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ΠΑΡΟΝΤΕΣ

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

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

Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου:  

1 Καμπάνης Ιωάννης 
2 Σβύνου Ειρήνη
3 Κυπραίου Μαρία
4 Βαρκάς Θεοδόσιος
5 Σταυλάς Κωνσταντ ίνος 
6 Περδικάρης Ιωάννης
7 Διακοσταυριανού  -  Σώζου Δέσποινα 
8 Παμπάκας Σωτήριος
9 Φτακλάκη Παρασκευή – Ελευθερία 
10 Χατζηιωάννου Αντώνιος 
11 Μουτάφη Δέσποινα 
12 Παπατσή Ευαγγελ ία
13 Μπαφίτη Ανδριάννα Γεωργία
14 Κόκκινος Χαράλαμπος
15 Ζωγραφίδης Γεώργιος 
16 Χρυσόγελος  Νικόλαος
17 Μακρυωνίτης Γεώργιος
18 Γρυπάρης Δημήτρ ιος
19 Παπαμανώλης Γεώργιος 
20 Κοκιασμένος  Αντώνης 
21 Καφαντάρη Ευαθαλία 
22 Χρυσαφίδης Παύλος 
23 Ηλιάκης Πέτρος
24 Τζανακόπουλος Παντελής 
25 Μπιζάς Κωνσταντίνος  
26 Γκούφας Γεώργιος 
27 Θεόφιλος Λάζαρος 
28 Δαδάος Μάρκος 
29 Σιγάλας Ευάγγελος  
30 Βίλλας Ματθαίος 
31 Μαργάρας Βασίλειος 
32 Κουκάς Κωνσταντ ίνος 
33 Ίσσαρης Κωνσταντίνος  
34 Λοτσάρης Δημήτρ ιος
35 Μάϊνας Ηλίας 
36 Σταματόπουλος Γεώργιος 
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ΑΠΟΝΤΕΣ

1 Έψιμος Στέργιος 
2 Ερωτόκριτος Μιχαήλ
3 Κατσοτούρχης Γεώργιος 
4 Καλαθιανάκης Άγγελος 
5 Μαραγκός Δημήτριος 
6 Δρακιού Μιχαήλ
7 Φάκκα – Βασιλαράκη Ζηνοβία
8 Λίσγος Φίλ ιππος
9 Κρεμαστινός Δημήτρ ιος 
10 Διάκος Αναστάσιος
11 Πόκκιας Γεώργιος 
12 Παλλάς Εμμανουήλ
13 Γιαννακάκης Ιωάννης
14 Συρμαλέν ιος Νικόλαος 
15 Καραμολέγκου Ιουλία 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  ΘΕΜΑ 1: Επικύρωση πρακτικών 2ης,  3ης και 4ης Συνεδριάσεων  Περιφερειακού 
Συμβουλίου 
                                                                  Αριθμ. Απόφασης 39/2011

  ΘΕΜΑ 2: Υποβολή  Φακέλου  στην  Ενδιάμεση  Διαχειριστική  Αρχή,  για  την 
επικαιροποίηση  του  εγγράφου  Επιβεβαίωσης  της  Διαχειριστικής 
Επάρκειας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
                                                    Εισηγητής : κ. Γεώργιος Μακρυωνίτης 
                                                                  Αριθμ. Απόφασης 40/2011

 ΘΕΜΑ 3: Υποβολή  πρότασης  ένταξης  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΚΑΙ  ΑΕΙΦΟΡΟΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  2007  -2013»  του 
Υπουργείου  Περιβάλλοντος,  Ενέργειας  και  Κλιματικής  Αλλαγής  με 
θέμα  :  «Πιλοτικό  πρόγραμμα  ολοκληρωμένης  διαχείρισης 
απορριμμάτων των Δήμων Ανάφης και Χάλκης»

Εισηγητής : κ. Γεώργιος Μακρυωνίτης
                                                                  Αριθμ. Απόφασης 41/2011

   ΘΕΜΑ 4: Γνωμοδότηση  για  την  Στρατηγική  Μελέτη  Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού 
και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) για τις Υδατοκαλλιέργειες 

Εισηγητής : κ. Γεώργιος Μακρυωνίτης
                                                                  Αριθμ. Απόφασης 43/2011

ΘΕΜΑ 5: Συμμετοχή  της  Περιφέρειας  Νοτίου  Αιγαίου  στο  Δίκτυο  των 
Ευρωπαϊκών Περιφερειών για Ανταγωνιστικό  και  Βιώσιμο Τουρισμό 
(NECSTour) 

Εισηγήτρια  :  κα.  Δέσποινα Σώζου  –  Διακοσταυριανού 
Αριθμ. Απόφασης 47/2011

 ΘΕΜΑ 6: Συγκρότηση Επιτροπής για την συνδιοργάνωση με το Δήμο Θήρας και 
το Πολυτεχνείο Κρήτης  συνεδρίου με αντικείμενο θέματα θαλάσσιας 
ρύπανσης και  αντιμετώπισης περιστατικών  θαλάσσιων ατυχημάτων,
(περίπτωση του SEA DIAMOND). 

Εισηγητής : κ. Γεώργιος Πουσσαίος 
                                                                  Αριθμ. Απόφασης 42/2011

  ΘΕΜΑ 7: Α) Συγκρότηση δύο επιτροπών του άρθρου 164 Ν. 3852/10
Β) Μεταβίβαση πρόσθετων αρμοδιοτήτων στην Οικονομική Επιτροπή 

Εισηγητής : κ. Φώτιος Χατζηδιάκος 
                                                                  Αριθμ. Απόφασης 48/2011

  ΘΕΜΑ 8: Ορισμός εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωματικού) στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας 

Εισηγητής : κ. Περιφερειάρχης 
                                                                  Αριθμ. Απόφασης 44/2011

ΘΕΜΑ 9:
Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελματικής Κατάρτισης 

Εισηγήτρια : κα. Δέσποινα Σώζου – Διακοσταυριανού 
                                                                  Αριθμ. Απόφασης 49/2011

ΘΕΜΑ 10: Ορισμός  τακτικών  και  αναπληρωματικών  μελών  του  Περιφερειακού 
Συμβουλίου  στα  Πειθαρχικά  Όργανα  που  συγκροτούνται  από  τις 
Δ/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου 

Εισηγητής : κ. Γεώργιος Πουσσαίος 
                                                                  Αριθμ. Απόφασης 50/2011
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ΘΕΜΑ 11: Λήψη  απόφασης  για  την  πραγματοποίηση  του  επόμενου 
Περιφερειακού Συμβουλίου στην Κω

Εισηγητής : κ. Φώτιος Χατζηδιάκος 
                                                                  Αριθμ. Απόφασης 46/2011

ΘΕΜΑ 12: Ενημέρωση για την πορεία λειτουργίας του ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ – ΝΕΩΡΙΟΥ 
Σύρου 

Εισηγητής : κ. Δημήτριος Γρυπάρης 
Αριθμ. Απόφασης 45/2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΘΕΜΑ 1 ο: σελ.  7 /  Αριθμ.  Απόφασης 39/2011 
ΘΕΜΑ 2 ο: σελ.  12 /  Αριθμ.  Απόφασης 40/2011
ΘΕΜΑ 3 ο: σελ.  21 /  Αριθμ.  Απόφασης 41/2011 
ΘΕΜΑ 4 ο: σελ.  76 /  Αριθμ.  Απόφασης 43/2011
ΘΕΜΑ 5 ο: ΑΝΑΒΟΛΗ /  Αριθμ.  Απόφασης 47/2011
ΘΕΜΑ 6 ο: σελ.  53 /  Αριθμ.  Απόφασης 42/2011 
ΘΕΜΑ 7 ο: ΑΝΑΒΟΛΗ /  Αριθμ.  Απόφασης 48/2011
ΘΕΜΑ 8 ο: σελ.  103 /  Αριθμ.  Απόφασης 44/2011
ΘΕΜΑ 9 ο: ΑΝΑΒΟΛΗ /  Αριθμ.  Απόφασης 49/2011 
ΘΕΜΑ 10 ο: ΑΝΑΒΟΛΗ /  Αριθμ.  Απόφασης 50/2011 
ΘΕΜΑ 11 ο: σελ.  136 /  Αριθμ.  Απόφασης 46/2011 
ΘΕΜΑ 12 ο: σελ.  104 /  Αριθμ.  Απόφασης 45/2011 

……………………………..
………………
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Οι  Αντ ιπεριφερε ιάρχες  και  το  προεδρείο  σας  καλωσορίζουμε  στην 
Ερμούπολη  της  Σύρου  στην  7 η  Τακτ ική  Συνεδρίαση  του  Περιφερε ιακού 
Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου.  

Καλωσορίζουμε  επίσης  τους  εκπροσώπους  των  ΜΜΕ  που  καλύπτουν 
την  συνεδρίαση  αυτή.  Επίσης  καλωσορίζουμε  κα ι  τους  εκπροσώπους  των 
φορέων που παρευρίσκοντα ι  κοντά  μας.  

Διαπιστώθηκε  η  απαρτία  κα ι  ξεκ ινάει  η  7 η  Συνεδρίαση  του 
Περιφερε ιακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου.

Στο  σημείο  αυτό  θέλω  να  κάνω  μια  σύντομη  ανακοίνωση  στο 
Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  ότι  η  τροπολογία  που  ε ίχε  κατατεθε ί  που  αφορά 
τον  Περιφερειακό  Συμπαραστάτη  της  Επιχείρησης  άλλαξε  στο  εξής  σημε ίο. 
Αντ ικαταστάθηκε  η  φράση  «Πρέπει  να  έχε ι  ολοκληρωθεί  σε  αποκλε ιστική 
προθεσμία»  με  την  φράση  «γ ίνετα ι  εντός».  Δηλαδή  γίνεται  εντός  δ ιμήνου 
χωρίς  να  θέτε ι  αποκλε ιστική  προθεσμία  το  δίμηνο,  άρα  μπορεί  να 
επαναληφθεί .  Στην  επόμενη  συνεδρίαση  θα  ε ίναι  θέμα  η  εκλογή  του 
Συμπαραστάτη  του  Περιφερειακού  κα ι  η  δ ιαβούλευση  που  ήδη  γίνεται  να 
συνεχιστε ί  γ ια  να  υπάρχε ι  μια  πρόταση  στο  επόμενο  Περιφερε ιακό 
Συμβούλιο.

Επίσης  προτού  προχωρήσουμε  στην  διαδικασία  καλωσορίζουμε  τον 
καινούργιο  περ ιφερειακό  συνάδελφο  από  το  Περιφερε ιακό  Διαμέρισμα 
Θήρας  τον  κ .  Σταματόπουλο  τον  οποίο  καλούμε  να  δώσει  τον  όρκο.  Κύριε 
Σταματόπουλε.  

Ο κ.  Περιφερε ιάρχης έχε ι  τον  λόγο.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Ο κ.  Σταματόπουλος κάνει  την  εξής δήλωση.  

Δεσμεύομαι ότι  θα υπηρετώ τα συμφέροντα του Ελληνικού λαού.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Προτού  ξεκινήσουμε  στα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  κάτ ι  ακόμη. 
Κάποιες  ερωτήσεις  που  έχουν  υποβληθεί  προς  τους  κυρ ίους 
Αντ ιπερ ιφερειάρχες  κα ι  στον  κ.  Περιφερειάρχη  κάποιες  θα  απαντηθούν 
γραπτώς  και  κάποιες  κ .  Περιφερε ιάρχη  μπορείτε  να.  Ο  κ.  Περιφερε ιάρχης 
θα σας δώσει  κάποιες σύντομες απαντήσεις.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Τέθηκαν  διάφορες  ερωτήσεις .  Βεβαίως  όλες  κα ι  έχουμε  ξεκαθαρίσε ι  όσες 
ε ίναι  αρμοδιότητα  της  περ ιφέρειας  θα  απαντηθούν  γραπτώς.  Γ ια  τ ις  άλλες 
που  ε ίναι  ευρύτερου  ενδιαφέροντος  όπως  ε ίναι  η  υγε ία ,  ξεκ ινώντας  από 
αυτή  στο  επόμενο  Περιφερειακό  Συμβούλιο  ένα  από  τα  κύρ ια  θέματα  της 
συζήτησης θα ε ίνα ι η υγε ία στο Νότιο Αιγαίο.

Επειδή έχω τον  λόγο,  κύρ ιε  Πρόεδρε,  να  ενημερώσω το Περιφερε ιακό 
Συμβούλιο  ότι  ήδη  έχουν  ξεκ ινήσει  την  δ ιερεύνηση  της  δυνατότητας 
εξεύρεσης  χώρου  το  οποίο  κατά  πάσα  πιθανότητα  θα  ενοικ ιαστε ί  ή  θα 

7 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 η ς  ΜΑΙΟΥ 2011

6



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

αγοραστεί ,  θα  το  δούμε,  προκειμένου  να  στεγάσει  όλες  τ ις  δ ιάσπαρτες 
υπηρεσίες της περ ιφέρειας στην  Ερμούπολη.

Ήδη  έχουμε  εντοπίσε ι  δυο,  τρε ις  τέτο ιους  χώρους.  Παράλληλα  θα 
πρέπει  οι  χώροι  αυτοί  να  έχουν  τ ις  προδιαγραφές  προκειμένου  να 
αποκτήσουμε  κα ι  α ίθουσα  Περιφερειακού  Συμβουλίου,  γ ιατ ί  γ ίνεται 
κατανοητό  ότι  εάν  προχωρήσει  το  πρόγραμμα  της  τηλεματικής  σημαίνε ι  ότ ι  
πρέπει  να  γίνουν  μόνιμες  εγκαταστάσεις  πληροφορικής  και  αυτός  ο  χώρος 
πρέπει  να  ε ίναι  δ ικός  μας,  γ ιατί  ξέρετε  ότι  αυτός  ο  χώρος  χρησιμοποιε ί ται  
και  γ ια  πολλούς  κα ι  γ ια  δ ιάφορους άλλους  σκοπούς κα ι  βεβαίως δεν  μπορεί 
να έχε ις μόνιμες εγκαταστάσεις.  

Άρα λοιπόν  ξεκ ινάμε αυτή την  προσπάθεια και  βεβαίως όσοι ,  εν  πάση 
περιπτώσει ,  έχουν  την  διάθεση  ή  μπορούν  κα ι  αυτοί  να  βοηθήσουν  ας  μας 
βοηθήσουν.  

Λέω  και  πάλι  ότ ι  έχουν  εντοπιστεί  δυο,  τρ ία  τέτοια  σημε ία  κα ι 
διερευνώνται .  Βεβαίως  όταν  ορ ιστ ικοποιήσουμε  ότι  μας  ενδιαφέρουν  θα 
προχωρήσουμε  στην  συγκρότηση  μιας  Επιτροπής  η  οποία  θα  μπορέσε ι  να 
διαπραγματευτεί  και  το αντ ίστοιχο τ ίμημα.

Πρέπει  να  σας  πω  ότι  τα  μ ισθώματα  που  πληρώνουμε  στο  νησί  γ ια 
την  στέγαση  των  υπηρεσιών  ε ίναι  120.000  τον  χρόνο.  Είνα ι  πάρα  πολλά 
λεφτά.  Θα  μπορούσαμε  δηλαδή  να  βρούμε  έναν  χώρο  και  να  αποσβέσουμε 
αυτή  την  επένδυση  που  θα  κάνουμε  μέσα  σε  10,  12  χρόνια  κα ι  να  ε ίναι  και  
ιδ ιόκτητο το  κτ ίρ ιο το οποίο θα στεγάζει  την  Περιφέρε ια . 

Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  τον  κ .  Περιφερειάρχη.  Θα  ήθελα  προτού  ξεκ ινήσει  η 
διαδικασία  επειδή  απουσιάζει  και  ο  Αντ ιπρόεδρος  και  ο  γραμματέας,  ο 
νεώτερος,  κ .  Μαργάρα  προτείνω  εσάς.  Ο  κ.  Κουκάς  μήπως  θέλετε ;  Στην 
θέση  του  γραμματέα.  Ελάτε.   Πρόταση  ε ίνα ι .  Προτε ίνω  τον  νεώτερο. 
Ευχαριστώ  πολύ.  Ο  κ.  Χρυσόγελος  ήρθε  οπότε  ανακαλούμε  την 
προηγούμενη  απόφαση.  

Προχωράω στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Έχετε  τον  λόγο.  κ .  Σιγάλα.

Κος ΣΙΓΑΛΑΣ:
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έχουμε  πει  μέχρι  να  έρθουν  κάποιες  αρμοδιότητες  στην  περιφέρεια ,  μέχρι  
τον  Ιούλιο θα ξεκ ινήσει .  Εντάξει ,  θα ενημερωθείτε.  

Θέμα πρώτο.  

Θέμα 1      ο       :  
Επικύρωση των πρακτικών 2      η ς      ,  3      η ς       και  4      η ς       των   

Συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου.

7 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 η ς  ΜΑΙΟΥ 2011
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Σας  τα  έχουμε  στείλε ι  ηλεκτρονικά  τ ις  συνεδριάσε ις  κα ι  π ιστεύω  στους 
αρχηγούς  των  παρατάξεων  να  δίδεται  και  το  κείμενο  κα ι  σε  γραπτή  μορφή. 
Νομίζω  ότι  συμφωνούμε  στην  έγκριση  των  πρακτ ικών.  Ο  κ.  Δαδάος  μια 
σύντομη τοποθέτηση.
Κος ΔΑΔΑΟΣ:
Κύριε  Πρόεδρε,  διάβασα  πραγματικά  τα  πρακτικά  όλα  μετά  προσοχής,  δεν 
ε ίναι  υπάρχε ι  κανείς  λόγος  να  μην  τα  ψηφίσουμε,  ήθελα  όμως  να  κάνω  μια 
παρατήρηση.  Εγώ  θα  τα  ψηφίσω  με  την  προϋπόθεση  ότ ι  η  απουσία 
μερ ικών  συναδέλφων  που  φεύγουν  ενδιάμεσα  κα ι  αποχωρούν  γ ια  να 
προλάβουν  το  πλοίο  ή  γ ια  οποιοδήποτε  άλλο  λόγο,  έχει  γραφτεί  αυτή  η 
αποχώρηση  στ ις  αποφάσεις.  Με  την  προϋπόθεση  αυτή,  ότι  έχει  καταγραφεί 
η  απουσία  των  συναδέλφων  και  η  δική  μου  ασφαλώς,  με  αυτή  την 
προϋπόθεση θα τα υπογράψουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συμφωνούμε  κ.  Δαδάο.  Άλλος;  Η κυρία Καφαντάρη.
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Για τα  πρακτικά  ήθελα να  πω το  εξής.  Ότι  εδώ αναδεικνύετα ι  και  σε  μας μια 
μεγάλη  δυσκολία  το  να  μελετήσουμε,  να  διαχειρ ιστούμε,  να  κάνουμε 
διορθώσεις,  γ ιατί  η  αλήθε ια  ε ίνα ι  ότ ι  η  απομαγνητοφώνηση  δεν  ε ίναι  μια 
απλή  ιστορία  και  βέβαια  οι  άνθρωποι  που  την  κάνουν  δεσμεύοντα ι  κα ι  στο 
να  την  διατυπώσουν  πιο  σωστά,  γ ιατ ί  άλλο  πράγμα  ε ίναι  ο  προφορικός 
λόγος,  άλλο ο γραπτός λόγος.  

Εγώ  την  μόνη  εμπειρ ία  που  έχω  ε ίναι  από  τα  πρακτ ικά  της  Βουλής 
που  ε ίχαν  μια  άλλη  προφανώς  εμπειρ ία  και  δυνατότητα  οι  άνθρωποι  που 
κάνανε  τα  πρακτ ικά  κα ι  φαινόταν  πιο  σωστή  η  δ ιατύπωση  της  ομιλ ίας  του 
καθενός.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Γι ’  αυτό το δώσαμε σε εταιρεία .
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Δεν ε ίναι  όμως,  έχε ι  προβλήματα.  Δηλαδή δ ιάβαζα . .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έγινε  από  υπάλληλο  η  οποία  ε ίναι  με  σύμβαση.  Η  οποία  σε  ένα  μήνα 
φεύγει  νομίζω.
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Καταλαβαίνετε  ότι  εδώ αναδεικνύονται  δυο  πράγματα.  Πρώτα  αναδε ικνύεται 
το πώς απομαγνητοφωνούνται  τα  πρακτ ικά…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Το γνωρίζουμε.
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Και  δεύτερον  ε ίναι  κα ι  αναδε ικνύεται  και  η  αναγκαιότητα  γραμματειακής 
υποστήριξης  των  παρατάξεων.  Δηλαδή  δεν  έχουμε  την  δυνατότητα  χωρίς 
γραμματε ιακή  υποστήριξη  να  δουλεύουμε  με  σοβαρότητα  τέτοια  ζητήματα. 

7 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 η ς  ΜΑΙΟΥ 2011

8



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Γι ’  αυτό  τον  λόγο  πραγματικά  εμε ίς  δεν  έχουμε  μπορέσε ι  μέχρ ι  αυτή  την 
στιγμή  να  δούμε  κα ι  να  κάνουμε  κα ι  διορθώσεις  σοβαρές  γ ια  να  τα 
εγκρίνουμε.  Δηλαδή λέμε ένα λευκό μόνο  γ ι ’  αυτό τον  λόγο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε την  κ .  Καφαντάρη,  ο  κ .  Περιφερειάρχης έχει  τον  λόγο.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Λογικό  ε ίναι  τα  πρακτικά  απομαγνητοφωνούνται  ως  έχουν  κα ι  η  γραμματε ία 
του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  διορθώνει  κα ι  δ ιατυπώνει  με  ένα  τρόπο,  εν 
πάση  περιπτώσει ,  χωρίς  να  αλλοιώνει  την  ουσία  γ ια  να  μπορεί  και 
εκφραστικά  να  βγαίνει  ένα συμπέρασμα.  Αυτό θα  το  κάνει  η  γραμματεία του 
Περιφερε ιακού  Συμβουλίου  κα ι  μετά  θα  το  παίρνετε  γ ια  να  μην  διορθώνετε  
εσε ίς  τυχόν.  Ακόμα  και  λέξεις  ο ι  οποίες  χρησιμοποιήθηκαν  άστοχες  να 
διορθώνονται  γ ια να μην υπάρχε ι  τέτοιο πρόβλημα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Χρυσαφίδης έχει  τον  λόγο.
Κος ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ:
Εμείς  συμφωνούμε  με  την  επικύρωση  των  πρακτικών.  Αυτό  που  θα  θέλαμε 
να  προτείνουμε  ε ίναι  να  δημοσιεύοντα ι  στο  s i te  της  περ ιφέρειας  ώστε  ο 
κάθε  πολίτης  να  μπορεί  να  ξέρει  τ ι  γ ίνεται  εδώ  μέσα.  Όλα.  Ο  όγκος  γ ίνετα ι 
ηλεκτρονικά.  Αυτός ο όγκος  που λέτε  ε ίναι  ελάχ ιστος μέσα σαν κείμενο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ότι  λέει  ο  νόμος  θα  κάνουμε.  Εν  των  μεταξύ,  επε ιδή  μπορεί  να  υπάρχουν 
κάποια λάθη …

Ο κ.  Χρυσόγελος  μια σύντομη  παρατήρηση.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Καταρχήν  υπάρχουν  οι  αποφάσεις  που  ο ι  αποφάσεις  ε ίναι  κάτ ι  π ιο  εύκολο 
που  εκε ί  χρειάζεται  οπωσδήποτε  να  έχουμε  συμφωνήσει .  Οι  αποφάσεις 
βέβαια προφανώς αναρτώνται .  

Τώρα,  τα  πρακτικά  της  συζήτησης  νομίζω  ότι  θα  πρέπει  να  υπάρχε ι 
μια  επιμέλε ια  κα ι  να  παρουσιάζοντα ι  αναλυτ ικά  γ ιατί  ε ίναι  σημαντ ικό  να 
ξέρουν  κα ι  οι  πολίτες  τ ι  υποστηρίζε ι  κάθε  παράταξη  πάνω  σε  ένα  θέμα.  Το 
σκεπτικό  της,  τ ις  προτάσεις  της  και  τα  λοιπά.  άρα  θα  πρέπει  να  υπάρχε ι 
αυτή  η  διαδικασία  στην  ιστοσελίδα  της  περ ιφέρειας  αφού  η  κάθε  παράταξη 
επιμελε ίται  κάπως το κείμενο να μπορεί  να παρουσιάζονται  …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  τον  κ .  Χρυσόγελο.  Τα  έχετε  εσείς  πάρει  κάντε  ότι  θέλετε . 
Δηλαδή νομίζω ότι  ε ίνα ι  δημόσιο έγγραφο πλέον.  
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Άλλο  λέω.  Ο  καθένας  από  εμάς,  εμείς  παράδειγμα  το  αναρτούμε  όλο  το 
υλικό  στην  ιστοσελίδα  κα ι  στα  news let ters ,  αλλά  λέω  στην  ιστοσελίδα  της 
περιφέρειας.  Είνα ι  άλλο  πράγμα  αυτό,  δεν  μπορεί  να  το  κάνει  ο 
γραμματέας.  Υπάρχει  ένας μηχανισμός.  

7 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 η ς  ΜΑΙΟΥ 2011
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Θα  έλεγα,  δεν  ξέρω  εάν  αυτό  συζητήθηκε  πριν,  μ ια  λέξη  ακόμα, 
πρέπει  οπωσδήποτε  ο ι  παρατάξεις  να  αποκτήσουν  τ ις  υποδομές.  Μπήκαμε 
στον  Ιούν ιο  κα ι  αυτή  την  στ ιγμή  δεν  έχουμε  ούτε  γραφεία.  Δηλαδή  για  να 
μπορούμε  να  λει τουργούμε  αποτελεσματικά  πρέπει  να  υπάρξουν  κα ι 
γραφεία και  οι  αποσπασμένοι  από …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε κ.  Χρυσόγελε.  Ο κ.  Περιφερε ιάρχης.  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Να  πω  κάτι  κα ι  αυτό  που  λέε ι  ο  κ .  Χρυσόγελος  κα ι  σωστά  το  λέει  και  καλά 
κάνει  κα ι  το  λέε ι ,  επε ιδή  στο  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  λει τουργούν  οι  
παρατάξε ις  καλό  θα  ε ίναι  και  το  λέω  έτσι  υπό  μορφή,  γ ια  να  έχει  κα ι  μια 
αποτύπωση  στο  s i te  της  περιφέρε ιας  να  ε ίνα ι  αποτυπωμένες  οι  θέσε ις  των 
παρατάξεων  και  απευθύνομαι  στους  επικεφαλής  κυρίως  και  βεβαίως 
απευθύνομαι  κα ι  στους  ε ισηγητές,  να  ε ίναι  γραπτές  ο ι  ε ισηγήσεις  γ ια  τα  
διάφορα θέματα  γιατ ί  εκεί  θα  αποτυπώνετα ι  καλύτερα και  έτσι  όπως θέλε ι  η 
κάθε  παράταξη γ ιατί  παρατηρεί ται  το  εξής φαινόμενο.  Δεν  ξέρω πόσοι  έχετε 
δει  τα  πρακτ ικά,  αυτοί  που  καταθέτουν  γραπτές  ή  διαβάζουν  γραπτές 
ε ισηγήσεις  έχουν  μια  ε ικόνα  και  έχουν  ένα  ε ιρμό  και  μια  σειρά.  Οι  
προφορικές τοποθετήσε ις ε ίνα ι λ ίγο  πολλές  φορές και  ακαταλαβίστικες.

Καλό  θα  ε ίνα ι  λο ιπόν  να  υπάρχει  μια  ομοιομορφία  στην  παρουσίαση 
των  θέσεων κα ι  θα παρακαλούσα πάρα πολύ να  ε ίνα ι  γραπτές  οι  ε ισηγήσεις 
και  να διαβάζοντα ι  γ ια  να μπορούν να αποτυπώνονται  στα πρακτ ικά.  

Δεν  ξέρω πόσοι  το  καταλαβαίνετε,  φαντάζομαι  ότι  ε ίνα ι  κατανοητό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  τον  κ .  Περ ιφερε ιάρχη.  Νομίζω  ότι  εγκρίνεται  το  πρώτο  θέμα 
ομόφωνα.
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Όχι,  εμείς λευκό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Η παράταξη Λαϊκή Συσπείρωση λευκό.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθμ.  Απόφασης 39/2011 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνεχίζω στο δεύτερο θέμα.
Κος ΔΑΔΑΟΣ:
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Δαδάο δ ιαβάστε τον  κανονισμό,  λέε ι .
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Κύριε  Δαδάο  δεν  έγ ινα  κατανοητός.  Τ ι  λέω;  Ότι  εάν  δε ίτε  τα  πρακτικά  και 
θα  παρακαλούσα  πάρα  πολύ  να  τα  δε ίτε,  θα  δε ίτε  ότι  υπάρχουν  κάποιες 
παρατάξε ις  ο ι  οποίες  καταθέτουν  γραπτές  τ ις  ε ισηγήσεις  τους  και 

7 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 η ς  ΜΑΙΟΥ 2011

10



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

διαβάζοντα ι  ότ ι  υπάρχε ι  μια  πληρότητα  στις  θέσε ις  τους  και  μια  ε ικόνα  με 
αρχή  κα ι  τέλος.  Ότι  ε ίνα ι  προφορικό  πρώτον  κουράζει  πάρα  πολύ  και  σε 
αυτούς  οι  οποίοι  θα  αναλάβουν  να  δ ιορθώσουν  αυτά  τα  οποία  εσύ  λες 
προφορικά  και  που  πολλές  φορές  αλλάζεις  από  την  μια  παράγραφο  στην 
άλλη ή την  μια σκέψη με την  άλλη.  Αυτό εννοώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Δαδάο έγ ινε  κατανοητό.
Κος ΔΑΔΑΟΣ:
Όταν  η  με ιοψηφία  φέρει  ένα  θέμα  προς  συζήτηση  τότε  ε ίναι  υποχρεωμένη 
να  φέρε ι  την  πρόταση  εγγράφως.  Ακούστε  με  απαντώ  σε  αυτό  που  μου 
ε ίπατε.  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
ΟΚ  το  παίρνω  πίσω,  συγνώμη.  Εμείς  θα  το  εφαρμόσουμε,  μην  το 
εφαρμόζετε  εσείς.  
Κος ΔΑΔΑΟΣ:
Όχι,  γ ια να  βάζουμε τα πράγματα στην  θέση τους.  Τ ι  λέε ι  ο  κανονισμός,  δεν 
ε ίναι  τ ι  λέω εγώ.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Κύριε  Δαδάο  εγώ  δεν  βάζω  ζήτημα  υποχρεωτικής  κατάθεσης  γραπτής 
ε ισήγησης  ή  πρότασης.  Μιλάω  για  το  μέρος  των  πρακτ ικών  που  συζητάμε 
υπάρχε ι  ένα  πρόβλημα  με  τα  πρακτ ικά.  Το  έχετε  διαβάσει  κα ι  εσείς.  Λέμε 
ότι  υπάρχε ι  τρόπος  ούτως  ώστε  ομοιόμορφα  να  υπάρχει  κάποιος  που 
παίρνε ι  τα  πρακτ ικά  να  τα  δ ιαβάζει  κα ι  να  καταλαβαίνε ι  ότι  υπάρχε ι  αρχή 
και  τέλος;  Υπάρχει .  Αυτό λέω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Όχι  άλλος  διάλογος,  παρακαλώ  πολύ.  Κυρία  Καφαντάρη  έχετε  τον  λόγο 
σύντομα όμως.
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Αυτό  που  λέτε  ε ίναι  πολύ  σωστό.  Προϋπόθεση  όμως  έχει  να  έχουμε  αρκετά 
έγκαιρα  τ ις  ε ισηγήσεις  γ ια  να  μπορούμε  να  κάνουμε  γραπτές  αυτές  τ ις 
τοποθετήσεις.  Εάν έρχοντα ι  κάποιες τελευτα ία στιγμή πως θα το κάνουμε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ότι  λέε ι  ο  νόμος  κα ι  ο  κανονισμός  θα  εφαρμόζεται  από  εδώ  και  πέρα. 
Συνεχίζουμε στο δεύτερο θέμα.

Θέμα 2      ο       :  
Υποβολή Φακέλου στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, για την 

επικαιροποίηση του εγγράφου Επιβεβαίωσης της Διαχειριστικής 
Επάρκειας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Τον λόγο  έχε ι  ο  Αντ ιπερ ιφερειάρχης κ.  Μακρυωνίτης.

7 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 η ς  ΜΑΙΟΥ 2011

11

http://ecoanemos.wordpress.com/2011/05/25/7%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%B1-2-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%86%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84/
http://ecoanemos.wordpress.com/2011/05/25/7%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%B1-2-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%86%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84/
http://ecoanemos.wordpress.com/2011/05/25/7%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%B1-2-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%86%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84/


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Κος ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ:
Αγαπητοί  συνάδελφοι  όπως  οι  περ ισσότεροι  γνωρίζετε  γ ια  να  υλοποιήσουν 
φορείς  κάποιο  έργο  που  εντάσσεται  στο  ΕΣΠΑ  πρέπει  να  έχουν 
διαχειρ ιστ ική  επάρκε ια .  Οι  δυο  πρώην  Νομαρχίες  διέθεταν  δ ιαχειρ ιστική 
επάρκε ια  πρέπει  όμως  αυτή  να  επικα ιροποιηθεί  και  ε ίχαμε  περιθώριο  μέχρι 
τέλος  Ιουνίου  να  υποβάλουμε  την  νέα  επικαιροποιημένη  επάρκε ια .  Θεωρώ 
ότι  ε ίναι  ένα  τυπικό  θέμα.  Ο  φάκελος  ε ίναι  έτο ιμος.  Ήδη  έχε ι  ολοκληρωθεί  
από  την  υπηρεσία  σε  συνεργασία  κα ι  του  Ενεργε ιακού  Γραφείου  που 
εδρεύε ι  στην  Ρόδο  και  της  κυρίας  Δουράτσου  που  ευχαριστώ  πολύ  όλους 
τους  υπαλλήλους  που  ασχολήθηκαν.  Προτείνω  λοιπόν  την  έγκρ ισή  σας  γ ια 
να υποβάλλουμε τον  φάκελο της διαχειρ ιστ ικής επάρκειας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει  κάποια  ερώτηση  από  κάποιον  συνάδελφο;  Ο  κ.  Χρυσαφίδης  έχει 
τον  λόγο.
Κος ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ:
Πότε  θα  γ ίνε ι  στο  Περιφερειακό  Συμβούλιο  συζήτηση  γ ια  την  πορε ία  του 
ΕΣΠΑ;  Δεδομένου  ότι  από  1/7  θα  περάσει  η  αρμοδιότητα  σε  μας  κα ι 
επιπλέον  με  δεδομένο  ότ ι  την  περασμένη  εβδομάδα  έγινε  συνάντηση  της 
Σύρο  με  την  Επικεντρωμένη  Περιφέρεια  Διαχειρ ιστ ική  Αρχή  κα ι  τα  λοιπά. 
Θα θέλαμε μια απάντηση σε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Κόκκινος.
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Οι  δυο  πρώην  Νομαρχίες  Κυκλάδων  και  Δωδεκανήσου  από  το  2008  ε ίχαν 
πιστοποιηθεί ,  ε ίχαν  την  επάρκεια  προκε ιμένου  να  συμμετάσχουν  στις 
διαδικασίες  του  ΕΣΠΑ  και  να  υλοποιούν  δράσεις  τους.  Από  το  2008  επίσης 
ε ίχαν  πιστοποιηθεί  αρκετές  υπηρεσίες  και  της  Περιφέρε ιας  Νοτίου  Αιγαίου 
που  από  1/7/2011  εφόσον  ισχύουν  τα  γραφόμενα  του  Καλλικράτη  θα 
μετακομίσουν  από  την  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  που  βρίσκοντα ι  σήμερα 
στην  Περιφέρε ια Νοτίου Αιγαίου και  αυτές οι  υπηρεσίες .  

Το βέβαιο ε ίναι  ότ ι  θα  πρέπει  να σπεύσουμε και  θα πρέπει  επίσης και 
η  Διαχειρ ιστ ική  Αρχή  κα ι  η  Αποκεντρωμένη  Διο ίκηση  της  Περιφέρε ιας  που 
ανήκει  η  συγκεκρ ιμένη  υπηρεσία  να  ολοκληρώσει  σύντομα  τ ις  δ ιαδικασίες , 
κάτι  που πιστεύω ότ ι  θα γ ίνε ι .  

Τα  ερωτηματικά  όμως  που  γενν ιούντα ι  ε ίνα ι  δυο.  Είναι  θέμα  πολιτ ικό 
και  αναπτυξιακό.  Το  ένα  κομμάτι  ε ίναι  ότι  βρισκόμαστε  στο  2011,  το  ΕΣΠΑ 
τελειώνει  το  2013…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ερώτηση κύριε Κόκκινε ,  σας παρακαλώ πολύ όχι  τοποθέτηση.
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Είναι  ερώτηση –τοποθέτηση.  Πάρτε την  όπως θέλετε .  

Το  ερώτημα  λοιπόν  ε ίναι  το  εξής.  Εν  έτη  2011  πιστοποιούντα ι  ακόμα 
δομές.  Στην  περιοχή  μας  ε ίναι  ελάχιστες  οι  π ιστοποιημένες  δομές  λόγω  ότ ι  
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κατά  την  άποψη  μου  υπήρξε  τρομερή  αδράνεια  τον  τελευταίο  ενάμισι 
χρόνο.  Επίσης,  δεν  έχουμε  καμία  ενημέρωση  επίσημη  γ ια  την  πορε ία  του 
ΕΣΠΑ.  Η  χώρα  βρίσκετα ι  με  στοιχεία  Μαρτίου  στην  13 η  θέση  από  την  5 η 

θέση  που  ήταν  τον  Σεπτέμβριο  του  2009  και  στην  Περιφέρε ια  Νοτίου 
Αιγαίου  για  όλο  το  2010  στις  απορροφήσεις  που  αναγράφηκαν  ήταν  έργα 
γέφυρες,  έργα  τα  οποία  μεταφέρθηκαν  από  την  περίοδο  2007  και  2009, 
τότε  που τελε ίωνε  το  3 ο  ΚΠΣ και  άρχιζε το  ΕΣΠΑ.  Μια μεταφορά πόρων που 
ξεπέρασε το 15%. Υπήρξε δηλαδή δέσμευση πόρων.

Για  μας  ε ίναι  επίσης  άξιο  απορίας  πώς  τόσο  καιρό  γίνοντα ι  διάφορες 
συσκέψεις ,  βγαίνουν  κυβερνητ ικά  στελέχη  και  πανηγυρίζουν  για  την 
πρόοδο  του  ΕΣΠΑ  που  ουσιαστικά  δεν  υπάρχε ι  και  από  την  άλλη  πλευρά 
παίρνονται  αποφάσεις σε βάρος της περιφέρε ιας;

Ζητούμε  άμεσα  να  υπάρξει  συνεδρίαση-ενημέρωση  γ ια  την  πορε ία 
του  ΕΣΠΑ  επίσημα  πριν  προβούμε  σε  συγκεκρ ιμένες  ανακοινώσεις  γ ια 
στοιχε ία  τα  οποία  ε ίνα ι  καταπέλτης  που  δείχνουν  την  υπανάπτυξη  που 
οδηγεί ται  ο  τόπος,  την  δέσμευση  χρημάτων  κατά  μεγάλο  ποσοστό  του 
ΕΣΠΑ  σε  έργα  που  ε ίχαν  γίνε ι  στο  παρελθόν  και  γ ίνοντα ι  τεχνητή 
απορρόφηση  κα ι  λογ ιστ ικά  τρ ικ  κα ι  το  κυρ ιότερο  από  όλα  τ ι  θα  γ ίνε ι  από 
1/7,  τ ις  ουρές  του  ΕΣΠΑ  θα  αξιοποιήσουμε;  Θα  έχει  με ίνε ι  τ ίποτα  ή  απλά 
για  τα  μάτια  του  κόσμου  θα  έρθει  το  ΕΣΠΑ  στις  περιφέρε ιες  όταν  τα  πάντα 
θα  ε ίναι  δεσμευμένα;  Και  θα  ε ίμαστε  τελ ικά  εμείς  εκε ίνοι  ο ι  αχθοφόροι  που 
θα  προσπαθήσουμε  να  κλείσουμε  έργα  κα ι  δράσεις  και  απορροφήσεις  και 
τελικά να χάσουμε εμείς χρήματα γ ια  των  οποίων η  ευθύνη,  της υλοποίησης 
των δράσεων,  την  ε ίχαν άλλοι  μέχρ ι  την  1/7/2011;

Είναι  βασικά ερωτήματα και  αυτά θέλουν απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κ .  Κόκκινο.  Ο κ.  Περ ιφερειάρχης έχει  τον  λόγο.
Κος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Εγώ θα παρακαλούσα να  ε ίμαστε πάρα πολύ προσεκτ ικοί  σε  αυτό τον  χώρο 
όσοι  διαχειρ ιστήκαμε και  όσοι  διαχειρ ιζόμαστε το ΕΣΠΑ.  

Βεβαίως  θα  έρθει  θέμα  στο  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  να  συζητήσουμε 
την  πορε ία του ΕΣΠΑ  2007-2013.  Να μην  το  ξεχνάμε.  2007-2013.  Να δούμε 
τ ι  έκανε  ο  καθένας  από  εμάς  σε  ότι  αφορά  αυτό  το  πρόγραμμα,  πώς 
πορεύτηκε και  που ε ίμαστε.  

Υπάρχουν  κα ι  ευθύνες  βεβαίως  όμως  για  να  μην  έχουμε  φοβίες 
πρώτον  δεν  πρόκε ι ται  να  χαθε ί  ούτε  ένα  ευρώ  από  το  ΕΣΠΑ  και  κυρ ίως  σε 
ότι  αφορά το σκέλος  του Νοτίου Αιγα ίου.  

Δεύτερον,  σίγουρα θα αλλάξουν πάρα πολλά από τον  Ιούλ ιο του 2011 
που θα αναλάβουμε εμε ίς την  ευθύνη και  ήδη πρέπει  να σας ενημερώσω ότ ι  
ετοιμάζουμε  κα ι  έχουμε  ενημερώσει  το  πώς  εμείς  θα  πορευτούμε.  Όχι  μόνο 
θα  απορροφήσουμε  τους  πόρους  που  μας  αναλογούν  αλλά  να  ξέρετε  ότι  θα 
απορροφήσουμε  και  άλλους  πόρους  μιας  κα ι  έχουμε  δημιουργήσει  τ ις 
συμμαχίες  κα ι  βεβαίως  έχουμε  και  τους  κατάλληλους  ανθρώπους,  όχ ι  στο 
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εθνικό  επίπεδο  αλλά  σε  ευρωπαϊκό  επίπεδο,  ο ι  οποίοι  θα  τρέξουν  κα ι  θα 
βοηθήσουν.  

Λέω  και  πάλι  ότι  ας  ε ίμαστε  λ ίγο  προσεκτ ικοί  στ ις  εκφράσεις  μας, 
αυτές  ο ι  συσκέψεις  ο ι  οποίες  γ ίνονται  ε ίνα ι  ενημερωτικού  χαρακτήρα  και 
βοηθάνε  προκε ιμένου  ανά  εβδομάδα,  ανά  δεκαπενθήμερο  και  ανά  μήνα  να 
έχουμε την  ε ικόνα.

Τώρα,  το  ότι  υπάρχουν  ιδια ί τερα  προβλήματα  κυρίως  σε  ότι  αφορά 
τον,  καταρχάς  η  διαχειρ ιστ ική  επάρκε ια  ε ίναι  τυπικό  κα ι  βεβαίως  επειδή 
περάσαμε  από  την  αιρετή  νομαρχία  στην  αιρετή  περ ιφέρεια  τύποις  κα ι 
βεβαίως  ουσία  γίνεται  αυτή  η  αλλαγή.  Πρέπει  να  γ ίνε ι ,  όπως  πρέπει  να 
αλλάξουν οι  παλιές νομαρχίες και  να γίνουν περ ιφέρεια.  

Υπάρχουν  προβλήματα  που  έχουν  να  κάνουν  με  την  διαχειρ ιστ ική 
επάρκε ια  πολλών  φορέων,  όμως  δεν  έχε ι  αλλάξει  τ ίποτα,  όσοι  φορείς  ε ίχαν 
διαχειρ ιστ ική  επάρκε ια  συνεχ ίζουν  να  την  έχουν  και  όχ ι  μόνο  αυτό,  αλλά 
υπάρχουν  κα ι  νέοι  φορείς  οι  οποίοι  αποκτούν  δ ιαχειρ ιστική  επάρκε ια 
προκε ιμένου  να  μπορέσουν  να  διαχειρ ιστούν  προγράμματα.   Λέω  όμως  ότι 
θα  έχουμε  την  δυνατότητα  σε  ένα  επόμενο  Περιφερειακό  Συμβούλιο  κα ι 
βεβαίως  πριν  αναλάβουμε  εμε ίς  και  φαντάζομαι  αυτό  θα  γίνε ι  τον  Ιούνιο 
γ ιατ ί  τον  Ιούλ ιο  αναλαμβάνουμε,  καλό  ε ίναι  να  υπάρχει  μια  ε ικόνα  το  τ ι  
παραλαμβάνουμε και  σαν περιφέρε ια από την  νέα δ ιαχειρ ιστική αρχή.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  τον  κ .  Περ ιφερε ιάρχη.  Άλλος  συνάδελφος  θέλε ι  να  κάνει 
κάποια ερώτηση;  Ο κ.  Σιγάλας ερώτηση.
Κος ΣΙΓΑΛΑΣ:
Κύριε  Πρόεδρε,  δυο  ερωτήσεις  που  κατά  την  γνώμη  μας  πρέπει  να 
διευκρ ιν ιστούν.  Η  πρώτη.  Όλοι  γνωρίζουμε  ότι  ο ι  υπηρεσίες  της 
περιφέρειας  υπολει τουργούν  γ ιατί  δεν  ε ίνα ι  στελεχωμένες  σωστά.  Αυτό 
ε ίναι  το  ένα.  Μπαίνει  θέμα,  μπαίνε ι  ζήτημα  και  εν  πάση  περιπτώσει ,  πώς 
λύνεται ;  

Το  δεύτερο  ε ίναι ,  εάν  σε  περ ίπτωση  δεν  πιστοποιηθε ί ,  δεν 
διαχειρ ιστεί  η  ίδ ια  η  περιφέρεια  κα ι  να  ε ίναι  ο  αρμόδιος  φορέας,  έχε ι  το 
δικαίωμα η περιφέρε ια να απευθυνθε ί  σε ιδ ιώτες;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κ .  Σ ιγάλα,  ο κ .  Μακρυωνίτης έχε ι  τον  λόγο.
Κος ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ:
Καταρχήν  δεν  μπαίνει  θέμα  να  μην  πάρε ι  την  επάρκε ια  η  περιφέρε ια .  Δεν 
ε ίναι  δυνατόν.  Φορείς  υλοποίησης  δεν  μπορεί  να  ε ίναι  ιδ ιώτες  στο  ΕΣΠΑ. 
Ήδη  ο  φάκελος  έχε ι  συμπληρωθεί  με  την  συνεργασία  της  δ ιαχειρ ιστικής 
αρχής κα ι  δεν  μπαίνει  τέτοιο θέμα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κάποιος  άλλος  συνάδελφος;  Τοποθέτηση  ε ίπαμε  ο  κ .  Χατζηδιάκος,  η  κυρ ία 
Καφαντάρη,  ο  κ .  Χρυσόγελος.  Είναι  άλλος;  Θα προηγούνται  οι  αρχηγοί  των 
παρατάξεων.  
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Η κυρία Καφαντάρη έχε ι  τον  λόγο.
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Εμείς  βάζουμε  το  εξής  θέμα.  Καταλαβαίνουμε  ότι  ε ίναι  μια  εν  μέρε ι  τυπική 
διαδικασία  που  δεν  μπορεί  κανε ίς  να  πει  ότι  να  μην  δοθεί  η  επάρκε ια ,  γ ιατί  
δ ιαμορφώνετα ι  ένα  προβληματικό,  όμως  υπάρχε ι  ένα  ζήτημα  ουσίας  κάτω 
από αυτό  το  ζήτημα  κα ι  ποιο  ε ίναι  αυτό  κατά  την  δική  μας  άποψη;  Ότι  αυτό 
ε ίναι  ένα  διαχειρ ιστ ικό  σκαλί  μέσω  της  νομοθεσίας  που  έχουμε.  Είναι  μια 
γραφειοκρατική  δ ιαδικασία  που  κατά  την  γνώμη  μας  δεν  έχε ι  καμία  σχέση 
με τ ις πραγματικές ανάγκες,  με  ποια έννοια;  Με τα στοιχε ία τα δικά μας,  της 
περιφέρειας,  με  αυτά  που  μας  έχετε  δώσει .  Η  περιφέρε ια  δεν  έχει  επαρκές 
προσωπικό.  Αντ ίθετα έχε ι  μεγάλο πρόβλημα υποστελέχωσης.  

Άρα ε ίναι  φανερό  ότι  κατά  κάποιο  τρόπο δεν  δικαιούται  αυτή.  Δηλαδή 
η  υποστελέχωση  δεν  δ ιαμορφώνει  κα ι  τα  στοιχε ία  το  εάν  έχει  δυνατότητα 
επάρκε ιας ή όχ ι  η περ ιφέρεια;  Δεν  παίζε ι  ένα ρόλο;  

Όταν αυτή παρόλα αυτά δίνετα ι  η  επάρκε ια  που την  θέλουμε  αυτή την 
επάρκε ια ,  δεν  το  αμφισβητε ί  κανένας,  αναδε ικνύεται  ότ ι  σε  ένα  βαθμό 
τουλάχιστον  ε ίναι  προσχηματική  αυτή  η  διαδικασία  και  ότι  φ ιλτράρεται , 
μπορε ί ,  έχε ι  την  δυνατότητα  να  φιλτράρεται  κάθε  φορά  το  που  δίνετα ι  κα ι 
πως η επάρκεια αυτή.  

Θέλω  να  πω  ότι  δεν  ε ίναι  αντικε ιμεν ικά  τα  στοιχεία  με  τα  οποία 
δίνετα ι  ή  δεν  δίνετα ι  η  επάρκε ια  με  αποτέλεσμα  στο  τέλος  αυτή  η 
γραφειοκρατία  να  βολεύει  συχνά  κα ι  σε  κάποιες  κατευθύνσεις ,  δηλαδή  στο 
που  θα  προωθήσουμε  να  δοθεί  ή  όχ ι  εν  τέλε ι  αυτή  η  επάρκε ια  μέσω  της 
διαχειρ ιστ ικής αρχής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε την  κ .  Καφαντάρη,  ο  κ .  Χρυσόγελος  έχει  τον  λόγο.
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Συγνώμη,  γ ι ’  αυτό κα ι  μόνο τον  λόγο  ψηφίζουμε λευκό.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Για  το  θέμα  της  τυπικής  δ ιαχειρ ιστικής  επάρκειας  εντάξε ι  δεν  θέλω  να  πω 
άλλα,  θα  ψηφίσουμε  γ ιατί  δεν  γ ίνεται  αλλιώς,  δεν  μπορεί  να  λει τουργήσει 
και  η  περιφέρε ια ,  αλλά  υπάρχε ι  ένα  σοβαρό  θέμα  ουσιαστικής 
διαχειρ ιστ ικής  επάρκε ια  και  θα  έλεγα  κα ι  ουσιαστικής  επάρκειας  της 
περιφέρειας  να  ανταποκριθεί  στις  σύγχρονες  απαιτήσεις  και  στις  σημερινές 
συνθήκες.  Δεν  ε ίναι  ο ι  ίδ ιες  συνθήκες  με  μερικά  χρόνια  πιο  πριν,  δεν  ε ίναι 
συνθήκες  που  απλώς  πρέπει  η  Νομαρχία  να  αποφασίζε ι  γ ια  κάποια  έργα. 
Τώρα  πρέπει  να  κάνε ι  περ ιφερειακό  σχεδιασμό  η  περιφέρε ια ,  πρέπει  να 
μπορέσε ι  να  σχεδιάσε ι  και  να  εποπτεύσε ι  ή  και  να  ελέγξε ι  ή  και  να 
υλοποιήσει  έργα  με  αποτελεσματικό  τρόπο  ώστε  να  μην  βλάπτουν  το 
περιβάλλον,  το  φυσικό περ ιβάλλον και  το πολιτ ιστικό περιβάλλον.

Θυμίζω  ότι  κατέθεσα  κα ι  μ ια  επερώτηση,  έχει  μεγάλη  ευθύνη, 
παράδε ιγμα,  η  Νομαρχία  για  το  πώς  έγινε  το  έργο  στην  παραλία  του  Πλατύ 
Γιαλού  που  μέσα  σε  δυο  χρόνια  έχε ι  χαθε ί  ένα  μεγάλο  κομμάτι  της 
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παραλίας.  Αυτό  δεν  ε ίναι  ευθύνη  κα ι  δεν  ε ίναι  συνέπεια  μιας 
αναποτελεσματικής  λε ιτουργίας  ενός  θεσμού  που  πρέπει  να  ελέγχε ι  όχ ι  τον 
τύπο των μελετών και  των έργων αλλά την  ουσία;

Τέτοια  παραδε ίγματα  έχουμε  πάρα  πολλά  κα ι  περιμένω  από  την 
περιφέρεια  να  κάνει  μια  αξιολόγηση  της  μέχρι  τώρα  εμπειρ ίας  που  ο ι 
υπηρεσίες  δεν  έχουν  επαρκή  στελέχωση  αλλά  και  που  δεν  έχουν 
ουσιαστική επάρκε ια στο να ελέγξουν τ ις μελέτες.  

Παράδειγμα,  εγώ  θεωρώ  αδιανόητο  σε  ένα  τέτοιο  έργο  να  μην 
υπάρχε ι  ακτομηχανική  μελέτη  και  μετά  εκ  των  υστέρων  να  πρέπει  να 
καταβληθεί  κόστος  γ ια  την  μελέτη  του  έργου,  μελέτη  αποκατάστασης  και 
πολλές  εκατοντάδες  χ ιλ ιάδες  ευρώ  για  να  γίνουν  έργα  για  να  δ ιορθωθεί  το 
έργο.  Αυτό  το  ξέρουμε  ότι  γ ίνετα ι  σε  πάρα  πολλές  περιοχές  της  χώρας  μας 
σε πολλά έργα.

Άρα  λοιπόν  πρέπει  η  περ ιφέρεια  να  οργανωθεί  με  έναν  σύγχρονο 
τρόπο,  πρέπει  να  ε ίναι  αποτελεσματικές  ο ι  υπηρεσίες  της  κα ι  να  δούμε  που 
υπάρχε ι  ανάγκη  γ ια  να  γ ίνοντα ι ,  να  βελτ ιωθεί  η  ικανότητα  του προσωπικού, 
η  εκπαίδευση  του  προσωπικού,  τ ι  κενά  υπάρχουν  στην  στελέχωση  για  να 
μπορούν να ελέγξουν έργα.  

Επίσης  ε ίδαμε  κα ι  στην  συζήτηση  που  έγ ινε  γ ια  την  έγκριση  της 
μελέτης  από  το  Πάντειο  Πανεπιστήμιο  ότι  στην  πραγματικότητα  υπάρχε ι 
μικρή  εμπλοκή  της  περ ιφέρε ιας  με  τ ις  υπηρεσίες  της  στην  χάραξη  μιας 
στρατηγικής  γ ια  την  βιωσιμότητα,  πολύ  περισσότερο  που  σήμερα  η 
περιφέρεια  πρέπει  να  χαράξει  μ ια  στρατηγική  και  γ ια  το  μεσοπρόθεσμο 
διάστημα του 2020 αλλά και  το μακροπρόθεσμο δ ιάστημα του 2050.

Ήμουνα  σε  ένα  συνέδριο  στο  Βερολίνο  κα ι  εντυπωσιάστηκα  από  το 
χάσμα  που  υπάρχει  μεταξύ  της  ελληνικής  πραγματικότητας  και  της 
ευρωπαϊκής.  Ξέρουν  που  πάνε,  ξέρουν  που  θέλουν  να  πάνε,  ξέρουν  ποια 
εργαλε ία  έχουν,  εμείς  ακόμα  συζητάμε  με  βάση  έργα,  με  βάση 
απορροφητικότητες κα ι  τα  λοιπά,  δεν  ξέρουμε όμως που πάμε.  

Το  τρ ίτο  που  ε ίνα ι  πολύ  σημαντικό  ε ίναι  ότι  δ ιαμορφώνοντα ι 
διαφορετ ικοί  κοινωνικοί  όροι  μέσα  από  αυτή  την  μεγάλη  κρ ίση  που 
υπάρχε ι .   Η  Περιφέρεια  θα  λάβε ι  υπόψη  αυτή  την  μεγάλη  κρ ίση;  Θα 
προσαρμόσει  τ ις  στρατηγικές  της  ή  θα  συνεχίσε ι  απλώς  να  λέει  πόσα  έργα 
μπορούμε να πάρουμε από το ΕΣΠΑ;  

Δεν  ε ίναι  πλέον  αυτές  οι  συνθήκες.  Βλέπουμε  να  εκρήγνυτα ι  η 
ανεργία,  θα  φτάνε ι  στο  15,  στο  20%,  να  καταλαμβάνει  το  Νότιο  Αιγαίο  την 
πρώτη  ή  από  τ ις  πρώτες  θέσεις  ανεργίας  επομένως  πρέπει  να 
προσαρμόσουμε τ ις δομές κα ι  την  αποτελεσματικότητα της περιφέρε ιας.  

Αυτά  όλα  πρέπει  να  τα  λάβουμε  υπόψη  γ ια  να  μπορέσουμε  να 
μιλήσουμε  για  την  ουσιαστική  επάρκε ια  της  περιφέρειας  αλλ ιώς  θα  μιλάμε 
για τα τυπικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κ .  Χρυσόγελο,  ο κ .  Χατζηιωάννου έχει  τον  λόγο.
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Κος ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ:
Θα  πρότεινα  στο  επόμενο  Περιφερειακό  Συμβούλιο  επε ιδή  ε ίναι  πολύ 
σημαντ ικό  να  ξέρουμε  η  ενδιάμεση  διαχειρ ιστ ική  αρχή  τ ι  παραδίδει ,  ε ίναι 
πάρα  πολύ  σημαντ ικό  γ ια  να  έχουμε  το  αποτύπωμα  της  παρούσας 
κατάστασης,  που  έχουμε  νομικές  δεσμεύσεις,  που  έχουμε  στέρηση  πόρων, 
ε ίναι  πολύ  σημαντικό  γ ια  να  ξέρουμε  και  τ ις  ευθύνες  που  θα  έχε ι  πλέον  η 
αιρετή περιφέρεια στην  περαιτέρω υλοποίηση του προγράμματος.  

Είναι  εξαιρετικά  σημαντικό  επίσης  από  τώρα,  δηλαδή  από  την 
επόμενη  συνεδρίαση  όλοι  μαζ ί  να  θέσουμε  τους  προβληματισμούς  κα ι  τ ις 
στοχεύσεις  μας  στην  επικε ίμενη  αναθεώρηση  του  προγράμματος  που  το 
θεωρώ καταλυτ ικό γ ια  την  περαιτέρω πορεία του.

Έχε ι  σημασία  να  ξέρουμε  έστω  ακροθιγώς  σε  πρώτο  βήμα  από  ποιο 
άξονα  σε  ποιον  θα  μεταφέρουμε  ανάλογα  βέβαια  κα ι  με  την  νομική 
δυνατότητα  χρήματα,  ποια έργα  αυτή την  στιγμή  ε ίναι  μεν  ενταγμένα,  έχουν 
νομική  δέσμευση  αλλά  βλέπουμε  ότ ι  δεν  προχωρούν  για  χ ίλ ια  προβλήματα 
και  ένα  πολύ  σημαντ ικό  τρί το  ζήτημα,  άρα  θεωρώ  ότι  πρέπει  να  ε ίναι  η  
ενδιάμεση  διαχειρ ιστ ική  αρχή  στο  επόμενο  Περιφερειακό  Συμβούλιο  γ ια  να 
μας  παραδώσει  στην  ουσία  το  τ ι  δ ιαχειρ ίζεται  μέχρι  τώρα  και  ένα  κυρίαρχο 
ζήτημα  που  εδώ  φαίνεται  ένα  σημείο  υστέρησης  της  τρέχουσας  περιόδου 
ε ίναι  ο  Άξονας  4  που  αφορά  στα  μικρά  νησιά  όπου  η  περιφέρε ια  έχει  κα ι 
την  ευθύνη  της  στήριξης  των  τελικών  ωφελουμένων  των  Δήμων  κάτω  από 
4.000  κατοίκους  που  δεν  διαθέτουν  στελεχωμένες  υπηρεσίες  έχουμε 
αναλάβει  εμείς σύμφωνα με τον  νόμο  την  υποστήριξή τους κα ι  εκεί  θα έλεγα 
ότι  ε ίναι  και  η  Λυδία  Λίθος   της  συνολικής  προσπάθειας  μια  που  στα  νησιά  
αυτά θα κριθεί  η  αποτελεσματικότητα της περ ιφέρειας και  όχι  στα μεγάλα.  

Άρα  αυτά  τα  τρ ία  ζητήματα  κα ι  εγώ  δεν  ξέρω  εάν  θα  μπορούσαμε  να 
ε ίχαμε  και  εκπροσώπους  των  μικρών  νησιωτών,  μ ιλάμε  των  Δήμων  των 
μικρών  νησιών  από  αυτούς  που  θα  υποστηρίξουμε  δ ιότ ι  έχε ι  πολύ  μεγάλη 
σημασία  να  συμφωνήσουμε  στο  τ ι  παραλαμβάνουμε,  πως  οργανώνουμε  την 
περαιτέρω διαδικασία,  πώς αναθεωρούμε,  πως υλοποιούμε.

Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Μακρυωνίτης να απαντήσει .
Κος ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ:
Στην  κυρία  Καφαντάρη  θέλω  να  πω  ότ ι  δεν  ε ίνα ι ,  η  Περιφέρεια  ε ίναι 
επαρκής  με  όλη  την  σημασία  της  λέξης.  Το  ότι  υπάρχουν  προβλήματα  στις 
υπηρεσίες ,  υπάρχουν.  Υποστελέχωση  υπάρχει .  Αυτό  δεν  σημαίνει  όμως  ότ ι 
δεν έχουμε επάρκε ια να υλοποιήσουμε κάποια έργα.  

Οι  συγκεκρ ιμένες  υπηρεσίες  που  πιστοποιούνται  έχουν  την  επάρκεια 
που  απαιτε ίται  τουλάχιστον  σύμφωνα  με  τον  νόμο  γ ια  να  πιστοποιηθε ί .  Δεν  
μας κάνουν  χάρη δηλαδή που μας πιστοποιούν.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Ευχαριστούμε  τον  κ .  Μακρυωνίτη.  Ο  Αντ ιπερ ιφερε ιάρχης  ο  κ .  Πουσσαίος 
έχει  τον  λόγο.
Κος ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ:
Θέλω  τον  λόγο  να  προσθέσω  σε  αυτά  τα  οποία  αναφέρθηκαν  για  να  μην 
επαναλαμβάνω  δυο  πράγματα  τα  οποία  θεωρώ  πάρα  πολύ  σημαντ ικά.  Το 
ένα  αφορά  ακριβώς  την  διοργάνωση  των  τεχν ικών  υπηρεσιών  στην 
Περιφέρε ια  έτσι  ώστε  πραγματικά  να  εξυπηρετηθούν  αυτοί  ο ι  στόχοι  και 
ιδ ια ί τερα  οι  ανάγκες  οι  οποίες  παρουσιάζοντα ι  γ ια  την  υποστήριξη  των 
μικρών νησιών.

Έχουμε  λοιπόν  δρομολογήσει  με  τ ις  υφιστάμενες  παρουσίας 
μηχανικών  και  άλλων  ε ιδικοτήτων  την  δημιουργία  ενός  τμήματος  το  οποίο 
θα  υποστηρίζε ι  τα  μικρά νησιά  κατ ’  αποκλειστ ικότητα  καθώς  επίσης  και  ένα 
τμήμα  κατ ’  αντ ιστοιχ ία  με  την  Δωδεκάνησο  μελετών.  Να  μπορέσουμε  να 
περιορίσουμε  όσο  γίνεται  και  να  εξαλείψουμε,  θα  έλεγα,  την  ανάθεση 
μελετών προς τα έξω.

Επίσης  πρέπει  να  λάβουμε  υπόψη  μας  ότι  η  σύμβαση  η  οποία  τρέχε ι 
με  την  Αιγαίο  ΕΠΕ  μέχρι  το  τέλος  του  χρόνου  που  υποστηρίζε ι  ουσιαστικά 
με  τεχνικά  δελτία  κα ι  άλλων  ε ιδών  παρεχόμενες  υπηρεσίες,  θα  πρέπει  να 
υποκατασταθε ί  με  προσωπικό  το  οποίο  θα  προέλθε ι  μέσα  από  τ ις 
υπηρεσίες  τ ις  δ ικές  μας.  Είνα ι  κα ι  αυτό  ένα  ζητούμενο.  Τα  έχουμε  υπόψη 
σοβαρά  λάβει  αλλά  όμως  θέλω  να  υπενθυμίσω και  την  αναγκαιότητα  πλέον 
προβληματισμού  όπως  και  στο  παρελθόν  έχε ι  συζητηθεί  προετοιμασίας  γ ια 
την  επόμενη  προγραμματική  περίοδο  μετά  το  2013.  Δεν  ε ίνα ι  μόνο  η 
αναθεώρηση  η  οποία  επίκε ιται  το  αμέσως  επόμενο  διάστημα  αλλά  ε ίναι  κα ι  
η  προετοιμασία  γ ια  την  επόμενη  προγραμματική  περ ίοδο  που  πρέπει  να 
μας απασχολήσει .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κ .  Πουσσαίο.  Ο κ.  Βαρκάς πολύ σύντομα.
Κος ΒΑΡΚΑΣ:
Κύριε Πρόεδρε  άκουσα τ ις  τοποθετήσεις των  προηγούμενων.  Θέλω απλά να 
πω,  να  συμπληρώσω  ότι  όπως  ε ίνα ι  γνωστό  ο ι  περιφερε ιακές  ενώσεις 
δήμων  και  κοινοτήτων  ακόμα  δεν  έχουν  συσταθεί .  Ο ρόλος  της  Περιφέρε ιας 
πιστεύω  εγώ  που  αναλαμβάνε ι  το  ΕΣΠΑ  δεν  ε ίναι  κανένας  άλλος  αλλά  ο 
κυρίαρχος  που  ε ίναι  η  ι εράρχηση,  η  αναγκαιότητα  των  έργων  και  ο  
προγραμματισμός.  Δηλαδή  επειδή  ε ίνα ι ,  ξέρουμε  ότ ι  ήδη  ε ίνα ι 
κουτσουρεμένο  το  πρόγραμμα,  γ ια  το  ε ιδικό  πρόγραμμα δεν  ξέρουμε  τ ίποτα 
εάν,  από ότι  όμως γνωρίζουμε το  κράτος δεν  έχει  λεφτά,  πιθανότητα δεν  θα 
γίνε ι  κα ι  αυτό  κα ι  δεν  θα  υλοποιηθεί ,  άρα  δεν  ξέρουμε  επίσης  τ ι  έχει  
δ ιαχειρ ιστεί  μέχρι  τώρα,  τ ι  θα βρούμε,  αυτό που ε ίπε ο κ .  Χατζηιωάννου,  τ ις  
νομικές  δεσμεύεις  κα ι  αργά  προχωράμε  σε  εξέλ ιξη  και  τα  λοιπά,  άρα  τ ι  
μένε ι ;  Υποψιαζόμαστε λοιπόν ότ ι  θα ε ίναι  πολύ λίγα τα λεφτά.  

