα  τον  λόγο,  γ ιατί  ε ίδα  ότ ι  ε ίχε 
εξαντληθεί  κατά  κόρον,  αλλά  έχει  γ ίνε ι  μ ια  παρεξήγηση  στο  σώμα.  Ήρθε 
στο  προηγούμενο  ένα  σύμφωνο  που  μπορούσε  να  υπογραφεί  από  τον 
Περιφερε ιάρχη  στο  γραφείο  του  ή  να  ενημερωθεί ,  απλώς  από  την 
Περιφέρε ια  το  σύνολο  του  σώματος,  παρόλα  αυτά  έγ ινε  μια  συζήτηση 
δημοκρατικά,  δημοκρατικότατα,  ο  καθένας  ε ίπε  τ ις  απόψεις  του  και  στο 
τέλος κατηγορούμεθα γιατ ί  δημοκρατικά φέραμε αυτό το θέμα.

Τώρα  το  θέμα  του  κανονισμού,  επιτρέψτε  μου  αγαπητέ  κ .  Ζωγραφίδη 
επειδή  χρημάτισα  κα ι  εγώ  σε  αυτό  το  πόστο  έξ ι  χρόνια  Πρόεδρος,  κάθε 
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συλλογικό  όργανο  έχει  έναν  κανονισμό.  Θα  μπορούσε  να  ε ίχε  έρθει ,  όπως 
λέτε ,  ένα  κε ίμενο,  ένα  σχέδιο  κανονισμού  να  δ ιατυπώσουμε  τ ις  απόψεις 
πλειοψηφικά  περνάει  κατά τον  νόμο και  ψηφίζετα ι  ο  κανονισμός.  Αντ ί  αυτού 
ήρθαμε  δημοκρατικά  και  ζητήσαμε  από  τ ις  παρατάξεις  της  με ιοψηφίας  έναν 
εκπρόσωπο,  μια  Επιτροπή,  θυμάστε  κ .  Ζωγραφίδη  το  ε ίχαμε  κάνε ι 
δημοκρατικότατα  κα ι  σε  προηγούμενες  συνεδριάσε ις ,  ο  επικεφαλής  της 
με ιοψηφίας,  δυο  νομικοί ,  ένας  πρώην  Πρόεδρος  του  τότε  Νομαρχιακού 
Συμβουλίου  να  φτ ιάξουμε  από  κοινού  σε  αυτό  εδώ  το  γραφείο  ένα  σχέδιο 
να  το  φέρουμε  στο  σώμα  να  συγκλίνουμε  όσο  γ ίνετα ι ,  γ ιατί  υπάρχουν  κα ι 
κάποιες  δέσμιες  δ ιατάξεις .  Δεν  μπορούμε,  αγαπητέ  κ .  Κόκκινε  να 
ξεφύγουμε  κα ι  αναφέρομαι  και  στην  κυρία  Καφαντάρη,  δεν  μπορούμε  να 
ξεφύγουμε  από κάποιες  δ ιατάξεις  που  θεσπίζοντα ι  με  τον  νόμο  που  λέε ι  ότι  
το  θέμα  που  θέλε ι  να  φέρε ι  η  μειοψηφία,  το  1/3  θα  συζητηθε ί  σε  έξι  μέρες,  
όχι  σε  15  ημέρες  που  ζήτησε  λανθασμένα  κα ι  επειδή  ενδεχόμενα  δεν  ε ίχε 
μελετήσε ι  ο κ .  Χρυσόγελος  τον  Καλλικράτη.

Κάποιες  τέτοιες  δ ιατάξεις  προβλέπονται  ρητά.  Όποια  Επιτροπή,  ε ί τε 
τρ ιμελής  ε ίναι ,  ε ί τε  δεκαπενταμελής  δεν  μπορεί  να  υπερβεί  τον  νόμο  κα ι  να 
πούμε  ότ ι  η  μειοψηφία  θα  φέρνει  θέματα  τρε ις  φορές  τον  μήνα.  Δεν  γίνεται .  
Μια φορά τον  μήνα με την  με ιοψηφία του 1/3.

Το  ότ ι  ερχόμαστε  σήμερα  καλοπροαίρετα  λέω  και  π ιστεύω 
δημοκρατικότατα  και  λέμε  ότ ι  να  εκπροσωπηθούν  όλες  ο ι  παρατάξεις,  να 
κάνουμε  ένα  κε ίμενο  εργασίας  και  να  το  φέρουμε  προς  ψήφιση  στο 
Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  νομίζω  αντ ί  να  το  δεχθε ίτε  ότι  ε ίναι  μ ια  κ ίνηση 
καλής  θελήσεως  βαλλόμαστε  γ ιατί  δεν  ήρθαμε  σήμερα  να  πούμε  ότ ι  αυτό 
ε ίναι  το  σχέδιο  του  κανονισμού,  ψηφίστε  το  πλε ιοψηφία,  καταπιέστε  την 
με ιοψηφία κα ι  πέρασε.  

Θα  βγε ίτε  να  κάνετε  δυο  δημοσιεύσε ις ,  θα  περάσουν  ο ι  τρεις  μέρες, 
κάθε  θαύμα  τρεις  ημέρες  κα ι  το  μεγαλύτερο  τέσσερις,  όμως  εμε ίς  δεν 
θέλουμε  αυτή  την  διαδικασία,  θέλουμε  να  κάνουμε  ένα  εργαλείο,  πολύ 
σωστά  το  ε ίπατε,  ένα  εργαλείο  που  όσο  μας  επιτρέπει  ο  νόμος  και  η 
πλειοψηφία  να  μπορεί  να  δ ιο ικε ί  κα ι  η  με ιοψηφία  να  δ ιασφαλίζε ι  τα  
δικαιώματά  της  να  ελέγχει ,  να  φέρνει  θέματα  κα ι  πράγματι  το  κορυφαίο 
πολιτ ικό  όργανο  στην  περ ιφέρε ια  να  πάρει  σάρκα  κα ι  οστά,  γ ιατί  αυτή  την  
στιγμή λε ιτουργούμε με  ένα  ερμαφρόδιτο  σχέδιο που βέβαια συζητήθηκε  και 
από  τους  13  προέδρους  και  τους  13  περιφερε ιάρχες  στα  γραφεία  της  υπό 
σύσταση  ΕΝΠΕ,  δεν  ε ίναι  όμως  έγκυρο,  έχουμε  κάποια  σχέδια  κανονισμών 
που  λε ιτουργούσαν  τα  νομαρχιακά  συμβούλια  κα ι  με  βάση  τον  Καλλικράτη 
περισσότερο πορευόμεθα στ ις  συνεδριάσεις μας μέχρ ι  τώρα.

Επομένως  η  Επιτροπή  αυτή  από  όσα  μέλη  και  εάν  συγκροτηθεί  ε ίναι 
ομάδα  δουλειάς,  εργασίας,  θα  έλεγα  να  μπει  ένα  χρονοδιάγραμμα,  αγαπητέ 
κύριε  Πρόεδρε,  να  συμπληρώσω,  εάν  μου  επιτρέψετε,  το  αργότερο,  θέλετε 
σε  ένα  μήνα  εάν  προλάβουμε  θα  δουλέψουμε,  θέλετε  σε  δυο  μήνες  στο 
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επόμενο  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  ή  στο  μεθεπόμενο,  να  φέρουμε  προς 
ψήφιση τον  κανονισμό.  

Το  ότ ι  ενδεχόμενα  θα  έχουμε  σαν  μέλη  Επιτροπής  κάποιες 
διαφορετ ικές προσεγγίσε ις  ή  απόψεις  θα  υπάρχει .  Θα έρθε ι  στο  σώμα με  τη 
άποψη  του  μέλους  της  μ ιας  παράταξης  που  θα  ε ίναι  επί  του  συγκεκριμένου 
αυτή,  της πλειοψηφίας ενδεχόμενα κάποια άλλη,  αλλά θα ψηφιστε ί  όμως.
Κα                           :  
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
Κος                        :  
Η διάρκεια όταν  λέτε ,  ποια;  
Κα                           :  
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
Κος                        :  
Εκ των πραγμάτων.
Κος                        :  
Κυρία  Καφαντάρη  η  διάρκεια  κάθε  Επιτροπής  ε ίναι  όσο  διαρκεί  το 
Περιφερε ιακό Συμβούλιο.  
Κος                        :  
Για  να  το  κλείσουμε,  ας  μου  επιτρέψει  ο  κ .  Πρόεδρος.  Κύριε  Πρόεδρε  να 
μπει  το  θέμα,  η  ε ισήγηση  ως  προς  αυτό  το  σημείο,  η  Επιτροπή  εντός  δυο 
μηνών,  θεωρώ  ότ ι  ε ίναι  υπερβολικό  να  πάμε  δυο  μήνες,  εντός  μηνός  να 
έχει  φέρει  την  πρόταση και  να ψηφιστε ί .  
Κος                        :  
Στο επόμενο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Χρυσόγελος  ένα λεπτό κα ι  τελειώνουμε.  
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Είναι  άλλο  πράγμα  να  φτιάξεις  μ ια  Επιτροπή  η  οποία  έχε ι  διάρκεια  3,5 
χρόνια  και  αποφασίζε ι  με  πλε ιοψηφίες,  μειοψηφίες,  ε ίνα ι  ένας  τύπος 
επιτροπής  που  δεν  νομίζω  ότ ι  αυτό  ε ίναι  το  αντικε ίμενο  μιας  συζήτησης  και  
άλλο  πράγμα  ε ίναι  μια  Επιτροπή  η  οποία  θα  μαζέψει  τ ις  προτάσεις,  δεν  θα 
αποφασίσε ι  η  ίδ ια  και  θα  επιλέξει  ή  θα  απορρίψει  προτάσεις ,  θα 
κωδικοποιήσει  τ ις  προτάσεις  και  σε  ένα  μήνα  μπορεί  να  φέρει  τ ις 
προτάσεις.  

Επομένως  δεν  ε ίναι  θέμα  να  ε ίναι  εννέα  ή  δέκα  ή  πέντε  ο ι  αναλογίες , 
ε ίναι  μ ια  τεχνική  Επιτροπή,  ε ίνα ι  ad hoc  επιτροπή  και  δεν  ε ίναι  Επιτροπή 
του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  πάγια  η  οποία  έχει  υποχρέωση,  να  το 
δεσμευτούμε  εδώ  πέρα,  να  μαζέψει  όλες  τ ις  προτάσεις,  θα  τ ις  βάλει  σε  ένα 
κοινό  αρχείο και  θα πε ι  ότ ι  αυτές ε ίνα ι  ο ι  προτάσεις,  εδώ συμφωνούνε  όλοι ,  
εδώ  υπάρχουν  δ ιαφωνίες  και  αυτό  θα  το  αποφασίσε ι  το  Περ ιφερειακό 
Συμβούλιο.  

Δεν  έχει  νόημα  ούτε  η  ψήφος  του  προέδρου  που  ε ίναι  βέτο  ούτε 
οτιδήποτε.  Είναι  απευθε ίας.  Δεν  ε ίναι  δηλαδή  Επιτροπή  να  φιλτράρει . 
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Δηλαδή  δεν  μπορεί  η  Επιτροπή  να  φιλτράρει  και  να  ψηφίσε ι  γ ιατί  άμα 
μπαίνουν τέτο ια θέματα ε ίναι  αλλιώς τα πράγματα.

Εγώ  προτείνω  νομίζω  και  ο  κ .  Χατζηδιάκος  κατέληξε  κάπου  εκε ί ,  να 
ε ίναι  μια  Επιτροπή  με  προθεσμία  ζωής  ένα  μήνα,  να  φέρει  στην  επόμενη 
συνεδρίαση  τον  εσωτερικό  κανονισμό,  δεσμευόμαστε  όλοι  οι  περ ιφερειακοί 
σύμβουλοι .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Δεν  υπάρχει  πρόβλημα  εγώ  το  δέχομαι  αλλά  σας  λέω  να  ανατρέξετε  στον 
κανονισμό της Βουλής των Ελλήνων να δεί τε  πόση ε ίναι  η δ ιάρκε ια . Δηλαδή 
κάπου αντ ίγραφο ε ίναι .
Κος                        :  
Για να  καταλάβω διευκρ ιν ιστ ικά στον  κ.  Χρυσόγελο,  γ ια  να  καταλάβω λέτε  ο 
καθένας  να  καταθέσε ι  μ ια  πρόταση  χωρίς  να  συζητηθε ί  μέσα  στην 
Επιτροπή  ή  να  συζητηθε ί  μέσα  στην  Επιτροπή,  να  κατέβει  ένα  σχέδιο 
καταρχήν  κα ι  από εκεί  και  ύστερα όποιος  έχε ι  αντ ιρρήσεις  να  το  φέρε ι  μέσα 
στο Περιφερειακό;  

Δηλαδή  έτσι  που  πάμε  θα  φέρε ι  ο  Πρόεδρος  μια  πρόταση  κα ι  η  κάθε 
παράταξη  θα  φέρει  την  δική  της.  Να  συζητηθε ί  σε  μ ια  Επιτροπή  μέσα,  να 
κατατεθούν  οι  εμπειρ ίες  κάποιων  ανθρώπων  που  έχουν  λει τουργήσει  σε 
προεδρείο  και  από  εκε ί  κα ι  ύστερα  να  κατασταλάξουν  κάπου,  να  το  φέρουν 
στο  περ ιφερειακό  και  από  εκε ί  να  σημειωθούν  οι  διαφωνίες  όπου 
συμφωνήσουμε,  όπου  διαφωνήσουμε,  αλλά  να  υπάρξει  μ ια  πρόταση  μέσα 
από την  Επιτροπή αλλιώς δεν έχει  νόημα να χάνουμε χρόνο.
Κος                        :  
Νομίζω  ότ ι  ε ίναι  δυο  θέματα.  Το  ένα  ε ίναι  να  συζητήσει ,  εγώ  δεν  ε ίμαι 
εναντ ίον  του  να  συζητήσε ι  η  Επιτροπή  αλλά  να  μην  ψηφίσει ,  να  μην  βάλει  
θέμα ψηφοφορίας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ένα  λεπτό  για  να  ολοκληρώσουμε.  Ο  κανονισμός  ε ίναι  ο  ίδ ιος  σε  όλη  την  
Ελλάδα .  Εκεί  που  μπορούμε  να  δ ιαφοροποιηθούμε  ε ίνα ι  στα  χρονικά 
περιθώρια.  Τρία  λεπτά,  δυόμισ ι  λεπτά,  τέσσερα  λεπτά  ή  πέντε  ή 
παραπάνω.  Εκεί .  Και  στην  ΕΝΑΕ  που  ήμασταν  που  ήταν  ο ι  περ ιφερειάρχες 
μόνο τα χρονικά περιθώρια συζήτησαν.
(…)
Τρία  λεπτά  συν  τους  Περιφερε ιάρχες  κα ι  δεκάλεπτα  και  τα  λοιπά,  πάμε 
τρεις ώρες.  Εκε ί  μόνο  υπάρχει  θέμα.  

Εν  πάση περιπτώσει  οτιδήποτε θα έρθε ι  στην  Ολομέλεια να ψηφιστε ί . 
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Δεν  ε ίναι  ακρ ιβώς  έτσι .  Εάν  ήταν  έτσι  θα  φουντάραμε  όλοι  από  τα 
παράθυρα.  Δηλαδή  έρχετα ι  ένας  κανονισμός  ο  οποίος  δεν  δίνε ι  κανένα 
πραγματικό δ ικα ίωμα στην  μειοψηφία σε αιρετά όργανα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Τι  δ ικαίωμα να δώσει  παραπάνω από ότ ι  δ ίνε ι  ο  νόμος;
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Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Σας έφερα παράδε ιγμα πριν ότ ι  ο  νόμος θα πρέπει  να προσαρμοστε ί .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο νόμος;  Εμείς θα προσαρμοστούμε στον  νόμο.
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Άλλο πράγμα προσπαθώ να πω και  δεν με ακούτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κυρία  Καφαντάρη  νομίζω  θα  το  συζητήσει  αυτό  αυτή  η  Επιτροπή.  Γ ι ’  αυτό 
την  κάνουμε.
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Η  οποία  Επιτροπή  ουσιαστικά  θα  έχε ι  ζωή  ενός  μήνα  ώστε  μεταξύ  τους  τα 
μέλη  να  έχουν  μια  επικοινωνία  για  να  αποφασίσουν  τ ι  πρόταση  ή  κοινή  ή  ο  
καθένας ξεχωριστά θα φέρει  γ ια το θέμα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Η πρόταση η διάρκεια να ε ίνα ι ένας μήνας.  Γνωμοδοτική,  το  λέω ξεκάθαρα.
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Και εμείς προτείνουμε τον  κ .  Περδικάρη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Εσωτερικής λε ιτουργίας.   Η Ολομέλε ια θα αποφασίσει .  
Κος                        :  
Το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  αυτό  που  θα  ψηφίσει  θα  ε ίναι  ο  κανονισμός.  
Τελε ίωσε,  τ ι  καθόμαστε  κα ι  συζητάμε;  Οι  παρατάξεις  δέχονται  να  βάλουν 
υποψηφίους;  Άμα  δέχονται  προτείνουν  και  τελε ιώσαμε.  Κουραστήκαμε  πια, 
καλά ε ίνα ι .  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Η  πρότασή  μου  ε ίνα ι  να  μπει  από  κάθε  παράταξη  ένας  κα ι  μάλιστα  εάν 
υπάρχε ι  κα ι  νομικός,  ο  κ .  Χρυσόγελος  ε ίναι  μόνος  του  αναγκαστικά  θα  μπει 
εκείνος.  Επειδή γνωρίζουν …
Κος                        :  
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
Κος                        :  
Επιτροπή  Εργασίας  ε ίναι .  Θέλουν  να  δουλέψουν  πέντε  συνάδελφοι  από 
την….
Κος                        :  
Δεν ε ίναι  θέμα καν εννέα,…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Βγαίνω  και  εγώ.  Νομικό  έβαλα  και  εάν  υπάρχε ι  και  την  Παφίτη  που  την  
ρώτησα  την  κυρ ία,  μου  ε ίπε  ότ ι  ε ίναι  νομικός,  θα  ε ίστε  και  ψάχνω.  Ο  κ.  
Συρμαλένιος θα ε ίνα ι .  
Κος                        :  
Εάν για ένα τέτοιο θέμα χρειαζόμαστε διαβούλευση για να αποφασίσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Δεν  έθεσα  καν  ποσοστά  με ίζονος  πλε ιοψηφίας.  Ο  Περδικάρης.  Κύριε 
Κόκκινε  ποιος θα μπει ;  Ο κ.  Δαδάος.  

Ο κ.  Δαδάος,  ο κ .  Συρμαλένιος,  ο  κ .  Χρυσόγελος,  ο κ .  Περδικάρης.  
Την  πρόταση  θα  μας  στείλετε  με  ένα  e-mai l .  Τ ις  οποίες  προτάσεις  θα 

τ ις φέρουμε στο σώμα.  
Χρειάζεται να κάνετε  μ ια πρόταση.

Κος                        :  
Εννοείται  αυτό,  την  έχουμε έτο ιμη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνεχίζουμε.  Ο  κ.  Χατζηδιάκος,  ο  κ .  Παπάκας,  η  κυρία  Μπαφίτη,  ο  κ . 
Μακρυωνίτης κα ι  ο  κ .  Μαργάρας.  Και  Πρόεδρος εγώ.   Και  ο κ .   Δαδάος,  ο κ .  
Συρμαλένιος,  ο κ .  Χρυσόγελος,  ο κ .  Περδικάρης.  

Είπα  ότι  θα  σταλούν  με  e-mai l  και  με  τηλεδιάσκεψη.  Όσοι  ε ίναι  στην 
Σύρο  κα ι  εκε ί  θα  επικοινωνήσουμε.  Προτάσεις  κάνουμε  κ.  Δαδάο.  Εμείς  δεν 
θα  μετακινηθούμε,  θα  ε ίμαστε  στην  έδρα  της  περ ιφέρειας.  Στο  γραφείο  μου 
λέω.  
Κος                        :  
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Πέντε  κα ι  τέσσερα,  εννέα  κα ι  ο  Πρόεδρος.  Να βγάλω τον  κ.  Κόκκινο;  Τον  κ.  
Χρυσόγελος.  Δεν  μπαίνε ι  ο  κ .  Χρυσόγελος.  
Κος                        :  
Εγώ θα στε ίλω τις προτάσεις μου κα ι  θα ε ίνα ι και  γραπτές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνεχίζουμε  στο  επόμενο.  Κύριε  Δαδάλο  θα  συναντηθούμε  στην  επόμενη 
συνεδρίαση μια ώρα ή δυο ώρες νωρίτερα.  
Κος                        :  
Θεωρώ  ότι  το  θέμα  μπήκε  γ ιατί  υπήρξε  πίεση  από  τους  συμβούλους  της 
με ιοψηφίας  προκειμένου  να  συζητηθε ί  ως  κεντρ ικό  θέμα  στην  συνεδρίαση 
του  Περιφερειακού  Συμβουλίου.  Αυτό  θεωρώ ότι  ε ίναι  ν ίκη  των  παρατάξεων 
της μειοψηφίας που . . την  πλειοψηφία να τοποθετηθε ί  επί του θέματος.

Δεύτερον.  Την  στιγμή  που  ο  κ .  Χρυσόγελος  δεν  θέλε ι  να  ε ίνα ι  κα ι 
διευκολύνε ι  την  διαδικασία  κα ι  με  δεδομένο  ότι  η  δική  μας  η  παράταξη 
εκπροσωπεί  κατά  65  με  70%  σε  ποσοστό  την  μειοψηφία,  θα  προτείνουμε 
στις  δυο θέσεις που μένουν,  δυο  μένουν,  τέσσερις  ε ίναι ,  τέσσερις  δεν  ε ίναι ,  
θα  μπει  εκπρόσωπος  από  την  κυρία  Καφαντάρη,  ο  κ .  Συρμαλένιος  και 
μένουν  άλλες  δυο  θέσε ις ,  έτσι  δεν  ε ίναι  κύρ ιε  Πρόεδρε;  Δεν  θα  μπει  ο  κ . 
Δαδάλος ε ίπε, θα μπει  ο κ .  Παπαμανώλης κα ι  ο  κ .  Κουκάς.  
Κος                        :  
Πριν  υπήρχε  ένα  όργανο  που  ήταν  οι  εκλεγμένοι  από  την  νομαρχιακή 
αυτοδιοίκηση  στην  ΕΝΑΕ  αλλά  δεν  ήταν  όργανο  οι  νομάρχες  ή  ο ι 
εκπρόσωποι  των  Νομαρχιακών  ή  ο ι  πρόεδροι  των  Νομαρχιακών 
Συμβουλίων.  Υπάρχει  κάποια  ενημέρωση  γιατ ί  βλέπω  ότ ι  βγα ίνουν  και 
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ανακοινώσεις,  όπως  για  παράδειγμα  «Υποστήριξη  προς  τον  κ .  Ψωμιάδη», 
ένας  άνθρωπος  ο  οποίος  πιθανά  θα  χάσει  την  θέση  του  γ ια  κάποιες 
ποινικές  υποθέσεις,  πώς  βγαίνε ι  η  περ ιφερειακή  αυτοδιοίκηση  και 
υποστηρίζε ι  τέτοια  πράγματα;  Με  ποια  δηλαδή  λογική;  Είνα ι  ένα  όργανο 
που  θα  συνεχ ίζε ι  να  λε ιτουργεί ,  θα  γίνε ι  εκλογή  οργάνου 
αντιποσωπευτικού,  τέλος  πάντων,  από τ ις διάφορες δυνάμε ις ;

Και  ένα  δεύτερο,  πληροφορήθηκα  ότι  ο  υπουργός  υπέγραψε  μια 
απόφαση  ότι  12  τακτικά  μέλη  κα ι  12  αναπληρωματικά  μέλη  από  διάφορες 
περιφερειακές  αυτοδιοικήσεις  θα  συμμετέχουν  στην  Επιτροπή  Περιφερε ιών. 
Εμείς  ως  περιφερε ιακό  σώμα  δεν  ρωτηθήκαμε.  Δεν  ξέρω  ποιος  αποφάσισε 
τέτοια  πράγματα  και  σε  τελευταία  ανάλυση  ε ίναι  λ ίγο  προσβλητικό  να  μην  
το ξέρουμε εμείς και  να το  μαθαίνουμε ότι  το υπέγραψε ο υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Να  ολοκληρώσουμε  το  θέμα.  Η  Επιτροπή  ορίστηκε,  έγ ινε  αποδεκτή. 
Προχωράμε στο επόμενο θέμα.

Αριθμ. Απόφασης 34/2011

Θέμα 3      ο       :  
Συγκρότηση Επιτροπής επεξεργασίας 

του Οργανισμού της Περιφέρειας 
Εισηγητής:  κ.  Περιφερειάρχης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Και εδώ υπάρχει  πρόβλημα,  θα σας εξηγήσει  ο κ .  Περιφερε ιάρχης.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Κύριοι  συνάδελφοι ,  ε ίναι  αλήθε ια  ότ ι  από  πολλές  πλευρές  έρχονται 
διάφορες  προτάσεις,  φαντάζομαι  ότι  έχουν  ενοχληθε ί  και  οι  παρατάξεις  να 
δημιουργηθούν  νέα τμήματα στις δ ιάφορες περιφερε ιακές ενότητες.  

Έχουμε  ξεκ ινήσει  έναν  διάλογο  με  το  Υπουργε ίο  Εσωτερ ικών  κα ι  η 
αλήθεια  ε ίναι  ότ ι  βρ ισκόμαστε  σε  κάποιες  δ ιαδικασίες  όπου  φαντάζομαι  ότι 
μέχρι  το τέλος Μαΐου,  αρχές Ιουνίου πρέπει  να ορ ιστ ικοποιηθούν.  

Η  διαδικασία  λοιπόν  αναμόρφωσης  του  οργανισμού  θα  πρέπει  να 
λαμβάνει  υπόψη,  εάν  θέλετε  κα ι  όλες  αυτές  τ ις  αλλαγές  ο ι  οποίες 
συζητ ιούνται .  Είναι  εύκολο  να  πάμε  σε  έναν  οργανισμό  και  να  προτείνουμε 
να  δημιουργηθούν  διευθύνσεις  αλλά  το  θέμα  δεν  ε ίναι  να  βάλουμε  έναν 
στρατηγό  επάνω,  πρέπει  να  δούμε  και  εάν  υπάρχουν  και  στρατιώτες  από 
κάτω  γ ιατί  λόγω  του  ότ ι  η  περιφέρε ιά  μας  έχουν  φύγει  ο ι  περ ίπου  250 
υπάλληλοι  με  μετατάξε ις  τα  τελευτα ία  δυο  χρόνια,   πρέπει  να  υπάρξε ι 
κάλυψη  των  κενών  οργανικών  θέσεων  για  να  μπορέσουμε  να  κάνουμε  και  
αναμόρφωση του οργανισμού μας.  

Άρα  να  συγκροτηθε ί  αυτή  η  Επιτροπή  η  οποία  να  αρχίσε ι  να  μελετάε ι 
ή  να  πάρε ι  όλες  αυτές  τ ις  προτάσεις  και  να  δε ι  πως  καλύτερα  μπορούμε  να 
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συγκροτήσουμε  αυτόν  τον  οργανισμό,  όμως  λέω  και  πάλι  ότι  καλό  θα  ε ίναι  
να  περιμένουμε  ένα  χρονικό  διάστημα  τουλάχιστον  μέχρι  τον  Μάιο,  Ιούνιο 
και  εγώ  υπολογίζω  τον  Σεπτέμβρη  περίπου  να  πάμε  σε  τροποποίηση  του 
οργανισμού  γιατ ί  δεν  έχε ι  νόημα  να  πάμε  σε  τροποποιήσε ις  έτσι  εύκολα 
γιατ ί  θα  σας  πω  ότι  σαν  Νομαρχιακό  Συμβούλιο,  κάτι  το  οποίο  το  κάναμε 
δηλαδή,  ε ίδαμε  την  πρακτική  του,  κάναμε  πέντε  με  έξ ι  τροποποιήσεις  στον 
οργανισμό  γ ιατί  υπάρχουν  και  υπάλληλοι  οι  οποίοι  δεν  έχουν  πάρε ι  ακόμα 
την  τοποθέτησή τους.  

Ξέρετε  ότι  πρέπει  στον  οργανισμό  να  προβλέψουμε  και  τ ις  νέες 
υπηρεσίες  οι  οποίες  έρχονται  και  της  αποκεντρωμένης  δ ιο ίκησης  που  μας 
μεταφέρονται  κα ι  την  ΔΥΣΑ  και  βεβαίως  τ ις  τεχν ικές  υπηρεσίες  οι  οποίες 
έρχονται  τώρα.  Θα έρθουν από 1 η  Ιουλίου.  

Άρα  θα  παρακαλούσα  πάρα  πολύ  να  συγκροτηθεί  αυτή  η  Επιτροπή 
αλλά  να  ξέρουμε  ότ ι  εάν  δεν  οριστικοποιηθεί  αυτή  η  διαδικασία  κα ι  δούμε, 
γ ιατ ί  έχουμε  και  άλλα  προβλήματα,  δηλαδή  έχουμε  προβλήματα  μετά 
επαρχία,  όπου  έχουμε  επαρχία  με  δυο  υπαλλήλους,  έχουμε  επαρχία  με 
εννέα  υπαλλήλους,  έχουμε  επαρχία  με  δεκάξ ι  υπαλλήλους  κα ι  έχουμε  κα ι 
επαρχία με τριάντα επτά υπαλλήλους και  σαράντα οκτώ.

Είπαμε  λοιπόν  στο  Υπουργείο  ότι  πρέπει  τουλάχιστον  γ ια  να 
λει τουργήσουν  ο ι  αποκεντρωμένες  υπηρεσίες  της  περ ιφέρειας  στα  νησιά 
πρέπει  να  έχουν  τουλάχιστον  μια  μίν ιμουμ στελέχωση  και  άρα λέω και  πάλι  
ότι  ε ίμαστε  σε  δ ιαβούλευση,  κάποια  στ ιγμή  θα  ολοκληρωθεί  αυτή  η 
διαδικασία  κα ι  γ ι ’  αυτό  λέω  ότ ι  πριν  προχωρήσουμε  στην  όποια 
τροποποίηση  του  οργανισμού  μας,  να  έχουμε  τουλάχιστον  κατασταλάξε ι  ότι 
αυτές  ε ίναι  οι  αλλαγές  που  έγ ιναν,  αυτές  ε ίνα ι  οι  νέες  υπηρεσίες  που  μας 
έρχονται ,  αυτοί  ε ίναι  οι  νέοι  υπάλληλοι  οι  οποίο ι  μας  έρχοντα ι  από 
μετατάξε ις ,  γ ιατ ί  υπάρχει  κα ι  μ ια τέτοια κ ινητικότητα.  

Άρα  ας  συγκροτήσουμε  την  Επιτροπή  αλλά  να  ξέρουμε  ότ ι 
αποκλείετα ι  μέσα στους  επόμενους  δυο  μήνες  να  πάμε  σε  τροποποίηση  του 
οργανισμού  εκτός  και  εάν  υπάρχε ι  κάτ ι  το  πολύ  σημαντ ικό  που  πρέπει  να 
κάνουμε  κα ι  εντάξει  τότε  ας  κάνουμε  μια  τροποποίηση  ξέροντας  ότ ι  θα 
κάνουμε και  άλλες στην  πορεία.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  τον  κ .  Περ ιφερε ιάρχη.  Άλλος  από  τους  αρχηγούς;  Η  κυρία 
Καφαντάρη.
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Εμείς  λέμε  το  εξής  κ .  Μαχαιρίδη.  Καταρχήν  καταλαβαίνουμε  απολύτως  ότι 
ε ίναι  μια  δύσκολη  δ ιαδικασία.  Είνα ι  πολύπλοκη,  ε ίνα ι  ένα  καινούργιο 
πράγμα,  προκύπτουν πάρα πολλά προβλήματα.  

Σας  θυμίζω  ότι  μόλις  συγκροτηθήκαμε  σε  σώμα  ήρθαμε  και  σας 
βάλαμε  αυτό  το  ζήτημα.  Είναι  ένα  πολύ  λεπτό  ζήτημα  γιατ ί  ξέρετε  ότι  ε ίνα ι 
στον  αέρα πάρα πολλοί  εργαζόμενοι  και  ανησυχούν.  
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Εμείς  δεν  βρίσκουμε  και  εδώ  λόγο  να  γίνε ι  μ ια  Επιτροπή  που  δεν  θα 
έχει  ουσιαστικά  κανένα  αντικε ίμενο.  Δηλαδή  ποιο  νόημα  έχει  μ ια  Επιτροπή 
όταν  δεν  υπάρχε ι  το  σχέδιο  που  να  μας  έχει  έρθει  γ ια  να  συζητήσουμε  την 
τροποποίηση;  

Αυτό  λοιπόν  που  προτε ίνουμε  εμε ίς  ε ίνα ι  το  εξής.  Να  μην  γ ίνε ι  καμία 
Επιτροπή,  να  ορ ίσετε,  να  δεσμευτε ίτε,  εάν  θέλετε,  σε  ένα  χρονικό 
περιθώριο  συγκεκρ ιμένο  που  θα  μας  φέρετε  γ ια  συζήτηση  το  σχέδιο  κα ι  
όταν  έρθει  το  σχέδιο  αυτό  να  μας  το  έχετε  στείλε ι  ταχυδρομικά  αρκετά 
νωρίτερα  για  να  έχουμε  προλάβε ι  να  το  μελετήσουμε  και  σε  συζήτηση  που 
θα  γίνε ι  στο  Περιφερειακό  Συμβούλιο  να  έρθε ι  η  κάθε  παράταξη  με  την 
πρότασή της  και  θα  συζητηθε ί .  Δεν  χρε ιάζεται  να  γ ίνε ι  πάλι  κα ι  εδώ  κάποια 
Επιτροπή.  Απλώς  μια  δέσμευση  από  εσάς  για  το  πότε,  γ ια  να  μην  ε ίναι 
στον  αέρα  ο ι  εργαζόμενοι  άλλο.  Έχουν  περάσει  ήδη  τέσσερις  μήνες.  Πότε 
ακριβώς  θα  έρθε ι  γ ια  να  τα  λάβουμε  έγκαιρα  και  να  γ ίνε ι  συζήτηση  με  τ ις 
προτάσεις.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Κυρία  Καφαντάρη  εγώ  δεν  έχω  αντίρρηση  όμως  να  ξέρουμε  γ ια  τ ι  πράγμα 
μιλάμε.  Μιλάμε  για  δυο  πράγματα.  Ο  ένας  ο  οργανισμός  της  Περιφέρε ιας 
Νοτίου  Αιγα ίου  που  αφορά  τ ις  υπηρεσίες  κα ι  βεβαίως  κα ι  ε ίνα ι  ένα  κομμάτι 
τ ι  υπηρεσίες  έχουμε  κα ι  τ ι  κα ινούργιες  θα  δημιουργήσουμε  κα ι  τ ι 
δ ιευθύνσεις  και  τ ι  τμήματα  και  το  δεύτερο  κομμάτι  έχει  αυτό  που  ε ίχαμε 
συζητήσε ι ,  το  θέμα  των  ε ιδικοτήτων  και  του  προσωπικού  το  οποίο  πρέπει 
να  ενταχθεί  μέσα  στ ις  οργανικές  μονάδες  για  να  μπορεί  να  υπάρχε ι  θέση 
στην  κάθε  υπηρεσία  γ ια  να  μπορεί  να  υπάρχει  κα ι  η  αντίστοιχη  εξέλ ιξη. 
Αυτά τα δυο πράγματα ε ίναι .  

Άρα  σημαίνει  ότι  πρέπει  λέω  και  πάλι ,  να  περ ιμένουμε,  εγώ  δεν  έχω 
αντίρρηση  να  σας  πω κάποια  στιγμή,  να  σας  στε ίλω και  τ ι  προτάσεις  έχουν 
έρθε ι  κα ι  τ ι  τροποποιήσε ις  προτείνονται  κα ι  τ ι  ε ιδ ικότητες  κα ινούργιες 
πρέπει  να  ενταχθούν  ή  κάποιες  άλλες  να  καταργηθούν  γιατ ί  δεν  έχουν 
νόημα,  γ ιατί  έχουν  φύγει  οι  αρμοδιότητες  από  εμάς.  Λέω  όμως  ότι  ας 
συγκροτηθε ί  μια  Επιτροπή  γ ιατί  δεν  ε ίμαστε  μόνο  εμείς  δέκτες  κάποιων 
προτάσεων,  ε ίστε  και  εσείς,  ας  υπάρχει  λο ιπόν  μια  Επιτροπή  η  οποία  θα 
παίρνε ι  όλες αυτές τ ις προτάσεις και  θα τ ις αξιολογε ί .  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Χρυσόγελος.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Νομίζω  ότι  ε ίναι  μια  πολύ  σοβαρή  δουλε ιά ,  δεν  ε ίναι  εύκολο  να  πε ι  κανε ίς 
ότι  σε  δυο  μήνες  θα  καταλήξουμε  στον  τρόπο  οργάνωσης  της  περιφέρε ιας 
εάν  θέλουμε  να  ε ίναι  κάτ ι  ουσιαστικό.  Είναι  ένας  καινούργιος  θεσμός  και 
κατά  την  άποψή  μου  θα  πρέπει  από  τώρα  να  συγκεντρώσουμε  την 
ευρωπαϊκή  εμπειρ ία ,  να  δούμε  πως  ε ίναι  οργανωμένες  ο ι  ευρωπαϊκές 
περιφέρειες ,  πως  ε ίναι  οργανωμένες  νησιωτικές  περιφέρε ιες  και  να 
μπορούμε  να  έχουμε  εμπειρ ία  και  σε  ευρωπαϊκό  επίπεδο,  γ ιατ ί  πρέπει 
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επίσης  να  δούμε  πως  ε ίνα ι  οργανωμένη,  διαρθρωμένη  η  Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή,  πρέπει  να  αντιστοιχηθούν  κάποιες  υπηρεσίες ,  δ ιευθύνσεις  με 
αντίστοιχες  ευρωπαϊκές,  στην  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  ή  επίσης  κα ι  με 
Υπουργεία.  Παράδε ιγμα  ε ίμαστε  νησιωτική  περ ιοχή  κα ι  δεν  έχουμε 
αντίστοιχα  πράγματα  τα  οποία  έχει  η  κεντρ ική  κυβέρνηση.  Θαλάσσια 
πολιτ ική,  παράδε ιγμα  λέω.  Είναι  αποσπασματικά  περ ιβάλλον  και  σπασμένο 
σε κάποιες,  άλλου έργου,  άλλου.  

Όλα  αυτά  τα  πράγματα  θέλουν  πάρα  πολύ  δουλειά.  Μια  Επιτροπή 
πιστεύω  ότ ι  θα  χρειαστε ί  μήνες  να  δουλέψει  κα ι  υποστήριξη  και  από 
εργαζόμενους,  από  στελέχη  της  περ ιφέρειας.  Κάποια  πράγματα  πρέπει  να 
ψαχτούν  από  στελέχη  της  περιφέρε ιας  να  δουλεύουν  πάνω  στον  τομέα  και 
να  μπορέσει  η  Επιτροπή  να  συγκεντρώσει  αυτό  το  υλ ικό  κα ι  να  έρθει  μετά  
με  δ ιάφορες  προτάσεις  και  ε ισηγήσεις.  Αλλά  θέλε ι  μ ια  σοβαρή  προεργασία, 
δεν  ε ίναι  θέμα  ενός  διμήνου,  πιστεύω  ότι  θα  χρειαστεί  πάρα  πολύς  χρόνος 
και  γ ι ’  αυτό  πρέπει  να  ξεκ ινήσουμε  άμεσα  και  να  υπάρξει  κα ι  εμπλοκή 
κάποιων στελεχών της περιφέρειας να βοηθήσουν  την  Επιτροπή.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Αντ ιπερ ιφερειάρχης έχει  τον  λόγο.
Κος                        :  
Κυρίες  κα ι  κύριοι  συνάδελφοι  έχουμε  ένα  δεδομένο.  Αυτή  την  στ ιγμή  η 
περιφέρεια  λε ιτουργεί  με  βάση  ένα  συγκεκρ ιμένο  προεδρικό  δ ιάταγμα  που 
έχει  ψηφιστε ί  ο  οργανισμός  λε ιτουργίας  της  περ ιφέρειας.  Είνα ι  κοινή 
ομολογία  ότ ι  έχε ι  πάρα  πολλές  αστοχίες.  Δεν  έχε ι  λάβει  πολλά  θέματα  που 
έχουν να κάνουν  με την  νησιωτικότητα,  με  επαρχία,  με  την  υποστελέχωση ή 
την  ελλιπή  σε  άλλα  επαρχία  στελέχωση  των  υπηρεσιών,  με  τ ις  ε ιδ ικότητες. 
Έχε ι  πάρα πολλές  ατέλε ιες.  

Είμαστε  δέσμιοι  γ ια  τον  πρώτο  χρόνο  αυτού  του  οργανισμού  πλην 
προβλέπει  η  ίδ ια  η  δ ιάταξη  του  Καλλικράτη  μέσα  στο  241  άρθρο  ότι  εάν 
υπάρχε ι  εξα ιρετ ική  κατ ’  εξαίρεση  επιτρέπεται  η  τροποποίηση  εντός  του 
έτους  με  τα  2/3.  Εδώ  λοιπόν  πρέπει  να  δουλέψουμε  συλλογικά.  Εάν 
χρειάζεται  να  συμπληρωθεί ,  δηλαδή  έχουμε  έναν  μπούσουλα,  προεδρικό 
διάταγμα  με  βάση  αυτό  έχουν  τοποθετηθε ί  ο ι  δ ιευθυντές,  οι  προϊστάμενοι 
και  ούτω καθ’  εξής των  υπηρεσιών,  υπάρχουν όντως κάποια θέματα.  

Η  πρόταση  ε ίναι  να  γίνε ι  μια  Επιτροπή  στην  οποία  θα  μετέχουν  πλην 
των  μελών  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  των  εκπροσώπων  των 
παρατάξεων  και  των  εκπροσώπων  των  εργαζομένων,  έχουν 
συνδικαλιστ ικούς  φορείς  να  καταθέσουν  και  εκε ίνο ι ,  το  έχουμε  δοκιμάσει 
στην  πράξη  και  σε  προηγούμενες  τροποποιήσεις  του  οργανισμού  της 
πρώην  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης,  να  καταθέσουν  τ ις  απόψεις  και  βέβαια 
τεκμηριωμένα  πλέον  θα  έρθουμε  κα ι  θα  πούμε  ότι  υπάρχε ι  εξα ιρετ ικός 
λόγος  εντός  του  έτους  να  γ ίνε ι  η  τροποποίηση  κα ι  εάν  θέλετε  την 
προσωπική  μου  άποψη,  επειδή  τον  ε ίδαμε  πως  δουλευόταν  αυτός  ο 
οργανισμός  από  τον  Οκτώβρη  μέχρι  τον  Δεκέμβρη  30  που  ψηφίστηκε  κα ι 
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έχουμε  εντοπίσε ι  ο  καθένας  από  εμάς  κάποιες  ατέλε ιες,  μπορούμε  να 
προχωρήσουμε  κα ι  μέσα στον  Ιούλιο  κύρ ιε  Περιφερε ιάρχη,  γ ιατί  από 1/7  θα 
έρθουν  οι  υπηρεσίες  της  αποκεντρωμένης  διοίκησης  κάποια  τμήματα  που 
λει τουργούν  κινήτρων  κα ι  τα  λοιπά,  που  δεν  θα  μπορέσουμε  να  τα 
ενσωματώσουμε  στον  υφιστάμενο  οργανισμό.  Ας  ε ίναι  λ ίγο  το  χρονικό 
διάστημα  που  δεν  θα  μπορούν  εκείνες  οι  υπηρεσίες  που  θα  έρθουν  από 
1/7.