Ο  δημοκρατικός  προγραμματισμός  που  υπήρχε  παλαιότερα  κα ι 
γνωρίζουμε  εμε ίς  στα  Δωδεκάνησα  που  ήταν  η  κοινή  Επιτροπή  μεταξύ 
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τοπικής  ένωσης  δήμων  και  κο ινοτήτων  κα ι  νομαρχίας,  δεν  ξέρω  στ ις 
Κυκλάδες  τ ι  γ ινόταν,  αυτό  δεν  πρέπει  να  γ ίνε ι  γ ια  να  έχουμε  εμε ίς  μαζ ί  
βέβαια  με  τ ις  περ ιφερειακές  ενώσεις  δήμων  τις  καινούργιες  ποια  έργα  θα 
προηγηθούν,  ποια έργα ε ίναι  αναγκαία,  ποια ε ίνα ι ώριμα,  ποια όλα αυτά;  

Άρα  με  αυτή  την  έννοια  ε ίνα ι  αναγκαίο  πολύ  γρήγορα,  πολύ  σύντομα 
στην  πρώτη  συνεδρίαση  κιόλας  για  να  ξέρουμε  από  την  1 η  Ιουλίου  τ ι 
γ ίνεται ,  να  μην  χάσουμε  χρόνο  και  να  γνωρίζουμε  τ ι  γ ίνετα ι  κα ι  εμείς  κα ι  οι  
Δήμοι  κατ ’  επέκταση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  τον  κ .  Βαρκά.  Νομίζω  ότ ι  εγκρίνουμε  την  πρόταση  υποβολής 
του  φακέλου  επικαιροποίησης  της  Διαχειρ ιστ ικής  Επάρκε ιας  της 
Περιφέρε ιας  Νοτίου  Αιγαίου  κατά  πλειοψηφία.  Δεν  ψηφίζε ι  η  κυρ ία 
Καφαντάρη.
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Εμείς  λέμε  λευκό  κα ι  συμφωνούμε  στο  να  μεταφερθεί  η  συζήτηση αναλυτικά 
ακριβώς επε ιδή δεν  έχουμε αρκετές πληροφορίες σε άλλη συνεδρίαση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε πολύ.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθμ. Απόφασης 40/2011

Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Η πρόταση που έβαλε  ο  Αντώνης  που  λέει  ότι  στην  επόμενη  συνεδρίαση  να 
συζητηθε ί ,  το  ε ίπε  κα ι  ο  Περιφερε ιάρχης  και  θα  έλεγα  να  προστεθεί  ότι  με 
πρόσκληση  κα ι  των  μικρών  νησιών  ώστε  να  υπάρχει  ουσιαστική 
διαβούλευση.  Δεν  υπάρχει  ακόμα  Επιτροπή  Διαβούλευσης  θα  ε ίναι 
ουσιαστικό εργαλε ίο και  έπρεπε να έχει  γ ίνε ι  μέχρ ι  31 Μάρτη.  

Άρα  το  βάζω  και  εγώ  ως  πρόταση  κα ι  νομίζω  ότ ι  μπορούμε  ομόφωνα 
να  αποφασίσουμε  ότι  στην  επόμενη,  το  έχουν  βάλε ι  κα ι  άλλοι  και  η  κυρία 
Καφαντάρη,  άρα  νομίζω ότ ι  πρέπει  να  υπάρχε ι  απόφαση  ώστε  πράγματι  να 
δρομολογηθε ί…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Περιφερε ιάρχης έχε ι  τον  λόγο.  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Επί  του  τελευταίου.  Εμε ίς  θα  παραλάβουμε  από  1 η ς  Ιουλ ίου  όλη  αυτή  την 
διαδικασία.  Άρα  πρώτα  εμε ίς  θα  παραλάβουμε  κα ι  μετά  στην  πορε ία  ήδη 
ξεκ ινάει  μ ια  διεργασία  θα  δούμε  πως  θα  πορευτούμε  με  τ ις  αντίστοιχες 
ενώσεις  ή  την  ένωση  ή  τ ις  ενώσεις,  γ ιατ ί  η  Περιφέρε ια  Ένωση  Δήμων  κα ι 
Κοινοτήτων  από  ότι  φαίνεται  θα  αποτελεί τα ι  και  από  δυο  άλλες  μ ικρότερες 
ενότητες  Κυκλάδων  και  Δωδεκανήσου,  θα  δούμε  πως  θα  πορευτούμε  μαζί 
τους.  Αλλά  πρώτα  πρέπει  εμε ίς  σαν  Περιφερειακό  Συμβούλιο  να 
συζητήσουμε  τ ι  παραλαμβάνουμε  κα ι  από  εκεί  κα ι  ύστερα  θα  πορευτούμε. 
Όχι στην  επόμενη συνεδρίαση εκείνη.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Να  δούμε  πρώτα  τ ι  θα  παραλάβουμε  κα ι  μετά  θα  γίνε ι  συζήτηση. 
Ευχαριστούμε τον  κ .  Περιφερειάρχη.  
Κος                        :  
Άρα  συμφωνούμε  να  γ ίνε ι  η  συνεδρίαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  με 
αυτό το  θέμα,  να γίνε ι  ενημέρωση από την  Διαχειρ ιστική Αρχή.  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Με  συγχωρείτε.  Κάθε  μήνα,  τέλος  του  μηνός  συνεδριάζουμε.  Τέλος  του 
μηνός  σημαίνει  ότ ι  μετά  από  λίγες  ημέρες  θα  ξέρουμε  τ ι  παραλαμβάνουμε.  
Θα  έρθε ι  η  Διαχειρ ιστική  Αρχή,  θα  μας  ενημερώσει  αυτό  εκε ίνο  το  άλλο, 
που βρισκόμαστε  και  τα  λοιπά.
Κος                        :  
Άρα συμφωνούμε όλοι .
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Απλώς  διαφωνούμε  στο  να  φωνάξουμε  τους  Δήμους  και  τ ις  Κοινότητες  και  
τα  μικρά νησιά και  τους φορε ίς  να έρθουν….
Κος                        :  
Μου  επιτρέπετε;  Εγώ  έκανα  την  εξής  παρατήρηση.  Είπα  ότ ι  επε ιδή  έχουμε 
ένα  ζήτημα  πάρα  πολύ  σημαντικό  της  υλοποίησης  των  πράξεων  για  τα 
νησιά  κάτω από 4.000  κατοίκους  στο  τ ι  παραλαμβάνουμε  ένας  εκπρόσωπος 
από τα  μικρά  νησιά  και  έχουμε  εκπροσώπους  που  έχουν  κα ι  μια  περαιτέρω 
γνώση  στα  ζητήματα,  απλώς να  παρίσταται  να  ακούσει  τ ι  παραλαμβάνουμε. 
Εγώ το  ε ίπα για την  συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης στην  λει τουργία μας.  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Εάν  καλέσουμε  εκπρόσωπο  από  τα  μικρά  νησιά  θα  πρέπει  να  καλέσουμε 
και  όλους  όσους  δ ιαχειρ ίζοντα ι  πόρους  τους  ΕΣΠΑ.  Να  παραλάβουμε  εμε ίς 
και  ενδεχομένως στην  συνέχεια θα τους καλέσουμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Η  κυρία  Κυπραίου  κα ι  ολοκληρώνουμε  το  θέμα  γιατ ί  νομίζω  ότ ι  δόθηκαν  οι  
εξηγήσεις .  
Κα ΚΥΠΡΑΙΟΥ:
Κύριε  Πρόεδρε  εάν  το  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  όντως  γ ίνε ι  στην  Κω,  εάν 
αποφασίσουμε στην  συνέχε ια , παράκληση θερμή κα ι  δεδομένου ότ ι  εμε ίς θα 
πρέπει  να  παραλάβουμε  πρώτα  από  την  Διαχειρ ιστική  Αρχή  τον  Ιούλ ιο  να 
μην  μπει  αυτό  το  θέμα  γιατ ί  γ ια  μας  τους  Κώους  προέχε ι ,  ε ίναι  με ίζον  τα 
προβλήματα  που  έχουν  προκύψει  στ ις  δομές  υγείας  και  στην  συνέχε ια  θα 
πρότε ινα  να  σταλε ί  επιστολή  στον  υπουργό  Υγε ίας  από  τον  Περιφερειάρχη 
και  τον  Πρόεδρο να ε ίναι  παρών.  

Άρα  αντ ιλαμβάνεστε  εάν  σε  μ ια  τέτο ια  περίπτωση  έρθε ι  ο  υπουργός 
και  αναλωθούμε  στα  θέματα  υγε ίας  της  Περιφέρειας  να  πούμε  αλλά  να  το 
εξε ιδικεύσουμε γ ια  την  Κω μια κα ι  θα ε ίμαστε  στο  νησί  του Ιπποκράτη,  αυτό 
ε ίναι  με ίζον  και  εάν  προσκαλέσουμε  παράλληλα και  τους  εκπροσώπους των 
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μικρών  νησιών  γ ια  να  συζητηθεί  το  θέμα  αντιλαμβάνεστε  ότ ι  ε ίναι  λ ίγο  
δύσκολο.

Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε την  κυρ ία Κυπραίου.  Ο κ.  Περ ιφερειάρχης.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Νομίζω  ότι  γ ίνεται  δεκτή  η  ε ισήγηση  του  κ.  Μακρυωνίτη.  Επαναλαμβάνω 
προς  όλους  τους  περ ιφερειακούς  συμβούλους  γιατ ί  μετά  γίνεται  διάλογος 
και  χάνουμε  την  αυτή,  θα  ανοίγει  κατάλογος  σε  κάθε  θέμα  ομιλητών.  Θα 
σας  δώσω  τον  λόγο  αλλά  θέλω  γ ιατί  αυτό  δεν  θα  ξαναγίνει  σε  άλλο  θέμα. 
Θα ανοίγει  κατάλογος  για να μην γ ίνετα ι  δ ιάλογος.
Κος ΔΑΔΑΟΣ:
Εγώ  ήθελα  να  βοηθήσω.  Μετά  την  συγχώνευση  των  δυο  Νομαρχιών  ε ίναι 
τυπικό  το  κομμάτι ,  αυτό  το  θέμα  που  φέραμε  σήμερα.  Είναι  υποχρεωτική  η 
επικαιροποίηση.  Αυτό  που  κάνουμε  ε ίναι  έτσι .  Τώρα  το  τ ι  θα  προκύψει  κα ι 
τ ι  θα παραλάβουμε την  1 η  Ιουλίου θα συζητηθε ί…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συμφωνούμε.  Αυτό ε ίπαμε.  Προχωράω στο επόμενο θέμα.  

ΘΕΜΑ 3      ο       :  
Υποβολή πρότασης ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007 -2013» του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος,  Ενέργειας και  Κλιματικής Αλλαγής με θέμα :  «Πιλοτικό 

πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων των Δήμων 
Ανάφης και  Χάλκης»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Αντ ιπερ ιφερειάρχης,  ο κ .  Μακρυωνίτης έχε ι  τον  λόγο.
Κος ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ:
Αγαπητοί  συνάδελφοι  έχετε  ενημερωθεί  ήδη  από  τα  στοιχεία  που  σας 
έχουμε  στείλε ι .  Χθες  μάλιστα  ε ίχαμε  κα ι  μ ια  ημερίδα  σχετικά  το  θέμα.  Θα 
περιγράψω  εν  τάχε ι  την  συγκεκρ ιμένη  πρόταση  η  οποία  περ ιλαμβάνει  την 
ολοκληρωμένη  δ ιαχείρ ιση απορριμμάτων στα δυο νησιά Χάλκη και  Ανάφη.  

Όταν  λέμε  ολοκληρωμένη  δ ιαχείρ ιση  απορριμμάτων  στόχος  μας  ε ίναι 
στα  δυο  αυτά  νησιά  να  περ ιορίσουμε  το  υπόλε ιμμα  των  απορριμμάτων  σε 
μονοψήφιο  αρ ιθμό.  Αυτό  ε ίνα ι  ένας  μεγάλος  στόχος,  πιστεύω  ότι  θα  τον 
πετύχουμε  υλοποιώντας  τ ις  δράσεις  έτσι  όπως  περιλαμβάνονται  στην 
πρόταση  και  συγκεκρ ιμένα.  Καταρχήν  η  πρόταση  και  το  τεχνικό  δελτίο  που 
υποβάλλαμε στην  Διαχειρ ιστική Αρχή περιλαμβάνει  τέσσερα υπο-έργα.  
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Το  πρώτο  υποέργο  αφορά  την  ενημέρωση  και  την  ευαισθητοποίηση. 
Αυτό  που  ξεχωρίζε ι  σε  αυτή  την  πρόταση  ε ίναι  ότ ι  εκτός  τους  συνήθεις 
τρόπους  ενημέρωσης  και  ευαισθητοποίησης  επιπλέον  θα  υπάρχει  ε ιδ ικός 
σύμβουλος  ο  οποίος  γ ια  έξ ι  μήνες  με  τετράωρη απασχόληση  θα  ενημερώνει  
σπίτ ι -σπίτ ι  τους  κατοίκους  των  μικρών  αυτών  νησιών.  Πιστεύουμε  ότ ι  θα 
ε ίναι  καθοριστ ικός  ο  ρόλος  του  αφού  δεν  θα  κάνε ι  απλά  ενημέρωση,  θα 
μπορεί  να  συνεργάζετα ι  με  τους  πολίτες,  να  ελέγχει  τα  απορρίμματα  και  να  
τους καθοδηγε ί .

Το  δεύτερο  υποέργο  περιλαμβάνει  την  κομποστοποίηση.  Την 
λιπασματοποίηση των  οργανικών  απορριμμάτων.  Τα οργανικά  απορρίμματα 
ε ίναι  περίπου  το  40%  κατά  βάρος  των  απορριμμάτων  των  οικ ιακών.  Εάν 
αυτό  το  κομμάτι  δεν  φτάσει  στο  υπόλε ιμμα  νομίζω  ότι  ε ίναι  ένα  μεγάλο 
επίτευγμα.  Αυτό  θα  το  πετύχουμε  με  τρεις  δράσεις.  Η  μια  δράση 
περιλαμβάνει  την  δ ιανομή  οικ ιακών  λ ιπασματοποιητών  στα  σπίτ ια,  ε ίναι  ο ι 
μικροί  κάδοι  των  200  λί τρων  κομπόστ  που  ο ι  νοικοκυρές  ρ ίχνουν  εκεί  όλα 
τα  οργανικά.  Δεν  ε ίναι  τ ίποτα  άλλο  δηλαδή  από  τον  παλαιό  λάκκο  που 
ε ίχαν στα αγροτικά σπίτ ια κατά το  παρελθόν.

Επιπλέον  για  τ ις  ταβέρνες  κα ι  γ ια  όσα  σπίτ ια  δεν  μπορούν  να 
χρησιμοποιήσουν  τέτοιο  λ ιπασματοποιητή  επε ιδή  δεν  θα  έχουν  μια  αυλή  ή 
ένα  χώμα,  θα  προμηθευτούμε  μεγάλο  λιπασματοποιητή  συνεχούς 
λει τουργίας  που  εκε ί  θα  ρίχνονται  όλα  τα  οργανικά  απορρίμματα  από  τ ις 
ταβέρνες  και  αυτών  που  ε ίπα  πριν,  θα  λιπασματοποιούντα ι  και  το  λ ίπασμα 
θα χρησιμοποιε ί ται  από τον  Δήμο σε κοινόχρηστους χώρους.

Σε  αυτή  την  δράση  περιλαμβάνετα ι  και  η  προμήθε ια  ενός 
κλαδοτεμαχιστή  γ ιατί  τα  κλαδέματα  αποτελούν  μεγάλο  όγκο  απορριμμάτων 
και  μπορούν  κάλλιστα  να  μετατραπούν  σε  λίπασμα,  σε  εδαφοβελτ ιωτικό  και  
να συμβάλουν στην  λιπασματοποίηση των  άλλων οργανικών.  

Το  τρί το  υποέργο  περιλαμβάνει  την  ανακύκλωση.  Γ ια  την 
ανακύκλωση  δεν  χρε ιάζεται  να  πούμε  πολλά  πράγματα.  Η  Σύρος  ε ίνα ι  ένα 
λαμπρό παράδειγμα.  Χθες στην  ημερίδα οι  δυο καθηγητές  αναφέρθηκαν  στα 
αποτελέσματα  της  Σύρου.  Είμαστε  πραγματικά  όχι  μόνο  σε  πανελλαδικό 
επίπεδο  η  Σύρος  αλλά  ίσως  και  σε  πανευρωπαϊκό  παράδειγμα,  έχουμε 
ξεπεράσει  τα ποσοστά του 30%.

Η  ανακύκλωση  θα  γ ίνετα ι  με  τον  εξής  τρόπος.  Καταρχήν  θα 
μοιραστούν  στα  σπίτ ια  τέσσερις  σακούλες  δ ιαφορετικού  χρώματος,  στις 
τρεις  θα  μπαίνουν  τρεις  ομάδες  ανακυκλώσιμων  υλικών,  γυαλί ,  χαρτί  κα ι 
συσκευασίες και  η  άλλη  θα  ε ίναι  γ ια  το  υπόλειμμα.  Αυτά  θα  μαζεύοντα ι  από 
τ ις  υπηρεσίες  του  Δήμου,  θα  ελέγχοντα ι  με  τον  σύμβουλο  που  σας ε ίπα,  θα 
πηγαίνουν  σε  ε ιδικά  κοντέ ινερ,  εκεί  θα  συμπιέζονται  με  ε ιδικά  μηχανήματα 
πρέσες  και  θα  παραλαμβάνε ι  η  ετα ιρεία  ανακύκλωσης  με  την  οποία  ήδη 
έχουμε  έρθε ι  σε  επαφή  και  θα  υπογράψει  σύμβαση  γ ι ’  αυτά  τα  δυο  νησιά, 
όπως τουλάχιστον  δεσμεύτηκε  ο διευθύνοντας σύμβουλος ο κ .  Ραζής.  
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Όλα  τα  άλλα  ανακυκλώσιμα  υλ ικά,  λάδι ,  μπαταρίες,  ελαστικά  θα 
ακολουθείται  η  συνήθης  πρακτική  που ακολουθε ίται  σε  όλη  την  Ελλάδα .  Γ ια 
τα  ρούχα  που  αποτελούν  ένα  μη  ανακυκλώσιμο  υλικό  θα  ενεργοποιήσουμε 
φιλανθρωπικές  οργανώσεις  το  παράδε ιγμα  της  Σύρου  με  την  Κάριτας  ε ίναι 
και  αυτό  λαμπρό.  Μεγάλη  ποσότητα,  τεράστιος  όγκος  ε ιδών  ένδυσης 
διατίθενται  σε  απόρους  μέσω  αυτής  της  οργάνωσης  την  οποία  θα 
αξιοποιήσουμε κα ι  όλες οργανώσεις  στα νησιά.  

Βέβαια  βασικός  στόχος  ε ίναι  η  με ίωση  παραγωγής  απορριμμάτων. 
Εάν  πετύχουμε  να  μειώσουμε  τα  απορρίμματα  σε  σημαντικό  βαθμό  νομίζω 
ότι  καταφέρνουμε  το  επιθυμητό.  

Μια  δράση  για  την  με ίωση  των  απορριμμάτων  ε ίνα ι  αυτή  που  ε ίχε 
εφαρμοστε ί  κατά  το  παρελθόν  και  εφαρμόζεται  ακόμα  στην  Σύρο,  ε ίναι  η 
προμήθε ια  και  εγκατάσταση  μηχανικών  παραγωγής  κα ι  διάθεσης  πόσιμου 
νερού.  

Θα σας πω ότ ι  από το πρώτο μηχάνημα που τοποθετήθηκε  στην  Σύρο 
το  2008  με  μ ια  μελέτη  που  έγ ινε  τον  πρώτο  χρόνο  εξοικονομήθηκαν 
250.000  πλαστικά  μπουκάλια.  Καταλαβαίνετε  λοιπόν  το  τεράστιο  όφελος  το 
περιβαλλοντ ικό  αλλά  κα ι  το  ο ικονομικό  ιδ ια ί τερα  αυτή  την  κρίσ ιμη  περίοδο 
που  δ ιανύει  η  χώρα  μας.  Νομίζω  ότ ι  στους  νησιώτες  ε ίνα ι  μ ια  σπουδαία 
παροχή  δωρεάν  πόσιμο  νερό,  γ ιατ ί  στα  νησιά  μας οι  περισσότεροι  π ίνουμε,  
πίναμε  εδώ  στην  Σύρο  εμφιαλωμένα  νερά  κα ι  αυτό  ε ίναι  το  χαρακτηριστ ικό 
παράδε ιγμα βέβαια.  

Τέτοιου  τύπου  δράσεις  λοιπόν  περ ιορισμού  των  απορριμμάτων  θα 
συμβάλουν στην  με ίωση του όγκου τους.

Όσον  αφορά  τώρα  το  κόστος  της  πρότασης  ε ίναι  περίπου  250.000 
ευρώ για  κάθε  νησί .  Περιλαμβάνε ι  βέβαια όλο  τον  μηχανολογικό  εξοπλισμό, 
press  conta iner ,  πρέσα  γ ια  τα  απορρίμματα,  τους  λιπασματοποιητές,  τους 
οικ ιακούς  κοσμποστοποιητές,  την  ευαισθητοποίηση.  Την  ανάλυση  την  έχετε 
γ ιατ ί  σας έχε ι  σταλεί  με  e-mai l .  

Παράλληλα  σήμερα πρέπει  να  εγκρίνουμε  κα ι  τ ις  σχετ ικές μελέτες,  τ ις 
τέσσερις σχετικές μελέτες των  υποέργων που κα ι  αυτές σας στάλθηκαν  λ ίγο 
βέβαια  καθυστερημένα,  συντάχθηκαν  από  τ ις  τεχνικές  υπηρεσίες  του 
Δήμου.

Προτείνω  λοιπόν  να  εγκρίνουμε  αυτή  την  δράση,  ε ίναι  μ ια  σπουδαία 
δράση,  θα  ε ίναι  ένας  μπούσουλας  την  κρ ίσιμη  αυτή  περίοδο  που  περνάμε 
με  το  τεράστιο  πρόβλημα  διάθεσης  απορριμμάτων,  με  την  σπάθη  της 
ρήτρας  των  προστίμων  να  ε ίνα ι  πάνω  από  τα  κεφάλια  μας  όλων  των 
πολιτών  της  Ελλάδας,  νομίζω  ότι  πρέπει  να  στραφούμε  σε  τέτο ιες  δράσεις 
και  να στηρίξουμε με τον  καλύτερο δυνατό τρόπο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κ .  Αντ ιπεριφερε ιάρχη.  Ανοίγει  κατάλογος για ερωτήσεις .
Κος                        :  
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Παρακαλώ όποιος  θέλει  να  μιλήσει  να  σηκώνει  το  χέρι  κα ι  να  λέε ι  το  όνομά 
του γ ιατί  πολλές  φορές δεν  τους βλέπουμε όλους.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Για  ερωτήσεις  παρακαλώ  πολύ.  Ο  κ.  Παπαμανώλης,  Δαδάος,  Σ ιγάλας.  Ο  κ.  
Παπαμανώλης έχει  τον  λόγο.
Κος ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ:
Ήθελα  να  ρωτήσω  τον  κ.  Μακρυωνίτη  για  ποιο  λόγο  περιλαμβάνει  στον 
Άξονα  3  στον  προϋπολογισμό  του  προγράμματος  κα ι  την  προμήθεια  κάδων 
και  κοντέ ινερ  αφού  ε ίναι  γνωστό  ότι  η  ελληνική  εταιρεία  ανακύκλωσης 
διαθέτει  δωρεάν  κα ι  τους  κάδους  και  τα  κοντέινερ  εφόσον  βέβαια  ο  Δήμος 
υπογράψει  σχετ ική  σύμβαση  με  αυτή  την  ετα ιρεία  η  οποία  εκπροσωπεί  το 
συλλογικό  σύστημα γ ια  την  ανακύκλωση συσκευασιών;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Δαδάος έχει  τον  λόγο.
Κος ΔΑΔΑΟΣ:
Κύριε  Πρόεδρε  αυτό  το  οποίο  πράγματι  σήμερα  ερχόμαστε  να  ψηφίσουμε 
πρέπει  να  ελέγξουμε  και  ε ίναι  ερώτηση,  εάν  ο  σκοπός  κα ι  το  αποτέλεσμα 
ε ίναι  συμβατά  με  την  εκφρασμένη  και  προβλεπόμενη  δ ιαχείρ ιση 
απορριμμάτων  που  προβλέπεται  από  την  περ ιφέρεια.  Εάν  ε ίναι  συμβατό  ο 
σκοπός  και  το  αποτέλεσμα  με  αυτά  τα  οποία  έχει  ψηφίσει  η  περιφέρε ια  και  
οι  υπηρεσίες της περ ιφέρειας. Αυτό πρέπει  να ελεγχθεί .  

Ένα  δεύτερο  θέμα  ε ίναι  αυτό  το  πιλοτικό  πρόγραμμα  το  οποίο 
πράγματι  ε ίνα ι  ένα  προγράμματα  δοκιμαστικό,  εάν  θα  μας  οδηγήσει  σε  κάτι  
εφαρμόσιμο  και  εάν  δίνε ι  λύση  εκτός  και  εάν  υπάρχε ι  κάποια  άλλη 
εναλλακτ ική  λύση  με  λ ιγότερα  χρήματα,  γ ιατ ί  πράγματι  από  ότι  δ ιαβάσαμε 
μισό  εκατομμύριο  ευρώ  θα  πάνε  σε  ένα  πιλοτικό  πρόγραμμα  και  πράγματι  
και  εσείς  γνωρίζετε  και  γνωρίζουμε  όλοι  μας  μισό  εκατομμύριο  ευρώ  δεν 
ε ίναι  λ ίγα  χρήματα  και  ξέρουμε  από  τέτοια  πιλοτ ικά  προγράμματα, 
αγοράζουμε  πέντε  μηχανήματα,  δεκαπέντε  κάδους,  λ ιπασματοποιητές  κα ι 
στο  τέλος  μένε ι  σαν  ιδέα  κα ι  τα  υπόλοιπα  μηχανήματα  κα ι  τα  λοιπά 
σκουριάζουν σε μ ια άκρη.

Εύχομαι  αυτό  το  πιλοτ ικό  πρόγραμμα  να  οδηγήσει  κάπου.  Έχω  όμως 
τ ις επιφυλάξε ις μου.  Θέλω μια απάντηση στα δυο ερωτήματα που έθεσα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Σιγάλας και  μετά θα απαντηθούν όλα μαζί .
Κος ΣΙΓΑΛΑΣ:
Μια βασική  ερώτηση κα ι  π ιστεύω ότι  ο  Αντ ιπεριφερε ιάρχης  θα  πρέπει  να  το 
έχετε  ερευνήσει ,  θα  πρέπει  να  το  έχετε  ψάξει  κα ι  γ ια  μας  ε ίνα ι  το  Α  και  το  
Ω.  

Αυτό  πόσο  θα  κοστίσε ι  το  τετραγωνικό;  Πόσο  θα  χρεώνεται  ο  απλός 
νησιώτης  ο  Αναφιώτης  ή  ο  κάτοικος  της  Χάλκης;  Είνα ι  ανταποδοτικό.  Ο 
σημερινός  εργαζόμενος  που  συνθλίβετα ι  κάτω  από  την  πολιτ ική  αυτή  θα 
έχει  την  δυνατότητα να αντεπεξέλθει ;  Αυτό ε ίναι το ένα.  
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Το  δεύτερο,  τ ι  μέτρα  παίρνονται ;  Γ ιατί  όλα  αυτά  τα  πιλοτικά  και 
έχουμε  μια  σχετ ική  εμπειρ ία  όλοι  μας,  έχουμε  ζήσει  π ιλοτ ικά  κα ι  πιλοτικά. 
Στην  αρχή τα  χε ιροκροτούμε,  τα  στέλνουμε  στα  ουράνια κα ι  ξαφνικά  ύστερα 
που έρχεται  η λυπηρετή αφού τα πάρουν οι  Δήμοι  αρχίζουμε τ ις αυξήσεις.

Ήδη  ξέρετε  ότι  υπάρχουν  Δήμοι  που  έχουν  αυξήσει  τα  τέλη 
καθαριότητας μέχρι  και  40% έτσι  εν  ψυχρώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κ .  Σ ιγάλα,  ο κ .  Μακρυωνίτης έχε ι  τον  λόγο.
Κος ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ:
Να  ξεκινήσω  από  την  τελευταία  ερώτηση  και  θα  συνεχ ίσω  μια  και  ε ίναι 
πρόσφατη.  Καταρχήν  πρέπει  να  πω  ότι  η  ανακύκλωση  δεν  βαραίνε ι  τους 
χρήστες  ανταποδοτικά,  βαραίνε ι  τ ις  εταιρείες  που  παράγουν  τα 
ανακυκλώσιμα  υλικά  και  ε ίναι  πολύ  σημαντ ικό  να  στραφούμε  ώστε  όλα  τα 
απορρίμματα που μπορούν να ανακυκλωθούν να ανακυκλώνονται .

Το  κόστος  δηλαδή  της  ανακύκλωσης,  της  μεταφοράς  των 
ανακυκλώσιμων  από  την  Χάλκη  ή  την  Ανάφη  στο  κέντρο  στο  ΚΔΑ  ή  στο 
Κέντρο  Διαλογής  των  Ανακυκλώσιμων  Υλικών  δεν  θα  βαρύνει  τους 
νησιώτες.  Πρέπει  να  ε ίναι  στόχος  μας  να  γεν ικευτεί  η  ανακύκλωση.  Νομίζω 
ότι  απάντησα σε αυτό που ρωτήσατε.  

Όσον  αφορά  τον  κ .  Παπαμανώλη,  γ ιατ ί  κοντέ ινερς  κα ι  όλα  αυτά, 
πρέπει  να  σας πω καταρχήν  κ.  Παπαμανώλη  ότι  πλέον  η  Ελληνική  Εταιρε ία 
Αξιοποίησης  Ανακυκλώσιμων  Υλικών  δεν  υπογράφει  πλέον  συμβάσεις 
επειδή  υπάρχει  ένα  τεράστιο  πρόβλημα  με  το  πώς  κατανέμεται  το  τέλος 
ανακύκλωσης.  

Επειδή  το  πρόγραμμα  αυτό  ε ίναι  π ιλοτ ικό  και  ε ίχαμε  επαφή  με  τον  κ .  
Ραζή,  τον  δ ιευθύνοντα  σύμβουλο  δεσμεύτηκε  λόγω  του  μικρού  όγκου  των 
ανακυκλώσιμων  υλ ικών  να  υπογράψει  σύμβαση  με  αυτές  τ ις  προϋποθέσε ις 
που θέσαμε.  

Βέβαια  να  μην  μιλήσουμε  για  υποχρεώσεις,  σκοπός  μας  ε ίνα ι  να 
μπορέσουμε να λύσουμε το  πρόβλημα.

Όσον  αφορά  το  κόστος  αυτής  της  δράσης  δεν  ε ίναι  μεγάλο  το  κόστος 
γιατ ί  θα  δεί τε  αναλυτικά  τον  εξοπλισμό  που  προμηθευόμαστε,  εάν 
σκεφτούμε  και  εάν  τον  συγκρίνουμε  και  με  το  κόστος  των  30.000  ευρώ 
ημερησίως ανά ανεξέλεγκτο ΧΑΔΑ.  Πρέπει  να τα συγκρίνουμε όλα αυτά.  

Πιστεύω  ότ ι  ε ίναι  μια  δράση  η  οποία  θα  πρέπει  να  επεκταθεί  και  στα 
άλλα  νησιά.  Είναι  η  μόνη  λύση.  Δεν  θα  έχουμε  άλλη  λύση.  Μετά  από  δέκα 
χρόνια  πιστεύω ότι  θα  μιλάμε  όλοι  μόνο  για  ανακύκλωση  κα ι  ολοκληρωμένη 
διαχείρ ιση  απορριμμάτων.  Αυτό  βέβαια  έπρεπε  να  ε ίχε  γ ίνε ι  πολλά  χρόνια 
πριν και  όχι  σήμερα όμως ποτέ δεν  ε ίναι  αργά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  τον  κ .  Μακρυωνίτη.  Ποιο ι  συνάδελφοι  θέλουν  να 
τοποθετηθούν;  Ανοίγε ι  κατάλογος  γ ια  τοποθετήσε ις .  
Κος                        :  
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Εγώ  δεν  πήρα  απάντηση.  Εγώ  μίλησα  για  σκοπό  και  αποτέλεσμα  εάν  ε ίνα ι 
συμβατά  με  τ ις  αποφάσεις  που  έχει  η  Περ ιφέρεια  όσον  αφορά  την 
διαχείρ ιση  των  απορριμμάτων.  Είνα ι  συμβατά  για  δεν  ε ίνα ι ;  Πρέπει  να 
καταγραφεί  πρώτον  και  δεύτερον,  ε ίπα  εάν  υπάρχει  εναλλακτ ική  πρόταση 
πέρα  από  αυτή  που  κατατ ίθετα ι  σήμερα  κα ι  κοστίζε ι  μισό  εκατομμύριο 
ευρώ.  Η  υπηρεσία  που  μας  φέρνει  αυτό  το  πρόγραμμα  έχει  άλλη 
εναλλακτ ική  πρόταση  για  να  μπορούμε  να  συγκρίνουμε,  να  έχουμε  ένα 
μέτρο  σύγκρισης  κα ι  να  κάνουμε  επιλογή.  Αυτά  τα  δυο  πράγματα  ρώτησα. 
Εάν  δεν  υπάρχει  άλλη  εναλλακτ ική  λύση  ας  τοποθετηθε ί  ο  κ . 
Περιφερε ιάρχης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Περιφερε ιάρχης έχε ι  τον  λόγο.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Κύριε  Πρόεδρε,  στο  αί τημα  κα ι  το  ερώτημα  το  οποίο  έθεσε  ο  κ .  Δαδάος, 
όντως  υπάρχε ι  ένας  σχεδιασμός  σε  επίπεδο  περιφέρε ιας  θα  έλεγα  κα ι 
νησιώτικου  χώρου  όπου  προβλέπει  την  μεταφορά  των  απορριμμάτων  σε 
οργανωμένους  ΧΥΤΑ.  Αυτή  η  πρόβλεψη  δεν  αλλάζει ,  θα  αλλάξει  όμως  από 
την  περ ίοδο  που  θα  αναλάβουμε  εμε ίς  την  ευθύνη  διαχείρ ισης  κα ι  αυτού 
του τομέα.

Η  αρχή  η  δική  μας  λέει  ότι  ο  καθένας  δ ιαχειρ ίζεται  τα  του  ο ίκου  του 
σε  τοπικό  επίπεδο,  το  κάθε  νησί  τα  δ ικά  του  κα ι  βεβαίως  απομακρύνοντα ι 
από το  νησί  τα ανακυκλώσιμα υλικά.  

Θέλω  να  σας  πω  αγαπητοί  συνάδελφοι  ότ ι  τα  ανακυκλώσιμα  υλ ικά 
ε ίναι  πάνω από το  60% των  απορριμμάτων.  Πάνω από  το  60  και  μπορεί  να 
φτάσει  και  το 70.  

Η  αλήθε ια  ε ίναι  ότ ι  στο  νησιώτικο  χώρο  δεν  ε ίχε  ποτέ  υλοποιηθεί  ένα 
αντίστοιχο  πρόγραμμα  γι ’  αυτό  ε ίναι  και  πιλοτικό.  Πρέπει  να  σας  πούμε  ότι  
γ ια  να  προχωρήσουμε  σε  αυτή  την  διαδικασία  πρωτίστως  συνεργαστήκαμε 
μ  την  αυτοδιοίκηση  Α  βαθμού  που  θα  ε ίναι  εκείνη  η  οποία  θα  αναλάβε ι  και 
την  μεγάλη  ευθύνη  και  εφόσον  ε ίχαμε  την  συνηγορία  των  αντίστοιχων 
δήμων  και  δημάρχων  ότι  θα  μπουν  μπροστά  όπως  θα  μπούμε  κα ι  εμείς, 
εκπονήθηκε  αυτό  το  πρόγραμμα,  συζητήθηκε  με  το  ΥΠΕΚΑ,  αξιολογήθηκε, 
ε ίπαν  ότι  όντως  ε ίναι  ένα  πρόγραμμα  το  οποίο  σε  αυτή  την  μορφή  που  έχε ι 
μπορεί  να  δώσει  κάποια  αποτελέσματα,  εμείς  δεν  ε ίπαμε  ότι  θα  λυθε ί  
οπωσδήποτε  το  πρόβλημα,  όμως  καλό  ε ίναι  να  έχουμε  μια  εμπειρ ία  και 
βεβαίως  λέω  και  πάλι  ότι  δεν  ε ίναι  εύκολη  υπόθεση  γ ιατί  πρωτίστως  η 
σημαντ ικότητα  αυτού  του  έργου  έχει  να  κάνει  με  την  ενημέρωση  και  την 
δυνατότητα  που  θα  έχουμε  μέσα  σε  αυτό  το  παιχν ίδ ι  να  εντάξουμε  την 
τοπική  κοινωνία.  Χωρίς  την  τοπική  κοινωνία  δεν  πρόκε ιται  να  κερδίσουμε 
τ ίποτα.  Δεν  πρόκει ται  να πετύχουμε τ ίποτα.

Άρα  όπως  θα  ε ίδατε  το  πρώτο  έργο  το  οποίο  εντάσσεται  ε ίναι  η 
ενημέρωση.  Και  βεβαίως έχε ι  αυτό το  πρόγραμμα διάφορα τρικ  τα  οποία θα 
βοηθήσουν και  τους κατοίκους να ενταχθούν μέσα σε αυτή την  δ ιαδικασία.
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Τώρα  επειδή  ε ίναι  μ ικρά  νησιά  ε ίναι  αλήθεια  ότι  απαιτε ί ται  και  ένας 
εξοπλισμός  ο  οποίος  καλώς  ή  κακώς  ε ίνα ι  απαραίτητος.   Γ ι ’  αυτό  κα ι 
βλέπετε  κα ι  η  πρώτη  αντ ίδραση  η  δική  μου  όταν  ήρθε  η  μελέτη  κα ι  η 
κοστολόγησή  του  κυρίως  ήταν  και  η  δ ική  μου  έτσι  αρνητ ική.  Ότι  μα  τ ι  λέτε , 
ε ίναι  δυνατόν;  Όταν  κάθισα  όμως  κάτω  και  ε ίδα  ότι  από  1 η  Ιουλίου  θα 
αρχίσουν να πέφτουν τα πρόστιμα 30.000 ημερησίως ανά ΧΑΔΑ,  ε ίπα ότι  εν 
πάση  περιπτώσει  πάμε  σε  αυτή  την  διαδικασία  να  δούμε  τ ι  πετυχαίνουμε 
και  πρέπει  να  σας  πω  ότι  εντάξε ι ,  ε ίναι  ένα  πείραμα,  ε ίναι  δύσκολο,  εγώ 
αισιοδοξώ  ότ ι  εάν  πετύχουμε,  γ ιατί  κάπου  έπρεπε  να  εφαρμοστεί  αυτή  η 
ολική  ανακύκλωση.  Δεν  έχε ι  εφαρμοστεί  πουθενά.  Και  διαλέξαμε  τ ις  μ ικρές 
κοινωνίες  γ ιατ ί  εκε ί  υπάρχει  κα ι  η  δ ιαπροσωπική  σχέση,  γνωρίζε ι  ο  ένας 
τον  άλλο.  Ξέρει  τον  Κώστα,  τον  Νίκο,  εάν  μέσα  στην  σακούλα  την  κί τρ ινη  ο 
Νίκος  έβαλε  και  άλλα υλικά  να  το  αφήσει  έξω από την  πόρτα  κα ι  να  του  πει 
με  ένα  χαρτί  ότι  κο ί ταξε  δεν  έπρεπε  να  τα  βάλεις,  κράτησέ  το,  κάνε  την 
διαλογή  και  ξανά  δώστο  μας.  Κάπως  έτσι .  Είναι  μια  διαδικασία  ολόκληρη.  
Δηλαδή  περισσότερο  ε ίναι  μια  κοινωνική  διεργασία  που  θα  συντελεστεί  σε 
αυτές  τ ις  μ ικρές  κοινωνίες  γ ια  να,  εν  πάση  περιπτώσει ,  αφομοιώσουν  αυτό 
το οποίο θέλουμε να κάνουμε και  κυρίως να βοηθήσουν.  

Αυτό  το  οποίο  θέλουμε  να  προβάλουμε  σε  αυτά  τα  νησιά  ε ίναι  ότι  θα 
έχουν κα ι  την  μεγαλύτερη επισκεψιμότητα το επόμενο χρονικό διάστημα εάν 
πετύχει .  Ε ίνα ι  πολύ  μεγάλη  υπόθεση  να  πε ις  στον  Αναφιώτη  ότι  ξέρεις  εάν 
πετύχει  αυτό  το  πείραμα θα  υπάρχει  σχεδόν  όλη  η  Ελλάδα ή  ένα  μέρος  της 
Ελλάδας  ο ι  οποίο ι  θα  έρθουν  στο  νησί  να  δουν  πως  εσε ίς  λύσατε  αυτό  το 
πρόβλημα  κα ι  άρα  έχε ι  κα ι  άλλα  αποτελέσματα.  Δηλαδή  ε ίνα ι  πολλά  τα 
κίνητρα  τα  οποία  θέλουμε,  εν  πάση  περιπτώσει ,  να  χρησιμοποιήσουμε 
προκε ιμένου να  βάλουμε  την  κοινωνία  σε  αυτό το  παιχνίδι ,  γ ιατί  εάν  πέτυχε 
στην  Σύρο,  στην  Ερμούπολη  η  ανακύκλωση  έστω  στο  ποσοστό  των  30,  
32%  ε ίναι  γ ιατ ί  η  κοινωνία  μπήκε  σε  αυτό  το  παιχν ίδ ι .  Η  κοινωνία 
ενσωμάτωσε,  εάν  θέλετε,  αυτή  την  παράμετρο  την  περ ιβαλλοντολογική  στις 
ενέργειες και  στις δράσεις της και  ε ίνα ι  πολύ σημαντικό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  τον  κ .  Περ ιφερε ιάρχη.  Προχωράμε  σε  τοποθετήσε ις  των 
συναδέλφων.  Ανοίγει  κατάλογος.  

Η κυρία Καφαντάρη έχε ι  τον  λόγο.
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Εγώ  ήθελα  να  πω  το  εξής.  Καταρχήν  μια  παρένθεση  πριν  ξεκινήσω  την 
ομιλ ία μου κα ι  σας παρακαλά αφαιρέστε το από τον  χρόνο.

Κύριε  Πρόεδρε,  διαφωνώ  με  το  εξής.  Στο  ότ ι  θα  πρέπει  από  πριν  να 
γίνεται  ένας  κατάλογος  με  τους  ομιλητές  συμβούλους  γιατ ί ;  Γ ιατί  μπορεί  να 
προκύπτουν  κατά  την  δ ιάρκε ια  ζητήματα  που  κάποιος  σύμβουλος  που  δεν 
έχει  πάρε ι  τον  λόγο  να  θελήσει  να  τοποθετηθεί  σε  αυτά που έχουν  ακουστε ί  
μέσα στο συμβούλιο.  Λέω γ ια κάποιον  που δεν  έχει  πάρει  τον  λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Ο  κανονισμός  προβλέπει ,  εάν  τον  διαβάσετε  καλά,  προβλέπει  αυτή  την 
διαδικασία που σας ε ίπα.
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Δεν τον  έχουμε ψηφίσε ι .   Θα συζητηθε ί  ο  κανονισμός.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Δεν θα τελε ιώσουμε ποτέ εάν το πάμε έτσι .
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Σας καταλαβαίνω αλλά ε ίναι λογ ικό  να μην μπορεί  κάποιος …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κάντε την  τοποθέτησή σας κυρία Καφαντάρη.
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Τώρα ως προς τα  απορρίμματα,  καταρχήν  καταλαβαίνουμε  και  συμφωνούμε 
απολύτως ότ ι  το  θέμα των  απορριμμάτων  ε ίναι  ένα  σοβαρότατο  ζήτημα  που 
πρέπει  να  λύνετα ι  και  η  ανακύκλωση  ασφαλώς,  όπως  και  η 
κομποστοποίηση  ε ίνα ι  πάρα  πολύ  λογικοί  τρόποι  αντιμετώπισης  του 
προβλήματος.  Γνωρίζουμε  όμως  ότ ι  η  διαχείρ ιση  των  σκουπιδ ιών  έχε ι 
εξελιχθε ί  σε μια κερδοφόρα δ ιαδικασία για τους ιδ ιώτες.  

Εδώ λοιπόν  έχουμε και  εδώ αυτό το  φαινόμενο το  να  παραδίδονται  τα 
σκουπίδια  γ ια  να  κερδίζε ι  κάποια  εταιρεία  η  οποία  ήδη  έχε ι  μπει ,  όπως 
ε ίπατε,  σε αυτό το  παιχνίδι .  

Εμείς  θέλουμε  να  πούμε  δυο,  τρ ία  πράγματα  που  πραγματικά  μας 
προβληματίζουν.  Πρώτον,  ο ι  μελέτες  αυτές,  όπως  και  εσε ίς  ε ίπατε,  μας 
ήρθαν  τελευταία  στ ιγμή.  Καταλαβαίνετε  ότι  κάποιος  δεν  ε ίναι  δυνατόν  να 
μελετήσε ι  γ ια  να  πάρε ι  θέση  να  εγκρ ίνει  ή  να  μην  εγκρίνε ι  τόσο  σοβαρά 
ζητήματα  οποιωνδήποτε  μελετών  και  της  πιο  απλής  μελέτης,  η  οποία 
μελέτη  δεν  μπορεί  καν  να  μελετηθε ί  από  εμάς,  πρέπει  να  υπάρχει  ένας 
επιστημονικός  σύμβουλος  που  θα  την  δ ιαβάσει  κα ι  θα  μας  ε ισηγηθε ί  την 
θέση του.  

Μετά  δεν  προκύπτει  τουλάχιστον  από  όσα  έχουμε  παραλάβει  και 
μπορέσε ι  να  διαβάσουμε  από  πού  ξεκ ίνησε  η  σκέψη  γ ια  το  πρόγραμμα 
αυτό.  Από  κάποιον  από  τους  δυο  Δήμους;  Από  κάποια  ΜΚΟ;  Από  κάποιον 
ενδιαφερόμενο ιδιώτη;  Δεν  προκύπτε ι  επίσης ποιος θα δ ιαχειρ ίζεται αυτό το 
πρόγραμμα.  Δεν  εξηγεί τα ι  ο  πιλοτικός  χαρακτήρας  του  προγράμματος.  Πώς 
δηλαδή  προβλέπεται  να  αξιοποιηθούν  τα  όποια  αποτελέσματά  του  και  σε 
ποια κλ ίμακα.

Το  πρόγραμμα  δεν  προβλέπει  χώρο  γ ια  τους  ο ικε ίους  δήμους  ενώ 
ανήκει  σε  αυτούς  αποκλειστ ικά  η  αρμοδιότητα  διαχείρ ισης  των 
απορριμμάτων  αυτών.  Πρόκει ται  γ ια  πολύ  σοβαρό  ζήτημα.  Εμε ίς 
καταλαβαίνετε  διαφωνούμε  ρ ιζ ικά  με  κάθε  μορφή  ιδιωτικοποίησης.  Την 
ανησυχία  μας  αυτή  την  εν ισχύει  και  το  γεγονός  ότι  το  πρόγραμμα  δεν 
επιμερ ίζεται  χωριστά  γ ια  κάθε  Δήμο  σε  σχέση  με  τ ις  δράσεις  του,  το 
εξοπλισμό  κα ι  τους  αντίστοιχους  προϋπολογισμούς  δαπανών  κα ι  αυτό  την 
στιγμή που ο ι  δυο Δήμοι  δεν  ανήκουν καν στην  ίδ ια περ ιφερειακή ενότητα.  
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Εάν  και  στο  πρόγραμμα,  επόμενο,  γ ίνετα ι  συχνή  αναφορά  για  τους 
επισκέπτες  των  δυο  νησιών,  δεν  προσδιορίζεται  ο  χρόνος  έναρξής  του  που 
πρέπει  να ε ίναι  συμβατό με περίοδο πυκνής  άφιξης επισκεπτών,  όπως ε ίναι 
η  θερινή  περίοδος  αλλά  ούτε  και  η  διάρκειά  του.  Δεν  μνημονεύονται  
καθόλου  στοιχεία  γ ια  την  ποσοτική  παραγωγή  των  απορριμμάτων 
απαραίτητα  γ ια  να  εκτιμήσει  κάποιος  την  συμβατότητά  τους  με  το 
προτε ινόμενο εξοπλισμό.  

Τώρα  για  τους  Άξονες  του  προγράμματος.  Θα  πρέπει  να  αναφερθεί 
χωριστά  η  δαπάνη  για  τον  σύμβουλο  και  χωριστά  για  το  ενημερωτικό  υλ ικά 
κατά  Δήμο.  Διαφωνούμε  με  την  αντ ίληψη  περί  κ ινήτρων  στην  λογική  της 
ανταποδοτικότητας  αφού  εμε ίς  προβάλουμε  την  γενική  μείωσή  τους  γ ια  την 
λαϊκή  οικογένεια  με  στόχο  την  κατάργησή  τους.  άλλωστε  μείωση  των  τελών 
για  όσους  επιτυγχάνουν  υψηλά  ποσοστά  ανακύκλωσης  συνεπάγετα ι  τ ι 
αυτόματα;  Συνεπάγεται  αύξηση σε αυτούς που υστερούν  στην  επίτευξή τους 
αναγκαστικά.  Δηλαδή κατά κύριο λόγο  για την  εργατική λαϊκή οικογένεια.  

Δεύτερος  Άξονας.  Οργανικά  απορρίμματα.  Δεν  δ ιευκρ ιν ίζεται  με  βάση 
ποιο  εποχικό  φορτίο  υπολογίζεται  ο  αριθμός  των  κάδων  οικ ιακής 
κομποστοποίησης και  του μηχανικού κομποστοποιητή συνεχούς παραγωγής 
για  τα  οργανικά  απόβλητα  των  επιχειρήσεων.  Εάν  πρόκε ιται  γ ια  το 
αυξημένο  φορτίο  της  θερινής  περ ιόδου  θα  υπάρχε ι  πολύ  μεγάλη 
υπερδιαστασιολόγηση,  υπερδιάσταση  γ ια  τους  υπόλοιπους  μήνες  που  ίσως 
καθιστούν  προβληματική  την  λε ιτουργία του μηχανήματος  κα ι  με  υψηλό  ανά 
τόνο κόστος  λε ιτουργίας.  

Εάν  πρόκε ιται  γ ια  μ ια  ενδιάμεση  ποσότητα  παραγομένων 
απορριμμάτων  τότε  την  θερινή  περίοδο  που  ε ίνα ι  κα ι  η  πιο  ευαίσθητη  θα 
υπάρχε ι  περ ίσσεια  αποβλήτων  που θα πρέπει  να  δ ιατεθούν  με  ορθό  τρόπο. 
Δηλαδή παραμένε ι  το  πρόβλημα.

Τρίτος  Άξονας.  Ανακύκλωση.  Οι  κάδοι  των  ανακυκλώσιμων  υλικών 
περιέχουν  σημαντ ικό  ποσοστό  προσμείξεων  που  πρέπει  να  αφαιρεθούν  σε 
ε ιδική  εγκατάσταση.  Η  απλή  αναφορά  ότι  θα  παραδίδονται  σε  εταιρεία 
ανακύκλωσης  δεν  εξασφαλίζε ι  τ ίποτα  πέρα  από  μια  ενδεχόμενη 
ιδιωτικοποίηση των  προελεγμένων αυτών υλικών.  

Κανένας  λόγος  δεν  γ ίνετα ι  γ ια  την  κάλυψη  του  υψηλού  λε ιτουργικού 
κόστους  ανακύκλωσης  συσκευασιών  και  των  άλλων  ε ιδικών  ρευμάτων. 
Δηλαδή  ηλεκτρ ικές  συσκευές,  μπαταρίες  κα ι  τα  λοιπά  που  φορτώνετα ι 
στους  Δήμους.  Αυτό  θα  πρέπει  να  καταβάλλεται  στους  Δήμους  από  τα 
οικε ία συστήματα εναλλακτ ικής δ ιαχείρ ισης.  

Άξονας  4.  Αναβάθμιση  πόσιμου  νερού  που  λέγαμε  για  το  πόσιμο 
νερό.  Το  ζήτημα  του  πόσιμου  νερού  καλής  ποιότητα  ε ίναι  πάρα  πολύ 
σοβαρό  και  δεν  πρέπει  σε  καμία  περ ίπτωση  να  εμπλέκεται  με  την 
ανακύκλωση των απορριμμάτων.

Πώς  εννοούν  δηλαδή  την  διάθεση  πόσιμου  νερού  από  τα  ήδη 
υπάρχοντα  δ ίκτυα;  Εννοούν  ως  πόσιμο  γενικά  το  νερό  για  ανθρώπινη 
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χρήση.  Δεν  ε ίναι  το  ίδ ιο  πράγμα.  Άλλο  ε ίναι  το  νερό  ανθρώπινη  χρήση  κα ι  
άλλο  ε ίναι  το  νερό  το  πόσιμο.  Και  άλλες  ποιότητες  πρέπει  να  έχε ι  αυτό  το 
νερό.  Με κόστος  λέε ι  20  λεπτά στα  10  λ ί τρα.  Αυτό ε ίνα ι  αδύνατον  εκτός  εάν 
ε ίναι  τυπογραφικό λάθος και  εννοεί  20 ευρώ.  Τέλος πάντων.

Εμείς αυτά τα ερωτήματα σας τα βάζουμε με μεγάλη ανησυχία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Χρυσαφίδης.
Κος ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ:
Θεωρούμε  πράγματι  ότι  η  εφαρμογή  του  προγράμματος  ολοκληρωμένης 
διαχείρ ισης  των  απορριμμάτων  στα  δυο  μικρά  νησιά  Ανάφη  και  Χάλκη 
αποτελούν  πρωτοποριακές  δράσεις  που  εφόσον  πετύχουν  θα  πρέπει  να 
αποτελέσουν  και  πρότυπο για τα υπόλοιπα νησιά κα ι  κυρ ίως γ ια τα μικρά.  

Τρεις  παρατηρήσεις  –προτάσεις  μόνο  έχω  να  πω,  ότι  ο ι  πλαστικές 
αποδομήσιμες  σακούλες  που  θα  διατεθούν  στα  σπίτ ια  να  μην  ε ίναι 
πλαστικές  αλλά  να  ε ίναι  πραγματικά  βιοδιασπώμενες  από καλαμπόκι  και  το 
ε ίχαμε  κάνει  πρόταση  στο  Νομαρχιακό  Συμβούλιο  σαν  Κυκλαδική 
πρωτοβουλία,  ε ίχε  γ ίνε ι  δεκτό  καταρχάς  η  Νομαρχία  να  χρησιμοποιε ί 
τέτοιες σακούλες αλλά μέχρι  σήμερα δεν  έχε ι  γ ίνε ι  κάτ ι  τέτο ιο.  

Δεύτερον  ότ ι  η  παράδοση  κα ι  μεταφορά  των  ανακυκλώσιμων  υλ ικών 
μέσω  εταιρεία  ανακύκλωσης  πρέπει  να  διασφαλιστε ί  μέσω  σύμβασης  που 
δεν  μπορεί  να  αθετηθε ί  με  όσους επαχθείς όρους θα  μπορούσατε  να  βάλετε 
διότι  μέχρ ι  σήμερα  έχουν  παρατηρηθεί  πολλά  φαινόμενα  να  παραμένουν  τα 
υλικά  χωρίς  μεταφορά  γ ια  πολύ  μεγάλο  χρονικό  δ ιάστημα  λόγω 
αφερεγγυότητας των εταιρειών που ε ίχαν αναλάβει  αυτό το έργο.  

Ένα  τρί το  που  έχει  να  κάνει  με  την  εμπέδωση  της  ιδέας  της 
ανακύκλωσης,  θυμάμαι  όταν  ήμουνα  μαθητής  πριν  πολλά  χρόνια,  τότε  που 
δεν  υπήρχε  μεγάλο  πρόβλημα  με  την  δ ιαχείρ ιση  των  απορριμμάτων  ε ίχαμε 
μάθει  την  ανακύκλωση  τότε  του  χαρτ ιού,  ούτε  πλαστικά  υπήρχαν  ότ ι 
σώζουμε  ένα  δέντρο  κα ι  σώζουμε  το  περιβάλλον  κα ι  πολλά  άλλα.  Μια 
πρωτοποριακή  απόφαση  πιστεύω  της  Περιφέρε ιας  Νοτίου  Αιγαίου  ε ίναι  να 
χρησιμοποιήσει  σε  όλες  της  τ ις  εργασίας  ανακυκλωμένο  χαρτί , 
ανακυκλωμένο  έντυπο,  ανακυκλωμένα  βιβλία  ώστε  να  δώσει  στον  κόσμο  να 
καταλάβε ι  ότ ι  τ ι  μπορε ί  να προσφέρε ι  η ανακύκλωση.

Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κ .  Χρυσαφίδη,  ο κ .  Χρυσόγελος  έχε ι  τον  λόγο.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Θα  μου  επιτρέψετε  να  πάρω  λ ίγο  περισσότερο  χρόνο  με  δεδομένο  ότι 
αφενός  ε ίμαι  σε  αυτούς  που  συμμετε ίχαν  στην  διαμόρφωση  της  ελληνικής 
νομοθεσίας  από  το  ΄95  μέχρι  το  ΄98  και  μετε ίχε  από  το  2001  μέχρι  το  2009 
στην  Επιτροπή Παρακολούθησης  Εφαρμογής  Εναλλακτ ικής  Διαχείρ ισης  των 
Απορριμμάτων,  επομένως  πέρα  από  την  γενική  τοποθέτηση  θα  κάνω  και 
μερ ικές συγκεκρ ιμένες παρατηρήσεις και  στα τεχν ικά κομμάτια γ ιατί  έχω μια 
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εμπειρία  πανευρωπαϊκή  κα ι  ελληνική  πάνω σε  αυτό  το  θέμα κα ι  θα  ήρθα να 
παρθε ί  υπόψη σοβαρά.  

Θα παρακαλούσα  επίσης  πριν  ξεκινήσω η  περιφέρεια  όταν  οργανώνει 
μια  εκδήλωση  να  ενημερώνει  εγκα ίρως  τους  περιφερειακούς  συμβούλους. 
Εγώ  για  το  θέμα  αυτό  της  ημερίδας  δεν  το  ήξερα,  δεν  έχει  έρθει  ποτέ 
πρόσκληση  και  πολλές  φορές  μου  έχε ι  έρθει  πρόσκληση  πέντε  μέρες  μετά 
την  εκδήλωση.  Ειδικά  στο  θέμα  της  ανακύκλωσης  θεωρώ  απαράδεκτο  ότι 
δεν  υπήρχε  μια  ηλεκτρονική  ενημέρωση.  Δεν  ξέρω  εάν  οι  άλλοι  σύμβουλοι 
το  πήραν,  δεν  μπορεί  να  γίνεται  αυτό  το  πράγμα  σε  ένα  πολύ  σημαντικό 
θέμα.  
Κος                        :  
Κυρία  Παπαζαχαροπούλου  πότε  στε ίλατε  την  πρόσκληση  στους 
περιφερειακούς  συμβούλους;  «Αξιότιμοι  κύρ ιο ι  περ ιφερειακοί  σύμβουλοι» 
πότε το έστειλες;  
Κα                           :  
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
Κος                        :  
Εγώ πάντως το  έλαβα. Πηγαίνει  σε όλους.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Επανερχόμαστε  στην  συζήτηση.  Δηλώνω  από  την  αρχή  προφανώς  ότι  θα 
υποστηρίξουμε  την  πρόταση,  θα  βοηθήσουμε,  ε ίναι  κάτ ι  το  οποίο 
ανταποκρίνεται  απόλυτα  στην  σημερινή  στρατηγική  αλλά  κα ι  στις 
υποχρεώσεις της νομοθεσίας.  

Εκείνο  που  ε ίναι  θα  έλεγα  από  την  αρχή  γ ια  να  το  βάλω  σε  ένα  
πλαίσ ιο  ε ίναι  αυτά  τα  δυο  πιλοτ ικά  προγράμματα,  πρέπει  να  ε ίναι  ένα 
κομμάτι  του  πάζλ  του  συνολικού  για  την  συνολική  διαχείρ ιση  των 
απορριμμάτων.  Δηλαδή  εάν  περ ιμένουμε  να  γ ίνουν  δυο  πιλοτ ικά 
προγράμματα,  να  περάσουν  τρία  με  τέσσερα  χρόνια  κα ι  μετά  να 
συζητήσουμε  τ ι  θα  γ ίνε ι  σε  όλα  τα  νησιά  που  έχουν  εκρηκτ ικά  προβλήματα, 
αναφέρω  την  Άνδρο  που  κατέρρευσε  η  χωματερή  και  ακόμα  δεν  γίνεται 
τ ίποτα  κα ι  έχει  απευθυνθεί  το  Σώμα  Επιθεωρητών  Περιβάλλοντος  και  στην 
Περιφέρε ια  κα ι  έχει  επιβάλε ι  πρόστιμα  κα ι  δεν  έχει  απαντηθε ί  και  η  
επερώτησή  μου,  αναφέρω  την  Σαντορίνη  που  έχει  πάνω  από  την  Καλντέρα 
την  χωματερή,  αναφέρω  την  Νάξο  που  έχε ι  δίπλα  στην  θάλασσα  κα ι  
αναφέρω  και  πολλές  άλλες  περιοχές  να  μην  κάνουμε  τον  κατάλογο  εδώ 
πέρα.

Άρα  τα  πιλοτικά  προγράμματα  να ι ,  αλλά  παράλληλα  προώθηση  της 
στρατηγικής  περιφερειακού  σχεδιασμού  για  την  δ ιαχείρ ιση  των 
απορριμμάτων  σε  όλα  τα  νησιά.  Δεν  ε ίναι  θέμα  να  περ ιμένουμε  τα 
συμπεράσματα.  

Δεύτερον.  Ήμουνα  στο  Βερολίνο  σε  ένα  συνέδριο  αυτή  την  στ ιγμή 
έχουν  τα  θέματα  της  στρατηγικής  μηδεν ικών  αποβλήτων,  zero waste ,  ε ίναι 
κεντρ ικά  θέματα  σε  όλη  την  Ευρώπη.  Εμε ίς  ανακαλύπτουμε  μετά  από  20 
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χρόνια  μια  τέτο ια  στρατηγική  γ ια  δυο  μικρά  νησιά.  Λάθος.  Όλα  τα  νησιά 
πρέπει  να αποκτήσουν στρατηγική  μηδενικών  αποβλήτων.  

Είναι  πολύ  καλή  η  πρωτοβουλία  που  έχε ι  ξεκ ινήσει  πρόσφατα  κα ι  ο 
Αντώνης  νομίζω  συμμετέχε ι  στην  Ρόδο  γ ια  την  ανακύκλωση  του  χαρτ ιού, 
αλλά αυτό δεν  ε ίναι  μόνο  θέμα μιας πρωτοβουλίας πολιτών,  πρέπει  να ε ίναι 
στα πλαίσ ια ενός συνολικού σχεδιασμού υποχρεώσεις.

Τρ ίτον.  Πράγματι ,  από  την  αρχή  βέβαια  το  διευκρ ίν ισε  ευτυχώς  ο  κ .  
Μακρυωνίτης,  περίμενα  ότι  θα  υπάρχε ι  μια  συνεργασία  με  τα  συστήματα 
εναλλακτ ικής  διαχείρ ισης.  Είναι  υποχρεωμένα  από  την  νομοθεσία  και 
πρέπει  ένα  κομμάτι  του  κόστους  να  μειωθε ί  από την  υποχρέωση  που  έχουν 
τα  συστήματα  να  παρέχουν  τον  εξοπλισμό  κα ι  να  υποστηρίξουν  τα 
προγράμματα ανακύκλωσης.  

Οι  κάδοι ,  κοντέινερ  και  τα  λοιπά  σε  άλλα  νησιά  έχουν  παραχωρηθεί . 
Καταλαβαίνω  ότ ι  υπάρχει  ένα  πρόβλημα  κα ι  εδώ  θα  το  θέσω  και  σαν 
πρόταση στην περ ιφέρεια,  πρέπει  η περ ιφέρε ια να παρέμβε ι  γ ιατ ί  δυστυχώς 
το  ΥΠΕΚΑ  αυτή  την  στ ιγμή  κινδυνεύει  να  τ ινάξε ι  στον  αέρα  όλη  την 
ανακύκλωση.  Από  το  2007  που  ήμουνα  στην  Επιτροπή  ε ίχε  ζητηθεί 
ομόφωνα  από  την  Επιτροπή  που  ήταν  φορε ίς ,  Σύλλογοι ,  υπουργεία,  Δήμοι 
και  τα  λοιπά,  ε ίχε  ζητηθε ί  να  βελτ ιωθεί ,  να  επεκταθεί  το  επιχειρησιακό 
σχέδιο  έτσι  ώστε  να  διπλασιαστεί  ο  προϋπολογισμός  και  κυρίως  γιατ ί  το 
ε ίχε  θέσει  εγώ  σαν  προτεραιότητα;  Γ ιατί  ακρ ιβώς  ξέραμε  ότ ι  το  κόστος 
διαχείρ ισης  των  απορριμμάτων  στα  νησιά  ε ίναι  υψηλότερο  από  άλλες 
περιοχές.  Δηλαδή  ε ίνα ι  άλλο  να  έχε ις  δίπλα  στην  Αθήνα  δ ίπλα  τ ις 
βιομηχανίες ,  δίπλα  όλα  τα  συστήματα  κα ι  κέντρα  ανακύκλωσης  και  άλλο  να 
ξεκ ινάς  από  την  Σύμη,  από την  Χάλκη,  από την  Ρόδο,  από  την  Σίφνο  ή  δεν 
ξέρω  από  αλλού  να  οργανώσεις  τα  προγράμματα,  να  φέρε ις  τα  υλ ικά  αυτά 
στην  Αθήνα.  Αυτό  σημαίνει  αυξημένο  κόστος  και  πράγματι  πρέπει  το 
Υπουργείο να το καταλάβε ι .

Είναι  πολύ  απλό.  Έχει  ζητηθεί  από  το  2007,  δυστυχώς  κα ι  ο ι  δυο 
ηγεσίες  του  Υπουργε ίου  Περιβάλλοντος  δεν  έχουν  κάνε ι  τ ίποτα,  να 
πληρώσουν  παραπάνω  χρήματα  ο ι  υπόχρεοι  με  βάση  την  νομοθεσία  αυτή 
που  πληρώνουν  τα  χρήματα  ε ίναι  ο ι  υπόχρεοι ,  δηλαδή  ο ι  βιομηχανίες  που 
παράγουν την  συσκευασία και  δ ιακινούν  την  συσκευασία κα ι  από 25 εκατ.  ο 
ετήσιος  προϋπολογισμός  να  πάει  στα  50  εκατ.  Μόνο  έτσι  μπορεί  να 
χρηματοδοτηθεί  τα  προγράμματα  ανακύκλωσης  στην  Νάξο,  στην  Χάλκη,  σε 
όλα  τα  νησιά  του  Νοτίου  Αιγα ίου  να  γ ίνε ι  το  κέντρο  διαλογής  στην  Ρόδο 
που  ε ίναι  μ ια  υπόθεση  που  την  συζητάμε  από  το  2005  στην  Επιτροπή  που 
θα  έπρεπε  να  ε ίχε  γ ίνε ι  κα ι  να  λει τουργούν,  να  λυθούν  προβλήματα  και 
άλλων νησιών και  τα  λοιπά.

Άρα  η  Περιφέρε ια  κα ι  προτείνω  μια  επίσκεψη  του  Περιφερε ιάρχη  μαζ ί 
με  τους  επικεφαλής  όλων  των  παρατάξεων  στην  υπουργό  στην  κ. 
Μπιρμπίλη  να  της  θέσουμε  αυτό  το  θέμα.  Είναι  κατεπείγον,  θα  δ ιαλυθεί  η 
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ανακύκλωση  κα ι  βέβαια  σίγουρα ο ι  πρώτοι  που  θα την  πληρώσουν  θα  ε ίνα ι  
τα  νησιά του Νοτίου Αιγαίου.   