Δηλαδή  εάν  ψηφιστεί  από  Ιούλιο  ή  Αύγουστο  ο  οργανισμός  να 
ενσωματώσουμε όλες εκε ίνες οι  υπηρεσίες .  

Φυσικά  αυτό  που  ε ίπε  ο  κ .  Περ ιφερειάρχης  ότι  θα  μας  έρθουν 
ενδεχόμενα  προσωπικό  μεταγενέστερα  ή  οτ ιδήποτε,  που  θα  χρειαστεί  δεν 
θα  μπορούμε  να  ξανακάνουμε  άλλη  τροποποίηση,  ε ίναι  αυτονόητο,  θα 
πρέπει  να  γίνε ι  λεπτομερής  δουλειά  κα ι  πρόβλεψη  των  όσων  θα  έχουν 
προκύψει  μέσα  από την  διαβούλευση ή  μέσα  από την  συζήτηση  που  γ ίνετα ι 
με  το  Υπουργε ίο  και  με  ενδεχόμενα  την  Ένωση  Περιφερειών  που  θα 
πιστεύω ότ ι  θα ψηφιστεί  και  αυτή με νόμο μέχρι  το  καλοκαίρ ι .  

Έθεσε  ένα  ερώτημα  ο  κ .  Χρυσόγελος  κ.  Περ ιφερειάρχη  τ ι  γ ίνεται  με 
την  Ένωση  Περιφερειών,  εάν  έχετε  ενημέρωση  εσε ίς ,  εάν  θέλετε  μετά  τον 
ενημερώνετε .  Εγώ ξέρω ότι  θα ψηφιστεί .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Την πρόταση της Επιτροπής να ακούσουμε ποια θα ε ίναι .  

Ο κ.  Χατζηιωάννου έχει  τον  λόγο.
Κος ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ:
Έχουμε  τρεις  βασικές  παραμέτρους  μπροστά  μας.  Η  μια  ε ίναι  ότι  σε  λ ίγο 
από  τους  Δήμους  που  σχηματίστηκαν,  όπως  σχηματίστηκαν  και  το 
προσωπικό  που  πήγε  όπως  πήγε,  υπάρχει  μ ια  μεγάλη  ανάγκη  να  φύγουν,  
να επιστρέψουν ακόμα και  σε υπηρεσίες από τ ις οποίες προήλθαν.  

Ήδη  υπάρχει  μια  πολύ  σημαντική  δ ιαβούλευση  μεταξύ  Υπουργε ίο 
Εσωτερ ικών  και  των  ΟΤΑ σε  όλη  την  Ελλάδα κα ι  ας μιλήσουμε  για  την  δ ική 
μας περ ιοχή.  Εδώ ο Δήμος Ρόδου κα ι  να μην κρυβόμαστε  έχει  2 .400 άτομα, 
δεν  αντέχε ι .  Θα  χρε ιαστεί  να  φύγουν  άτομα.  Καμία  πενηνταριά  θα  πρέπει 
να  φύγουν  από  τον  Δήμο  της  Κω,  αντιστοίχως  τόσοι  γ ια  να  ε ίναι 
παραγωγικοί  κα ι  να  έχουν  ισοζύγιο  σοβαρό  ο  Δήμος  της  Καλύμνου  κα ι  τα 
λοιπά.  

Θα  έχουμε  λοιπόν  να  αντιμετωπίσουμε  εν  τοις  πράγμασι  ένα  κύμα 
στελεχών  που  θα  μας  κτυπούν  την  πόρτα,  γ ιατί  ο ι  περισσότεροι  θα  θέλουν 
να  έρθουν  σε  μας,  ε ίνα ι  ο ικε ίος  ο  χώρος  της  αυτοδιο ίκησης  ή  της 
περιφέρειας  αντί  να  τρέχουν  στα  νοσοκομεία  και  τα  λοιπά,  αυτή  ε ίναι  μια 
πολύ  σημαντική  παράμετρος,  θα  ξεκαθαρίσε ις  προς  τον  Ιούν ιο,  Ιούλ ιο  μήνα 
πως  σκοπεύει  το  Υπουργείο,  με  ποιες  δ ιαδικασίες  να  αφήσει  κόσμο  ή  με 
εθελούσιες  μετατάξεις  ή  με  αναγκαστικές  μετατάξεις  να  πάει  και  που  να 
πάει .  
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Το  δεύτερο  πολύ  σημαντικό  για  μένα  ε ίναι  ότι  θα  πρέπει  να  γίνε ι ,  το 
ε ίπε  ο  Νίκος  ο  Χρυσόγελος,  μ ια  κουβέντα  προς  …θέλε ι  μ ια  συγκριτ ική 
αξιολόγηση  ισχυόντων  οργανισμών  νησιωτικών  περιφερειών  της  Ευρώπης. 
Συγκριτ ική όμως.  Εδώ γίνεται  αυτό,  εκείνο γίνεται  εκε ί ,  γ ια να επιλέξουμε.

Επίσης,  πρέπει  να  φανε ί  και  το  αναπτυξ ιακό  αποτύπωμα  της  δ ικής 
μας  περιφέρε ιας.  Ποιο ι  ε ίμαστε  εμε ίς ,  τ ι  έχουμε,  που  θέλουμε  να  πάμε  κατά 
δημοκρατική  διαδικασία.  Δεν  θέλω  να  αδικήσω  κανέναν  γ ιατί  όλα  τα 
λουλούδια πρέπει  να ανθούν κα ι  όλες οι  γνώμες  γ ια  μένα ε ίναι σεβαστές και  
όλες  ο ι  πολιτ ικές  στ ις  οποίες πρέπει  να  υποκλινόμαστε,  αλλά εάν  πούμε  ότι  
φαίνετα ι  μια  πορε ία  αναπτυξιακή  του  τόπου  προς  μια  κατεύθυνση  κα ι  αυτή 
θα  πρέπει  να  την  συνεκτ ιμήσουμε.  Ξαφνικά  δηλαδή  δεν  θα  μπορούμε  να 
κάνουμε εδώ βαριές βιομηχανίες .  Τέτοια πράγματα εννοώ.  

Άρα  έχουμε  αυτές  τ ις  τρε ις  βασικές  παραμέτρους  τ ις  οποίες  πρέπει 
να  τ ις  προετοιμάσουμε  και  θα  έλεγα  μια  Επιτροπή  προετοιμασίας  δεν  θα 
έκανε  κακό  να  ε ίνα ι  μια  Επιτροπή  εργασίας  που  να  παρακολουθεί ,  να 
καταγράφει ,  να  κάνει  ένα  feed back  σε  όλη  την  διαδικασία κα ι  στο  τέλος  θα 
έρθε ι  στο  Περιφερειακό  Συμβούλιο  κα ι  φρονώ  και  τελείωσα,  προς  τον  μήνα 
Σεπτέμβριο ε ίναι  ένας λογικός χρόνος για μια πρώτη μεταβολή του …

Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  τον  κ .  Χατζηιωάννου.  Να  προχωρήσουμε.  Ο  κ.  Κουκάς  έχει 
τον  λόγο.
Κος ΚΟΥΚΑΣ:
Θέλω  να  θυμίσω  κάτι  που  μάλλον  η  περ ιφερειακή  αρχή  αρέσκεται  να 
ξεχνάει .  Έχουμε  δεκατρείς  περ ιφερειακές  ενότητες  εκ  των  οποίων  υπάρχει 
μια  που ε ίναι  αυτή  της  Μυκόνου  η  οποία έχει  ξεχαστεί  τελείως σε  αυτόν  τον  
οργανισμό.  Δεν  έχει  γραφείο.  Στον  οργανισμό  δεν  προβλέπεται .  Από  τ ις  20 
Ιανουαρίου  έχω  κάνει  πρόταση  και  έχω  ζητήσει  κατ ’  εξαίρεση  με  το  άρθρο 
που  ε ίπατε  κ .  Αντ ιπεριφερειάρχα  να  ψηφιστεί  και  θεωρώ  ότι  η  περ ίπτωση 
της  Μυκόνου  η  οποία  ε ίνα ι  μια  περιφερειακή  ενότητα  η  οποία  δεν  υπάρχει  
στον  οργανισμό αποτελεί  από μόνη της μια περ ίπτωση την  οποία μπορούμε 
πριν  προχωρήσουμε  στην  συνολική  αναθεώρηση  να  ψηφίσουμε  ξεχωριστά 
να  ιδρύσουμε  τα  τμήματα  τα  αντίστοιχα  που  υπάρχουν  σε  όλες  τ ις  άλλες 
περιφερειακές ενότητες ώστε όταν  το καλοκαίρ ι  που ε ίπε ο  κ .  Χατζηιωάννου 
προκύψει  προσωπικό  το  οποίο  θα  θέλε ι  να  μεταταχθε ί  να  υπάρχουν  ήδη  οι 
υπηρεσίες  της  Μυκόνου  στα  χαρτ ιά ,  στα  προεδρικά  δ ιατάγματα  και  να 
μπορέσουν  να  μετακινηθεί  προς  τα  εκεί  προσωπικό.  Να  μην  περ ιμένουμε 
να κάνουμε την  συνολική  αναθεώρηση.  

Θα ήθελα την  γνώση σας σε αυτό κ.  Περ ιφερειάρχα.  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Όλα  αυτά  έχουν  να  κάνουν  με  την  παράμετρο  ότ ι  θα  έχουμε  προσωπικό. 
Ήδη  πρέπει  να  σας  πω  ότι  στο  Επαρχε ίο  της  Κω  και  στο  Επαρχείο  της 
Καλύμνου  ε ίπαμε  να  υπάρξουν  συνέργε ιες.  Δηλαδή  επε ιδή  τμήματα 
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ολόκληρα  δεν  μπορούν  να  παρέχουν  υπηρεσία  λόγω  υποστελέχωσης 
κανονική,  ε ίπαμε  να  υπάρξε ι  συνέργε ια ,  ούτως  ώστε,  παραδε ίγματος  χάρη, 
το  γραφείο  Συγκοινωνιών  της  Κω  να  συνεργαστεί  με  το  γραφείο 
Συγκοινωνιών  της  Καλύμνου,  ούτως  ώστε  να  έχουν  κανονικά  την  διάθρωση 
και  να πηγαίνουν  να  κάνουν  εξετάσε ις μια φορά στην  Κάλυμνο  κα ι  μια φορά 
στην Κω.  

Αυτό  έχε ι  να  κάνε ι  με  το  ότι  δεν  λύσαμε  ο  πρόβλημα  του 
προσωπικού.  Μακάρι  να  μας  έρθε ι  προσωπικό  κα ι  βεβαίως  από  εκε ί  και 
ύστερα να δούμε πως θα στελεχωθούν οι  υπηρεσίες .  

Ενδεχομένως  τέτοιες  συνέργε ιες  θα  πρέπει  να  κάνουμε  με 
περιφερειακές  ενότητες  οι  οποίες  ε ίναι  κοντά  η  μια  στην  άλλη  κα ι  ε ίναι  μ ια 
απόσταση  μισής  ώρας  όπως  ε ίναι  η  Κάλυμνος  με  την  Κω  που  σημαίνε ι  ότι  
υπάρχε ι  και  καθημερινή  συγκοινωνιακή  κάλυψη  γρήγορη  κα ι  δεν  υπάρχε ι 
πρόβλημα.  

Δηλαδή όλα αυτά θα εξαρτηθούν με τ ι  προσωπικό θα μας έρθει .
Τώρα  μην  έχετε  πρόβλημα,  γ ιατ ί  εάν  πραγματικά  φτάσουμε  σε  αυτό 

το  σημε ίο  θα  δημιουργήσουμε  κα ι  τ ις  αντίστοιχες  δομές.  Δεν  έχουμε 
αρνηθε ί  σε  κανέναν  ο  οποίος  θέλε ι  να  έρθε ι  σε  μας  και  μπορεί  να  έρθει  
κάλλιστα  στ ις  περιφερε ιακές  ενότητες  που  υπάρχουν  και  από  εκε ί  κα ι 
ύστερα  εμε ίς  ε ίναι  θέμα  δικό  μας  να  τους  μεταφέρουμε,  να  τους 
μεταθέσουμε,  να τους αποσπάσουμε ή να τους στείλουμε στην  Μύκονο.  

Δηλαδή  όποιος  πραγματικά  υπάρχει  ο  οποίος  θέλει  να  έρθει  μέχρις 
ότου …
Κος                        :  
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Άλλο  λέω.  Έχει  γ ίνε ι  μ ια  πρόσκληση  ποιο ι  θέλουν  να  έρθουν  στις 
παραμεθόριες  περ ιοχές  και  ποιοι  θέλουν  να  έρθουν  στο  Νότιο  Αιγα ίο.  Εάν 
λοιπόν  υπάρχει  ο  οποιοσδήποτε  Μυκονιάτης  ή  ο  οποιοσδήποτε 
συμπατριώτης  μας  ο  οποίος  θέλε ι  να  μεταφερθε ί  σε  μας,  εμείς  θα  τον 
υποδεχθούμε.  Πάντοτε  λέμε  ότ ι  θετικά  να ι ,  υπάρχουν  αντ ίστοιχες  θέσεις. 
Εάν  δεν  υπάρχει ,  εάν  δεν  θεσμοθετηθε ί  μια  περ ιφερειακή  ενότητα,  ο ι 
υπηρεσίες  μάλλον  στην  Μύκονο  και  υπάρχε ι  ενδιαφέρον,  εμείς  θα  τον 
υποδεχθούμε,  δεν  υπάρχει  κανένα  πρόβλημα  κα ι  θα  τον  στείλουμε  στην 
Μύκονο.  

Πάλι  ε ίναι  λάθος  εάν  πάμε  σε  σύμπραξη  υπηρεσιών  γ ιατί  δεν  θα 
υπάρχε ι στελέχωση να έχουμε δ ιαδικασίες τέτο ιες.  Πάλι  εκεί  ε ίμαστε λάθος. 

Να  μας  φέρε ι  μ ια  πρόταση η  Επιτροπή.  Να ένα  θέμα  το  οποίο  πρέπει 
αυτή η Επιτροπή να ασχοληθεί  και  να μας φέρει  την  πρόταση.  
Κος                        :  
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
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Άλλο  λέω.  Υπάρχε ι  ένα  πρόβλημα,  αποσπασματικές  κ ινήσε ις  δεν  μπορούμε 
να  κάνουμε,  όπως  παραδείγματος  χάρη,  δεν  μπορώ  να  λύσω  το  πρόβλημα 
ενός  Επαρχείου  που  έχε ι  οκτώ  άτομα,  εδώ  τώρα  έχουμε  δυο  άτομα  εκε ί ,  
οκτώ  έχουμε  αλλού,  επτά  έχουμε  αλλού,  σαράντα  τόσα  έχουμε  αλλού, 
δηλαδή  υπάρχε ι  μ ια  ιδ ιομορφία.  Δηλαδή  δεν  μπορεί  να  . .ο ι  υπηρεσίες 
διαφορετ ικά  στην  Πάρο,  διαφορετ ικά  στην  Νάξο,  διαφορετ ικά  στην  Μύκονο. 
Ή παρέχεις . .
Κος                        :  
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Δεν  υπήρχε.  Εν  πάση  περιπτώσει ,  να  το  πούμε  κα ι  πάλι  γ ιατ ί  ε ίναι  και  ένα  
ζήτημα το οποίο  πρέπει  να μας απασχολήσει .  Πρέπει  να σας πούμε  ότι  όλοι 
οι  δήμαρχοι ,  το  λέγαμε  και  παλαιά,  όλοι  ο ι  δήμαρχοι  αυτή  την  στιγμή 
θέλουν  τ ις  υπηρεσίες  μας  για  να  παρέχεται  καλύτερη  υπηρεσία  στον  πολίτη 
όταν  ε ίναι  εγγύτερα.  Είναι  ένα ζήτημα το οποίο συζητε ίται .  Ήδη ο  Δήμος Κω 
έχει  ζητήσε ι  να  πάρει  όλες  τ ις  υπηρεσίες  ή  εν  πάση  περιπτώσει  ένα  μέρος 
των  υπηρεσιών.  Εμείς  βεβαίως  ε ίπαμε  ότι  όχι ,  εάν  η  πολιτε ία  ήθελα  αυτές 
τ ις  υπηρεσίες  να  μην  υπάρχουν  σε  αποκεντρωμένο  επίπεδο  θα  το  ε ίχε 
κάνει .  Γ ια να το  έχε ι  θεσμοθετήσει  δεν  μπορεί  να γίνε ι .  

Όμως  εάν  δεν  έχει  έρθει  προσωπικός  τα  περ ισσότερα  Επαρχεία  δεν 
μπορούν  να  λει τουργήσουν.  Άρα  όλα  αυτά  ε ίναι  σε  συνάρτηση  με  τ ι  
προσωπικό  θα  μας  έρθει  και  κυρίως  στην  απόφαση που  θα  καταλήξουμε  με 
το  Υπουργείο  Εσωτερικών  γιατ ί  αυτό  ε ίναι  ο  αρμόδιος  φορέας,  ο  οποίος  θα 
βάλε ι  την  μίν ιμουμ στελέχωση σε αυτές.

Εμείς,  παραδείγματος  χάρη,  λέμε  ότ ι  το  κάθε  Επαρχε ίο  θα  πρέπει  να 
έχει  μίν ιμουμ  25  υπαλλήλους.  Θα  μας  τους  δώσει ;  Εάν  δεν  μας  τους  δώσει 
ε ίναι  ένας προβληματισμός ο οποίος θα μας απασχολήσει  π ιστεύω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Πουσσαίος έχει  τον  λόγο  και  τελειώνουμε με τον  κ .  Κόκκινο.  
Κος ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ:
Εγώ  συμφωνώ  απόλυτα  με  αυτόν  τον  χρόνο  που  διατυπώθηκε  ότ ι 
απαιτε ίται  προκε ιμένου  να  έχουμε  μια  ώριμη  πρόταση  γ ιατί  σε  αυτή  την 
διαδικασία  βρισκόμαστε  στις  Κυκλάδες.  Δηλαδή  έχουν  σταλε ί 
ερωτηματολόγια  προς τους  υπαλλήλους οι  οποίοι  καλούντα ι  να  απαντήσουν 
στον  χρόνο  που  απαιτε ίται  γ ια  την  εξυπηρέτηση  κα ι  την  προσφορά 
υπηρεσιών  για  την  παραγωγή  προϊόντων  και  τα  λοιπά  κα ι  τελικά  φαίνετα ι 
από  αυτά  τα  ερωτηματολόγια  τα  πρώτα  τα  οποία  έχουν  σταλεί  να  υπάρχε ι 
ένας  σοβαρός  προβληματισμός  κατά  πόσο  απαιτε ίται  μ ια  αναδιάταξη  του 
προσωπικού  κα ι  μάλιστα  στην  περίπτωση  που  έχουμε  αυτές  τ ις  τεράστιες 
αποκλείσε ις  από  ελάχιστο  μονοψήφιο  αριθμό  υπαλλήλων  ανά  Επαρχείο  ή 
τους  υπηρετούντες,  γ ια  παράδειγμα,  στο  Επαρχε ίο  της  Νάξου  που  ε ίναι  οι  
πολυπληθέστεροι .  
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Εδώ  λοιπόν  χρειάζεται  μ ια  πάρα  πολύ  σοβαρή  δουλε ιά  η  οποία 
απαιτε ί  κα ι  θα  απαιτήσει  χρόνο  για  να  κάνουμε  όσο  γίνεται  καλύτερη 
προσέγγιση  κα ι  να  μην  κάνουμε  αυτό  που  ε ίπε  και  ο  Περ ιφερειάρχης 
διαρκείς μετά τροποποιήσεις του οργανισμού.

Είναι  μ ια  πάρα  πολύ  σοβαρή  δουλε ιά  και  μάλιστα  με  αυτές  τ ις 
υπηρεσίες που καλε ίται  σήμερα να προσφέρε ι  η περιφέρεια .  

Ξέρετε  υπάρχουν  εκτός  από  τους  Δήμους  των  4.000  και  κάτω  πολύ 
μεγαλύτεροι  Δήμοι ,  όπως για παράδε ιγμα κα ι  της Άνδρου  και  της  Μήλου κα ι 
της Σαντορίνης ακόμα, ενώ υπηρετούν κα ι  έχουν τεχνικό  προσωπικό ζητούν 
την  συνδρομή την  δική  μας κα ι  μάλιστα σε μια περίοδο που όλοι  καλούμεθα 
να  αντ ιμετωπίσουμε  σοβαρές  προκλήσεις  όπως  ε ίναι  η  απορρόφηση,  όπως 
ε ίναι  η ολοκλήρωση έργων,  όπως ε ίναι  ολοκλήρωση μελετών.

Όσον  αφορά  την  Μύκονο  σίγουρα  αυτή  την  στ ιγμή  όπως και  σε  άλλες 
περιοχές κα ι  σε άλλα νησιά,  ανεξάρτητα…
(…)
Προβλεφθε ί  γ ιατί  η  Μύκονος  αποτελε ί  την  εξαίρεση,  όλες  οι  υπηρεσίες  που 
παρέχονται  στα  νησιά  τα  οποία  δ ιαθέτουν  το  Επαρχε ίο  παρέχονται  κα ι  στα 
αντίστοιχα  νησιά.  Δηλαδή  γ ια  την  Μύκονο  μετακινούντα ι  υπάλληλοι  να 
καλύψουν  τ ις  ανάγκες  σήμερα  και  αυτό  που  πρέπει  να  καταλάβουν  ε ίναι  ότι  
ε ίναι  μ ια μεταβατική περ ίοδος.  Αυτή η μεταβατική  περίοδος θέλουμε όλοι  να 
την  προσδιορ ίσουμε  όσο  γ ίνετα ι  σε  μ ικρότερο  χρονικό  δ ιάστημα αλλά  όμως 
δεν  μπορούμε  αυτή  την  στιγμή.  Πρέπει  να  έχουμε  μια  πολύ  σαφή  κα ι 
καθαρή  ε ικόνα  ώστε  να  μπορέσουμε  να  δώσουμε  στην  Επιτροπή  όσο 
γίνεται  καλύτερο  αποτύπωση  της  πραγματικότητας  γ ια  να  μπορέσουμε  να 
δουλέψουμε.  