Επικρέμετα ι  ο  κ ίνδυνος  από  τον  Ιούλ ιο  κα ι  μετά  να  πληρώνουμε 
35.000  ευρώ  την  ημέρα  ανά  χωματερή.  Όλα  τα  νησιά  διαθέτουν 
ανεξέλεγκτους  χώρους,  σχεδόν  όλα,  επομένως το  κόστος  θα  ε ίνα ι  τεράστιο. 
Ποιος θα το  επιφορτιστεί ;  Η Περιφέρεια;  Θα το επιφορτιστούν οι  Δήμοι ;  

Έχε ι  μεγάλη  ευθύνη  από  τον  Ιούλ ιο  να  έχουν  σε  όλα  τα  νησιά 
προγράμματα  ανακύκλωσης.  Δεν  θα  παίξε ι  η  Κοινότητα.  Προσέξτε,  έπρεπε 
να  το  κάνουμε  το  2000,  πήραμε  παράταση  το  2005,  φτάσαμε  στο  2008, 
τελείωσε  το  9,  το  10  και  έχουμε  παράταση  μέχρι  τον  Ιούλιο  του  2011.  Εάν 
δεν  καταλαβαίνει  η  κεντρ ική  διοίκηση  ότ ι  ε ίναι  προτιμότερο  να  επενδύσει  
στην  ανακύκλωση  παρά  στα  πρόστιμα,  θα  πρέπει  να  της  το  δε ίξουμε  εμε ίς 
ως  Περιφέρεια  κα ι  γ ι ’  αυτό  λέω  ότι  πρέπει  ομόφωνα  εδώ  να  βγει  κα ι  
ψήφισμα  κα ι  να  πάε ι  η  αντ ιπροσωπεία  της  Περιφέρε ιας  στην  κυρία 
Μπριμπίλη.  

Θέλω  να  πω  μόνο  μερ ικά  συγκεκρ ιμένα  πράγματα.  Είναι  σωστή  η 
διαλογή  στην  πηγή.  Αυτή  ήταν  κα ι  η  στρατηγική  κα ι  γ ια  άλλα  νησιά  και  γ ια 
την  Σύρο και  γ ια  την  Πάρο κα ι  γ ια  την  Σίφνο  κα ι  γ ια την  Κέα.  Δεν  μπορεί  να  
λει τουργήσει  αλλιώς.  Αν  συμπιέζοντα ι  τα  σκουπίδια κα ι  πηγαίνουν  μετά  στα 
κέντρα  διαλογής  στην  Αθήνα  συμπιεσμένα  τότε  αποκλείετα ι  να  γ ίνετα ι 
ανακύκλωση.  Πρέπει  να γίνε ι  δ ιαλογή στην  πηγή.

Υπάρχουν  δυο  μοντέλα,  αυτό  που  γίνεται  στην  Σύρο  που  ε ίναι  γ ια 
μεγάλα  νησιά  με  κάδους  χωριστούς,  δηλαδή  χαρτί  χωριστά,  χαρτόνι , 
χωριστά  το  γυαλί ,  χωριστά  τα  υπόλοιπα  υλ ικά,  τα  ελαφριά  όπως  λέγονται ,  
πλαστικά,  μέταλλα  και  τα  λοιπά  και  ανοικτές  συσκευασίες.  Είναι  καλό  που 
προτε ίνεται  δ ιαλογή  στην  πηγή  χωρίς  κάδους  κατά  βάση  στα  μικρά  νησιά 
θα  έλεγα  όμως  ότ ι  δεν  πρέπει  να  ε ισάγουμε  το  σύστημα  των  πλαστικών 
σακουλών  μιας  χρήσης  γιατ ί  τ ι  α  κάνουμε;  Θα  αυξήσουμε  ακόμα 
περισσότερο την  συσκευασία που θα πετάγετα ι .  

Αυτό  που  μπορούμε  να  ζητήσουμε  κα ι  από  την  Ελληνική  Ετα ιρεία 
Αξιοποίησης  Ανακύκλωσης  ε ίναι  να  δώσει  τέσσερις  χωριστούς  σάκους 
πολλαπλών  χρήσεων.  Δηλαδή  ο  πολίτης  στο  σπίτ ι  του  να  έχει  ένα  σύστημα 
όπως γίνεται  σε όλη  την  Ευρώπη όπου χωριστά σε  σάκους θα τους αδειάζει  
και  θα τους ξαναπαίρνει  πίσω.  

Επίσης  θέλω  να  πω  ότι  όταν  τελειώσει  το  πιλοτικό  πρόγραμμα  θα 
πρέπει  να  βλέπουμε  πως  θα  ε ίνα ι  βιώσιμο  το  πρόγραμμα.  Τώρα  μπορούν 
να  βρεθούν  τα  λεφτά  να  βγουν  ο ι  σάκοι ,  μετά  θα  πληρώνει  ο  Δήμος  Χάλκης 
ή  ο  Δήμος  Ανάφης  ή  Τήλου  γ ια  να  αγοράσει  σάκους;  Όχι .  Επομένως  εάν 
έχει  πολλαπλών  χρήσεων  ε ίναι  μέσα στ ις  υποχρεώσεις  που  έχει  η  Ελληνική 
Εταιρε ία  Αξιοποίησης  Ανακύκλωσης  άρα  θα  πρέπει  να  το  κάνει  και  να 
βοηθήσουμε  να  γ ίνε ι  σωστά  και  οργανωμένα  το  πρόγραμμα  τ ις  διαλογής 
στην  πηγή.
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Για  το  θέμα  της  κομποστοποίησης  επίσης  να  κάνω  μερικές 
παρατηρήσεις.  Η κομποστοποίηση στο σπίτ ι  μπορεί  να γ ίνε ι  ακόμα κα ι στον  
χώρο  που  δεν  έχε ι  χώμα.  Εγώ  στο  μπαλκόνι  μου  κα ι  σε  πολλές  χώρες, 
αναφέρω  τον  Καναδά,  σε  όλη  την  Ευρώπη,  υπάρχουν  κοσμοστοποιητές 
ακόμα  και  γ ια  το  μπαλκόνι .  Εντάξε ι ,  αυτά  ε ίναι  τεχνικά  θέματα  θα  τα 
συζητήσουμε.  Δεν  πρέπει  να  μπουν  προδιαγραφές  που  δείχνουν  ότι  μήπως 
έχει  γ ίνε ι  μαγείρεμα.  Δηλαδή  λέει  κάπου  ότ ι  ο  κοσμοστοποιητής  να  ε ίναι  
μαύρου  χρώματος.  Δεν  το  καταλαβαίνω  αυτό.  Από  πού  αυτό;  Κυκλοφορούν 
τόσοι  κομποστοποιητές,  γ ιατ ί  βάζουμε  ε ιδικά  μαύρου  χρώματος;  Θα  μας 
κατηγορήσουν  ότι  ε ίνα ι  φωτογραφικό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Είναι  τεχν ικά αυτά κύριε Χρυσόγελε.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Δηλαδή άμα το  αποφασίσουμε και  μετά πούμε ότι  το αποφασίσαμε…
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Είναι  σοβαρό αυτό που λέε ι .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Παρακολουθήσαμε  χθες  την  δ ιάλεξη  κυρία  Καφαντάρη  των  δυο  καθηγητών. 
Ο ένας πρότεινε  να ε ίναι  Σουηδικός.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Μην  μπείτε  σε  αυτόν  τον  προσδιορισμό.  Εντάξει ,  μην  μπείτε,  δεν  υπάρχε ι 
κανένα πρόβλημα.  

Επίσης  αυτό  που  πρέπει  να  προσεχθε ί  ε ίναι  ότι  η  ο ικ ιακή 
κομποστοποίηση  χωρίς  αντίστοιχα  γεωσκώλικες  δεν  θα  λει τουργήσει .   Άρα 
πρέπει  στις  προδιαγραφές  όποιος  παραδώσει  κάδους  οικ ιακής 
κομποστοποίησης πρέπει  να έχει  και  γεωσκώλικες.  

Επίσης  γ ια  μένα  δεν  ε ίνα ι  σωστό  ακόμα  και  εάν  επιλεγούν  ο ι 
σακούλες να ε ίναι στο  κομμάτι  ενημέρωσης κα ι  ευαισθητοποίησης.  Τ ι  σχέση 
έχει  η  ενημέρωση  κα ι  ευαισθητοποίηση  κα ι  οι  προδιαγραφές  γι ’  αυτό  με 
κάποιον  ο  οποίος  θα  τυπώσει  σακούλες;  Δηλαδή  ε ίναι  ασύμβατα  μεταξύ 
τους θέματα.  Εντάξει ,  έχουν μια συνάφεια αλλά δεν  μπορεί  στο  κομμάτι  που 
λέει  «ενημέρωση  –ευαισθητοποίηση»  να  βάζε ις  ότι  θα  κάνει  κα ι  σακούλες. 
Προκηρύξτε  εάν πάει σε σακούλες αλλά εγώ θα έλεγα πολλαπλών χρήσεων.

Επίσης  θέλει  προσοχή  γιατ ί  η  μηχανική  κομποστοποίηση  ε ίνα ι  κάτι  
πολύ  σοβαρό.  Εάν  δεν  εκπαιδευτούν  ο ι  Δήμοι ,  ε ίδα  ότ ι  πέντε  μέρες  θα 
εκπαιδευτε ί  το  προσωπικό.  Είναι  αδύνατον  να  λει τουργήσει  ένα  τέτοιο 
σύστημα.  Δεν  μπορεί  σε  πέντε  μέρες  τώρα  ένας  Δήμος  που  δεν  έχε ι  καμία 
εμπειρ ία  πως  λει τουργούν  ο ι  μηχανικοί  κομποστοποιητές  πρέπει  να  μπει 
ένα  εξάμηνο  και  μια  σύμβαση  πιο  μεγάλης  διάρκειας  που  παρέχε ι  τεχν ική 
υποστήριξη,  συμβουλές  και  τα  λοιπά  αυτός  που  θα  πουλήσει  τους 
μηχανικούς  κομποστοποιητές,  ε ίναι  κάτ ι  εύκολο  μεν  καταρχήν  αλλά  και 
πρέπει  να έχει  κα ι  κάποιος ε ιδικός την  γνώση.
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Θα  έλεγα  επίσης  ότι  λύστε  τα  προβλήματα  της  συλλογής  κα ι  των 
αδειοδοτήσεων.  Θα  βρεθούμε  μπροστά  σε  προβλήματα.  Εάν  δεν  το  έχουμε 
λύσει  τώρα που θα πάει  να  εγκατασταθε ί  ένας μηχανικός  κομποστοποιητής; 
Πρέπει  να υπάρχει  ε ίτε  πρόβλεψη γ ια  κανονισμό γ ιατί  αυτό θα  προκύψει  και 
σε  άλλα  νησιά.  Ξέρω  ότ ι  υπάρχε ι  ενδιαφέρον  αυτή  την  στ ιγμή  σε  πολλά 
νησιά  να  μπει  μηχανική  κομποστοποίηση  κα ι  ε ίναι  πράγματι  λύση  γ ια  να 
με ιώσουμε  δραστικά  τα  απορρίμματα.  Όμως  η  Περιφέρε ια  θα  πρέπει  να 
βγάλει  έναν  κανονισμό  έτσι  ώστε  οποιοσδήποτε  θέλει  να  βάλει  μηχανικό 
κομποστοποιητή  θα  μπορεί  να  τον  εγκαταστήσει  με  κάποιες  προδιαγραφές. 
Εάν  πρέπει  να  γ ίνε ι  μελέτη  περ ιβαλλοντ ικών  επιπτώσεων,  να  γ ίνε ι  
εγκατάσταση,  αδε ιοδότηση  όπως  σαν  να  ε ίναι  ένας  χώρος  ΧΥΤΑ,  θα 
περάσουν τρ ία χρόνια να ξεκ ινήσει  το πιλοτικό.  

Είναι  σοβαρά  προβλήματα  τα  οποία  εάν  δεν  τα  λύσουμε  ως 
Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  δεν  θα  γίνε ι  το  πιλοτ ικό,  σας  λέω  ότ ι  θα  κολλήσει 
γ ιατ ί  δεν  θα μπορεί  να πάρε ι  άδε ια εγκατάστασης.  Και  βέβαια να λυθούν και  
θέματα  μεταφοράς.  Δηλαδή  πως  μεταφέροντα ι  τα  οργανικά  από  το  σπίτ ι  σε 
έναν  μηχανικό  κομποστοποιητή;  Θέλει  κάποιο  όχημα,  θέλε ι  κάποιο 
προσωπικό.  

Είμα ι  πρόθυμος  να  μιλήσουμε  κα ι  μετά,  άμα  θέλετε ,  σε  πρακτ ικά 
θέματα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Κόκκινος και  τελε ιώνουμε με τ ις τοποθετήσεις.  
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Το  να  γ ίνετα ι  ένα  πρόγραμμα  που  έχε ι  να  κάνε ι  με  την  διαχείρ ιση  των 
απορριμμάτων  εμε ίς  το  κρ ίνουμε  σαν  ιδέα  θετικό,  όμως  εδώ  έχουμε  να 
δούμε μια σειρά από ερωτήματα τα οποία νομίζω ε ίναι ιδ ια ί τερα βασικά.  

Έχουμε  διαπιστώσει  και  κατ ’  επανάληψη  τον ίσαμε  όλοι  μας  τον 
κίνδυνο  που  έχει  η  χώρα  μας  εκτός  από  τα  χρέη  που  έχε ι  σαν  χώρα  να 
κληθούμε  τώρα  να  πληρώνουμε  και  πρόστιμο  γ ια  την  διαχείρ ιση  των 
απορριμμάτων.  Πρέπει  να  πω ότι  το  τελευτα ίο  χρονικό  διάστημα  δεν  έγιναν 
εκείνες ο ι  γρήγορες κινήσε ις  που να αντ ιμετωπίσουμε κα ι  αυτό το ζήτημα.

Όσον  αφορά  το  συγκεκρ ιμένο  πιλοτικό  πρόγραμμα  γίνεται  σε  δυο 
μικρά νησιά της περ ιφέρειά μας τα οποία δεν  ξέρω κατά πόσο ε ίναι  δυνατόν  
οι  υπηρεσίες  τους  των  Δήμων  όπου  κληθούν  κα ι  εάν  κληθούν  να 
μπορέσουν  να  συμβάλουν  στην  βιωσιμότητα  του  συγκεκρ ιμένου 
προγράμματος.  Το ένα ε ίναι  αυτό.

Το  δεύτερο,  θα  ήθελα  έτσι  να  μάθω γ ιατί  επιλέχθηκαν  παραδε ίγματος 
χάρη  αυτά  τα  δυο  νησιά  κα ι  δεν  επιλέχθηκαν  κάποια  άλλα  τα  οποία  επίσης 
αντιμετωπίζουν πρόβλημα;  

Το  τρ ίτο,  την  πρόταση  θα  την  καταθέσει  η  περιφέρε ια  ή  θα  την 
καταθέσει  κάποιος  σύμβουλος  για  λογαριασμό  μας  με  σκοπό  να  εγκρ ιθεί  η 
συγκεκρ ιμένη  πρόταση  κα ι  να  ενταχθεί  στο  συγκεκρ ιμένο  πρόγραμμα  που 
ε ίναι  πρόγραμμα του ΕΣΠΑ;  
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Το  τέταρτο  ζήτημα,  γ ιατί  έχει  γ ίνε ι  μεγάλη  κουβέντα  για  τ ις  σακούλες 
και  όλα  αυτά  τα  ζητήματα  και  κατά  πόσο  ε ίναι  ο ικολογικά  ή  οτ ιδήποτε  άλλο 
ή  βοηθούν  σε  αυτή  την  κατεύθυνση,  όλα  αυτά  επίσης  θα  πρέπει  να  τα 
διευκρ ιν ίσουμε.

Το  πέμπτο.  Εφόσον  πετυχαίνει  αυτό  το  πρόγραμμα  τ ι  περιθώρια, 
όταν  λέμε  πετυχαίνε ι  εννοούμε  ότι  έχει  και  βιωσιμότητα,  δεν  γ ίνετα ι  τώρα 
και  σταματά  και  μετά  από  ένα  χρόνο  σταματά,  θέλουμε  λοιπόν  εκτός  από 
την  β ιωσιμότητά  του  να  δούμε  πώς  και  πότε  και  με  τ ι  χρόνους  κα ι  με  ποια 
χρηματοδότηση  και  το  συγκεκρ ιμένο  πρόγραμμα  μπορεί  να  στηριχθεί 
αργότερα αλλά κα ι  που και  πως μπορεί  να  εφαρμοστεί  και  σε  άλλα νησιά τα 
οποία έχουν το ίδ ιο πρόβλημα.

Σημειώνω  και  εγώ  με  την  σε ιρά  μου  ότ ι  εξακολουθούμε  να  ε ίμαστε 
εκτεθειμένοι  ως  περ ιφέρεια  με  δεδομένο  ότ ι  δεν  υπάρχε ι  κάποια 
συγκεκρ ιμένη  στήριξη  και  βοήθεια  γ ια  τα  γεγονότα  που  έχουν  συμβεί  μετά 
τ ις  φυσικές  καταστροφές  στην  Άνδρο,  πλησιάζει  η  τουριστική  σαιζόν,  τα 
γεγονότα  που συμβαίνουν  επίσης  στην  Σαντορίνη  κα ι  πρέπει  εδώ να  πω ότι 
έχοντας  ζήσει  και  στο  παρελθόν  τέτοιες  καταστάσεις  όταν  έρχεται  ο 
τουρισμός  στα  νησιά  τα  φώτα  της  δημοσιότητας  γίνοντα ι  π ιο  πολλά  εδώ 
στην περ ιοχή.  

Είναι  λο ιπόν  εύκολα  αντ ιληπτό  πως  εάν  δεν  υπάρχουν  κάποιου 
ε ίδους  παρεμβάσεις  και  κάποιου  ε ίδους  κινήσε ις  που  να  βελτιώνουν 
κάποιες  καταστάσεις  μπορούμε  να  δούμε  γεγονότα  τα  οποία  δυσφημίζουν 
τα νησιά μας και  τα  οποία θα μας λυπήσουν ιδια ιτέρως.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κ .  Κόκκινο.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Πάντως  να  πω  γ ια  την  Σαντορίνη  όπως  ε ίδατε  η  παρέμβαση  ήταν  άμεση, 
δεν  πήρε  δημοσιότητα  στο  εξωτερικό  κα ι  βεβαίως  έπραξε  πολύ  καλά  κα ι  ο 
πρέσβης  ο  Αμερικανός  ο  οποίος  έδρασε  και  αυτός  καταλυτικά.  Θα 
μπορούσαμε πραγματικά να ε ίχαμε κάποια ε ικόνα.  

Στην  Άνδρο  από  την  άλλη  πλευρά  ξέρετε  ότι  το  χειρ ίζεται  ο  κ . 
Δήμαρχος ο  οποίος  έχει  κάνε ι  τ ις  απαραίτητες  διαβουλεύσεις,  έχει  πάρε ι  τ ις 
αποφάσεις  του,  ε ίναι  μια  εφαρμογή  ενός  μοντέλου  το  οποίο,  εν  πάση 
περιπτώσει ,  εμε ίς  δεν  ε ίμαστε  αρμόδιοι  γ ια  να  κρίνουμε  κατά  πόσο  θα ε ίνα ι 
αποτελεσματικό,  ε ίναι  και  αυτό  ένα  ζήτημα  το  οποίο  θα  δοκιμαστε ί  στην 
πράξη,  εάν  πάει  καλά  σίγουρα  θα  λύσε ι  τα  προβλήματα  κα ι  της  Σαντορίνης 
και  των άλλων περιοχών.  

Πάντως  σε  ότι  αφορά την  Σαντορίνη  ο  κ .  Πουσσαίος  αύριο συμμετέχε ι 
σε  μ ια  ε ιδική  σύσκεψη  που  γ ίνετα ι  στην  Αθήνα  ακριβώς  γ ια  την  Σαντορίνη 
και  τα  απρανή στην  περιοχή και  βεβαίως και  άλλα ζητήματα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Πουσσαίος έχει  τον  λόγο.
Κος ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ:
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Να  προσθέσω  επικουρικά  σε  αυτές  τ ις  πρωτοβουλίες  του  Δήμου  της 
Άνδρου  βρ ισκόμαστε  δ ίπλα  προκε ιμένου  να  ξεπεραστούν  οι  όποιες 
δυσκολίες  των  γραφειοκρατικών  δ ιαδικασιών και  βέβαια έχουμε  προσφερθε ί 
οποιαδήποτε  βοήθεια  χρε ιαστεί  γ ιατ ί  ε ίναι  ένα  θέμα  πάρα  πολύ  δύσκολο, 
ταλανίζε ι  εκεί  την  περιοχή  γ ια  πάρα  πολλά  χρόνια  και  καλεί τα ι  σήμερα  μια 
δημοτική  αρχή  αυτού  του  μικρού  χρονικού  διαστήματος  να  το  δ ιαχειρ ιστε ί 
και  να  δώσει  μάλιστα  και  οριστική  λύση  κάτω  από  την  πίεση  του  χρόνου 
αλλά και  της κατάστασης που έχει  εξελιχθεί .  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ανοίγει  κατάλογος  γ ια  τοποθετήσε ις .  Ο  κ.  Βαρκάς,  Παπαμανώλης.  Σιγάλας. 
Χατζηιωάννου.  Περδικάρης.  

Ο κ.  Βαρκάς έχε ι  τον  λόγο.
Κος ΒΑΡΚΑΣ:
Κύριε Πρόεδρε καταρχήν επειδή το  θέμα της δ ιαχείρ ισης των απορριμμάτων 
και  με  το  δεδομένο  βέβαια  των  προστίμων  αλλά  κα ι  με  πλεονέκτημα  γ ια  το 
περιβάλλον  που πρέπει  να έχουν τα νησιά μας κα ι  αυτή ε ίναι  η δύναμή τους 
με  δεδομένο  βέβαια  ότ ι  δεν  θα  δ ιαφωνήσει  πιστεύω  κανένας  με  αυτή  την 
πρόταση  του  πιλοτ ικού  προγράμματος  αντίθετα  κα ι  από  ότ ι  ακούστηκε 
μέχρι  τώρα  από  τους  επικεφαλής  ο ι  περ ισσότεροι  βάζουν  την  απορία  γιατ ί 
να  μην  προχωρήσουνε  κα ι  στα  άλλα  νησιά  ταυτόχρονα  αφού  το  θεωρείτε  
θετικό  και  ε ίναι  κα ι  συμβατό  με  τ ις  θέσε ις  γ ια  την  β ιώσιμη  ανάπτυξη  και  
ιδ ια ί τερα  γ ια  τον  τουρισμό  κα ι  όχι  μόνο,  γ ια  την  ζωή  των  κατοίκων  και 
μάλιστα  προσομοιάζει  με  τα  νησιά  μας  τα  νησιά  ιδ ια ί τερα  σε  μέγεθος,  αυτά 
όλα  βέβαια  έχουν  να  κάνουν  και  με  τον  περ ιφερειακό  σχεδιασμό 
διαχείρ ισης  των  απορριμμάτων  που  κατά  την  γνώμη  μου  πρέπει  να 
επικαιροποιηθεί  τώρα με τον  Καλλικράτη…
(…)
Θέλω  να  πω  ότ ι  ακούσαμε  στην  πρώτη  συνάντηση  την  ενημερωτική  που 
ε ίχαμε  στην  Κω  για  τα  θέματα  αυτά  της  δ ιαχείρ ισης  να  μας  έρχεται 
ουρανοκατέβατα  από  τον  Πειραιά,  εν  πάση  περιπτώσει ,  από  την 
περιφερειακή  διοίκηση,  άκουσον,  άκουσον  ότι  επε ιδή  θα  αρχίσουν  να 
πέφτουν  τα  πρόστιμα  από  τον  Ιούλιο  τα  σκουπίδια  της  Λέρου  που  δεν 
λει τουργε ί  ο  ΧΥΤΑ  εκεί  θα  έρθουν  στην  Κω  και  ένα  εύλογο  ερώτημα  δικό 
μου από την  περ ιφερειακή ενότητα  της  Κω και  της  Σύρου ε ίναι ,  ήδη  ο  ΧΥΤΑ 
της  Κω  εξαντλεί τα ι ,  απαρχαιωμένος,  ΧΥΤΙ  και  τέτο ια  δεν  έχουμε,  κέντρο 
διαλογής  παρόλο  που  ξεκίνησε  δε ιλά  –δειλά  από την  προηγούμενη  περίοδο 
στην  Κω  δεν  έχουμε,  η  νέα  δημοτική  αρχή  δεν  ξέρουμε  τ ι  θα  κάνει .  Τ ι  θα 
γίνε ι  με  την  Λέρο;  Ένα ερώτημα.

Δεύτερο.  Κάλυμνος  που  ε ίνα ι  δ ίπλα,  θα  αρχίσουμε  και  εκε ί  αφού  δεν 
ξεκ ίνησε  ο  ΧΥΤΑ υπάρχουν  προβλήματα  ακόμα κα ι  εκεί  να  έρθουν  στην  Κω 
επειδή έτυχε να κάνε ι  τον  ΧΥΤΑ; 

Όλα  αυτά  τα  ερωτήματα  σε  συνάρτηση  με  το  πιλοτικό  ιδ ια ί τερα για  τα 
μικρά  νησιά  πρέπει  κα ι  αυτά  να  τα  δούμε.  Είμαστε  δηλαδή  υποχρεωμένοι 
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πολύ  γρήγορα  αυτή  την  πρώτη  χρονιά  να  αντ ιμετωπίσουμε  όλα  αυτά  τα 
προβλήματα  και  να  μπούμε  επιθετικά  και  στην  διαχείρ ιση  του  ΕΣΠΑ.  Το 
συνδυάζω δηλαδή με το προηγούμενο πρόγραμμα.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Πρόεδρε  να  πω λ ίγο  σε  αυτό  που  ε ίπε ο  κ .  Βαρκάς.  Εγώ και  δυο  μήνες  έχω 
ενημερώσει  και  τον  Δήμο  Καλύμνου  κα ι  την  Δήμο  Λέρου  ότ ι ,  εν  πάση 
περιπτώσει ,  όλα  αυτά  τα  οποία  νομίζουν  ε ίναι  σε  συνάρτηση  το  τ ι  λέε ι  η 
Κώς.  Εάν  η  Κως  πει  ότ ι  εγώ  δεν  μπορώ  να  αναλάβω  όλο  αυτό  το  υλικό 
ε ίναι  σίγουρο  ότι  πρέπει  να  κόψουν  τον  λαιμό  τους  να  βρουν  λύση.  Γ ιατ ί ;  
Γ ιατί  και  τα  δυο  τα  νησιά  έχουν  χώρο,  μάλιστα  η  Κάλυμνος  ε ίνα ι  πολύ  πιο  
προωθημένη  και  έχουμε  κάνει  μια  κ ίνηση  και  τους  ε ίπαμε  ότι  πρέπει  
εφόσον  ξεκ ίνησε  κα ι  έχε ι  εγκατεστημένο  εργολάβο  παρακαλώ,  ε ίπαμε 
λοιπόν  να  προχωρήσει  ο  εργολάβος,  να  βρουν  τρόπο  να  ολοκληρωθεί  ο 
ΧΥΤΑ της Καλύμνου.  

Γ ια την  Λέρο δε υπάρχει  κα ι  το  αντ ίστοιχο πρόβλημα.  Δηλαδή και  εκεί 
έχει  γ ίνε ι  χωροθέτηση  αλλά  ενεπλάκησαν  στ ις  εκλογές  όπου  ο  σημερινός 
Δήμαρχος  ε ίχε  πάρει  αρνητ ική  θέση  γ ια  τον  χώρο  όπου  έχε ι  αδειοδοτηθε ί 
και  τώρα  βεβαίως  βρ ίσκεται  παγιδευμένος  κα ι  του  ε ίπα και  αυτουνού  ότ ι  να 
επανέλθε ι  να ζητήσε ι  κα ι  συγνώμη και  να ξεκινήσε ι  ξανά να πάνε εκεί .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κ .  Περιφερειάρχη,  ο κ .  Παπαμανώλης.
Κος ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ:
Να  επισημάνω  ένα  στρατηγικό  λάθος  που  δ ιαπιστώνω  σε  κάθε  πρόγραμμα 
ενημέρωσης  κα ι  ευαισθητοποίησης  κα ι  αυτό  αφορά  την  εξίσωση  του 
πλαστικού  με  το  γυαλί  κα ι  το  χαρτί .  Δυστυχώς  ο  καταναλωτής  μαθαίνει  να 
βλέπει  κάθε  συσκευασία  ως  ισοδύναμη,  να  βλέπει  δηλαδή  το  πλαστικό  ως 
εξ ίσου  αποδεκτό  σε  σχέση  με  τα  άλλα  υλικά.  Το  κόστος  ανάκτησης  της 
πρώτης  ύλης  στο  πλαστικό  ε ίναι  υπερπολλαπλάσιο  σε  σχέση  με  το  χαρτί ,  
γυαλί  και  ορισμένες  φορές  ε ίνα ι  αδύνατη.  Γ ια  ορισμένες  κατηγορίες 
πλαστικού  μετά  την  συλλογή  του  το  πλαστικό  καταλήγε ι  να  χρησιμοποιε ί ται 
αποκλειστ ικά  ως  καύσιμη  ύλη  αντ ί  να  πηγαίνε ι  γ ια  ανακύκλωση  γ ιατί  ε ίναι 
αδύνατον  να  ανακυκλωθεί .  Είναι  συνεπώς  επιβεβλημένο  το  πρόγραμμα 
ευαισθητοποίησης  που  προτείνε ι  ο  κ .  Αντ ιπερ ιφερειάρχης  να  υπογραμμίσει 
αυτή  την  διαφορά  στους  καταναλωτές  και  να  τους  κατευθύνε ι  στην  χρήση 
χάρτινης  και  γυάλινης  συσκευασίας  ή  ακόμα  καλύτερα  σε  χρήση 
επαναχρησιμοποιούμενης συσκευασίας. 

Γ ια  την  υλοποίηση  του  προγράμματος  ευαισθητοποίησης  περίμενα 
από  τον  κ .  Αντ ιπεριφερε ιάρχη  να  προτε ίνε ι  την  αξιοποίηση  του 
προγράμματος  κοινωνικής  εργασίας  του  Υπουργείο  Εργασίας  το  οποίο 
παρουσιάστηκε  την  περασμένη  συνεδρίαση.  Δεν  το  άκουσα  αυτό,  προτείνω 
να  αξιοποιηθεί  το  πρόγραμμα με  σκοπό βέβαια τον  περ ιορισμό του κόστους 
για  την  περιφέρε ια .  Είναι  μια  δράση  που  τα ιρ ιάζει  γάντι  σε  αυτό  το 
πρόγραμμα.  
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Βέβαια,  να  ανοίξω  μια  πολύ  σύντομη  παρένθεση,  στην  προηγούμενη 
συνεδρίαση  ε ίχατε  δεσμευτεί  ότι  το  πρόγραμμα  κοινωνικής  εργασίας  θα 
προκηρυχθε ί  από  την  ενδιάμεση  δ ιαχειρ ιστική  αρχή  μέσα  στον  Μάιο. 
Έχουμε 30 Μαΐου και  εάν δεν κάνω λάθος…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Πάντως πήγαμε σε άλλα θέμα κ.  Παπαμανώλη.
Κος ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ:
Είπα μια πολύ σύντομη παρένθεση.  Να ολοκληρώσω.

Στον  Άξονα  5  της  πρότασης  δεν  υπάρχε ι  καμία  αναφορά  στα  αδρανή 
απόβλητα  οικοδομής,  μπάζα.  Είναι  ένα  πεδίο  που  δεν  υπάρχε ι  εμπειρ ία  σε 
εθνικό  επίπεδο.  Δεν  έχει  συσταθεί  συλλογικό  σύστημα  δ ιαχείρ ισης  μέχρ ι 
σήμερα  και  το  σχετ ικό  προεδρικό  δ ιάταγμα  ε ίνα ι  υπό  επεξεργασία  εδώ  και 
χρόνια  κα ι  εκε ί  θα  έχει  μεγάλη  σημασία  ένα  πιλοτικό  πρόγραμμα  να  μας 
δώσει  μ ια  κατεύθυνση  πως  μπορεί  να  αξιοποιηθούν  κα ι  να  ανακυκλωθούν 
τα απόβλητα  ο ικοδομής.  

Τελευτα ίο  αλλά  όχι  λ ιγότερο  σημαντ ικό  σχέδιο,  αξιέπαινη  η 
πρωτοβουλία  σας  για  την  προώθηση  της  ανακύκλωσης  αλλά  πιο  ε ίναι  το 
πρόγραμμά σας γ ια  τα  νησιά  χωρίς  ΧΥΤΑ;  Ξεκ ινάτε  από το  Β  ενώ σε  πολλά 
νησιά  ε ίμαστε  ακόμα  στο  Α.  Η  περιβαλλοντ ική  καταστροφή  στον  ΧΑΔΑ  της 
Άνδρου  ε ίναι  το πιο τρανταχτό παράδε ιγμα προς αποφυγή.  Στο  σημε ίο  αυτό 
πρέπει  να επικεντρώσουμε  τ ις προσπάθειές μας.  

Ευχαριστώ πολύ.   
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Σιγάλας έχε ι  τον  λόγο.
Κος ΣΙΓΑΛΑΣ:
Κύριε  Πρόεδρε  για  το  πρώτο  θέμα  του  πιλοτικού  προγράμματος 
τοποθετήθηκε  η  συντρόφισσα  η  Λίλα,  δεν  έχω  να  προσθέσω  τίποτα.  Εμε ίς 
επιμένουμε  βέβαια  ότ ι  ένα  πρωταρχικό,  μάλλον  σαν  βάση  μας  ε ίναι  το 
κόστος  κα ι  πόσο  θα  επιβαρυνθεί  ο  απλός  νησιώτης.  Όλες  αυτές  οι  ιδέες 
που  ακούγοντα ι  και  από  τ ις  άλλες  παρατάξεις  και  γενικότερα  από  τ ις 
τοποθετήσεις,  εκε ί  πρέπει  να  επικεντρωθεί  κα ι  εκεί  πρέπει  να  πούμε  και 
την  αλήθε ια  στον  κόσμο,  το  πόσο  θα  επιβαρυνθεί  και  το  τ ι  βάρος  θα  πέσει  
στην  πλάτη του.  

Δυο κουβεντούλες  για το  θέμα που θίχθηκε  προηγούμενα έτσι  τελε ίως 
χαμηλόφωνα  κα ι  σ ιγανά.  Γ ια  το  ζήτημα  της  Σαντορίνης.  Πρόεδρε  το  θέμα 
αυτό  το  έχουμε  επισημάνει  και  το  επισημαίνουμε  πολλές  φορές  και  σαν 
κοινοβουλευτ ική  ομάδα  του  ΚΚΕ  το  έχουμε  φέρε ι  επανε ιλημμένως  στην 
Βουλή  και  έχουμε  επισημάνε ι  τους  κινδύνους  αλλά  ακόμη  κα ι  σήμερα  λέμε 
ότι  πρέπει  να το δούμε με πολύ μεγάλη προσοχή.  

Υπάρχει  ήδη  μια  μελέτη,  από  ότι  γνωρίζω,  γ ια  να  πιαστούν  τα 
απρανή της  Καλντέρας,  αυτό πρέπει  άμεσα να  γίνε ι  και  κατά  δεύτερον  εμε ίς 
επιμένουμε  ότι  ο  καινούργιος  εμπορικός  λ ιμένας  της  Σαντορίνης  πρέπει 
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άμεσα  να  συζητηθε ί ,  άμεσα  να  εντοπιστε ί  που  θα  πάει  και  να  αποφύγουμε 
αυτές τ ις κακοτοπιές.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Περιφερε ιακός  σύμβουλος  Νάξου  ε ίστε  κ .  Σ ιγάλα,  να  λέτε  και  γ ια  την  Νάξο. 
Ευχαριστούμε τον  κ .  Σ ιγάλα.  Ο κ.  Χατζηιωάννου έχει  τον  λόγο.
Κος ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ:
Το  ζήτημα  της  διαχείρ ισης  των  απορριμμάτων  θεωρώ  ότ ι  ε ίναι  με ίζον 
πρόβλημα  γ ια  το  Νότιο  Αιγαίο  και  κρίμα  που  ο ι  συνάδελφοι  δεν  ε ίναι  εδώ 
να πούμε δυο πράγματα χρηστικής φύσεως.  

Πρώτα  από  όλα  συνάδελφε  Μάκη  στο  εύλογο  ερώτημά  σου  εάν  η 
ανακύκλωση  εμπεριέχετα ι  στο  εγκεκρ ιμένο  ΠΕΣΔΑ,  ε ίναι  ο  περ ιφερειακός 
σχεδιασμός,  δεν  αποκλε ίεται .  Έχει  μεν  επιλεγεί ,  το  ΠΕΣΔΑ που ισχύει  τώρα 
ε ίναι  του  2008  και  ε ίναι  στην  ουσία  η  συγχώνευση  των  δυο  επιμέρους 
πρώην  νομαρχιακών  σχεδιασμών.  Το  2008  ισχύει  το  ΠΕΣΔΑ  που  έχε ι 
επιλέξει  ως  τεχνοοικονομικότερη  την  υγειονομική  ταφή,  εμένα  δεν  μου 
αρέσε ι  καθόλου  αυτή  η  ιστορία,  αλλά  τα  ζητήματα  ανακύκλωσης  δεν  τα 
αποκλείε ι .  

Άρα  δεν  έχε ι  πρόβλημα  συμβατότητας  η  ανακύκλωση  με  το  ισχύον 
ΠΕΣΔΑ.  

Η κοινωνία που δεν  ανακυκλώνει  ε ίνα ι  μ ια κοινωνία για μένα δεν  ε ίναι 
στο  πλαίσιο  της  χε ιραφέτησης.  Έχει  μεγάλη  σημασία  η  κοινωνία  με  αυτά 
που ρυπαίνε ι  να ανακυκλώνει .  

Ανακύκλωση.  Η  πρόταση  του  συναδέλφου  μου  του  κ.  Μακρυωνίτη 
σαφέστατα  ε ίναι  προς  την  στόχευση  που  θέτουμε  και  ως  περ ιφέρεια  αλλά 
και  ως  νοτιοαιγα ιοτική  κοινωνική.  Ζητήματα  όμως  που  θα  κρίνουν  την 
βιωσιμότητα  της  προσπάθειας  όλων  μας  ε ίναι  καλή  ώρα  με  όλη  την,  το 
θέτω  δηλαδή  σημείο  να  εντε ίνουμε  την  προσοχή  μας,  η  Ελληνική  Ετα ιρεία 
Ανακύκλωσης  θα  πρέπει  να,  κατά  την  κρίση  μου,  εγγράφως  να  δεσμευτεί , 
δ ιότι  ξέρω  από  την  περασμένη  εβδομάδα  που  έτυχε  να  ε ίμαι  σε  μ ια 
συνάντηση  στο  ΥΠΕΚΑ  ότ ι  ε ίναι  μεταξύ  φθοράς  και  αφθαρσίας,  ετο ιμάζει 
δηλαδή  να  πεθάνε ι  η  ελληνική  εταιρεία  και  αυτό  θα  δημιουργήσει  ένα 
σοβαρό κενό.  

Νίκο  νομίζω  το  έχεις  πληροφορηθεί .  Ο  Ραζής  δεν  ήταν  στα  καλύτερά 
του  την  προπερασμένη  Τετάρτη  στην  συνάντηση  που  κάναμε  στο  ΥΠΕΚΑ, 
ε ίναι  γεγονός  ότι  έχει  σκοντάψει  με  το  άλλο  σύστημα  που  προώθησε  ο 
Σουφλιάς  με  τα  σπιτάκ ια  της  ανακύκλωσης.  Δυο  πολιτ ικές  ο ι  οποίες  ε ίναι 
αλληλοσυγκρουόμενες.  

Η Ελληνική  Εταιρε ία Ανακύκλωσης  σας λέω,  παραδείγματος  χάρη,  ότ ι 
δεν  έχει  υλοποιήσει  την  σύμβαση  που  έχε ι  από  το  2006  με  τον  Δήμο  της 
Ρόδου  για  την  δημιουργία  του  ΚΔΑΥ.  
Είναι  ένα  σοβαρό  ζήτημα.  Ο  Δήμος  Ρόδου  ετο ιμάζεται  να  προσφύγει  στα 
δικαστήρια και  εκεί  θα έχουμε ένα ζήτημα σοβαρό.  
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Θεωρώ  ότι  το  πρώτο  πράγμα  που  πρέπει  να  κάνουμε  κα ι  το  πιστεύω 
ακράδαντα  ως  περιφέρε ια  ε ίνα ι  τον  δ ιαβαθμιδ ικό  φορέα  δ ιαχείρ ισης  των 
απορριμμάτων.  Προβλέπετα ι  με  τον  τελευταίο  νόμο  της  νέας  διοικητικής 
μεταρρύθμισης ένας ΦΟΔΙΣΑ σε  όλη  την  περιφέρε ια ενώ πρώτα ήταν πέντε , 
στις  Κυκλάδες  και  δυο  στα  Δωδεκάνησα,  προβλέπεται  ένας  κα ι  έχε ι 
σημασία  κα ι  βέβαια  η  νομοθεσία  και  εδώ  σε  μας  εφαρμόζετα ι  θα  έλεγα 
υποχρεωτικά,  μην  ξεχνάτε  ότ ι  εμε ίς  έχουμε  την  ευθύνη  υποστήριξης  των 
Δήμων  κάτω  από  4.000  κατοίκους,  άρα  στην  ουσία  μετακυλύετα ι  σε  μας  η 
υποστήριξη  των  μικρών  ΟΤΑ,  πρέπει  οπωσδήποτε  να  συγκροτηθεί  ως 
διαβαθμιδικός φορέας διαχείρ ισης.  

Ξαναλέω  ότι  το  ζήτημα  έτσι  όπως  μπαίνει  η  πρόταση  από  τον 
συνάδελφο  τον  κ .  Μακρυωνίτη  ε ίναι  σαφέστατα  προς  την  κατεύθυνση  που 
θέλουμε  να  προχωρήσουμε.  Έχει  σημασία  όμως  το  πώς  θα  περπατήσει ,  το  
ε ίπε ο  συνάδελφος  ο  Νίκος  ο  Χρυσόγελος,  διότι  άντε  να  το  πάρουμε,  ξέρετε  
το  ζήτημα  δεν  ε ίναι  να  αγοράσεις  το  ψάρι  στον  ενδιαφερόμενο,  ε ίναι  να  του 
πάρε ις  παλαμίδ ι .  Το  παλαμίδι  ε ίνα ι  η  διασφάλιση  του  φορέα  δ ιαχείρ ισης 
αυτής  της  πολύ  καλής  πρότασης,  της  θεμελ ιωμένης  πρότασης  που  κάνει  ο 
συνάδελφός  μας,  αυτή  ε ίναι  η  κατεύθυνση,  φοβάμαι  την  βιωσιμότητα. 
Φοβάμαι  δηλαδή  ότ ι  εάν  η  ελληνική  εταιρεία  ανακύκλωσης  αύριο 
καταρρεύσει  δεν θα έχουμε άνθρωπο να μεταφέρει  τα  ανακυκλώσιμα.  

Επίσης  δεν  βγαίνει  ποτέ  από  το  κεφάλι  μου  και  θα  ήθελα  να  το  πω 
στον  συνάδελφο  τον  Βαγγέλη  τον  Σιγάλα,  ανακύκλωση  γ ια  μένα  σημαίνει 
ένα  δέλεαρ προς τον  πολίτη  να  μειώσεις  το  ανταποδοτικό  του.  Όταν από τα 
ανακυκλώσιμα εξοικονομήσεις  χρήματα βάζε ις τον  δημότη  σε μ ια δ ιαδικασία 
της  δ ιαλογής  στην  πηγή  και  εγώ  συμφωνώ  με  σακούλες  πολλαπλών 
χρήσεων,  όχ ι  να  γεμίσουμε  από  πλαστικό  που  θα  ανακυκλώνουμε,  ε ίνα ι  η 
σωστή πρόταση αυτή…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Χατζηιωάννου να ολοκληρώνουμε.
Κος ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ:
Ξέρετε  κύρ ιε  Πρόεδρε ο Περιφερειάρχης ε ίχε την  ατυχή ιδέα να με ορίσε ι  ως 
συνεργάτη του στα  ζητήματα δ ιαχείρ ισης  των  απορριμμάτων.  Εάν  θέλετε  να 
το διαψεύστε κόψτε μου τον  λόγο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Είναι  όλα σωστά που ε ίπατε,  ο χρόνος… 
Κος ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ:
Σας  ε ίπα  ότ ι  ε ίχε  την  ατυχή  ιδέα  να  με  ορ ίσει  ως  συνεργάτη  του.  Και 
συνεργάτη  του  κ.  Μακρυωνίτη.  Εάν  θέλετε  να  το  σταματήσω  εδώ  και  να 
με ίνε ι  στα μισά το σταματάω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ολοκληρώστε.
Κος ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ:
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Όχι,  δεν  μπορώ  να  ολοκληρώσω  έτσι .  Ειλ ικρινά  δεν  μπορώ  να 
ολοκληρώσω έτσι .  

Σε  ότι  αφορά,  ε ίπε  πάρα  πολύ  εύστοχα  ο  Νίκος  ο  Χρυσόγελος  ότι  γ ια 
να  βάλεις  μηχανικό  κομποστοποιητή  πρέπει  να  έχε ις  αδε ιοδότηση.  Εάν  πας 
και  βάλε ις  έναν κομποστοποιητή δίπλα από ένα  εστ ιατόρ ιο  στην  ακτή που ο 
άλλος  έχει  την  δουλε ιά  του  θα  σε  καταγγείλε ι  θα  τον  πάρε ις  τον 
κομποστοποιητή  και  θα  τον  φας.  Έχε ι  μεγάλη  σημασία  λοιπόν  να 
θωρακίσουμε  τα  ζητήματα  πως  τοποθετούντα ι  και  αυτό  πρέπει  να  το 
κάνουμε μέσα από την  ταχύτατη αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ.  

Πρέπει  θωρακιστεί  αυτή  η  ενέργεια,  αλλιώς  εμε ίς  θα  πάμε  να 
πάρουμε  μηχανικούς  ανακυκλωτές,  κομποστοποιητές  και  δεν  θα 
μπορέσουμε  να  τους  τοποθετήσουμε.  Είναι  πάρα  πολύ  σημαντ ικό  και  δεν 
ε ίναι  ζήτημα  να  τελε ιώσω  Πρόεδρε.  Εάν  εδώ  τα  λέμε  εν  τάχε ι  χωρίς  να 
καταλαβαίνουμε  τ ι  λέμε,  απλώς  μαζευόμαστε,  μ ιλάμε  μεταξύ  και  φεύγουμε 
και  κανείς  δεν  κατάλαβε  τ ίποτα.  Σε  κάποια  σημεία  πρέπει  να 
καταλαβαίνουμε  ότι  πρέπει  να  ξεπερνάμε  τα  τυπικά  όρια  της  τυπικής 
διαδικασίας,  αυτής  της  αποστεωμένης  διαδικασίας  που  έχουμε  επιλέξει 
κάποια  πράγματα  κα ι  να  μιλάμε  επί  της  ουσίας.  Και  θέλω  να  μιλάω  επί  της 
ουσίας.  Δεν  θα  ζητήσω  ποτέ  τον  λόγο  για  σαχλαμάρες.  Δεν  θα  το  κάνω 
ποτέ μου.  Δεν  συνηθίζω να μιλάω γ ια να μιλάω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ολοκληρώνετε.
Κος ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ:
Πάλι  τα ίδ ια . Πρόεδρε σταματάω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Περδικάρης γ ια δυο λεπτά.
Κος ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ:
Σίγουρα  ο  καθένας  μας  λ ίγο  πολύ  ακούει  πολύ  ωραία  αυτά  που 
αναφέροντα ι  από την  καθαρά τεχνική,  τεχνολογική  σκοπιά  του  θέματος  που 
συζητάμε.  Παράλληλα  βέβαια  και  στο  ζήτημα  της  τεχνολογικής  εφαρμογής 
με  τ ις  όποιες  επιφυλάξε ις  κα ι  ερωτηματικά  διατυπώθηκαν  ήδη  αρκετά  από 
την  συντρόφισσα  την  Λίλα  αλλά  και  από  άλλες  πλευρές  εγώ  να  προσθέσω 
μέσα  σε  αυτά  και  άλλο  ένα  ερωτηματικό  για  το  κόστος  των  20  λεπτών  ανά 
10 λ ί τρα που πραγματικά όντας πολύ χαμηλό στους υποψιασμένους πολίτες 
που  έχουν  δοθεί  δικαιώματα  από  προηγούμενες  εμπειρ ίες  να  ε ίμαστε 
υποψιασμένοι  από  άλλα  ζητήματα  όπως  το  χαμηλού  επιπέδου  1  ευρώ  ή  5 
ευρώ  σε  νοσοκομε ία  κα ι  τα  λοιπά  ώστε  να  αυξηθούν  αργότερα,  ένα  άλλο 
ερωτηματικό,  μήπως  ακριβώς  το  χαμηλό  κόστος  εάν  δεν  έχει  πρόβλημα 
ενδεχόμενα  με  την  ποιότητα  του  πόσιμου  νερού  που  θα  παράγε ι ,  μήπως 
απλά ε ίναι  ένα  ψυχολογικό  κίνητρο,  πονηρό  δέλεαρ να  τσιμπήσουμε  αρχικά 
το  δολωματάκι  κα ι  να  μην  βλέπουμε  το  αγκ ίστρι  ώστε  αργότερα  να  έρθε ι  σε 
επίπεδα πιο φυσιολογικά.  
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Αυτά  που  θέλω  εγώ  να  προσθέσω  ε ίναι  το  εξής.  Ότι  το  κρ ίσιμο 
ζήτημα  δεν  ε ίναι  τόσο  το  τεχνολογικής  πλευράς  όσο  το  ο ικονομικό,  δηλαδή 
ο  φορέας  δ ιαχείρ ισης,  αυτά  που  αναφέρονται  πράγματι  στο  περιφερε ιακό 
πρόγραμμα  από  την  προηγούμενη  διορισμένη  διοίκηση  του  2008,  γ ια  το 
κόστος  ποιος  θα  ε ίνα ι  ο  φορέας  διαχείρ ισης  που  εκε ί  πράγματι 
προβλέποντα ι  σαν  εναλλακτ ικά  σενάρια  ε ίτε  οργανισμοί  τοπικής 
αυτοδιοίκησης  από  μόνοι  τους  ή  με  συμπράξε ις  ή  σκέτο  παράδοση  στους 
ιδ ιωτικούς  φορε ίς ,  αλλά  ακόμα  κα ι  όπου  δεν  αναμιγνύονται  οι  ιδ ιωτικο ί 
φορείς  και  αμιγώς οι  τοπικοί  εντελώς,  η  τοπικής αυτοδιο ίκησης οι  λεγόμενοι 
φορείς  διαχειρ ιστούν  μια  τέτοια  κατάσταση,  το  να  ε ισάγουμε  τα 
ιδ ιωτικοοικονομικά κρ ιτήρια κόστος  κα ι  ανταπόδοσης.  

Αυτή  η  ανταποδοτικότητα  γ ια  μας  όπως  ε ίπε  κα ι  η  συντρόφισσα  η 
Λίλα  στην  τοποθέτησή  της  δεν  γ ίνετα ι  αποδεκτή  καθόλου,  εμείς  τα 
βλέπουμε  σαν  τομέα  παροχής  υπηρεσιών  υποχρέωσης  του  κράτους, 
παροχής υπηρεσιών κοινωνικού περιεχομένου.  

Μια  παρένθεση  κα ι  κλείνω.  Θεωρώ  ότ ι  στον  Άξονα  3  στο  τέλος  περ ί 
ανακύκλωσης  στην  τελευτα ία  παράγραφο  που  αναφέρεται  σχετικά  με  τα 
ρούχα που  αποτελούν  μη  ανακυκλώσιμο  υλικό  κα ι  τα  οποία φυσικά  αυτά  θα 
φτάνουν  σε  φάση να  τα  θεωρούμε  σαν  απορρίμματα,  θα συλλέγονται  και  θα 
δίνοντα ι  σε  φιλανθρωπικές  οργανώσεις  γ ια  την  διανομή  σε  απόρους, 
παράδε ιγμα,  αποτελεί  το  φιλανθρωπικό  Σωματε ίο  και  τα  λοιπά  που  μάλιστα 
χαρακτηρίστηκε  από  τον  κ .  Αντ ιπερ ιφερειάρχη  σαν  λαμπρό  παράδειγμα, 
εγώ  θεωρώ  ότ ι  γ ια  καθαρά  λόγους  ανθρώπινης  αξιοπρέπειας  να  θεωρηθεί 
σαν  μην  συμπεριληφθέν,  να  απαλειφθεί  κάτ ι  που  βέβαια  στην  πράξη 
εφαρμόζετα ι  πάρα  πολύ  συχνά  που  θεωρώ  όμως  ότι  δεν  πρέπει  να 
εφαρμόζετα ι  και  να  επαλειφθεί ,  πολύ  δε  περισσότερο  να  αφαιρεθε ί  εντελώς 
αυτή η παράγραφος.  Είναι  νομίζω κατάντ ια πολύ άσχημη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κ .  Περδικάρη.  Η κυρία Σβίνου έχει  τον  λόγο.  Σύντομα.
Κα ΣΒΙΝΟΥ:
Κύριε  Πρόεδρε  και  δ ιάβασα  κα ι  άκουσα  με  προσοχή  την  ε ισήγηση  γ ια  το 
πιλοτικό  πρόγραμμα  ολοκληρωμένης  δ ιαχείρ ισης  απορριμμάτων  κα ι  την 
βρίσκω  ότ ι  έχουμε  ήδη  αργήσει  και  θέλω  να  πω  ότ ι  ε ίναι  γνωστό  σε  όλους 
μας  ότ ι  ακούμε  την  φωνή  του  περιβάλλοντος  που  φωνάζε ι  βοήθεια  κα ι 
επομένως ε ίναι  ώρα να εφαρμοστούν αυτά τα ολοκληρωμένα προγράμματα.

Σίγουρα  στην  ε ισήγηση  ε ίναι  η  ενημέρωση  και  η  ευαισθητοποίηση 
που ε ίναι  παράγοντες  που δημιουργούν  γερές  βάσεις  γ ια  να  προχωρήσει  το 
πρόγραμμα.  Σίγουρα  επίσης  ε ίναι  πολύ  καλό  αυτό  ότι  θα  βγουν  φυλλάδια 
και  θα πάει  ε ιδ ικός σύμβουλος σε σπίτ ι  με  σπίτ ι .  Σ ίγουρα επίσης τα κ ίνητρα 
που  δ ίδοντα ι  που  θα  πρέπει  να  δίδονται  από  τους  Δήμους  γ ια  την 
απαλλαγή  από  τα  τέλη  και  την  επιβράβευση  των  πολιτών  ε ίναι  προς  την 
θετική κατεύθυνση.
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Θέλω  να  πω  ότ ι  από  την  ενημέρωση  που  ε ίνα ι  το  πρώτο  σκέλος 
έχουμε  μετά  και  την  τεχν ική  υποστήριξη.  Η  τεχνική  υποστήριξη  υφίστατα ι 
στο  να  έχουμε  πολλούς  κάδους.  Όπως  λέτε  στον  Άξονα  3,  γράφετε  ότι  σε 
κεντρ ικά  σημε ία  θα  τοποθετηθούν  μικροί  κάδοι  πολλαπλών  θέσεων  γ ια  την 
απόρριψη  των  ανακυκλώσιμων  υλ ικών.  Εγώ  δεν  θα  έλεγα  σε  μερ ικές 
κεντρ ικές  πλατε ίες,  θα  έπρεπε  όσο  περισσότερους  κάδους  έχουμε  κα ι 
διευκολύνουν  τον  ιδ ιώτη,  τον  πολίτη,  γ ιατ ί  ξέρετε  ε ίμαστε  κακομαθημένοι , 
δεν  έχουμε  μπει  σε  αυτή  την  διαδικασία  κα ι  πολλές  φορές  δεν  κάνουμε 
πέντε  βήματα  γ ια  να  φτάσουμε  στον  κάδο.  Όσο  περισσότεροι  κάδοι 
υπάρχουν τόσο περισσότερο θα ε ίνα ι επιτυχημένο το πρόγραμμα. 

Ήθελα  επίσης  να  πω ότι  μου  θέτε ι  μια  αμφισβήτηση  γιατ ί  στον  Άξονα 
2 πρέπει  οι  επιχειρήσε ις να μεταφέρουν τα παραγόμενα οργανικά απόβλητα 
να  τα  μεταφέρουν  αυτοί .  Μήπως  αυτό  θα  δημιουργήσει  έναν  ανασταλτ ικό 
παράγοντα στην  δ ιεξαγωγή της ομαλής λει τουργίας.  

Τέλος,  να  πω  ότι  όσο  αφορά   μπορούσε  προς  τους  παραγωγούς,  τ ις 
βιοτεχνίες  και  τ ις  β ιομηχανίες  που  παράγουν  τα  πλαστικά  με  τα  προϊόντα 
αυτά  που  βάζουν  στην  κατανάλωση  μήπως  και  αυτοί  πρέπει  να 
εναρμονιστούν  να  αλλάξουν  το  υλικό  της  συσκευασίας  τους  να  ε ίναι  πιο 
φιλ ικό  με  το  περιβάλλον  ώστε  να  μην  τρέχουμε  να  δ ιαφυλάττουμε  τα 
παραγόμενα τα οποία δεν  ε ίναι  συμβατά με τ ις νέες απαιτήσεις.

Εύχομαι  όλη  η  ολοκλήρωση  αυτή,  το  πιλοτικό  πρόγραμμα  στα  νησιά 
αυτά  να  προβούν  σε  θετική  βάση  ώστε  να  μπορούμε  να  εφαρμόσουμε  το 
πρόγραμμα  κα ι  σε  άλλα  νησιά  κα ι  να  πω ότι  βασικά  ε ίναι  γ ια  να  πετύχει  το 
πρόγραμμα  αυτό,  βασικά  ε ίναι  η  πολιτε ία  η  οποία  δ ίνε ι ,  η  κεφαλή,  εν  πάση 
περιπτώσει ,  που ορίζε ι  την  λει τουργία.

Να  πω  ένα  παράδε ιγμα  κα ι  κλείνω.  Στην  Σουηδία  πριν  πέντε  χρόνια 
σε  ξενοδοχε ίο  στο  οποίο  παρέμεινα  μέσα  στο  δωμάτιο  κάτω  από  την 
τουαλέτα  έπιπλο  υπήρχε  το  δοχε ίο  κ ι τ ίο  το  οποίο  ήδη  ήταν  ανακυκλώσιμο,  
ε ίχε  τρ ία  χωρίσματα  κα ι  στο  οποίο  έγραφε  που  θα  ρίχνε ι  ο  καθένας  ή  το  
χαρτάκι  ή  το  μπουκαλάκι ,  τα  ήδη  που  χρησιμοποιούσε  στο  δωμάτιό  του. 
Σας  δ ιαβεβαιώ   λοιπόν  ότι  ο  πελάτης  του  ξενοδοχε ίου  σ ίγουρα  ακολουθεί  
αυτή την  διαδικασία, πε ίθεται  λοιπόν και  γ ίνεται  πε ιθαρχημένος.  

Άρα  σωστά  αρχίζουμε,  να  δώσουμε  την  υποδομή  που  πρέπει ,  την 
ενημέρωση κα ι  ελπίζω κα ι  εύχομαι να ε ίναι  …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε την  κυρ ία Σβίνου.  Ο κ.  Χρυσόγελος  γ ια  δυο λεπτά.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Θέλω  να  συνοψίσω  μερ ικές  σκέψεις .  Καταρχήν  νομίζω  ότι  ε ίναι  καλή  η 
πρόταση αλλά θέλει  βελτίωση και  γ ι ’  αυτό προτείνω να  δημιουργηθεί  μια  ad 
hoc  Επιτροπή  στην  οποία  να  συμμετάσχουν  όσοι  θέλουν  από 
περιφερειακούς  συμβούλους  και  ανθρώπους  που  να  ε ίναι  λ ίγο  πιο  ε ιδικο ί 
γ ια  να  μπορέσε ι  να  εξειδικευτε ί  και  να  ληφθούν  υπόψη  ορισμένα  τεχν ικά 
έργα.  
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Δηλαδή  να  πάρουμε  απόφαση  καταρχήν  ως  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο 
με  την  συμπλήρωση  ότι  μ ια  Επιτροπή  θα  ασχοληθεί  λ ίγο  με  το  να  την 
κτεν ίσει  τεχνικά για να μπορεί  να εφαρμοστε ί  κα ι  να υλοποιηθε ί .  

Το  δεύτερο  ε ίναι  να  αποφασίσει  το  Περ ιφερειακό  Συμβούλιο  ότ ι  
εξουσιοδοτεί  τον  Περιφερειάρχη  κα ι  τους  επικεφαλής  των  παρατάξεων  να 
ζητήσουν  ραντεβού  με  την  κ .  Μπιρμπίλη  για  το  θέμα  της  διαχείρ ισης  των 
απορριμμάτων στο Νότιο Αιγα ίο κα ι  ε ιδ ικά το  θέμα της ανακύκλωσης.  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Το έχουμε βάλε ι  τρε ις φορές.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Εγώ  το  λέω  θεσμικά.  Θα  έχει  άλλο  νόημα  να  πάρει  απόφαση  το 
Περιφερε ιακό Συμβούλιο ότι  ζητάει .  
Κος                        :  
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Είναι  δυο  κομμάτια .  Έχε ι  μια  αρμοδιότητα  του  ΥΠΕΣ  αλλά  έχει  και  μ ια 
αρμοδιότητα  ως  προς  την  ανακύκλωση  το  ΥΠΕΚΑ,  οπότε  πρέπει  να 
συναντήσουμε  και  τους  δυο  νομίζω  υπουργούς.  Έχετε  δίκαιο,  θα  έλεγα  να 
πάμε κα ι  στους δυο.  

Έχε ι  επίσης  ενδιαφέρον  να  συναντήσουμε  την  κ .  Μπιρμπίλη  γ ιατί  από 
ότι  ξέρω στο  Νότιο  Αιγαίο υπάρχουν  στην  αρμοδιότητα  του ΥΠΕΚΑ 35  εκατ. 
τα  οποία  εάν  δεν  συνδεθούν  με  ολοκληρωμένη  δ ιαχείρ ιση  τζάμπα  δουλειά 
κάνουμε.  Δηλαδή  στα  δυο  νησιά  θα  μιλάμε  γ ια  ολοκληρωμένη  διαχείρ ιση 
και  σε  όλα  τα  άλλα  νησιά  θα  μιλάμε  γ ια  ΧΥΤΑ ακόμα.  Και  όταν  θα  γίνουν  οι 
ΧΥΤΑ…
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Το  ε ίπα  και  ε ίνα ι  θέση  μου.  Ανακύκλωση  σε  όλα  τα  νησιά,  διαχειρ ίζεται  ο  
καθένας το κάθε νησί  τα απορρίμματά του.  
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Ναι,  αλλά λέω πως θα γίνε ι  αυτό εγώ.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Μόνο  το  30%  των  απορριμμάτων  πρέπει  να  πάει  στον  ΧΥΤΑ.  Όλα  τα  άλλα 
πρέπει  να ε ίναι  ανακυκλώσιμα και  να μεταφέροντα ι  εκτός νησιού…
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Εγώ  αυτό  που  λέω  είνα ι  το  εξής.  Λέω  λοιπόν  ότ ι  γ ια  να  εφαρμοστεί  μια 
στρατηγική  που  λέε ι  ότι  θα  πρέπει  να  πηγαίνουν  υπολε ίμματα  στους  ΧΥΤΑ 
πρέπει  να  υπάρχουν  τα  άλλα,  δηλαδή  ανακύκλωση,  κομποστοποίηση.  Εάν 
απλώς  εξαγγέλλεται  αλλά  στην  πράξη  η  περιφέρε ια ,  οι  προηγούμενες 
αποφάσεις  της  περ ιφέρειας  ήταν  για  ΧΥΤΑ,  σας  λέω  ένα  πολύ  απλό 
παράδε ιγμα,  βγήκαν  3  εκατ.  γ ια  τον  ΧΥΤΑ  Σίφνου  αλλά  δεν  υπήρχε 
πρόβλεψη  ούτε  γ ια  200.000.  Εγώ  λέω  το  10%  να  δ ίνεται  γ ια  την 
ολοκληρωμένη  δ ιαχείρ ιση έχουμε λύσε ι  το  πρόβλημα στα νησιά.  
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Άρα  λοιπόν  εάν  δεν  υπάρξε ι  συνοχή  στ ις  πολιτ ικές,  δεν  υπάρχει 
ενια ίο  σχέδιο  δεν  θα  κάνουμε  τ ίποτα.  Ο  Δήμος  της  Άνδρου  θα  ξοδέψει 
εκατοντάδες  χ ιλ ιάδες  ευρώ  και  δεν  θα  κάνει  τ ίποτα,  μια  τρύπα  στο  νερό. 
Εάν  λοιπόν  υπάρχε ι  μια  επεξεργασμένη  στρατηγική  αυτά  που  λέμε  για  τα 
μικρά  νησιά  θα  πρέπει  να  μπουν  κατά  προτεραιότητα  και  σε  μεγάλα  νησιά. 
Δηλαδή  στην  Άνδρο  θα  πρέπει  να  συζητήσουμε  με  τον  Δήμο,  έχουμε 
αρμοδιότητα  ως  Περιφερειακό  Συμβούλιο  να  υπάρχε ι  μια  αντίστοιχη 
πολιτ ική ολοκληρωμένης  διαχείρ ισης.  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Κύριε  Πρόεδρε  αυτά  που  λέει  ο  κ .  Χρυσόγελος,  γ ιατ ί  ε ιλ ικρινά  παίρνω  τον  
λόγο  γ ιατί  ακούμε  …πάρα πολύ  καλά,  γ ιατ ί  εάν  δεν  το  ξέρετε  θα  σας  το  πω 
εγώ,  έχω  κάνει  μ ια  τεράστια  προσπάθεια  στον  Δήμο  Ροδίων  προκε ιμένου 
να  πείσω,  γ ιατ ί  δεν  έχω  την  αρμοδιότητα,  γ ιατί  δεν  έχω  αυτό  που  λέτε  από 
το  θεσμικό  πλαίσ ιο  την  δυνατότητα  πέραν  του  σχεδιασμού,  ο  σχεδιασμός 
όμως  όπως  ξέρετε  αυτό  το  οποίο  προβλέπει  ε ίνα ι  καθαρά  μια  απόφαση  η 
οποία  θα  πρέπει  να  επιβληθεί  στους  Δήμους  και  γ ι ’  αυτό,  εάν  θέλετε ,  έχω 
εκφράσει  την  αντίθεσή  μας  στην  διαδικασία  της  μεταφοράς  των  σκουπιδ ιών 
από νησί  σε  νησί  κα ι  ε ίναι  καθαρή,  ξεκάθαρη κα ι  αυτό  το  μήνυμα  πρέπει  να 
στείλε ι  το  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  στους  δημάρχους  των  νησιών  ότι 
κοι τάξτε  κύριοι ,  δεν  υπάρχει  υποδοχέας  αλλού,  υπάρχει  υποδοχέας  μόνο 
των  ανακυκλώσιμων  υλ ικών  τα  οποία  θα  μεταφερθούν.  Όλα  τα  άλλα  πρέπει 
να το  πάρετε  απόφαση θα τα δ ιαχειρ ιστε ίτε στον  τόπο σας.  