Χρειάζεται  λο ιπόν  αυτός  ο  χρόνος  και  χρειάζεται  λ ίγο  η  περίοδος 
προσαρμογής.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  τον  κ .  Αντ ιπεριφερε ιάρχη,  τον  λόγο  έχει  ο  κ .  Κόκκινος  κα ι 
τελειώνουμε.
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Το  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  τουλάχιστον  τα  περισσότερα  από  τα  μέλη  του 
δεν  έχουν  την  τύχη  ούτε  να  συνομιλούν  με  τον  κ .  Ραγκούση  ούτε  να 
γνωρίζουν  τ ις  προθέσεις  του  πότε  σκέπτετα ι  να  συστήσει  την  Ένωση 
Περιφερε ιών  και  φυσικά  το  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  δεν  έχε ι  ευθύνη  γ ια  το 
γεγονός  ότ ι  ο  Καλλικράτης  τέθηκε  με  προχε ιρότητα  κα ι  υπάρχουν  πάρα 
πολλά προβλήματα στην  εφαρμογή του.

Από  εκεί  και  πέρα,  ε ίμαστε  μπροστά  από  κάποιες  προσθήκες 
υπηρεσιών  κα ι  κάποιες  αλλαγές  που  τουλάχιστον  έτσι  δε ίχνουν  τα 
πράγματα,  από 1/7/2011 θα πραγματοποιηθούν που σημαίνε ι  κα ι  υπηρεσίες 
θα  έρθουν  κα ι  αρμοδιότητες  θα  υπάρξουν  εφόσον  τελ ικά  καταστεί  εφικτό 
αυτό και  δεν  υπάρχει  αλλαγή πλεύσης από την  κυβέρνηση.
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Εκείνο  λοιπόν  που  πρέπει  να  δούμε  ε ίναι  το  εξής.  Ότι  αυτό  το 
χρονικό  δ ιάστημα του Μαΐου-Ιουνίου δεν  πρέπει  να περάσει  άπρακτο.  

Καταγράφηκε,  κατά  την  άποψή  μου  και  από  το  Περιφερειακό 
Συμβούλιο  η  αδικ ία  που  γ ίνετα ι  αυτή  την  στιγμή  στην  Μύκονο  και  από  εκεί  
και  πέρα  πρέπει  αυτό  το  δίμηνο,  επαναλαμβάνω,  να  το  αξιοποιήσουμε  κα ι  
σε  σχεδιασμό  και  σε  μ ια  προσπάθεια  να  υπάρχει  μ ια  εύρυθμη  λει τουργία 
της περ ιφέρειας με τον  οργανισμό ο  οποίος θα γ ίνε ι .  

Από  εκε ί  και  πέρα,  ούτε  μπορούμε  να  τα  αφήσουμε  τα  πράγματα  για 
το  μέλλον  ούτε  μπορούμε  να  πούμε  ότι  μπορούμε  χαλαρά.  Να δημιουργηθεί 
αυτή  η  Επιτροπή,  αυτή  ε ίναι  η  θέση  της  παράταξής  μας  κα ι  να  ξεκ ινήσει 
δουλειά από τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κ .  Κόκκινο.  Την πρόταση.  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Χατζηδιάκος,  Πουσσαίος,  Μακρυωνίτης,  Κυπραίου,  Θεόφιλος.  Δυο 
εκπρόσωποι  των  εργαζομένων  και  τέσσερις  από  την  αντ ιπολίτευση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Από την  με ιοψηφία ε ίπαμε δυο εκπρόσωποι .  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Τέσσερις εκπρόσωποι,  οι  δυο ε ίναι  των  εργαζομένων.
Κος                        :  
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Σιγάλας,  Χρυσαφίδης,  Καραμολέγκου και  Κουκάς.
Κος                        :  
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
Κος                        :  
Μαργάρας στην  θέση του κυρίου.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Μπαίνει  σε  ψηφοφορία.  Θα  αποσυρθεί  κάποιος.  Τα  ε ίπα  τα  ονόματα,  ο  κ .  
Χρυσόγελος  αναπληρωματικός ένας από τους τέσσερις .  

Αριθμ.  Απόφασης 35/2011 

Θέμα 4      ο       :  
Α. Ορισμός ενός τακτικού και  ενός αναπληρωματικού εκπροσώπου της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στις Γενικές Συνελεύσεις  των Μετόχων των

1.Αναπτυξιακής Εταιρείας Αριάδνη
2.Αναπτυξιακής              Εταιρείας Κυκλάδων  

3.Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Κυκλάδων
Β. Ορισμός ενός τακτικού και  ενός αναπληρωματικού εκπροσώπου της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στις  Γενικές Συνελεύσεις  των Μετόχων της 
Αναπτυξιακής Εταιρείας Άνδρου και  λήψη απόφασης μεταβίβασης των 
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μετοχών στο Δήμο Άνδρου και  διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου.  ΑΔΑ: 
4ΑΓΤ7ΛΞ-Π

Γ.  1.Νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις  της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου,  της καταργούμενης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 

Δωδεκανήσου.  Συγχωνεύσεις,  καταργήσεις και  λύσεις  νομαρχιακών 
ν.π.δ.δ.  και  επιχειρήσεων.

2.  α) Ορισμός              μελών              για τη συγκρότηση Διοικητικών Συμβουλίων              των   
επιχειρήσεων και νομικών προσώπων της Π.Ν.Α «ΦΥΤΩΡΙΟ Α.Ε.», 

«ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΕ»,  «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε.» 
«ΑΝ.ΔΩ.ΑΕ», «Κ.Ε.Κ Γ.  ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», «ΓΑΛΗΝΟΣ»,  «ΔΙΟΔΟΣ»,  «ΔΟΤ».

β) Ορισμός εκπροσώπου στις ετήσιες  γενικές συνελεύσεις  των 
ανωνύμων εταιρειών της Π.Ν.Α              «ΦΥΤΩΡΙΟ Α.Ε.»,«ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΕ»,   

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε.» «ΑΝ.ΔΩ.ΑΕ»,  «Κ.Ε.Κ Γ. 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»,  «Α.Ν.Ε.Κ Καλύμνου» «Ν.Ε ΤΉΛΟΣ 21ος αιώνας SEA 

STAR» Εισηγητές:  Γεώργιος Πουσσαίος -  Παπατσή Λίνα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Τον  λόγο  έχε ι  γ ια  τα  τρία  πρώτα  των  Κυκλάδων  ο  κ .  Πουσσαίος  ο 
Αντ ιπερ ιφερειάρχης.  
Κος ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ:
Θα  ήθελα  να  προσθέσω  και  το  Πολυδύναμο  Κέντρο  Κοινωνικής 
Παρέμβασης  που  εκ  παραδρομής  δεν  αναφέρθηκε  αλλά  ας  ξεκ ινήσουμε  με 
τ ις  ανώνυμες  ετα ιρείες  κα ι  βέβαια  με  το  ε ισαγωγικό  σημείωμα  το  οποίο 
υπάρχε ι  μέσα  στον  φάκελο  του  κάθε  συναδέλφου  όπου  στην  περ ιφέρεια 
πλέον  υπεισέρχοντα ι  αυτοδίκαια  από  την  καταργούμενη  νομαρχιακή 
αυτοδιοίκηση Κυκλάδων οι  παρακάτω εταιρείες :

• ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ  Α.Ε.  όπου  η  Ν.Α.Κ.  κατέχε ι 
ποσοστό  35,45%  του  μετοχ ικού  κεφαλαίου  (συνολικό  κεφάλαιο 
285.946,54€)  

• ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΑΝΔΡΟΥ  ΑΕ  στην  οποία  η  Ν.Α.Κ.  κατέχει 
ποσοστό  51%  του  μετοχικού  κεφαλαίου  (συνολικό   κεφάλαιο 
146.770,00€)  

• ΕΝΙΑΙΟ  ΚΕΚ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ  στην 
οποία  η  Ν.Α.Κ.  κατέχε ι  ποσοστό  42,51%  του  μετοχ ικού  κεφαλαίου 
(συνολικό  κεφάλαιο 146.106,87€ )  

• ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΝΑΞΟΥ-ΑΡΙΑΔΝΗ  ΑΕ στην  οποία  η  Ν.Α.Κ. 
κατέχει  ποσοστό  6,19% του  μετοχ ικού  κεφαλαίου  (συνολικό  κεφάλαιο 
241.227,65€ )

Δεν  ξέρω  εάν  θέλετε  κύρ ιε  Πρόεδρε  κα ι  κύρ ιο ι  συνάδελφοι  να  δώσουμε 
μια  ε ικόνα  της  κάθε  εταιρείας  και  του  κάθε  οργανισμού  ή  να 
προχωρήσουμε.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Να προχωρήσουμε.
Κος                        :  
Μια  διευκρίν ιση.  Κατά  την  απογραφή  ε ίχα  ζητήσε ι  εγώ  ο  ίδ ιος  ….Οι  μεν 
Κυκλάδες έχουν το  μετοχικό κεφάλαιο…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θα ακολουθήσει  ε ισήγηση.  
Κος ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ:
Για  την  οικονομία  χρόνου  στην  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ  Α.Ε. 
θα  ονοματίσουμε  τους  εκπροσώπους  μας  στην  Γενική  Συνέλευση,  ένας 
τακτ ικός  και  ένας  αναπληρωματικός.  Θα  πρότεινα  μια  που  ο  συνάδελφος  ο 
κ .  Μακρυωνίτης  ε ίναι  και  Πρόεδρος  της  Αναπτυξιακής  σήμερα  με  την 
παλαιά  του  ιδιότητα  ως  δημάρχου  της  Ποσειδωνίας  να  παραμείνε ι  ως 
εκπρόσωπός  μας  και  κάποιος  ως  αναπληρωτής  να  προέλθει  από  πρόταση 
της αντιπολίτευσης.  Γ ια την  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. .
Κος                        :  
Επειδή  από  τον  Καλλικράτη  δεν  προβλέπετα ι  σύσταση  νέων  εταιρειών 
αναπτυξ ιακών  αλλά  κληρονόμηση  των  παλαιών  εταιρειών.  Αυτές  οι 
εταιρείες  υπάρχει  περίπτωση  να  συμπτυχτούν  στο  μέλλον  να  έχουν 
περιφερειακή  δομή;  Παραδε ίγματος  χάρη  η  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ  Α.Ε.  και  η  αντ ίστοιχη  της  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  υπάρχει  περίπτωση 
να γ ίνε ι  εν ια ία ή θα παραμείνουν όπως ήταν πριν;
Κος ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ:
Αυτή την  στιγμή πρέπει  να παραμείνουν ως έχουν,  τουλάχιστον  γ ι ’  αυτές τ ις 
συγκεκρ ιμένες,  την  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ,  γιατ ί  έχουν  συγκεκρ ιμένα 
ευρωπαϊκά  προγράμματα  τα  οποία  πρέπει  να  ολοκληρώσουν  κα ι  σε  αυτή 
την  φάση  και  μέχρ ι  την  ολοκλήρωση  των  προγραμμάτων  μπορεί  να 
λει τουργήσουν.  Αλλά  δεν  ε ίναι  μόνο  τα  ευρωπαϊκά  προγράμματα,  έχουν  και 
μια  πολύ  μεγάλη  άλλη  δραστηριότητα  η  οποία  αξίζε ι  κα ι  νομίζω  ότ ι  έχε ι 
πολυνησιακό  χαρακτήρα,  δεν  ε ίνα ι  όπως  για  παράδε ιγμα  της  Άνδρου  στην 
συνέχε ια  που  θα  πούμε  ότ ι  εκεί  να ι  μεν  ορ ίζουμε  τους  εκπροσώπους  μας 
αλλά  θα  πρέπει  να  γνωρίζουμε  ότι  η  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  της  Άνδρου  χρειάζεται 
να  μεταβιβαστε ί ,  πρέπει  να  μεταβιβαστε ί  στο  Δήμο  γ ιατί  το  αντ ικε ίμενο  στο 
οποίο  δραστηριοποιε ί ται  ε ίνα ι  μέσα  στ ις  αρμοδιότητες  του  Δήμου,  δεν  έχει 
καμία έννοια να δ ιαχειρ ιζόμαστε εμείς μηχανήματα σκαπτικά κα ι  τα λοιπά.

Στην  περίπτωση  όμως  της  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ  έχουμε  κάθε 
λόγο  να  θέλουμε  την  διατήρησή  της.  …Που  προβλέπει  εκτός  από  την 
συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα έχει  κα ι  την  …
Κος                        :  
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
Κος ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ:
Σε αυτή την  φάση όχι  δεν  μας υποχρεώνει ,  μπορούμε να την  δ ιατηρήσουμε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Τα ονόματα δώστε  κ .  Πουσσαίο.
Κος ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ:
Ο κ.  Μακρυωνίτης από πλευράς …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Είπατε ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ο κύριος Μακρυωνίτης.
Κος ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ:
Και  αναπληρωτής  προτάθηκε  από  την  με ιοψηφία  ο  κ .  Δαδάος.  Εάν  δεν 
υπάρχε ι άλλη πρόταση κα ι  αντ ίρρηση εμε ίς την  υ ιοθετούμε.  

Σύμφωνα  με  την  σειρά  που  ε ίναι  καταγεγραμμένες  στο  ε ισαγωγικό 
εδώ  έχουμε  την  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΑΝΔΡΟΥ  όπου  εδώ  ο 
συνάδελφος  ζήτησε  να  μην  μετέχε ι ,  ο  κ .  Σίσαρης  ως  περιφερειακός 
σύμβουλος.  

Επειδή  αυτή  η  διαδικασία  που  θα  ακολουθηθε ί ,  όπως  ε ίπα,  ε ίνα ι 
τυπική γ ιατί  πρόκει ται  μετά τον  διαχειρ ιστ ικό  έλεγχο,  τον  ο ικονομικό  έλεγχο 
να μεταβιβαστούν σε επόμενη φάση…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θα είνα ι από την  πλειοψηφία.
Κος ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ:
Εγώ  τακτ ικός  και  αναπληρωτής  κάποιος  από  την  μειοψηφία  που  θα 
προταθεί  πάλι .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Τακτικό  μέλος ο κ .  Πουσσαίος.  
Κος                        :  
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
Κος ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ:
Ο Πρόεδρος κατευθύνει ,  εγώ δεν  έχω καμία αντ ίρρηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Και ο κύρ ιος Λοτσάρης.  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΡΙΑΔΝΗ.  
Κος                        :  
Θα ήθελα  να  ρωτήσω τον  κ.  Πουσσαίο,  λέε ι  εδώ ότ ι  θα  μεταβιβαστούν  στον 
Δήμο της Άνδρου εάν ο οικονομικός έλεγχος …
Κος                        :  
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
Κος                        :  
Που θα γίνε ι  προκύψει  ότι  ε ίνα ι  βιώσιμη.  Εάν δεν  ε ίναι βιώσιμη τ ι  θα γ ίνε ι ;
Κος ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ:
Κοιτάξτε  εμείς  αυτή  την  στιγμή  σε  αυτή  την  φάση  ορίζουμε  τους 
εκπροσώπους  μας  στην  Γενική  Συνέλευση.  Η  Γενική  Συνέλευση  ενόψει  κα ι 
της  μεταβίβασης  των  μετοχών  θα  προχωρήσει  στην  διαδικασία  αυτή  η 
οποία προβλέπεται ,  δηλαδή έναν οικονομικό έλεγχο για να αποτυπωθεί  …
Κος                        :  
Από ποιον θα γίνε ι  ο  οικονομικός έλεγχος;
Κος ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ:
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Θα ορίσει  το Διοικητ ικό Συμβούλιο τον  λογιστή ο  οποίος θα αναλάβει . .
Κος                        :  
Ορκωτό λογιστή;
Κος ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ:
Ακριβώς.
Κος                        :  
Μήπως  επειδή  έχει  συμμετοχή  ο  ΟΤΑ  πρέπει  να  γίνε ι  από  επιθεωρητή  του 
Υπουργείο Εσωτερικών.
Κος ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ:
Όχι.  Σε αυτή την  φάση ε ίναι  ανώνυμη εταιρεία .
Κος                        :  
Δεν έχει  συμμετοχή όμως ο ΟΤΑ;
Κος ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ:
Κοιτάξτε,  γ ια  να  μην  μακρηγορούμε  σε  αυτό  το  θέμα,  ότι  προβλέπεται ,  η 
κάθε  νόμιμη  δ ιαδικασία  που  προβλέπετα ι  εάν  προβλέπεται  εκπρόσωπος 
του  δημοσίου  λογιστής  ο ικονομικός  παράγοντας  του  δημοσίου  να  κάνει  τον 
έλεγχο,  αυτός θα ε ίνα ι  αλλά θα ορ ιστε ί  από το Διοικητ ικό Συμβούλιο.
Κος                        :  
Τα  αποτελέσματα  θα  επηρεάσουν  την  εξέλιξη  της  εταιρείας;  Δηλαδή  εάν  τα  
αποτελέσματα,  γ ιατί  από  ότι  ξέρω  και  από  όσο  γνωρίζω  ο  τελευτα ίος 
ισολογισμός δεν  έχει  δημοσιευτεί .
Κος ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ:
Έχει  δημοσιευτεί  το 2009.  Λογικά του 2010 ακόμα δεν  έχει…
Κος                        :  
Του 2009 έχει  δημοσιευτεί ;
Κος ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ:
Δεν  έχε ι  δημοσιευτεί .  Άλλωστε  και  αυτός  ε ίναι  ο  σκοπός,  γ ια  να  μπορέσε ι 
να  λε ιτουργήσει  θα  πρέπει  επειδή  δεν  υπάρχει  εκπροσώπηση  αυτή  την 
στιγμή,  ε ίμαστε  υποχρεωμένοι  λοιπόν  να  ορίσουμε  τον  εκπρόσωπο  και  να 
ακολουθηθεί  αυτή η διαδικασία.  
Κος                        :  
Ωραία,  εάν  αυτή  η  δ ιαδικασία  βγάλε ι  ότι  δεν  ε ίναι  βιώσιμη  η  ετα ιρεία  τ ι  θα 
γίνε ι ;  Θα κλε ίσει ;
Κος ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ:
Κοιτάξτε,  θα αποτυπωθούν…
Κος                        :  
Γιατί  εμένα με ενδιαφέρει  να μην κλείσε ι ,  καταλάβατε;  
Κος ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ:
Θα  αποτυπωθούν  κα ι  θα  εκτ ιμηθούν.  Δεν  ε ίμαστε  σε  θέση  αυτή  την  στ ιγμή 
να  απαντάμε  σε  κάποιες  θεωρητικές  ερωτήσεις .  Δεν  έχω  ε ικόνα  κα ι  εγώ 
αυτή την  στιγμή.  
Κος                        :  
Την ζητάει  ο  Δήμος Άνδρου από ότι  κατάλαβα. 
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Κος ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ:
Όπως  γνωρίζετε  ο  Δήμος  Άνδρου  ε ίχε  εγγράφως  εκφράσει  την  επιθυμία  να 
μεταβιβαστούν  ο ι  μετοχές  της  πρώην  νομαρχιακής  αυτοδιο ίκησης  στον 
Δήμο.  
Κος                        :  
Εγώ  σε  αυτό  ε ίμαι  σύμφωνος.  Το  θέμα  ε ίναι ,  θέλω  να  μου  πε ίτε  από  ποιον 
θα γίνε ι  ή  θα το καθορίσε ι  η  Γενική  Συνέλευση αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Το καταστατικό τ ι  λέε ι ;  
Κος ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ:
Επαναλαμβάνω,  εμε ίς  αυτή  την  στιγμή  ορ ίζουμε  τον  εκπρόσωπο,  το 
Διο ικητ ικό  Συμβούλιο  θα  πάρει  απόφαση  γ ια  τον  ορισμό  του  λογιστή 
ορκωτού  ή  του  εκπροσώπου  δημόσιας  υπηρεσίας  ο  οποίος  θα  προχωρήσει 
στον  έλεγχο.
Κος                        :  
Εσείς  έχετε  διάθεση  να  δώσετε  το  σύνολο  της  εταιρείας   ή  κάποια 
μηχανήματα θα κρατηθούν από την  περιφέρεια ;
Κος ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ:
Όλα  αυτά  τα  οποία  ανήκουν  θα  αποτιμηθούν  κα ι  θα  αποπληρωθούν.  Δεν  
χαρίζεται  τ ίποτα όπως κα ι  η αξία των μετοχών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έχετε τον  λόγο.
Κος                        :  
Η Αναπτυξιακή της Άνδρου στον  τελευτα ίο ισολογισμό που έχει  δημοσιεύσει 
ε ίναι  του  2008.  Ο κύκλος  εργασιών  της  ήταν  με  βάση τον  ισολογισμό  αυτόν 
790.000  κατά  συνέπεια  ε ίναι  κάτω  του  ορ ίου  του  1  εκατ.  γ ια  να  έχε ι 
υποχρέωση  να  ορ ίσει  ελεγκτή  από  την  Γεν ική  Συνέλευση.  Ο  ελεγκτής 
ορίζετα ι από την  Γενική  Συνέλευση.  

Υποχρεωτικά  εάν  ο  κύκλος  ε ίναι  πάνω  από  1  εκατ.  και  εάν  ο  κύκλος  
εργασιών  ε ίναι  πάνω  από  τα  3  εκατ.  ορίζε ι  υποχρεωτικά  έναν  ορκωτό  
λογιστή  κα ι  αυτό  το  κάνε ι  η  τακτ ική  Γενική  Συνέλευση.  Το  ένα  βέβαια  δεν 
αποκλείε ι  το  άλλο,  η  Γεν ική  Συνέλευση  να  αποφασίσε ι  να  ορίσε ι  ή  δυο 
λογιστές  κοινούς  ή  έναν  ορκωτό  λογιστή  γ ια  να  ελέγξε ι  προφανώς του 2009 
και  του 2010 γ ια  να ακολουθηθε ί  η νόμιμη δ ιαδικασία.  