Εάν  αυτό  το  μήνυμα  στε ίλουμε  τότε  στην  δ ιαδικασία  βοήθειας  στους 
Δήμους  μέσα  βεβαίως  στο  θεσμικό  πλαίσ ιο  το  οποίο  έχουμε  να 
βοηθήσουμε,  λέω  και  πάλι  δεν  μπορούμε  σαν  περ ιφέρεια  να 
υποκαταστήσουμε εμείς,  γ ιατ ί  άκουσα λέτε  ότ ι  εμε ίς από το θεσμικό πλαίσ ιο 
μπορούμε,  εάν  θέλουν  ο ι  Δήμοι .  Οι  Δήμοι  διαχειρ ίζονται  και  ε ίναι 
αποκλειστ ική  τους  αρμοδιότητα.  Εμείς  να  τους  βοηθήσουμε  σε  ότ ι  αφορά 
την  μεταφορά  των  ανακυκλώσιμων,  σε  ότι  αφορά  την  εφαρμογή  κάποιων 
εξειδικευμένων  προγραμμάτων,  σε  ότι  αφορά  άλλα  ζητήματα,  στην 
διαχείρ ιση όμως δεν  θα μπούμε κα ι  εάν μπαίνουμε  τώρα εδώ πιλοτικά,  γ ιατί  
γ ια να δώσω και  την  απάντηση εάν αυτό ε ίνα ι σχέδιο κάποιου άλλου φορέα,  
κάποιου  ιδιώτη.  Όχι ,  ε ίναι  σχέδιο  αποκλειστ ικά  δ ικό  μας,  το  εκπόνησε  η 
περιφέρεια ,  το  καταθέτει  η  περιφέρε ια ,  εάν  η  διαχειρ ιστ ική  αρχή  πει  ότι 
πρέπει  ο  φορέας  ο  οποίος  θα  το  υλοποιήσει  να  ε ίναι  ο  Δήμος  της  Ανάφης 
και  ο  Δήμος  της  Χάλκης  θα  βοηθήσουμε  και  μάλιστα  ε ίπαμε  ότ ι  επειδή 
πρέπει  να  δώσουμε  κα ι  την  απαραίτητη  βαρύτητα  ενδεχομένως  να 
εγκατασταθούμε  κα ι  εμείς  εκε ί  στην  αρχή  να  έχουμε  την  επαφή  και  να 
πιέσουμε  κυρίως  την  τοπική  κοινωνία,  να  την  πιέσουμε,  εν  πάση 
περιπτώσει  να  την  ευαισθητοποιήσουμε  προκειμένου  να  μπει  σε  αυτή  την 
διαδικασία.  Γ ιατί  εάν  η  τοπική  κοινωνία  δεν  αποδεχθε ί  ή  δεν  ενσωματώσει  
την  λογική  μας  σε  ότι  αφορά  την  δ ιαχείρ ιση  των  σκουπιδ ιών  δεν  θα 
πετύχουμε.
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Άρα  θα  παρακαλούσα  πάρα  πολύ  υπάρχε ι  ένα  θεσμικό  πλαίσ ιο, 
προβλέπει  ποιος  δ ιαχειρ ίζεται  όλη  αυτή  την  δ ιαδικασία.  Ο  Δήμαρχος  της 
Κω  ότι  εντάξει  γ ια  ένα  μικρό  χρονικό  δ ιάστημα  μπορώ  να  πάρω  τα 
σκουπίδια  τα  οποία  όμως  τ ι  ε ίπε;  Θα  τα  πληρώνετε  αδρά.  Βεβαίως.  Και  θα 
κάνω εγώ  την  επεξεργασία.  Και  ε ίναι  πολύ μεγάλη  υπόθεση γιατ ί  πρέπει  να  
ξέρετε  ότ ι  μέσα σε  αυτή την  ιστορία έχουν  μπει  και  ιδ ιώτες οι  οποίο ι  θέλουν 
να  πάρουν  την  ανακύκλωση,  θέλουν  να  πάρουν  όχι  μόνο  το  χαρτ ί ,  θέλουν 
να  πάρουν  και  το  νά ιλον,  θέλουν  να  πάρουν  κα ι  τα  γυαλιά  τα  οποία 
στοιχ ίζουν,  δ ίνουν  πολύ  περισσότερους  πόρους,  όλα.  Όλα  ε ίνα ι 
ανακυκλώσιμα.  Ένα πολύ μικρό ποσοστό ε ίνα ι μη ανακυκλώσιμο.

Άρα το μήνυμα που πρέπει  να στείλουμε εμείς δεν  ε ίναι ότ ι  θα έρθει  η 
περιφέρεια  να  σας λύσε ι  το  πρόβλημα.  Η  περιφέρεια  θα  βοηθήσει  εσάς που 
έχετε  την  ευθύνη διαχείρ ισης.  Αυτό το μήνυμα πρέπει  να φύγει  από εδώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Χρυσόγελε  ολοκληρώθηκε.  Δεν  σας δίνω τον  λόγο.  
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Επειδή εγώ όμως έχω βάλει  κάποιες προτάσεις,  ο  Περ ιφερειάρχης απαντάει 
σε  άλλο  πράγμα.  Ο  ΠΕΣΔΑ  ε ίναι  αρμοδιότητα  της  περιφέρε ιας.  Εάν  δεν 
υπάρχε ι  ΠΕΣΔΑ  κανένα  έργο  δεν  γ ίνετα ι .  Άρα  λοιπόν  η  περ ιφέρε ια  έχει 
καθοριστικό  λόγο  να  κατευθύνε ι  τους  Δήμους.  Εγώ  λέω  να  γ ίνε ι 
συμμετοχ ικά,  να  καλέσουμε  τους  Δήμους  και  τους  φορε ίς  και  να 
συνδιαμορφώσουμε  ένα  σύγχρονο  ΠΕΣΔΑ  που  να  περιγράφει  πως  θα  γίνε ι 
η  ανακύκλωση  και  η  κομποστοποίηση.  Εάν  λέμε  στον  Δήμο  ότ ι  κάνε  αυτό 
αλλά  εμείς  σαν  περιφέρε ια  δεν  έχουμε  κάνει  τον  σχεδιασμό,  δεν  θα  γίνε ι 
τ ίποτα.

Δεύτερον.  Υπάρχουν  χρηματοδοτήσεις.  Εάν  οι  χρηματοδοτήσεις  δεν 
στραφούν  στον  περιφερε ιακό  σχεδιασμό  με  σωστό  τρόπο  θα  γίνουν  ΧΥΤΑ, 
θα  λέμε  ότ ι  ε ίναι  ΧΥΤΙ  και  θα  έρθει  η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  και  θα  ζητήσε ι 
πίσω  τα  λεφτά  της.  Ο  ΧΥΤΑ  δεν  υπάρχε ι  ως  έννοια.  Υπάρχει  χώρος 
υπολειμμάτων.  Εάν  πάμε  λοιπόν  εμε ίς  κα ι  κάνουμε  ΧΥΤΑ,  λέμε  ότι  ε ίναι 
ΧΥΤΙ  και  έρθει  έλεγχος  κα ι  δουν  ότ ι  δεν  έχουμε  πρόγραμμα  εμε ίς 
ανακύκλωσης,  κομποστοποίησης  και  εκεί  πάνε  ανεπεξέργαστα  τα 
απορρίμματα,  δεν  ξέρω ποιος θα  κληθεί  μετά  να  πληρώσει  όλα  τα  χρήματα. 
Δεν  ε ίναι  μόνο  τα πρόστιμα τώρα αλλά ε ίναι  κα ι  το  μέλλον.

Αυτό  που  λέω  λοιπόν  ε ίναι  ότι  η  περιφέρεια  κατευθύνε ι  τους  Δήμους, 
συζητάε ι  μαζί  τους,  δ ιαμορφώνει  μια  στρατηγική,  αυτό που θα λέγαμε  Νότιο 
Αιγαίο  Κοινωνία  της  Ανακύκλωσης  και  της  Κομποστοποίησης  και  της 
Πρόληψης  των  Απορριμμάτων.  Αυτό  λοιπόν  δεν  πρέπει  να  το  βλέπει 
ανταγωνιστ ικά  ο  Περιφερειάρχης  αλλά  πρέπει  να  το  βλέπει  συνθετ ικά.  Να 
ακούει  θετικές  προτάσεις ,  να  τ ις  δέχετα ι  και  να  συζητάμε  να  προχωράμε 
στο  Περιφερειακό  Συμβούλιο.  Δεν  λέμε  εδώ  πέρα  ότι  δεν  κάνει  τ ίποτα  η 
περιφέρεια ούτε  να λέμε όμως ότι  …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Ο  κ.  Χατζηιωάννου  να  απαντήσει  επειδή  ήθελε  και  τον  διέκοψα 
προηγούμενα μη γνωρίζοντας ότι  ήταν  και  υπεύθυνος.
Κος                        :  
Κύριε  Πρόεδρε  ο  κ .  Χατζηιωάννου ε ίναι  υπεύθυνος  του  προγράμματος.  Από 
1 η  Ιουλίου αναλαμβάνε ι  σαν εντεταλμένος  σύμβουλος όλο αυτό το κομμάτι .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λάθος δικό μου.  Έχετε  τον  λόγο  κ.  Χατζηιωάννου.
Κος ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ:
Χρηστικής φύσεως ε ίναι  αυτά που θα πω και ε ιλ ικρινά συνάδελφοι  δεν θέλω 
ποτέ  να  σας  κουράζω  λέγοντας  τα  προσωπικά  μου.  Καθόλου.  Ζητώ  τον 
λόγο  μόνο  όταν  υπάρχει  α ι τ ία  να  τον  πάρω.  Δεν  πρόκε ιται  ποτέ  να  σας 
κουράσω με περιττολογίες .  Χρηστικής φύσεως.   

Συνάδελφε  Βαρκά  δεν  υπάρχε ι  σήμερα  θεσμικό  πλαίσ ιο  που  να 
επιτρέπει  την  μεταφορά  σύμμεικτων  απορριμμάτων.  Άρα  ακόμα  κα ι  να 
δεχόταν  ο  Δήμαρχος  της  Κω  να  παραλάβει  τα  σύμμεικτα  απορρίμματα  της 
Λέρου  και  της  Καλύμνου  απαγορεύετα ι .  Δεν  γ ίνετα ι  αυτό  το  πράγμα.  Έχει 
μεγάλη σημασία η ανακύκλωση που σημαίνει  αυτοδιαχείρ ιση.  

Βεβαίως  συνάδελφε  Νίκο  ε ίναι  γεγονός  ότ ι  τα  υπολείμματα  που  θα 
μένουν  κα ι  απευθύνομαι  σε  σένα  γιατ ί  έχεις  ε ιδικές  γνώσεις  και  στο  
αναγνωρίζουμε  στο  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο,  η  λέξη  ΧΥΤΑ  πρέπει  να 
διαγραφεί  από  την  ορολογία  μας,  ε ίναι  δ ιαγεγραμμένη.  Μιλάμε  γ ια 
υπολειμμάτων.  Δεν  μπορείς  να  μην  έχε ις  ένα  χώρο  υπολειμμάτων  και  ο  
στόχος  ε ίναι  το  land  f i l l ing  δηλαδή  αυτό  που  θάβουμε  στην  γη  να  με ιώνεται 
συνέχε ια .  Και  ε ίναι  σωστό  αυτό  που  ε ίπε  ο  Περιφερειάρχης  ότ ι  μπορεί  να 
φτάσεις,  ανάλογα  με  το  ποια  ε ίναι  η  σύνθεση  του  σκουπιδ ιού  σε  κάθε 
κοινωνία.  Άλλο  ε ίνα ι  το  σκουπίδι  στ ις  αγροτ ικές  περ ιοχές,  άλλο  σε  αστ ικές 
περιοχές.  Σε  περιοχές  που  ε ίναι  ημιαστ ικές  μπορείς  να  έχει  πολύ  καλή 
κομποστοποίηση  και  να  το  ρ ίξε ις  γ ια  λ ίπασμα  κα ι  μπορείς  και  σε  βρώσιμα 
κάτω  από  κάποιες  συνθήκες,  βάλτο  στα  δέντρα  σου,  όμως  δεν  μπορείς  να 
μην έχε ις έστω έναν μικρό χώρο υπολε ιμμάτων.  

Άρα  ε ίναι  πολύ  σημαντ ικό  και  πάλι  ξαναδανε ίζομαι  στοιχε ία  από  την 
θέση  του  Περιφερειάρχη,  η  ιστορία  με  την  Κάλυμνο  Θεοδόση  πρέπει  να 
τελειώσει  σ ίγουρα την  εγκατεστημένη  εργολαβία.  Πρέπει  να  υπάρχει  ο  ΧΥΤ, 
ας τον  πούμε έτσι  γ ια να ξεκαθαρίσουμε.  

Σε  αυτόν  τον  περιφερε ιακό  σχεδιασμό  υπάρχουν  έργα  τα  οποία 
προχωράνε  και  υλοποιούνται  μέσα  σε  μ ικρονήσια.  Εδώ  εμείς  που  έχουμε 
και  την  ευθύνη  ως  περιφέρεια  πρέπει  να  τα  λύσουμε.  Καλή  ώρα  προχθές 
πήγε  κάποιος  εκπρόσωπος  στο  Ελεγκτ ικό  Συνέδριο  γ ια  να  λύσε ι  ένα 
πρόβλημα με μ ια σύμβαση του ΧΥΤ της Πάτμου.  Πρέπει  να γίνε ι  κα ι  εκε ί .  

Τέτοια  ζητήματα  λοιπόν  θα  πρέπει  να  ολοκληρώσουμε,  πρέπει 
οπωσδήποτε  τα  έργα  αυτά  που  δρομολογήθηκαν  από  το  ισχύον  ΠΕΣΔΑ  να 
μπουν,  πρέπει  ταχύτατα  να  προχωρήσουμε  στην  αναθεώρηση  του  ΠΕΣΔΑ 
του  ισχύοντος  γ ια  να  βάλουμε  τα  ζητήματα  της  μηχανικής  ανακύκλωσης  και  
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επίσης  θα έβλεπα,  θα ήταν μεγάλη  βοήθεια γ ια  να μην  πάμε  σε εξωτερικούς 
συμβούλους αλλά να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τα υπηρεσιακά στελέχη 
και  έχουμε  αρκετά,  θα  πρέπει  να  κάνουμε  την  συμφωνία  με  την  νέα  ΠΕΔΚ 
που θα δημιουργηθεί  γ ια να πάμε στον  διαβαθμιδικό φορέα διαχείρ ισης.  

Ο φορέας διαχείρ ισης θα ε ίναι  ένα  μικρό  ευέλικτο  όργανο  που θα έχε ι 
το  εξε ιδ ικευμένο  προσωπικό  που  θα  μπορεί  να  επιλαμβάνεται  και  να  μένει  
και  να  πηγαίνε ι  στα  σπίτ ια ,  να  πληροφορεί  τους  κατοίκους  στο  πως  γ ίνετα ι  
η  ανακύκλωση,  με  τ ι  σύστημα,  να  παρακολουθε ί  τα  αποτελέσματα,  το 
moni tor ing  που λέμε,  να καταγράφει  που πάει ,  που δεν  πάει .

Επίσης  ε ίπα  Βαγγέλη  μου  που  έλειπες  ότ ι  ο  στόχος  ε ίναι  να  μειώσεις 
τα  ανταποδοτικά  στον  πολίτη.  Άμα  του  πεις  ότ ι  ξέρεις  συμπατριώτη  μου,  
εάν  ανακυκλώσεις  τα  ανταποδοτικά  σου  θα  πάνε  κα ι  στο  30%  μείον,  ε ίναι 
πολύ  χρήσιμο  αυτό  Βαγγέλη  μου  κα ι  νομίζω  ότ ι  θα  συμφωνήσεις  κα ι  αυτό 
ε ίναι  το ζήτημα.
Θεωρώ  δε  κρίσ ιμο  και  τελε ιώνω  εδώ,  δεν  θέλω  να  κουράσω  παραπάνω, 
ε ιλ ικρινά  θα  μπορούσα,  όποιος  συνάδελφος  θέλει  και  μπορώ  να  του  φανώ 
χρήσιμος  με  τέτο ιες  πληροφορίες  ε ίμαι  στην  διάθεσή  του,  λέγοντας  το  εξής.  
Θεωρώ  ότι  εάν  τυχόν  η  ιστορία  με  την  Ελληνική  Ετα ιρεία  Ανακύκλωσης 
πάει  όπως  πάει  και  καταρρεύσει ,  ζήτησα  από  τον  γεν ικό  γραμματέα  της 
Αποκεντρωμένης  Διο ίκησης  και  θα  το  ζητούσα  εάν  ήμουνα  στην  συνάντηση 
με  το  ΥΠΕΚΑ  και  το  ΥΠΕΣ  να  μπορέσε ι  να  χρηματοδοτήσει  γ ια  μ ια 
ταυτόχρονα  τρ ιετ ία,  τετραετία  ένα  μικρό  ή  δυο  μικρά  πλοία  παντόφλες 
ανοικτού  τύπου  για  την  μεταφορά  των  ανακυκλωσίμων  γ ια  να  παίρνει  όλο 
το  χρήμα  ο  Δήμος,  άρα  στέλνω  τα  ανακυκλώσιμα  από  την  Σίφνο  κα ι  ότι 
κερδίζω  το  παίρνω  εγώ  και  μειώνω  τα  ανταποδοτικά  τέλη  του  δημότη  μου.  
Να ο στόχος.  

Αυτό  το  έχω  κάνει  μ ια  πρόταση  κα ι  ο  Περιφερειάρχης  στον  γενικό 
γραμματέα  της  Αποκεντρωμένης  κα ι  πιστεύω  ότι  αυτό  μπορεί  να  λυθε ί  σε 
μια  συνάντηση  χρηστικού  χαρακτήρα  και  όχι  εθ ιμοτυπικού  με  το  ΥΠΕΣ  και 
το ΥΠΕΚΑ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Πουσσαίος έχει  τον  λόγο  γ ια ένα λεπτό.
Κος ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ:
Συμπληρωματικά  θέλω  να  καταθέσω μια ιδέα κα ι  μ ια  πρόταση η  οποία ε ίναι 
συνυφασμένη  κα ι  με  το  τελευτα ίο  θέμα  το  οποίο  θα  γίνε ι  ενημέρωση 
σχετ ικά με το Νεώριο.  

Η  πρόταση  η  οποία  έχει  να  κατατεθε ί  αφορά  την  διαχείρ ιση  των 
σκουπιδιών  των  τροφίμων  από τα  κρουαζ ιερόπλοια.  Είνα ι  τεράστιο  ο  όγκος 
και  πολύ  μεγάλο  το  όφελος  εάν  οι  Δήμοι  Μυκόνου,  Σαντορίνης,  Κω,  Ρόδου,  
Πάτμου  ε ίνα ι  σε  θέση  να  παραλαμβάνουν  τα  απορρίμματα  των 
κρουαζιερόπλοιων  κα ι  να  τα  διαχειρ ιζόμαστε.  Πρέπει  να  το  δούμε  αυτό,  δεν 
πρέπει  να  το  αποφεύγουμε.  Δίνουμε  ένα  στ ίγμα  ποιότητας  κα ι  μην  ξεχνάμε 
ότι  ε ίμαστε  σε  μ ια  τουριστ ική  περ ιοχή  που  έχουμε  κάθε  λόγο  να 
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αντιμετωπίζουμε  όλες  αυτές  τ ις  αυξομε ιώσεις  κα ι  πολύ  δε  περ ισσότερο 
αυτό  τον  τεράστιο  όγκο  των  σκουπιδ ιών  που  παράγονται  από  τα 
κρουαζιερόπλοια.  Είναι  προς  όφελος,  επαναλαμβάνω,  των  νησιών  που  θα 
τολμήσουν  να το αποφασίσουν και  να το  δ ιαχειρ ιστούν.  

Η δεύτερη πρόταση που θέλω να  κάνω είνα ι  αυτή η  οποία κατατέθηκε 
και  χθες  κατά  την  δ ιάρκε ια  της  ημερ ίδας  σε  σχέση  με  την  προσέγγιση  που 
μπορεί  να  έχει  το  Νεώριο  στην  διαχείρ ιση  των  απορριμμάτων.  Είνα ι  ένας 
προβληματισμός  ο  οποίος  αναπτύσσετα ι  δ ιαρκώς,  βλέπουμε  όλες  αυτές  τ ις 
προτάσεις  οι  οποίες  κατατ ίθεντα ι  κα ι  κάτω  από  αυτές  τ ις  συνθήκες  και  την  
δύσκολη  περίοδο  που  περνάνε  δεν  θα  ήταν  καθόλου  μακριά  από  τα 
ενδιαφέροντα  κα ι  τα  οφέλη  τα  οποία μπορούν  να  προκύψουν  σε  έναν  τυχόν 
σχεδιασμό δ ιαχείρ ισης των  απορριμμάτων στην  περιφέρε ιά μας.  

Δηλαδή  τ ι  θέλω  να  πω;  Μιλάμε  γ ια  κομποστοποιητές  όλο  αυτόν  τον 
τεράστιο αρ ιθμό των  μηχανημάτων τα οποία πρόκει ται  να  τοποθετηθούν,  να 
εγκατασταθούν  και  να  δ ιαχειρ ιστούμε,  μιλάμε  γ ια  μεταφορά  όπως  ακούσατε 
ε ί τε  με  μαούνες  ε ί τε  με  παντόφλες  ε ί τε  με  οτ ιδήποτε,  μιλάμε  για  σταθμούς 
μεταφόρτωσης,  μιλάμε  για  ένα  σωρό  πράγματα  στα  μπορούσε  να  έχε ι  μια 
εμπλοκή  πλέον  στην  συγκεκρ ιμένη  συγκυρία  μ ιλάω  χωρίς  φυσικά  να  βγε ι 
από τ ις  βασικές  του  δραστηριότητες  όμως  τέτοια  θέματα  θα  μπορέσει  να  τα 
προσεγγίσει  και  νομίζω  ότι  μπορε ί  να  απαντήσει  και  να  δώσει  λύσε ις ,  να 
συμβάλει  γ ιατ ί  κα ι  το  προσωπικό  δ ιαθέτει  κα ι  πολύ  περισσότερο  τον 
εξοπλισμό.  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Έχουμε πε ι ήδη να ετο ιμάσουν τον  σχεδιασμό γ ια  τ ις παντόφλες.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Μακρυωνίτης έχει  τον  λόγο και  τελειώνουμε.
Κος ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ:
Συνάδελφοι  πρέπει  να  πω  ότι  τα  ερωτήματα  που  τέθηκαν  ε ίχαν  συζητηθεί  
χθες  στην  ημερίδα  η  οποία ήταν  διεξοδική.  Να πω ότ ι  τα  ΤΟΠΣΑ θα πρέπει  
να  αξιοποιηθούν  στο  έπακρο.  Αναφέρθηκε  κα ι  στην  ημερ ίδα  χθες,  το  ε ίπε ο 
κ .  Παπαμανώλης  σήμερα,  τα  ΤΟΠΣΑ  πρέπει  να  αξιοποιηθούν  στο  κομμάτι 
αυτό.  

Γ ια  τα  20  λεπτά  πρέπει  να  απαντήσω  στην  κυρία  Καφαντάρη  για  το 
πόσιμο  νερό,  καταρχήν  το  νερό  ε ίναι  εγγυημένα  πόσιμο,  ε ίνα ι  αρ ίστης 
ποιότητας  κα ι  τα  20  λεπτά  ε ίνα ι  η  τ ιμή  η  ανταποδοτική.  Μην  κάνουμε  το 
άσπρο  μαύρο.  Βέβαια  έχουμε  την  υποστήριξη  δυο  πανεπιστημίων,  του 
Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων  κα ι  του  Πανεπιστημίου  Αιγαίου  στην  υλοποίηση 
αυτής της πρότασης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  τον  κ .  Μακρυωνίτη.  Συμφωνούμε  με  την  πρόταση  που 
κατατέθηκε από τον  κ .  Μακρυωνίτη;  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
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Προϋπόθεση αναγκαία για  να  υποβληθε ί  πρέπει  να  έχε ι  κα ι  την  έγκρ ιση του 
Περιφερε ιακού Συμβουλίου.  
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Έκανα όμως μια συγκεκρ ιμένη πρόταση.  
Κος                        :  
Κύριε  Χρυσόγελε  εάν  μπορώ να  απαντήσω στην  πρότασή  σας,  όσον  αφορά 
την  συνεργασία,  γ ιατ ί  δεν  μπορούμε  να  κάνουμε  τώρα  μια  Επιτροπή  η 
οποία θα εξετάσει  τεχν ικά θέματα,  όμως ήδη οι  προτάσεις σας έχουν ληφθεί 
υπόψη  και  μπορούμε  να  ε ίμαστε  σε  συνεργασία  και  με  όποιον  άλλο 
συνάδελφο στην πορε ία να τα …
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Αυτό  όμως  πρέπει  να  ε ίναι  σαφές  ότι  δεν  θα  ε ίναι  αυτούσια  αυτή  αλλά  θα 
προσαρμοστεί  στ ις  παρατηρήσεις  που  κατατέθηκαν  όχι  μόνο  από  εμένα 
αλλά και  από άλλους.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θα παρακαλέσω τους συναδέλφους.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Έχω κάνει  όμως κα ι  κάποιες άλλες προτάσεις.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Νομίζω  ότ ι  εγκρίθηκε  κατά  πλε ιοψηφία  ή  ομόφωνα;  Ομόφωνα.  Κατά 
πλειοψηφία.  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Δεν  κατάλαβα,  με  συγχωρείτε ,  μπορείτε  να  μας δικαιολογήσετε ,  ε ιλ ικρινά  το 
λέω με όλη  την  ε ιλ ικρίνε ια.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ποιοι  διαφωνούν,  κύρ ιε  Περιφερε ιάρχη  ε ίναι  ε ίκοσι  θέματα.  Ποιοι 
διαφωνούν;  Η Λαϊκή Συσπείρωση.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθμ.  Απόφασης 41/2011 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θα  ήθελα  να  παρακαλέσω  τους  συναδέλφους  επε ιδή  παρευρίσκοντα ι 
εκπρόσωποι  από  την  Σαντορίνη,  φορέα  κα ι  ο  κ .  Αντ ιπερ ιφερειάρχης  με 
παρακάλεσε  επε ιδή  πρέπει  να  πάει  στην  Αθήνα  σε  κάποια  συνάντηση 
υπηρεσιακή να προηγηθε ί  το  θέμα του Sea Diamond.  
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Δεν τελε ίωσε όμως το θέμα αυτό,  έβαλα κάποια πρόταση συγκεκρ ιμένη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Τελε ίωσε κύριε Χρυσόγελε,  ψηφίστηκε.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Δεν  μπορείτε  να  αποκλείετε  μια  πρόταση,  ας  καταψηφιστεί .  Μισό  λεπτό.  Το 
κομμάτι  του  τεχνικού  έργου  κα ι  τα  λοιπά  του  πιλοτ ικού  ψηφίστηκε.  Έβαλα 
κάποιες  άλλες  προτάσεις  όπως  παράδειγμα  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  να 
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εκφράσει  την  πρόθεσή του να  γίνε ι  συνάντηση  με  τον  υπουργό  Εσωτερικών 
και  με  την  κυρία Μπιρμπίλη γ ια  το  θέμα της διαχείρ ισης των απορριμμάτων. 
Είναι  άλλο  πράγμα  να  το  εκφράσει  το  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  και  άλλο  να 
πε ι  ο  Περιφερε ιάρχης  ότι  έκανα  ένα  τηλέφωνο  κα ι  δεν  μου  απάντησε.  
Θεσμικά το  θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Τελε ίωσε το θέμα.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Μισό λεπτό,  να καταψηφιστε ί  η  πρόταση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Χρυσόγελε  δεν  έχετε  τον  λόγο,  τελε ίωσε.  
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Μπορεί  να  καταψηφιστε ί  η  πρόταση  εάν  θέλετε  αλλά  δεν  μπορεί  να  πει 
κάποιος  ότι  δεν  μπαίνει  η  πρόταση.  Ας  καταψηφιστε ί  η  πρόταση  άμα  θέλει  
κάποιος να πει  όχ ι .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ποιοι  ψηφίζουν  την  πρόταση  του  κ.  Χρυσόγελου;  Ο  κ.  Χρυσόγελος  ψήφισε 
την  πρότασή τους.  συνεχίζουμε.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Μην το  γελοιοποιούμε όμως τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Τι  να  κάνω;  Θα  ήθελα  να  παρακαλέσω  το  σώμα  να  προηγηθε ί  το  θέμα  του 
Sea Diamond.  
Κος                        :  
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ποια  θέση;  Είπαμε,  η  Λαϊκή  Συσπείρωση  ε ίπα  όχι .  Το  ε ίπα,  τελείωσε. 
Δόθηκαν  όλες οι  απαντήσε ις .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Αριθμ.  Απόφασης 41/2011

Άρα λοιπόν θα προχωρήσουμε στο 6 ο θέμα.  

ΘΕΜΑ 6      ο       :  
Συγκρότηση Επιτροπής για την συνδιοργάνωση με το Δήμο Θήρας και 

το Πολυτεχνείο Κρήτης συνεδρίου με αντικείμενο θέματα θαλάσσιας 
ρύπανσης και  αντιμετώπισης περιστατικών θαλάσσιων ατυχημάτων,

(περίπτωση του SEA DIAMOND).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Αντ ιπερ ιφερειάρχης ο κ .  Πουσσαίος έχει  τον  λόγο.
Κος ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ:
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Προκειμένου  να  συζητηθε ί  γ ιατί  ακριβώς  έχω  και  ανάγκη  να  μετακινηθώ 
στην  Αθήνα  εσπευσμένα.  Πρέπει  λο ιπόν  να  ενημερώσουμε  ότ ι  μετά  την 
κατάθεση  της  μελέτης  από  το  Πολυτεχνείο  Κρήτης  κα ι  συγκεκρ ιμένα  από 
τον  καθηγητή  τον  κ .  Γ ιδαράκο  που  αφορούσε  τον  ποιοτικό  και  ποσοτικό 
χαρακτηρισμό  των  επικίνδυνων  κα ι  τοξικών  ουσιών  του  ναυαγίου  « Sea 
Diamond  περιβαλλοντ ικές  επιπτώσεις  παρούσες  κα ι  μελλοντικές»,  η 
περιφέρεια  παρευρέθηκε  κατά  την  παρουσίαση  των  αποτελεσμάτων  κα ι 
δεσμεύτηκε  ότι  βρίσκετα ι  στο  πλευρό  κα ι  φυσικά  της  Επιτροπής  η  οποία 
πρωτοστατε ί  στην  διαχείρ ιση  αυτού  του  προβλήματος  αλλά  επίσης  και  σε 
όποιον  άλλο  φορέα  τον  Δήμο  ή  το  Λιμενικό  Ταμείο  με  τελικό  στόχο  την 
ανέλκυση του Sea Diamond.

Κατά  την  συνάντηση  εκε ί  και  βέβαια  την  επίσκεψη  που  ακολούθησε 
από  τον  Περιφερε ιάρχη  στην  Σαντορίνη  δηλώσαμε  ότ ι  θα  συμμετέχουμε 
στην  δημιουργία  της  Επιτροπής  η  οποία  θα  αναλάβε ι  την  δ ιοργάνωση  του 
διεθνούς  συνεδρίου  γύρω  στον  Σεπτέμβριο  προκειμένου  να  κατατεθούν 
απόψεις  κα ι  προτάσεις  που  έχουν  να  κάνουν  όχ ι  μόνο  με  την  θαλάσσια 
ρύπανση  αλλά  πολύ  περισσότερο  με  την  ανέλκυση  ναυαγίων  κα ι  από  την 
παγκόσμια  πρακτ ική  θα  βλέπαμε  με  ποιο  τρόπο  μπορούμε  να 
προσεγγίσουμε αυτό το  θέμα.  

Είμαστε  λοιπόν  σε  αυτή  την  φάση  της  συγκρότησης  αυτής  της 
Επιτροπής  κα ι  η  πρόταση  την  οποία  θέλουμε  να  καταθέσουμε  ε ίνα ι  να 
εκπροσωπηθεί  από την  περ ιφέρεια με δυο άτομα από τον  Δήμο Θήρας,  από 
το  Λιμεν ικό  Ταμείο  Θήρας,  από  την  Συντονιστ ική  Επιτροπή  κα ι  από  το 
Πολυτεχνείο.  Αυτή  η  εξαμελής  Επιτροπή  θα  μπορέσε ι  μέχρ ι  τον  Σεπτέμβρη 
να  δουλέψει ,  έτσι  ώστε  να  υπάρξε ι  μια  καλύτερη  δυνατή  εκπροσώπηση  σε  
αυτό  το  δ ιεθνές  συνέδριο,  να  τεθούν  τα  θέματα  τα  οποία  θα  πρέπει  να 
συζητηθούν  κα ι  φυσικά  να  μπορέσουμε  να  έχουμε  κα ι  μια  κοστολόγηση 
αυτού  του  Συνεδρίου  γιατ ί  αυτό  το  θέμα  θα  το  επιμερ ιστεί  και  η  περιφέρε ια 
και  ο  Δήμος  και  το  Λιμεν ικό  Ταμε ίο  κα ι  ενδεχομένως  και  κάποιοι  χορηγοί ,  
χωρίς  αυτό  να  σημαίνει  ότ ι  η  εταιρεία  η  πλοιοκτήτρ ια  δεν  έχει  και  την 
ευθύνη  η  οποία  της  αναλογε ί  όχι  μόνο  σε  τέτο ιες  περιπτώσεις  αλλά  πολύ 
περισσότερο  στην  κατεύθυνση  του  τελικού  στόχου  και  σκοπού  της 
ανέλκυσης του σκάφους.

Οι  εκπρόσωποί  μας  ο ι  οποίοι  προτείνοντα ι  ε ίναι  ο  κ .  Μάινας  Ηλίας 
περιφερειακός  σύμβουλος από την  Σαντορίνη  και  ο κ .  Σ ιγάλας Βαγγέλης  κα ι 
θα  περ ιμένουμε  βέβαια  τους  εκπροσώπους  του  Δήμου,  του  Λιμενικού 
Ταμε ίου,  της  Συντονιστ ικής  Επιτροπής  και  του  Πολυτεχνε ίου.  Αυτά  τα 
ονόματα  τα  οποία  θα  δοθούν  στην  συνέχεια  θα  μπορούν  να  κατατεθούν  και  
στην  απόφασή μας,  να συμπληρωθούν στην  απόφασή μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  πολύ  τον  κ .  Πουσσαίο.  Θα  ήθελα  από  την  θέση  αυτή  να 
καλέσω  τον  κ.  Λιγνό  ο  οποίος  ε ίνα ι  εκπρόσωπος  της  Συντονιστ ικής 
Επιτροπής Θηραίων Πολιτών  να μας κάνε ι  μια σύντομη  ενημέρωση.
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Έχετε τον  λόγο  κ.  Λιγνέ.
Κος ΛΙΓΝΟΣ:
Ευχαριστώ  πολύ  κύριε  Πρόεδρε.  Ευχαριστούμε  πολύ  γ ια  την  πρόσκληση 
και  ήρθαμε  από  την  Σαντορίνη  χθες  απλά  για  να  πούμε  δυο  λόγια  στο  
αξιότ ιμο  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  κα ι  ουσιαστικά  να  δ ικαιολογήσουμε  την 
παρουσία μας.  

Ουσιαστικά  ε ίμαστε  εδώ  γ ιατί  παρόλο  που  κλε ίσαμε  τέσσερα  χρόνια 
παραμονής  του  ναυαγίου  στην  θάλασσα  της  Καλντέρας  Σαντορίνης  και 
μπήκαμε ήδη στον  πέμπτο χρόνο  στην  πραγματικότητα δεν  έχει  γ ίνε ι  τ ίποτα 
το  συγκεκριμένο  το  οποίο  θα  οδηγήσει  προς  την  ανέλκυση  του  ναυαγίου 
του Sea Diamond .

Τα  μέτρα  που  μέχρι  τώρα  έχουν  παρθεί  ε ίνα ι  ημίμετρα.  Μέτρα  τα 
οποία  ε ίναι  απλά  γ ια  να  δ ικα ιολογούν  τα  όσα  βλέπει  η  πεθερά  που  λέμε 
εμείς.  Στην  πραγματικότητα  όλοι  μας  αντ ιλαμβανόμαστε  την  αναγκαιότητα 
της  ανέλκυσης  του  ναυαγίου.  Κανένας  δεν  την  έχε ι  αμφισβητήσει ,  κανένας 
δεν  την  έχει  απορρίψει .  Ωστόσο  όμως  κανένας  δεν  πράττε ι  τα  δέοντα 
προκε ιμένου πραγματικά να κατευθυνθούμε  προς αυτήν.  

Σήμερα  η  κατάσταση  στην  Σαντορίνη  έχει  ως  εξής.  Η  διαρροή  του 
πετρελαίου  συνεχ ίζεται  καθημερινά.  Δια  γυμνού  οφθαλμού  παρατηρούμε 
πετρελαιοε ιδή  καθημερινά  επάνω  από  την  περιοχή  του  ναυαγίου  του  Sea 
Diamond .  Περ ίπου  υπάρχουν  περισσότεροι  από  300  τόνοι  πετρελαιοειδών 
μέσα  στο  ναυάγιο  του  Sea Diamond αφού  μετά  κα ι  την  αποτυχημένη 
απάντληση  των  πετρελαιοειδών  του  2009  σύμφωνα  με  ανακοίνωση  του 
Γενικού  Χημείου  του  Κράτους  παράρτημα  Σύρου  μόλις  το  1%  εκ  των  155 
τόνων πετρελαιοε ιδών που αντλήθηκαν  ήταν πραγματικά πετρελαιοε ιδή.  

Σε  τυχόν  ολ ίσθηση  του  πλοίου  από  την  θέση  όπου  βρίσκεται 
κρεμασμένο,  γ ιατί  βρίσκετα ι  σε  μια  αναβαθμίδα  της  Καλντέρας  στα  120 
μέτρα,  θα  ολισθήσει  κα ι  θα  φτάσει  στα  280  με  300  μέτρα  βάθος  που 
βρίσκετα ι  ακριβώς  από  κάτω  του.  Το  πλοίο  ε ίνα ι  κυριολεκτικά  κρεμασμένο 
επάνω στον γκρεμό της Καλντέρας.  

Το  Πολυτεχνείο  Κρήτης  πραγματοποίησε  μια  μελέτη  πέρυσι  με  την 
συμβολή  της  Νομαρχίας  Κυκλάδων  κα ι  σε  αυτό  το  σημε ίο  θέλουμε  να 
ευχαριστήσουμε  ιδ ια ί τερα  το  Νομαρχιακό  Συμβούλιο  και  τον  πρώην 
Νομάρχη τον  κύρ ιο  Μπάιλα για  τη  στήριξή  του σε  αυτό,  γ ιατί  εάν  δεν  ε ίχαμε 
και  αυτή την  μελέτη  να  ξέρετε  ότ ι  δεν  θα  ε ίχαμε  απολύτως  τ ίποτα  στα  χέρ ια 
μας.

Οι  μέχρ ι  σήμερα  μελέτες  προσπαθούν  να  δε ίχνουν  ότ ι  τα  πάντα  ε ίναι 
καλά.  Ότι  τ ίποτα  δεν  συμβαίνε ι ,  ότ ι  η  περιοχή  της  Καλντέρας  Σαντορίνης 
δεν  ε ίνα ι  ρυπασμένη,  ότι  η  θάλασσά  μας  ε ίναι  πεντακάθαρη  και  τα  ψάρια, 
τα οστρακοε ιδή ε ίναι  όλα καθαρά.  

Στην  πραγματικότητα  μπορεί  να  ε ίνα ι  έτσ ι  αλλά  όμως  στην  περ ιοχή 
του  ναυαγίου  όπου  ο ι  άλλες  μετρήσεις  γ ια  παράδειγμα  του  Ελληνικού 
Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών δεν  επικεντρώνοντα ι  …
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(…)
Το  σχέδιο  εκτάκτου  ανάγκης  σε  εφαρμογή  το  οποίο  σημαίνει  τ ι ;  Ότ ι  ένα 
βαρκάκι  τρ ιών  μέτρων  βγαίνε ι  καθημερινά  κάθε  πρωί  από  την  εταιρεία 
απορρύπανσης  κα ι  μαζεύε ι  τα  επιφανειακά  πετρελαιοε ιδή  τα  οποία 
φαίνονται  στην  επιφάνε ια . 

Καθημερινά  συλλέγονται  30  έως  60  λ ί τρα  πετρελαιοε ιδών.  Υπάρχει 
φωτογραφικό  υλικό  το  οποίο  εάν  ε ίχα  και  έναν  βιντεοπροβολέα  θα 
μπορούσα να σας δείξω.

Από  το  Λιμενικό  Ταμείο  Θήρας  μέχρι  πρόσφατα  δεν  υπήρχε  καλά-
καλά  το  συμβούλιο,  δεν  υπήρχε  το  προεδρε ίο.  Πρόσφατα  λοιπόν 
καταφέραμε  να  το  οργανώσουμε.  Από  τον  κ .  Διαμαντίδη  μας  λέε ι  ότ ι 
αρμόδιος  γ ια  την  διαχείρ ιση του θέματος  ε ίναι  ο  Περιφέρε ια  Νοτίου Αιγαίου, 
την  αρμοδιότητα  σχεδιασμού  και  επιβολής  όλων  των  αναγκαίων 
προληπτικών  μέτρων  την  έχει  η  Διεύθυνση  Υδάτων  της  Περιφέρειας  Νοτίου 
Αιγαίου υπό την  εποπτεία της Κεντρ ικής Υπηρεσίας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ποιος σας το ε ίπε αυτό;  
Κος ΛΙΓΝΟΣ:
Ο κ.  Διαμαντίδης πρόσφατα στην  …
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Δεν  ξέρε ι  ούτε  τον  Καλλικράτη.  Εμε ίς  δεν  έχουμε  Διεύθυνση  Υδάτων,  την 
έχει  η  Αποκεντρωμένη.
Κος ΛΙΓΝΟΣ:
Επίσης  λέε ι  ότι  σύμφωνα  με  τον  Ν2881  αρμόδιο  γ ια  το  ναυάγιο  ε ίναι  το 
Λιμενικό  Ταμείο  Θήρας  και  ο  έλεγχος  εφαρμογής  της  νομοθεσίας  της 
ισχύουσας  γ ια  την  ανέλκυση,  εξουδετέρωση  και  απομάκρυνση  ναυαγίων 
ανήκει  στο  Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.  

Εμείς  στεκόμαστε  ανάμεσα  σε  όλα  αυτά  και  αναρωτιόμαστε  τελικά 
ποιος  έχει  την  ευθύνη  και  ποιος  θα  κάνε ι  κάτι  γ ια  όλα  αυτά;  Το  ναυάγιο 
σαπίζε ι ,  το  ναυάγιο  συνεχ ίζε ι  να  ρυπαίνε ι .  Τελικά  αναρωτιόμαστε  τ ι  θα 
γίνε ι ;  Με ποιον τρόπο θα προχωρήσουμε;  

Στην  τελευτα ία  συνάντησή  μας  που  ε ίχαμε  με  τον  κ .  Περιφερειάρχη 
στην  Σαντορίνη  ε ίπε  κα ι  δήλωσε  με  δελτ ίο  τύπου  ότι  θα  σταθεί  στο  πλευρό 
μας  και  το  εκτιμούμε  αυτό  και  πραγματικά  περ ιμένουμε  από την  Περιφέρε ια 
Νοτίου  Αιγαίου να  σταθε ί  στο  πλάι  μας  αφού βασικός  και  απώτερος σκοπός 
όλων  μας  ε ίναι  η  ανέλκυση  του  ναυαγίου  και  γ ια  μας  επίσης  της 
Συντονιστικής  Επιτροπής  Θηραίων  Πολιτών  που  εδώ  και  τέσσερα  χρόνια 
συνεδριάζουμε  κάθε  εβδομάδα  κα ι  προσπαθούμε  με  πάση  θυσία,  με  κάθε 
τρόπο που έχουμε να οδηγηθούμε  προς τα εκεί .  

Δεν  ζητούμε χρήματα,  ζητούμε την  στήριξή σας,  την  ομόφωνη στήριξή 
σας.  Αύριο  ένα  τέτο ιο  ναυάγιο  μπορεί  να  συμβε ί  στην  Πάρο  ξανά.  Στην  Ίο,  
στην  Σύρο,  στην  Ρόδο  στην  Κρήτη,  σε  όλο  το  Αιγα ίου.  Ζητούμε  την  στήριξή 
σας  γιατ ί  αυτή  την  στιγμή  ουσιαστικά  δημιουργε ίται  ένα  προηγούμενο  και 
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εάν αυτό το  προηγούμενο  αντιμετωπιστεί  με  τον  τρόπο που αντιμετωπίζεται 
σήμερα πολύ σύντομα θα έχουμε την  επανάληψή του.  

Δεν  νομίζω  να  πάρει  κανένας  το  μάθημά  του  κα ι  πολύ  σύντομα  ένα 
τέτοιο  αντ ίστοιχο  πλοίο  να  βρεθεί  γ ια  κάποιο  τυχαίο  λόγο,  γ ιατί  ο  χάρτης 
ήταν  στραβός,  γ ιατ ί  ο  γ ιαλός  ήταν  στραβός  να  βρεθε ί  ξανά  ένα  αντίστοιχο 
πλοίο στον  βυθό του Αιγαίου μας.  

Δεν  αφορά  μόνο  την  Σαντορίνη,  αφορά  χιλ ιάδες  επισκεπτών,  αφορά 
και  τα  γύρω  νησιά  γιατ ί  με  αντ ίστοιχο  τρόπο  μπορεί  να  συμβούν  τα  ίδ ια 
φαινόμενα στο μέλλον.

Για  να  μην  μακρηγορώ  ζητούμε  την  έμπρακτη  στήριξη  της 
περιφέρειας.  Ουσιαστικά  υπάρχε ι  μια  οικονομική  δυσκολία  στην  χώρα  μας, 
το  ξέρουμε,  αλλά  όμως  υπάρχε ι  και  μια  αδικ ία  γ ιατί  αυτή  την  στιγμή  δεν 
εφαρμόζετα ι η νομοθεσία περ ί  ανέλκυσης ναυαγίων.  

Υπάρχει  μ ια  εγκληματική  κα ι  προκλητ ική  αδιαφορία  εκ  μέρους  των 
υπουργε ίων  όπου  απλά  με  μετρήσεις  από  το  ΕΛΚΕΘΕ  δεν  σωνόμαστε  γ ιατ ί 
όταν  θα  φτάσουν  οι  μετρήσεις  του  ΕΛΚΕΘΕ  να  λένε  ότι  τα  πετρελαιοε ιδή 
στην  Καλντέρα  ε ίναι  τόσα  πολλά  που  πρέπει  να  κάνουμε  κάτι ,  δυστυχώς 
δεν θα μπορούμε να κάνουμε κάτι .  

Μόνο  με  το  στατ ικό  φράγμα  που  συνεχώς  με ιώνεται  η  έκτασή  του 
επίσης  δεν  σωνόμαστε.  Υπάρχουν  πάρα  πολλές  φωτογραφίες  που 
τραβούμε  καθημερινά  με  τα  πετρελαιοειδή  έξω  από  το  φράγμα  να 
παρασύροντα ι  από  τα  ρεύματα  της  Καλντέρας.  Μόνο  με  την  επιφανε ιακή 
απορρύπανση  η  οποία  συμβαίνει  σήμερα  δεν  αρκε ί .  Υπάρχουν  πολλά 
βαρέα  μέταλλα  που  διαχέονται  μέσα  στον  βυθό  της  Καλντέρας  σε  βάθος 
300 μέτρων σε όλη την  υδάτινη στήλη.  Είναι  πολύ δύσκολο σήμερα να πάμε 
σε  ένα  τυχαίο  σημε ίο  της  Καλντέρας  να  πάρουμε  δείγμα  νερού  κα ι  να  το 
βρούμε ρυπασμένο αλλά όταν θα ε ίνα ι εύκολο  θα ε ίναι και  πλέον αργά.  

Όλοι  οι  επιστήμονες  έχουν  αποφανθε ί  γ ια  το  θέμα,  όλοι  ο ι  φορε ίς , 
κανένας επιστήμονας δεν  μπορεί  να  πε ι  ότι  η  ανέλκυση δεν  πρέπει  να  γίνε ι . 
Η  λύση  ε ίνα ι  μόνο  μια ,  ανέλκυση  και  απομάκρυνση  του  ναυαγίου  σύμφωνα 
με τα όσα ορίζε ι  ο  Ν2881/2001 κα ι  ο  ρυπαίνων πληρώνει .  

Εμείς  λέμε  ναι  στο  Διεθνές  Συνέδριο  το  οποίο  ο  κ .  Πουσσαίος 
Αντ ιπερ ιφερειάρχης  ουσιαστικά  προτε ίνε ι  και  ευχαριστούμε  γ ι ’  αυτή  την 
συμμετοχή  αλλά  ξέρετε  κάτ ι ,  αυτό  ενδεχομένως  να  εν ισχύσει  την  θέση  μας, 
ενδεχομένως  γ ια  άλλη  μια  φορά να  πε ι  ότι  η  ανέλκυση  του ναυαγίου  πρέπει 
να  γ ίνε ι ,  ενδεχομένως  να  προταθούν  μάλιστα  και  νέα  μέτρα  γ ια  το  μέλλον,  
αλλά για το συγκεκρ ιμένο ναυάγιο τ ι  θα κάνουμε;  

Πολύ σωστά ακούστηκε  ότ ι  ο ι  μετρήσεις  και  η παρακολούθηση από το 
Πολυτεχνείο  της  Κρήτης  θα  πρέπει  να  συνεχ ιστεί .  Ναι ,  πρέπει  να 
συνεχιστε ί .  Μέχρι  στιγμής  τουλάχιστον  φαίνεται  κα ι  σε  μας φαίνεται  να  λένε 
την  αλήθε ια . Δεν  φαίνετα ι να μας ωραιοποιούν τα πράγματα.

Δηλώνουμε  να ι  σε  όλα  αυτά  αλλά  ωστόσο  γνωρίζουμε  ότ ι  αυτό  δεν 
μας  φτάνει .   Θα  θέλαμε  να  υπάρχε ι  λοιπόν  μια  συγκεκρ ιμένη  ομάδα  όπως 
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αυτή  που  προτείνετε  στην  πρόταση  που  καταθέσατε  σήμερα η  οποία  ομάδα 
θα  συνεργάζεται  μαζί  μας  κα ι  εμείς  πολύ  ευχάριστα  να  δ ιαθέσουμε  τον  
χρόνο  μας,  να  διαθέσουμε  το  έμψυχο  δυναμικό  μας  όπως  το  κάνουμε  εδώ 
και  τέσσερα  χρόνια  να  συμμετέχουμε  κα ι  να  κατευθύνουμε  τ ις  δ ιαδικασίες 
προς την  κατεύθυνση που θα μας οδηγήσουν  στην  ανέλκυση του ναυαγίου.  

Θα  θέλαμε  λοιπόν  να  υπάρξε ι  μια  συνεργασία  μεταξύ  Περιφέρε ιας, 
Δήμου,  Λιμενικού Ταμείου,  πολιτών.  Πάρα πολύ  ευχαρίστως να  το  κάνουμε. 
Θα  θέλαμε  να  δημιουργηθε ί  ένα  συντονιστ ικό  όργανο  όχ ι  απλά  γ ια  να 
διοργανώσει  το  Συνέδριο  του  Σεπτεμβρίου  ή  του  Οκτωβρίου  ή  του  όποτε 
γ ίνε ι ,  να  δημιουργηθεί  ένα  συντονιστικό  όργανο,  ένας  φορέας  με  τον  οποίο 
θα  συνεργαζόμαστε,  να  συνεδριάζουμε  τουλάχιστον  δυο  φορές  τον  μήνα 
μέσω  τηλεδιάσκεψης,  μέσω  απευθείας  συναντήσεων,  μέσω  όποιου  άλλου 
τρόπου  ε ίναι  πρόσφορος  προκε ιμένου  να  καταθέτουμε  προτάσεις  κα ι  κάθε 
μήνα να γίνε ι  κάτ ι .  

Περάσανε  τέσσερα  χρόνια  κα ι  δυστυχώς  δεν  έχει  γ ίνε ι  τ ίποτα  γ ια  την 
ανέλκυση,  ακόμα  κα ι  γ ια  την  απάντληση  τ ίποτα.  Το  λέει  κα ι  ο  Χημείο  του 
Κράτους  1%  και  αφήσαμε  την  εταιρεία  να  κοκορεύεται  ότι  έβγαλε  τα 
πετρέλαια μέσα από το πλοίο.  Ούτε ένας δημόσιος φορέας δεν  βγήκε  να πει  
ότι  μας κοροϊδέψανε.  Γ ιατί ;  

Σήμερα  λοιπόν  εμε ίς  ερχόμαστε  και  ζητούμε  ένα  συντονιστ ικό  όργανο 
όχι  μόνο  γ ια  την  δημιουργία  του  Συνεδρίου  αλλά  ένα  συντονιστικό  όργανο 
με  επικεφαλής  κάποιους  αιρετούς  από  την  Περιφέρε ια ,  με  κάποιοι  μέλος 
του  Λιμεν ικού  Ταμείου  να  συμμετέχει ,  του  Λιμεν ικού  Ταμείου  Θήρας  κα ι  με 
κάποια μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Λιγνέ  την  ανακοίνωσε την  Επιτροπή ο κ .  Πουσσαίος.  
Κος ΛΙΓΝΟΣ:
Εμείς  ε ίμαστε  σε  θέση  να  δώσουμε  τα  ονόματα  εκ  μέρους  της  Επιτροπής 
και  επίσης  θα  θέλαμε  απλά  αυτή  η  Επιτροπή  να  μην  σταθε ί  μόνο  στην  
διοργάνωση του συνεδρίου.  

Επίσης  κλε ίνοντας  ε ίχε  ανακοινωθεί  από  τον  κ .  Μαχαιρίδη  στην 
προηγούμενη  συνάντηση  που  ε ίχαμε  στις  7  Απριλ ίου  στον  Δήμο  Θήρας  ότ ι  
θα  πρέπει  αυτή  η  Επιτροπή  να  φροντ ίσει  ώστε  να  γίνε ι  μια  μελέτη  κόστους 
ανέλκυσης.  Θα  πρέπει  να  φροντ ίσει  να  γ ίνε ι  μ ια  διερεύνηση  του  ποινικού 
και  του  αστικού  μέρους  της  όλης  υπόθεσης  το  οποίο  βρίσκετα ι  στον  αέρα. 
Μόνο  από  ποινικής  πλευράς  κάπως  εξετάζετα ι  το  θέμα,  όχι  από  αστικής 
πλευράς.  Επίσης  να  οργανωθούν  συναντήσε ις  με  τα  αρμόδια υπουργεία  γ ια 
να  μας  πουν  τ ι  έχουν  σκοπό  να  πράξουν  μετά  την  κατάθεση  της  μελέτης 
περιβαλλοντ ικών  επιπτώσεων  που  κατέθεσε  το  Πολυτεχνε ίο  Κρήτης.  Αυτά 
τα  αναμένουμε  κα ι  θα  θέλαμε  να  συμβούν.  Έχουμε  ιερή  υποχρέωση  όλοι 
μαζί  να  συνεργαστούμε  και  να  κάνουμε  λόγια  τ ις  πράξε ις  μας,  γ ιατί  όλοι  
μαζί  π ιστεύουμε ότι  μπορούμε.  

Ευχαριστώ πολύ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Πουσσαίος έχει  τον  λόγο.
Κος ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ:
Να  δώσω  κάποιες  δ ιευκριν ιστ ικές  απαντήσεις.  Όσον  αφορά  τ ις  δηλώσεις 
του  υπουργού  δεν  ανέφερε  την  Περιφέρεια,  έχω  μπροστά  μου  αυτά  τα 
οποία  δήλωσε  κατά  γράμμα  ότι  οφε ίλε ι  η  εταιρεία  να  λάβε ι  αποφάσεις  κα ι 
να  αναλάβουν  το  κόστος.  Άρα  λοιπόν  για  να  δώσουμε  τα  του  Καίσαρος  τω 
Καίσαρι  να  αποδώσουμε,  θέλω  να  σας  πω  επίσης  ότι  ε ίχαμε  στείλε ι  και 
επιστολή  προς  τα  συναρμόδια  υπουργεία  γ ι ’  αυτό  το  θέμα  με  συγκεκρ ιμένα 
ερωτήματα  από  τον  Μάρτιο  του  2011,  όπως  ακριβώς  ε ίχαμε  συζητήσει  και 
κατά  την  συνάντησή  μας  στην  Σαντορίνη,  δηλαδή  προς  το  Υπουργείο 
Θαλασσίων  Υποθέσεων,  προς  το  ΥΠΕΚΑ,  στον  ε ιδικό  γραμματέα  Υδάτων 
και  στο  Υπουργε ίο  Οικονομίας  και  Ανταγωνιστικότητας  γ ι ’  αυτό  το  θέμα 
θέτοντας όλα αυτά τα ερωτήματα τα οποία ακούστηκαν.

Τώρα,  όσον  αφορά  την  δική  μας  υποστήριξη,  νομίζω  ότι  ε ίνα ι 
δεδομένη,  έχουμε πάρε ι την  σκυτάλη σε μια συνεργασία που έρχεται  από το 
παρελθόν  και  νομίζω  ότι  με  αυτό  τον  τρόπο  μπορούμε  να  συνεχίσουμε, 
δηλαδή  πρώτον  την  συγκρότηση  της  Επιτροπής  η  οποία  ε ίναι 
αντιπροσωπευτική,  νομίζω  ότ ι  εκπροσωπούντα ι  οι  φορε ίς  οι  οποίο ι  πρέπει 
να  συμμετέχουν  σε  αυτή την  δ ιαδικασία.  Όσον  αφορά  το  κόστος  αυτός  ε ίνα ι 
και  ο  σκοπός  του  συνεδρίου,  να  βοηθήσει  στο  να  προσεγγίσει  κανείς  ε ίπα 
την  διεθνή  πρακτική  με  ποιον  τρόπο  μπορούμε  κα ι  ποιο  κόστος  θα  έχει 
τελικά αυτή η δ ιαδικασία.  

Επίσης  έχει  δηλώσει  κα ι  ο  Περιφερε ιάρχης  γ ια  την  ανάθεση σε  νομικό 
σύμβουλο ώστε να μπορέσει  να υπάρχει  κα ι  μ ια υποστηρικτική  παρουσία σε 
ένα τομέα τον  οποίο μέχρι  σήμερα δεν  ε ίχαμε.  

Θέλω βέβαια να  σας πω ότ ι  και  η  συνέχ ιση  της  σύμβασης μαζί  με  τον 
κ .  Γ ιδαράκο  μετά  την  πρόταση  την  οποία  περ ιμένουμε  να  μας  κάνε ι ,  να 
κοστολογηθε ί  θα  μπορέσουμε  να  την  εξετάσουμε  ώστε  να  ε ίμαστε  κα ι  σε 
αυτό,  να  κρατήσουμε  αυτή  την  συνέχεια  έτσι  ώστε  να  έχουμε  μια 
πληρέστερη  ε ικόνα  αυτών  των  στοιχε ίων  τα  οποία  σήμερα  συνεχίζουν  να 
βγαίνουν στην  επιφάνεια της θάλασσας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κ .  Πουσσαίο.  Ο κ.  Κόκκινος έχει  ζητήσε ι  τον  λόγο.
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Όσο  το  Sea Diamond  ε ίναι  βυθισμένο  δίπλα  στην  Καλντέρα  κα ι  εφόσον 
υπάρχουν  αυτά  τα  στοιχεία  τα  οποία  ανά  πάσα  στιγμή  μπορεί  να  μολύνουν  
και  την  θάλασσα  και  το  μοναδικό  αυτό  τοπίο  το  οποίο  υπάρχε ι  σε  όλη  την  
Ελλάδα  γ ίνετα ι  αντ ιληπτό  σε  όλους  μας  ότ ι  θα  πρέπει  να  υπάρξει  και 
ευαισθησία κα ι  εγρήγορση,  επαγρύπνηση και  άμεσες ενέργειες .  

Είναι  γεγονός  ότι  υπάρχε ι  μια  κ ινητικότητα  όλα  αυτά  τα  χρόνια  αλλά 
δυστυχώς  δεν  υπήρξε  από  τα  αρμόδια  Υπουργε ία  ο ι  ενέργειες  ο ι  οποίες 
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έπρεπε  ίσως  να  γίνουν  πέρα  από  τ ις  προληπτικές  οι  οποίες  οφείλω  να  πω 
ότι  ως ένα σημε ίο βοήθησαν ε ιδικά δε αμέσως μετά το  ναυάγιο.  

Έχοντας  ζήσει  από κοντά  αυτή την  υπόθεση εκείνο  το  δύσκολο  βράδυ 
όπου  διακυβεύτηκε  η  ζωή  των  1.800  ανθρώπων,  διακυβεύτηκε  επίσης  η 
φήμη  μιας  κορυφαίας  τουριστικής  περιοχής  όπως  ε ίνα ι  η  Σαντορίνη  κα ι 
έχοντας  δει  από  κοντά  και  την  αυτοθυσία  και  των  ανθρώπων  του  Λιμενικού 
και  των  ανθρώπων  που  δούλευαν  εκεί  στ ις  λάντζες  και  των  ξενοδόχων  της 
περιοχής  που  βοήθησαν  πάρα  πολύ  αλλά  κα ι  όλων  των  ενεργών  πολιτών,  
λέω  λοιπόν  ότι  συμφωνούμε  να  υπάρξει  αυτή  η  σύσταση  της  Επιτροπής,  
όμως  δεν  ξέρω  γ ιατί  ο  κ .  Πουσσαίος  ξέχασε  να  βάλε ι  την  κυρ ία 
Καραμολέγκου στην  Επιτροπή.  

Να  τον  ενημερώσω  λοιπόν  αυτόν  και  το  υπόλοιπο  σώμα  ότ ι  η  Ιουλία 
Καραμολέγκου  η  οποία  ε ίναι  περιφερε ιακή  σύμβουλος  μαζί  με  τα  αδέλφια 
και  μαζ ί  με  τον  πατέρα της  ε ίχαν  πρωταγωνιστήσε ι  τότε  με  άλλους  πολλούς 
πολίτες  της  Σαντορίνης  να  σώσουν  αυτούς  τους  1.800  ανθρώπους,  να 
φιλοξενήσουν αυτούς τους ανθρώπους και  να μην υπάρχουν τα χε ιρότερα.  

Παρακαλώ  πολύ  να  μπει  και  το  όνομα  το  συγκεκρ ιμένο  κα ι  εμείς 
φυσικά κα ι  εμε ίς ως παράταξη θα συνδράμουμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Η πρόταση  νομίζω  ότ ι  δεν  ε ίνα ι  θέμα  εάν  ε ίναι .  Εγώ  να  λέω  να  ε ίναι  κα ι  οι  
τρεις  περ ιφερε ιακοί  σύμβουλοι  της  Σαντορίνης.  Οπότε  μπαίνε ι  η  κυρία 
Καραμολέγκου και  ο κ .  Μάινας.  
Κος                        :  
Κύριε Πρόεδρε ας ε ίναι  τρ ιμελής η Επιτροπή.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Δεν  υπάρχει  πρόβλημα  από  εμένα,  εγώ  θα  ακούσω  την  πρόταση.  Να  πάμε 
με τους αρχηγούς κα ι  μετά κ.  Μάινα.  Η κυρία Καφαντάρη έχει  τον  λόγο.
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Κύριε  Πρόεδρε  εδώ  πραγματικά  θεωρούμε  ότι  ε ίναι  ένα  προφανές  ζήτημα 
και  έχουμε  δε ι  κα ι  έχουν  δ ιαπιστωθεί  μέχρι  αυτή την  στ ιγμή  που μιλάμε  όλα 
τα  βήματα.  Ποια  ε ίναι  τα  βήματα;  Γ ίνετα ι  το  ναυάγιο.  Την  ανέλκυση  όχι 
μόνο  δεν  την  αναλαμβάνε ι  η  ετα ιρεία  που  έχε ι  την  αποκλε ιστική  ευθύνη 
αυτού  του  ναυαγίου,  ο  εφοπλιστής  Λούης,  παίρνει  τα  χρήματα  από  την  
ασφαλιστική  ετα ιρεία,  την  αποζημίωση,  το  κράτος  δεν  ασκε ί  την  παραμικρή 
πίεση  στον  συγκεκρ ιμένο  εφοπλιστή  να  κάνει  την  ανέλκυση,  μπαίνουν, 
βγαίνουν  μελέτες  επιστημονικές  που  αποδεικνύουν  ότ ι  ε ίναι  μ ια  βόμβα  που 
ανά  πάσα  στιγμή  μπορεί  να  εκραγε ί  και  το  να  εκραγε ί  αυτή  η  βόμβα μπορεί 
να  έχει  τεράστιες  επιπτώσεις  και  στο  περιβάλλον  κα ι  στους  κατοίκους  και  
στον  τουρισμό  γ ια  τον  οποίο  κοπτόμαστε,  αποδε ικνύοντας  αυτό  που  λέμε 
ως  Λαϊκή  Συσπείρωση  στην  πραγματικότητα,  ότι  ανταγωνισμός  και 
επιχειρηματικότητα  ε ίνα ι  εκ  διαμέτρου  αντ ίθετες  έννοιες  με  το  περιβάλλον, 
με  την  προστασία  του  περ ιβάλλοντος,  με  τον  τουρισμό,  με  την  πραγματική 
οικονομία κα ι  την  ζωή των ανθρώπων.  

7 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 η ς  ΜΑΙΟΥ 2011

59



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μέχρι  πρότινος άφηνε  το  κράτος,  ο υπουργός στον  αέρα το  τ ι  θα γ ίνε ι  
με  το  συγκεκρ ιμένο  ναυάγιο.  Προχθές  ήταν  σαφέστατος  ο  υπουργός  στην 
επίκαιρη  ερώτηση  που  έκανε  ο  βουλευτής  του  ΚΚΕ  Σπύρος  Χαλβατζής.  Και 
τ ι  ε ίπες;  «Δεν  έχουμε  λεφτά  κύριο ι»  και  όντως  έκανε  μπαλάκι  στον  Νότιο 
Αιγαίο,  στην  Περιφέρε ια  και  σε  υπηρεσίες  της  Περιφέρε ιας,  έχουμε  την 
ερώτηση  μαζ ί  μας  κ.  Πουσσαίε  και  εδώ μιλάμε  για  συνέδριο  την  στ ιγμή  που 
έχουμε  μια  κυβέρνηση  η  οποία  όχ ι  μόνο  δεν  πιέζε ι  τον  εφοπλιστή  αλλά 
αντίθετα  του  χαρίζε ι  του  Λούη  19  εκατ.  δολάρια  από  τ ις  ασφαλιστικές 
ε ισφορές  των  ναυτεργατών  στο ΝΑΤ.  Την  ίδια  στ ιγμή που δεν  τον  πιέζε ι  κα ι 
δεν  απαιτε ί  με  πρόστιμα  κα ι  παραπέμποντάς  τον  στην  δικα ιοσύνη  στο  να 
πάρε ι το σκαφάκι  του από τ ις θάλασσες της Σαντορίνης.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
11 εκατ.  ευρώ είναι  τα  πρόστιμα από ότι  άκουσα στην τηλεόραση.
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Εγώ  έχω  στοιχε ία  γ ια  19.  Δεν  αλλάζει  η  ουσία.   Τα  πρόστιμα  ούτε  έχουν 
ε ισπραχθε ί  κα ι  ξέρουμε  πολύ  καλά  πόσα  πρόστιμα  δεν  ε ισπράττοντα ι  ποτέ 
από τους ανάλογος.  

Εμείς  λοιπόν  τ ι  λέμε;  Ότι  δεν  ε ίναι  δυνατόν  η  Περιφέρε ια  την 
συγκεκρ ιμένη  στ ιγμή  να  μιλάε ι  γ ια  κάποιο  συνέδριο  που  θα  γίνε ι  τέλος  του 
2011 για να διαπιστώσουμε  γ ια  μ ια φορά ακόμα όλα αυτά που ξέρουμε ήδη. 
Η  ανέλκυση  πρέπει  να  γίνε ι  τώρα.  Τα  70  χ ιλ ιάρικα  που  δ ιατίθεντα ι  γ ια  το 
συνέδριο  αφού  καταγγείλουμε  όλοι  μας  ως  Περιφέρε ια  την  κυβέρνηση  γ ια 
την  στάση  που  κρατάει  και  σας  καλούμε  κ.  Περιφερειάρχη  κα ι  όλες  οι 
παρατάξε ις  να  πάρετε  θέση  πάνω  σε  αυτό,  να  καταγγείλουμε  όλοι  μαζί  την 
στάση  της  κυβέρνησης  απέναντ ι  στον  εφοπλιστή  και  αυτά  τα  70  χιλ ιάρικα 
αντί  να  γ ίνουν  συνέδριο  να  τα  διαθέσουμε  για  την  ενημέρωση  των 
νησιωτών όλου του Αιγαίου που πλήττεται .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Για τουριστική διαφήμιση δηλαδή από ότι  κατάλαβα.  
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Ο  τουρισμός  θα  πληγε ί  από  την  μόλυνση  που  θα  έρθει ,  δεν  πλήττεται  από 
τα ψέματα …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Νομίζω ότ ι  όλοι  συμφωνούμε  σε  αυτό  το  θέμα  κυρία  Καφαντάρη.  Να  μην  το 
κάνουμε λ ίγο τραγικό γιατ ί  …
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Τώρα  κάνετε  διάλογο.  Κύριε  Πρόεδρε  ολοκληρώνω  λέγοντας  ότ ι 
προστατεύουμε  τον  τουρισμό  όχι  κρύβοντας  τον  κ ίνδυνο  που  εμπεριέχει  ως 
τουριστικός  προορισμός  για  τους  ανθρώπους  που  θέλουν  να  κάνουν 
τουρισμό  στην  Σαντορίνη,  αλλά  προστατεύοντας  το  περιβάλλον.  Η 
προστασία  του  περ ιβάλλοντος  ε ίνα ι  αυτό  που  στηρίζε ι  τον  πραγματικό 
τουρισμό,  όχι  το κάλυμμα στο να μην μαθευτεί  η  αλήθε ια . 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Ευχαριστούμε την  κ .  Καφαντάρη.  Ο κ.  Χρυσαφίδης σύντομα.
Κος ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ:
Δεν  θα  ε ίχαμε  αντ ίρρηση  στην  διοργάνωση  ενός  τέτοιου  συνεδρίου  με  τον 
Δήμο  Θήρας  αλλά  η  ανέλκυση  του  Sea Diamond πρέπει  να  ε ίναι  ο  μόνος 
αδιαπραγμάτευτος στόχος που δεν  επιδέχεται  εκπτώσεις .  