Κατά  συνέπεια  θα  περ ιμένουμε  το  αποτέλεσμα  γ ια  να  αποφασίσουμε 
ή όχ ι  γ ια  την  παραχώρηση.  
Κος                        :  
Καταρχήν έχει  κλείσε ι  ο  ισολογισμός και  του 2009.  
Κος                        :  
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
Κος                        :  
Και  του  2009,  ε ίνα ι  δημοσιευμένος.  31/3/2010  έχε ι  δημοσιευτε ί .  Τέλος 
πάντων,  αυτό  ε ίναι  και  στην  διάθεσή  σας  εάν  θέλετε  να  σας  δώσω  ένα 
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αντίγραφο.  Από  εκεί  κα ι  πέρα  δεν  πρέπει  να  συγχέουμε  την  έννοια  της 
εκκαθάρισης,  του  διαχειρ ιστ ικού  ελέγχου  ή  του  ο ικονομικού  ελέγχου.  Εμείς 
μιλάμε  ότ ι  θα  χρειαστε ί  να  γίνε ι  όχι  εκκαθάριση,  διότι  εκκαθάριση  σημαίνει 
και  λύση,  αυτή  την  στιγμή  μιλάμε  για  έναν  ο ικονομικό  έλεγχο  ο  οποίος 
απαιτε ίται  προκειμένου  να  έχουμε  μια  σαφή  ε ικόνα  μέχρι  31/12/2010  τα 
αποτελέσματα τα οικονομικά της εταιρείας. 
Κος                        :  
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
Κος                        :  
Βέβαια θα αποφασίσουμε μετά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Εκπρόσωπο λοιπόν ορίζουμε.  
Κος                        :  
Τώρα, όσον αφορά τ ις άλλες ετα ιρείες . .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΕ.  Τακτ ικό Μπούμα Γεώργιος Νάξος.  
Κος                        :  
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Για  τα  θέματα  αυτά  θέλουμε  σαν  παράταξη  να  τοποθετηθούμε  και  μετά  να 
προχωρήσετε.  

Εμείς  λέμε  το  εξής.  Βέβαια  καταλαβαίνετε  ότ ι  δεν  συμμετέχουμε  σε 
όλη  αυτή  την  ιστορία,  δηλαδή  στους  εκπροσώπους.  Είμαστε  κάθετα 
αντίθετο ι  με  την  εμπλοκή  της  περιφέρε ιας  κα ι  ΑΕ  γ ιατί  εδώ  μιλάμε  για 
ανώνυμες  ετα ιρείες  και  εν  πάση  περιπτώσει  ακόμα  κα ι  να  μην  έχουμε  ιδέα 
περί  τ ίνος  πρόκει ται  γ ιατί  τα  καταστατ ικά  ήρθαν  στα  χέρ ια  μας  χθες  το 
απόγευμα  μετά  την  Οικονομική  Επιτροπή,  δηλαδή  δεν  ε ίχαμε  καν  το 
περιθώριο  να  αναγνώσουμε  τα  καταστατ ικά  να  δούμε  τον  σκοπό  τους.  Η 
κάθε  εταιρεία  φτιάχνεται  γ ια  κάποιο  λόγο  που  φαίνετα ι  στο  καταστατ ικό.  
Ούτε καν  αυτή την  δυνατότητα δεν  ε ίχαμε.  

Εν  πάση  περιπτώσει  γ ια  να  μην  σας  κουράζω  γιατ ί  δεν  έχε ι  νόημα, 
αυτό  που  πραγματικά  έχε ι  νόημα  για  μας  ε ίναι  στο  Γ ,  στην  παράγραφο  που 
λέει  «Νομικά  πρόσωπα  και  επιχειρήσε ις  της  Περιφέρειας  Νοτίου  Αιγα ίου», 
τ ις  καταργούμενης . .

Επειδή  εμείς  δεν  θα  ξανατοποθετηθούμε  πάνω σε  αυτά  τα  θέματα  για 
να  μην  σας  ζαλίζουμε  μετά  θέλουμε  να  τοποθετηθούμε  μια  και  έξω.  Εμάς 
μας  ενδιαφέρει  πάνω  από  όλα  το  να  μην  χαθεί  όχ ι  απλώς  ούτε  μια  θέση 
εργαζόμενου  από  τ ις  συγχωνεύσεις  αυτές  κα ι  τ ις  καταργήσεις  αλλά  να 
διασφαλιστε ί  κα ι  εδώ θα θέλαμε  να  σας ακούσουμε,  να  δ ιασφαλιστε ί  και  όχ ι 
μετατροπή των  εργασιακών σχέσεων των ανθρώπων που ήδη δουλεύουν.

Εμείς  θέλουμε  δημόσιο  έλεγχο  σε  όλες  τ ις  εταιρείες ,  θέλουμε  να  ε ίναι 
νομικά  πρόσωπο  δημοσίου  δικαίου,  καμία  σχέση  με  του  ιδιωτικού  δ ικα ίου 

6 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28 η ς  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

101



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

και  να  ασκε ί  η  ίδ ια  η  περ ιφέρεια,  το  κράτος,  έλεγχο  πάνω  σε  όλε  αυτές  τ ις 
ιστορίες και  τ ις υπηρεσίες και  τ ις  ετα ιρείες.

Θυμίζω  ότι  επε ιδή  άμεση  σχέση  αυτή  η  ιστορ ία  με  τον  Καλλικράτη, 
κάτι  που  εμείς  λέγαμε,  η  απόδειξη  και  το  τ ι  ε ίναι  ο  Καλλικράτης 
εμπεριέχεται μέσα σε όλη αυτή την  ιστορ ία. Χθες ο υπουργός Εσωτερ ικών  ο 
κ .  Ραγκούσης  ε ίπε  στην  τηλεόραση  ακριβώς  αυτό  που  λέγαμε  και  εμε ίς 
προεκλογικά.  Τ ι  ε ίπε  δηλαδή;  Ότι  πρώτα  ήταν  δέκα  δήμοι  στην  Ρόδο  και  
ε ίχαν  2.500  εργαζόμενους  κα ι  τώρα  που  έγινε  ο  Δήμος  περισσεύουν  500. 
Αυτά  για  μας  ε ίναι  πάρα  πολύ  σοβαρά  ζητήματα  και  αυτά  πρέπει  να  δει  ο 
κόσμος  κα ι  να  αναδε ιχθούν  μέσω  του  Καλλικράτη,  του  ρόλου  που  παίζε ι  ο 
Καλλικράτης.  

Δεν  θέλουμε να πούμε τ ίποτα άλλο,  απλώς τα καταψηφίζουμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Πρόταση  για  την  Αναπτυξιακή  την  ΑΡΙΑΝΔΗ  θέλω  να  πω  εγώ  σαν  μέλος 
τακτ ικό,  Γκούφας Γιώργος που εκπροσωπούμε το 6,9.
Κος                        :  
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
Κος                        :  
Είπαμε ο κ .  Πουσσαίος κα ι  ο  κ .  Μακρυωνίτης στην  Άνδρο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Θεόφιλος ένα λεπτό έχετε  τον  λόγο.
Κος ΘΕΟΦΙΛΟΣ:
Ο  κ.  Μακρυωνίτης  και  εγώ  δεν  μπορούμε  να  συμμετέχουμε  σε  άλλη 
αναπτυξ ιακή  ετα ιρεία  δ ιότ ι  ήδη  τελούμε  μέλη  Διο ικητικού  Συμβουλίου  της 
Αναπτυξ ιακής  των  Κυκλάδων  κα ι  ε ίνα ι  ασυμβίβαστο.  Είναι  ανταγωνίστριες 
τυπικά  εταιρείες  κα ι  δεν  μπορεί  ούτε  ο  κ .  Μακρυωνίτης  ούτε  εγώ  να 
συμμετέχουμε,  κατά συνέπεια κάποιος άλλος πρέπει .  

Γ ια  τ ις  γεν ικές  συνελεύσε ις  εγώ  ήμουνα  εκπρόσωπος  της  ΑΡΙΑΔΝΗ 
και  παραιτήθηκα γι ’  αυτό τον  λόγο.
Κος                        :  
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
Κα                           :  
Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  θα  ήθελα  καταρχήν  να  σας  ενημερώσω  πως 
καταστατικά  των  εταιρειών  της  πρώην  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης 
Δωδεκανήσου  έχουν  μοιραστε ί  στους  επικεφαλής  των  παρατάξεων  οπότε 
μπορείτε να γνωρίζετε  την  ε ικόνα της κάθε ετα ιρείας.  

Με  τ ις  ρυθμίσε ις  του  Ν3852/10  πρόγραμμα  Καλλικράτης  επέρχοντα ι 
μεταβολές  στο  καθεστώς  που  διέπει  τ ις  επιχειρήσεις  της  αυτοδιοίκησης  με 
σκοπό  τον  εξορθολογισμό  των  παρεχόμενων  από  αυτές  υπηρεσιών.  Τα 
άρθρα 194 έως 199 του συγκεκρ ιμένου νόμου ρυθμίζουν τ ις λε ι τουργίες των 
νομικών προσώπων και  εταιρειών.
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Αναφορικά  τώρα  με  τ ις  επιχειρήσεις  της  καταργούμενης  νομαρχιακής 
αυτοδιοίκησης  Δωδεκανήσου  η  Περιφέρεια  Νοτίου  Αιγαίου  υπεισέρχετα ι 
αυτοδίκα ια στις θέσεις της στις εξής υφιστάμενες ετα ιρείες.  

• «ΦΥΤΩΡΙΟ Α.Ε»,  όπου  έχε ι  την  πλειοψηφία  του  μετοχ ικού  κεφαλαίου 
κατά 80%.

• «ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΕ»,   όπου έχε ι  την  πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου 
κατά 90%.

• «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  Α.Ε.»  με  πλε ιοψηφία  του 
μετοχ ικού κεφαλαίου κατά 67,8%.
Υπάρχει  κα ι  μ ια  Ανώνυμη  Ετα ιρεία  NET  TIME η  οποία έχε ι  ανακληθε ί , 

στην  ουσία  ποτέ  δεν  λε ιτούργησε  κα ι  ουσιαστικά  θα  πρέπει  να  κλείσε ι  κα ι 
τυπικά.  

Υπάρχουν  νομικά  πρόσωπα  δημοσίου  δ ικαίου  όπως  ο  ΝΑΟΔ,  νομικά 
πρόσωπα ιδιωτικού δικα ίου,  ΟΔΟΤ, καθώς και  ο ΟΠΑΔ.  

Έχουμε  τ ις  αστ ικές  μη  κερδοσκοπικές  ετα ιρείες  ΓΑΛΗΝΟΣ  με  φορείς 
την  Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση  Δωδεκανήσου  με  50%  και  τον  ΟΔΟΤ  με  το 
υπόλοιπο  50%  και  την  ΔΙΟΔΟ,  ΚΕΝΤΡΟ  ΠΡΟΛΗΨΗΣ   ΤΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ 
 ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ και  της ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ με μέλη την 
Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση  Δωδεκανήσου  με  ποσοστό  32%,  τον  Δημοτικό 
Οργανισμό  Πρόνοιας  Δήμου  Ροδίων  32%,  την  Τοπική  Ένωση  Δήμων  κα ι 
Κοινοτήτων  Δωδεκανήσου  με  32%  και  την  Εταιρε ία  Υποστήριξης 
Προγραμμάτων Πρόληψης με 4%.

Επίσης  το  ΚΕΝΤΡΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ  ΑΕ  που  συμμετέχε ι  η  Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση  με  35%,  ο 
Δήμος  Ροδίων  με  35%,  η  ΤΕΔΚ  Δωδεκανήσου  με  35%  και  η  ΠΡΟΟΔΟΣ  ΑΕ 
με 15%.

Επίσης  συμμετέχε ι  κα ι  στ ις  εξής  ετα ιρείας.  Στην  ΑΕ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΑΝΔΟ με ποσοστό συμμετοχής 39,65% και  στ ις ετα ιρείες …
(…)
«Ν.Ε ΤΉΛΟΣ 21ος αιώνας SEA STAR» όπως κα ι  στην  ΑΝΕΚ ΚΑΛΥΜΝΟΥ.

Τώρα  για  τ ις  υφιστάμενες  αυτές  ετα ιρείες  προτείνετα ι  γ ια  την 
ΦΥΤΩΡΙΟ  ΑΕ  και  ΠΡΟΟΔΟ  ΑΕ  συγχώνευση  με  απορρόφηση  της  δεύτερης 
από την  πρώτη δυνάμει  των διατάξεων του Ν1920/20.  

Γ ια  την  συγχώνευση  αυτή  απαιτε ίται  απόφαση  της  Γενικής 
Συνέλευσης  κάθε  μιας  από  τ ις  συγχωνευόμενες  εταιρείες  σύμφωνα  με  το 
άρθρο  72  του  Ν1920/20  καθώς  και  ορισμός  εκπροσώπου  της  Περιφέρε ιας 
Νοτίου Αιγαίου κα ι  τ ις  γενικές συνελεύσε ις των εταιρειών αυτών.  

Το Ενεργε ιακό Γραφείο Δωδεκανήσου παραμένε ι  ως έχει .  
Γ ια  την  NET  TIME που  προανέφερα  απαιτε ίται  και  η  τυπική 

κατάργησή της.  
Τώρα  στα  νομικά  πρόσωπα  δημοσίου  δικα ίου  όπως  ορίζεται  στις 

διατάξεις  του  άρθρου  201,  παράγραφος  1  και  2  του  Ν3852/10  τα 
νομαρχιακά  νομικά  πρόσωπα  δημοσίου  δ ικα ίου  που  ε ίχαν  συσταθε ί  από  τ ις 
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καταργούμενες  νομαρχιακές  αυτοδιοικήσεις  κα ι  δ ιαμερίσματα  καταργούνται 
αυτοδικα ίως  από  την  έναρξη  λει τουργίας  των  περιφερειών  οι  οποίες 
υπεισέρχοντα ι  αυτοδικα ίως  σε  όλα  τα  δ ικα ιώματα  κα ι  υποχρεώσεις  των 
καταργούμενων  νομαρχιακών  νομικών  προσώπων  δημοσίου  δικα ίου.  Σε 
αυτούς συμπεριλαμβάνεται  ο ΝΑΟΔ. 

Από  τα  νομικά  τώρα  πρόσωπα  ιδιωτικού  δικα ίου  δεν  υπάρχε ι  κάποια 
ρητή  πρόβλεψη  από  τον  Ν3252  κα ι  γ ια  τον  ΔΟΤ  προτε ίνετα ι  να  παραμείνε ι  
με  αλλαγή  του  καταστατ ικού  και  να  καταστε ί  ο  Οργανισμός  Τουρισμού 
Περιφέρε ιας  Νοτίου  Αιγαίου  εξυπηρετώντας  ανάγκες  όλων  των  νησιών  μας 
στα  θέματα  τουριστ ικής  ανάπτυξης,  προβολής  και  προώθησης  του 
τουριστικού  προϊόντος.  Επιπλέον  συμμετέχει  ως  μέτοχος  κατά  15%  στην 
ΠΡΟΟΔΟΣ  ΑΕ  μέχρι  την  απορρόφησή  της  και  συμμετέχει  επίσης  και  κατά 
50%  στην  ΓΑΛΗΝΟΣ  η  οποία  συνεχίζε ι  την  δραστηριότητά  της.  Δηλαδή  κα ι  
γ ι ’  αυτούς τους δυο λόγους προτείνεται  να παραμείνει .

Ο  ΟΠΑΔ  νομικό  πρόσωπο  ιδιωτικού  δικαίου  προτείνεται  να 
καταργηθεί  εφόσον  από  την  Περιφέρεια  πλέον  εξυπηρετε ίται  ο  σκοπός  του 
συγκεκρ ιμένου οργανισμού.  

Γ ια  τ ις  Αστικές  Μη  Κερδοσκοπικές  Ετα ιρείες  το  άρθρο  196  του  Ν3852 
θέτε ι  τους  κανόνες  γ ια  την  λε ιτουργία  των  αστικών  εταιρειών  μη 
κερδοσκοπικού  χαρακτήρα  που  έχουν  συσταθεί  από  νομαρχιακές 
αυτοδιοικήσεις  κα ι  νομαρχιακά  διαμερ ίσματα  οι  οποίες  πλέον  περ ιέρχοντα ι 
στις  περ ιφέρειες .  Σε  αυτές  όπως  προανέφερα  ε ίναι  η  ΓΑΛΗΝΟΣ  και  η 
ΔΙΟΔΟΣ.

Για τα ΚΕΚ εδώ έχουμε το  ΚΕΚ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ.  Σύμφωνα με  το  άρθρο 
159  παρ.  5  του  Ν3852  τα  ΚΕΚ  που  έχουν  συσταθε ί  από  τ ις  καταργούμενες 
νομαρχιακές  αυτοδιο ικήσε ις  και  έχουν  πιστοποιηθε ί  ως  τέτο ια  κατά  την 
οικε ία  νομοθεσία  περ ιέρχοντα ι  αυτοδικα ίως  και  στ ις  οικε ίες  περ ιφέρειες 
από  την  έναρξη  της  λει τουργίας  τους.  Τα  εν  λόγω  ΚΕΚ  συνεχ ίζουν  να 
λει τουργούν  με  την  μορφή  σύμφωνα  με  την  οποία  ιδρύθηκαν  μέχρι  να  λήξε ι 
ο  χρόνος  που  προβλέπεται  στην  συστατ ική  τους  πράξη  ενώ  δεν 
προβλέπεται  η  δυνατότητα ανανέωσης.  

Επίσης  θα  ήθελα  να  αναφερθώ  και  στο  προσωπικό  των 
καταργούμενων ή  των  ετα ιρειών που συγχωνεύοντα ι .  

Αναφέρει  ρητά  το  άρθρο  198  του  Ν3852  πως  το  προσωπικό  με 
σύμβαση  εργασίας  ιδ ιωτικού  δ ικα ίου  αορίστου  χρόνου  των  επιχειρήσεων 
των  καταργούμενων  νομαρχιακών  αυτοδιο ικήσεων  και  νομαρχιακών 
διαμερ ισμάτων  συνεχ ίζε ι  να  απασχολεί τα ι  σε  αυτές  τ ις  επιχειρήσε ις  στις  
οποίες  διαδέχεται  καθολικά  η  οικε ία  περ ιφέρεια  σύμφωνα  με  τ ις  διατάξεις 
του άρθρου 198.  

Επομένως  γ ια  όσες  εταιρείες  κα ι  επιχειρήσε ις  καταργούνται  η 
Περιφέρε ια  Νοτίου  Αιγα ίου  υπεισέρχεται  αυτοδίκαια  συνολικά  στις 
υποχρεώσεις  και  τα  δ ικα ιώματά  τους  συμπεριλαμβανομένων  κα ι  των 
συμβάσεων  σε  θέματα  προσωπικού  και  έργων,  έργου  εργασίας  αορίστου 
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και  ορ ισμένου  χρόνου  μέχρι  την  λήξη  τους  κα ι  μόνο  όπως  ρητά  προβλέπει 
το άρθρο 198.  

Στην  συνέχε ια  σύμφωνα  με  τ ις  διατάξεις  του  Ν2190  θα  πρέπει  μέχρ ι 
τέλος  του  Ιουν ίου  να  πραγματοποιηθεί  η  ετήσια  Γεν ική  Συνέλευση  κα ι  γ ι ’  
αυτό θα πρέπει  να ορίσουμε κα ι  τους νόμιμους εκπροσώπους.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  πολύ  την  κυρία  Παπατσή  και  παρακαλώ  πολύ  να  δοθούν  τα 
ονόματα.  
Κος                        :  
Για  το  Ενεργε ιακό  Γραφείο  από  την  πλειοψηφία  η  κυρία  Φτακλάκη  κα ι  ο  κ .  
Μαλγάρας.  Πρέπει  να  σας  πω  ότι  το  Ενεργειακό  Γραφείο  θα  μετατραπεί  σε 
Αναπτυξ ιακή  της  Περιφέρειας.  Είνα ι  τώρα  Νομού  Δωδεκανήσου,  θα  γ ίνε ι 
Περιφέρε ιας.

Γ ια την  ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΕ από την  πλε ιοψηφία Χατζηιωάννου.  
Ενεργε ιακό  Γραφείο  από  την  πλειοψηφία  Φτακλάκη  κα ι  Μαλγάρας  κα ι 

η  μειοψηφία  έναν.  Άρα  πρέπει  να  μας  πεί τε  κ .  Κόκκινε  αφού  ε ίναι  ένας 
εσε ίς ποιος θα ε ίναι .

ΦΥΤΩΡΙΟ  ΑΕ  Χατζηιωάννου  Αντώνης,  Μάχλη  Μαρία,  Ερωτόκριτος 
Μιχάλης,  Έψιμος Στέργος,  Λαοδίκος Γ ιάννης.  

Η με ιοψηφία έχε ι  τρεις.  
Κόκκινος Γ ιαννακάκης Παλάς στο ΦΥΤΩΡΙΟ. Στο Ενεργε ιακό;  Μετά.
Στο ΚΕΚ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Παπατσή Λίνα.  Ένας από την  μειοψηφία.  
ΑΝΔΟ  από την  πλειοψηφία  δυο,  Πόκιας  Γ ιώργος,  Διάκος  Αναστάσιος. 

Η με ιοψηφία έναν.  
Στην  αστική  μη κερδοσκοπική  ετα ιρεία  την  ΓΑΛΗΝΟΣ.  Εδώ πρέπει  να 

σας  πω  ότι  κάνουμε  μια  προσπάθεια  προκειμένου  η  ΓΑΛΗΝΟΣ  να  μπορεί 
να  συνεχ ίσει  να  λε ιτουργεί  και  να  παρέχε ι  τ ις  συγκεκρ ιμένες  υπηρεσίες.  
Υπάρχει  μια  εμπλοκή  γ ιατί  ο  νόμος  ορίζε ι  ότ ι  δεν  μπορεί  να  παρέχε ι 
ιατρικές  υπηρεσίες  κάτι  το  οποίο  κάνε ι  μέχρι  τώρα  και  δεν  μπορεί  να  κάνε ι  
προγραμματική σύμβαση με την  περιφερε ιακή αυτοδιο ίκηση.  

Εναλλακτ ικά  η  Επιτροπή  η  οποία  ασχολε ί τα ι  στο  Υπουργε ίο 
Εσωτερ ικών  προτε ίνε ι  εφόσον  δεν  μπορέσουμε να  υπάρξε ι  λύση  γ ια  τ ις  ήδη 
λει τουργούσες  δομές  κα ι  εφόσον  δεν  μπορεί  να  περάσει  ή  δεν  αποδέχοντα ι 
να  περάσει  τροπολογία  σε  νόμο,  προτείνε ι  η  ΓΑΛΗΝΟΣ,  το  Δελφίν ι  δηλαδή,  
να  ενταχθε ί  στην  Αναπτυξιακή  που  μπορεί  να  υπογράφει  και 
προγραμματικές συμβάσεις και  μπορεί  να καλύψει  αυτή την  ανάγκη.  

Θα  δούμε  εάν  δεν  μπορέσουμε  μέχρ ι  τότε  να  το  καλύψουμε  θα 
μεταφέρουμε  την  λει τουργία  της  ΓΑΛΗΝΟΣ  στην  Αναπτυξιακή  που  μπορεί . 
Μας ε ίπαν ότ ι  μπορε ί  και  θα τροποποιήσουμε το καταστατ ικό.  

Στην  ΓΑΛΗΝΟΣ λοιπόν  ο  Δρακιού  κα ι  ο  Λίζγος.  Η  μειοψηφία  έχει  εδώ 
έναν.

Στην  ΔΙΟΔΟΣ ΑΕ η κυρία Μουτάφη.  Και  από την  με ιοψηφία ένας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Ο κ.  Χατζηδιάκος.
Κος ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ:
Τυπικά  ε ίναι  γ ια  τα  πρακτ ικά,  γ ια  τ ις  ανάγκες  των  πρακτικών  για  να 
καταγραφούν  να  μην  έχουμε.  Στ ις  Γενικές  Συνελεύσεις  μέχρι  30/6  που 
υποχρεωτικά  συγκαλούντα ι  με  τον  Ν2190  ορ ίζεται  ένας  εκπρόσωπος  που 
εκπροσωπεί  το  μετοχικό  κεφάλαιο  που  έχει  η  Περ ιφέρεια  σε  κάθε  μια 
εταιρεία .  Εκεί  ορ ίζεται  και  το  αναπληρωματικό μέλος σε περ ίπτωση που δεν  
μπορέσε ι  το  τακτικό  μέλος  να  παραστε ί  στην  Γεν ική  Συνέλευση  να 
αναπληρωθεί  από  το  αναπληρωματικό  μέλος,  γ ι ’  αυτό  κρ ίνετα ι  σκόπιμο  ότ ι 
ε ίναι  από την  πλειοψηφία που εκπροσωπεί  το μετοχικό κεφάλαιο.

Στην  ΠΡΟΟΔΟ  ΑΕ  λοιπόν  προτείνεται .  Σαν  εκπρόσωποι  στην  Γενική 
Συνέλευση  θέλω  να  κάνω  μια  διευκρίν ιση.  Προτε ίνεται  η  κυρ ία 
Διακοσταυριανού  Σώζου  με  αναπληρωματικό  τον  κ .  Μπαμπάκα  Σωτήρη.  Οι 
συνάδελφοι  εδώ εκτός από την  έγκρ ιση του απολογισμού της εταιρείας γ ιατ ί  
δεν θα έχει  ισολογισμό θα μετέχουν και  στην  Γενική  Συνέλευση που θα γ ίνε ι  
με  την  οποία  θα  αποφασιστε ί  η  απορρόφηση  της  ΠΡΟΟΔΟΥ  από  την 
ΦΥΤΩΡΙΟ  ΑΕ.  Δηλαδή  δι ττή  η  εκπροσώπηση.  Στην  ΦΥΤΩΡΙΟ  ΑΕ  ο 
εκπρόσωπος  της  Περιφέρειας  ε ίναι  ο  κ .  Χατζηιωάννου  με  αναπληρωματικό 
εμένα  σαν  πρώην  Πρόεδρο  της  ΦΥΤΩΡΙΟ  που  πάλι  θα  έχουν  το  ίδ ιο,  θα 
εγκρίνε ι  ο  εκπρόσωπος  ισολογισμό,  απολογισμό  κα ι  θα  αποφασίσει  την 
συγχώνευση-απορρόφηση της ΠΡΟΟΔΟΥ στην ΦΥΤΩΡΙΟ. 

Στο  Ενεργειακό  Γραφείο  προτε ίνε ι  η  κυρία  Φτακλάκη  να 
εκπροσωπήσει  την  Περιφέρεια  με  αναπληρωματικό  εάν  χρε ιαστεί  εμένα  σαν 
μέλος  της μέχρι  τώρα διοίκησης.  

Στο  ΚΕΚ  ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ  η  κυρία  Παπατσή  με  αναπληρωματικό  εμένα 
σαν μέλος παλαιά του ΚΕΚ.

Στην  ΑΝΔΟ  ΑΕ  ο  εκπρόσωπος  της  Περιφέρε ιας  θα  ε ίναι  ο  κ .  Φώκιας 
με αναπληρωματικό τον  Χατζηδιάκο ως μέχρι  τώρα διευθύνοντα  σύμβουλο.  

Στην  εταιρεία SEA STAR εκε ί  δεν προτε ίναμε μέλη εάν κα ι έχουμε ένα 
μετοχ ικό  κεφάλαιο  της  τάξεως  του  7,21%,  απλώς  προτείνουμε  εκπρόσωπο 
στην  Γεν ική  Συνέλευση  την  κυρία  Μπαφίτη  με  αναπληρωματικό  τον 
συνάδελφο τον  Διάκο.  

Στην  ΑΝΕΚ  προτείνετα ι  ο  κ .  Κατσοτούρκης  να  μας  εκπροσωπήσει 
στην  Γεν ική  Συνέλευση  με  αναπληρωματικό  τον  κ .  Σταυλά  και  εκε ί  ορίζουμε 
και  στο  Εποπτικό  Συμβούλιο  ένα  μέλος  της  Περιφέρειας,  όχ ι  στο  Διο ικητ ικό 
Συμβούλιο,  στο  Εποπτικό  Συμβούλιο  που  προτε ίνεται  να  ε ίναι  ο  κ . 
Κατσοτούρκης.  

Συμπληρωματικά  επειδή  το  ΚΕΚ  ΑΕ  ζήτησε  να  έχε ι  και  μια  έκτακτη 
Γενική  Συνέλευση,  προτείνε ι  η  εκπροσώπηση  να  ε ίναι  από  τους  ίδ ιους 
συναδέλφους,  δηλαδή την  κυρία Παπατσή κα ι  εμένα.  

Θα  πω  ακόμα  γ ια  τ ις  ανάγκες  των  πρακτ ικών  ότι  ο  ορισμός  των 
μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  σύμφωνα  με  τον  νόμο  των  ανωνύμων 
εταιρειών  η  αντ ικατάσταση  γ ίνετα ι  με  απόφαση  της  Γεν ικής  Συνέλευσης  με 
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βάση  τον  Ν2190.  Τον  Ιούν ιο,  δηλαδή  σε  εκε ίνη  την  Γενική  Συνέλευση  ο 
εκπρόσωπός  μας  πολιτ ικά  δεσμευμένος  και  από  ορισμένα  καταστατ ικά  να 
προτε ίνε ι  ως  νέα  μέλη  στην  συνεδρίαση  της  Γεν ικής  Συνέλευσης  τα  μέλη 
που  προτε ίνε ι  η  πλειοψηφία  και  η  με ιοψηφία  τα  οποία  στην  συνέχεια  θα 
ακολουθήσει  να  συγκροτηθούν  σε  σώμα.  Θα  γίνε ι  δηλαδή  και  η  τυπική 
εκλογή  των  νέων  δ ιο ικητ ικών  συμβουλίων  σε  εκε ίνη  την  Γενική  Συνέλευση 
που  λέε ι  ο  νόμος  ότ ι  ε ίναι  μέχρι  τον  Ιούνιο.  Φρονώ  ότι  θα  ε ίνα ι  ε ίτε  στα 
τέλη Μαΐου ε ί τε στα μέσα Ιουνίου.  

Αυτά κ.  Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Πουσσαίος.
Κος ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ:
Σχετ ικά  με  το  Πολυδύναμο  Κέντρο  Κοινωνικής  Παρέμβασης  του  Νομού 
Κυκλάδων  επειδή  δεν  περ ιέχεται  η  ε ισήγηση  μέσα  στον  φάκελο  πρέπει  να 
σας  πω  ότι  ε ίναι  αστ ική  μη  κερδοσκοπική  εταιρεία ,  ιδρύθηκε  το  2001  από 
την  Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση  Κυκλάδων  από  τον  Δήμο  Ερμούπολης, 
Μυκόνου,  το  Πανεπιστήμιο  Αιγαίου  και  το  Ενιαίο  ΚΕΚ  Κυκλάδων.  Η  έδρα 
ε ίναι  η  Ερμούπολης  της  Σύρου  και  έχε ι  δ ιάρκεια  μέχρ ι  στις  31  Δεκεμβρίου 
του 2016.  

Εδώ  βέβαια  έχε ι  και  έναν  ουσιαστικό  ρόλο  να  παίξε ι  ενόψει  αυτών 
των  προγραμμάτων  που  συζητήσαμε  στο  πρώτο  θέμα.  Έχε ι  σκοπό  την 
υλοποίηση  προγραμμάτων  που  αφορούν  την  κοινωνική  μέρ ιμνα,  την  ένταξη 
και  επανένταξη  κοινωνικά  αποκλεισμένων  ομάδων  και  ατόμων,  στην 
παροχή  δ ιευκολύνσεων  κα ι  απασχόληση  και  γεν ικότερα  να  προσφέρει 
πληροφόρηση  κα ι  να  υποδείξε ι  μεθόδους  που  βοηθούν  να  ξεπεραστούν  τα 
εργασιακά  προβλήματα,  οι  ο ικονομικές  δυσκολίες  κα ι  τα  κοινωνικά 
αδιέξοδα του Νομού.  

Σύμφωνα  με  το  καταστατ ικό  του  Πολυδύναμου  Κέντρου  Κοινωνικής 
Παρέμβασης  το  άρθρο  14,  όργανο  διοίκηση  κα ι  διαχείρ ισης  της  ετα ιρείας 
αποτελε ί  το  Διο ικητ ικό  Συμβούλιο  το  οποίο  αποτελεί τα ι  από  τέσσερα  μέλη 
που εκπροσωπούν  τους  ιδρυτές  ήτοι  ένας  εκπρόσωπος  από την  Περιφέρεια 
Νοτίου  Αιγα ίου  ως  δ ιάδοχος  της  Νομαρχιακής  Αυτοδιο ίκησης,  ένας  από τον 
Δήμο  Ερμούπολης,  ένας  από  τον  Δήμο  Μυκόνου  κα ι  ένας  από  το  Ενια ίο 
ΚΕΚ Νομού Κυκλάδων.  

Την  πρόταση  που  κάνω,  κύριε  Πρόεδρε,  γ ια  την  εκπροσώπησή  μας 
στο  Πολυδύναμο  Κέντρο  Παρέμβασης  του  Νομού  Κυκλάδων  ο  ε ίνα ι  κ . 
Γριπάρης ο συνάδελφος από την  Σύρο.  

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Ορισμός εκπροσώπων στην επιτροπή παρακολούθησης για την 

εκπόνηση της Μελέτης Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου 
από το Πάντειο Πανεπιστήμιο και  το Ινστιτούτο  Περιφερειακής 

Ανάπτυξης
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Κος                        :  
Επίσης  κύριο ι  συνάδελφοι  θα  ήθελα  τα  ονόματα  από την  με ιοψηφία  γ ια  την 
συμμετοχή  στην  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης  του  σχεδίου  το  οποίο 
εκπονεί ,  το  στρατηγικό  σχέδιο  δηλαδή  που  εκπονεί  το  Πάντειο 
Πανεπιστήμιο  και  το  Ινστι τούτο.  Θέλουμε  τρε ις  εκπροσώπους  της 
με ιοψηφίας.  Είνα ι  τέσσερις  από  την  πλειοψηφία  και  τρεις  από  την 
με ιοψηφία.  

Από την  πλειοψηφία  ε ίνα ι  ο  Βασίλης  ο  Μαργάρας,  η  Λίνα  η  Παπατσή,  
η  Λίνα  η  Φακλάκη  κα ι  ο  Αντώνης  ο  Χατζηιωάννου.  Πιστεύω  ότ ι  πρέπει  να 
μπουν κα ι  από την  μειοψηφία.  Τρεις.  
Κος                        :  
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
Κος                        :  
Άρα  πρέπει  να  μας  υποδείξε ι  η  Λαϊκή  Συσπείρωση  έναν  εκπρόσωπο.  Γ ια 
την  Επιτροπή  Παρακολούθησης  του  Στρατηγικού  Σχεδιασμού  που  γ ίνετα ι 
από το…
Κα                           :  
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
Κος                        :  
Είναι  γ ια  το  Πάντε ιο  Πανεπιστήμιο  που  κάνει  την  μελέτη.  Υπάρχει  μ ια 
Επιτροπή  Παρακολούθησης,  ε ίναι  επτά  από  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο, 
τέσσερις  από  την  πλε ιοψηφία  κα ι  τρε ις  από  την  με ιοψηφία.  Έβαλε  δυο  ο  κ .  
Κόκκινος,  θα  πρέπει  να  μπει  άλλος  ένας.  Την  εξέλ ιξη  του  στρατηγικού 
σχεδιασμού  που  έχε ι  αναλάβει  το  Πάντε ιο  Πανεπιστήμιο  με  το  Ινστι τούτο 
Περιφερε ιακής  Ανάπτυξης.  Δίνετα ι  ένα  όνομα  όποτε  μπορείτε .  Εάν  το 
καταψηφίζετε  να μπει  κάποιος ή  ο  κ .  Χρυσαφίδης  ή  ο  κύριος.  Εάν  θέλει  ο  κ .  
Συρμαλένιος  συμμετοχή,  όχι .   Ο κ.  Χρυσόγελος;  Άρα βάζε ι  ο  κ .  Κόκκινος.  Ο 
τρί τος;  Κουκάς.  Ωραία.  

Αριθμ. Απόφασης 38/2011

Κος                        :  
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
Κος                        :  
Θα τα δώσετε και  θα καταγραφούν  στα πρακτ ικά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέλε ι  ο  κ .  Χρυσόγελος  να  πάρε ι  τον  λόγο  κα ι  κλε ίνουμε  το  τέταρτο  θέμα 
ευθείς αμέσως.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Νοιώθω λίγο  άβολα γ ιατί  θέματα  τα οποία κανονικά  έπρεπε να  συζητ ιούνται 
σε  βάθος γιατ ί  ε ίναι  στρατηγικές  επιλογές  συζητ ιούνται  με  έναν  τρόπο.  Λέω 
ότι  νο ιώθω  λ ίγο  άβολα  γιατ ί  θέματα  τα  οποία  κανονικά  έπρεπε  να  ε ίναι 
ενταγμένα  σε  μια  στρατηγική  της  περ ιφέρε ιας  συζητ ιούνται  με  έναν  τρόπο 
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που  θυμίζε ι  λ ίγο  συνοικιακό  σύλλογο.  Δηλαδή  ο ι  αναπτυξιακές  εταιρείες  τ ι 
εμπειρ ία  ε ίχαν;  Τ ι  στόχους  θέλουμε  να  έχει  το  μέλλον  τους  από  την  
περιφέρεια ;  Ο  εκπρόσωπος  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  τ ι  θα  πάει  να 
εκπροσωπήσει  εκε ί  πέρα;  Δηλαδή  ποια  ε ίναι  η  στρατηγική  που 
εκπροσωπεί ;  

Φαντάζομαι  ότι  ο  τρόπος  που  συζητάμε  αυτά  τα  πράγματα  ε ίνα ι  πάρα 
πολύ  επιπόλαιος.  Δεν  ξέρω,  δηλαδή  υπήρξαν  προβλήματα,  υπήρξαν 
επιτυχίες ;  Θέλουμε  να  παίξουν  έναν  άλλο  ρόλο;  Πώς  συνδυάζεται  αυτό  με 
διάφορα  θέματα  που  έχουμε  συζητήσει  στο  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο;  Το 
θέμα παράδειγμα,  αγροτικής πολιτ ικής,  δηλαδή το ΦΥΤΩΡΙΟ θα παίζε ι  ρόλο 
σε αυτή την  πολιτ ική;  

Συζητήσαμε  πριν  γ ια  το  θέμα  της  ανεργίας,  όλα  αυτά  που  λέμε  ΚΕΚ, 
Αναπτυξ ιακές  κα ι  τα  λοιπά  ποιος  θα  ε ίνα ι  ο  ρόλος  τους;  Θα  ε ίναι  ο  ρόλος 
ένας  ε ίνα ι  τοπικός  φορέας,  ο  άλλος  θα  γ ίνε ι  περ ιφερειακός;  Δηλαδή  όλα 
αυτά  τα  πράγματα  μου  θυμίζουν  πάρα  πολύ  προχε ιρότητα  κα ι  δεν  ξέρω 
δηλαδή  πραγματικά  εάν  ε ίναι  σε  θέση  και  η  πλε ιοψηφία  συμμετέχοντας  σε  
όλο  αυτό  το  φάσμα  φορέων  να  έχει  μ ια  επεξεργασμένη  στρατηγική. 
Τουλάχιστον  εγώ  θα  ήθελα  να  την  ακούσω,  να  πω  ότι  εντάξε ι  παντού 
μετέχε ι  η  πλε ιοψηφία,  να  μας  πει  όμως  ποιο  ε ίναι  το  σχέδιό  της  για  τ ις 
αναπτυξ ιακές  εταιρείες,  γ ια  τα  ΚΕΚ  και  όλα  αυτά  τα  πράγματα.  Δηλαδή  δεν 
καταλαβαίνω τι  κάνουμε εδώ πέρα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Συρμαλέν ιος.
Κος ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ:
Εγώ  θα  ήθελα  να  πω το  εξής.  Επειδή  γενικά  συμφωνώ με  αυτό  το  σκεπτικό 
που  ακούστηκε  και  από  τον  κ .  Χρυσόγελο,  θεωρώ  απαραίτητο  κατά 
διαστήματα  ή  τουλάχιστον  μια  φορά  στο  εξάμηνο  να  υπάρχει  ένας 
απολογισμός  αυτών  εκπροσώπων  που  συμμετέχουν  στ ις  εταιρείες  αυτές 
ούτως  ώστε  να  ξέρουμε  τ ι  ακριβώς  έργο  γίνεται  και  πως  εντάσσεται  στην 
γενική  στρατηγική  της  περιφέρε ιας  και  της  περ ιφερειακής  αυτοδιο ίκησης. 
Αυτό  έχε ι  σημασία,  δηλαδή  να  μην  ε ίναι  δυο  εκπρόσωποι  ο ι  οποίοι  θα 
απολογηθούν στο τέλος ή θα μπορεί  και  καθόλου στην  επόμενη θητεία αλλά 
να έχουμε και  κάποιον  έλεγχο και  πολιτ ικό πάνω σε αυτά τα οποία γίνοντα ι .

Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κ .  Συρμαλέν ιο.  Ολοκληρώθηκε  το  τέταρτο θέμα.  
Πέμπτο θέμα.
Κος                        :  
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Στο τέταρτο θέμα ομόφωνα εγκρίνεται .  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
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Κύριοι  συνάδελφοι  στην  τελευτα ία  συνάντηση  που  ε ίχαμε  με  την  Επιτροπή 
του  Υπουργε ίου  Εσωτερικών  μας  ε ίπαν  ότι  μπορούμε,  ενδεχομένως,  να 
κρατήσουμε  τον  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ,  ο  οποίος  βεβαίως  θα 
μετατραπεί  σε  Περιφερειακό  Οργανισμό  Τουρισμού.  Εάν  υπάρχε ι  τέτο ια 
διαδικασία  καλό  ε ίναι  να  οριστούν  τρεις  συνάδελφοι  ο ι  οποίο ι  να  πάρουν 
και  να  κάνουν  αυτή  την  αλλαγή.  Τυπικό  ε ίνα ι  μεν  αλλά  εντάξει ,  ας 
υπάρχουν  συνάδελφοι .  Εγώ  θα  πρότε ινα  τον  συνάδελφο  τον  κ .  Παρλιά  που 
ε ίναι  άνθρωπος  του  τουρισμού.  Η  κυρία  Διακοσταυριανού  η  οποία  έχε ι  την 
αρμοδιότητα και  ο κ .  Πουσσαίος.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ποιοι  δεν  ψηφίζουν  το  τέταρτο  θέμα;  Η  Λαϊκή  Συσπείρωση,  κυρία 
Καφαντάρη,  ο κ .  Συρμαλένιος λευκό,  ο κ .  Χρυσαφίδης κα ι  ο  κ .  Χρυσόγελος. 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟ 4 Ο  ΘΕΜΑ
Αριθμ.  Απόφασης 36/2011 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Πέμπτο θέμα.

Θέμα 5      ο       :  
Συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην ανάπτυξη 

«Στρατηγικών σχεδίων» στο πλαίσιο του ΕΝPI  CBC MED (Ευρωπαϊκού 
Μέσου Γειτονίας και  Εταιρικής Σχέσης)  ( ΙΕVP) σε συνεργασία με τη 

Περιφέρεια Provence -Alpes- Cote d'Azur (PACA) της Γαλλίας και 
άλλους εταίρους της Μεσογειακής λεκάνης.