Καθημερινά  ακούμε  ότι  ανά  πάσα  στ ιγμή  μπορεί  το  πλοίο  να  πάει 
ακόμη  βαθύτερα,  να  κυλήσει  προς  τον  βυθό  της  Καλντέρας  οπότε  θα  ε ίνα ι 
ακόμη πιο δύσκολη η ανέλκυσή του και  ίσως κα ι  αδύνατη.  

Η  πραγματικά  εγκληματική  αδράνεια  και  ανικανότητα  του  κράτους 
αλλά  και  η  διαπλοκή  των  επιχειρηματικών  συμφερόντων  έχουν  αφήσει 
κυριολεκτικά  το  οικοσύστημα  της  Καλντέρας  στα  χέρ ια  του  Θεού  και  της 
τύχης.  Η  κυβέρνηση  αρνεί ται  να  αναλάβει  τ ις  ευθύνες  της.  Ήδη  όπως 
ε ιπώθηκε  ο  υπουργός  δήλωσε  ότι  δεν  έχουμε  λεφτά,  έτσι  μ ια  ο ικολογική 
βόμβα αγνώστων διαστάσεων μιας επικε ίμενης  καταστροφής βρίσκετα ι  στην 
Καλντέρα της Θήρας.  

Είναι  στοιχε ιώδης  υποχρέωση  του  κράτους,  ε ίναι  το  άρθρο  24  του 
Συντάγματος  και  από  την  ευρωπαϊκή  νομοθεσία  επιβάλλεται  να 
αντιμετωπιστεί  άμεσα  και  χωρίς  καθυστερήσεις  η  ανέλκυση  του  Sea 
Diamond .  Πρέπει  η  Περιφέρε ια  να  βρε ι  τρόπους  ακόμη  κα ι  ακτιβιστικής 
συμπεριφοράς  σε  όλα  της  τα  έγγραφα  να  γράφει  ότι  ανελκύστε  το  Sea 
Diamond ,  ώστε  να  φύγει  αυτή  η  οικολογική  βόμβα  από  τον  βυθό  των 
Κυκλάδων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κ .  Χρυσαφίδη,  ο  κ .  Χρυσόγελος  έχε ι  τον  λόγο  κα ι  μετά  θα 
πάμε σε τοποθετήσε ις των περιφερειακών συμβούλων.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Χαίρομαι  που  έρχεται  το  θέμα  προς  συζήτηση  γ ιατί  ε ίχα  καταθέσε ι 
επερώτηση  από  τον  Φεβρουάριο  κα ι  δυστυχώς  δεν  απαντήθηκε  και  νομίζω 
ότι  ήταν έλλειμμα μεγάλο.  

Θέλω  να  πω  αυτό  που  ε ίπε  και  ο  εκπρόσωπος  της  Επιτροπής 
Κατοίκων,  ότ ι  χάρις  στην  Επιτροπή  Κατοίκων  συζητάμε  αυτά  τα  θέματα. 
Δυστυχώς.  Δηλαδή  ενώ  έχε ι  τοποθετηθε ί  πάνω  σε  αυτό  το  θέμα  ο  πρώην 
Επίτροπος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  κα ι  ε ίπε  ότι  ε ίνα ι  ένα  απόβλητο 
εγκαταλελε ιμμένο,  παρόλο  ότι  υπάρχε ι  νομοθεσία  ευρωπαϊκή,  εθνική  και  τα 
λοιπά,  συζητάμε το θέμα μόνο  με αφορμή το  συνέδριο.  

Ο στόχος της δικής  μας απόφασης σήμερα δεν  πρέπει  να  ε ίναι  απλώς 
μια  συμφωνία  για  ένα  συνέδριο  κα ι  γ ια  μ ια  μελέτη,  συμφωνώ  ότ ι  πρέπει  να 
γίνουν,  αλλά  πρέπει  να  ε ίναι  ένα  μικρό  βήμα,  εργαλείο  σε  μ ια  στρατηγική 
για  την  ανέλκυση  και  την  εξουδετέρωση  του  ναυαγίου.  Αυτό  πρέπει  να 
περιλαμβάνει  η  απόφαση του σημερινού Περιφερειακού Συμβουλίου.  

Στρατηγική  κα ι  πολιτ ική  του  Περιφερε ιακού  Συμβουλίου  δεν  ε ίναι  να 
βλέπουμε  αποσπασματικά  πράγματα  κα ι  να  καθόμαστε  να  παρακολουθούμε 
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την  ρύπανση  ή  να  συζητάμε  σε  συνέδρια,  χρε ιάζοντα ι  αυτά  ως  εργαλεία 
όμως σε μια στρατηγική.  

Πράγματι ,  νομίζω  το  ε ίπαν  κα ι  ο ι  προηγούμενοι  περιφερε ιακοί 
σύμβουλοι  θα  πρέπει  εδώ  πέρα  να  ξεκαθαρίσουμε  κα ι  να  υπάρχε ι  απόλυτη 
ομοφωνία  του Περιφερε ιακού Συμβουλίου  ότ ι  αυτό  το  οποίο  ζητάμε  από την  
κυβέρνηση  και  από  την  εταιρεία  ε ίναι  η  ανέλκυση  και  η  εξουδετέρωση  του 
ναυαγίου.  Δεν  λέμε  απλώς  να  δίνουμε  χρήματα  για  να  παρακολουθούμε 
κάτι .  Άρα λοιπόν το  ένα ε ίναι  αυτό.

Προτείνω εκτός  από την  Επιτροπή που τα  άτομα που ε ιπώθηκαν,  εγώ 
προτε ίνω  να  ε ίνα ι  τρ ία  τα  άτομα,  να  προστεθε ί  δηλαδή  και  η  εκπρόσωπος 
κυρία  Καραμολέγκου  στην  Επιτροπή  για  την  διοργάνωση  του  συνεδρίου, 
προτε ίνω  κάτι  άλλο.  Μια  δεύτερη  ad hoc  Επιτροπή  στην  οποία  θα  ε ίναι  οι 
επικεφαλής  των  παρατάξεων  που  θα  συνεργάζοντα ι  με  την  Επιτροπή 
Κατοίκων  κυρίως  για  να  δείξουμε  τον  συμβολισμό.  Είνα ι  άλλο  πράγμα  να 
ε ίναι  ας  πούμε  τρε ις  περιφερειακοί  σύμβουλοι  κα ι  άλλο  να  πούμε  ότ ι  ε ίναι 
σε  πολύ  υψηλή  προτεραιότητα  και  επίπεδο  η  δ ιάθεσή  μας  να 
κινητοποιηθούμε γι ’  αυτό το  θέμα.

Το  δεύτερο  που  προτε ίνω  ε ίναι  να  ζητήσουμε  ως  Περιφερειακό 
Συμβούλιο  κοινή  συνάντηση  με  τους  υπουργούς  που σχετ ίζονται  με  το  θέμα 
να  μας  τα  πουν  αυτά  ως  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  όχ ι  μέσω  επιστολών,  να  
δούμε  εάν  πράγματι  λένε  ότι  εμε ίς  ευθύνη  ή  ότι  δεν  έχουν  λεφτά  ή 
οτιδήποτε  κα ι  εάν  μπορεί  τεκμηριωθεί  αδράνεια  της  πολιτε ίας  στην  λογική 
ότι  δεν  έχω  ευθύνη  να  αντ ιμετωπίσω  ένα  οικολογικό  έγκλημα.  Εγώ  δεν  το 
καταλαβαίνω  αυτό.  Δηλαδή  εάν  πάει  κάποιος  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση  ή 
στον  Εισαγγελέα  και  πε ι  ότι  εγώ  δεν  έχω  χρήματα  μπορεί  να  παραβαίνει 
την  νομοθεσία;  Τ ι  ε ίνα ι  αυτά που λέγονται  από εκπρόσωπους της πολιτε ίας; 
Είναι  δηλαδή αδιανόητα.  

Συμφωνώ  με  αυτό  που  ε ίπε  ο  κ .  Χρυσαφίδης  πριν  ότ ι  θα  πρέπει  να 
πολλαπλούς  τρόπους,  ακόμα  κα ι  με  συμβολικό  τρόπο,  με  ένα  μπάνερ  στην 
ιστοσελίδα της  περ ιφέρειας,  με  ανακοινώσεις  της  Περιφέρε ιας,  με  από κάτω 
σε κάθε  ανακοίνωση της  Περιφέρειας ένα μπάνερ που να  λέε ι  ότι  απαιτούμε 
την  ανέλκυση  και  την  εξουδετέρωση  του  ναυαγίου,  να  υπενθυμίζουμε  αυτό 
το θέμα.  Είναι  κεντρ ικό  θέμα.

Εάν  τυχόν  συμβε ί  οποιαδήποτε  στραβή  δεν  θα  μαζεύεται  με  τ ίποτα. 
Είναι  άλλο  πράγμα  να  λέμε  ότι  μπορεί  να  συμβεί  κα ι  άλλο  πράγμα  εάν 
συμβε ί  να μπορέσουμε να το μαζέψουμε.  Δεν  γ ίνετα ι .  Εδώ δεν μπορούμε να 
μαζέψουμε  τα  σκουπίδια  από  την  Άνδρο  θα  μαζέψουμε  μετά  τ ι  θα  γ ίνε ι  σε 
μια διάλυση ενός πλοίου;  

Το  τρί το  που  ε ίναι  σημαντικό,  π ιστεύω  ότι  τα  κόστη  αυτά  που  λέμε 
τώρα  γ ια  το  συνέδριο  κα ι  την  μελέτη  θα  πρέπει  κα ι  με  νομικό  τρόπο  να  τα  
διεκδικήσουμε  από  την  εταιρεία .  Η  ετα ιρεία  με  βάση  την  ευθύνη  του 
ρυπαίνοντα  έχε ι  υποχρέωση  να  έχει  καταβάλει  το  πλήρες  κόστος  όλων 
αυτών,  ακόμα κα ι  το  σύστημα παρακολούθησης.  
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Δηλαδή  ε ίναι  αδιανόητο  να  μην  απαιτε ίται  από  μια  ετα ιρεία  που  έχει 
πάρε ι  αποζημίωση  από  ασφαλιστ ικές  εταιρείες  να  μην  καταβάλε ι  καν 
κόστος  παρακολούθησης  ρύπανσης.  Μα  τ ι  ε ίναι  αυτά  που  γ ίνοντα ι  στην 
Ελλάδα ;  Δηλαδή  πραγματικά  ε ίμαστε  ‘μπανανία ’  θα  έλεγα.  Μπορεί  ο 
οποιοσδήποτε  να  περνάε ι ,  να  μας  γράφει  στα  παλιά  του  τα  παπούτσια  κα ι 
εμείς  να   λέμε  να  πληρώσουμε  εμείς  τ ις  150  χιλ ιάδες  γ ια  να 
παρακολουθε ίται  η  ρύπανση και  να γ ίνε ι  ένα συνέδριο.

Πιστεύω  ότ ι  η  απόφαση  του  Περιφερε ιακού  Συμβουλίου  πρέπει  να 
ε ίναι  ότι  δανε ίζουμε τα χρήματα αυτά και  απαιτούμε  να ανακτηθε ί  το  πλήρες 
κόστος  από  την  ετα ιρεία  με  βάση  την  λογική  ‘ο  ρυπαίνων  πληρώνει ’  κα ι 
βέβαια  να  αναλάβει  το  πλήρες  κόστος  κα ι  εκεί  χρειάζεται  η  νομική 
υποστήριξη  της  Περιφέρε ιας,  η  τεχν ική  υποστήριξη,  έτσ ι  ώστε  να  πάμε  με 
ισχυρό  τρόπο  στην  εταιρεία  και  να  δ ιεκδικήσουμε  να  αναλάβει  το  πλήρες 
κόστος.  

Και  ήταν  κα ι  κάτ ι  προκλητ ικό  εάν  δεν  κάνω  λάθος,  ε ίχε  πει  ότι 
προκηρύξαμε  δ ιαγωνισμό  και  δεν  ήρθε  κανένας,  άρα  δεν  μπορεί  να  γίνε ι  
και  τελε ίωσε.  Νομίζω  ότ ι  αυτά  τα  πράγματα  πρέπει  να  τα  βάλουμε  σε  ένα 
υψηλό πολιτ ικό επίπεδο κα ι  όχι  απλώς σε δ ιαδικαστικό επίπεδο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  τον  κ .  Χρυσόγελο.  Ποιοι  περ ιφερειακοί  σύμβουλοι  θέλουν  να 
τοποθετηθούν;  Ο  κ.  Μάινας,  ο  κ .  Δαδάος,  Ζωγραφίδης.  Άλλος  συνάδελφος. 
Κυπραίου.  Ο κ.  Πουσσαίος έχει  τον  λόγο.
Κος ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ:
Εμείς  κ .  Χρυσόγελε  θέλω  να  καταλάβετε  ότι  συνεργαζόμαστε  με  την 
Επιτροπή  κα ι  αυτό  δεν  ήταν  απόρροια  της  πρότασης   η  οποία  κατατέθηκε, 
αυτό  ήταν  απόρροια  των  συμπερασμάτων  που  κατατέθηκαν  από  το 
Πολυτεχνείο  Κρήτης  κα ι  αυτά  τα  αποτελέσματα  προέκυψαν  μετά  την 
ανάθεση  από  την  Νομαρχιακή  Αυτοδιο ίκηση  της  μελέτης  από  το 
Πολυτεχνείο  Κρήτης,  άρα  εμε ίς  σαν  δ ιάδοχη  κατάσταση  αυτό  κάνουμε, 
συνεχίζουμε  το  έργο  το  οποίο  ε ίχε  ανατεθεί  ουσιαστικά  από  την  πρώην 
νομαρχιακή  αυτοδιο ίκηση  κα ι  το  θεωρώ  πάρα  πολύ  σημαντικό  ότι 
βρισκόμαστε  στην  ίδ ια  συχνότητα  γιατ ί  ουσιαστικά  συμφωνήσαμε  και 
υιοθετήσαμε  τ ι ;  Συμφωνήσαμε  κα ι  υιοθετήσαμε  την  διοργάνωση  του 
συνεδρίου.  Αυτό  ζητήθηκε.  Δεν  ζητήθηκε  καμία  ανέλκυση  από  την 
Περιφέρε ια . 

Το  λέω  και  το  δ ιευκριν ίζω  γ ια  να  μην  θεωρηθεί  εδώ  ότι  έχουμε  εμε ίς 
την  ευθύνη  και  ε ίμαστε  απολογούμενοι  γ ια  πράξε ις  και  αμέλεια  άλλων 
φορέων.  Αυτή  την  στ ιγμή  ο  καθένας  έχει  την  δ ική  του  ευθύνη.  Σ ίγουρα  η 
ευθύνη γ ια  την  ανέλκυση ανήκει  στην  εταιρεία ,  η πολιτε ία έχε ι  κα ι  μιλάω για  
την  κυβέρνηση την  ευθύνη να  πιέσε ι  κα ι  να  κατευθύνε ι  την  εταιρεία  σε  αυτή 
την  λύση,  την  ανέλκυση  και  η  Περ ιφέρεια  φυσικά  επικουρικά  βρ ίσκεται  και  
δίπλα  στον  Δήμο  κα ι  στην  Επιτροπή  και  σε  όποια  άλλη  περίπτωση 
χρειαστεί  να  παρέμβουμε.  Δεν  αποποιούμαστε  των  ευθυνών  μας  και  πολύ 
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περισσότερο  βέβαια σε  καμία περ ίπτωση δεν  θέλουμε  αυτή η  κατάσταση να 
συνεχιστε ί .  Το  έχουμε  δηλώσει  απερίφραστα  κα ι  ο  Περιφερε ιάρχης  κα ι  εγώ 
είπαμε  ότι  ναι  σκοπό  μας  κα ι  τελικό  μας  στόχος  ε ίνα ι  η  ανέλκυση  του 
πλοίου.  

Όσον  αφορά  τ ις  πιέσεις  πράγματι  μέσα  από  τ ις  επιστολές  τ ις  οποίες 
έχουμε  στείλε ι  προκύπτε ι  αυτό,  ότ ι  ζητάμε  συγκεκρ ιμένες  δεσμεύσεις  από 
τα  αρμόδια  υπουργεία  να  δώσουν  τ ις  απαντήσε ις  κα ι  από  την  Ευρωπαϊκή 
Ένωση που ε ίχε τεθε ί  θέμα από τον  ευρωβουλευτή τον  Κρίτωνα τον  Αρσένη 
έχει  δοθεί  απάντηση  όπου  λέει  ότι  ε ίναι  ευθύνη  πράγματι  της  ετα ιρείας  και 
η πίεση πρέπει  να ασκηθεί  από το ελληνικό  κράτος.  

Τα  λέω  αυτά  γ ια  να  ξεκαθαρίσουμε  κα ι  να  δούμε  ο  καθένας  τον  ρόλο 
που έχει  κα ι  σε τ ι  του ανήκε ι .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κ .  Πουσσαίο,  ο κ .  Μάινας έχε ι  τον  λόγο.  
Κος ΜΑΙΝΑΣ:
Κύριε  Πρόεδρε,  κύριε  Περ ιφερειάρχα,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  πραγματικά 
σαν  περιφερε ιακός  σύμβουλος  της  περ ιφερειακής  ενότητας  Θήρας 
αισθάνομαι  την  υποχρέωση  να  ευχαριστήσω  και  να  συγχαρώ  την  Επιτροπή 
αυτή  η  οποία  πραγματικά  τέσσερα  χρόνια  τώρα  κάνει  έναν  αγώνα.  Βέβαια 
με την  συμπαράσταση της Νομαρχίας κα ι  στην  συνέχεια της Περιφέρε ιας.  

Όμως  εδώ  θα  ήθελα  να  τον ίσω  το  ξεκάθαρο  πράγμα  το  οποίο  μας 
δίνε ι  ο  Ν2881 που η τότε  Λιμεν ική  Αρχή δεν  έκανε αυτό που έκανε να κάνει . 
Έπρεπε  δηλαδή  στο  τρίμηνο  επάνω  να  υποχρεώσει  την  ετα ιρεία  να  πάρει 
το ναυάγιο από εκε ί  πράγμα το  οποίο δεν  έγινε .  

Πραγματικά  η  Σαντορίνη  αξίζε ι  τον  κόπο  να  ασχοληθούμε  γ ια  την 
ανέλκυση  αυτού  του  ναυαγίου  και  πρέπει  κα ι  παρακαλώ  όλο  το  σώμα  να 
βρεθε ί  δίπλα  στην  Επιτροπή  για  την  συνέχιση  του  αγώνα  που  δεν  ε ίναι 
τ ίποτα  άλλο  παρά  μόνο  η  ανέλκυση  και  η  απομάκρυνση  αυτού  του 
ναυαγίου.  

Εγώ  προσωπικά  βρέθηκα  από  την  πρώτη  στιγμή  αυτού  του  άτυχου 
γεγονότος  δίπλα  σε  αυτή  την  ιστορ ία  όλη  κα ι  η  θέση  μου  από  την  πρώτη 
στιγμή  ήταν  ωμή,  την  οποία  την  έχω  καταθέσε ι  στο  Επαρχιακό  Συμβούλιο 
και  κάποιο ι  συνάδελφοι  αντέδρασαν.  Δηλαδή  έναν  μόνιμο  σταθμό 
απορρύπανσης  και  έναν  μόνιμο  σταθμό  πρόληψης  τέτο ιων  περιστατ ικών 
πράγμα  το  οποίο  δεν  ζητήθηκε  γ ιατί  κάποιοι  ε ίπαν  ότ ι  θα  ε ίναι 
ανταποδοτικό.  

Έχουν  περάσει  τέσσερα  χρόνια,  τ ι  έχουμε  κερδίσε ι  λοιπόν  σε  αυτή 
την  όλη  ιστορ ία;  Επανερχόμαστε  σήμερα με  την  μελέτη  του κ.  Γ ιδαράκου να 
λέμε  στο  διεθνές  συνέδριο  το  οποίο  προγραμματίστηκε  και  πολύ  καλά  έγινε 
και  εδώ  θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  τον  Περιφερε ιάρχη  γ ια  την  συνάντηση 
στην  Σαντορίνη  που  ήταν  πραγματικά  ε ιλ ικρ ινής  στην  τοποθέτησή  του,  το 
ξέρουν  ο ι  φ ίλοι  από  την  Σαντορίνη  κα ι  όλοι  εμείς  νομίζω  ότι  κανένας  από 
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εμάς  δεν  ε ίναι  αυτός  ο  οποίος  δεν  θα  ήθελε  την  ανέλκυση,  την 
απομάκρυνση του πλοίου.  

Εδώ  όσα  και  να  πούμε  ε ίναι  λ ίγα.  Τα  πολλά  τα  ακούσατε  κα ι  από  τον  
υπεύθυνο  τον  κ .  Λουκά.  Είνα ι  η  αγωνία  όλων  των  κατοίκων  της  Σαντορίνης 
τ ι  θα γίνε ι  αύρ ιο με αυτό το ναυάγιο.  

Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κ .  Μάινα.  Τον λόγο έχει  ο  κ .  Δαδάος.
Κος ΔΑΔΑΟΣ:
Δεν  πρόλαβα,  κάτ ι  συμπλήρωνα  κύριε  Πρόεδρε.  Δυο  πράγματα  θα  πω εγώ. 
Εγώ  απλώς  θα  ήθελα  να  τονίσω  στον  κ.  συνάδελφο,  κύρ ιε  Πρόεδρε,  ότ ι  ο ι  
θέσεις  όλων  των  περιφερε ιακών  συμβούλων  ε ίναι  ε ιλ ικρ ινε ίς  γ ια  το 
συγκεκρ ιμένο  θέμα.  όλοι  έχουμε  τάσεις  θετικές  όσον  αφορά  να  λυθεί  αυτό 
το σοβαρό πρόβλημα και  όλοι  ε ίμαστε κοντά στον  λαό της Σαντορίνης.  Αυτό 
ε ίναι  ντε  φάκτο.  Δεν  πιστεύω να  υπάρχε ι  περ ιφερειακός  σύμβουλος  που  να 
εκφράζε ι  δ ιαφορετική άποψη.  

Εκείνο  όμως  που  ήθελα  να  τον ίσω,  ήθελα  να  σταθώ  στο  οικονομικό 
κομμάτι  που  αναφέρετα ι  μέσα  στο  συγκεκρ ιμένο  θέμα  με  75.000  ευρώ  συν 
ΦΠΑ  το  οποίο  μάλιστα  με  ένα  23%  θα  ε ίναι  γύρω  στ ις  90.000  ευρώ.  Δεν  
ξέρω,  έτσι  αναφέρετα ι μέσα.  

Ήθελα  να  ρωτήσω  τι  συμμετοχή  θα  έχει  η  περ ιφέρεια  στο 
συγκεκρ ιμένο  κονδύλι ;  Δηλαδή  μπορεί  να  συμμετέχει  και  με  ολόκληρο  το 
ποσό  των  75.000;  Διότι  δεν  θα  ε ίναι  75.000,  θα  ε ίναι  90.000.  Εάν  όμως 
συμμετείχε  και  συμμετέχε ι  με  το  ποσό  των  90.000  πιστεύω  ένας  μικρός 
προϋπολογισμός  θα  έπρεπε  να  συνοδεύει  την  ε ισήγηση  ώστε  να  γνωρίζε ι  ο 
κάθε  συνάδελφος  που  περίπου  θα  πάνε  οι  90.000  ευρώ.  Δεν  ε ίναι  κακό, 
καλό  ε ίναι  γ ια  θέματα  δ ιαύγειας  κα ι  τα  λοιπά,  όταν  συζητάμε  ότι  πρέπει  να 
αναφέρετα ι .  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Τον λόγο  έχε ι  ο  κ .  Σιγάλας.  
Κος           Σ ΙΓΑΛΑΣ:  
Κύριε  Πρόεδρε,  μέχρι  σήμερα ε ίχαμε την  αυταπάτη ότι  με  αυτές  τ ις  κ ινήσε ις 
και  έτσι  μας  δ ιαβεβαιώνανε  ότ ι  να ι  πάμε  για  την  ανέλκυση.  Όλοι  ο ι 
υπεύθυνοι .  Από  όλα  τα  υπουργε ία  όποτε  έμπαινε  το  θέμα  αυτό  ή  ότι 
ερωτήσεις  κάναμε στην  Βουλή  αυτή ήταν η δ ιαβεβαίωση.

Σήμερα  με  την  ερώτηση  του  Σπύρου  του  Χαλβατζή  έρχετα ι  ανοικτά 
και  λέε ι  στην  ουσία  η  κυβέρνηση  ότι  δεν  έχω  λεφτά,  ξεχάστε  το.  Και 
μάλιστα  συμπληρώνει  όπως  επαναλαμβάνω  ότι  εμε ίς  σαν  Υπουργε ίο  δεν 
έχουμε  την  δυνατότητα  αυτή  την  στ ιγμή  να  το  κάνουμε.  Οφείλε ι  η  ετα ιρεία 
σε  συνεργασία  με  την  ασφαλιστική  εταιρεία  να  πάρε ι  αποφάσεις  και  να 
αναλάβει  το κόστος.

Εδώ  θα  πρέπει  να  δ ιευκριν ίσουμε  εμείς  σαν  παράταξη  και  γενικότερα 
όπου  συμμετείχαμε,  σε  οποιαδήποτε  όργανα  συμμετείχαμε  ήμασταν 
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ξεκάθαροι .  Λέγαμε  από  τότε  ότ ι  πρέπει  το  κράτος  να  αναλάβε ι  την 
ανέλκυση  κα ι  την  τ ιμωρία  της  ετα ιρείας  και  βεβαίως  μετά  ας  κ ινηθεί  
δικαστικά να πάρε ι  τα έξοδα.  

Τότε  μας  λοιδορούσαν  ότι  ξέρετε  πάτε  να  σκορπίσετε  λεφτά  του 
δημοσίου,  πάτε  να  βγάλετε  λάδι  την  εταιρεία .  Μας  βάζανε  και  τέτοια 
ζητήματα.  Σήμερα  λοιπόν  εδώ  είναι  ξεκάθαρο  ότ ι  έρχετα ι  και  το  κράτος 
ευθέως και  σου λέε ι  όχι  και  έχουν περάσει  και  έξ ι  μήνες κα ι  όπως ε ίπε και  η  
συντρόφισσα  η  Λίλα  υπάρχε ι  μ ια  τακτική  από  πλευράς  κυβέρνησης  και 
υπουργε ίων να καλύπτει  τον  εφοπλιστή.  

Εμείς  λέμε  ξεκάθαρα ότι  δεν  θέλουμε  ούτε  να  αποπροσανατολιστούμε 
ούτε  να  αποπροσανατολίσουμε  τον  λαό.  Εδώ  εμείς  λέμε  ότι  πρέπει  άμεσα 
και  γρήγορα,  γ ιατ ί  ο  κ .  Αντ ιπεριφερε ιάρχης  έβαλε  ένα  ζήτημα  ότι  κάνουμε 
αυτά  που εμείς  πρέπει  να  κάνουμε  κα ι  αυτά  που έχουμε  συμφωνήσει .  Κύριε 
Πουσσαίο,  σήμερα  έρχετα ι  η  κυβέρνηση  κα ι  λέε ι  ότ ι  δεν  έχω  λεφτά,  κόψτε 
τον  λα ιμό  μας  κα ι  εδώ  πρέπει  να  απαντήσουμε.  Θα  το  δεχθούμε;  Θα 
δεχθούμε  απλά  να  κάνουμε  πάλι  ένα  συνέδριο,  να  πάρουμε  κάποια 
παράταση και  δώστου και  το ξαναλέμε;  

Εδώ σήμερα ή θα πρέπει  να ε ίμαστε απέναντ ι  και  ανοικτά σε αυτή την 
τακτ ική  που  σήμερα  λέω  ότι  ξεβρακώνετα ι  ή  δεν  ε ίμαστε.  Είναι  ξεκάθαρο 
πράγμα.  Εδώ  τα  πράγματα  δηλαδή  έχουν  αλλάξει .  Μέχρι  χθες  αυτό  που 
βάζαμε  εμε ίς  και  το  λέω  για  άλλη  μια  φορά  ενδεχομένως  μας  λέγατε  ότ ι 
ε ίμαστε  υπερβολικοί ,  ότ ι  θέλουμε  να  κάνουμε,  ένα  σωρό  πράγματα,  σήμερα 
όμως  έρχεται  επίσημα  κα ι  σου  λέει  ότ ι  δεν  μπορώ.  Δηλαδή  η  Περιφέρεια 
σήμερα τ ι  θα γίνε ι ;  

Και  κάπου  ο  κ .  Περιφερε ιάρχης  κα ι  πολύ  σωστά  ε ίπε  για  το 
προηγούμενο  θέμα  με  τα  σκουπίδια,  ότι  πρέπει  να  δεσμεύσουμε  την 
κοινωνία  και  να  βάλουμε  την  κοινωνία  μπροστά  και  ε ίνα ι  μεγάλο  εργαλε ίο.  
Κύριε  Περ ιφερειάρχα  εάν  δεν  υπήρχε  αυτή  η  Επιτροπή  θα  το  ε ίχαμε 
ξεχάσει .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Σιγάλα ο χρόνος τελείωσε.  Τον λόγο έχει  ο  κ .  Ζωγραφίδης.  
Κος ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ:
Κύριε  Πρόεδρε  και  εγώ  γ ια  κοινότοπα  πράγματα  θα  μιλήσω,  γ ια  το 
αυτονόητο  θα  μιλήσω.  Ασφαλώς  να  συγχαρούμε  τους  ενεργούς  πολίτες  της 
Θήρας  γ ια  την  ενεργοποίηση  κα ι  ότ ι  κρατάνε  ζωντανή  την  φλόγα  αυτού  του 
ατυχήματος  το  οποίο  πρέπει  να  αποκατασταθε ί  αλλά  ε ίναι  κα ιρός  να 
ασκηθούν  όλα  τα  ένδικα  μέσα  από  εκε ίνος  ο  οποίος  έχε ι  την  ευθύνη  κα ι 
νομιμοποιε ί ται  να  ασκήσει  τα  μέσα.  Ασφαλώς  να  πάρουμε  σήμερα  μια 
ομόφωνη απόφαση με όποιο περιεχόμενο  βοηθάει  την  ένδικη  πορεία στο να 
βρεθε ί  μια  δ ικαίωση  σε  αυτό  το  ναυάγιο  τον ίζοντας  όμως  ότι  ο ι 
περιβαλλοντολογικές  επιπτώσεις  στην  Θήρα,  μια  κατ ’  εξοχήν  τουριστ ική 
περιοχή  ε ίνα ι  τεράστιες  και  γ ια  το  παρόν  και  γ ια  το  μέλλον,  άρα  απόφαση 

7 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 η ς  ΜΑΙΟΥ 2011

66



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ισχυρή,  πίεση  προς  την  κυβέρνηση,  πίεση  προς  την  ετα ιρεία  κα ι  άσκηση 
ενδίκων  μέσων.

Εγώ  δεν  βλέπω  σε  τ ι  θα  βοηθήσει  το  να  ξοδεύουμε  χρήματα  κα ι  να 
έρθουν  ο ι  πανεπιστήμια  να  μας  πουν  το  αυτονόητο.  Κάθε  ναυάγιο  ρυπαίνε ι  
και  εν  πάση  περιπτώσει  όταν  γ ίνετα ι  μια  παράβαση  κα ι  ιδ ια ί τερα  στο 
περιβάλλον  που  υπάρχει  ε ιδ ικό  άρθρο  που  προστατεύει  το  περιβάλλον,  
ποιος  επιτέλους  σε  αυτόν  τον  τόπο  κινε ί  τ ις  διαδικασίες  γ ια  την 
αποκατάσταση αυτής της ζημιάς; 

Εάν  δηλαδή  εγώ  στήσω  ένα  αυθαίρετο  πάνω  στην  προβλήτα  της 
Ερμούπολης  αύριο  το  πρωί  δεν  θα  το  έχουν  ξηλώσει ;  Δεν  θα  μου  έχουν 
ασκηθε ί  ένδικα  μέσα;  Εδώ  ένα  ολόκληρο  καράβι  βούλιαξε  εκεί .  Κανε ίς  δεν 
νομιμοποιε ί ται  να  ασκήσει  αυτά τα  ένδικα  μέσα και  να  στραφεί  εναντ ίον  του 
εφοπλιστή;

Και  εάν  τα  ελληνικά  δ ικαστήρια  κωφεύουν  ή  οι  ελληνικές  υπηρεσίες 
αδρανούν,  γ ιατί  δεν προσφεύγουμε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια;  

Αυτό  λοιπόν  που  προτείνω  εγώ  ενισχύοντας  την  φωνή  των  πολιτών 
της  Θήρας  ε ίναι  να  πάρουμε  σήμερα  μια  ομόφωνη  ξεκάθαρη  απόφαση  που 
θα  τους  βοηθάε ι ,  θα  βοηθάει  εκείνους  που  μονιμοποιούνται  γ ια  τα  ένδικα 
μέσα  να  προχωρήσουμε.  Τα  υπόλοιπα  ε ίναι  ευχολόγια  και  χάιδεμα  των 
αφτιών  για  λόγους  ψηφοθηρικούς  χαϊδεύοντας  τα  αφτιά  εδώ  των  πολιτών 
της  Θήρας.  Η  ουσία  των  πραγμάτων  πρέπει  να  ευοδωθεί  και  όχ ι  συνέδρια 
τα οποία δεν  έχουν να πουν τ ίποτα,  ε ίναι  το αυτονόητο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κ .  Ζωγραφίδη,  η κυρία Μουτάφη έχε ι  τον  λόγο.
Κα ΜΟΥΤΑΦΗ:
Καταρχήν  θέλω  να  πω  ότι  συντάσσομαι  απόλυτα  με  την  ε ισήγηση  του 
εκπροσώπου των  πολιτών.  Όλα όσα λέε ι  νομίζω ότ ι  αγγίζουν  όλους  μας κα ι 
αφορούν  όλους  μας.  Αυτό  το  ναυάγιο  δεν  σημαίνει  ότι  ε ίναι  ναυάγιο  μόνο 
για  την  Σαντορίνη  αλλά ε ίναι  κα ι  γ ια  όλο  το  Αιγαίο κα ι  μπορεί  να  συμβε ί  κα ι  
να ξανά συμβεί .  

Ως  στέλεχος  επαγγελματικό  ασφαλιστικής  εταιρείας  από  την  αρχή 
σήκωνα το  χέρ ι  απλά γ ια  να  πω κάποια που συνάδελφοι  ε ίπαν όμως εκ  των 
υστέρων,  δηλαδή  ότι  θεωρώ ότι  όλη  η  δ ιαδικασία  δεν  ε ίναι  ούτε  υπουργε ία , 
δεν  ε ίνα ι  ούτε  βούληση,  δεν  ε ίναι  τ ίποτα,  ε ίνα ι  θέμα  ασφαλιστ ικής  εταιρείας 
και  της πλοιοκτήτρ ιας εταιρείας.  

Εκεί  πραγματικά  χρειάζεται  προσοχή  και  χρειάζεται  και  ο  νομικός 
σύμβουλος  της  Περιφέρειας  ή  οποιουδήποτε,  τέλος  πάντων,  θα  θελήσει  να 
διαχειρ ιστεί  αυτό  το  ζήτημα  ε ίναι  απαραίτητο,  διότι  υπάρχουν  δυο 
περιπτώσεις .  Η  μια  περ ίπτωση ε ίναι  να  φτα ίε ι  η  εταιρεία  η  πλοιοκτήτρ ια,  να 
φταίε ι  το  πλοίο,  ο  καπετάνιος,  τέλος  πάντων,  γ ια  το  ναυάγιο  και  η  δεύτερη 
ε ίναι  να  φταίε ι  το  ελληνικό  κράτος,  το  ελληνικό  δημόσιο  ή  δεν  ξέρω,  με  
αμέλεια και  τα  λοιπά.  
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Άρα  λοιπόν  κυρία  Καφαντάρη  αποκλείετα ι  να  πήραν  λεφτά  οι 
πλοιοκτήτες  και  επειδή  δεν  πιέστηκαν  από  το  Υπουργε ίο  δεν  τα  έδωσαν. 
Αυτό  αποκλείετα ι ,  δ ιότι  όταν  κανε ίς  συνάπτει  μια  ασφάλιση  δεν  την  κάνει 
γ ια  να  γίνε ι  π ιο  πλούσιος  από  ότι  ήταν  και  να  μην  πληρώσει  αυτά  που 
προξένησε  τ ις  ζημιές  που έδωσε  ή  το  κάνει  γ ια  να  αντικαταστήσει  αυτά που 
έχασε ή γ ια  να πληρώσει  γ ι ’  αυτά τα οποία ε ίναι  υποχρεωμένος.  

Είπε  το  παιδί  «Ο  ρυπαίνων  πληρώνει»  και  δεν  μπορεί  λοιπόν  ένα 
τέτοιο μέγεθος πλοίου να μην έχει  αυτή την  συγκεκρ ιμένη ασφάλιση.

Τώρα  από  την  άλλη  για  να  έρθε ι  κάποια  εξε ιδικευμένη  εταιρεία  γ ια 
την  ανέλκυση  θα πρέπει  να  δώσει  προσφορά,  θα  πρέπει  να  συμφωνηθεί  με 
την  ασφαλιστ ική  εταιρεία  κα ι  αφού  δώσει  την  προσφορά  και  το  τ ιμολόγιο 
τότε  θα πληρώσει .

Συμφωνώ  μαζί  σας,  το  ε ίπε  ο  κ .  Σιγάλας,  αν  δεν  απατώμαι ,  ότι  εάν 
δεν  υπάρξε ι  και  κάποιος  να  τα  πιέσε ι  αυτά  τα  πράγματα  δεν  θα  γίνουν  και  
ποτέ.  Επομένως  όλοι  συμφωνούμε  ότι  θέλουμε  σίγουρα  να  ανελκυστε ί  το 
ναυάγιο,  να  δουν  και  οι  υπόλοιποι  ότι  εάν  κάτι  παρόμοιο  ξανασυμβεί  θα 
πρέπει  σύντομα να κάνουν  τ ις διαδικασίες κα ι  από εκεί  και  πέρα δεν  νομίζω 
ότι  μπορούμε  κάτι  άλλο  να  κάνουμε  παρά  μόνο  εμε ίς  ο ι  οποίο ι  ε ίμαστε  εδώ 
υπεύθυνοι  πραγματικά  να  πιέσουμε  για  την  νομική  λύση  αυτού  του 
ζητήματος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε την  κ .  Μουτάφη.  Τον λόγο έχει  ο  κ .  Μπάιλας.
Κος ΜΠΑΙΛΑΣ:
Καταρχάς  θα  ήθελα  να  ενημερώσω  το  σώμα  γιατ ί  φτάσαμε  στο  σημείο  να 
αναθέσουμε  στο  Πολυτεχνείο  της  Κρήτης  την  μελέτη.  Διότι  ως  Νομαρχιακή 
Αυτοδιο ίκηση  όσο  καιρό  παρακολουθούσαμε  το  θέμα  καταλάβαμε  ένα 
πράγμα.  Ότι  τα  λεφτά  και  τα  συμφέροντα  ε ίνα ι  μεγάλα.  Και  τα  πολιτ ικά 
συμφέροντα  κα ι  τα  ο ικονομικά  συμφέροντα.  Και  α ισθανόμαστε  πάρα  πολύ 
μικροί  να  μπορέσουμε  να  τα  βάλουμε  με  αυτά  τα  συμφέροντα  κα ι  να 
καταφέρουμε ένα πρακτ ικό αποτέλεσμα.  

Θεωρούσαμε  λοιπόν,  δεν  θέλω  να  αναφερθώ  στο  πέρασμα  των 
κυβερνήσεων  κα ι  των  υπουργών  από  το  Υπουργείο  Εμπορικής  Ναυτιλ ίας, 
θα  σας  κάνω  να  κλαίτε  και  να  γελάτε  μαζί .  Το  μόνο  να  σας  πω  ένα 
χαρακτηριστ ικό  παράδε ιγμα  ότι  ο  πρώτος  υπουργός  που  συνέβη  το 
ατύχημα  ο  κ .  Κεφαλογιάννης  που  ήταν  τότε  μας  έλεγε  ότι  η  μελέτη  γ ια  την  
ανέλκυση  κα ι  η  μελέτη  για  την  απάντληση  ήταν  έτοιμη  κα ι  μας  έδε ιχνε  κάτ ι  
χαρτιά  κα ι  όταν  εγώ  πήγαινα  να  τα  δω  μου  έλεγε  ότι  τ ι  θα  καταλάβε ις  εσύ  
και  τα  έκλε ινε  τα  χαρτ ιά  και  σηκωνόταν  κα ι  έφευγε.  Σε  τέτοιο  επίπεδο 
έφταναν.  

Μιλούσαμε με  το  ΕΛΚΕΘΕ θα συνεργαστε ί  με  το  συγκεκρ ιμένο  ίδρυμα 
στο  οποίο  αναθέσαμε,  το  ΕΛΚΕΘΕ φαινόταν  ότ ι  δεν  ήθελε.  Αναγκάστηκα να 
κάνω  τον  συνδαιτυμόνα  με  τους  προέδρους  κα ι  τους  εκπροσώπους  του 
μήπως και  τους καταφέρω και  συνεργαστούν.  Δεν  το κατάφερα.  
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Μιλούσαμε  με  το  Λιμεναρχε ίο  να  δώσει  κάποια  στοιχεία  με  το 
Υπουργείο  κα ι  δεν  τα  έδ ινα  στην  Επιτροπή  σε  μας  ή  στην  νομική  μας 
υπηρεσία και  αναγκαζόμασταν να τα ζητάμε μέσω του Εισαγγελέα.  

Να σας πω ότ ι  αυτό που ακούστηκε  ότ ι  έχει  βεβαιώσει  το  Λιμεναρχείο 
πρόστιμα  για  την  ρύπανση  της  περιοχής  ε ίναι  αλήθε ια .  Δεν  ξέρω  εάν 
εξακολουθεί  να  βεβαιώνε ι .  Πρέπει  να  σας  πω  όμως  τα  στοιχεία  αυτά  τα 
βρήκα  κάνοντας  τον  ντέντεκτ ιβ  διότι  το  πλοίο  αυτό  αποτελούσε  ξεχωριστή 
εταιρεία ,  δεν  ε ίναι  η  ετα ιρεία  Λούης  όπως  φαίνεται  αλλά  ε ίνα ι  ξεχωριστή 
εταιρεία  κα ι  ο ι  εκπρόσωποι  της  εταιρείας  άλλος  κατοικε ί  στο  Μοσχάτο, 
άλλος  κατοικε ί  στον  Πε ιραιά  και  έχουν  την  οικονομική  τους  αναφορά  στην  
Ρόδο.  

Είναι  ευκαιρία  κ .  Περ ιφερειάρχα  μια  που  ε ίστε  στην  Ρόδο  να  τα 
ψάξετε  τα  στοιχε ία,  δ ιότ ι  εγώ  ε ίχα  κάνει  εγγράφως  την  ερώτηση,  μου  ε ίχαν 
πε ι  τ ι  πρόστιμα  ε ίχαν  βεβαιωθεί  γ ια  την  ρύπανση  της  περ ιοχής  και  όμως 
κανένα  πρόστιμο  δεν  ε ίχε  ε ισπραχθε ί .  Έχουν  πράγματι  το  Λιμεναρχε ίο 
βεβαιώσει ,  ιδ ια ίτερα  στην  αρχή  βεβαίωνε  κάθε  μέρα  κα ι  ένα  ποσό  για  την 
ρύπανση του περ ιβάλλοντος  από αυτά δεν  έχε ι  ε ισπραχθεί  τ ίποτα.  

Όλα  λοιπόν  αυτά  τα  πράγματα  μας  έκαναν  να  μην  έχουμε 
εμπιστοσύνη  σε  κανέναν  στην  πραγματικότητα.  Ούτε  στο  Λιμεν ικό  Ταμε ίο, 
ούτε  στο  Λιμεναρχείο  ούτε  στην  πολιτε ία ,  προπάντων  στην  πολιτε ία  και  να 
αναγκαστούμε  να  πάμε  σε  αυτή  την  εταιρεία  την  οποία  μας  υπέδε ιξε  η 
Επιτροπή.  Πράγματι  το  ίδρυμα  αυτό  το  οποίο  μας  υπέδειξε  η  Επιτροπή 
φάνηκε  ότ ι  ε ίναι  έξω  από  αυτά  τα  συμφέροντα  και  τα  κυκλώματα  τα  οποία 
υπάρχουν  και  μας  έδωσε  κάποια  μελέτη  η  οποία  έχε ι  δοθε ί  και  στην 
περιφέρεια  σήμερα,  την  έχω  και  εγώ  προσωπικά,  μου  εστάλη  κα ι  την  έχω 
στο σπίτ ι  μου.

Από  εκεί  και  πέρα  έχουμε  πιστεύω  ένα  μεγάλο  ατού,  ένα  μεγάλο 
επιχείρημα να ζητήσουμε αυτή η μελέτη  να εφαρμοστεί .  

Στην  τελευτα ία  παρουσίαση  της  μελέτης  κα ι  μετά  από  την 
παρουσίαση  που  έγινε  σε  σύσκεψη  στο  Δημαρχείο  αποφασίσαμε  ορισμένα 
πράγματα.  Επειδή  άργησα  εγώ  να  πάω  μου  τα  ε ίπαν  μετά  και  εγώ 
προφορικά τα αποδέχθηκα,  συμφώνησα.  

Δηλαδή  το  πρώτο  ήταν  ότ ι  αφού  το  ΕΛΚΕΘΕ  δεν  ερχόταν,  αφού  κατά 
την  δ ιάρκε ια  της  παρουσίασης  κάπου  αμφισβητήθηκε  η  δουλειά  του 
Πολυτεχνείου,  όχι  ευθέως  γιατ ί  δεν  ε ίχαν  το  θάρρος,  ήταν  τεκμηριωμένα 
επιστημονικά  όλα  τα  δεδομένα  κα ι  δεν  μπορούσε  κανένας  να  τα 
αμφισβητήσει ,  τουλάχιστον  να  σταλεί  αμέσως  η  μελέτη  αυτή  σε  όλα  τα 
παρεμφερή  ε ίτε  ιδρύματα  ε ί τε  υπουργεία  που  μπορούν  να  ασχοληθούν  με 
αυτό  το  ζήτημα  κα ι  να  απαντήσουν  ευθαρσώς,  ότ ι  ναι  αυτή  η  μελέτη  ε ίναι 
λάθος  σε  εκε ίνο  και  σε  εκε ίνο  το  σημε ίο,  πράγμα  το  οποίο  εγώ  πιστεύω ότ ι  
δεν  μπορούσαν  να  το  κάνουν  διότι  το  συγκεκρ ιμένο  ίδρυμα  έχει 
συνεργαστεί  με  ιδρύματα πάρα πολύ αξιόπιστα κυρίως στην  Γερμανία.  
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Αυτό  το  πράγμα  μέχρι  στ ιγμής  δεν  έχε ι  γ ίνε ι .  Δεν  ξέρω  το  γ ιατί , 
ενημερώνω  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  νομίζω  ότ ι  πρέπει  να  υπάρξει  μια 
συνέχε ια γ ια να γ ίνε ι .  

Το  δεύτερο  το  οποίο  πρέπει  να  γίνε ι  και  αποφασίσαμε  και  θα 
συνταχθώ  απόλυτα  με  την  τοποθέτηση  του  κ.  Ζωγραφίδης  ότι  ε ίπαμε  ότι  η 
Περιφέρε ια  σε  συνεργασία  με  την  τοπική  αυτοδιοίκηση  να  αναλάβει  να 
καλύψει ,  έχε ι  κάθε  δ ικα ίωμα  από  τον  νόμο  η  περ ιφέρεια  και  η  τοπική 
αυτοδιοίκηση  διότι  ε ίνα ι  αρμοδιότητά  της  η  προφύλαξη  του  περιβάλλοντος, 
άρα  λοιπόν  έχει  την  δυνατότητα  από  τον  νόμο  να  παρέμβε ι  και  να  πε ι  ότι 
αυτός με έβλαψε το περιβάλλον  μου κα ι  πρέπει  να τ ιμωρηθε ί .  

Άρα λοιπόν  νομίζω πάλι  με  την  Επιτροπή η  οποία όπως μας πρότεινε 
έναν  αξιόπιστο,  κατ ’  εμέ  τουλάχιστον,  ίδρυμα  γ ια  την  σύνταξη  της  μελέτης,  
να  ζητήσει  από  την  Επιτροπή  να  της  προτε ίνε ι  ένα  νομικό  σύμβουλο,  ένα 
δικηγορικό  γραφείο  το  οποίο  να  ασχοληθεί  αποκλειστ ικά  με  αυτό  το  θέμα 
και  να βοηθήσει  οικονομικά προς αυτόν τον  τομέα.

Εγώ  λοιπόν  δεν  θα  έλεγα  ότι  θα  πρέπει  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο 
να  περ ιοριστεί  μόνο  σε  μια  απόφαση  ομόφωνη  σε  ότι  αφορά  την 
συμπαράσταση,  αυτό  το  κάνανε  όλοι  κα ι  το  κάνουν  όλοι  και  θα  το  κάνουν 
όλοι ,  ε ίναι  εύκολο  και  ακούγεται  πολύ  ευχάριστα,  θα  έλεγα  ότ ι  ε ίναι  
καλύτερα  να  συνταχθεί  και  να  δώσει  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο 
χρηματοδότηση σε  ένα  δ ικηγορικό  γραφείο  ουδέτερο  όσο  μπορούμε  γιατ ί  τα 
συμφέροντα  υπάρχουν κα ι  πάλι  ε ίναι  μεγάλα τα  . .και  τα  χρήματα πολλά.  Να 
δούμε λοιπόν τ ι  μπορεί  να εξαντλήσει .  

Δεν  μπορώ  εγώ  να  κατανοήσω  το  ελληνικό  κράτος,  αυτή  την  στιγμή 
ένας  εφοπλιστής  να  χρωστάει  γ ια  παράδε ιγμα στην  τράπεζα  στην  ΕΤΒΑ  και  
να του κάνε ι  κατάσχεση του πλοίου και  εμείς να  μην  μπορούμε  ως πολιτε ία,  
ως αυτοδιοίκηση  να  κάνουμε  κατάσχεση ενός  πλοίου που θα επισκεφτε ί  την 
Ελλάδα  του συγκεκριμένου εφοπλιστή γ ια να μπορέσουμε να …
(…)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Είναι  ότι  τα  καθ’  ύλην  αρμόδια  όργανα  κυρίως  τα  Υπουργε ία  ε ί τε  αυτό  ήταν 
Περιβάλλοντος  ε ίτε  ήταν  Ναυτιλ ίας  ε ίτε  οτ ιδήποτε  άλλο,  δεν  κ ινήθηκαν  κα ι 
δεν κ ινούντα ι .  

Επίσης  μου  προκαλεί  εντύπωση  το  ότ ι  η  κατά  τα  άλλα  αυστηρή 
Ευρωπαϊκή  Ένωση  και  ε ιδ ικά  η  Επιτροπή  Περιβάλλοντος  που 
προηγουμένως  ε ίδατε  ότ ι  ασκούντα ι  οι  δ ιαδικασίες  γ ια  τους  ΧΑΔΑ  που 
ε ίναι ,  εν  πάση  περιπτώσει ,  σε  σχέση  ενδεχομένως  εάν  όντως  ε ίναι  μια 
βόμβα  στα  πλευρά  της  Σαντορίνης  το  Sea Diamond κα ι  αυτό  από  ότ ι 
τουλάχιστον  ακούστηκε  η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  το  αναγνώρισε,  δεν  έπρεπε  η 
Ευρωπαϊκή  Ένωση  να  επιβάλε ι  τα  όποια  μέτρα  πρέπει  να  παρθούν  ή  να 
επιβάλει  την  ανέλκυση;  Το κάνει  με  τους σκουπιδότοπους να κλε ίσουν.  

Και  βεβαίως  ποιος  έχε ι  δίκαιο  και  ποιος  έχει  άδικο;  Το  Πολυτεχνε ίο 
από  ότ ι  λέγανε  της  Κρήτης  έβγαλε  κάποια  συμπεράσματα.  Ναι ,  αλλά  η 
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πολιτε ία  έχει  θεσμοθετημένα  όργανα  τα  οποία  γνωμοδοτούν  και  όχι  τα 
πανεπιστήμια.  Δεν  γνωμοδοτούν  τα  πανεπιστήμια  γνωμοδοτε ί  το  ΕΛΚΕΘΕ 
που ε ίναι  επίσημο όργανο της πολιτε ίας. 

Το ΕΛΚΕΘΕ τ ι  λέε ι ;  Έχει  γνωμάτευση επί  αυτού;  Γ ιατί  ο ι  φήμες ξέρετε 
λένε  ναι ,  ε ίναι  μ ια  κ ινητή  βόμβα,  οι  άλλες  λένε  ότι  παιδιά  χαμηλώστε  λίγο,  
χ ιλ ιάδες  ναυάγια  έχουν  μετρηθε ί .  Υπάρχουν  απόψεις  κα ι  απόψεις  και  στο 
μέσον  ε ίμαστε  εμε ίς ,  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  το  οποίο  σήμερα  ήρθε  να 
συζητήσε ι  αυτό  το  θέμα  κα ι  κυρ ίως  να  υποστηρίξε ι  την  διοργάνωση  ενός 
συνεδρίου  από  το  οποίο  προσδοκούμε  να  πάρουμε  απαντήσεις  τ ι  έγ ινε  κα ι  
αυτή  ήταν  η  σκέψη,  να  μετακληθούν  οι  οποίο ι  γνωρίζουν,  να  μετακληθούν 
άνθρωποι  ο ι  οποίοι  έχουν  ζήσει  τέτο ια  περ ιστατ ικά,  να  μετακληθούν  φορε ίς 
οι  οποίοι  ασχολήθηκαν  με  τέτο ια  περιστατ ικά  προκειμένου  εμε ίς  να 
πάρουμε  την  γνώση  κα ι  βεβαίως  να  πάρουμε  ενδεχομένως  κα ι  τ ις 
αποφάσεις  τ ις  γενναίες ,  τ ις  από  ότι  φάνηκε  να  ε ίναι  κα ι  σε  επίπεδο 
κινητοποιήσεων.  

Γ ια  να  λέμε  τα  πράγματα  έτσι  όπως  πρέπει  να  τα  λέμε  και  πως 
πρέπει  να βαδίσουμε.  

Λέω  και  πάλι ,  εμένα  μου  προκαλε ί  εντύπωση  και  θα  έλεγα  ότι  εγώ 
αναγνωρίζω τ ις  ευαισθησίες  που  έχε ι  η  κυρία Μπιρμπίλη  γ ια  το  περ ιβάλλον 
και  βλέπετε  ότι  ε ίνα ι  και  πάρα  πολύ  αυστηρή,  γ ιατ ί  κωφεύουμε;  Γ ιατ ί 
σιωπούμε;  Η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  η  καθ’  ύλην  γιατ ί  κωφεύε ι ;  Μήπως 
υπάρχουν κα ι  άλλα πράγματα τα οποία εμείς δεν γνωρίζουμε;  

Άρα  εμείς  σαν  ένα  όργανο  κα ι  βεβαίως  αυτό  που  ε ίπε  ο  Δημήτρης  ο 
Μπάιλας  πήγε  στον  υπουργό  τον  ένα,  πήγε  στον  υπουργό  τον  άλλο,  πήγε 
από  εδώ,  πήγε  από  εκεί ,  έκανε  το  ένα,  έκανε  το  άλλο,  η  Επιτροπή,  το  ένα, 
το  άλλο,  μπορεί  κάποιος  εμάς  εδώ  τεκμηριωμένα  να  μας  πε ι  ότ ι  αυτό 
πρέπει  να κάνουμε και  να το  αποφασίσουμε;  

Βεβαίως  εάν  αυτοί  οι  προϋπολογισμοί  που  αναφέρονται  των  150 
εκατ.  ευρώ  που  ε ίνα ι  απαραίτητα  για  να  γ ίνε ι  ανέλκυση  του  Sea Diamond 
καταλαβαίνετε  ότι  όχι  μόνο  επειδή  η  περίοδος  αυτή  ε ίναι  προβληματική 
αλλά  και  να  μην  ήταν  προβληματική  αυτή  η  περίοδος  δεν  παίρνε ις  εύκολα 
μια  απόφαση  εάν  πραγματικά-το  λέω  και  πάλι-  δεν  μας  πιστοποιήσει  
κάποιος,  μας δ ιαβεβαιώσει  κάποιος ότ ι  ξέρετε  κάτι ,  ε ίναι  καταστροφή.  

Χθες  ακόμα  άκουγα  ότι  τ ι  λέτε  παιδιά ,  ποιο  πετρέλαιο  θα  διαρρεύσει 
στο  περιβάλλον;  Στον  βυθό  σε  τέτο ια  βάθη,  με  τέτοιες  θερμοκρασίες  έχει  
παγώσει .  άρα  δεν  πρόκε ιται  ποτέ  να  δ ιαρρεύσει  κα ι  εάν  δ ιαρρεύσει   ένας 
ολόκληρος  όγκος.  Είνα ι  αλήθε ια  ή  δ ιαρρέε ι  όντως,  δ ιαρρέουν  κάποια 
πράγματα;  Υπάρχει  λο ιπόν ένας προβληματισμός.

Ξεκάθαρα  λοιπόν  στηρίζουμε  την  Σαντορίνη.  Είχα  πε ι  μάλιστα  σε  μια 
δήλωση  ότ ι  αυτή  η  ιστορ ία  εάν  όντως  έχε ι  αυτές  τ ις  διαστάσεις  ε ίνα ι 
υπόθεση  παγκόσμια  και  ούτε  εθν ική  ούτε  ευρωπαϊκή,  γ ιατ ί  η  Σαντορίνη 
ε ίναι  παγκόσμιο  σύμβολο  και  άρα  εάν  έτσι  έχουν  τα  πράγματα  θα  πρέπει 
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έστω  και  εάν  δεν  υπάρχουν  οι  πόροι  να  ευαισθητοποιήσουμε  την 
παγκόσμια κοινή  γνώμη πάνω σε αυτό το ζήτημα.  

Εγώ  όμως  λέω  και  πάλι ,  πάμε  σε  αυτό  το  συνέδριο  κα ι  ε ίπαμε  ότι  θα 
το  κάνουμε  από  κοινού  με  τον  Δήμο  Σαντορίνης,  με  το  Λιμεν ικό  Ταμε ίο  και  
βεβαίως θα  βρούμε  κα ι  ε ιδ ικούς  ή  κάποιους  οργανισμούς  ο ι  οποίο ι  εν  πάση 
περιπτώσει  ενδιαφέροντα ι  γ ια  να  στηρίξουμε,  γ ια  να  έχουμε  ένα  συνέδριο 
αντάξιο  και  της  Σαντορίνης  αλλά  κυρίως ένα  συνέδριο  τόσο  σοβαρό που  να 
ασχολεί τα ι  με  αυτό το σοβαρό ζήτημα και  να δούμε τα αποτελέσματά του.  

Μέχρι  τότε  ε ίχαμε  πε ι  ότι  πρέπει  να  συνεχ ίσουμε  να  μετράμε  κα ι 
μάλιστα  ε ίπαμε  ότι  ενδεχομένως  να  πρέπει  να  εμπλακε ί  κα ι  η  υπηρεσία  η 
δική  μας  σε  συνεργασία  με  τον  Δήμο,  ούτως  ώστε  να  έχουμε  ακόμα  πιο 
αξιόπιστα δε ίγματα και  να ε ίναι κα ι  πιο τακτικά τα δείγματα τα οποία πρέπει  
να  παίρνουμε  στήνοντας  βεβαίως  κα ι  γ ιατί  όχι  κα ι  μ ια  δομή  η  οποία  θα 
επεξεργάζετα ι  όλα  αυτά  τα  διαρρέοντα  στο  περ ιβάλλον  υλικά  από  το  Sea 
Diamond .

Άρα  λοιπόν  να  συμφωνήσω  και  εγώ  να  συγκροτηθεί  η  Επιτροπή  από 
τους  περιφερε ιακούς  συμβούλους  της  Σαντορίνης  κα ι  βεβαίως  να 
συμμετέχουν  και  όλοι  ο ι  φορείς,  βεβαίως λέω και  πάλι  κα ι  το  ε ίχαμε  πε ι  κα ι  
παραμείναμε  στην  δέσμευση  στην  συμφωνία  που  κάναμε  με  την  Σαντορίνη 
ότι  θα  βρεθε ί  νομικό  γραφείο  το  οποίο  θα  αναλάβε ι  όλες  αυτές  τ ις 
διαδικασίες.  Δηλαδή,  να  δ ιεκδικήσουμε  και  αστ ικές  ευθύνες  και  βεβαίως και 
ποινικές ευθύνες.  

Είπα  και  πάλι  κα ι  θα  το  πω  και  αυτή  την  φορά,  η  Περιφέρε ια  θα 
στηρίξε ι  την  τοπική  κοινωνία  που  έχει  έκφραση.  Είναι  ο  Δήμος  Σαντορίνης, 
η  Επιτροπή  Αγώνα  κα ι  βεβαίως  εμείς  συμπαραστεκόμαστε  κα ι  στηρ ίζουμε 
την  προσπάθειά τους και  ηθικά και  υλικά.  

Είπε  ο  κ .  Πουσσαίος  φεύγοντας  ότι  εμείς  σαν  διάδοχη  κατάσταση  της 
Νομαρχίας  συνεχ ίζουμε  αυτή  την  προσπάθεια  που  ξεκίνησε  η  Νομαρχία.  Η 
Νομαρχία  τ ι  έκανε;  Ανέθεσε  την  μελέτη,  πλήρωσε  την  μελέτη.  Εμείς 
συνεχίζουμε την  δ ιαδικασία των μετρήσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης για να 
έχουμε  τα  αποτελέσματα,  ε ίπαμε  ότ ι  εάν  χρειαστε ί  συγκροτε ί τα ι  κα ι 
Επιτροπή  από  δικούς  μας  υπηρεσιακούς  παράγοντες  ο ι  οποίοι  θα  το 
κάνουν  κα ι  βεβαίως,  ίσως  ο  κ .  Ζωγραφίδης  δεν  κατάλαβε,  ε ίμαστε  στον 
πέμπτο  χρόνο  του  ναυαγίου,  που  σημαίνει  ότι  κάποιος  πρέπει  εμάς  εδώ  να 
μας  δώσει  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο,  γ ιατ ί  το  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο 
δεν  αποφασίζε ι ,  ήρθε  κάποιος  ε ισηγήθηκε,  αποφασίζουμε  αύριο  να 
σηκώσουμε  το  Sea Diamond .  Καταρχάς  γ ια  να  ξέρουμε  κα ι  τα  μέτρα  μας 
μέχρι  που  φτάνουμε.  Εμε ίς  μπορεί  να  φτάσουμε  στην  στήριξη  την 
οικονομική  γ ια  την  λει τουργία  του  Πολυτεχνείου  εκεί ,  να  στηρίξουμε  μαζ ί 
τους  την  δ ιοργάνωση  του  συνεδρίου,  ενδεχομένως  εάν  τα  οικονομικά  μας 
μας  βοηθήσουν  να  βοηθήσουμε  και  σε  ζητήματα  άλλα,  έστω  εάν  αυτά  ε ίναι 
οι  νομικοί ,  αλλά  ξέρετε  κάτ ι ;  Αυτό  το  οποίο  πρέπει  να  γ ίνε ι  ε ίναι  ο  έχων 
έννομο συμφέρον.  
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Το  περιβάλλον  αναθέσαμε  στο  Πολυτεχνε ίο  κα ι  μετράμε.  Μα  γι ’  αυτό 
και  ε ίμαστε  σε  πρώτο  επίπεδο  έχουμε  εμπλοκή.  Εάν  έχετε  κάποια  άλλη 
πρόταση  να  μας  πεί τε ,  να  κάνουμε  κάποιες  άλλες  ενέργειες  καταθέστε  τες .  
Εκτός  δηλαδή  από  το  να  πιέσεις  το  κέντρο  κα ι  προσέξτε,  ε ίμαι  ο  μόνος  ο 
οποίος  μ ίλησα  για  κώφευση.  Δεν  μίλησε  κανένας.  Εάν  κανείς  νομίζε ι  ότι  η  
περιφέρεια  η  δ ική  μας  μπορεί  εάν  πραγματικά  ε ίναι  έτσι  τα  πράγματα,  να 
επωμιστεί  ένα  τέτοιο  μεγάλο  βάρος  ε ιλ ικρινά  ε ίπα  και  θα  κλείσω  με  αυτό, 
ίσως  δεν  έγινε  κατανοητό,  αν  πραγματικά  τα  περ ιστατικά  ε ίναι  τέτοια  ε ίναι  
παγκόσμιο  το  πρόβλημα  ούτε  καν  ευρωπαϊκό,  ούτε  καν  εθνικό  ούτε  καν 
τοπικό,  γ ιατί  η  Σαντορίνη  ε ίναι  παγκόσμιο  μνημείο  και  άρα  σαν  τέτοιο 
πρέπει  να το δούμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Περ ιφερειάρχη ευχαριστούμε.  Νομίζω ότ ι  το θέμα τελείωσε.  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Με  συγχωρείτε ,  γ ια  να  καταλάβω.  Το  θέμα  σήμερα  ήρθε  να  συγκροτηθε ί 
αυτή  η  Επιτροπή  και  να  πάμε  στην  δ ιοργάνωση  αυτής  της  ιστορίας.  Από 
εκεί  κα ι  ύστερα  με  τον  Δήμο  Σαντορίνης  και  με  την  Επιτροπή  Αγώνα  αυτά 
συμφωνήσαμε  στην  συνάντηση  και  μας  ε ίπαν  να  προχωρήσουμε  γρήγορα. 
Δεν  κατάλαβα,  η τοπική κοινωνία…
Κος                        :  
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Δεν έχετε  τον  λόγο.  Τ ι  θα ψηφίσουμε.  Γ ια την  διοργάνωση του συνεδρίου.  
Κος                        :  
Μια ερώτηση εγώ θέλω να κάνω γ ια να ξέρω τι  θα ψηφίσω.  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Για  να  ξεκαθαρίσουμε  τα  πράγματα.  Υπήρχε  ένα  θέμα  στην  ημερήσια 
διάταξη  κα ι  αυτό  το  θέμα  συζητήσαμε.  Υπάρχει  κάτι  άλλο;  Ποιο  ε ίναι  το  
άλλο;
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Θέλουμε  λοιπόν  να  τοποθετηθούμε  σε  αυτό  που  ε ίπατε.  Ρωτάε ι  ο  κ .  
Περιφερε ιάρχης,  κύριε  Πρόεδρε,  ότι  εάν  υπάρχε ι  άλλο  θέμα  και  εμείς 
απαντάμε ότι  ναι .  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Ωραία βάλτε το στην  ημερήσια δ ιάταξη να το συζητήσουμε.  
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Αυτό που βάζουμε κ.  Περιφερειάρχη …
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Βάλτε το στην  επόμενη συνεδρίαση να το συζητήσουμε.  
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Μα  έχει  να  κάνει  με  αυτό  το  θέμα,  δεν  ε ίνα ι  άλλο  θέμα.  Μιλάμε  γ ια  το  ίδ ιο 
θέμα κύριε Περιφερε ιάρχα.  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
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Με  συγχωρείτε  γ ιατ ί  εδώ  βλέπω  πολλούς  τ ιμητές  αυτής  της  διαδικασίας. 
Πάμε  στην  Σαντορίνη,  συζητάμε  με  την  Επιτροπή  Αγώνα,  συζητάμε  με  τον 
Δήμο  και  αποφασίζουμε  τα  βήματα  τα  οποία  πρέπει  να  κάνουμε  και  λέμε 
δυο  πράγματα.  Τρ ία  πράγματα  μάλλον.  Το  ένα,  συνεχ ίζουμε  τ ις  μετρήσεις . 
Δεύτερον,  ενισχύουμε  τ ις  μετρήσεις.  Τρ ίτον,  διοργανώνουμε  το  συνέδριο, 
τέταρτον,  δ ιεκδικούμε  νομικά  και  αστ ικά  αυτή  την  υπόθεση.  Αυτές  ε ίναι  οι  
αποφάσεις που πήραμε.
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Διαφωνούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κυρία  Καφαντάρη  τελε ίωσε.  Είπατε  τ ις  απόψεις  σας,  έχουν  καταγραφεί .  Η 
πρόταση ε ίνα ι συγκεκρ ιμένη.
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Κάναμε κα ι  εμείς πρόταση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ωραία,  η  πρόταση  της  πλε ιοψηφίας  του  κ.  Αντ ιπεριφερε ιάρχη  μπαίνε ι  σε 
ψηφοφορία.  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Δηλαδή  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  ήρθε  να  συζητήσει  το  θέμα  και  να 
αποφασίσε ι  πριν  γ ίνε ι  αυτό  το  συνέδριο  το  οποίο  θα  τεκμηριώσει  κάποια 
πράγματα να αποφασίσουμε τ ι  θα κάνουμε;  
Κος                        :  
Να δικα ιολογήσουμε την  ψήφο μας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Αντ ιπερ ιφερειάρχης έχει  τον  λόγο.
Κος                        :  
Κυρία  συνάδελφε  υπάρχει  ένα  θέμα  στην  ημερήσια  δ ιάταξη  και  κάθε 
περιφερειακός  σύμβουλος  ή  αντιπεριφερειάρχης  που  έρχετα ι  εδώ  ανάλογα 
με  το  θέμα  προετοιμάζετα ι  ή  δεν  προετοιμάζεται .  Ήρθε  λοιπόν  το 
συγκεκρ ιμένο  θέμα  κα ι  επε ιδή  μέσα  από  την  δ ιαδικασία  της  συζήτησης 
προέκυψαν  και  καλώς  προέκυψαν  και  άλλα  θέματα  που  αφορούν  στην 
πορε ία  ε ίτε  όπως  ξεκ ίνησε  από  την  αρχή  με  τον  τότε  Νομάρχη  Κυκλάδων 
ε ί τε  όπως  την  παρακολούθησε  η  Επιτροπή  Αγώνα  ε ίτε  ο ι  συνάδελφοι 
τοπικοί  σύμβουλοι ,  προέκυψαν  κάποια  θέματα,  ε ίνα ι  όμως  θέμα  προς 
ψηφοφορία αυτό;  Δεν  ε ίναι .