Εισηγητές:  Δέσποινα Σώζου-Διακοσταυριανού,              Γεώργιος Πουσσαίος».  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Τον λόγο  έχε ι  η  κυρία Σώζου.
Κα ΣΩΖΟΥ:
Από  μένα  μόνο  δυο  λόγια,  έχει  δ ιανεμηθε ί  ούτως  ή  άλλως  η  ε ισήγηση.  Ο 
αειφόρος  τουρισμός  βασισμένος  στην  προστασία  κα ι  αξιοποίηση  της 
πολιτ ιστικής  κα ι  φυσικής  κληρονομιάς  ε ίναι  ανάμεσα  στ ις  προτεραιότητες 
που  θέτουν  τα  στρατηγικά  σχέδια  τα  οποία  προκηρύσσοντα ι  τ ις  αμέσως 
επόμενες  ημέρες,  μέσα  στον  Μάιο,  στο  πλαίσ ιο  υλοποίησης  του 
προγράμματος  Ευρωπαϊκό  Μέσο  Γει τον ίας  και  Ετα ιρ ικής  Σχέσης  που 
στοχεύει  στην  προώθηση  μιας  αρμονικής  και  μακροχρόνιας  συνεργασίας 
στην  μεσογειακή  λεκάνη  αντ ιμετωπίζοντας  τ ις  κοινές  προκλήσεις  κα ι 
αξιοποιώντας τ ις ενδογενε ίς  δυνατότητες.  

Εμείς  ανταποκρινόμενοι  σε  σχετ ική  πρόσκληση  που  μας  απεύθυνε  το 
Μεσογε ιακό  Κέντρο  Περιβάλλοντος  εκδηλώνουμε  το  ενδιαφέρον  υποβολής 
δήλωσης  συμμετοχής  καταρχήν  στο  πρόγραμμα  και  ζητάμε  από  το  σώμα 
την  ανάλογη έγκρ ιση.  
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Πολύ περισσότερα από τον  κ .  Πουσσαίο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Τον λόγο  έχε ι  ο  κ .  Πουσσαίος.
Κος ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ:
Δεν  έχω  να  συμπληρώσω  περισσότερα  πράγματα  για  την  σκοπιμότητα  κα ι 
την  αναγκαιότητα  της  συμμετοχής  μας  σε  αυτά  τα  στρατηγικά  σχέδια  όπως 
ανέφερε  και  η  κυρία  Διακοσταυριανού.  Θεωρώ  πως  η  συνεργασία  με  έναν 
τέτοιο  φορέα  της  Γαλλίας  όπου  κα ι  την  εμπειρ ία  έχει  και  την  γνώση  που 
μπορούμε  να  προχωρήσουμε  συνεργασία  γ ιατί  ε ίναι  κοινός  ο  τόπος  μέσα 
στην  Μεσόγε ιο,  τα  προβλήματα  αλλά  και  οι  προκλήσεις  τ ις  οποίες 
καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε,  γ ιατί  όπως ε ίπαμε αυτά τα οποία πρέπει  να 
αναδε ιχθούν  ε ίναι  φυσικά  το  μεγάλο  πολιτ ιστ ικό  απόθεμα  το  οποία 
διαθέτουμε,  ο  δομημένος  και  αδόμητος  χώρος  ιδια ίτερα  της  νησιώτικης 
Ελλάδος,  το κλ ίμα κα ι  καθώς κα ι  ο ι  υποδομές μας.  

Αυτά  νομίζω  ότι  μπορούν  να  εξυπηρετηθούν  μέσα  από  τέτοια 
προγράμματα  συμπληρωματικά  και  ιδ ια ίτερα  με  αυτά  τα  ποσοστά 
συμμετοχής  τα  ελάχιστα  τα  οποία  μπορούν  να  καλυφθούν  ακόμα  και  με  την 
αποτύπωση  της  εργασίας.  Δηλαδή  όταν  έχουμε  μια  συμμετοχή  της  τάξης 
του  10%  νομίζω  ότι  δεν  συζητάμε  για  την  δυνατότητα  συμμετοχής  μας  σε 
αυτού  του  ε ίδους  τα  προγράμματα  και  βέβαια,  σπεύδω  να  πω  ότι  θα 
επιδιώξουμε  κα ι  στο  μέλλον  να  ανακαλύψουμε  παρακολουθώντας  όλες  τ ις 
εξελίξε ις  αντίστοιχα  προγράμματα  τα  οποία  πρέπει  η  περιφέρε ια  να  έχει 
πρωταγωνιστ ικό ρόλο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  τον  κ .  Αντ ιπεριφερε ιάρχη.  Εάν  θέλει  κάποιος  συνάδελφος,  ο 
κ .  Συρμαλέν ιος,  η  κυρ ία  Καφαντάρη  μετά  και  ο  κ .  Χρυσόγελος.  Εντάξε ι .  Ο 
κ.  Συρμαλένιος έχε ι  τον  λόγο  γ ια  ερώτηση.
Κος ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ:
Εάν  η  χρηματοδότηση  αυτού  του  προγράμματος  από  που  γ ίνετα ι  και  τ ι  
προϋπολογισμό  έχει  όλο  αυτό  το  πρόγραμμα;  Εμείς  θα  χρειαστε ί  να 
καταθέσουμε  ως  περιφέρεια  κάποιο  κονδύλι  γ ια  την  συμμετοχή  μας  εκεί ;  Τ ι  
ακριβώς;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Πουσσαίος έχει  τον  λόγο.
Κος ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ:
Καταρχήν  σήμερα  δηλώνουμε  την  πρόθεσή  μας  γ ια  να  συμμετέχουμε  σε 
αυτό  το  σχήμα  το  οποίο  θα  παρουσιάσε ι  το  στρατηγικό  σχεδιασμό.  Φυσικά 
δεν  υπάρχε ι  προϋπολογισμός  γιατ ί  και  οι  ετα ίροι  ακόμα  αναζητούνται  πολύ 
δε περ ισσότερο ο ι  σκοποί  και  οι  στόχοι  του προγράμματος.  Δηλαδή αυτά θα 
ακολουθήσουν.  Σήμερα  εκφράζουμε  την  βούλησή  μας για  την  συμμετοχή  σε 
αυτό  το  πρόγραμμα.  Δεν  έχουμε  συγκεκρ ιμένο  προϋπολογισμό  για  να 
απαντήσω,  δεν  υπάρχε ι προϋπολογισμός.  Το 10% της συμμετοχής μας πάλι 
θα  εξαρτηθεί  από  το  συνολικό  προϋπολογισμό,  αλλά  θέλω  να  θυμίσω  ότι  
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μέσα  στον  προϋπολογισμό  του  2011  η  περιφέρε ια  έχει  προβλέψει  κονδύλι 
που αφορά την  συμμετοχή μας σε αυτού του ε ίδους τα προγράμματα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κ .  Πουσσαίο,  η κυρ ία Καφαντάρη.
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Εμείς  αυτό που θέλαμε  να  πούμε  ε ίναι  ότ ι  δ ιαφωνούμε  επί  της  αρχής και  να 
σας  εξηγήσουμε  τ ι  εννοούμε.  Καταρχήν  όλα  αυτά  τα  χρήματα  κατά  την  δική 
μας  άποψη  δεν  μπορεί  να  δ ίνοντα ι  σε  ΜΚΟ.  Οι  ΜΚΟ  εμείς  δεν  τ ις  βάζουμε 
όλες  στο  ίδ ιο  τσουβάλι ,  υπάρχουν  κα ι  κάποιες  που  ε ίναι  αξιόπιστες  αλλά 
εδώ  και  πολλά  χρόνια  έχει  αποδειχθεί  ότ ι  παίζουν,  μόνο  ΜΚΟ  δεν  ε ίναι , 
παίζουν  δηλαδή  καθαρά  τον  ρόλο  της  υλοποίησης  κυβερνητ ικών 
αποφάσεων.  Παίρνουν  τεράστια  ποσά  από  τον  κρατικό  προϋπολογισμό, 
έχουν εντελώς αδιαφανε ίς διαδικασίες στα εσωτερ ικά τους και  φυσικά έχουν 
μέχρι  καταγγελθεί  γ ια  αγοραπωλησίες  παιδιών  από  ΜΚΟ.  Δεν  ε ίναι  ποτέ 
δυνατόν  δηλαδή  να  βάζουμε  σε  αυτή την  θέση  και  να  παίρνουν  χρήματα γ ια 
μια φορά ακόμα και  Ευρωπαϊκής Ένωσης  ο ι  συγκεκρ ιμένες οργανώσεις.

Αφήστε  που  στο  κάτω-κάτω  πρέπει  να  γίνε ι  ξεκάθαρο  στον  λαό  κα ι 
στους  νησιώτες  ότι  τα  χρήματα  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση που  έχουμε 
πάρε ι ,  γ ια  κάθε  ευρώ  που  έχουμε  πάρει ,  έχουμε  επιστρέψει  συνολικά  με 
διάφορους  τρόπους  πάνω  από  3  και  αυτά  αλλάζουν  και  διαμορφώνονται 
χρόνο  με  τον  χρόνο,  ήταν  κάποτε  1  προς 2,  τώρα  ε ίνα ι  πάνω από 1  προς  3 
η επιστροφή των χρημάτων αυτών.

Δεν  μπορεί  λοιπόν  γ ια  μας  μια  ΜΚΟ  να  έχε ι  την  ευθύνη  κατεύθυνση 
υλοποίηση  και  περιεχόμενο  στα  πλαίσ ια της  συμφωνίας που θα γ ίνε ι  με  την 
περιφέρεια  γ ι ’  αυτό  κα ι  καταψηφίζουμε.  Είνα ι  επί  της  αρχής  ουσιαστική  η 
διαφωνία μας με αυτή την  ιστορία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε την  κυρ ία Καφαντάρη,  ο κ .  Χρυσόγελος και  τελε ιώνουμε.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Ο  τρόπος  που  η  περιφέρε ια  θα  συμμετάσχε ι  στα  διάφορα  προγράμματα 
πρέπει  να  ε ίναι  βασισμένος  σε  μια  πιο  σοβαρή  βάση.  Δηλαδή  εγώ  ξέρω 
από την  εμπειρ ία  ότ ι  θα  έπρεπε  εδώ πέρα  να  υπάρχε ι  μ ια  ε ισήγηση  που  θα 
λέει  ότ ι  αυτό  ε ίναι  το  πρόγραμμα,  αυτό  ε ίναι  το  ετα ιρ ικό  σχήμα,  αυτές  ε ίνα ι 
οι  δράσεις ,  αυτός ε ίναι  ο  προϋπολογισμός.  

Εγώ  μπορώ  να  πω  ότ ι  εμπιστεύομαι  διάφορους  φορε ίς  που  ξέρω  το 
αντικε ίμενο  της  δουλε ιάς  τους,  συνήθως  κάτ ι  κομματικά  γραφεία  κα ι  κάτι  
πολιτευτές  κάνανε  μαϊμούδες,  τα  ξέρουμε  πολύ  καλά  τ ι  γ ινόταν  στα 
υπουργε ία ,  δεν  φταίνε  οι  ΜΚΟ.  Οι  ΜΚΟ  εάν  ε ίναι  πράγματι  ΜΚΟ  κάνουν 
πάρα  πολύ  σημαντ ικό  έργο.  Εκε ίνο  ε ίναι  που  κάτω  από  ταμπέλες  τέτοιες 
μπορούν  να  χωθούν  διάφορα  δημιουργήματα  που  ξέρουμε  ποιοι  τα  έχουν 
κάνει ,  θα μπορούσαν πολύ εύκολα να βγουν στην  επιφάνεια.  

Αυτό  που  λέω  νομίζω  ότ ι  η  απόφασή  μας  πρέπει  να  ε ίνα ι  ότι  
καταρχήν  εκδηλώνουμε  ενδιαφέρον  κα ι  θα  πρέπει  να  υπάρχε ι  μ ια  πρόταση 
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πραγματικά  όπως  γ ίνετα ι  σε  οποιοδήποτε  άλλο  φορέα  που  να  λέει  ότι  ποια 
ε ίναι  αυτή  η  πρόταση;  Τ ι  θα  γίνε ι  σε  αυτή  την  πρόταση;  Ποιος  ε ίναι  ο 
προϋπολογισμός;  Ποιο  ε ίναι  το  εταιρ ικό  σχήμα;  Εν  λευκώ  συμμετοχή  σε 
κάποια  πράγματα  δεν  μπορώ  να  πιστέψω  ότι  μπορούμε  να  δώσουμε  σαν 
περιφέρεια .

Επειδή  ε ίπε  και  ο  Αντ ιπεριφερειάρχης  γ ια  ένα  θέμα  λέω  ένα  πολύ 
απλό πράγμα. Η πρόταση αυτή τ ι  θα λέε ι  γ ια το  δομημένο περιβάλλον;  Γ ιατ ί 
ακούω  ότ ι  ο  Πρωθυπουργός  στις  5  Μαΐου  να  ανακοινώσει  το  μεγάλο 
πρόγραμμα για 700.000 κατοικ ίες παραθεριστικές κυρ ίως στα νησιά και  στις 
νησιωτικές  περ ιοχές.  Εγώ  έχω  καταθέσω  και  ερωτήσεις  και  δεν  πήραμε 
ποτέ  απάντηση  ποια  ε ίναι  η  θέση  μας  ως  Περιφερειακό  Συμβούλιο  να 
συμμετέχουμε  στα  προγράμματα  αλλά  μην  κλείνουμε  το  στόμα  σε  τέτοια 
καταστροφικά σχέδια γ ιατί  αλλ ιώς ε ίναι  υποκρισ ία. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κ .  Χρυσόγελο.  Η κυρία Σώζου θέλε ι  να απαντήσει .
(…)
Κα ΣΩΖΟΥ:
Όσον  αφορά  τ ις  ΜΚΟ  ή  τουλάχιστον  αρκετές  από  αυτές  θα  συμφωνήσω  με 
την  κυρία  Καφαντάρη  ότ ι   τουλάχιστον  το  πρόσφατο  παρελθόν 
κυκλοφόρησαν  διάφορα  γ ια  αρκετές  από αυτές,  αυτό  όμως  δεν  σημαίνει ,  το 
ε ίπατε  κα ι  εσε ίς ,  ότ ι  δεν  υπάρχουν  και  ΜΚΟ  που  ε ίναι  πράγματι  συνεπείς 
στον  ρόλο  που  έχουν  αναλάβει  και  η  συγκεκρ ιμένη  ΜΚΟ  νομίζω  ότι  έχε ι 
δώσει  δε ίγματα  γραφής  και  στην  περ ιοχή  του  Νοτίου  Αιγαίου  όταν  στο 
παρελθόν  ε ίχε  συνεργαστε ί  με  τον  Δήμο  Τήνου  για  την  διατήρηση  εξ  αιτ ίας 
της  δ ιάβρωσης των  αναβαθμίδων της  περιοχής κα ι  τα  λοιπά.  Είναι  μ ια  ΜΚΟ 
με  ένα  παρελθόν  που  πε ίθει  γ ια  την  σοβαρότητα,  την  συνέπεια  κα ι  τα 
λοιπά.  

Βέβαια  όπως  νομίζω  από  εσάς  λ ίγο  πριν  δηλώνετα ι  το  καταρχήν 
ενδιαφέρον  της  Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου να συμμετάσχε ι  στο  πρόγραμμα 
το  οποίο  θα  υλοποιηθε ί  από  4  περιφέρε ιες  της  λεκάνης  της  Μεσογείου. 
Τώρα  βέβαια  οι  προερχόμενες  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση,  η  μια  εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης  γ ια  να υπάρχε ι και  αυτό το…
Κος                        :  
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
Κα ΣΩΖΟΥ:
Επειδή  θέσατε  κάποια  ερωτηματικά  σε  σχέση  με  τον  τρόπο  τελ ικά  με  τον 
οποίο  έρχονται  προς  έγκρ ιση  κάποια  θέματα.  Η  πρόταση  βρίσκετα ι  ακόμα 
στο  αρχικό  της  στάδιο.  Εάν  ε ίδατε  στην  κεντρ ική  ε ισήγηση  αναφέρεται 
χαρακτηριστ ικά  ότι  στην  πορεία  θα  τεθούν  ο ι  δικές  μας  προστάσεις  σε 
περίπτωση  βέβαια  που  γ ίνουμε  δεκτοί  ως  ετα ίροι  στην  συγκεκρ ιμένο 
σύμπραξη  και  ο ι  δράσεις  προς  χρηματοδότηση  στα  πλαίσια  του 
προγράμματος,  θα  καθοριστεί  η  οικονομική  συμμετοχή  μας  κατ ’  αναλογία 
αυτών και  του συνολικού προϋπολογισμού και  τα  λοιπά.
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Απλά  δηλώνουμε  εάν  μας  ενδιαφέρει  μ ια  σύμπραξη  με  χώρες  της 
Μεσογε ίου με στόχο ….
Κος                        :  
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
Κα ΣΩΖΟΥ:
Αυτό  ε ίνα ι  το  αυτονόητο.  Ζητάμε  την  καταρχήν  έγκριση  όταν 
οριστικοποιηθεί  το  πρόγραμμα  θα  τεθε ί  κα ι  πάλι  υπόψη  του  Περιφερε ιακού 
Συμβουλίου.  Μπορεί  να μην μας συμφέρει .  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Πουσσαίος και  ολοκληρώνουμε.
Κος ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ:
Μια  δ ιευκρ ίν ιση  να  κάνουμε  γιατ ί  ε ίναι  εύλογες  αυτές  οι  ερωτήσεις  πόσο 
αντιπροσωπεύουν  εμάς,  τ ις  περιφερειακές  πολιτ ικές  και  τα  λοιπά.  Αυτό  το 
πρόγραμμα  το  FEDER έχε ι  κάποιες  προδιαγραφές  τ ις  οποίες  δεν  τ ις  έχει 
καθορίσε ι  καμία  ΜΚΟ  ούτε  κανένας  άλλος  φορέας  αλλά  έχουν  καθοριστεί 
από  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  η  οποία  έχει  προκηρύξε ι  αυτό  το 
πρόγραμμα.  Δηλαδή,  δεν  ε ίναι  δική  μας  η  επιλογή.  Η  συμμετοχή  της  ΜΚΟ 
επιβάλλεται  προκειμένου  να  προχωρήσει  αυτό  το  πρόγραμμα  κα ι  όπως  κα ι 
των  υπόλοιπων φορέων.  Δηλαδή στην  προκε ιμένη περίπτωση της Provence 
-Alpes-  Cote  d 'Azur ,  της  δικής  μας  περιφέρειας,  δεν  ξέρω  ποια  άλλη 
περιφέρεια θα εκδηλώσει  ενδιαφέρον κα ι  μ ια εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης .  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κ .  Πουσσαίος.  Ο κ.  Περδικάρης.
Κος ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ:
…ότι  δήθεν  συζητάμε  τώρα  την  καταρχήν  συμμετοχή  μας  και  στην  πορε ία 
επί  του  συγκεκρ ιμένου  μπορούμε  δήθεν  να  αρνηθούμε  και  τα  λοιπά,  στην 
δεύτερη  σελίδα  της  ε ισήγησης  να  το  δ ιαβάζω λοιπόν  ξεκάθαρα,  αναφέρεται 
μια  παράγραφος,  η  δεύτερη  από  πάνω,  «Η  κεντρ ική  ιδέα  θα  ήταν 
ανταλλαγή  εμπειρ ίας»  κτλ,  το  ψητό  κα ι  το  ζουμί  ε ίναι  επίσης  «δράσεις 
επιδοτήσεων  σε  επενδύσεις  ιδ ιωτικών  επιχειρήσεων  που  απαντούν  στα 
κριτήρ ια  αειφόρου  τουρισμού»  κτλ  και  έχουμε  την  εμπειρ ία,  γνωρίζουμε  τα 
περί  δήθεν  αειφόρου  τουρισμού  τ ι  εννοούν  κα ι  στην  πρώτη  σελίδα 
«αειφόρος  τουρισμός  βασισμένος  στην  προστασία»  ε ίναι  το  παραπλανητ ικό 
και  η  ουσία  «στην  αξιοποίηση  πολιτ ιστικής  και  φυσικής  κληρονομιάς»,  αυτό 
σε  συνδυασμό  με  το  προηγούμενο  που  ε ίπα  «επιδοτήσεις  σε  επενδύσεις 
ιδ ιωτικών επιχειρήσεων»,  «η αξιοποίηση» σε ε ισαγωγικά την  βάζουμε εμείς, 
αξιοποίηση  ε ίναι  ότ ι  δώστε  τα  όλα  για  ιδ ιωτικές  επιχειρήσεις  κα ι 
επιδοτήσεις  επί  των  επιδοτήσεων.  Μπούκωμα.  Και  ερχόμαστε  να  παίξουμε 
και  εδώ  αυτόν  τον  ρόλο  πώς  μέσα  από  την  νομοθεσία  που  προβλέπετα ι  να 
συμπράξουν τέσσερις περ ιφέρειες να δώσουμε και  εμείς χείρα βοηθε ίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε κ.  Περδικάρη.  Η κυρία Μουτάφη.  
Κα ΜΟΥΤΑΦΗ:
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Κύριε  Πρόεδρε  εγώ  απλά  ήθελα  να  ρωτήσω  να  γίνε ι  πιο  σαφές, 
δεσμευόμαστε  με  την  τωρινή  μας  έγκρ ιση  ότ ι  σίγουρα  θα  ε ίμαστε  ετα ίροι  σε 
αυτό  το  πρόγραμμα  ή  όταν  ξεκαθαρίσε ι  τ ι  θα  ε ίναι  αυτό  το  πρόγραμμα 
μπορούμε να επιλέξουμε;  
Κος                        :  
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Νομίζω  ότι  τελε ίωσε.  Το  τέταρτο  θέμα,  το  πέμπτο  θέμα  ολοκληρώθηκε. 
Εγκρίνετα ι  κατά  πλειοψηφία  η  συμμετοχή.  Δεν  ψηφίζε ι  η  Λαϊκή 
Συσπείρωση.  