Περιμένετε  κυρία  συνάδελφος,  δεν  σας  δ ιέκοψα.  Κάθομαι  τρε ις  ώρες 
εδώ και  δεν  μιλάω.  Ακούτε επιτέλους.  Να μάθετε  να ακούτε κ ιόλας.  
Κος                        :  
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
Κος                        :  
Το διάβασα κα ι  αυτό.  Και  ποιος  σας  ε ίπε  ότ ι  θα  πάμε  εμείς  να  εγκαλέσουμε 
τον  υπουργό  που  ε ίπε  ότ ι  δεν  έχει  χρήματα;  Περιμένετε  κύριε  συνάδελφε  
επιτέλους.  Μάθετε  να περιμένετε.  
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Εάν  λοιπόν  έμπαινε  το  θέμα  εάν  θα  κάνουμε,  εάν  θα  ασκήσουμε 
ένδικα  μέσα  όπως  λέε ι  ο  κ .  Ζωγραφίδης,  εάν  νομιμοποιε ίται  ή  όχ ι  η 
περιφέρεια  ο  καθένας  από  εμάς  κα ι  μηδέ  του  ομιλούντος  εξαιρουμένου  θα 
έπαιρνε  θέση  κα ι  θα  έλεγε  ότι  εάν  νομιμοποιε ίται  η  περ ιφέρεια,  εάν  έχει ,  
ποιες  παρεμβάσεις ,  ποιες  παραστάσεις.  Όμως  ήρθε  ένα  συγκεκρ ιμένο  θέμα 
να  έρθε ι  να  συγκροτηθε ί  αυτή  η  Επιτροπή  να  μας  φέρε ι  τ ις  θέσεις  της  και 
επ’  αυτού  μπορεί  να  ε ίναι  σε  ένα  μήνα,  σε  δυο  μήνες  κα ι  όχι  τον  
Σεπτέμβριο  να  τοποθετηθούμε  γ ιατί  έτσ ι  ρηχά  που  το  αντιμετωπίσαμε  το 
θέμα  που  μπήκαν  όλα  μαζί  ενόψει  της  συγκρότησης  της  Επιτροπής 
αδικούμε  την  Σαντορίνη,  αδικούμε  το  θέμα,  αδικούμε  τ ις  όποιες  αποφάσεις 
του Περιφερειακού Συμβουλίου.  
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Κατά την  δ ική σας άποψη κ.  Αντ ιπεριφερειάρχα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Δεν  έχει  τον  λόγο  κανένας,  το  θέμα  έχει  τελε ιώσει .  Προχωράω.  Να 
ψηφίσουμε  γ ια  το  θέμα  που  έφερε  ο  κ .  Αντ ιπεριφειάρχης  γ ια  την 
συνδιοργάνωση  με  τον  Δήμο Θήρας κα ι  το  Πολυτεχνε ίο  Κρήτης  συνέδριο  με 
αντικε ίμενο  θέματα  θαλάσσιας  ρύπανσης  και  αντ ιμετώπισης  περιστατ ικών 
θαλάσσιων  ατυχημάτων  και  την  περίπτωση  του  Sea Diamond  στην 
Σαντορίνη  κα ι  συμμετέχει  η  Περ ιφέρεια  με  τους  τρε ις  περιφερε ιακούς 
συμβούλους.  Αυτό αποφασίσαμε.  Ποιοι  ψηφίζουν αυτό;  
Κος                        :  
Αυτό ε ίνα ι η μια πρόταση.
Κα                           :  
Όχι ομόφωνα.
Κος                        :  
Κύριε Πρόεδρε θα μπορούμε να δικαιολογήσουμε την  ψήφο μας;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Η μια πρόταση ψηφίστηκε  εκτός.  Ποιοι  δεν ψηφίζουν την  πρόταση αυτή;  
Κος                        :  
Δεν ε ίναι  δ ιαδικασία αυτή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν,  εκτός  από την  Λαϊκή Συσπείρωση και  ποιος άλλος  δεν  ψηφίζε ι ;  Και 
ο  κ .  Χρυσόγελος  και  ο  κ .  Ζωγραφίδης.  Όλοι  ο ι  άλλοι  ψηφίζουν.  Νομίζω  ότι  
τελείωσε το  θέμα.
Κα                           :  
Δεν  τελείωσε  το  θέμα  κύριε  Πρόεδρε.  Είνα ι  σκανδαλώδες  αυτό  που  γίνεται 
αυτή την  στιγμή.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνεχίζω σε επόμενο θέμα.  
Κα                           :  
Κύριε Πρόεδρε δεν  γ ίνετα ι να μην αιτ ιολογήσετε  την  καταψήφιση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Προχωράω στο τέταρτο θέμα.  
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Αριθμ.  Απόφασης 42/2011

ΘΕΜΑ 4      ο      :  
Γνωμοδότηση για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού 
και  Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) για τις  Υδατοκαλλιέργειες

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Μακρυωνίτης έχει  τον  λόγο.
Κος ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ:
Συνάδελφοι  έχετε  παραλάβει  το  σχέδιο  της  στρατηγικής  μελέτης  πριν  από 
ένα  μήνα  περίπου  μαζ ί  με  τους  χάρτες.  Παράλληλα  αυτό  το  διάστημα  ο ι 
υπηρεσιακοί  παράγοντες  τόσο  οι  αρμόδιο ι  του  περιβάλλοντος  όσο  κα ι  της 
αλιε ίας  στην  Περιφέρε ια  Νοτίου  Αιγαίου  ασχολήθηκαν  επισταμένως  με  το 
θέμα.  Τ ις  παρατηρήσεις  τους  κα ι  τ ις  προτάσεις  τους  τ ις  έχετε.  Στάλθηκαν 
με την  πρόσκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
 Πρέπει  να  πω  ότ ι  η  Οικονομική  Επιτροπή  με  απόφασή  της  16/5 
διαβιβάζει  προς  το  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  να  ασχοληθεί  με  το  θέμα  λόγω 
σοβαρότητας.  

Πριν  προχωρήσουμε  θα  ήθελα  να  καλέσω  τους  υπηρεσιακούς 
παράγοντες,  τον  κ .  Βενέρη,  την  κυρία  Φωτάκη  κα ι  τον  κ .  Βούρο  να  μας 
παρουσιάσουν συνοπτικά τ ις ε ισηγήσεις τους.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Βενέρης έχει  τον  λόγο.
Κος ΒΕΝΕΡΗΣ:
Με  το  θέμα  ασχοληθήκαμε  το  τελευταίο  διάστημα  γι ’  αυτό  και  πιθανόν 
ορισμένοι  από  εσάς  να  μην  έχουν  παραλάβει  την  ε ισήγησή  μας  που  έχει  
σταλε ί  με  e-mai l  την  προηγούμενη  Παρασκευή.  

Εμείς  θεωρούμε  ότ ι  το  θέμα  αυτό  το  οποίο  εξετάζε ι  το  Περιφερε ιακό 
Συμβούλιο  ε ίναι  σημαντικό,  έρχεται  να  λύσε ι  κάποια  πάγια  προβλήματα  τα 
οποία  υπήρχαν  στον  χώρο  της  θαλάσσιας  χωροταξ ίας  εάν  θα  μπορούσε 
κάποιος  να  πει  κάποιο  τέτοιον  όρο  κα ι  κάποια  στιγμή  πρέπει  να  αρχίσουμε 
να μπαίνουμε σε κάποιες τέτοιες λογ ικές.  

Οι  συνάδελφοι  από  άλλες  υπηρεσίες  επικεντρώθηκαν  κυρίως  στα 
περιβαλλοντ ικά  ζητήματα,  διότι  γ ίνετα ι  μ ια  προσπάθεια  στο  να 
ξεψαχνίσουμε λ ίγο  τα περ ιβαλλοντ ικά θέματα.  

Εμείς επικεντρωθήκαμε  σε περισσότερο αναπτυξιακά θέματα τα οποία 
θεωρώ  ότι  πρέπει  κάποιος  να  τα  αγγίζε ι  πέρα  από  τα  περ ιβαλλοντ ικά 
ζητήματα,  αυτά ακρ ιβώς τα οποία λέμε σαν θαλάσσια χωροταξία.  

Είναι  το  3 ο  ή  4 ο  ε ιδ ικό  πλαίσιο  χωροταξικού  σχεδιασμού  το  οποίο 
πρόκε ι ται  να  εγκρ ιθε ί  γ ια  την  χώρα  μας  και  ε ίναι  ένα  ζήτημα  το  οποίο 
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αντιμετωπίζει  χρόνια  προβλήματα  κα ι  παθογένειες  του  συστήματος  των 
υδατοκαλλιεργε ιών.  

Συνήθως  σε  αυτές  τ ις  περ ιπτώσεις  αναλύε ι  κάποιος  τα  δεδομένα. 
Θεωρώ  ότ ι  έγινε  μια  αρκετά  καλή  ανάλυση  των  δεδομένων  στην  χώρα  μας 
και  το  ε ιδικό  πλαίσιο  στηρίχθηκε  επάνω  σε  αυτά  προσπαθώντας  να  τα 
συστηματικοποιήσε ι  προτείνοντας  κυρ ίως  την  οργάνωσή  τους.  Από 
μεμονωμένες  υδατοκαλλιέργειες  που  υπήρχαν  μέχρι  τώρα να  συγκροτηθούν 
οι  φορε ίς ,  οι  φορε ίς  οι  οποίο ι  θα  έχουν  την  ολοκληρωμένη  διαχείρ ιση  των 
υδατοκαλλιεργε ιών  ε ίτε  σαν  σύνολο  μεμονωμένων  υδατοκαλλιεργε ιών  ε ί τε 
σαν φορέας αυτός καθ’  εαυτός.  

Δεν  θα  επικεντρωθώ  σε  ζητήματα  περιβαλλοντ ικά  τα  οποία  θα  τα 
αναλύσουν  ο ι  συνάδελφοι ,  αλλά  σας  ε ίπα  θα  θέσω  δυο,  τρ ία  ζητήματα 
θαλάσσιας χωροταξίας.  

Θεωρούμε  ότι  γ ια  το  ε ιδικό  πλαίσιο  χωροταξικού  σχεδιασμού  γ ια  τ ις 
υδατοκαλλιέργε ιες  δεν  έχουν  εξαλε ιφθεί  ορισμένα  ζητήματα  τα  οποία  γ ια 
μας  ε ίναι  καθοριστ ικά.  Ένα  από  αυτά  ε ίναι  η  νησιωτικότητα.  Κάνουμε 
συνεχώς  νομοθετήματα  έστω  και  με  την  μορφή  της  κοινής  υπουργικής 
απόφασης,  μην  ξεχνάτε  κα ι  η  ΚΥΑ  είνα ι  ένα  νομοθέτημα  στην  ουσία  κα ι 
ποτέ  δεν  έχουμε  τηρήσει  την  συνταγματική  επιταγή  για  την  νησιωτικότητα. 
Άλλο  πράγμα  ε ίνα ι  να  αντιμετωπίζουμε  τ ις  ιχθυοκαλλιέργειες  στην  περ ιοχή 
του  Αργολικού  Κόλπου  κα ι  άλλο  πράγμα  ε ίνα ι  να  το  αντ ιμετωπίζουμε  στην  
περιοχή  σε  ένα  ξερονήσι  ή  σε  ένα  μικρονήσι  του  Αιγαίου.  Προφανώς  οι 
συνθήκες δεν  ε ίναι ανταγωνιστ ικές στις δυο αυτές περιπτώσεις .  

Άρα  λοιπόν  ένα  ζήτημα  το  οποίο  πρέπει  να  δούμε  πολύ  σοβαρά  ε ίνα ι 
το ζήτημα της νησιωτικότητας.  

Μια  άλλη  κριτ ική  που  μπορεί  κάποιος  να  ασκήσει  στο  γεν ικότερο 
πλαίσ ιο  κα ι  οι  προτάσεις  που  γίνοντα ι  π ιστεύω  η  κριτ ική  ε ίναι 
εποικοδομητική  δ ιότ ι  σε  γεν ικές  γραμμές  συμφωνούμε  ότι  περ ιορίζετα ι  σε 
διαπιστώσεις κα ι  δεν  δίνε ι  μια αναπτυξ ιακή προοπτική.  

Θεωρούμε  ότι  μια  ΚΥΑ  που  έχε ι  εμβέλεια  κα ι  πεδίο  όλη  την  χώρα  θα 
πρέπει  να δίνε ι  μια αναπτυξ ιακή προοπτική.  

Γ ίνανε  αυτές  ο ι  χωροθετήσεις  οι  οποίες  έχουν  γίνε ι  με  τα  κριτήρ ια 
που  έχουν  γίνε ι ,  δ ιότ ι  εκεί  βρεθήκανε  οι  επενδυτές,  δ ιότ ι  εκεί  το  έδαφος 
ήταν  πρόσφορο,  όμως  από  την  άλλη  έγ ιναν  διότι  έτσ ι  έτυχε  κα ι  έγιναν,  όχι  
γ ιατ ί  τα  μελέτησε  κάποιος  εξ  αρχής  ότ ι  έπρεπε  στα  συγκεκρ ιμένα  σημεία  να 
γίνουν.  

Επομένως  ε ίναι  μια  θαυμάσια  ευκαιρία  μέσα  από αυτό  το  χωροταξικό 
πλαίσ ιο  να  το  δούμε  μέσα από αυτή  την  λογική.  Θα μπορούσε ενδεχομένως 
ακόμα  σας  λέω  να  λε ιτουργήσει  ακόμα  κα ι  ένα  πιλοτ ικό  σύστημα 
υδατοκαλλιεργε ιών,  θεωρώ  ότι  ε ίμαστε  όλοι  σύμφωνοι  ότ ι  αυτή  η 
δραστηριότητα  η  οποία ε ίναι  κερδοφόρα για  την  εθν ική  οικονομία  πρέπει  να 
την  παροτρύνουμε,  πρέπει  να  της  δώσουμε  βήμα,  θα  πρέπει  περαιτέρω  να 
την  αναπτύξουμε  μιας  κα ι  ε ίνα ι  μ ια  από  τ ις  λ ίγες  δραστηριότητες  στον 
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εθνικό  μας  χώρο  οι  οποίες  πραγματικά  συνε ισφέρουν  στον  εθνικό  κορβανά 
και  στην  τοπική  ο ικονομία,  άρα  λοιπόν  πιθανότητα  θα  μπορούσαμε  να  το 
δούμε  κα ι  κάτω  από  μια  άλλη  πιθανότατα  οπτική,  κάτω  από  μια  ο ικολογική 
οπτική.  Θα  μπορούσαμε  να  αναπτύξουμε  ‘πράσινη  υδατοκαλλιέργεια ’  σας 
λέω  εγώ  τώρα  έναν  όρο  αδόκιμο  πιθανόν.  Δηλαδή  να  επιλέγαμε  μια 
περιοχή  όπου  μέσα  από  συντονισμένες  δράσεις  και  ενέργε ιες  πιθανότητα 
και  από  ορισμένες  επιδοτήσεις  μέσω  των  κα ι  συσχετίζεται  κα ι  με  άλλα 
θέματα  που  συζητήσατε  προηγουμένως,  να  προχωρήσουμε  σε  μ ια  περιοχή, 
θα  μπορούσαμε  να  επιλέξουμε,  όπου  πραγματικά  εκε ί  να  λει τουργούσε  με 
ανανεώσιμες  πηγές  ενέργειας,  με  οτιδήποτε  χρε ιαστεί  ούτως  ώστε 
πραγματικά  να  λει τουργήσει  σαν  μια  περιοχή  ‘πράσινης  β ιομηχανίας ’  εντός 
ε ισαγωγικών.  

Να  ε ίστε  σ ίγουροι  ότ ι  μ ια  τέτο ια  ενέργε ια  θα  επέφερε  κα ι  τουριστικό 
ενδιαφέρον  στην  περ ιοχή  η  οποία  θα  μπορούσε  να  ε ίχε  επιλεγεί .  Πιστεύω 
ότι  αυτό μπορεί  να το  κάνουμε μέσα από το ε ιδικό χωροταξικό.  

Μια πολύ μεγάλη κρ ιτ ική η οποία ε ίχε γ ίνε ι  στο  Ειδικό Χωροταξικό γ ια 
τον  τουρισμό  ε ίνα ι  ότ ι  δεν  ε ίχε  προσδιορ ιστεί  ένα  μοντέλο  χωρητικότητας. 
Τ ι  χωράει  επιτέλους  αυτή  η  χώρα  στην  τουριστική  ανάπτυξη;  Πόσο  θα 
μπορούσε  και  που  θα  μπορούσε  και  πόσο  ακόμα  θα  μπορούσε  να 
αναπτυχθε ί ;  

Είχα  τύχε ι  να  γίνε ι  μια  πάρα  πολύ  καλή  μελέτη  για  την  Κω,  ε ίχε  γ ίνε ι 
εκ  τω  υστέρων,  την  ε ίχα  παρακολουθήσει  αυτή,  πάντως  δεν  έχει  γ ίνε ι  ποτέ 
μια  τέτοια  μελέτη.  Αντ ίστοιχα  δεν  έχε ι  γ ίνε ι  μια  τέτοια  προσπάθεια  κα ι  στο  
παρόν  Ειδ ικό  Χωροταξ ικό.  Πώς  θα  μπορούσαν  δηλαδή  να  αναπτυχθούν 
ορισμένες  περ ιοχές;  Ποια  θα  μπορούσε  να  ε ίναι  εκείνα  τα  βάθη,  εκείνη  η 
ποιότητα  του  ύδατος;  Ποια  θα  ε ίναι  η  έκταση  και  ποιο  θα  ε ίναι  το 
σύμπλεγμα  νησιών  ούτως  ώστε  να  έχουμε  αειφορία  μέσα  σε  όλο  αυτό  το 
εγχε ίρημα;  Είναι  ένα  ζήτημα  το  οποίο  νομίζω  σε  επίπεδο  αρχών  πρέπει  το 
Περιφερε ιακό Συμβούλιο να το θέσει .  

Θεωρώ  ότ ι  υπάρχε ι  ένα  ζήτημα  και  κλείνω  με  δυο  τρε ις  ακόμα 
προτάσεις,  ένα  ζήτημα  ασυμβατότητας  μεταξύ  του  χωροταξικού  πλαισίου 
για τον  τουρισμό και  του παρόντος σχεδίου.  

Τα  περισσότερα  νησιά  του  Αιγαίου  κατατάσσονται  στην  κατηγορία  Ι Ι 
των  αναπτυσσόμενων  περιοχών.  Λέει  λοιπόν  το  χωροταξ ικού  του 
τουρισμού  ότι  μέσα  σε  αυτή  την  κατηγορία  Ι Ι  και  σε  βάθος  350  μέτρων  από 
την  ακτογραμμή  προσδιορ ίζεται  μια  κρ ίσιμη  ζώνη  εντός  της  ζωής  δεν 
επιτρέπονται  χρήσεις ασύμβατες προς τον  τουρισμό.

Είναι  μια  μεγάλη  κουβέντα  αυτό.  Βιομηχανικές  περ ιοχές,  β ιοτεχν ικές 
περιοχές,  ακόμα  και  γραφεία,  καταστήματα  λέει  και  ακόμα  κα ι  προσδιορίζε ι  
ποιες χρήσεις ε ίναι  αυτές σε γενικές γραμμές.  

Επειδή  εδώ  τίθεντα ι  ζητήματα  χερσαίων  εγκαταστάσεων  για  τ ις 
περιοχές  οι  οποίες  έχουν  προσδιοριστε ί  σαν  περ ιοχές  ανάπτυξης 
υδατοκαλλιεργε ιών  από  το  παρόν  χωροταξ ικό,  θεωρώ  ότ ι  πιθανότατα  να 
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υπάρξε ι  μ ια  ασυμβατότητα  ως προς τα  δυο χωροταξικά,  ε ίναι  ένα ζήτημα το 
οποίο  πρέπει  τουλάχιστον  σε  επίπεδο  αρχών  να  το  θ ίξουμε.  Με  δυο,  τρεις 
προτάσεις  θα  μπορούσε  δηλαδή  να  αποφευχθεί  ένας  πιθανός  σκόπελος 
μελλοντ ικά.  

Ένα  τελευτα ίο,  θεωρούμε  ότι  η  τοπική  αυτοδιο ίκηση  και  ιδ ίως  το 
Περιφερε ιακό  Συμβούλιο,  ο  δεύτερος  βαθμός  τοπικής  αυτοδιο ίκησης  ο 
οποίος  έχε ι  και  τα  θέματα  αρμοδιότητας  περιβάλλοντος  όπως 
περιγράφονται  στον  Καλλικράτη  δεν  μπορεί  να  μένει  έξω  από  αυτές  τ ις 
διαδικασίες,  όπως  έχει  με ίνε ι  έξω  από  τ ις  δ ιαδικασίες  στο  πρόσφατο 
νομοσχέδιο  γ ια  την  βιοποικ ιλότητα  το  οποίο  ψηφίστηκε  από  το  ΥΠΕΚΑ  η 
περιφερειακή  αυτοδιο ίκηση  δεν  συμμετέχε ι  σχεδόν  πουθενά,  θεωρώ  ότι 
ε ίναι  μια  πολιτ ική  η  οποία  έρχεται  σε  πλήρη  αντ ίθεση  με  την  φιλοσοφία  του 
Καλλικράτη  έτσι  κα ι  εδώ  η  περιφερε ιακή  αυτοδιοίκηση  δεν  συμμετέχει 
πουθενά.  Ακόμα  –ακόμα  κα ι  την  δυνατότητα  σύνταξης  μελετών.  Λέει  ότ ι 
μπορούν  να  συνταχθούν  μελέτες  από  αυτούς  κα ι  από  αυτούς  αλλά  από 
εσάς αποκλείετα ι .  

Είναι  πιστεύω  μια  πολύ  μεγάλη  ευκαιρία  να  αρχίσει  να  μπαίνε ι  κα ι 
ένα  πολιτ ικό  ζήτημα  κατεύθυνσης  της  περ ιφερε ιακής  αυτοδιοίκησης  διότι 
πραγματικά  ε ίναι  το  αποκεντρωμένο  κράτος  ε ίναι  αυτό  το  συμβούλιο,  δεν 
ε ίναι  τα  συμβούλια τα μη υπάρχοντα της αποκεντρωμένης  διοίκησης.  

Νομίζω  ότι  το  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  πρέπει  να  πάρε ι  μ ια  τέτοια 
απόφαση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Η κυρία Φωτάκη έχε ι  τον  λόγο.  
Κα ΦΩΤΑΚΗ:
Το  Ειδικό  Χωροταξ ικό  αυτό  που  εξετάζουμε  σήμερα  και  πρέπει  να 
γνωμοδοτήσουμε  αφορά  το  νέο  πλαίσ ιο  γ ια  την  ίδρυση  των 
υδατοκαλλιεργε ιών στην  θάλασσα κα ι  στην  ξηρά.  

Η  Ελλάδα έχει  ηγετ ικό  ρόλο  στην  παραγωγή  ψαριών  από 
θαλασσοκαλλιέργε ιες  στην  Ευρώπη.  Εμε ίς  στον  Νότιο  Αιγαίο  σήμερα  στα 
Δωδεκάνησα  έχουμε  28  μονάδες  με  παραγωγή  ετήσια  τους  8.000  τόνους 
και  στ ις  Κυκλάδες  έχουμε  2  μονάδες  που  η  παραγωγή  τους  φτάνει  στους 
300 τόνους.  

Το  Ειδ ικό  Χωροταξ ικό  που  εξετάζουμε  σήμερα  δημιουργε ί  ζώνες  οι 
οποίες  θα  εγκαθίστανται  οι  μονάδες  ιχθυοκαλλιέργειας  κα ι  θα  διοικούνται 
από  κάποιους  φορείς  ο ι  οποίοι  ε ίνα ι  υποχρεωμένοι  να  κατασκευάσουν  τ ις 
κτ ιρ ιακές υποδομές όπως ε ίναι οι  αποθήκες,  τα συσκευαστήρια κα ι  άλλα κα ι  
να  εγκατασταθούν  αυτοί  ο ι  φορε ίς  κα ι  να  κάνουν  ζώνες  εκε ί  που  δεν 
υπάρχουν ιχθυοκαλλιέργειες και  εκεί  που υπάρχουν ιχθυοκαλλιέργε ιες.  

Εκεί  που υπάρχουν ιχθυοκαλλιέργειες ε ίναι  υποχρεωμένοι  να δεχθούν 
τους  φορε ίς  αυτούς  κα ι  να  τους  μισθώσουν  και  να  ανανεώσουν  τ ις  άδειες 
ίδρυσής τους.  
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Το  Ειδ ικό  Χωροταξ ικό  αναφέρει  γ ια  την  Δωδεκάνησο  πέντε  ΠΟΑΥ 
που  ε ίναι  ο ι  περ ιοχές  οργανωμένης  ανάπτυξης  υδατοκαλλιεργειών.  Η 
άποψή μας ε ίναι  να  μην δημιουργηθούν  πέντε  αλλά μόνο δυο και  οι  τα  άλλα 
νησιά  και  οι  άλλες  μονάδες  που  υπάρχουν  να  γίνουν  στην  κατηγορία  Ε  που 
ε ίναι  ο ι  σημειακές  χωροθετήσε ις .  Σε  αυτές  τ ις  μονάδες  να  κατοχυρωθούν  η 
ανανέωση των  μισθώσεων  κα ι  η  δυναμικότητά  τους  σε  ψάρια να  παραμείνε ι  
η  ίδ ια . 

Επίσης  θεωρούμε  ότι  μέσα  σε  αυτούς  τους  φορε ίς  των  ΠΟΑΥ  να 
πρέπει  να  επεμβαίνουν  εκπρόσωποι  κα ι  της  Περιφέρειας κα ι  του  Δήμου  της 
περιοχής.  

Κάπου  στο  σχέδιο  λέει  ότι  ε ίναι  δυνατόν  η  εκπροσώπησή  τους.  Εμε ίς 
θεωρούμε  να ε ίναι  υποχρεωτική  η  εκπροσώπησή τους κα ι  με  εποπτικό ρόλο 
αλλά και  με  ελεγκτ ικό  ρόλο.  

Ένα  άλλο  σημείο  που  θέτουμε  γ ια  αλλαγή,  γ ια  τροποποίηση  ε ίναι  σε  
κάποιο  σημείο  λέει  ότι  το  βάθος  του  θαλάσσιου  πυθμένα  να  ε ίνα ι  στα  18 
μέτρα  κα ι  εμε ίς  προτε ίνουμε  στα  25  ή  το  βάθος  να  έχει  τα  2/3  του 
ελεύθερου  χώρου  από  την  επιφάνεια  κα ι  από  την  απόσταση  του 
ιχθυοκλωβού.  

Επίσης  κάτ ι  άλλο  ε ίνα ι  να  μπορούν  να  γ ίνουν  οι  εγκαταστάσεις  των 
χερσαίων  εγκαταστάσεων  γ ια  την  υποστήριξη  των  μονάδων  και  μέσα  σε 
περιοχές  που  ε ίναι  γεωργική  γη  υψηλής  παραγωγικότητας,  δ ιότ ι  στα  νησιά 
μας  οι  εκτάσε ις  ε ίναι  πολύ  περιορισμένες  οπότε  με  αυτά  που  λέει  το  σχέδιο 
αποκλείετα ι  η  εγκατάσταση  των  χερσαίων  εγκαταστάσεων  σε  αυτές  τ ις 
περιοχές.  

Κάτι  άλλο δεν  έχω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε την  κυρ ία Φωτάκη,  ο  κ .  Βούρος έχει  τον  λόγο.
Κος ΒΟΥΡΟΣ:
Γεια  σας  και  από  μένα.  Αυτό  με  το  οποίο  ασχολούμαστε  ουσιαστικά  ε ίνα ι  η 
στρατηγική  μελέτη  περιβαλλοντ ικών  επιπτώσεων  οι  οποίες  προβλέποντα ι 
από  την  Ευρωπαϊκή  νομοθεσία  κα ι  αφορούν  μεγάλα  σχέδια  όπως  τα 
χωροταξικά ή ευρείας κλ ίμακας δραστηριότητες σε εθνικό  επίπεδο.

Η  επίπτωση  σε  επίπεδο  περιβαλλοντ ικό  που  προσπάθησα  εγώ  να 
προσεγγίσω  του  χωροταξ ικού  για  τ ις  υδατοκαλλιέργε ιες  εστιάζεται  στα 
παρακάτω σημε ία.

Καταρχάς σε επίπεδο κλ ιματ ικών  αλλαγών.  Ενώ υπάρχει  αναφορά για 
τ ις επιπτώσεις των  κλ ιματικών αλλαγών στ ις υδατοκαλλιέργειες πιο πολύ με 
έμφαση  στα  ξεν ικά  ε ίδη  τα  οποία  έχουν  ε ισβάλει  ήδη  στην  Μεσόγε ιο  από 
πιο  ζεστές  περιοχές,  δεν  γ ίνετα ι  αναφορά  στις  πιθανές  επιπτώσεις  που 
μπορεί  να  υπάρχουν  από  τ ις  κλιματικές  αλλαγές  από  πιθανή  άνοδο  της 
στάθμης  της  θάλασσας  όπως  λένε  επιστημονικές  μελέτες  που  υπάρχουν  ή 
από  ακραία  καιρ ικά  φαινόμενα  τα  οποία  τουλάχιστον  ήδη  έχουν  εμφανιστεί  
και  στην  περιοχή την  δική μας.
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Άρα  μια  παράμετρος  η  οποία  θα  έπρεπε  να  ληφθεί  υπόψη  θεωρώ  ότ ι 
θα  ήταν  κα ι  αυτή,  δηλαδή  μελέτη  η  οποία  θα  καθόριζε  ποιες  ε ίναι  οι  
πιθανές επιπτώσεις από ακραία κα ιρ ικά φαινόμενα στην  περ ιοχή μας.

Δεύτερον.  Η  χωροθέτηση  των  υδατοκαλλιεργε ιών  σε  μεγάλο  βαθμό  η 
λει τουργία  τους  και  η  πιθανή  επίπτωση  στην  λε ιτουργία  τους  αλλά  κα ι  στην  
διαβίωση  των  ψαριών  εξαρτάται  πολλές  φορές  από  τ ις  επιπτώσεις  από 
άλλες δραστηριότητες που υπάρχουν στην  γύρω περιοχή.

Μια  από  τ ις  σημαντ ικότερες  ε ίναι  οι  ρότες  των  πλοίων.  Ένα  πιθανό 
ατύχημα  όπως  αυτό  του  Sea Diamond εάν  υπήρχε  υδατοκαλλιέργεια  στην 
Σαντορίνη  θα  την  ε ίχε  καταστρέψει .  Τουλάχιστον  στην  αρχή  που  θα  ε ίχε 
γ ίνε ι  το  ατύχημα. 

Άρα  μια  άλλη  παράλε ιψη  του  σχεδίου  έχει  να  κάνει  ακριβώς  με  το 
θέμα  ότι  δεν  λαμβάνονται  υπόψη  οι  π ιθανές  επιπτώσεις  που  μπορεί  να 
υπάρχουν  από  ναυτ ικά  συμβάντα,  ατυχήματα,  από  δ ιαρροές  αγωγών,  από 
διαρροές  από  πλοία  που  διέρχονται  από  συγκεκρ ιμένες  περιοχές  και  ξέρω 
και  γ ια  τα  Δωδεκάνησα  ότι  πολλές  φορές  υπάρχουν  δ ιαρροές  στην 
συγκεκρ ιμένη  περιοχή,  από  πιθανά  σκουπίδια  που  πετ ιούντα ι  μέσα  στην 
θάλασσα πέρα από αυτά που υπάρχουν  ήδη  και  κ ινούντα ι  κα ι  ε ίναι  ένα  από 
τα  θέματα  τα  οποία  θα  έπρεπε  να  εξετάσει  το  σχέδιο  και  να  έχει  ζητήσει  να 
υπάρχε ι .  

Κυρίως  το  λέω  αυτό  κα ι  από την  άποψη  ότ ι  όταν  ξέρε ις  ποιοι  ε ίνα ι  ο ι 
κ ίνδυνοι  ξέρεις  κα ι  ποια  ε ίνα ι  τα  μέτρα  που  πρέπει  να  λάβεις  γ ια  να  τους 
αντιμετωπίσε ις .  

Είναι  γνωστό  ότ ι  σε  επίπεδο  αντιμετώπισης  από  τ ις  Λιμενικές  Αρχές 
τέτοιων  περιστατ ικών  σε  πολλές  περ ιπτώσεις υπάρχει  δυσκολία,  γ ια  να  μην 
πούμε  αδυναμία αντ ιμετώπισης,  άρα θα έπρεπε με  βάση τ ις δραστηριότητες 
που  χωροθετούνται  σε  αυτές  τ ις  περ ιοχές  να  λαμβάνεται  υπόψη  και  ποια 
μέτρα  θα  πρέπει  να  υπάρχουν  ώστε  να  αντιμετωπίζοντα ι  τέτο ιου  ε ίδους 
περιστατ ικά.  

Μια  άλλη  παράμετρος  η  οποία  έχει  σχέση  με  την  υφιστάμενη 
νομοθεσία την  ευρωπαϊκή και  συγκεκρ ιμένα  με τον  κανονισμό γ ια  την  αλιε ία 
ή  την  οδηγία  γ ια  τ ις  περιοχές  NATURA ε ίναι  ότι  θα  έπρεπε  να  συνδυαστε ί 
το  χωροταξ ικό  με  ένα  εθνικό  σχέδιο  διαχείρ ισης  αλιε ίας  το  οποίο  ε ίμαστε 
υποχρεωμένοι  να  εκπονήσουμε  με  καθορισμό θαλάσσιων  προστατευόμενων 
περιοχών  βάση  του  κανονισμού  γ ια  την  αλιε ία  κα ι  της  οδηγίας  γ ια  τ ις 
περιοχές  NATURA την  οποία  ε ίμαστε  υποχρεωμένοι  να  εφαρμόσουμε,  με 
την  επιστημονική  ταυτοποίηση και  χαρτογράφηση  των  θαλάσσιων  περιοχών 
που  χρήζουν  προστασία  βάζει  του  άρθρου  5  και  6  του  κανονισμού  για  την  
αλιε ία,  τον  καθορισμό προστατευόμενων  περιοχών αλιε ίας και  τέλος  φυσικά 
με  τ ις  περιοχές  NATURA τις  θαλάσσιες  που  μέχρι  το  2012  θα  πρέπει  να 
χωροθετήσουμε.  

Άρα  και  σε  αυτή  την  περίπτωση  υπάρχε ι  παράλειψη  σε  σχέση  με  το 
χωροταξικό.
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Τώρα  σε  επιμέρους  αναφορές  το  θέμα  των  χερσαίων  εγκαταστάσεων 
θα  πρέπει  να  λαμβάνεται  υπόψη  η  ιδ ια ι τερότητα  κάθε  νησιού  κα ι  φυσικά  το 
ιδ ια ί τερο αρχιτεκτον ικό  περιβάλλον.  

Πέρα  από  τα  δίκτυα  μεταφορών  θα  πρέπει  να  μας  ενδιαφέρει  κα ι  το 
θέμα  των  δ ιακινούμενων  ποσοτήτων  κα ι  μ ια  από  τ ις  ελλείψε ις  που 
υπάρχουν  γεν ικώς  σε  όλα  αυτά  τα  θέματα  ε ίναι  ότι  δεν  υπάρχουν  δεδομένα 
τα  οποία  να  μας  πληροφορούν  ποιες  ε ίναι  οι  ποσότητες  αλλά  και  σε 
επίπεδο  θεμάτων  θνησιμότητας,  νοσηρότητας  των  ψαριών  που  υπάρχουν, 
τ ι  επιπτώσεις  υπάρχουν  σε  μ ια  υδατοκαλλιέργεια,  πόση  ε ίναι  η  φύρα  που 
πετ ιέται  κα ι  προφανώς  ποιες  ε ίναι  ο ι  επιπτώσεις  που  μπορεί  να  υπάρχουν 
στην  δημόσια υγεία από αυτό.  

Επίσης,  σε  ένα  σημείο  που  ανέφερε  κα ι  η  συνάδελφος  από  εδώ 
θεωρώ  ότι  θα  πρέπει  να  προστεθούν  πέρα  από  κάποιες  απαγορεύσεις  κα ι  
σε  περιοχές  χερσαίες  που  υπάρχουν.  Είναι  οι  περιοχές  ιδ ια ι τέρου  φυσικού 
κάλους  ή  ιδ ια ί τερης  οικονομικής  δραστηριότητας  όπως  ε ίναι  ο ι  τουριστ ικές 
γ ια τ ις τοπικές κοινωνίες .  

Στο  σχέδιο  τέλος  πρέπει  να  πω  ότ ι  ενώ  αναφέροντα ι  και  μ ιλάμε  γ ια 
την  συμμετοχή  της  τοπικής  αυτοδιοίκησης  στα  θέματα  εποπτε ίας,  ελέγχου, 
δεν  μιλάμε  γ ια  το  σημαντικότερο.  Ο  έλεγχος  προϋποθέτει  εργαστήρια. 
Προϋποθέτει  εξε ιδ ικευμένο  προσωπικό,  προϋποθέτει  εξοπλισμούς  κα ι  γ ι ’  
αυτά  το  σχέδιο  δεν  μ ιλάε ι  καθόλου.  Δηλαδή  να ι  μεν  μ ιλάει  γ ια  εποπτεία  και 
τα  λοιπά  αλλά  ποιος  θα  την  κάνει ;  Ποιο  ε ίναι  το  προσωπικό  που  θα  την 
κάνει ;  Που  ε ίνα ι  τα  εργαστήρια;  Εδώ  και  ένα  Χημείο  του  Κράτους  που 
έχουμε στην  Σύρο με δυσκολία λει τουργε ί .   

Άρα  όταν  μιλάμε  για  έλεγχο  και  επε ιδή  τα  περ ιβαλλοντ ικά  ε ίνα ι  πολύ 
σημαντ ικά  κυρίας  όχ ι  στην  γραφειοκρατία  της  αδειοδότησης  αλλά  στο  θέμα 
του  ελέγχου,  θα  πρέπει  να  καθορίζεται  ποιοι  οι  φορείς  και  να  υπάρχουν 
αντίστοιχες υποδομές.  

Αυτή  την  στιγμή  στο  σχέδιο  μ ιλάε ι  γ ια  εποπτεία  και  ορ ιοθέτηση 
περιοχών  και  έλεγχο  και  τα  λοιπά  αλλά  δεν  οριοθετεί  ποιες  ε ίναι  ο ι 
υποδομές αυτές οι  οποίες θα το εφαρμόσουν;  

Τέλος  σε  σχέση  με  τ ις  Κυκλάδες  μια  αναφορά  για  την  χωροθέτηση.  
Επειδή  στην  περιοχή  των  Κυκλάδων  δεν  προτε ίνοντα ι  περιοχές 
ολοκληρωμένης  ανάπτυξης  υδατοκαλλιεργειών,  ΠΟΑΥ,  μόνο  σημε ιακές,  η 
πρόταση  ε ίνα ι  που  προτε ίνουμε  προς  το  Υπουργείο  ε ίναι  ότ ι  θα  πρέπει 
ακόμα  κα ι  γ ια  τ ις  σημε ιακές  μεμονωμένες  περ ιοχές  να  υπάρχουν 
συγκεκρ ιμένες  θέσεις  που  προτε ίνοντα ι  γ ιατ ί  προφανώς  οι  επενδυτές  δεν 
μπορούν  να  πάνε  σε  περ ιοχές  οι  οποίες  δεν  ξέρουν  εάν  στην  πορεία  θα 
τους  βγουν  θετικές  ή  αρνητ ικές,  άρα  ακόμα  κα ι  γ ια  τ ις  σημε ιακές  να 
υπάρξουν  συγκεκρ ιμένες  θέσε ις  με  έμφαση  κυρίως  στ ις  ήδη  υφιστάμενες 
και  να  βρεθούν  και  άλλες  κα ι  με  δυνατότητα  παραπάνω  από  μια 
ιχθυοκαλλιέργεια να μπορούν να φιλοξενηθούν έστω στις σημε ιακές παρόλο 
που  δεν  προβλέπεται  στο  σχέδιο  ή  δεν  λαμβάνετα ι  υπόψη  αυτό  και  να 
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υπάρξε ι  πρόταση,  να  εξετασθεί  η  δυνατότητα  γ ια  την  ίδρυση  τουλάχιστον 
μιας περιοχής ολοκληρωμένης  ανάπτυξης υδατοκαλλιέργε ιας στον  νομό των 
Κυκλάδων.  

Προτεραιότητα  φυσικά  στ ις  περιοχές  που  ήδη  υπάρχε ι  αδειοδότηση  ή 
λει τουργούν  και  μετά να εξετασθούν κα ι  άλλες περ ιοχές.  

Αυτά από εμένα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  τον  κ .  Βούρο.  Όποιος  συνάδελφος  θέλει  να  κάνε ι  ερώτηση  ή 
τοποθέτηση.  Ανοίγε ι  κατάλογος  ερωτήσεων.  

Ο κ.  Χατζηιωάννου έχει  τον  λόγο.
Κος ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ:
Στον  συνάδελφο  Βενέρη  ερώτηση  πρώτη.  Η  ασυμβατότητα  ε ίνα ι  σε  σχέση 
με  το  ισχύον  περ ιφερειακό  χωροταξ ικό  του  Τσεκούρα;  Με  του  Τουρισμού. 
Το  Ειδικό  Χωροταξ ικό  του  Τουρισμού.  Αυτό  που  κατατέθηκε  επί  υπουργίας 
Σουφλιά.  Εκε ί  λο ιπόν έχουμε ασυμβατότητα κατά την  κρίση την  δική  σου.  

Το  έτερο  το  ζήτημα  στον  κ.  Βούρο  και  στην  Μαριγώ.  Τα  ζητήματα, 
βέβαια  καταλαβαίνει  κανείς  ότι  η  επάρκεια  του  αλιεύματος  ε ίνα ι  πάρα  πολύ 
σημαντ ική  κα ι  ε ίμαστε,  διαβάζοντας  και  εγώ,  σε  μ ια  πάρα  πολύ  κρίσ ιμη,  
ε ίναι  κρίσ ιμη  η  παράμετρος  κα ι  η  εν ίσχυση  των  ιχθυοκαλλιεργειών  θα 
βοηθήσει  να αυξηθεί  ο πλούτος.  

Θέλω  να  ξεκαθαρίσω  Παναγιώτη,  η  πρόταση  ε ίναι  από  το  ΥΠΕΚΑ, 
εμείς  παρατηρούμε  επί  των  προτάσεων  του  ΥΠΕΚΑ,   η  διασπορά,  οι  θέσεις 
οι  προτε ινόμενες  για  την  ανάπτυξη  των  ΠΟΑΥ  των  ολοκληρωμένων 
περιοχών  ε ίναι  αυτές  που  το  ΥΠΕΚΑ  προτε ίνε ι  κα ι  εμε ίς  αποδεχόμαστε 
παρατηρώντας;  
Κος                        :  
Είμαστε  στο  επόμενο  στάδιο.  Δηλαδή  εμε ίς  γνωμοδοτούμε  σε  αυτή  την 
φάση  επί  της  μελέτης  περιβαλλοντ ικών  επιπτώσεων  του  χωροταξ ικού  που 
έχει  συνταχθεί .  Γ ια  τυχόν  ελλε ίψεις  που  υπάρχουν  επί  της  περιβαλλοντ ικής 
επίπτωσης  του  χωροταξ ικού.  Απλώς  μέσω  αυτού  κα ι  σωστά  τ ίθενται  κα ι 
θέματα χωροταξ ικά.
Κος ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ:
Το  τελευτα ίο  που  θέλω  να  ρωτήσω,  προφανώς  εκε ί  δεν  υπάρχε ι  μνεία  γ ια 
τον  έλεγχο  ο  οποίος  παίρνε ι  τα  δείγματα,  που  τα  αναλύει ,  να  δει 
τοξικότητες ψαριών και  τα  λοιπά.  Εδώ τι  λέε ι  η  ΣΜΠΕ;  
Κος                        :  
Για τα επιβάλλοντα ε ίδη λέμε τώρα;  
Κος                        :  
(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
Κος                        :  
Αυτό  ε ίνα ι  που  λέω  ότι  υπάρχει  ένα  κενό.  Δεν  ορίζετα ι  ποιος  φορέας  θα 
κάνει  τον  έλεγχο.  Απαιτε ί ται  κατά  την  γνώμη μου σε  τοπικό επίπεδο κα ι  δεν  
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υπάρχουν  αυτή  την  στ ιγμή  υποδομές  αντ ίστοιχες  σε  τοπικό  επίπεδο  για  να  
κάνουν τον  έλεγχο αυτόν.  
Κος                        :  
Αυτό  θεωρώ  το  σημαντικότερο  δεν  έχει  νόημα  να  αναπτύσσουμε  πράγματα 
τα  οποία ε ίναι  ανεξέλεγκτα.  Αλλιώς έχουμε  κα ι  εμείς συνυπευθυνότητα  όταν 
πάμε  χωροθετούμε,  πάμε  εγκατασταθε ίτε  κα ι  αναπτύξτε  κα ι  τελ ικώς  αυτό 
που  παράγετα ι ,  ο  τρόπος  που  τα  ψάρια  εκτρέφοντα ι ,  το  τ ι  πρέπει  να  ε ίναι 
και  πώς πρέπει  να βγαίνουν στην  αγορά να ε ίμαστε ερήμην του ελέγχου.  

Θεωρώ  δηλαδή  ότι  αυτό  ε ίναι  ένα  κομβικό  σημείο  κα ι  πρέπει  να 
διατυπώσουμε την  άποψή μας ξεκάθαρα ως Περιφερε ιακό Συμβούλιο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έχετε τον  λόγο  κυρία Φωτάκη.
Κα ΦΩΤΑΚΗ:
Να  σας  απαντήσω  μέχρι  τώρα  τ ι  γ ίνεται  με  τ ις  ιχθυοκαλλιέργειες  κα ι  τον 
έλεγχο.
(…)
Κα ΦΩΤΑΚΗ:
Μετρήσεις  γ ια  την  ποιότητα  του  νερού,  τ ις  θερμοκρασίες,  αυτούς  τους. . . 
παράγοντες.  Επίσης  έχουν  υποχρέωση  να  στέλνουν  δείγματα  κάθε  τακτά 
χρονικά  δ ιαστήματα  στην  κτην ιατρ ική  υπηρεσία  του  νομού,  η  οποία  εν 
συνεχε ία  τα  στέλνε ι  κεντρ ικά  για  να  γίνουν  οι  εξετάσεις  γ ια  τα  ψάρια,  όχι  
όμως  τοξικότητας  γιατ ί  πάμε  σε  άλλο  επίπεδο,  απλώς  καταλοίπων, 
ποσότητα λ ίπους κα ι  τέτο ια πράγματα.

Εδώ  σ'  αυτό  το  ε ιδικό  χωροταξικό  μιλάε ι ,  φυσικά  προϋποθέτει  να 
υπάρχε ι  αυτή  η  μελέτη  περ ιβαλλοντ ικών  επιπτώσεων  και  οι  όροι  γ ια  να 
λει τουργούν  σε  κάθε. . .  ή  μέσα  σε  ΠΟΑ Y,  αλλά  στην  ΠΟΑY είνα ι 
υποχρεωμένοι  ο  φορέας  που  θα  κάνει  αυτήν  την  ΠΟΑ Y να  έχει  κα ι 
περιβαλλοντ ική  μελέτη  γ ια  όλες  τ ις  μονάδες  που  θα  δεχθε ί .  Και 
περισσότερο δέχετα ι  μ ια δυναμικότητα 1000-2000 τόνων σε κάθε ζώνη.  

Αυτά  λέε ι  το  σχέδιο.  Το  σχέδιο  δεν  μπαίνει  επιμέρους  στ ις  αναλύσεις 
ή χημικές ε ίνα ι ή γ ια τα ψάρια,  τ ις  κτην ιατρ ικές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε την  κ .  Φωτάκη.  Το λόγο έχει  ο  κ .  Παπαμανώλης
Κος ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ:
Ήθελα  να  ρωτήσω  και  τους  τρε ις  ε ισηγητές  αν  από  τ ις  προτεινόμενες 
περιοχές  οργανωμένης  ανάπτυξης  ιχθυοκαλλιεργειών  κα ι  από  τ ις  περ ιοχές 
σημειακών  χωροθετήσεων  μένουν  έξω  οι  υφιστάμενες  εγκαταστάσεις  ο ι 
οποίες  θα  κ ινδυνεύσουν  να  λει τουργήσουν  αν  εγκρ ίνουμε  ένα  χωροταξ ικό 
στο  οποίο  δεν  έχουμε  λάβει  υπόψη  τη  σημερινή  κατάσταση.  Δηλαδή  ε ίναι  
κρίσ ιμο  γ ια  μένα  να  μη  θ ιγούν  θέσεις  εργασίας  και  επιχειρήσεις  που 
λει τουργούν  σήμερα στην  Περιφέρειά μας.  Ευχαριστώ πολύ.
Κα ΦΩΤΑΚΗ:
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Έχουμε  προσέξει  να  έχουμε  βάλε ι  στην  πρόταση  μας  όλες  τ ις  υφιστάμενες 
μονάδες.  Οπότε  έχουμε  καλύψει  τ ις  υπάρχουσες  εγκαταστάσεις ,  ε ί τε 
θαλάσσιες ε ίτε χερσαίες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε την  κ .  Φωτάκη.  Ο κ.  Χρυσόγελος έχει  το λόγο.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Οι  ιχθυοκαλλιέργε ιες  ε ίναι  μ ια  πραγματικότητα  κα ι  δεν  νομίζω  ότι  μπορε ί 
κανείς  να  τ ις  αγνοήσει .  Από  την  άλλη  μερ ιά  ε ίναι  μια  δραστηριότητα  η 
οποία  έχει  σαφείς  περιβαλλοντ ικές  επιπτώσεις  πολύ  περισσότερο  αν  δεν 
υπάρχε ι  μηχανισμός  ελέγχου  κα ι  παρακολούθησης  στο  πως  λε ιτουργούν  ο ι 
μονάδες.  

Αυτή  τη  στιγμή  στο  Νότιο  Αιγα ίο  υπάρχε ι  ένας  τέτο ιος  μηχανισμός; 
Γ ιατί  απ'  ό,τ ι  καταλαβαίνω  η  μόνη  διαδικασία  που  υπάρχει  η  ετα ιρ ία  να 
κάνει  μετρήσεις,  να  τ ις  καταθέτε ι  και  να  τ ις  στέλνε ι  και  στην  Στατιστική 
Υπηρεσία.  Δηλαδή  ό,τ ι  θέλε ι  μπορεί  να  γράφει  κάποιος  ή  υπάρχε ι  ένας 
μηχανισμός  επιβεβαίωσης  τουλάχιστον  αυτού  του  πράγματος  γ ιατί 
φαντάζομαι  ότ ι  αν  σου  στείλουν  ένα  χαρτ ί  που  λέει  αυτές  ε ίνα ι  ο ι  μετρήσεις 
και  δεν  έχεις μηχανισμό δεν  έχεις τη  δυνατότητα  να τσεκάρεις.  Αναγκαστικά  
θα στείλε ις το χαρτί  αυτό κάπου αλλού.

Επομένως  ο  ρόλος  της  Περιφέρε ιας  που  βλέπετε  εσείς  ε ίναι  μόνο 
γνωμοδοτικός  να  εγκρ ίνει  να  μπαίνε ι  κάπου  μια  μονάδα  ιχθυοκαλλιέργειας 
ή  ε ισηγε ίσθε  ότι  πρέπει  να  υπάρχε ι  και  ένας  μηχανισμός  ελέγχου;  Η  μία 
ερώτηση.

Η  δεύτερη  ε ίναι  στα  θέματα  της  γνωμοδότησης.  Πολύ  σωστά  ε ίπατε 
ότι  δεν  προβλέπει  γνωμοδότηση  από  την  Περιφέρεια .  Άρα  κεντρικά  θα 
γίνοντα ι  όλα.  Εμε ίς  απλώς  τώρα  γνωμοδοτούμε  γ ια  το  συνολικό  κα ι 
αποκλείουμε τον  εαυτό μας,  αν καταλαβαίνω καλά.

Το  τρ ίτο.  Διαπίστωσα,  δεν  ξέρω  μπορεί  να  κάνε ι  κα ι  λάθος,  αλλά 
μεταξύ  των  υπηρεσιών  υπάρχουν  δ ιαφορετικές  προσεγγίσεις  γ ια  το  θέμα. 
Δηλαδή,  στα  μεν   Δωδεκάνησα  βλέπω  ότι  υπάρχει  μ ια  τάση  να  επεκταθεί 
παντού,  και  στα  μικρότερα  νησιά  κα ι  παντού,  ενώ  στις  Κυκλάδες  υπάρχει 
μια  πιο  περιορ ισμένη  προσέγγιση,  δηλαδή  λίγο  συμμάζεμα,  να  δούμε  ποιες 
ε ίναι  οι  επιπτώσεις.  

Αλλά  δεν  ε ίδα  καθόλου,  υπάρχουν  κάποιες  διαστάσεις  στ ις 
ιχθυοκαλλιέργειες ,  οι  οποίες  δεν  ε ίδα  σε  καμία  υπηρεσία  να  αναφερθούν 
και  ε ίναι  πολύ  σημαντ ικές.  Το  πρώτο  ε ίνα ι  ότ ι  υπάρχουν  ασθένε ιες  στ ις 
ιχθυοκαλλιέργειες .  Υπάρχει  χρήση  αντιβιοτ ικών,  εμβολίων  κλπ,  υπάρχε ι  ο 
κ ίνδυνος  μετάδοσης ασθενειών  στα  ελεύθερα ψάρια.  Υπάρχει  ο  κ ίνδυνος  να 
τοποθετούνται  οι  ιχθυοκαλλιέργειες  σε  λάθος  μέρος,  όπως  ε ίνα ι  πχ  η 
Ποσειδωνία.  

Δεν  ε ίδα  να  επαναφέρετε  ή  να  φέρετε  τουλάχιστον  τα  στοιχε ία  της 
εγκυκλίου  που  λέε ι  που  απαγορεύονται  οι  ιχθυοκαλλιέργε ιες  εκεί  που  από 
κάτω υπάρχουν λ ιβάδια Ποσειδωνίας.  
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Δηλαδή  ε ίδα  ότ ι  υπάρχει  μια  έλλε ιψη  συνοχής  σαν  να  συνεχ ίζουμε  να 
ε ίμαστε  δύο  διαφορετ ικά  πράγματα,  ενώ  θα  έπρεπε  συνολικά  η  Περιφέρε ια 
να  μας  φέρει  εδώ  μια  πρόταση  γ ια  το  ποια  ε ίναι  η  άποψη  της  Περιφέρειας. 
Εγώ δεν το κατάλαβα. Μπορεί  να κάνω λάθος αλλά δεν  κατάλαβα ποια ε ίναι 
η  άποψη της  Περιφέρειας.  Είναι  δύο ε ισηγήσεις  διευθύνσεων  που έχουν  μια 
διαφορετ ική  προσέγγιση  αλλά  δεν  επιδιώχθηκε  η  σύνθεση  κα ι  μια 
συγκεκρ ιμένη γραμμή.  

Δηλαδή  τ ι  θα  πούμε  στο  ΥΠΕΚΑ  σε  σχέση  με  τη  γνωμάτευση  που 
θέλουμε  να  κάνουμε;  Ποια  ε ίνα ι  να  πέντε  κύρ ια  σημεία  στα  οποία  θα 
επιμείνουμε;  Μπορείτε  τουλάχιστον  εσε ίς  η  επιτροπή  γ ιατί  δεν  ε ίδα  κάπου 
αλλού  να  υπάρχε ι  ε ισήγηση,  εκτός  αν  δεν  την  έχω  πάρει  εγώ,  μπορείτε  να  
μας  πεί τε  τα  πέντε  σημεία  στα  οποία  εμείς  σαν  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  θα 
πούμε εκε ί  επικεντρώνουμε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κ .  Χρυσόγελο.  Ο κ.  Βούρος έχει  το  λόγο.
Κος ΒΟΥΡΟΣ:
Λοιπόν,  καταρχάς  σε  επίπεδο  ελέγχου.  Όπως  ξέρουμε  ο ι  δυνατότητες 
ευρύτατου  ελέγχου  κα ι  στο  επίπεδο  το  οποίο  θα  χρειαστε ί  μετά  την 
ολοκλήρωση  της  χωροθέτησης  των  περιοχών,  προφανώς  πρέπει  να 
ξανασχεδιαστεί ,  γ ιατί  υπάρχουν  πολλοί  παράμετροι  που  πρέπει  να 
μετρ ιούνται ,  απαιτούνται  εξε ιδικευμένα  όργανα  και  εξε ιδ ικευμένο 
προσωπικό.   Άρα  μ '  αυτή  τη  λογική  θα  πρέπει  –  υπάρχε ι  ένας  έλεγχος  ο 
οποίος  όμως  δεν  επαρκεί  γ ια  να  παρακολουθείς  και  να  ελέγχε ις  το  σύνολο 
αυτών των  περιοχών.  

Σε  επίπεδο  τώρα  δεύτερο.  Όντως  στις  Κυκλάδες  από  παλιά  δεν 
υπήρχε  αντίστοιχη  ε ί τε  ζήτηση  ε ί τε  σχεδιασμός  για  περιοχές 
υδατοκαλλιέργε ιας  αντ ίστοιχα  με  την  περιοχή  των  Δωδεκανήσων  ή  άλλων 
περιοχών.  Η  αι τ ία  την  οποία  αναφέρε ι  το  σχέδιο  εστιάζεται  κυρ ίως  στο 
μέγεθος  των  νησιών  των  Κυκλάδων  το  οποίο  ε ίναι  λ ίγο  πιο  περ ιορισμένο, 
στην  ευρύτατη τουριστ ική ανάπτυξη και  υπάρχουν και  θέματα κοινωνικής  μη 
αποδοχής  σε  πολλές  περιπτώσεις  όπως  στην  περ ίπτωση  της  Σερ ίφου  που 
ε ίχαμε αντ ιμετωπίσε ι  εδώ πέρα.

Τώρα, στο θέμα το οποίο ε ίπατε γ ια την  Ποσειδωνία ή γ ια  το  θέμα της 
νοσηρότητας  και  έχετε  όντως  δ ίκ ιο,  τα  έχω αναφέρει  μέσα  στην  έκθεση  στα 
οποία λέω ότ ι  όντως υπάρχε ι  απουσία στο σχέδιο  καταγραφής των  θεμάτων 
νοσηρότητας  και  θνησιμότητας  των  ψαριών  και  των  αιτ ιών  κα ι  όντως 
υπάρχε ι .  

Και  επίσης  όντως  γ ια  τ ις  περιοχές  της  Ποσειδωνίας  υπάρχε ι  αναφορά 
ότι  ο  σχεδιασμός  θα  πρέπει  να  λάβει  υπόψη  του  ότι  αυτές  ο ι  περ ιοχές 
πρέπει  να  εξαιρεθούν.  Αλλά  αυτό  προϋποθέτε ι  όμως  πέρα  από  την 
υφιστάμενη  χαρτογράφηση  των  περιοχών  αυτών  που  έχουμε  τώρα  να 
επεκταθε ί  κα ι  να  ολοκληρωθεί  η  χαρτογράφηση  αυτών  των  περιοχών.  Και 
γ ι '  αυτό  επισημαίνω  τις  ελλε ίψεις  που  υπάρχουν  σε  σχέση  με  την 
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Ευρωπαϊκή  νομοθεσία,  με  τους  κανονισμούς  για  την  αλιε ία,  τ ις 
προστατευόμενες περιοχές,  τ ις  περ ιοχές θαλάσσιας NATURA κλπ.  

Άρα  καταλήγοντας  το  τελικό  ερώτημα  τ ι  θα  προτε ίνουμε  στο  ΥΠΕΚΑ 
είναι  ότ ι  σε  όλες  αυτές  τ ι  περ ιπτώσεις  δεν  ε ίμαστε  αρνητ ικοί  στην  έγκρ ιση 
ενός   χωροταξικού  και  στην  καταγραφή  που  έχει  κάνε ι  το  ίδ ιο  το  σχέδιο 
αλλά  προτείνουμε  κα ι  εμείς  από  την  πλευρά  μας  συγκεκρ ιμένα  και 
συνθετικά  θα  καταλήξουμε  στην  τελ ική  σύνθεση  των  επιμέρους  -  σε 
συνεργασία έτσι  κ ι  αλλ ιώς  φτ ιάχτηκαν  κα ι  ο  καθένας  ανέλαβε  ένα  κομμάτι  – 
τ ις  τελικές  προτάσεις  που  θα  φύγουν  γ ια  το  ΥΠΕΚΑ  επισημαίνοντας  ότι  
υπάρχουν  σημαντικές  σε  κάποιες  περιπτώσεις  ίσως  ελλείψε ις  οι  οποίες  θα 
έπρεπε να ληφθούν υπόψη στο τελικό  χωροταξ ικό σχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  τον  κ .  Βούρο.  Θα ψηφίσουμε.  Γνωμοδοτούμε  σύμφωνα  με  τ ις 
παρατηρήσεις της υπηρεσίας.  Ο κ.  Μακρυωνίτης έχε ι  το  λόγο.  
Κος ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ:
Υπάρχει  η  πρόταση.  Η  πρόταση  η  δική  μας  ε ίνα ι  καταρχήν  ότι  
γνωμοδοτούμε  θετ ικά  σχετικά  με  το  χωροταξικό  επισημαίνοντας  τα  σημε ία 
που αναφέρθηκαν από τους ε ιδικούς επιστήμονες και  ε ίναι  συγκεκρ ιμένα.  Τ ι 
εννοεί τε ;  

Συγγνώμη  κύριε  Χρυσόγελε,  όταν  ε ίμαστε  σε  ένα  όργανο  αυτό  που 
ψηφίζουμε  δ ιαμορφώνετα ι  κατά  τη  διάρκεια  της  συζήτησης  και  το  ξέρετε 
πολύ καλά.  Αλίμονο.  Αν  εσε ίς  σήμερα προτείνετε  κάτ ι  και  ε ίναι  σύμφωνο  το 
σώμα δεν  θα ενσωματωθεί ;  Γ ια να μη δημιουργούντα ι  εντυπώσεις .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο  κ.  Ερωτόκριτος  μ ια  ερώτηση  και  τελε ιώνουμε  –  ο  κ .  Σταυλάς  με 
συγχωρείτε .
Κος ΣΤΑΥΛΑΣ:
Κατ'  αρχήν  θα  ήταν  καλύτερα  να  μην  ε ίχαμε  γνωμοδοτικό  χαρακτήρα  αλλά 
αποφασιστικό  κα ι  να  αποφασίζαμε  για  τέτοιου  ε ίδους  θέματα  εμείς  η 
περιφερειακή  αυτοδιο ίκηση.  Επίσης  νομίζω  εκείνο  που  πρέπει  να 
διεκδικήσουμε  ε ίναι  ότ ι  στο  μέλλον  γ ια  καινούριες  εγκαταστάσεις  ε ιδικά  σε 
νησιά να αποφασίζουν τα δημοτικά συμβούλια,  οι  τοπικές κοινωνίες.  

Τώρα  επε ιδή  μου  έδωσε  ένα  ερέθισμα  ο  συνάδελφος  Παπαμανώλης, 
αν  πράγματι  στους  χάρτες  που  βλέπουμε  κα ι  στα  σημεία  που  όντως 
τουλάχιστον  εγώ  ξέρω από τα  νησιά  γιατ ί  τυχαίνε ι  τα  περ ισσότερα  νησιά,  η  
Λέρος,  ο ι  Λειψοί ,  η  Αστυπάλαια,  η  Κάλυμνος,  να  ε ίναι  στην  περ ιφερειακή 
ενότητα  τη  δική  μας,  και  αν  άκουσα  καλά,  κυρία  Μαριγώ,  ο ι  ήδη 
υπάρχουσες ιχθυοκαλλιέργειες  δεν  θα μπουν τώρα σ '  αυτό το χωροταξικό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Η κ.  Φωτάκη έχει  το λόγο.  Σας παρακαλώ πολύ μην κάνετε  δ ιάλογο.
Κος ΣΤΑΥΛΑΣ:
Κάτι  ε ίπατε  γ ια  Αστυπάλαια.  Υπάρχουν  δύο  ιχθυοκαλλιέργε ιες  και  μάλιστα 
στη  βόρεια  πλευρά  του  νησιού  όχ ι  βέβαια  στη  νότ ια  απ'  ότ ι  φαίνεται  εδώ. 
Είναι  στη  βόρεια πλευρά.
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Κα ΦΩΤΑΚΗ:
Έχουμε  προτείνε ι  ο ι  υπάρχουσες  μονάδες  ιχθυοκαλλιέργε ιας  να  πάνε  σε 
κατηγορία  μεμονωμένων  χωροθετήσεων  κα ι  υπάρχει  σαφώς  στην  ε ισήγηση 
μας.  Να σας τη  δ ιαβάσω:

“Γ ια  τα  νησιά  των  Κυκλάδων  στο  σύνολο  τους,  το  Αγαθονήσι ,  την 
Αστυπάλαια,  τους  Λε ιψούς,  την  Κω,  τη  Σύμη,  τη  Ρόδο  κα ι  τη  Χάλκη  καθώς 
και  τ ις  βραχονησίδες  Μικρό  Βάι  Αστυπάλαιας,  Ψέριμος  Καλύμνου,  Άνω 
Πρασούδα  Χάλκης,  Μάκρη  Χάλκης,  Στρογγύλη  Χάλκης,  Νήμος  Σύμης,  όπου 
έχουν  χωροθετηθε ί  υφιστάμενες  μεμονωμένες  μονάδες  υδατοκαλλιέργειας, 
χερσαίες  κα ι  θαλάσσιες,  εντατ ικής  και  υπερεντατικής  μορφής,  και  ο ι  οποίες 
διαθέτουν  το  σύνολο  ή  μέρος  των  χαρακτηριστικών  της  κατηγορίας  Ε 
“περ ιοχές σημε ιακών χωροθετήσεων”  να  δ ιατηρήσουν  την  χωροθέτηση τους 
και  την  ισχύουσα δυναμικότητα τους.”

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε την  κ .  Φωτάκη.  Έγινε  κατανοητό.
Κος  ΣΤΑΥΛΑΣ:
Συγγνώμη,  μη δημιουργήσουμε  πρόβλημα.  Στην  Αστυπάλαια όπου αναφέρε ι 
συγκεκρ ιμένα  στο  Μικρό  Βάι  υπάρχε ι  και  άλλοι  μια  στο  σημε ίο  Καταφή. 
Μήπως  θα  πρέπει  να  το  αναφέρουμε  κ ι  αυτό;   Μη  δημιουργήσουμε  και 
πρόβλημα στους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έχετε το λόγο  κύριε  Βενέρη.
Κος ΒΕΝΕΡΗΣ:
Υπάρχει  θέμα  με  τ ις  σημειακές  χωροθετήσεις  γεν ικότερα.  Έχει  ένα  χάρτη 
που  λέει  ποιες  ε ίναι  οι  ζώνες  ανάπτυξης  υδατοκαλλιεργε ιών,  δεν  λέει  όμως 
ποιες  ε ίνα ι  ο ι  σημειακές  χωροθετήσε ις .  Θα  έπρεπε  να  λέει  μ ια,  δύο,  τρε ις 
στην  Αστυπάλαια,  τέσσερις  στην  αυτήν,  πέντε  στην  Ανάφη.  Δεν  το  λέει 
αυτό το  πράγμα.

Παρακάτω  σε  άλλο  άρθρο  λέει  ότι  ο ι  υφιστάμενες  σημειακές 
χωροθετήσεις  συνεχίζουν  να  υπάρχουν  ως  έχουν.  Λύνεται  λεκτ ικά  το 
πρόβλημα,  δεν  λύνεται  όμως  επάνω  στο  χάρτη.  Πιστεύω  ότι  πρέπει  να 
συμπληρωθεί  και  πάνω  στον  χάρτη.  Νομίζω  ότ ι  αυτό  καλύπτει  και  το  
κάναμε σαν τοποθέτηση.  

Μόνο  γ ια  ένα  λεπτό,  κύριε  Πρόεδρε.  Πραγματικά  πρέπει  να 
συμπληρωθεί  γ ιατί  έγ ιναν  δύο  προσεγγίσεις  με  δ ιαφορετική  οπτική  γωνία,  η 
μια  με  χωροταξική  οπτική  γωνία  κα ι  μια  με  περ ιβαλλοντ ική  οπτική  γωνία. 
Νομίζω  ότι  αυτές  πρέπει  να  συμπυκνωθούν.  Ήδη  έγ ινε  μια  συμπύκνωση 
από  τους  συναδέλφους  και  σας  λέω  εγώ  με  τέσσερις  λέξεις  χωροταξικά 
ποια θα ε ίναι :  

Καθορισμός μοντέλου χωρητικότητας για τ ις περ ιοχές αυτές.  
Δεύτερο  θέμα,  η  νησιωτικότητα.  Θα  πρέπει  να  προβλεφθε ί  κα ι  με 

ποιο τρόπο.  Μπορώ να προτείνω τέσσερις τρόπους.
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Ένα  πιλοτικό  σχέδιο  πιθανότατα  που  θα  έχει  προοπτικές  και  γ ια  τον 
τουρισμό με την  πράσινη έννοια της υδατοκαλλιέργε ιας.

Τέταρτο  θέμα,  η  συμβατότητα  με  το  χωροταξ ικό  του  τουρισμού  και 
πέμπτο θέμα η συμμετοχή του δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης.  

Είναι  καθοριστ ικά  πράγματα  αυτά.  Μπορούν  να  μπουν,  να  γ ίνε ι  ένα 
κείμενο και  να φύγει  προς το  ΥΠΕΧΩΔΕ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  τον  κ .  Βενέρη.  Νομίζω  ότι  συμφωνούμε  όλοι .  Γνωμοδοτε ί 
θετικά  στην  πρόταση  του  κ.  Μακρυωνίτη  όπως  διαμορφώθηκε. 
Διαμορφώθηκε  η  πρόταση.  Αν  θέλετε  να τοποθετηθεί τε ,  ευχαρίστως.  Ωραία, 
ξεκ ινάμε  από  τους  αρχηγούς  των  παρατάξεων.  Η  κ.  Καφαντάρη  έχει  το 
λόγο.
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Λοιπόν,  εδώ  μιλάμε  για  κάτι  εξα ιρετ ικά  σοβαρό που  έχε ι  ήδη  μια  ιστορία με 
συγκεκρ ιμένα  αποτελέσματα.  Περιβαλλοντ ικές  μελέτες  που  ως  τώρα  πάρα 
πολλές  φορές  κάποιες νομαρχίες  απέρριπταν  κα ι  δεν  έδ ιναν  άδε ια,  ερχόταν 
το ΥΠΕΧΩΔΕ και  τακτοποιούσε τα θέματα,  έδ ινε  τ ις άδε ιες.  

Αποτέλεσμα;  Ήδη  έχουν  καταστραφεί  κλε ιστοί  κόλποι ,  όπως  του 
Αμβρακικού,  του  κόλπου  Καλλονής  στη  Μυτιλήνη  κα ι  πολλοί  άλλοι  κόλποι 
πλήρως κατεστραμμένοι .  

Κάθε  κλωβός  ιχθυοκαλλιέργε ιας  δημιουργεί  ρύπανση  αντίστοιχη 
χωριού  10.000  κατοίκων.  Γνωρίζετε  ότι  δημιουργήθηκαν  πολλά  κινήματα 
εναντ ίον  αυτών  των  καταστροφών.  Το  να  γ ίνοντα ι  ιχθυοκαλλιέργειες  σε 
κλειστούς κόλπους ε ίναι 100% καταστροφικό γ ια το περ ιβάλλον.  

Και  φυσικά  πίσω  από  τις  ιχθυοκαλλιέργε ιες  κρύβονται  τεράστια 
συμφέροντα.  Γνωρίζουμε  ότι  το  80%  των  ιχθυοκαλλιεργειών  ήδη  τα  έχει 
στοχεύσε ι
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Δεν παράγει  η  Ελλάδα τ ίποτα.  Ούτε ψάρια δεν  παράγουμε.
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Μπορείτε  να  μην  μιλάτε ;  Έχει  μ ια  σημασία  η  τοποθέτηση  μου  γ ια  να 
βάζουμε  τα  πράγματα  πέρα  από  τη  δ ιαχείρ ιση  που  συνηθίζετα ι  να  δ ίνεται 
αυτή η διάσταση.  

Λοιπόν,  οι  πληροφορίες  μας  λένε  ότ ι  το  80%  της  ιχθυοκαλλιέργε ιας 
της  χώρας  ήδη  έχε ι  στοχεύσε ι  κάποιος  Γεωργιανό  μεγαλοεπιχειρηματίας. 
Την  ίδια  στ ιγμή  χτυπιούντα ι  οι  ψαράδες  της  παραδοσιακής  αλιε ίας που από 
τη  μια  χτυπιούνται  από τη  ρύπανση  αυτών  των  ιχθυοκαλλιεργειών,  από την 
άλλη  από  τ ις  αρχές  του  ΄90  η  ΕΕ  τους  επιδοτεί  να  αποσύρουν  τ ις  άδε ιες 
τους  και  μάλιστα  βάζοντας  ως  προϋπόθεση  να  σπάσουν  τα  κα ΐκ ια  τους.  
Κάτι  ανάλογο  δηλαδή που κάνουν στους αγρότες όλα αυτά τα χρόνια.  

Οι  εργαζόμενοι  στ ις  ιχθυοκαλλιέργειες  με  νόμο  του  2004  του  ΠΑΣΟΚ 
έχουν  μεταφερθε ί  από  το  ΙΚΑ  στον  ΟΓΑ  με  αποτέλεσμα  να  έχουν  σοβαρή 
με ίωση  στ ις  συντάξε ις  –  περ ίπου  τα  μισά  χρήματα  συντάξε ις  παίρνουν  πια 
–  να  μην  δ ικαιούνται  επιδόματα  κα ι  φυσικά  ταμε ίο  ανεργίας  γ ια  να 
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απαλλαγούν  τώρα οι  επιχειρηματίες  από τ ις  εργοδοτικές  ε ισφορές  που στον 
ΙΚΑ ήταν τριπλάσιες απ'  ότι  στον  ΟΓΑ.

Εδώ  οι  εργαζόμενοι  στ ις  ιχθυοκαλλιέργειες ,  ο ι  νησιώτες,  οι  ψαράδες 
κατά  τη  δ ική  μας  άποψη  έχουν  κοινό  αντίπαλο:  την  εργοδοσία  που  τους 
εκμεταλλεύεται  γ ια  ένα  κομμάτι  ψωμί,  τ ις  κυβερνήσεις  του  ΠΑΣΟΚ  και  της 
ΝΔ  που  υπηρετούν  τα  συμφέροντα  των  αφεντικών  κα ι  του  κεφαλαίου,  την 
πολιτ ική   της  σκληρής  μονόπλευρης  λ ιτότητας  που  εξανεμίζε ι  τα 
ε ισοδήματα  τους,  την  πολιτ ική  του  Μνημονίου  κα ι  της  ΕΕ  που  συνθλίβε ι  τη 
ζωή τους.

Λέμε  όχι  στ ις  ΠΟΑY που  δεσμεύουν  τεράστιο  θαλάσσιο  χώρο,  τον 
ιδ ιωτικοποιούν  υπέρ  των  επιχειρηματικών  που  δραστηριοποιούντα ι  σε 
αυτόν  τον  τομέα,  αυξάνουν  το  tonnage των  εκτρεφομένων  αλιευμάτων, 
αυξάνουν  τους  ρύπους στο  περ ιβάλλον  κα ι  περιορ ίζουν  ακόμη  περισσότερο 
τα  αλιευτικά  πεδία  διώχνοντας  τους  ψαράδες  από  το  φυσικό  τους 
περιβάλλον.  

Ζητάμε  την  αυστηρή  τήρηση  των  νόμων  κα ι  των  ελέγχων  στ ις 
υφιστάμενες  εγκαταστάσεις ,  τη   μη  παραμονή  στον  ίδ ιο  χώρο μιας  μονάδας 
πάνω από 10  χρόνια  ώστε  να  υπάρχε ι  ο  χρόνος  αποκατάστασης  του  βυθού 
και  να  προλαβαίνε ι  η  θάλασσα  η  ίδ ια  να  αναπαράγε ι  τη  φθορά  που 
προκαλε ί  η  ιχθυοκαλλιέργεια.

Δεν  λέμε  επομένως  να  καταργηθούν  ο ι  ιχθυοκαλλιέργε ιες,  αλλά  να 
διασφαλίζουν  το  περιβάλλον  και  τους  εργαζόμενους,  να  τηρούντα ι  οι 
περιβαλλοντ ικές  ρήτρες  κα ι  τα  εργασιακά  κα ι  ασφαλιστ ικά  δ ικαιώματα  των 
εργατών.

Εμάς  ποια  ε ίναι  η  θέση  μας;  Είνα ι  κεντρ ικός  σχεδιασμός  με  ανάπτυξη 
κατ '  αρχήν  της  παραδοσιακής  αλιε ίας κα ι  αν  δεν  ε ίναι  επαρκής  να  επιλέγε ις 
τ ις  περ ιοχές  που  θα  αναπτύσσεις  την  ιχθυοκαλλιέργε ια  με  απόλυτο 
σεβασμό στο περιβάλλον  αλλά κα ι  κρατικό  έλεγχο.  

Και  όταν  λέμε  εμε ίς κρατ ικό έλεγχο δεν  λέμε το  χάλι  των  ελέγχων που 
έχει  αυτή  τη  στιγμή  το  κράτος  με  την  υποστελέχωση  κα ι  τους  μηχανισμούς 
που  υποσκάπτουν  και  σαμποτάρουν  τον  ίδ ιο  τον  έλεγχο.  Εννοούμε  με 
πλήρως  στελεχωμένο  δυναμικό  με  πλήρη  εργασιακά  και  ασφαλιστικά 
δικαιώματα  που  θα  ελέγχουν  τα  πάντα  από  ποιότητας  της  ιχθυοτροφής, 
από φάρμακα έως την  συντήρηση των μονάδων κα ι  τη  λε ιτουργία τους.

Καταλαβαίνετε  λοιπόν  ότ ι  όχ ι  μόνο  καταψηφίζουμε  αυτές  τ ις 
προτάσεις που έρχονται  εδώ αλλά πραγματικά θεωρούμε ότ ι  ε ίνα ι  κα ι  χρέος 
της  Λαϊκής  Συσπείρωσης  να  κάνουμε  τα  πάντα,  να  ενημερώσουμε  τους 
λαούς  στα  νησιά  για  τους  κινδύνους  που  εμπεριέχει  όλη  αυτή  η  διαδικασία. 
Και  αυτό θα κάνουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε την  κ .  Καφαντάρη.  Ο κ.  Δαδάος.
Κος ΔΑΔΑΟΣ:
Αγαπητοί  συνάδελφοι ,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Συγγνώμη  που  σας  διακόπτω.  Είνα ι  πέντε  ώρες  συνεδριάζει  το 
Περιφερε ιακό  Συμβούλιο.  Ζητώ  την  άδεια  σας  για  μια  ώρα  ακόμη  να  το 
παρατε ίνουμε.  Συμφωνούμε;  Πάμε στις έξ ι  ώρες κα ι  βλέπουμε.  Συμφωνούμε 
όλοι  γ ια μία ώρα παράταση.  Έχετε  το  λόγο κύριε Δαδάο.
Κος ΔΑΔΑΟΣ:
Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  η  αλματώδης  ανάπτυξη  της  θαλάσσιας 
ιχθυοκαλλιέργειας  τα  προηγούμενα  15  χρόνια  έχει  καταστήσει  τον 
παραγωγικό  αυτό  κλάδο  έναν  από  τους  δυναμικότερα  αναπτυσσόμενους 
στην  Ελλάδα.  Η χώρα μας κατέχε ι  την  πρώτη θέση στην  ΕΕ στην παραγωγή 
θαλασσινών  ε ιδών  εντατ ικής  εκτροφής.  Η  συνολική  ετήσια  παραγωγή  από 
υδατοκαλλιέργε ιες το  2004 ήταν 42 φορές μεγαλύτερη εκε ίνης του 1986.  

Όλα  τα  παραπάνω μας  υποχρεώνουν  κα ι  συγχρόνως  μας αναγκάζουν 
να  αναληφθούν  πρωτοβουλίες  σε  θεσμικό  και  δ ιο ικητ ικό  επίπεδο  με  στόχο 
να δ ιευθετηθούν στον  τομέα των υδατοκαλλιεργε ιών τα εξής:  

1) Προώθηση  δημιουργίας  περιοχών  οργανωμένης  ανάπτυξης 
υδατοκαλλιεργε ιών,  ΠΟΑΙ ,  σε  περιοχές  ενδιαφέροντος  της  χώρας.  Η 
ίδρυση  νέων  και  η  μετεγκατάσταση  υφισταμένων  μονάδων  εντός  των 
περιοχών  υδατοκαλλιέργειας  θα  συμβάλλει  στην  προστασία  του 
περιβάλλοντος  αλλά  κα ι  στην  αποφυγή  συγκρούσεων  με   άλλες 
δραστηριότητες  όπως ο  τουρισμός  κλπ.  Αυτό  θα  επιτρέψει  με  σχετική 
ασφάλε ια  από περιβαλλοντ ική  άποψη να  αρθε ί  η  εν  ισχύ απαγόρευση 
μίσθωσης  νέων  θαλάσσιων  εκτάσεων  γ ια  ιχθυοκαλλιέργε ιες  εντός 
θεσμοθετημένων ΠΟΑΙ .

Στο  πλαίσ ιο  χωροθέτησης  των  ΠΟΑΙ  ιδ ια ί τερη  προσοχή  θα 
πρέπει  να δοθεί  σε  περιοχές  και  ήδη  προστατευμένα,  πχ  περ ιοχές 
NATURA. Ειδικά σε περιοχές  για  τ ις  οποίες  υπάρχουν  εγκεκρ ιμένες 
ε ιδικές περιβαλλοντ ικές μελέτες,  ΕΠΜ,  οι  αλιευτικές  δραστηριότητες 
θα πρέπει  να ε ίναι  συμβατές με τους  όρους  προστασίας  κα ι  διαχείρ ισης 
που προβλέποντα ι  από την  ΕΠΜ.  

2) Εντατ ικοποίηση  των  προβλεπόμενων  από  τη  νομοθεσία  ελέγχων  κα ι 
αναβάθμιση  του  υπάρχοντος  συστήματος  παρακολούθησης  και 
καταγραφής στοιχε ίων παραγωγής και  απασχόλησης.

3) Τρίτον,  αυστηρός  έλεγχος  της  τήρησης  των  περιβαλλοντ ικών  όρων 
που προβλέποντα ι  από την  υπάρχουσα νομοθεσία.

4) Η  προώθηση  της  καινοτομίας,  της  έρευνας  κα ι  της  τεχνολογικής 
ανάπτυξης  στον  κλάδο  μέσα  από  λει τουργικές  δομές  καθοδήγησης, 
στήριξης,  παρακολούθησης και  αξιοποίησης των αποτελεσμάτων.

5) Η  εκπόνηση  μελετών  όπως  αυτών  που  θα  καθορίσουν  την  φέρουσα 
ικανότητα  των  δ ιαφόρων  θαλάσσιων  περιοχών  γ ια  την  εκτροφή 
ψαριών

6) Η  συνεχής  ενημέρωση  και  κατάρτιση  παραγωγών,  εμπόρων  και  εν 
γένει  απασχολουμένων του κλάδου των  υδατοκαλλιεργειών.

7) Τέλος,  η  ενίσχυση  της  ιχθυοκαλλιέργειας  με  σκοπό  την  αντιστάθμιση 
της  με ίωσης  της  παραγωγής  αλ ιευμάτων  από  τη  αλ ιε ία  ώστε  να  μην 
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διαταραχθούν  σημαντ ικά  τα  συνολικά  οικονομικά  δεδομένα  του 
αλιευτικού  τομέα  και  η  συμβολή  του  στη  στήριξη  της  εθνικής 
οικονομίας κα ι  του πρωτογενούς τομέα.
Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον  κ .  Δαδάο.  Ο κ.  Χρυσαφίδης έχε ι  το  λόγο.
Κος ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ:
Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε.  Τρεις  παρατηρήσεις  πριν  τοποθετηθώ.  Πρώτον 
θα  ήθελα  να  γνωρίζε ι  το  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  ότι  σε  πρόσφατο 
νομοθέτημα  του  Υπουργε ίου  Γεωργίας  ενώ  οι  μηχανότρατες  σε  όλη  την 
Ελλάδα  μπορούν  να  ψαρεύουν  1,5  μ ίλ ι  μακριά  από  τ ις  ακτές,  ε ιδ ικά  για  τα  
Δωδεκάνησα  και  τ ις  Κυκλάδες  αυτό  μειώθηκε  στο  1  μίλ ι .  Και  νομίζω  ότι  
ε ίναι  θέμα  του  Περιφερε ιακού  Συμβουλίου  να  πάρει  θέση  πάνω  σ'  αυτό  το 
θέμα γ ιατί  πραγματικά υπάρχε ι  πρόβλημα στην παράκτ ια αλ ιε ία .

Δεύτερη  παρατήρηση  ε ίναι  ότ ι  παλαιότερα  στο  νομαρχιακό  συμβούλιο 
ε ιδικά  γ ια  τ ις  Κυκλάδες  ε ίχε  γ ίνε ι  κάποιο  χωροταξ ικό  που  απαγορευόταν  σε 
ορισμένα  σημε ία  η  ιχθυοκαλλιέργε ια ,  συγκεκρ ιμένα  ε ίναι  το  τρ ίγωνο 
Άνδρος,  Τήνος,  Γ ιούρα,  Βόρεια  Ακτή  της  Μήλου  και  οι  μικρές  Κυκλάδες. 
Αυτό για ενημέρωση σας.

Ένα  τρί το,  παρατήρηση-πρόταση  στο  Προεδρείο  θα  ήταν  ότι  αυτό 
που  προτάσσει  ο  κανονισμός  να  έρχονται  φορείς  όταν  τους  αφορούν  τα 
θέματα  θα  μπορούσε  σήμερα  εδώ  να  έχουν  κληθεί  φορείς  της  παράκτιας 
αλιε ίας γ ιατ ί  ε ίναι  ένα θέμα που βασικά αυτούς απασχολε ί .  Εννοώ ψαράδες. 

Η  όλη  προσέγγιση  του  χωροταξικού  σε  σχέση  με  την  αλ ιε ία  ε ίναι  στη 
βάση  του  πως  η  αλιε ία  δεν  θα  επηρεάσει  την  ιχθυοκαλλιέργε ια .  Το  πόσο 
προνομιούχος  ε ίναι  η  χώρα  μας  στο  θέμα. . .  αναπαραγωγής  και  ανάπτυξης 
της  ελεύθερης  εκτροφής  ιχθύων  κα ι  γενικά  όλων  των  θαλασσίων  ε ιδών, 
αποκτά  ιδια ίτερη  σημασία  η  αλιε ία  ως  παραδοσιακός  κλάδος  του 
πρωτογενή  τομέα  για  την  ανάπτυξη  της  χώρας  και  που  σχετίζετα ι  με  την  
διαβίωση  μεγάλης  μερ ίδα  πληθυσμού  αλλά  κυρίως  με  τη  γεν ικότερα 
κοινωνική  δ ιάσταση  όσον  αφορά  τη  δυνατότητα  πρόσβασης  από  πλευράς 
διατροφής σε φτηνές και  πλούσιες πηγές πρωτεΐνης του πληθυσμού.

Μάλλον  αντίστροφο  έπρεπε  να  ήταν  το  αιτούμενο  λοιπόν,  πως  η 
ιχθυοκαλλιέργεια  δεν  θα  επηρεάσει  την  αλ ιε ία .  Επιλέγετα ι  λοιπόν  σύμφωνα 
με  το  χωροταξικό  ως  μοντέλο  χωροθέτησης  αυτό  της  συγκέντρωσης-
συγκεντροποίησης  των  μονάδων  και  περιορ ίζονται  οι  δυνατότητες 
ανάπτυξης των  μικρών μεμονωμένων κα ι  σε διασπορά. 

Αυτό  το  μοντέλο  εν  δυνάμε ι  δύναται  να  αποτελέσε ι  μεγαλύτερη  πηγή 
περιβαλλοντ ικής  επιβάρυνσης.  Υπονομεύει  την  ισόρροπη  ανάπτυξη  επί 
μέρους  περιοχών  αφού  η  παρουσία  μεγάλων  πάρκων  ιχθυοκαλλιέργειας 
δημιουργε ί  μονοσήμαντη  εξάρτηση  από  ένα  τομέα  της  ο ικονομίας  και 
δημιουργε ί  ευθέως μεγάλη αντ ιπαράθεση χρήσεων γης.  

Διευκολύνε ι  τους  μεγάλους  επιχειρηματικά  παίκτες  κα ι  ανοίγε ι  το 
δρόμο  στην  εξαφάνιση  των  μικρών  παραγωγών  και  στην  ο ικονομική 
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συγκέντρωση  στα  χέρια  ολίγων  όλου  του  κλάδου  όπου  ουσιαστικά  όλοι  ο ι 
μικροί ,  όπως  έγινε  κα ι  με  τον  κλάδο  χοιροτροφίας-πτηνοτροφίας,  θα  γ ίνουν 
δορυφόροι  των μεγάλων δουλεύοντας γι '  αυτούς.

Αδυνατίζε ι  από  υγειονομικής  άποψης  την  παραγωγική  ευστάθεια  του 
κλάδου  αφού  οποιοδήποτε  πρόβλημα  εξωγενές  ή  ενδογενές  στο  πάρκο 
ιχθυοκαλλιέργειας  μπορεί  να  δημιουργήσει  σοβαρά  προβλήματα  ευζωίας 
του πληθυσμού.  

Ιδια ίτερα  αρνητ ική  ε ίναι  η  ρύθμιση  όσον  αφορά  την  αλλαγή  της 
ικανότητας  εκτροφής  και  των  αποστάσεων  μονάδων  από  μονάδα.  Έτσι  ενώ 
διατηρε ίται  η  υποχρέωση  απόστασης  ενός  χ ιλ ιομέτρου  μονάδας  από 
μονάδα  αλλάζει  τραγικά  προς  το  χειρότερο  ο  δε ίκτης  εκτροφής  ιχθυομάζας 
από 150  τόνους  στα  10  στρέμματα  θαλάσσιας  εκτροφής  στους  1500  τόνους 
για την  ίδ ια έκταση.

Ουσιαστικά  με  το  συγκεκρ ιμένο  χωροταξικό  νομιμοποιούντα ι  κατά 
βάση  ο ι  υφιστάμενες  θέσεις  των  μονάδων  ιχθυοκαλλιέργειας  κα ι  ελάχιστα 
πραγματοποιε ί ται  ένας  σχεδιασμός  ως  προς  την  εγκατάσταση  νέων.  Αυτό 
ίσως  εκφράζει  κα ι  μια  πίεση  από  τους  κοινοτικούς  ιδ ια ίτερα  με  την 
παρουσία  Ελληνίδας  Επιτρόπου  στο  συγκεκρ ιμένο  κλάδο  αλλά  και  με  την 
πρόσφατη  ματα ίωση  ίδρυσης  μεγάλης  μονάδας  ιχθυοκαλλιέργε ιας  στην 
Κεφαλλονιά  όπου πίσω βρίσκονταν,  όπως ακούγεται ,  υψηλόβαθμο στέλεχος 
της Κυβέρνησης.

Η  χωροθέτηση  γ ίνετα ι  ως  εργασία-μελέτη  γραφείου  κα ι  όχ ι  ως 
αποτέλεσμα  έρευνας  και  συμπερασμάτων  από  το  πεδίο.  Είναι  αξιοπερίεργο 
ότι  ακόμη  και  γ ια  την  προσέγγιση  συγκεκρ ιμένων  σημείων  δεν  υπάρχει  μια 
ανάλυση  των  φυσικοχημικών  κα ι  βιολογικών  παραμέτρων  των  περιοχών 
χωροθέτησης,  ενώ  παρόλο  ότ ι  ο ι  ιχθυοκαλλιέργε ιες  αναπτύσσοντα ι  στη 
χώρα  μας  εδώ  και  20  τουλάχιστον  χρόνια  δεν  υπάρχει  η  οποιαδήποτε 
συγκεκρ ιμένη  αξιολόγηση  της  υφιστάμενης  κατάστασης  και  των 
επιπτώσεων  από  τη  λει τουργία  των  ιχθυοκαλλιεργε ιών  στο  άμεσο  και  
γε ι τονιάζον  περιβάλλον  λε ιτουργίας τους.

Το  μέλλον  για  εμάς  δεν  ε ίναι  η  ιχθυοκαλλιέργεια,  αλλά  η  τόνωση  των 
θαλασσίων  αλιευτικών  αποθεμάτων  που  τα  τελευτα ία  χρόνια  με ιώνονται 
δραματικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε.  Να  καταργήσουμε  το  ψάρεμα.  Να  φέρουμε  ψάρια  από  την 
ΕΟΚ.  Ο κ.  Χρυσόγελος έχει  το λόγο.  Ο κ.  Αντ ιπερ ιφερειάρχης ρωτήστε.
Κος                        :  
. .  ισχύει  που;  Σε ποιες περιοχές;
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Ο πρώην υπουργός Γεωργίας όταν ακόμα τα θέματα της αλιε ίας
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Δεν ε ίναι  θέμα τώρα αυτό γ ια  συζήτηση.  Με συγχωρείτε  κύριε Χρυσόγελε.  
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
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Έχει  υπογράφει  κατ '  εξαίρεση.  Κανονικά  ε ίναι  3  μίλ ια.  Με  βάση  το  βάθος 
που  ε ίναι  50  μέτρα  μπορεί  να  πάει  κα ι  μέχρι  το  1,5  μίλ ι .  Έχει  κάνε ι 
παρέμβαση που έχει  υποσχεθεί  ότ ι  θα το δ ιορθώσει .  Ο πρώην  Υπουργός το 
ε ίχε  κάνε ι ,  ο  κ .  Κοντός.  Έχε ι  κάνε ι  παράβαση  του  κανονισμού  γ ια  την 
αλιε ία.  Υποσχέθηκε  και  στην  ΕΕ  ότι  το  έχε ι  δ ιορθώσει ,  δεν  το  έχε ι  κάνε ι  και  
κανείς  ακόμη  δεν  έχε ι  διορθώσει  αυτή  την  παρατυπία,  που  προβλέπει  μέχρ ι 
1  μίλ ι  που  ε ίναι  παράτυπο.  Μέχρι  1,5  μ ίλ ι  ε ίναι  στην  καλύτερη  περίπτωση 
λόγω . . .σε βάθος.  

3  μ ίλ ια  ε ίναι  κανονικά.  Ο  ευρωπαϊκός  κανονισμός  που  ισχύει  ε ίναι  3 
μίλ ια.  Αν  θέλουμε  εμείς  κάθε  φορά  να  τον  κάνουμε  σαλάτα  και  να  τον 
προσαρμόζουμε σε ότ ι  θέλουμε,  μπορούμε να πούμε στα 100 μέτρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Μην  κάνετε  διάλογο,  σας  παρακαλώ.  Γ ι '  αυτό  κα ι  ο  νόμος  έχε ι  κάτ ι  τέτοιες 
τροποποιήσε ις .  Ο κ.  Χρυσόγελος στο συγκεκρ ιμένο θέμα έχει  το λόγο.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Θα  έπρεπε  να  ε ίχε  προηγηθε ί  μ ια  συζήτηση  γ ια  τη  στρατηγική  μας  για  την 
αλιε ία.  Συνεχίζουμε  ως  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  να  συζητάμε 
συμπτωματικά,  δηλαδή  έρχεται  κάτι  το  συζητάμε  αποσπασματικά.  Εδώ  θα 
έπρεπε  να  ε ίχαμε  καθορίσε ι  μ ια  στρατηγική  για  την  αλ ιε ία .  Είναι  ο 
κατεξοχήν  χώρος  όπου  αν  θέλετε  γ ίνοντα ι  τα  σημαντικά  θέματα  γ ια  την 
αλιε ία  ε ίτε  θετικά  ε ίτε  αρνητικά.  Υπάρχουν  συγκρούσεις ,  υπάρχουν 
ισορροπίες.  Εμε ίς  τώρα  γνωμοδοτούμε  γ ια  κάτ ι  τέλος  πάντων  που  ε ίναι  ένα 
μικρό κομμάτι .

Εγώ θα ξεκινήσω από την  αρχή για  τη  στρατηγική  που πρέπει  να  έχει  
η  Περ ιφέρεια.  Λέω ότι  ε ίναι  τρ ία βασικά θέματα γ ια το θέμα που συζητάμε.  

Το  πρώτο  ότι  ο ι  ιχθυοκαλλιέργειες  πρέπει  να  ε ίναι  η  εξαίρεση  και  όχ ι 
ο  κανόνας,  δηλαδή  δεν  μπορεί  η  Ελλάδα  σήμερα  το  70%  των  ψαριών  την 
να  προέρχοντα ι  από  ε ισαγωγές  κα ι  από  ιχθυοκαλλιέργειες ,  πάνω από 70%. 
Εξοντώνουμε  ένα  κλάδο  κα ι  ταυτόχρονα  αποδεχόμαστε  ότ ι  το  θαλάσσιο 
μπορεί  να  υποβαθμίζετα ι ,  γ ιατ ί  πράγματι  όλοι  πλέον  διαπιστώνουν  ότι 
υπάρχε ι  μια  υποβάθμιση  του  θαλάσσιου  περιβάλλοντος  και  μείωση ραγδαία 
της  β ιοποικ ιλότητας  κα ι  φυσικά  και  των  ε ιδών  ψαριών  που  πολλά  απ'  αυτά 
ε ίναι  στην  κατηγορία πλέον που δέχονται  μεγάλες πιέσεις .

Επομένως  η  στρατηγική  της  Περιφέρε ιας  έπρεπε  να  ε ίνα ι  κατά  βάση 
εξαίρεση  η  ιχθυοκαλλιέργε ια  και  κο ι τάμε  να  δούμε  πως  βοηθάμε  την 
ανάκαμψη  της  βιοποικ ιλότητας  με  δ ιάφορους  τρόπους  που  θα  εξηγήσω 
παρακάτω,  έτσι  ώστε  η  μεγάλη  ποσότητα  ψαριών  να  προέρχεται  από  την 
αλιε ία,  από μια  βιώσιμη  όμως  αλιε ία ,  και  το  δεύτερο  να  δίνε ι  τη  δυνατότατα  
στους τοπικούς πληθυσμούς να επωφελούνται  από την  αλ ιε ία .

Το  δεύτερο  που  ε ίναι  σημαντικό  ε ίνα ι  πως  ανακάμπτει  η 
βιοποικ ιλότητα;  Γ ιατί  κα ι  κάποιος  προηγούμενος  ομιλητής  ότι  έχουμε 
μεγάλο  πρόβλημα  και  πως  θα  προμηθευόμαστε  ψάρια.  Ο  λάθος  τρόπος 
ε ίναι  να  αφήσουμε τη  συνεχή υποβάθμιση της β ιοποικιλότητας κα ι  να  πούμε 
ότι  το  πρόβλημα θα μας το  λύσε ι  η  ιχθυοκαλλιέργε ια .  
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Αντίθετα,  η  διατήρηση  κα ι  η  προστασία  του  περ ιβάλλοντος  μέσω  της 
δημιουργίας  θαλάσσιων  προστατευόμενων  περιοχών,  με  φυσικούς  τρόπους 
επανάκαμψης  των  πληθυσμών  κα ι  με  μέτρα  διαχείρ ισης  δίνε ι  πολλαπλές 
δυνατότητες.  

Πρώτον,  να  επανέλθει  γρήγορα,  αν  ξέρετε  όποιοι  ασχολούντα ι  με  την 
αλιε ία  επε ιδή  εγώ  είμαι  από  τα  νησιά  κα ι  ξέρω  πολύ  καλά  και  α ισθάνομαι 
τους  ψαράδες  χρόνια,  αν  κλε ίσετε  μια  περ ιοχή  γ ια  λ ίγο  αυτή  η  περ ιοχή  θα 
επανακάμψει  κα ι  θα  εμπλουτίσε ι  κα ι  τ ις  γύρω  περιοχές  με  ψάρια  και  με 
διάφορα  ε ίδη.  Άρα  το  πρώτο  που  έπρεπε  να  συζητάμε  ε ίνα ι  πως  θα 
επανακάμψουν οι  πληθυσμοί .

Το  δεύτερο  ε ίναι  ότ ι  αυτό  μπορεί  να  γίνε ι  προσφέροντας  στους 
ψαράδες  κα ι  στις  τοπικές  κοινωνίες  συμπληρωματικά  ε ισοδήματα  μέσω  της 
προστασίας,  της  φύλαξης,  της  ο ικολογικής  ξενάγησης,  αυτό  που  λέγεται 
αλιευτικός τουρισμός.

Και  το  τρί το  ε ίναι  ότι  μοντέλα  διαχείρ ισης  ε ίναι  προς  όφελος  κυρίως 
των  τοπικών  πληθυσμών.  Αντίθετα,  η  συγκέντρωση  σε  μεγάλες  μονάδες 
ιχθυοκαλλιέργειας  αφαιρούν  φυσικούς  πόρους  από  τ ις  τοπικές  κοινωνίες, 
αποκλείουν  την  πρόσβαση  στους  φυσικούς  πόρους,  δηλαδή  στα  ψάρια,  και 
αυτό το  πράγμα γ ίνετα ι προς όφελος  μιας β ιομηχανίας που ανθε ί .  

Πράγματι ,  αυτό  που  αναφέρθηκε  πριν  με  στοιχεία  γ ίνεται .  Στην 
Ελλάδα  υπάρχε ι  μ ια  έκρηξη  των  ιχθυοκαλλιεργε ιών  αλλά  αυτό  δεν  ε ίναι 
προς  όφελος  της  βιωσιμότητας  της  ο ικονομίας  μας  γιατ ί  αντ ίστοιχα 
βλέπουμε  να  καταρρέε ι  ραγδαία  ο  άλλος  τομέας  που  συντηρούσε  30.000 
οικογένε ιες  τουλάχιστον  άμεσα  από  την  αλ ιε ία  κα ι  πολύ  περισσότερους 
έμμεσα μέσω των επαφών στους πληθυσμούς.

Άρα  ο  δεύτερος  άξονας  μιας  στρατηγικής  της  Περιφέρε ιας  ε ίναι 
επαναδημιουργία,  επαναεμπλουτισμός  με  φυσικούς  τρόπους  με  θαλάσσιες 
προστατευμένες περ ιοχές.

Και  ο  τρ ίτος  άξονας  ε ίναι  να  κάνουμε  την  υπάρχουσα  βιομηχανία 
ιχθυοκαλλιεργειών 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε  Χρυσόγελε,  επεμβαίνω.  Στο  συγκεντρωμένο  θέμα  στη  συγκεκρ ιμένη 
πρόταση  θα  μας  απαντήσετε ;  Εσε ίς  θα  λύσετε  το  θέμα  της  αλ ιε ίας  στο 
Αιγαίο.  Σας  παρακαλώ  πολύ.  Στο  συγκεκρ ιμένο.  Το  θέμα  ε ίναι 
συγκεκρ ιμένο όπως ήρθε από την  υπηρεσία.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Κατ'  αρχήν  δεν  πρέπει  να  με  δ ιακόπτετε .  Νομίζετε  ότι  ε ίναι  άσχετα  αυτά 
που λέω με το  θέμα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Είναι  πολύ ωραία αλλά ε ίνα ι άλλη συζήτηση.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Μα δεν  μπορεί  να με κρ ίνετε  τ ι  λέω εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έχετε δύο λεπτά ακόμα.  Έχει  τελειώσει  ο χρόνος.
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Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Το Προεδρείο έχει  την  υποχρέωση να τηρεί  τη διαδικασία όχ ι  να επεμβαίνε ι .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Τηρώ, βεβαίως τηρώ.  Κρατώ 3 λεπτά,  4.  Πόσο θα κρατήσω;
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Δηλαδή  δεν  ε ίναι  εντός  θέματος  η  στρατηγική  μελέτη  περιβαλλοντ ικών 
επιπτώσεων;  Εδώ  πέρα  μου  φαίνετα ι  γελ ιόμαστε.  Αν  θέλετε  απλώς  να 
έρχονται  τα  θέματα  κα ι  να  ψηφίζε ι  η  πλειοψηφία  ότι  έχε ι  φέρε ι  ο  ε ισηγητής, 
να το  κάνουμε.  Να ε ίμαστε διακοσμητικοί  εδώ πέρα και  να μη λέμε τ ίποτα.  

Όταν  μιλάμε  γ ια  στρατηγική  μελέτη  περ ιβαλλοντ ικών  επιπτώσεων, 
αυτά  που  λέω  ε ίναι  εντελώς  μέσα  γιατ ί  ε ίναι  στρατηγική  μελέτη,  δεν  ε ίναι  η 
χωροθέτηση απλώς σε  μ ια  γωνίτσα που θα  πάει  μια  ιχθυοκαλλιέργεια.  Αν  η 
Περιφέρε ια  λοιπόν  δεν  έχει  στρατηγική  μελέτη,  εγώ  είμαι  υποχρεωμένος  να 
επισημάνω ποια ε ίναι  η  στρατηγική  μελέτη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Μάλιστα.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Αυτό  λοιπόν  που  λέω  το  τρ ίτο  σημε ίο  της  στρατηγικής  της  Περιφέρειας 
πρέπει  να ε ίναι  η  στροφή προς τη  β ιολογική  ιχθυοκαλλιέργεια.  

Εντάξει ,  τα  έχετε  πει  όλα  τότε .  Θέλετε  τότε  να  ε ίμαστε  διακοσμητικοί ;  
Δεν  καταλαβαίνω.  Αν  τα  έχετε  πει  κα ι  συμφωνείτε ,  να  συμφωνήσουμε  και 
να  ψηφίσουμε  ομόφωνα.  Αλλά  δεν  μπορεί  να  ακούω  συνέχεια  ότ ι  σε  όλα 
συμφωνούμε  και  στο  τέλος  θέλε ι  να περάσει  η πλειοψηφία οτιδήποτε  φέρνει 
σαν ε ισήγηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ολοκληρώστε  κα ι  εντός του θέματος.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Κοιτάξτε  συνέχεια με διακόπτετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Γιατί  ξεφεύγετε  από  το  θέμα.  Μια  ώρα  ακούω  εκθέσε ις  ιδεών.  Να  δ ίνετε 
κε ίμενα να τελειώνουμε.  Σας παρακαλώ.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Εγώ θα καταθέσω αναλυτ ικά  τ ις  προτάσεις  μου,  αλλά  κάνετε  λάθος γιατ ί  θα 
έπρεπε  σήμερα  να  ξέρετε  τον  κανονισμό  αλιε ίας  και  να  συζητάμε  με  βάση 
την  κανονισμό  αλιε ίας,  να  βλέπουμε  τ ι  σημαίνε ι  στρατηγική  περ ιβαλλοντ ική 
μελέτη  κα ι  να  μην  κάνουμε  συζήτηση  μόνο  που  θα  μπουν  χωροταξ ικά  ο ι  
υπάρχουσες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έχουμε φέρει  τρεις υπηρεσιακούς παράγοντες.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Ξέρετε  πολύ  καλά  ότ ι  το  υπάρχον  σχέδιο  ενώ  ε ίναι  κατ '  αρχήν  θετ ικό,  ότι  
γ ίνεται  μ ια  προσπάθεια,  τ ι  κάνει ;  Νομιμοποιε ί  τα  αυθαίρετα  όπως 
προσπάθησε  η  Κυβέρνηση  τα  αυθαίρετα  που  έχουν  χτ ιστεί  στη  γη.  Εντάξει  
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θα  νομιμοποιήσουμε  και  τα  αυθαίρετα  της  θάλασσας.  Θα  κάνουμε  καμιά 
φορά πολιτ ική για την  αλ ιε ία και  γ ια την  ιχθυοκαλλιέργεια;  

Λέω  ότ ι  αν  κάνει  σηκώνει  ιχθυοκαλλιέργεια  στο  Αιγα ίο  ε ίναι  κυρ ίως 
να  στραφούμε  στην  β ιολογική  ιχθυοκαλλιέργε ια  μ ικρού  μεγέθους  προς 
όφελος  τοπικών  κοινωνιών  και  συμπληρωματικά  όχ ι  ως  κύρια  πηγή 
προμήθε ιας  αλιευμάτων  μέσω  της  ιχθυοκαλλιέργε ιας.  Θα  ε ίμαστε 
καταστροφικοί  αν  καθόμαστε  να  συζητάμε  απλώς  που  θα  μπουν  πέντε 
ιχθυοκαλλιέργειες  και  δεν  έχουμε στρατηγική.

Και  να  σας  πω  κάτι  άλλο;  Αυτή  η  μελέτη  βασίστηκε  στ ις  προτάσεις 
του συνδέσμου των  επιχειρήσεων.  Αυτό ε ίμαστε εδώ πέρα δηλαδή εμείς;  Να 
γνωμοδοτούμε  τυπικά;  Κοιτάξτε  τη  μελέτη,  κοι τάξτε  τους  μελετητές, 
κοι τάξτε  τους  χάρτες.  Θα  πρέπει  εμείς  εδώ  σαν  Περιφερειακό  Συμβούλιο 
κάποτε  να  χαράξουμε  πολιτ ικές.  Αναλυτικά  οι  προτάσεις  μου  θα  τ ις 
καταθέσω γιατ ί  βέβαια χάθηκε ο χρόνος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Περιφερε ιάρχης έχε ι  το  λόγο.
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Εγώ στεναχωριέμαι  γ ιατί  κάθε  φορά –  καταρχάς το  Περιφερε ιακό Συμβούλιο 
έχει  πέντε  μήνες.  Ακούμε  συνέχεια  από  τους  νέους  τ ιμητές  των  θεσμών  ότ ι  
πρέπει  να δημιουργήσουμε  στρατηγικά σχέδια ανάπτυξης.  

Ο  κ.  Χρυσόγελος  ίσως  δεν  ξέρε ι  ότ ι  έχει  ολοκληρωθεί  το  στρατηγικό  
σχέδιο  ανάπτυξης  γ ια  τα  Δωδεκάνησα  και  σήμερα  το  πρωί  υπήρχε  η 
σύσκεψη  κα ι  ήδη  έχει  ξεκινήσε ι  η  επεξεργασία  για  το  στρατηγικό  σχέδιο 
ανάπτυξης  των  Κυκλάδων.  Και  βεβαίως  ενοποιημένο  όπως  αποφάσισε  το 
Περιφερε ιακό Συμβούλιο.  Άρα νομίζε ι  ότ ι  ανοίγε ι  κλε ιστές πόρτες.

Ένα  κεφάλαιο  μεγάλο  από  τ ις  μελέτες  που  κάνουν  οι  ε ιδ ικοί ,  γ ιατί 
περί  αυτού  πρόκε ι ται ,  αναφέρετα ι  στην  πεδιάδα  της  πατρίδας  μας  που  δεν 
ε ίναι  άλλη  από  τη  θάλασσα.  Είνα ι  ένας  δυναμικός  τομέας  η 
ιχθυοκαλλιέργεια  γ ια  την  πατρίδα  μας  και  βεβαίως,  επε ιδή  τα  ξέρε ι  όλα,  θα 
ξέρει  ότι  η  χώρα  μας  δυστυχώς  κάνε ι  μια  τεράστια  ε ισαγωγή  αλιευμάτων 
από  το  εξωτερικό,  δεν  επαρκούν  δηλαδή  τα  αποθέματα  τα  οποία  έχει  η 
χώρα να καλύψουν την  ζήτηση κα ι  άρα καταφεύγει  σε ε ισαγωγές.

Θα  μπορούσε  η  πατρίδα  μας  να  καλύψει  αυτές  τ ις  ανάγκες;  Βεβαίως 
θα  μπορούσε.  Θα  μπορούσε  πραγματικά  το  Αιγαίο,  το  οποίο  πρέπει  να 
πούμε  ότ ι  υπερτερεί  όλων  των  άλλων,  θα  μπορούσε  το  Αιγα ίο  να  θρέψει  το  
σύνολο  της Ευρώπης.  

Και  επειδή,  αγαπητέ  κύρ ιε  Χρυσόγελε,  υπάρχουν  άλλες  χώρες  ο ι 
οποίες  περ ιβαλλοντ ικά  τουλάχιστον  ε ίναι  κα ι  πρότυπα,  όπως  ε ίνα ι  η 
Σουηδία,  όπως ε ίναι  η  Δανία,  γ ια  ρ ίξτε  μ ια  ματιά  κα ι  στη  Βαλτ ική  και  δες  τε  
τ ι  κάνουν  αυτές  ο ι  χώρες  οι  κατά  τα  άλλα  πρωτοπόρες  στα  περ ιβαλλοντ ικά 
ζητήματα  και  τ ι  προσπάθειες  κάνουν  σήμερα  αυτόν  τον  κλειστό  κόλπο  που 
ε ίναι  η Βαλτ ική  να τον  σώσουν.  Πρώτον.

Δεύτερον.  Ξέρετε  ότ ι  τουλάχιστον  στο  Αιγαίο  σε  ότι  αφορά  τ ις 
ιχθυοκαλλιέργειες  αυτά  τα  ζητήματα  που  αναφέρετε  περί  μόλυνσης, 
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ρύπανσης  δεν  ισχύουν.  Όπως  επίσης  θα  ξέρετε  ότι  περιβαλλοντ ικές 
οργανώσεις  και  περ ιβαλλοντολόγοι ,  ο ι  οποίο ι  έτσι  τουλάχιστον 
παρουσιάζονται  μέχρ ι  σήμερα,  να  έχουν  ένα  κύρος  τα  αντίθετα  πρεσβεύουν 
σε ότ ι  αφορά τ ις ιχθυοκαλλιέργε ιες.  

Μάργαρης  πχ.  Φαντάζομαι  ότι  εξακολουθε ί  να  ε ίνα ι .  Ο  Νίκος  ο 
Μάργαρης
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Τι  μου  λέτε  τώρα;  Ότι  αυτός  ο  άνθρωπος  που  ε ίπε  ότι  δεν  μας  κάνε ι  τ ίποτα 
η πυρηνική ενέργεια και  η ραδιενέργε ια ;  Μην  τρελαθούμε τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Όχι διάλογος.
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Γίνανε  μελέτες  από  πανεπιστήμια  ε ιδικά  γ ια  τ ις  ιχθυοκαλλιέργειες .  Να 
κάνουμε  μετάκλιση  αυτών  των  μελετών  σε  ότ ι  αφορά  τ ις  ιχθυοκαλλιέργε ιες 
και  να  δούμε  αν  πραγματικά,  γ ιατί  ξέρετε  πολύ  καλά  ότι  ο ι 
ιχθυοκαλλιέργειες  στην  πατρ ίδα  μας,  και  κυρ ίως  στα  νησιά,  δεν  ε ίναι  σε 
κλειστούς  κόλπους  και  άρα  δεν  υπάρχει  το  φαινόμενο  της  Βαλτ ικής.  Ούτε 
στην  Κάλυμνο  υπάρχε ι ,  που  ε ίναι  η  πρωτοπόρα,  ούτε  στη  Χάλκη.  Και  όπου 
χρειάστηκε  να  μετακινηθούν,  ξέρετε  ότι  μετακινήθηκαν.  Δεν  ξέρω  αν  κάνω 
λάθος,  κυρ ία Φωτάκη,  αλλά κάπως έτσι  ε ίναι  τα  πράγματα.

Άρα  λοιπόν,  να  ξέρετε  ότι  τ ις  ίδ ιες  κα ι  περ ισσότερες  ευαισθησίες 
έχουν  και  οι  κάτοικοι  των  μικρών  νησιών  και   ξέρετε  ότι  όπου  υπήρξε 
πρόβλημα,  βλέπε  “Νηρέας” ,  βλέπε  οπουδήποτε  άλλο,  αντ ιδράσαμε  και 
μεταφέρθηκαν.

Αυτό  όμως  δεν  σημαίνε ι  ότι  αυτή  η  τεράστιας  δυνατότητας 
παραγωγική  δ ιαδικασία  στην  πατρίδα  θα  αρχίσουν  να  την  υπονομεύουν  κα ι 
αυτή.  Χρειάζεται βεβαίως να μπουν κανόνες κα ι  μπαίνουν κανόνες.  

Υπάρχει  ένα  θεσμικό  πλαίσ ιο  το  οποίο  λε ιτουργεί .  Υπάρχουν  φορε ίς 
οι  οποίοι  γνωμοδοτούν  γ ια  περ ιβαλλοντ ικά  ζητήματα  κα ι  βεβαίως υπάρχουν 
υπηρεσίες  ο ι  οποίες  κάνουν  τους  ελέγχους,  εκτός  του  ότ ι  κα ι  οι  ίδ ιοι  ε ίνα ι 
υποχρεωμένοι ,  γ ιατ ί  κακά  τα  ψέματα.  Και  ο ι  ίδ ιοι  ο ι  επιχειρηματίες 
προστατεύουν  αν  θέλετε  τ ις  επιχειρήσε ις  τους  γιατ ί  ξέρουν  πολύ  καλά  ότ ι 
το  προϊόν  τους  για  να  ε ίνα ι  ανταγωνιστικό  κα ι  εμε ίς  θέλουμε  να 
παινευόμαστε  και  να  υπερηφανευόμαστε  ότ ι  ένα  μεγάλο  ποσοστό  από  τα 
αλιεύματα  του  Αιγα ίου  πάνε  στο  εξωτερ ικό.  Και  ξέρετε  πολύ  καλά  ότι  στο 
εξωτερ ικό  όπως  λέτε  η  ΕΕ  έχε ι  επιβάλλε ι  κανονισμούς,  όρους  και 
περιορισμούς και  ελέγχους πρωτίστως.

Άρα  λοιπόν  θα  θέλαμε,  ε ιλ ικρινά,  τέτοιες  τοποθετήσε ις  εδώ  μέσα  οι 
οποίες  οδηγούν  στο  να  απαξιώνουμε  και  αυτήν  την  παραγωγική 
δραστηριότητα  θα  ήθελα  πραγματικά,  ε ιλ ικρινά,  να  ε ίναι  τεκμηριωμένες  για 
να μην στέλνουμε  λάθος μηνύματα κα ι  από δω μέσα.  

Θα  ολοκληρωθεί  η  διαδικασία  της  μελέτης  από  το  Πάντειο 
Πανεπιστήμιο  και  το  Ινστι τούτο.  Συνεργάζονται  με  άλλους  ε ιδικούς  στα 
ζητήματα  περιβάλλοντος  και   βεβαίως  αλιε ίας.  Και  λέω  κα ι  πάλι  και  ε ίδατε 
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οι  τοποθετήσεις  κα ι  των  υπηρεσιών  μας  ε ίναι  τέτο ιες  όπου  πραγματικά 
συντείνουν  στο  να  δούμε  πως  καλύτερα  να  μπορέσουμε  να 
προστατεύσουμε  αυτήν  την  παραγωγική  δ ιαδικασία.  Σας  παρακαλώ  πάρα 
πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν,  ολοκληρώνουμε  το  θέμα.  Το  σώμα  νομίζω  ότ ι  γνωμοδοτε ί  θετικά 
στην  πρόταση  του  κ.  Αντ ιπεριφερειάρχη,  του  κ.  Μακρυωνίτη.  Κατά 
πλειοψηφία.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Παρακαλώ  πολύ  σύμφωνα  με  τον  κανονισμό  πρέπει  να  διατυπωθεί  η 
πρόταση.  Δεν  θα  ψηφίζουμε  εν  λευκώ  πράγματα  που  ο  κανονισμός  ε ίναι  
σαφής.  Ο  Πρόεδρος  έχε ι  την  υποχρέωση  να  δ ιαβάσει  την  πρόταση  και  να 
ξέρουμε  τ ι  ψηφίζουμε,  να  καταγράφεται  στα  πρακτ ικά.  Δεν  θα  δεχτώ  ως 
Γραμματέας τουλάχιστον  να μην ακολουθε ίται  το  τυπικό της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Μακρυωνίτη,  σας παρακαλώ πολύ να ξαναπείτε
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Και  δράττομαι  της  ευκαιρίας  να  πω  στους  ε ισηγητές  να  έχουν  πάντα  στο 
τέλος  αυτή  τη  δ ιαδικασία  που  λέε ι  ο  κ .  Χρυσόγελος.  Τ ι  ψηφίζουμε,  πέντε 
πράγματα,  αυτά  ψηφίζουμε,  όποιος  ψηφίζε ι ,  πλειοψηφία,  με ιοψηφία  κα ι 
τελειώνει  η  ιστορία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε  Μακρυωνίτη  σας  παρακαλώ  διατυπώστε  την  πρόταση  της 
πλειοψηφίας.
Κος ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ:
Η πρόταση ε ίναι  ότ ι  γνωμοδοτούμε  θετικά σχετικά με  το  χωροταξικό  σχέδιο, 
ενσωματώνοντας  τ ις  παρακάτω  παρατηρήσεις.  Αν  θέλετε  να  επαναλάβουμε 
τ ις  παρατηρήσεις  όπως  ακούστηκαν,  παρακαλώ  κύριε  Βενέρη  να 
επαναλάβετε  τα πέντε  σημεία.
Κος ΒΕΝΕΡΗΣ:
Θα μπορούσε  πιθανόν  να  έχει  γ ίνε ι  μ ια  συνθετική  διεργασία.  Δεν  ε ίχαμε  το 
χρόνο  να την  κάνουμε.  Αλλά νομίζω ε ίναι  το  ίδ ιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Δεν πε ιράζει  πες τε  αυτές τ ις πέντε .
Κος ΒΕΝΕΡΗΣ:

1) Καθορισμός  μοντέλου  χωρητικότητας.  Είνα ι  αυτό  που  λέγαμε  για  την 
αειφορία  της  περ ιοχής.  Τουλάχιστον  να  μπουν  ο ι  άξονες.  Δεν  έχε ι 
γ ίνε ι  ποτέ ένα τέτο ιο πράγμα.

2) Νησιωτικότητα.  Να  μπουν  ο ι  άξονες.  Μπορώ  να  σας  πω  πενήντα 
άξονες  μετά.  Δεν  ε ίναι  ανάγκη  να  το  κάνουμε  τώρα.  Τα  λέμε  τελείως 
επιγραμματικά.  Ένα  πιλοτικό  σχέδιο  γ ια  τα  νησιά,  ιδ ίως  για  τα 
μικρονήσια  γ ιατί  θεωρώ ότι  στα  μικρόνησια  πρέπει  να  αναφέρεται  μ ια 
τέτοια πολιτ ική.  
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3) Ένα  πολιτ ικό  σχέδιο  που  να  συντείνε ι  στην  πράσινη  δ ιεργασία  του 
θέματος  σε  σχέση  με  ΑΠΕ  κλπ  που  θα  μπορούσε  να  λει τουργήσει  κα ι 
σαν μοντέλο τουριστικής προσέλκυσης

4) Συμβατότητα  με  το  χωροταξικό  γ ια  τ ις  χερσαίες  εγκαταστάσεις  του 
τουρισμού

5) Η  συμμετοχή  του  2ου  βαθμού  τοπικής  αυτοδιοίκησης  σε  όλη  αυτήν 
την  διαδικασία.

Παράλληλα μπορούν οι  συνάδελφοι  που επεξεργάστηκαν  τα περιβαλλοντ ικά 
ζητήματα.
Κος ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ:
Προχωράμε  κύριε  Βενέρη.  Η  κ.  Φωτάκη  παρακαλώ  να  συνεχίσε ι  τα  πέντε 
σημεία που ε ίχε εντοπίσε ι .
Κα ΦΩΤΑΚΗ:
1) Την  ίδρυση  ΠΟΑΙ  ζώνης  Α  στην  νήσο  Λέρο  και  στ ις  πέριξ 

βραχονησίδες
2) Την  ίδρυση  ΠΟΑΙ  ζώνης  Α  γ ια  τα  νησιά  των  Κυκλάδων  στο  σύνολο 

τους,  το  Αγαθονήσι ,  την  Αστυπάλαια,  τους  Λε ιψούς,  την  Κώ,  τη  Σύμη,  
τη  Ρόδο,  τη  Χάλκη  καθώς  και  τ ις  βραχονησίδες  Μικρό  Βάι ,  Ψέριμος, 
Άνω  Πρασού,  Μάκρη,  Στρογγύλη,  Νήμος  όπου  έχουν  χωροθετηθεί 
υφιστάμενες  μεμονωμένες  μονάδες  υδατοκαλλιέργε ιας  χερσαίες  κα ι 
θαλάσσιες  να  διατηρήσουν  το  χαρακτηριστικό  της  κατηγορίας  Ε  και 
να  δ ιατηρήσουν  την  χωροθέτηση  και  την  ισχύουσα  δυναμικότητα 
τους.  

3) Το  ελάχιστο  βάθος  της  εγκατάστασης να  ε ίνα ι  25μ  ή  το  τριπλάσιο  του 
ωφέλιμου βάθους των μεγαλύτερων διχτυών των κλωβών εκτροφής.  

4) Τα  όρ ια  της  μισθωμένης  έκτασης  εγκατάστασης  να  ε ίναι  κατ '  
ελάχιστον  100μ από τον  αιγ ιαλό  ή  σε  περίπτωση που δεν  έχε ι  ορ ιστεί 
αυτός από το χε ιμέρ ιο κύμα.  

5) Η  συμμετοχή  των  κρατ ικών  φορέων  να  ε ίναι  υποχρεωτική  στις  ΠΟΑΙ 
με  εποπτικό  και  η  συμμετοχή  των  ΟΤΑ  Α'  κα ι  Β '  βαθμού  με 
γνωμοδοτικό  και  εποπτικό  ρόλο  σε  ό,τ ι  αφορά  την  έκφραση  σχετ ικών 
απόψεων γ ια  τη  μ ίσθωση θαλάσσιων και  χερσαίων εγκαταστάσεων.

6) Την  ίδρυση  και  τήρηση  των  όρων  κα ι  προϋποθέσεων   που  τ ίθενται 
κατά την  λε ιτουργία των ΠΟΑΙ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Σας παρακαλώ.  Αυτά τα έχουμε ήδη πε ι .  Τα έχουμε καταγράψει .
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Ξέρουμε εμε ίς αν έχουν πάρει  άδε ια όλη η λίστα που λέτε  εσε ίς ;
Κα ΦΩΤΑΚΗ:
Ναι.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Δηλαδή θα νομιμοποιήσουμε τα πάντα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Κύριε Χρυσόγελε  δεν  έχετε  το λόγο.
Κος ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ:
Κύριε Χρυσόγελε,  ε ίναι  η  πρόταση αυτή.  Αν  δεν θέλετε .  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ολοκληρώστε.  Θα ξαναρχίσουμε πάλι  την  τοποθέτηση.  
Κα ΦΩΤΑΚΗ:

7) Να επιτρέπετα ι η  εγκατάσταση χερσαίων εγκαταστάσεων συνοδών κα ι 
υποστηρικτ ικών  εγκαταστάσεων  των  μονάδων  σε  γη  υψηλής 
παραγωγικότητας,  διότι  ο ι  νησιωτικές  περ ιοχές  ε ίναι  περιορ ισμένες  οι 
εκτάσε ις τους.

8) Επίσης  στο  προτεινόμενο  σύστημα  παρακολούθησης  να 
προσδιοριστε ί  και  να  συγκεκρ ιμενοποιηθε ί  ο  γνωμοδοτικός  κα ι 
εποπτικός ρόλος  των  ΟΤΑ Α'  κα ι  Β '  βαθμού με νομοθετ ική  ρύθμιση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Βούρο,  σύντομα.  Δύο λέξε ις .  Επιγραμματικά σας παρακαλώ.
Κος ΒΟΥΡΟΣ:
Λοιπόν,  επικεφαλίδες.  

Καταρχάς  να  ληφθεί  υπόψη  οι  επιπτώσεις  των  κλ ιματ ικών  αλλαγών, 
πέρα  από  τα  ξεν ικά  ε ίδη,  σε  επίπεδο  υποδομών.  Άνοδος  στάθμης 
θάλασσας,  επικ ίνδυνα κα ιρ ικά φαινόμενα.  

Εκπόνηση  μελέτης  ώστε  να  ληφθούν  υπόψη  οι  επιπτώσεις  πιθανών 
ναυτ ικών  συμβάντων  στις  εγκαταστάσεις ,  όπως  ρότες  πλοίων,  δ ιαρροές, 
ατυχήματα ξηράς κλπ.

Να  συνδυαστε ί  με  την  ευρωπαϊκή  νομοθεσία  που  διέπει  τα  θέματα 
διαχείρ ισης  αλιε ίας,  όπως  το  εθν ικό  σχέδιο  διαχείρ ισης  αλιε ίας,  θαλάσσιες 
προστατευόμενες περιοχές,  θαλάσσιες NATURA κλπ

Να  ληφθούν  υπόψη  στις  χερσαίες  εγκαταστάσεις   η  τοπική 
αρχιτεκτον ική.

Να λαμβάνονται  υπόψη δεδομένα τα οποία έχουν σχέση
Κος                        :      
Τι  σχέση έχει  η  τοπική αρχιτεκτον ική  με τα ψάρια;
Κος ΒΟΥΡΟΣ:
Οι χερσαίες υποδομές.  
Κος                        :  
Οι χερσαίες υποδομές ε ίναι  όλες μακριά από τους οικ ισμούς.
Κος ΒΟΥΡΟΣ:
Υπάρχουν  παράγκες  ως  χερσαίες  υποδομές.  Πολλές  φορές  οι 
εγκαταστάσεις χερσαίων των ιχθυοκαλλιεργειών ε ίναι  παράγκες.
Κος                        :  
Αφού  δεν  επιτρέπετε  μόνιμες  εγκαταστάσεις,  μόνο  κ ινητές.  Υπάρχει 
περίπτωση κτίσμα κ ινητό;
Κος ΒΟΥΡΟΣ:
Μα το σχέδιο δεν  μ ιλάει  γ ια κ ινητές μονάδες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Ολοκληρώστε  κύρ ιε  Βούρο.
Κος ΒΟΥΡΟΣ:
Να  λαμβάνετα ι  υπόψη  η  καταγραφή  των  θεμάτων  που  έχουν  σχέση  με  τ ις 
διακ ινούμενες ποσότητες,  τα  θέματα νοσηρότητας,  θνησιμότητας

Να  υπάρχε ι  επίσης  πρόβλεψη  συγκεκρ ιμένου  μηχανισμού  με 
συγκεκρ ιμένες υποδομές ελέγχου κα ι  εποπτείας.

Τέλος  γ ια  τ ις  Κυκλάδες  να  προβλεφθεί  συγκεκρ ιμένες  σημε ιακές 
περιοχές  χωροθέτησης  κα ι  ταυτόχρονα  να  εξεταστε ί  η  περ ίπτωση  για  την 
ίδρυση τουλάχιστον  μιας ΠΟΑΥ στην  περιφέρε ια των  Κυκλάδων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Αυτή  η  πρόταση  συνολικά  όπως  διατυπώθηκε  και  από  τους  υπηρεσιακούς 
παράγοντες  τ ίθετα ι  σε  ψηφοφορία.  Ποιοι  την  ψηφίζουν;  Ποιο ι  δεν  την 
ψηφίζουν  γ ια  να  πάμε  αντ ίθετα;  Να  πω  ονόματα;  Η  κ.  Καφαντάρη,  ο  κ .  
Περδικάρης,  ο  κ .  Σιγάλας,  ο  κ .  Σταματόπουλος,  ο  κ .  Χρυσαφίδης  και  ο  κ . 
Χρυσόγελος.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Αριθμ.  Απόφασης 43/2011 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Προχωράμε στο θέμα που πρέπει  οπωσδήποτε,  κύρ ιε Περιφερε ιάρχη. 

8ο Θέμα: 
Εκπροσώπων,  τακτικού και  αναπληρωματικού,

 στο ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου-Σαρίας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Η προθεσμία ε ίναι  αύριο.  Πρέπει  τα  ονόματα να δοθούν.
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Ο κ.  Ερωτόκριτος με αναπληρωτή τον  κ .  Ζωγραφίδη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Πρέπει  να  δοθούν  αύριο  τα  ονόματα.  Έπρεπε  να  τα  έχουμε  δώσει .  Είναι 
δύο εκπρόσωποι γ ια τη NATURA απ'  ότι  κατάλαβα. 

Επειδή  έχουν  έρθει  οι  εκπρόσωποι  από  τα  ναυπηγεία  να  το 
συζητήσουμε το 12ο θέμα;  Συμφωνούμε;  

Γ ια  το  8ο  εντάξει ,  δύο  ονόματα  δώσαμε.  Υπάρχει  ο  φορέας.  Εγώ 
ρώτησα  τα  ονόματα.  Συμφωνείτε;  Στο  φάκελο  μέσα  δεν  υπάρχει ;  NATURA. 
Εντάξει .  
Κα ΦΩΤΑΚΗ:
Ο  Φορέας  Διαχείρ ισης  Προστατευόμενης  Περιοχής  Καρπάθου-Σαρίας  ε ίνα ι 
ένας  από  τους  27  φορείς  που  ε ίναι  οργανωμένοι  γ ια  την  προστασία  των 
περιοχών  NATURA.  Ένας  τέτοιος  φορέας  ε ίναι  κα ι  στην  Κάρπαθο  που 
προστατεύει  θαλάσσιο  και  χερσαίο  χώρο  κα ι  ζητεί ται  να  οριστεί  στο  ΔΣ,  
ε ίναι  δεκαμελές  και  επε ιδή  με  τον  Καλλικράτη  έχασαν  την  ιδ ιότητα  τους  τα 
μέλη  που  υπάρχουν,  ζητήθηκε  να  αντικατασταθούν  με  το  νέο  σχήμα  τ ις 
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αυτοδιοίκησης.  Κι  έτσ ι  ζητάνε  από  την  Περιφέρε ια  ένα  τακτικό  μέλος  και 
ένα αναπληρωματικό μέλος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συμφωνούμε  με  τον  κ .  Ερωτόκρινο  και  τον  κ .  Ζωγραφίδη  η  πρόταση.  Δεν 
συμφωνεί  η  Λαϊκή Συσπείρωση.  Όλοι  οι  άλλοι  συμφωνούν  νομίζω.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Αριθμ.  Απόφασης 44/2011 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Προχωράμε  στο  12ο  θέμα  επε ιδή  ε ίναι  ο ι  εκπρόσωποι  του 

ναυπηγείου.  Διαβάζω το  θέμα όπως το έχουμε γράψει .