Η κυρία Σώζου έχε ι  τον  λόγο.
Κα ΣΩΖΟΥ:
Μπορώ  να  καταθέσω  μια  πρόταση  για  να  ξεφύγουμε  από  το  αδιέξοδο  στο 
οποίο  έχουμε  περ ιέλθει ;  Ζητάμε  την  καταρχήν  έγκριση.  Δεσμευόμαστε  ότι 
σε  περ ίπτωση,  καταγράφεται  και  στα  πρακτ ικά,  δεσμεύομαι  απέναντι  όλων 
και  εγώ  και  ο  κ .  Πουσσαίος,  σε  περ ίπτωση  που  το  πρόγραμμα  εγκρ ιθεί , 
ενταχθούμε  δηλαδή  και  τεθούν  οι  όροι  συνεργασίας  αυτοί  θα  συζητηθούν 
στο Περιφερειακό Συμβούλιο.  Σε περ ίπτωση που οι  όροι  δεν  μας εκφράζουν 
αποσύρουμε  την  υποψηφιότητα  ή  προχωράμε.  Δεν  ξέρω  εάν  καλύπτε ι  η 
πρόταση.  

Η  πρώτη  φάση  εάν  μας  δέχοντα ι  ως  ετα ίρους.  Μιλάω  γ ια  την  πρώτη 
φάση.  Μπορεί  να μην ε ίμαστε αξιόπιστοι .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Τελε ίωσε.  Ψηφίζεται  κατά  πλε ιοψηφία.  Ποιο ι  διαφωνούν;  Η  Λαϊκή 
Συσπείρωση.  Όλοι  ο ι  άλλοι  συμφωνούν.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Αριθμ.  Απόφασης 37/2011 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κάντε την  ερώτηση και  τελειώνουμε.  
Κος                        :  
…ο κ.  Χατζηδιάκος  ε ίχε  πε ι  ότ ι  στα  γραφεία  που  πρόκει ται  να  δοθούν  στην 
με ιοψηφία  θα  . .εργολάβος  και  ολοκληρώνονται .  Να  ξεκαθαρίσουμε  κάτ ι , 
καλόπιστα  μιλάω.  Μου ε ίχε  πει  ότ ι  ολοκλήρωνε  την  δ ιαδικασία ο  εργολάβος 
που  έφτ ιαχνε  μέσα  τα  γραφεία  κα ι  θα  ήταν  έτο ιμα  και  τα  γραφεία  εδώ  στην 
Ρόδο.  Ο κ.  Περ ιφερειάρχης μου ε ίχε πε ι  βέβαια ότι  περ ιμένει  τ ις  εξελ ίξε ις με 
το  θέμα  της  περ ιφέρειας  της  αποκεντρωμένης  διοίκησης.  Που  βρ ισκόμαστε 
σε  αυτή  την  κατεύθυνση,  γ ιατ ί  ε ίχα  στε ίλε ι  και  μ ια  επιστολή  την  περασμένη 
εβδομάδα και  με  ε ιδοποίησαν σήμερα από την  Σύρο,  χθες  από την  Σύρο ότ ι 
το  e-mai l  αυτό  ε ίχαν  πρόβλημα  να  το  βγάλουν  κα ι  το  βγάλανε  χθες  τελ ικά 
από το  κομπιούτερ και  τέτοια.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θα σας απαντήσει  ο κύριος…
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Έχω δώσει  εντολή να ψάξουν να βρουν κτίρ ιο να νοικ ιάσουμε.  
Κος                        :  
Για  την  Ρόδο.  Τα  γραφεία  ήταν  έτο ιμα  από  διμήνου  και  την  προηγούμενη 
συνεδρίαση  στο  Περιφερειακό  ε ίχα  φέρει  και  τ ις  φωτογραφίες  με  τα 
γραφεία.  Σήμερα  το  πρωί  ο  κ .  Χρυσόγελος  ήρθε  κα ι  πήρε  το  κλε ιδί ,  ο  κ .  
Κόκκινος  δεν  με  τ ίμησε  ποτέ  να  έρθε ι  στο  γραφείο  και  επε ιδή  εγώ  εάν  δεν 
πάει  ο  Μωάμεθ  στο  βουνό  πάε ι  το  βουνό  στον  Μωάμεθ,  εγώ  δεν  θα  πάω 
στον  Μωάμεθ,  θα  περ ιμένει  το  βουνό,  θα  περ ιμένει  μέσα.  Είναι  έτοιμα  τα 
δυο  γραφεία  της  με ιοψηφίας,  στο  ένα  γραφείο  κατ ’  ανάγκη  συστεγάζεται  η  
υπάλληλος  η  οποία  θα  εκτελεί  και  θα  εξυπηρετε ί  γραμματειακά  και  τ ις 
παρατάξε ις.  

Εκείνο  όμως που θέλω  να  επισημάνω και  θέλω να  το  ξεκαθαρίσετε  τα 
γραφεία  διατίθενται  προς  αποφυγήν  παρεξηγήσεων  κ.  Χρυσόγελε,  γ ια 
περιφερειακούς  συμβούλους  και  όχι  όποιος  θέλε ι  να  έρχετα ι .  Είναι  μέσα 
στο  κτίρ ιο,  ε ίναι  δίπλα  στην  ταμε ιακή  υπηρεσία,  ε ίναι  με  ασφάλε ια ,  ε ίνα ι  με 
κάμερες που σημαίνει  ώρες εργασίας.  θεωρώ ότ ι  ε ίναι  αυτονόητο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Τελε ιώσαμε.  Ευχαριστούμε.  
Κος                        :  
Να  το  ξεκαθαρίσουμε.  Γ ια  τους  περ ιφερε ιακούς  συμβούλους,  παρουσία  των 
περιφερειακών  συμβούλων  ο  λαός  αλλά  όχι  υπάλληλος,  όχι  πολίτης  ο 
οποίος κάθετα ι στο  γραφείο.  Πολίτες  όσους θέλετε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Κόκκινε  έχετε  τον  λόγο.
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Ακούστε  λ ίγο.  Τα  γραφεία  μιας  περιφερειακής  παράταξης  όπως  και  η 
περιφέρεια  δεν  δουλεύουν  8:00  με  15:00΄  το  πρωί.  Δηλαδή  ο 
Περιφερε ιάρχης  έχει  ωράριο;  Όχι .  Ο  Αντ ιπερ ιφερειάρχης  έχε ι  ωράριο;  Όχι . 
Εφόσον  μας  δοθεί  γραφείο  εμείς  με  ευθύνη  των  μελών  που  θα  αναλάβουν 
το  γραφείο θα έχουμε την  ευθύνη της λε ιτουργίας του γραφείου γ ιατί  μπορε ί 
να χρε ιαστεί  να δουλέψουμε Σαββατοκύριακο.  
Κος                        :  
Όπως βλέπετε  έχουμε κάμερες μέσα στον χώρο.  
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Είχα  την  τύχη  να  ήμουν  συνεργάτης  του  Κατρ ιβάνου  όταν  ανέλαβε  την 
Υπερνομαρχία.  Τότε  λοιπόν  μπήκαν  στο  κτ ίρ ιο της  οδού Μεσογείων,  το  λέω 
για  κάποιους  που  μπορεί  να  το  ξέρουν,  στην  Κηφισίας  στο  κτίρ ιο  που 
στεγαζόταν  η  Νομαρχία,  δόθηκαν  πέντε  γραφεία  με  γραμματε ιακή 
υποστήριξη  της  επιλογής  των  παρατάξεων  κα ι  με  τα  φαξ  κα ι  τους 
ηλεκτρονικούς  υπολογιστές  προκειμένου  να  λει τουργούν.  Είχαν  την  ευθύνη 
κάποιος  περιφερειακός  σύμβουλος,  κάποιος  νομαρχιακός  σύμβουλος,  ο 
επικεφαλής  της  παράταξης  κα ι  λε ι τουργούσαν  τα  γραφεία  χωρίς 
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περιορισμό.  Ο άλλος  μπορεί  να  έρθει  το  Σάββατο  το  πρωί  να  του  πούμε  ότ ι  
δεν ε ίνα ι ο υπάλληλος  εδώ να το  ανοίξε ι ;
Κος                        :  
Με  συγχωρείτε .  Τότε  εάν  βάζετε  ζήτημα  χώρων  τότε  πρέπει  να  φύγε ι  η 
εκπροσώπηση  από  το  Νομαρχιακό  Μέγαρο  γιατ ί ;  Γ ιατί  εδώ  μας  έχουν 
ληστέψει ,  μας  υποχρεώσανε  να  βάλουμε  κάμερες,  επιτηρεί ται  από  την 
αστυνομία,  καταλαβαίνετε  ότ ι  δεν  μπορεί  να  γίνε ι  αυτό  το  πράγμα.  Άρα 
σημαίνε ι  ότι  πρέπει  να  ψάξουμε  κα ι  θα  βρούμε  εδώ  άλλο  χώρο  στον  οποίο 
να έχετε  κα ι  τα κλε ιδιά να ανοίγετε  κα ι  να κλείνετε  όποτε θέλετε .
Κος                        :  
Δηλαδή άρα δεν  έχουμε γραφεία.  
Κος                        :  
Όταν ε ίστε  εσε ίς το απόγευμα εδώ το ίδ ιο πράγμα θα συμβεί…
Κος                        :  
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
Κος                        :  
Γιατί  δεν  ε ίμαστε το ίδ ιο;  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Δεν  ε ίμαστε  το  ίδ ιο  γ ιατί  ότ ι  συμβε ί  την  ευθύνη  την  έχε ι  ο  Περιφερε ιάρχης. 
Εγώ δεν  μπορώ να ελέγχω τον  καθένα που θα μπαίνε ι  μέσα στο κτίρ ιο.  

Μέχρις  ότου  βρούμε  καινούργια  γραφεία  θα  κάνετε  χρήση  αυτών  των 
γραφείων.  Θα  ε ίναι  όμως  ώρες  λει τουργίας  των  υπηρεσιών  και  θα  ψάξουμε 
να  βρούμε  χώρο  που  θα  ε ίναι  εντελώς  ανεξάρτητος  για  να  εγκατασταθεί τε 
εκεί .  

Να  πω  όμως  και  κάτ ι  γ ια  να  μην  υπάρχουν  πάλι  παρεξηγήσεις .  Το 
Υπουργείο  Εσωτερ ικών  έστειλε  εγκύκλιο  γραφεία  δ ικα ιούντα ι  ο ι  παρατάξεις 
μόνο  στην  έδρα.  Στην  έδρα  θα  σας  βρούμε.  Στην  έδρα  έδωσα  εντολή  να 
διερευνηθε ί  κτ ίρ ιο  να  νοικ ιάσουμε  για  να  στεγάσει  τ ις  παρατάξεις .  Αυτό  το  
έχουμε  ξεκαθαρίσει .  Στην  Ρόδο  εδώ  ε ίναι  τα  γραφεία  αυτά.  Εν  πάση 
περιπτώσει  όμως  εάν  και  εδώ  θέλετε  θα  ψάξουμε  να  βρούμε,  εκτός  του 
κτιρ ίου που έχει  αυτά τα θέματα ασφάλε ιας άλλο χώρο.  
Κος                        :  
Άφησαν υπόνοιες  τόσο ο κ .  Κουκάς όσο κα ι  ο κ .  Χρυσόγελος  αλλά κα ι  άλλοι 
ότι  έχουν  αναφερθεί  γραπτώς  στην  περ ιφέρεια  κα ι  δεν  έχουν  πάρει  ποτέ 
απάντηση.  Στο  αρχικό  σχέδιο  του  κανονισμού  ένα  δ ικα ίωμα  ίσως  το 
μοναδικό  των  περιφερειακών  συμβούλων  ήταν  να  αναφέροντα ι  γραπτώς 
στην  περιφέρε ια  και  εντός  ευλόγου  χρονικού  δ ιαστήματος  να  παίρνουν  μια 
απάντηση.  Ισχύει  αυτό;  Να  μπαίνουμε  στον  κόπο  να  υποβάλλουμε 
ερωτήματα;  Δεσμεύετα ι  ο Περιφερε ιάρχης;
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Σε  ότι  αφορά  ζητήματα  που  άπτονται  των  αρμοδιοτήτων  της  περιφέρε ιας 
βεβαίως.  Σε  ζητήματα  που  έχουν  να  κάνουν  με  πολιτ ικά  κα ι  ευρύτερα  η 
συζήτηση θα γίνεται  στο Περιφερε ιακό Συμβούλιο.  
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Σε  ότ ι  αφορά  το  ψήφισμα,  συνάδελφοι  από  λόγους  αρχής  εγώ  δεν 
συναινώ  στο  σχέδιο  ψηφίσματος,  συναινώ  στην  απόφαση  του 
Περιφερε ιακού  Συμβουλίου.  Βεβαίως  θα  έπρεπε  να  ε ίχε  προηγηθεί 
συζήτηση.  Διάβασα  το  κε ίμενο,  συμφωνώ,  μπορεί  αυτό  να  ε ίναι  απόφαση 
του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  και  όχ ι  σχέδιο  ψηφίσματος  γιατ ί  ψηφίσματα 
δεν  μπορούν  να  βγαίνουν  από  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο.  Αποφάσεις 
βγάζει  το  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο.  Εάν  θέλετε  να  περιβληθεί  με  τον 
μανδύα της απόφασης συμφωνώ.  
Κος                        :  
Είναι  μια προσπάθεια να βγει  απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Εγώ  συμφωνώ  να  βγε ι  απόφαση,  δεν  συμφωνώ  σε  ψηφίσματα.  Λέω  και 
πάλι  να  το  ξεκαθαρίσω.  Θα  ήθελα  να  γίνε ι  συζήτηση,  παρόλα  αυτά  όμως 
επειδή  καταλαβαίνουμε  όλοι  ότι  δεν  μπορούμε  αυτή  την  ώρα  να 
συζητήσουμε,  επε ιδή  αυτό  το  θέμα  το  έχουμε  συζητήσε ι  πολλάκις  κα ι  σαν 
Νομαρχιακό  Συμβούλιο  αλλά  και  έχουμε  πάρε ι  θέση  δεν  διαφωνούμε  να 
περιβληθεί  με  τον  μανδύα της απόφασης,  όχι  ψήφισμα.  
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
…στο  Περιφερειακό  Συμβούλιο  ε ίναι  ένα  από  τα  ζητήματα  που  θεωρούμε 
πως  πρέπει  οπωσδήποτε  να  έχουμε  δικα ίωμα  ο ι  παρατάξεις,  όχ ι  γεν ικά  η 
με ιοψηφία  με  το  1/3  αλλά  ο ι  παρατάξε ις,  γ ιατί  γ ια  να  γ ίνε ι  συζήτηση  πάνω 
σε  ένα  τέτο ιο  ψήφισμα  θα  πρέπει  να  έχει  προηγηθεί  η  ένταξή  του  ή  προ 
ημερήσιας διάταξης ή στην  τακτ ική συνεδρίαση.  Πώς θα συζητ ιούνται  γ ια να 
μην δέχεστε  ψηφίσματα;  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Είπαμε  ότι  όλα  αυτά  τα  ζητήματα  τα  οποία  μπαίνουν  κα ι  έχουν  πολιτ ική 
διάσταση  παρόλο  που  δεν  έχουμε  αρμοδιότητα,  θα  μπαίνουν  σαν  θέμα  και 
θα  παίρνουμε  κάποιες  αποφάσεις.  Είμαστε  κατά  της  δ ιαδικασίας  για  επί 
παντός επιστητού να έρχονται  και  να εκδίδοντα ι  ψηφίσματα.  
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Να  πω  κάτι  κυρία  Καφαντάρη.  Τα  θέματα  εξωτερ ικής  πολιτ ικής  κα ι  την  
χάραξη εξωτερικής  πολιτ ικής  την  έχει  υπεύθυνα η  κυβέρνηση και  βεβαίως η 
Βουλή  των  Ελλήνων.  Επιτρέψτε  μας  να  έχουμε  κα ι  εμε ίς  τ ις  ίδ ιες 
ευαισθησίες.  Το  ζήτημα  αυτό  το  οποίο  συμφωνούμε  να  συζητηθεί  και 
βεβαίως  αυτά  συζητιούνται  σε  άλλο  επίπεδο  και  όχι  σε  επίπεδο 
Περιφερε ιακού  Συμβουλίου,  εάν  συμφωνούμε  και  λέμε  να  περ ιβληθε ί  και 
μάλιστα με απόφαση το  ψήφισμα αυτό,  έχε ι  να κάνε ι  με  την  γει τονιά  μας κα ι  
έχει  να  κάνει  με  την  Τουρκία  η  οποία  προωθεί  αυτά  τα  σχέδια κα ι  εμε ίς  δεν  
θέλουμε  κα ι  θέλουμε  βεβαίως  να  συμπράξουμε  με  τους  συναδέλφους  μας 
των  απέναντ ι  ακτών  κα ι  από κοινού  στηρίζοντάς τους  να  παλέψουμε  να  μην 
κατασκευαστε ί  αυτό  το  εργοστάσιο.  Δεν  μπορούμε  να  συνεννοηθούμε  με 
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τους  απέναντι  συναδέλφους  και  να  τους  πούμε  ότ ι  γ ια  τα  ζητήματα  εθνικής 
κυριαρχίας μας εμε ίς θα έρθουμε μαζί  σας να παλέψουμε.  
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Έχουμε  κάνει  πολλές  προσπάθειες  με  τον  λαό  της  Τουρκίας  να  λύσουμε 
άλλα  προβλήματα,  ακόμα  κα ι  την  λαθρομετανάστευση  και  δεν  μπορέσαμε. 
Με τον  λαό γ ιατί  πήγαμε στους εκπροσώπους τους αιρετούς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριοι  συνάδελφοι  και  κυρίες συναδέλφισσες …
Κος                        :  
Άρα  μπαίνε ι  στα  εκτός  ημερήσιας  δ ιάταξης  κα ι  καταγράφετα ι  ως  απόφαση. 
Συμφωνούμε  όλοι ;  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Κατά πλε ιοψηφία.
Κος                        :  
Δεν  ψηφίζετε;  Γ ια  να  καταγραφεί  στα  πρακτ ικά.  Ως  θέμα  εκτός  ημερήσιας 
διάταξης μπαίνει  θέμα….
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Άρα  τώρα  αυτή  την  στιγμή  μπαίνε ι  σε  συζήτηση;  Μπαίνε ι  ως  θέμα  εκτός 
ημερήσιας δ ιάταξης για να πάρουμε απόφαση αυτή την  στιγμή;  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Αγαπητοί  συνάδελφοι  εμε ίς …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Εγώ δεν  το πήρα πάντως κ.  Χρυσόγελε  σαν Πρόεδρος.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Εμείς  συμφωνήσαμε  να  μην  γ ίνε ι  συζήτηση  στο  Περιφερειακό  Συμβούλιο 
θεωρώντας  όμως  ότι  μπορε ί  να  περιβληθεί ,  γ ι ’  αυτό  ε ίπε  ο   κ .  Χρυσόγελος 
να  μπει  εκτός  ημερήσιας  διάταξης  γ ιατί  ε ίναι  η  λογ ική  δ ιαδικασία,  μπαίνε ι  
εκτός  ημερήσιας  διάταξης,  εγκρ ίνεται  να  συζητηθε ί  εκτός  ημερήσιας 
διάταξης,  συζητήθηκε  και  βγαίνει  αυτό το ψήφισμα.  
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Δεν συζητήθηκε  όμως.  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Απλώς ε ίπαμε ότι  εάν τώρα καθίσουμε να συζητήσουμε το περιεχόμενο. .
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Στο επόμενο.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Θέλουν να το  βγάλουν τώρα.  Εγώ δεν  έχω αντ ίρρηση.
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Δεν γίνεται  χωρίς συζήτηση να βγε ι .  Ας το βάλουμε στην  επόμενη.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
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Άρα  στο  επόμενο  Περιφερειακό  Συμβούλιο  να  έρθει  σαν  θέμα.  Ωραία.  Δεν 
διαφωνούμε.  
Κος                        :  
Υπάρχει  όμως  και  κάποια  εξέλ ιξη  που  πρέπει  να  προλαβαίνουμε  γεγονότα. 
Εάν  δεν  υπάρχουν  αντιρρήσεις  επί  της  ουσίας  εγώ  νομίζω  ότι  πρέπει  να 
αποφασιστεί  σήμερα.  Επίσης  θα  ε ίνα ι  εδώ  πέρα  το  Σάββατο 
προσκεκλημένος  σε  εκδήλωση  που  οργανώνουμε  γ ια  την  ενέργε ια ,  το 
Σάββατο το  απόγευμα στο Ακτα ίων,  ε ίναι  εκδήλωση…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κυρίες  κα ι  κύριοι  συνάδελφοι  κηρύσσω  την  λήξη  της  6 η ς  συνεδρίασης  του 
Περιφερε ιακού  Συμβουλίου.  Σας  ευχαριστώ  προσωπικά  κα ι  εκ  μέρους  του 
προεδρείου για την  συνεργασία.  

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
……………………..

………………… 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ

1.  ΒΑΡΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2 .   ΒΙΛΛΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 .   ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 .   ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 .   ΔΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 .   ΔΑΔΑΟΣ ΜΑΡΚΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 .   ΔΙΑΚΟΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ-ΣΩΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 .   ΔΡΑΚΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 .   ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.   ΕΨΙΜΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.   ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.  ΙΣΣΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.  ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.  ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.  ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΙΟΥΛΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.  ΚΑΤΣΟΤΟΥΡΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.  ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΕΥΘΑΛΙΑ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.  ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.  ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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21.  ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.  ΚΥΠΡΑΙΟΥ-ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.  ΛΙΣΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.  ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.  ΜΑΪΝΑΣ ΗΛΙΑΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.  ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27.  ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28.  ΜΑΡΓΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29.  ΜΟΥΤΑΦΗ-ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.  ΜΠΑΦΙΤΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.  ΠΑΛΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32.  ΠΑΜΠΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33.  ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34.  ΠΑΠΑΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35.  ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36.  ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37.  ΣΒΥΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38.  ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39.  ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40.  ΦΑΚΚΑ-ΒΑΣΙΛΑΡΑΚΗ ΖΗΝΟΒΙΑ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41.  ΦΤΑΚΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42.  ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43.  ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28 η ς  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

122