12ο Θέμα: 
Ενημέρωση για την πορεία λειτουργίας

 του Ναυπηγείου-Νεώριου Σύρου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Το λόγο  έχει  ο  Περιφερειακός Σύμβουλος,  κ .  Γρυπάρης.
Κος ΓΡΥΠΑΡΗΣ:
Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  όπως  ε ίναι  πολύ  πιθανό  να  γνωρίζετε 
εξαιτ ίας  της  δημοσιότητας  του  θέματος,  το  Νεώριο,  ο  μοναδικός 
οικονομικός  πνεύμονας  της  Σύρου  και  η  μοναδική  βαριά  βιομηχανία  σε 
ολόκληρο  το  Αιγαίο,  δ ιέρχετα ι  τη  μεγαλύτερη  κρ ίση  στην  ιστορία  του  με 
ορατό τον  κίνδυνο να προβεί  σε παύση της λει τουργίας του.

Όπως  αντιλαμβάνεστε,  ένα  τέτοιο  ενδεχόμενο  θα  αποτελέσε ι  κα ίρ ιο 
πλήγμα  γ ια  την  τοπική  ο ικονομία  του  νησιού  ιδια ί τερα  μάλιστα  υπό  την  
παρούσα  οικονομική  συγκυρία  και  θα  σημάνε ι  την  απώλεια  της  εργασίας 
300 μονίμων  και  200 εκτάκτων  εργαζομένων.  

Γ ια  τους  συναδέλφους  της  Δωδεκανήσου  οφείλω  να  επισημάνω ότ ι  το 
ναυπηγείο  που  λε ιτουργεί  εμπορικά  με  ιδ ιωτικοοικονομικούς  όρους  στην 
ελεύθερη  αγορά  αποτελεί  γ ια  την  πρωτεύουσα  του  Νομού  Κυκλάδων  τον 
μοχλό  στήριξης  για  την  τοπική  οικονομία.  Ενδε ικτ ικά  αναφέρω  ότι  η 
συνεισφορά  της  επιχείρησης  μόνο  σε  μισθούς  εργαζομένων  ανέρχεται 
μηνιαίως  στο  πόσο  του  €1.000.000  σε  καθαρές  αποδοχές  και  σε  €650.000 
σε ασφαλιστ ικές ε ισφορές και  φορολογία.

Κατά  τη  δ ιάρκε ια  της  λει τουργίας  του  τα  τελευταία  30  χρόνια  έχει 
περάσει  στην  κυριολεξία  από  συμπληγάδες,  η  ιστορική  αναφορά  των 
οποίων  δεν  νομίζω ότι  θα  βοηθήσει  στην  παρούσα φάση.  Αυτό  που κατά  τη 
γνώμη  μου  απαιτε ίται  ε ίναι  η  κατάθεση  ρεαλιστικών  κα ι  βιώσιμων 
προτάσεων  με  μοναδικό  στόχο  τη  στήριξη  και  την  ανάπτυξη  του,  μια 
ανάπτυξη  που  θα  το  καταστήσει  ανταγωνιστικό  κα ι  θα  εγγυηθε ί  τη  συνέχιση 
της λει τουργίας του.
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Όλοι  ανεξαιρέτως  αναγνωρίζουν  τα  λάθη  του  παρελθόντος  και 
ευθύνες  έχουν  αποδοθεί  αναλόγως  κα ι  στο  μέτρο  που  αντιστοιχούν  στους 
κατά κα ιρούς αρμοδίους στη συνε ίδηση του κάθε Συριανού.  

Η  αναγκαστική  πρόσφατη  παύση  εργασιών  μέσω  χορήγησης 
υποχρεωτικής  αδείας  στους  εργαζόμενους,  η  ομολογημένη  από  πλευράς 
διοίκησης  της  επιχείρησης  έλλε ιψη  ρευστότητας  αλλά  και  η  ελάχιστη 
προσέλευση  πλοίων  γ ια  επισκευαστικές  εργασίες  το  τελευταίο  δ ιάστημα 
συνθέτουν την  απελπιστική κατάσταση του ναυπηγείου.

Αφουγκραζόμενος  τους  εργαζόμενους,  τη  δ ιο ίκηση  των 
εργοστασιακών  σωματε ίων  του  ναυπηγείου  κα ι  του  Εργατικού  Κέντρου 
Κυκλάδων,  θεωρώ  χρέος  μου  να  σας  μεταφέρω  τις  θέσεις  τους  και  να 
ζητήσω να τ ις στηρίξετε  κ ι  εσε ίς με τη  σε ιρά σας.

Συνάδελφοι ,  ο ι  κατά  καιρούς  τονωτικές  ενέσε ις  λ ίγο  πριν  το  χείλος 
του  γκρεμού  δεν  θεραπεύουν  την  προδιαγεγραμμένη  πορε ία  της 
επιχείρησης  αν  δεν  συνοδεύονται  από  μια  σειρά  άλλων  παραμέτρων  κα ι 
διαρθρωτικών  αλλαγών.  

Η  θεραπεία  στην  τόνωση  του  ναυπηγοεπισκευαστικού  τομέα  θα 
πρέπει  σε κάθε  περίπτωση να ε ίνα ι  ανάλογη  και  στ ις  τρε ις  μεγάλες  μονάδες 
της  χώρας  και  όχ ι  αν ισομερής  όπως  μέχρι  σήμερα.  Αρκε ί  να  αναφέρω  κάτ ι 
που  ίσως  έχει  επισημανθε ί  και  από  τους  εκπροσώπους  των  εργαζομένων 
που παρευρίσκοντα ι  σήμερα και  ενδεχομένως και  από τη  δ ιο ίκηση.

Τα  τελευταία  15  χρόνια  ο  Σκαραμαγκάς  έχει  πάρει  από  το  κράτος 
εργασίες  ύψους  3,5  δις  ευρώ,  το  Ναυπηγείο  της  Ελευσίνας  1,3  δις  ευρώ 
ενώ το  Νεώριο μόνο 29,5  εκατ.  Ευρώ.  

Συνάγεται ,  λο ιπόν,  και  μάλιστα  πασιφανώς  το  συμπέρασμα  για 
πλημμελή  κρατική  στήριξη  όσον  αφορά  την  ναυπήγηση  ή  επισκευή  πλοίων 
του  Πολεμικού  Ναυτικού  στο  Νεώριο  σε  σχέση  με  τα  δύο  προαναφερόμενα 
ναυπηγεία.

Το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  πρέπει  να  ενώσει  τη  φωνή  του  με  τους 
άλλους τοπικούς φορε ίς ,  να εκδώσει  ψήφισμα στήριξης στους εργαζομένους 
του  Νεωρίου  και  να  απαιτήσει  την  επίλυση  των  ανοιχτών  θεμάτων  του 
ναυπηγείου  με  παραστάσεις  στα  αρμόδια  υπουργεία,  αποπληρωμή 
πυροσβεστικών,  τήρηση  της  υπόσχεση  γ ια  την  προώθηση  εργασιών  προς 
το ναυπηγεί  κλπ.

Να  εξετάσε ι  την  δυνατότητα  ανάκλησης  των  προστίμων  ύψους 
€800.000.000  που  έχουν  επιβληθεί  στο  Νεώριο  από  το  Υπουργε ίο 
Προστασίας  του  Πολίτη  λόγω  μη  έγκαιρης  παράδοσης  των  πυροσβεστικών 
πλοιαρ ίων  δεδομένου  ότι  η  καθυστέρηση  οφείλεται  αποκλειστ ικά  κα ι  μόνο 
στο  Ελληνικό  Δημόσιο,  το  οποίο  αποδεδειγμένα  καθυστέρησε  την 
προσυμφωνημένη προκαταβολή του 20%. 

Με  δεδομένο  ότ ι  η  επίτευξη  των  ανωτέρων  δεν  θα  επιλύσε ι  το 
οικονομικό  πρόβλημα  του  ναυπηγείου,  αλλά  απλώς  θα  παρατείνε ι  την 
διάρκεια  της  ζωής  του  μέχρι  του  τέλους  του  χρόνου,  οφείλουμε  να 
ξεκ ινήσουμε  μια  συζήτηση  γ ια  τ ις  δ ιαρθρωτικές  αλλαγές  που  πρέπει  να 

7 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 η ς  ΜΑΙΟΥ 2011

104



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

υιοθετηθούν προκε ιμένου το  ναυπηγείο να βγει  από το τέλμα στο οποίο έχε ι 
περιέλθει .

Η  επίκληση  της  πράσινης  ανάπτυξης  κα ι  μόνο  θα  μπορούσε  να 
αποτελέσε ι  ένα  ισχυρό  εργαλείο  γ ια  ένα  νέο  ξεκίνημα  εργασιών  στο 
ναυπηγείο.  Σε  μια  σύντομη  ε ισήγηση  δεν  ε ίναι  δυνατών  να  συμπεριληφθούν 
μια  σε ιρά  κρισ ίμων  θεμάτων  που  αφορούν  στο  σχέδιο  σωτηρίας  του 
ναυπηγείου.  

Θεωρώντας ότι  σας έδωσα ένα πρώτο έναυσμα,  ελπίζω σε ένα γόνιμο 
και  εποικοδομητικό  δ ιάλογο  στην  επίτευξη  του  κοινού  μας  στόχου.  Σας 
ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  τον  κ .  Γρυπάρη.  Να  καλέσουμε  από  τους  εκπροσώπους  των 
εργαζομένων  πρώτα,  κύριε  Γρυπάρη;  Εσείς  θα  μας  πε ίτε.  Από  τους 
εργαζόμενους παρακαλώ,  ελάτε σε ένα μικρόφωνο,  σύντομα να ακούσουμε. 
Κος ΤΡΙΓΩΝΗΣ:
Λέγομαι  Τρ ιγώνης  Αριστε ίδης  κα ι  ε ίμαι  εντεταλμένος  σύμβουλος  των 
Ναυπηγικών και  Βιομηχανικών Επιχε ιρήσεων Σύρου.  

Κύριε  Περ ιφερειάρχα,  κύρ ιο ι  Αντ ιπερ ιφερειάρχες,  κύριε  Πρόεδρε, 
κύριοι  Περ ιφερειακοί  Σύμβουλοι

Εκ  μέρους  της  Διο ίκησης  της  ετα ιρείας  θέλω  να  σας  ευχαριστήσω 
γιατ ί  περιλάβατε  στην  ημερήσια  διάταξη  της  συνεδριάσεως  σας  τα 
προβλήματα της εταιρείας.  

Το  Νεώριο  ε ίναι  η  μεγαλύτερη  κα ι  μοναδική  βιομηχανία  στο  Νότιο 
Αιγαίο.  Είναι  η  παλαιότερη ναυπηγική  βιομηχανία της  χώρας με  ιστορ ία 150 
χρόνων.  Είνα ι  ο  βασικός  πνεύμονας της  οικονομικής  ζωής της  Σύρου κα ι  το 
τελευταίο  απομεινάρι  της  μεγάλης  βιομηχανικής  της  ανάπτυξης.  Η  μονάδα 
αυτή  έχε ι  περάσει  πολλές  περ ιπέτειες .  Με  το  παρόν  μετοχικό  σχήμα 
λει τουργε ί  από  το  Σεπτέμβριο  του  '94  και  ε ίναι  η  μακροβιότερη  περίοδος 
συνεχούς λει τουργίας του ναυπηγείου.

Στα  16  χρόνια  ε ίχε  ένα  κύκλο  εργασιών  €516.500.000,  περίπου 
32.000.000  το  χρόνο,  από τα  οποία  516  εκατ.  μόνο  29,5  εκατ.  προέρχονται 
από  κρατ ικές  δουλειές ,  τ ις  οποίες  το  ναυπηγε ίο  πήρε  μετά  από 
διαγωνισμούς,  νούμερα  που  αποδεικνύουν  απόλυτα  ότι  όλα  αυτά  τα  χρόνια 
στηρίχτηκε  το  ναυπηγείο στην  ελεύθερη δ ιεθνή αγορά αντιμετωπίζοντας τον 
ανταγωνισμό.

Κατέβαλε όλα αυτά τα χρόνια γ ια καθαρούς μισθούς €168.500.000  και 
γ ια  φόρους  και  ασφαλιστικά  ταμεία  €125.000.000,  ε ίχε  δηλαδή  ένα 
κοινωνικό  προϊόν  που   καλύπτει  το  60% του κύκλου  εργασιών  του.  Είχε  μ ία 
μέση  απασχόληση  700  άτομα και  ένα  άριστο επίπεδο εργασιακών  σχέσεων. 
Σήμερα  απασχολε ί  περίπου  350  άτομα,  σήμερα  που  μιλάμε,  με  μηνιαία 
καθαρή  μισθοδοσία  €1.000.000  και  κόστος  ασφαλιστ ικών  ε ισφορών 
€650.000.  
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Τα  νούμερα  αυτά  δε ίχνουν  σαφώς  τη  σημασία  της  μονάδας  αυτής  για 
την  απασχόληση  κα ι  την  ο ικονομική  ζωή  του  νησιού.  Πάνω  από 
20.000.000 το  χρόνο,  άμεσα ή έμμεσα,  πάνε στην  τοπική αγορά.

Ποια  ε ίναι  η  κατάσταση  της  εταιρείας  σήμερα;  Η  παρατεταμένη 
διεθνής  και  εθνική  ο ικονομική  κρίση  έχε ι  επιδράσει  έντονα  στην  ναυτιλ ίας 
και  έχε ι  συρρικνώσει  τ ις  μεταφορές  στην  περιοχή  μας.  Η  ανατροπή  της 
τ ιμής και  η υψηλή σχέση ευρώ/δολαρίου έχε ι  επιδε ινώσει  την  ανταγωνιστική 
μας  θέση  σε  σχέση  με  τ ις  ήδη  χαμηλότερου  κόστους  γει τονικές  χώρες 
Τουρκία,  Ρουμανία,  Βουλγαρία.  Η  πρόσφατη  κρίση  επίσης  στις  αραβικές 
χώρες  έχε ι  επιδεινώσει  την  ήδη  κακή  κατάσταση  στ ις  μεταφορές  στη 
Μεσόγε ιο.  

Σε  όλα  αυτά  πρέπει  να  προσθέσουμε  το  πρόβλημα  ρευστότητας  των 
τραπεζών  κα ι  τ ις  δυσκολίες  χρηματοδότησης  που  καθιστούν  σχεδόν 
αδύνατη την  δανε ιοδότηση της εταιρείας.

Όλα  αυτά  έχουν  συμβάλε ι  στο  να  υπάρχει  μεγάλη  μείωση  του  κύκλου 
εργασιών  μας  το  τελευταίο  εξάμηνο  κα ι  να  αντιμετωπίζουμε  σοβαρό 
πρόβλημα  στην  κάλυψη  των  εξόδων  μας.  Ήδη  δεν  έχουμε  καταβάλει  την 
προκαταβολή  Μαΐου  στο  προσωπικό  μας  και  αντιμετωπίζουμε  πρόβλημα, 
γ ια  πρώτη  φορά,  ασφαλιστ ικών  ε ισφορών  και  φόρων  οδηγούμενοι  σε 
διακανονισμό.

Η  προσπάθεια  μας  ε ίναι  να  σταθούμε  όρθιοι  κα ι  να  ξεπεράσουμε  την 
κρίση  ελπίζοντας  στην  γρήγορη  ανάκαμψη  της  αγοράς.  Ήδη  συμμετέχουμε 
αυτήν  την  εβδομάδα  στο  διαγωνισμό  γ ια  την  επισκευή  δύο  δεξαμενών  του 
Πολεμικού  Ναυτικού,  εργασιών  ύψους  περ ίπου  €10.000.000,  ελπίζοντας  να 
ε ίμαστε  με ιοδότες  και  να  πάρουμε  το  έργο  αυτό  που  για  εμάς  ε ίνα ι  
καθοριστικό για την  άμεση επιβίωση μας για τους επόμενους 6-8 μήνες.

Τ ι  ζητάμε;  Είμαστε  η  μεγαλύτερη  περιφερε ιακή  βιομηχανική  μονάδα 
εγκατεστημένη  στο  σύμπλεγμα  του  Αιγαίου  με  αυξημένο  κόστος  λει τουργίας 
λόγω  μεταφορών  κα ι  απόστασης  από  το  κέντρο  χωρίς  να  έχουμε  τύχει  όλα 
αυτά  τα  χρόνια  μιας  ε ιδικής  μεταχείρ ισης  στο  πλαίσιο  της  περιφερε ιακής 
ανάπτυξης.  Αντ ίθετα,  όπως  ε ίπε  και  ο  ε ισηγητής,  ο ι  μονάδες  τους  κέντρου 
έλαβαν από το κράτος αναθέσεις εργασίες ύψους  πάνω από 4,5 δις.  

Δεν  ζητάμε  να  γίνουμε  κρατικοδίαι το ι  κα ι  το  έχουμε  αποδε ίξε ι  όλα 
αυτά τα χρόνια.  Ζητάμε όμως ίση και  ανάλογη  μεταχε ίρ ιση.  

Δεύτερον.  Ζητάμε  την  αξιοποίηση  του  ΕΣΠΑ  για  την  ναυπήγηση  νέων 
πλοίων  ακτοπλοΐας.  Το  Νοέμβριο  του  2008  η  αρμόδια  Κοινοτ ική  Επίτροπος 
απαντώντας  σε  επερώτηση  του  τότε  Ευρωβουλευτή  κ.  Αρναουτάκη, 
διαβεβαίωσε  ότι  τα  δ ιαρθρωτικά  ταμεία  2007-13  μπορούν  να 
χρηματοδοτήσουν  τ ις  επενδύσεις  που  αποσκοπούν  στην  βελτ ίωση  της 
δυνατότητας πρόσβασης στα Ελληνικά νησιά.  

Τον  Δεκέμβριο  του  2009  η  τότε  Υπουργός  Ανταγωνιστ ικότητας, 
Οικονομίας κα ι  Ναυτιλ ίας,  κ .  Κατσέλη,  ανακοίνωσε – και  μας το  ανακοίνωσε 
και  στο  ναυπηγείο  –  ότ ι  η  Κυβέρνηση  προτίθετα ι  να  αξιοποιήσει  το  ΕΣΠΑ 
για  την  ναυπήγηση  νέων  πλοίων  αφού  όμως  προηγηθεί  δημόσιος  δ ιάλογος 
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αναμορφώνοντας  το  Ν.  2932/2001  γ ια  την  ακτοπλοΐα.  Τα αποτελέσματα του 
δημοσίου  διαλόγου,  αν  έχε ι  γ ίνε ι  τέτοιος  διάλογος,  δεν  μας  ε ίναι  γνωστά 
παρόλο που ζήτησαν και  στείλαμε σχετικές μελέτες που ε ίχαμε.  

Επίσης  δεν  γνωρίζουμε  αν  η  Κυβέρνηση  συνεχίζε ι  να  έχει  την 
πρόθεση  να  αξιοποιήσει  το  ΕΣΠΑ  γ ια  την  ναυπήγηση  νέων  πλοίων 
ακτοπλοΐας.   

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα εν ίσχυση της προσπελασιμότητας 2007-
13  έχει  προϋπολογισμό  11  δις  ευρώ.  Η  Περιφέρε ια  Νοτίου  Αιγα ίου  σε 
συνεργασία  με  τοπικούς  φορε ίς  και  ιδ ιώτες  έχει  τη  δυνατότητα  να  ζητήσει 
να  εγκρ ιθεί  πρόγραμμα  κατασκευής  πλοίων  για  την  ακτοπλοΐα  και 
ε ιδ ικότερα  για  τ ις  άγονες  γραμμές.  Τα  πλοία  αυτά  μπορούν  να 
κατασκευαστούν  στο  Νεώριο  με  πολλαπλές  για  την  τοπική  κοινωνία 
ωφέλε ιες.  

Τρ ίτον,  κατασκευή  πυλώνων  ανεμογεννητρ ιών  Γυάρου  στο  Νεώριο. 
Τα  επιχειρησιακά  προγράμματος  έχουν  στόχο  μεταξύ  άλλων  την  εν ίσχυση 
της  ανταγωνιστικότητας  και  επιχειρηματικότητας  της  ελληνικής  οικονομίας. 
Το πρόγραμμα λοιπόν  κατασκευής  και  εγκατάστασης ανεμογεννητρ ιών  στην 
Γυάρο  συνδυαζόμενο  με  ένα  πρόγραμμα  επιχειρηματικότητας  και 
ανταγωνιστ ικότητας  δίνε ι  τη  δυνατότητα  κατασκευής  των  πυλώνων  στο 
Νεώριο με προφανείς συνέργειες  και  ωφέλε ιες  της τοπικής κοινωνίας.  

Με  τον  τρόπο  αυτό  επιτυγχάνετα ι  αύξηση  προστιθέμενης  αξίας, 
ενσωμάτωση  νέων  τεχνολογιών,  αύξηση  δυνατοτήτων  εξαγωγών, 
μελλοντ ική  διασύνδεση  με  δ ιεθνή  ολοκληρωμένα  συστήματα  παραγωγής 
προϊόντων,  στόχοι  που  αποτελούν  τ ις  θεμελ ιώδεις  αρχές  ενίσχυσης  της 
ανάπτυξης  της  ελληνικής  ο ικονομίας  μέσω  του   ΕΣΠΑ.  Είνα ι  ένα  τεράστιο 
έργο  που  απαιτε ί  να  αξιοποιήσει  και  να  ενεργοποιήσει  και  το  τοπικό 
δυναμικό συμβάλλοντας άμεσα και  στην  τοπική ο ικονομία.

Και  τέταρτο  ζητάμε  τη  δανε ιοδότηση  με  εγγύηση  του  Ελληνικού 
Δημοσίου γ ια  να αντ ιμετωπιστε ί  βραχυπρόθεσμα το πρόβλημα ρευστότητας. 
Ήδη  έχουν  διατεθεί  ποσά  μέσω  του  Ταμείου  Εγγυοδοσίας  για  μεγάλο 
αρ ιθμό  μικρομεσαίων  επιχειρήσεων.  Γ ια  τ ις  βιομηχανίες  και  τ ις  μεγάλες 
επιχειρήσε ις  έχει  δημιουργηθεί  ένα  νομικό  πλαίσ ιο  αλλά  δυστυχώς  υπάρχει 
δυστοκία στη χρηματοδότηση.  

Κύριε  Περιφερε ιάρχα,  κύρ ιε  Πρόεδρε,  κύριοι  Νομαρχιακοί  Σύμβουλοι , 
κλείνοντας  θέλουμε  να  τον ίσουμε  από  αυτό  το  βήμα  την  κατανόηση  κα ι  τη 
βοήθεια  των  εργαζομένων  στην  αντ ιμετώπιση  της  παρούσας  κατάστασης. 
Επίσης  θέλουμε  να  τον ίσουμε  τη  βοήθε ια  και  συμπαράσταση  του 
Υπουργού,  του  κ.  Ρήγα,  και  των  άλλων  βουλευτών  Κυκλάδων,  κα ι  ζητάμε 
την  συμπαράταξης  σας και  τη  συμπαράσταση σας  στ ις  προσπάθειες  μας  να 
επιβιώσει  η  μονάδα  αυτή  καθώς  και  τη  βοήθεια  όλων  των  φορέων  τοπικής 
αυτοδιοίκησης και  των υπηρεσιακών τους παραγόντων.

Σας  ευχαριστώ  και  ε ίμαστε  στη  δ ιάθεση  σας  για  δ ιευκρινήσεις  κα ι 
ερωτήσεις .  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Ευχαριστούμε  τον  εκπρόσωπο των  ναυπηγε ίων.  Να  μιλήσει  και  ο  Πρόεδρος 
των εργαζομένων.  Έχετε  το λόγο.
Κος ΠΟΛΥΔΟΥΛΗΣ:
Λέγομαι  Πολυδούλης  Γεώργιος  και  ε ίμαι  Πρόεδρος  των  εργαζομένων  μέσα 
στο  ναυπηγείο.  

Κυρίες  και  κύριοι ,  δεν  θα  σας  απασχολήσω  πάρα  πολύ.  Θα  πω  δύο 
λόγια.  Καταλαβαίνω  την  κούραση  σας  από  το  πρωί  και  όλη  την  ταλαιπωρία 
που  έχετε  περάσει .  Θα  σας  πω  ότι  το  Ναυπηγε ίο  ε ίνα ι  η  μοναδική  βαριά 
βιομηχανία,  επε ιδή  ε ίσαστε  η  Περιφέρε ια  Νοτίου  Αιγα ίου,  σε  ολόκληρο  το 
Αιγαίο  που  έχει  απομείνε ι  γ ια  να  μην  πω  οι  λ ιγοστές  σε  όλη  την  Ελλάδα. 
Είναι  η  βιομηχανία  που  έχει  στηριχτε ί  πάρα  πολλά  χρόνια  στ ις  πλάτες  των 
εργαζομένων.  

Μια  βιομηχανία  που  κατά  καιρούς  όλοι  οι  πολιτ ικάντηδες,  όλοι  ο ι 
Περιφερε ιάρχιδες,  όλοι  οι  Νομάρχες,  όλοι  οι  Δήμαρχοι  περνώντας  από  το 
ναυπηγείο  τάζανε  λαγούς  και  πετραχήλια  αλλά  στην  πορεία  δεν  γινόταν 
τ ίποτα.  

Είναι  το  μόνο  ναυπηγείο  που  αυτοί  εργαζόμενοι  έχουν  δώσει  το  αίμα 
τους  γ ια  να  παραμένε ι  και  να  ναυπηγε ί .  Ε ίνα ι  ένα  ναυπηγε ίο  που στηρίζεται  
καθαρά  με  ιδ ιωτικοοικονομικά  κρ ιτήρια.  Ένα  ναυπηγε ίο  που  εδώ  και  16-17 
χρόνια  έβγαινε  στην  ελεύθερη  αγορά  η  εταιρεία  η  οποία  με  την 
δυναμικότητα  και  υπευθυνότητα  των  εργαζομένων  μπορούσε  και 
λε ι τουργούσε.  

Δυστυχώς  τα  τελευταία  χρόνια  έχουμε  σημάνε ι  τον  κ ίνδυνο  ότι  η 
κατάσταση ε ίναι  πάρα-πάρα πολύ δύσκολη.  Επειδή ακούγοντα ι  πάρα πολλά 
-  θέλω να  πω ότι  κα ι  ένα  μέρος  καλύφτηκα  πλήρως από τον  ε ισηγητή  σας –  
επειδή  ακούγονται  πάρα  πολλά  ότι  γ ια  κάτσε,  μα  οι  εργαζόμενοι  θα 
φωνάζουν,  θα τρέχουν γ ια  να στηρίζουν την  ιδ ιωτική πρωτοβουλία.  

Εάν  υπάρχε ι  μέσα  σ '  αυτήν  την  αίθουσα  οποιοσδήποτε  φορέας  που 
έχει  τη  δυνατότητα  να  γίνε ι  εθνικής  στρατηγικής  ή  δημοτικής  ή 
περιφερειακής  αυτό  το  ναυπηγείο,  ο ι  εργαζόμενοι  ε ίμαστε  έτοιμοι ,  στη 
διάθεση  τους  να  παλέψουμε  φτάνει  να  παραμείνει  ανοιχτό  κα ι  να  λει τουργε ί 
και  να εξασφαλίσει  τ ις  500 θέσε ις εργασίας. Όποιος ε ίναι  αυτός ο οποίος θα 
μας  διασφαλίσεις  τη  λει τουργία  του  ναυπηγείου  και  τη  μισθοδοσία  των 
εργαζομένων,  εμείς  ε ίμαστε  πρόθυμοι  να  στηρίξουμε  οποιαδήποτε 
πρόταση.  Εμείς  δεν  σφυρίζουμε  κανέναν  ιδιώτη  ε ί τε  λέγετα ι  Ταβουλάρης 
ε ί τε  λέγεται  Safa  ε ίτε  δεν  ξέρω  τι  άλλο.  Θέλω  να  ξεκαθαρίσω  διότι  αυτά  τα 
πράγματα κυκλοφορούν  και  διοχετεύοντα ι .

Πρέπει  πράγματι  αυτή  η  μονάδα  να  στηριχτε ί .  Είναι  μια  μονάδα  την 
οποία  έχε ι  παλέψει  μέσα  ο ι  εργαζόμενοι  και  ε ίχαμε  εκπαιδεύσε ι  ένα  μεγάλο 
αρ ιθμό  εργαζομένων,  νέων  παιδιών  που  σήμερα  με  την  ο ικονομική  κρ ίση 
που  μαστίζε ι  όλα  αυτά  τα  παιδιά  τα  οποία  εκπαιδεύσαμε  ένα  μεγάλο  μέρος 
τα  βλέπουμε  σε  καθημερινή  βάση  κάτω  στην   παραλία  στις  καφετέριες .  
Διότ ι  με  μια  μ ικρή  στήριξη  αυτή  η  μονάδα  θα  μεγαλουργούσε  αλλά 
δυστυχώς αυτήν την  μονάδα δεν  θέλει  να τη στηρίξε ι  κανένας.  
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Τι  θέλω  να  πω με  αυτό.  Ενώ  στα  υπόλοιπα  δύο  ναυπηγεία,  εμε ίς  δεν 
έχουμε  καμιά αντ ίρρηση με  τους  συναδέλφους,  ε ίτε  με  τ ις  Ελευσίνας  ε ίτε  με 
του Σκαραμαγκά,  η  οποιαδήποτε  πολιτ ική  βούληση  να  τους  στηρίζε ι  δ ιότ ι  ο ι 
εργαζόμενοι  ε ίναι  ο ικογένειες  έχουν  και  εκε ίνο ι .  Αλλά  έχουμε  όμως  την 
απαίτηση αυτή τη δύσκολη  περίοδο και  η Πολιτε ία να σταθεί  και  σε εμάς,  να 
σταθε ί  πάνω από αυτό το  ναυπηγε ίο.  

Δεν  επιτρέπετα ι  ενώ  μιλούσαμε  από τον  Οκτώβριο,  που σήμερα  τώρα 
που  μιλάμε  το  μήνα  Μάιο,  οι  εργαζόμενοι  ε ίναι  απλήρωτοι ,  τα  ασφαλιστικά 
ταμεία  πάμε  γ ια  ρυθμίσεις.  Αύριο  στις  10.00  έχει  εξαγγείλε ι  η  ΔΕΗ  ότι  
έρχετα ι  να  κόψει  το  ρεύμα  μέσα  στο  ναυπηγείο.  Εμείς  περιμένουμε  τους 
κυρίους  αυτούς  όποτε  νομίζουν  και  όποτε  καταλαβαίνουν  εδώ  ε ίμαστε. 
10.00  έχουν  εντολή  να  κλείσουν  το  ρεύμα  μέσα  στο  ναυπηγείο. 
Συνδυάστηκε  και  με  τη σημερινή σας συγκέντρωση δυστυχώς.

Όλα  αυτά  τα  ζητήματα  μας  βγάζουν  έξω  από  τα  ρούχα  και  λέμε  δεν 
μπορεί  να  δίνονται ,  να  παραλαμβάνοντα ι  τέσσερα  υποβρύχια  γερμένα,  να 
δίνοντα ι  άλλα  δύο  υποβρύχια  με  απευθείας  ανάθεση,  να  διασφαλίζουν  με 
τον  τρόπο που  διασφαλίσανε,  που  για  μας  δεν  διασφαλίζονται  αν  δ ιαβαστε ί  
αυτή  η  σύμβαση  που  μπήκε  μέσα  στη  Βουλή  που  παρέδωσαν  τα  δύο 
υποβρύχια  στο  Ναυπηγείο  του  Σκαραμαγκά,  δεν  διασφαλίζουν 
εργαζομένους.  Διασφαλίζοντα ι  μέχρ ι  το  2018  κάθε  χρόνο  να  διανέμουν 
λεφτά  στην  γερμανική  ετα ιρεία  και  στον  κ.  Safa  τη  μ ια  100  εκατ.  την  άλλη 
200 την  άλλη 300 μέχρι  το 2018.  Και  ενώ δεν  του καταβάλουν τώρα  κάποια 
δόση να έρχετα ι και  να εκβιάζει  ότι  θα προχωρήσει  δεν  ξέρω τι  θα κάνε ι .

Θέλω  να  πω  με  αυτό  ότ ι  έχουμε  την  απαίτηση  και  εμε ίς  ο ι 
εργαζόμενοι  αυτό  το  πρόγραμμα  των  δύο  δεξαμενών  που  μιλάμε  γ ια  ένα 
πρόγραμμα  της  τάξεως  των  €10.000.000  εκ  των  οποίων  το  30%  είναι 
εργατ ικά  κα ι  το  70%  ε ίναι  υλ ικά,  δηλαδή  αν   ακούσατε  ότι  η  επισκευή  των 
δύο  αυτών  δεξαμενών  που  προχωρούν  να  ανοιχτούν  στις  10  του  Ιούνη  ο 
διαγωνισμός,  μιλάμε γ ια  €10.000.000.  Από τα 10 εκατ.  τα  7 εκατ  ε ίναι  υλικά 
και  τα  3  εκατ.  ε ίνα ι  γ ια εργατοώρες στους εργαζόμενους.  

Και  ζητούσαμε  από  τον  Οκτώβριο  κα ι  ενώ  μας  ε ίχαν  υποσχεθε ί  μέρα 
με  τη  μέρα,  ώρα  με  ώρα  ότι  ε ίχαν  συμφωνήσει  τάχα  και  μας  παραμυθιάζαν 
όλα  τα  κόμματα  ότ ι  το  Νοέμβριο  θα  πάει  με  απευθείας  ανάθεση  να  δοθεί 
αυτό το  πρόγραμμα γ ια  να στηριχτε ί  το  Νεώριο,  έρχοντα ι  στη πορε ία να μας 
πουν  τον  μήνα Φλεβάρη,  ενώ τους  λέγαμε  ότ ι  σερνόμαστε  μήνα με  το  μήνα, 
εβδομάδα  με  την  εβδομάδα,  να  μας  πουν  ότ ι  δεν  γ ίνεται ,  ε ίναι  δευτερεύον 
όπλο ο ι  δεξαμενές κα ι  δεν  μπορεί  να δοθε ί  μια τέτο ια δουλειά με απευθείας. 

Τέτοια  δουλειά;  €10.000.000;  Ενώ  μπορέσαμε  και  δώσαμε  2  δις  μέσα 
σε  μ ια  νύχτα  δίχως  φορολογική  ενημερότητα  ο  Σκαραμαγκάς;  Και  καλά 
έκαναν  κα ι  έδωσαν  με  τον  τρόπο  που  το  έκαναν  γ ια  να  στηρίξουν  τους 
εργαζόμενους.  

Αλλά  έχουμε  και  εμείς  την  απαίτηση  αφού  εδώ  και  16-17  χρόνια  δεν 
μας έχουν  δώσει  μια β ίδα,  έχουμε  την  απαίτηση εδώ και  τώρα να  στηρίξουν  
και  αυτό το ναυπηγείο.  Έχουμε την  απαίτηση.  Εμείς δεν  θέλουμε να γίνουμε 
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κρατικοδίαιτοι .  Θέλουμε  όμως  αυτή  τη  δύσκολη  περίοδο  που  περνάμε  να 
μας στηρίξουμε.  Έχουμε την  απαίτηση.  Είμαστε κα ι  εμείς Έλληνες  πολίτες .

 Αυτά ε ίχα να πω.  Οποιαδήποτε ερώτηση σας ε ίμαι ανοιχτός.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  τον  Πρόεδρο  των  εργαζομένων.  Ο  Πρόεδρος  του  Εργατικού 
Κέντρου.  Να γίνε ι  ερώτηση.  
Κος                        :  
Εδώ αναφέρεται  στο  έγγραφο κα ι  στην  ε ισήγηση εκ  μέρους του συναδέλφου 
του  κ.  Γρυπάρη  αναφέροντα ι  κάποια  ποσά.  Ότι  ενδεχομένως,  λέει ,  από  τη 
διοίκηση  τα  τελευτα ία  15  χρόνια  ο  Σκαραμαγκάς  έχει  πάρε ι  από  το  κράτος 
εργασίες  ύψους  3,5  δ ις ,  το  Ναυπηγείο  της  Ελευσίνας  1,3  δις  κα ι  το  Νεώριο  
29,9  εκατ.  Οι  δ ιαφορές  πάρα  πολύ  μεγάλες  και  τα  ανοίγματα  πάρα  πολύ 
μεγάλα.  

Θα ήθελα  να  ρωτήσω αυτά  τα  ποσά  τα  οποία εδόθησαν  στα  άλλα  δύο 
ναυπηγεία  εδόθησαν  με  ανάθεση  ή  με  δ ιαγωνισμό;  Και  αυτά  που  πήρατε 
εσε ίς ,  πως τα πήρατε;  
Κος ΠΟΛΥΔΟΥΛΗΣ:
Με  απευθε ίας  ανάθεση  έχουν  δοθε ί .  Το  1  τόσο  που  σας  ε ίπαν  για  το 
Ναυπηγε ίο  της  Ελευσίνας  που  ανήκει  στον  ίδ ιο  όμιλο.  Στον  όμιλο 
Ταβουλάρη  ανήκει  το  ναυπηγε ίο  εκτός  αν  δεν  το  ξέρετε  αυτό.  Πιστεύω  ότ ι  
όλοι  σας  το  ξέρετε.  Το  Ναυπηγείο  της  Ελευσίνας  κα ι  το  Νεώριο  Σύρου 
ανήκει  στον  ίδ ιο όμιλο.  

Το  1  τόσο  πήρε  το  Ναυπηγε ίο  της  Ελευσίνας  κα ι  τα  3  τόσο  πήρε  το 
Ναυπηγε ίο  του  Σκαραμαγκά.  Τα  29  πάντα  με  διαγωνισμό,  πάντα  με 
διαγωνισμό,  όπως  γίνεται  σήμερα,  δηλαδή  εννοώ  9  με  10  του  μηνός  που 
ανοίγετα ι  ο  διαγωνισμός.  Έχει  γ ίνε ι  δημόσιος  πλε ιοδοτικός  δ ιαγωνισμός 
στις  10  του  μηνός.  Αν  ε ίναι  σε  καλύτερη  μοίρα  το  Νεώριο  ανταγωνιστ ικό  θα 
πάρει αυτή τη  δουλε ιά .  

Άρα μιλάμε ότι  στο  Νεώριο κι  αυτά τα 29 εκατ.  δεν  έχουν δοθεί .
Κος                        :  
Άλλο  ρώτησα κύριε Πρόεδρε.  Αυτά τα 3,5  δις που εδόθησαν κα ι  τα  1,3 στην 
Ελευσίνα
Κος ΠΟΛΥΔΟΥΛΗΣ:
Απευθείας ανάθεση.
Κος                        :  
Με  απευθε ίας  ανάθεση.  Δηλαδή,  θέλω  να  καταλήξω,  η  νομιμότητα  πάει  να 
εφαρμοστε ί  τώρα  μόνο  στο  Νεώριο  ενώ  στα  προηγούμενα  χρόνια  εδόθησαν 
με  τον  ίδ ιο  τρόπο  κατ '  ανάθεση  κα ι  στα  υπόλοιπα  ναυπηγε ία .  Ευχαριστώ 
πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άλλη μια ερώτηση ο κ .  Χρυσόγελος θέλει  να σας κάνε ι .  Ο κ.  Κόκκινος.
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
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Κύριε  Πρόεδρε,  σας  άκουσα  προσεκτικά,  τόσα  χρόνια  προσεκτ ικά  σας 
ακούμε  κα ι  ε ίμαστε  κοντά  σας  στις  διεκδικήσεις  σας.  Εγώ  θέλω  να  ρωτήσω 
δύο πράγματα.

Πρώτον,  γ ια  να  διαφωτιστεί  το  σώμα  διότ ι  το  θέμα  ε ίναι  κο ινωνικό,  
έχει  να  κάνει  με  ανθρώπους  ο ι  οποίοι  εργάζοντα ι  και  έχε ι  να  κάνε ι  με  την 
κοινωνική  συνοχή  της  Σύρου  αλλά  έχε ι  να  κάνε ι  και  με  παπατζήδες,  μ΄ 
αυτούς  που  κάνουν  πολιτ ική  μαυρογιαλούρου.  Και  επε ιδή  εγώ  δεν  νομίζω 
ότι  ε ίναι  όλοι  το  ίδ ιο.  Επιμένω.  Δεν  ε ίναι όλοι  το  ίδ ιο.  

Είπατε  προηγουμένως  ότι  όλα  τα  κόμματα  σας  υποσχέθηκαν  τον 
Οκτώβριο  ότ ι  θα  έρθουν  δεξαμενές.  Θυμάμαι  πολύ  καλά  πως  εκπρόσωπος 
της  Κυβέρνησης,  ο  κ .  Ρήγας,  ήταν  αυτός  που  σας  ε ίπε  ότι  θα  σας  έδ ινε 
δεξαμενές.  Και  θυμάμαι  καλά  πως  οι  ίδ ιοι  άνθρωποι  του  κυβερνώντος 
κόμματος  ήρθαν  μετά  τ ις  περιφερε ιακές  εκλογές,  αφού  πέρασε  και  ο 
χε ιμώνας,  κα ι  σας  ε ίπαν  ότι  δεν  γ ίνεται .  Έτσι ,  γ ια  να  τα  βάζουμε  τα 
πράγματα σε  μία σε ιρά.  Αν  άλλο κόμμα σας υποσχέθηκε  με εκπρόσωπο του 
να μας το πε ίτε  γ ια να ξέρουμε κι  εμείς.

Δεύτερον,  οι  αναθέσε ις  που  αναφέρετε  εδώ,  γ ια  να  μην  τα  αναφέρω 
εγώ,  από  ποια  κυβέρνηση  έγιναν  και  σε  ποια  ναυπηγεία  κα ι  γ ια  ποια  έργα;  
Γ ιατί  εγώ  ξέρω  ότ ι  έχουν  συγκεκρ ιμένα  ονοματεπώνυμα.  Αναφέρομαι  τούτη 
εδώ  η  Κυβέρνηση,  όταν  ήταν  κα ι  π ιο  παλιά,  ήταν  αυτή  που  έκανε  αυτές  τ ις 
αναθέσε ις .  
Κος ΠΟΛΥΔΟΥΛΗΣ:
Σίγουρα.
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Νομίζω  ότι  δεν  ήταν  την  τετραετία  2004-9  σκανδαλώδεις  αναθέσεις  στα 
ναυπηγεία  που  αναφέρετε.  Δεν  ε ίναι  όλοι  το  ίδ ιο  επαναλαμβάνω.  Και  μετά 
θα φτάσω παρακάτω.
Κος ΠΟΛΥΔΟΥΛΗΣ:
Να  σας  ολοκληρώσω,  επε ιδή  μπορεί  να  μην  έγινα  κατανοητός  σε  κάποια 
πράγματα.  Είπα  ότι  τον  Οκτώβριο  μήνα  ε ίχαν  υποσχεθεί ,  και  μάλιστα  εμείς 
ε ίχαμε  κάποιες  αμφιβολίες  σαν  εργαζόμενοι  διότι  πάντα  μας  έβαζαν  σε  ένα 
τσουβάλι  να  προχωρήσουμε  σε  διεθνή  δ ιαγωνισμό.  Τον  Οκτώβριο  μήνα  σε 
μια  συνάντηση  τέθηκε  ότι  πράγματι  ε ίδαν  ότι  υπάρχε ι  πρόβλημα,  το  Νεώριο 
δεν έχει  στηριχτε ί  κα ι  θα δώσουν τ ις δύο δεξαμενές.  

Θα  ήθελα  να  πω  με  αυτό  ότι  ενώ  μας  ε ίχαν  υποσχεθε ί  με  απευθείας 
ανάθεση  κα ι  ενώ  μας έλεγαν  στην  πορε ία ότ ι  όλα  τα  κόμματα,  ίσως αυτό  να 
μπερδέψατε,  μας  ανέφεραν  ότι  έφεραν  το  θέμα  κα ι  μάλιστα  έγ ινε  μια 
σύγκρουση  μέσα  στο  Υπουργε ίο  Εθνικής  Άμυνας  με  τον  κ .  Βενιζέλο  σε  μια 
συνάντηση  που  ήμασταν  μαζ ί  με  το  Ναυπηγείο  της  Ελευσίνας  κα ι  του 
ε ίπαμε ότι  μας ε ίχατε πε ι  με  απευθείας ανάθεση.  

Και  ακόμη  μας  ε ίχαν  πει  ότι  το  πέρασαν  από  τη  Βουλή  κα ι  όλα  τα 
κόμματα  κα ι  συγκεκρ ιμένα  το  κόμμα της  Αξ ιωματικής  Αντ ιπολίτευσης  ε ίχαμε 
ζητήσει  να  βρεθεί  αυτό  το  πρακτ ικό  το  οποίο  ε ίχαν  συμφωνήσει  να  δοθεί 
τον  Οκτώβριο μήνα με απευθε ίας ανάθεση.  
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Αυτό  ήθελα  να  πω.  Ότι  ακόμη  κα ι  σ '  αυτό  μας  εμπαίξανε  ότ ι  το  ε ίχαν 
φέρει  στη  Βουλή,  συμφώνησαν  ομόφωνα  όλα  τα  κόμματα  γ ια  τ ις  δύο 
δεξαμενές  κα ι  στην  πορεία   βλέπαμε,  πλησίαζε  ο  μήνας   Δεκέμβρης,  
Γενάρης κα ι  βλέπαμε να  μην  συμβαίνε ι  τ ίποτα  απ'  όλα  αυτά.  Αυτό  ήθελα  να 
πω.  Ότι  μας  ε ίχαν  πε ι  ότι  συμφώνησαν  τα  κόμματα  ενώ  ούτε  καν  το  ε ίχαν 
φέρει  στη  Βουλή  στη διακομματική επιτροπή όπως μας ε ίχαν αναφέρει .  

Και  βρ ίσκεται  στην  πορε ία  να  ξεκινούν  δ ιαδικασία  το  μήνα  Μάρτιο  με 
Απρίλ ιο γ ι '  αυτό το  θέμα των  δεξαμενών.  Και  μάλιστα να μας λένε  ότι  γ ια  το  
θέμα  του  Νεωρίου  τ ις  έβγαλαν  και  δύο  χρόνια  πιο  μπροστά  σε  μ ια 
συνάντηση που ε ίχε γ ίνε ι  μέσα στο ναυπηγείο,  στο  Νεώριο της Σύρου.  

Επειδή  μου  αναφέρατε  αν  έχουν  γίνε ι  αναθέσεις.  Από  Κυβερνήσεως 
της  ΝΔ  δεν  έχει  γ ίνε ι  καμία  ανάθεση.  Μην  ξεγελ ιόμαστε.  Το  μόνο  που  ε ίχε 
γ ίνε ι  ε ίναι  τα  δύο  ΤΠΚ  που  δεν  μπορούσαν  να  δοθούν  για  να  στηριχτε ί  το 
Νεώριο.  Τα  έδωσαν  στο  Ναυπηγείο  της  Ελευσίνας.  Είναι  ξεκάθαρο.  Οι 
προηγούμενες αναθέσεις ε ίχαν γίνε ι  επί  Κυβερνήσεως του ΠΑΣΟΚ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε  Πρόεδρε,  ευχαριστούμε.  Έγινε  κατανοητό.  Η  κ.  Καφαντάρη  ζήτησε  το 
λόγο.  Όχι ,  κύριε  Σιγάλα.  . . .  ζήτησε  την  ερώτηση  κύριε  Σιγάλα.  Μη 
παραπονιέστε κύριε Σιγάλα,  εντάξει .
Κος                        :  
Ποιος σας το έχει  διαβεβαιώσει ;
Κος ΠΟΛΥΔΟΥΛΗΣ:
Ο κ.  Μπεγλίτης.  
Κος                        :  
Και τελ ικά ήταν  ψέμα.
Κος ΠΟΛΥΔΟΥΛΗΣ:
Τελικά  μας  ε ίχε  πε ι  ότ ι  το  έχουν  περάσει  μέσα  κα ι  έχε ι  περάσει  από  τη 
Βουλή  και  μάλιστα  αυτό  το  ε ίχα  θέσε ι  κα ι  στον  κ.  Βεν ιζέλο  και  ε ίπε  ότ ι . . . 
στη  ρητορική  του  λόγου  του  ας  πούμε.  Αυτό  θέλω  να  σας  πω,  ότι  δύο 
δεξαμενές  των  €10.000.000  από τον  Οκτώβριο  και  κοντεύει  να  μας πιάσει  ο  
άλλος Οκτώβριος και  ακόμη βλέπουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Χρυσόγελος  θα σας κάνε ι  μια ερώτηση.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Αναφέρθηκε  ότι  μάλιστα  ε ίχε  επιβληθε ί  και  ένα  πρόστιμο  €800.000  για 
καθυστέρηση  τη  στιγμή  που  δεν  ε ίχε  αποπληρώσει  το  Υπουργε ίο  τη  δική 
του  δόση.  Ισχύει  αυτό;  Δηλαδή  έχε ι  επιβληθε ί  στο  ναυπηγε ίο  λόγω  της 
καθυστέρησης άλλου υπουργε ίου τέλος πάντων;
Κος ΠΟΛΥΔΟΥΛΗΣ:
Ναι.  Πάλι  με  δ ιαγωνισμό  ε ίχαμε  πάρει  τα  τρ ία  πυροσβεστικά,  που  αυτά  τα 
τρία  -   επε ιδή  δεν  θέλω  να  σας  τρώω  χρόνο  γι '  αυτό  δεν  αναφέρθηκα  σε 
πάρα  πολλά,  πρέπει  να  καθίσουμε  εδώ  από  το  πρωί  και  να  φύγουμε  το 
βράδυ.  Τα  τρία  πυροσβεστικά  ήταν  να  γίνουν  έξ ι  γ ια  τους  Ολυμπιακούς 
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Αγώνες.  Λόγω  του  ότι  έδινε  το  Νεώριο  καλύτερη  προσφορά  επε ιδή 
ανθούσαμε.  

Σας  ε ίπαμε  τα  προηγούμενα  χρόνια  δεν  ήταν  η  Τουρκία.  Δεν  ε ίχε 
αναπτύξει  την  ναυπηγική της  βιομηχανία.  Και  επε ιδή ανθούσαμε τότε  ε ίχαμε 
τη  δυνατότητα  και  ήμασταν  καλύτεροι  στ ις  τ ιμές  που  δ ίναμε  σαν  Νεώριο 
παρόλο  που  ε ίμαστε  σε  απομακρυσμένη  περιοχή,  παρόλο  που  ε ίμαστε  σε 
νησιωτική  περ ιοχή.   Δουλεύαμε  με  άλλον  στόχο,  με  άλλο  ρυθμό  αυτοί  οι  
εργαζόμενοι  μέσα στο χώρο του ναυπηγείου.  

Αυτό  το  χρονικό  δ ιάστημα  επειδή  γ ινόμαστε  εμείς  δεν  το  παίρναμε. 
Το  λόγο  δεν  κάνει  τώρα  να  τον  λέμε.  Επειδή  δεν  το  χτύπαγε  το 
συγκεκρ ιμένο  ναυπηγε ίο,  ο  ¨ ”Ήφαιστος” ,  κα ι  δεν  έβγαινε  με ιοδότης,  ήταν 
και  ο  Λάτσης.  Ξαναδόθηκε.  Τελείωσαν  οι  Ολυμπιακοί  Αγώνες  τα  έξ ι  έγ ιναν 
τρία.  Στα  τρία  επάνω  που  πήγαμε  κα ι  ξαναδώσαμε  όλοι  μαζ ί  μας  ε ίπαν  ότι 
δεν  υπάρχε ι  προϋπολογισμός.  Έγινε  μια  μεγάλη  προσπάθεια  στο 
Υπουργείο  Εθνικής  Οικονομίας  και  τάχα  περάστηκε  στον  προϋπολογισμό. 
Εδόθη αυτή η  δουλειά.  

Η  δουλε ιά  όταν  ήρθε,  υποτίθεται  ότι   αυτό  το  πρόγραμμα  το  έδιναν 
για  να  στηρίξουν  το  ναυπηγείο.  Αυτή  η  δουλειά  ήταν  €14.000.000  να 
φτιάξουμε  τρ ία  πυροσβεστικά  σύγχρονα  από  τη  μηχανή,  τα  πάντα,  δηλαδή 
να  το  παραδώσουμε  με  το  κλε ιδί  στο  χέρι .  Γ ια  να  γ ίνε ι  όμως  αυτό  υπήρχε 
μια  σύμβαση  στην  οποία  μας  έδωσαν  ένα  10%  ή  10%  ή  20%  αν  θυμάμαι 
καλά.  Δεν  μπορείς με  ένα  20% να ολοκληρώσεις  τρ ία  πλοία που στην  ουσία 
τα  υλικά  που  θα  ανέβαιναν  επάνω  και  πέσαμε  και  μέσα  σ '  αυτήν  την 
δεδομένη  κρίση.  Λόγω  των  υλικών  μιας  κονσόλας  €100.000  κάποια  ετα ιρ ία 
που  ε ίχαμε  πάρει  και  τ ις  τρε ις  μηχανές  των  πυροσβεστικών  της  οφείλαμε 
€1.000.000.  Δεν  μας  έδινε  την  κονσόλα  αυτή  να  προχωρήσουμε  κα ι  να 
τελειώσουμε και  να παραδώσουμε κα ι  το  τρ ίτο πυροσβεστικό.  

Και  ήρθε και  επειδή καθυστέρησαν λες και  έχασαν τα δρομολόγια.  Και 
τα  δύο  ε ίνα ι  δεμένα  στο  Παλατάκι .  Ήρθαν  και  μας  ε ίπαν  ότι  καθυστερήσατε 
ένα  μήνα  σας  βάζουμε  και  πρόστιμο  €280.000.  Αυτό  θέλω  να  δείξω.  Τη 
στήριξη  που  θέλουν  να  δείξουν  σε  μια  βαριά  βιομηχανία  σε  ολόκληρο  το 
Αιγαίο.  Δηλαδή καταλαβαίνετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε.  Ποιος άλλος συνάδελφος θέλε ι ;
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Η ΔΕΗ σας έκανε διακανονισμό;
Κος ΠΟΛΥΔΟΥΛΗΣ:
Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε  Κόκκινε ,  μ ισό λεπτό σας παρακαλώ πολύ.  Να βάλουμε  μια διαδικασία 
γιατ ί  δεν  θα  τελειώσουμε  ποτέ.  Ο  κ.  Τζανακόπουλος.  Άλλος  θέλει  να  κάνει 
ερώτηση;  Έχετε  το λόγο  κύριε Τζανακόπουλε.
Κος ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
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Ευχαριστώ,  κύριε  Πρόεδρε.  Η  μέχρι  τώρα  συζήτηση  αν  κατάλαβα  καλά 
περιστρέφετα ι  γύρω  από  το  αν  ανατ ίθετα ι  κρατικές  δουλε ιές  στον  ναυπηγε ί 
ή  όχι  κα ι  με  ποιους όρους.  Εγώ όμως έχω μια άλλη  απορία κα ι  θα  ήθελα αν 
ε ίναι  δυνατόν  να  υπάρχε ι  κάποια  απάντηση  ε ί τε  από  τον  Πρόεδρο  των 
εργαζομένων ε ίτε από την  ιδ ιοκτησία.

Η ελληνόκτητη  ναυτ ιλ ία τροφοδοτεί  με  εργασία τα  ναυπηγεία  της  Άπω 
Ανατολής  κα ι  γε ιτον ικών  χωρών  ενώ  τα  ελληνικά  ναυπηγε ία  φυτοζωούν  κα ι 
φθίνουν.  Το  ερώτημα  μου  ε ίναι  αν  η  ιδ ιοκτησία  του  ναυπηγείου  έχε ι 
απαντήσε ις  σ '  αυτό  το  φαινόμενο.  Γ ιατί  χάνοντα ι  δουλειές ;  Και  γ ιατί  ο ι  
πλοιοκτήτες  ταξ ιδεύουν  σε  άλλες  χώρες  για  επισκευές  των  πλοίων;  Κι  αν 
έχουν  απασχολήσει  το  θέμα  αυτό,  ποια  ε ίνα ι  τα  αίτ ια  και  τ ι  μέτρα  έλαβε  η 
διοίκηση  για  να  θεραπευτούν  τα  τυχόν  υπάρχοντα  με ιονεκτήματα  σε  σχέση 
με άλλα ναυπηγεία;  Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  τον  κ .  Τζανακόπουλο.  Ποιος  θέλε ι  να  απαντήσει ;  Δεν  θα  σας 
απαντήσει  κάποιος.  Θα  . . .  στον  κ .  Περιφερε ιάρχη.  Είνα ι  δύσκολη  η 
απάντηση κύριε Τζανακόπουλε.
Κος ΠΟΛΥΔΟΥΛΗΣ:
Εγώ  δεν  έχω  πρόβλημα  να  απαντήσω,  επε ιδή  παρακολουθούμε  τα 
ζητήματα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ένα λεπτό.  Ο κ.  Περ ιφερειάρχης και  μετά.
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Φαντάζομαι  ότ ι  δεν  καλούνται  οι  εργαζόμενοι  να  απαντήσουν  στα 
ερωτήματα  του  κ.  Τζανακόπουλου.  Θα  έπρεπε  να  απαντήσει  η  δ ιο ίκηση. 
Μιλάμε  για  μια ιδ ιωτική  εταιρεία .  Όπως όλες  οι  ιδ ιωτικές ετα ιρείες ,  αυτό απ'  
ότι  φαντάζομαι υπονοε ίς ,  ότι  πρέπει  να γίνουμε ανταγωνιστικο ί .  

Και  βεβαίως  ε ίναι  αλήθε ια  ότ ι  ε ίναι  λυπηρό  που  η  ελληνική 
εφοπλιστ ική  ο ικογένεια  με  κομμάτια  300  παρακαλώ,  με  δ ισεκατομμύρια,  με 
εκατοντάδες  δ ισεκατομμύρια  παραγγελίες  στα  ναυπηγεία  Κορέας,  Ιαπωνίας 
ακόμα  κα ι  ευρωπαϊκά,  Νορβηγία.  Υπάρχει  ένα  θέμα.  Πολλές  φορές  λένε  ότι 
τα  μεροκάματα  στην  Άπω  Ανατολή  ε ίναι  φτηνά  και  άρα  ε ίναι  ένας  λόγος 
που προσελκύε ι .  

Όμως επε ιδή το  πρόβλημα αυτό ε ίναι  σύνθετο  γ ιατί  ε ίναι  κα ι  τράπεζες 
οι  οποίες  χρηματοδοτούν  κυρίως  αυτές  τ ις  διαδικασίες  κα ι  δεν  ε ίναι  τα 
ναυπηγεία  αυτά  καθ'  εαυτά.  Και  βεβαίως  η  μεγάλη  ανερχόμενη  δύναμη  που 
ε ίναι  η  Κίνα.  Είνα ι  σίγουρο  ότ ι  όταν  χρηματοδοτήσεις  και  εξασφαλίζε ις 
δουλειά  κα ι  κυρίως  την  απασχόληση  αυτών  των  πλοίων  για  10-15  χρόνια 
ε ίναι  σίγουρο ότι  και  τα  ναυπηγε ία της θα δουλέψουν.  

Όμως  εδώ  δεν  πρόκει τα ι  να  κάνουμε  και  δεν  πρέπει .  Οι  εργαζόμενοι  
ήρθαν  να  ζητήσουν  τη  στήριξη  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  και  βεβαίως 
με  συγκεκρ ιμένους  στόχους.  Κάτ ι  αντ ίστοιχο  έκανε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο. 
Κάτι  αντ ίστοιχο  θα  κάνουμε  και  εμε ίς ,  να  πιέσουμε  δηλαδή  προς  την 
κατεύθυνση  εκείνων  που   μπορούν  να  εξασφαλίσουν  έστω  προσωρινά  την 
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απασχόληση  στους  εργαζόμενους  μέσω  αν  θέλετε  αυτής  της  διαδικασίας, 
δηλαδή της κατασκευής των  δύο δεξαμενών.  

Και  εκεί  πιστεύω  ότ ι  πρέπει  η  απόφαση  του  Περιφερειακού 
Συμβουλίου  να  ε ίνα ι  τέτο ια  ούτως  ώστε  να  στε ίλουμε  ένα  μήνυμα  στην 
Κυβέρνηση  ότι  θέλουμε  να  βρεθε ί  τρόπος  προκειμένου  από  τα  τρία 
ναυπηγεία  τα  οποία  υπάρχουν  εδώ  και  επε ιδή  ο  Σκαραμαγκάς  έχει 
εξασφαλισμένη  απ'  ότι  φαίνετα ι  εργασία  μιας  κα ι  μιλάμε  για  πολυεθνική  και 
κυρίως  γ ια  την  ανάληψη  να  κατασκευάσει ,  έχε ι  δηλαδή  έργο  να  επιτελέσει . 
Η  Ελευσίνα  κα ι  το  Νεώριο  ε ίναι  στον  ίδ ιο  όμιλο  άρα  σημαίνει  όπου  πάρει  η 
εταιρεία  το  έργο  θα  πρέπει  αντ ιστοίχως  επε ιδή  το  σημείο  το  ευαίσθητο 
ε ίμαστε  εμε ίς ,  ο  κ .  Ταβουλάρης  αν  πάρε ι  αυτό  το  έργο,  το  έργο  αυτό  να  το 
δώσει  στο  Νεώριο.

Όμως  ξέρετε ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  κ ι  εγώ  τουλάχιστον  έχω 
τοποθετηθεί  και  ε ίπα  ότι  πρέπει . . .  εκμεταλλευόμενοι  το  Νότιο  Αιγαίο 
προσπορίζουν  κα ι  κέρδη,  καλό  θα  ε ίναι  αυτές  ο ι  εταιρείες  να  τους  γίνε ι  μια 
σύσταση.  Κι  αν  δεν  ε ίναι  σύσταση  να  το  ζητήσουμε  εμείς  σαν  Περιφερε ιακό 
Συμβούλιο όταν έρθε ι  η  ώρα των  επισκευών να επισκευαστούν στο Νεώριο. 

Το  δεύτερο  ε ίναι  τα  πλοία  τα  οποία  επιδοτούντα ι  από  τον  κρατικό 
κορβανά  προκειμένου  να  εξυπηρετήσουν  τ ις  άγονες  γραμμές  στο  Νότιο 
Αιγαίο.  Τα  πλοία  αυτά  υποχρεωτικά  τώρα  πια,  ενώ  στο  πρώτο  ε ίναι 
σύσταση  και  παράκληση,  εν  πάση  περιπτώσει  α ίτημα.  Το  δεύτερο  ε ίναι 
απόφαση  ότι  από  τη  στιγμή  που  επιδοτείστε  να  εξυπηρετε ίτε  το  Νότιο 
Αιγαίο  και  βεβαίως επιβιώνετε  από τ ις  επιδοτήσεις,  θα  πρέπει  υποχρεωτικά 
οι  συντηρήσεις  σας να γίνονται  στο  Νεώριο.  

Το τρ ίτο ε ίναι  αυτό που ε ιπώθηκε  προηγουμένως,  εάν κα ι  κατά πόσον 
υπάρχε ι  δυνατότητα  να  ναυπηγηθούν  πλοία  τα  οποία  θα  εξυπηρετούν  τ ις 
άγονες  γραμμές  και  αν  υπάρχει  τέτο ια  διαδικασία  να  διερευνηθε ί . 
Φαντάζομαι  ότ ι  έχουν  γίνε ι  πολλές  απόπειρες  πολλές  φορές  αλλά  δεν 
έχουμε  καταλήξε ι  κάπου,  αν  θέλετε  να  ερμηνεύσουμε  σωστά  την  κ .  Hubner 
πριν  τέσσερα  χρόνια  που  ε ίπε  ότ ι  να ι ,  υπάρχε ι  αυτή  η  δυνατότητα  να 
ναυπηγηθούν πλοία.

Και  το  άλλο  που ε ιπώθηκε  κα ι  αν  θέλετε  ε ίνα ι  σωστό  και  βεβαίως εκεί 
απευθύνεται  κυρίως  στην  διοίκηση  του  Νεωρίου,  ε ίναι  ότι  πρέπει  να 
ψάξουμε εναλλακτ ικές λύσε ις ,  χρήσεις των  εγκαταστάσεων του Νεωρίου.  

Και  μ ία  τέτο ια  χρήση  θα  μπορούσε  να  ήταν  όντως,  επε ιδή  μιλάμε  για 
ΑΠΕ,  να  δούμε  εάν  το  Νεώριο  βάσει  μ ιας  μελέτης  που  μπορεί  να  γίνε ι  αν 
μπορεί  να προσαρμοστεί  στην  παραγωγή των  μέσων και  των   υλικών,  όπως 
ε ιπώθηκε  και  έτσι  ε ίναι ,  ο ι  πυλώνες  ε ίναι  μια  λύση  κα ι  απ'  ότι  τουλάχιστον 
ε ίχα  συζητήσε ι  με  τη  δ ιο ίκηση  μπορεί .  Όπως  επίσης  και  τα  φωτοβολτα ϊκά 
τα  οποία  έχουν  μεταλλικά  σκέλη  και  στοιχεία .  Θα  μπορούσε  και  εκε ί  να 
δούμε αν μπορεί  να εκμεταλλευτε ί .  

Και  το  τρί το,  αυτό  που  συζητούσαμε  προηγουμένως  κα ι  λέγαμε  ότι 
πρέπει  να  υπάρξουν  μαούνες,  φορτηγίδες,  ο ι  οποίες  να  μετακινούν  τα 
ανακυκλώσιμα  υλ ικά  από τα  48  νησιά  προς  κάποιες  κατευθύνσεις  ε ίτε  προς 
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τη  Ρόδο  ε ί τε  σε  ένα  άλλο  κέντρο  ε ί τε  προς  τον  Πειραιά.  Μήπως  και  εκε ί 
μέσω  του  προγράμματος  αυτού  θα  μπορούσαμε  να  πάμε  στη  διαδικασία  να 
συζητήσουμε την  κατασκευή αυτών των  φορτηγίδων στο Νεώριο.

Και  το  τελευταίο  που  θέλω  να  πω  ήταν  ότι  μέσα  στα  πλαίσ ια  αν 
θέλετε  της  διερεύνησης  που  ε ίχαμε  για  την  ναυπήγηση  κάποιων  ε ιδικών 
σκαφών  τα  οποία  εφόσον  έχουμε  το  ΟΚ  να  προχωρήσουμε  στ ις  ε ιδικές 
δράσεις  γ ια  το  Αιγα ίο,  γ ια  τη  μεταφορά   δηλαδή  των  κινητών  μονάδων 
ΚΤΕΟ,  των  κινητών  μονάδων  σφαγείων  και  γ ιατ ί  όχι  τα  δύο  κινητά  πλωτά 
κέντρα υγείας.  

Θα  μπορούσε  να  ήταν  μια  πρόταση  η  οποία  θα  έπρεπε  να  εξεταστε ί  
και  αυτό  ε ίχα  πει  κα ι  στον  δ ιευθύνοντα  σύμβουλο  του  Νεωρίου  αν  υπάρχε ι ,  
γ ιατ ί  φαντάζομαι  ότι  έχουν  κα ι  ναυπηγικό  τμήμα  το  οποίο  τους  ε ίχαμε  πει 
να  εξετάσουν  κα ι  να  μας  φέρουν  μια  πρόταση,  αν  θα  μπορούσαμε  δηλαδή 
να  πάμε  στα  πλωτά  κέντρα  υγείας  όπως  έχουμε  το   δελφίν ι  το  οποίο  έχε ι 
φάε ι  τα  ψωμιά  του.  Είναι  37  χρόνων  και  άρα  θα   αποσυρθε ί .  Αν  θα 
μπορούσε  να  αντικατασταθεί  το  δελφίνι  με  ένα  άλλο  σκάφος  υγειονομική  το 
οποίο να μπορούσε να εξυπηρετήσει  τα νησιά.  

Και  βεβαίως  επειδή  μιλούσαμε  γ ια  το  Νότιο  Αιγαίο  θα  έπρεπε  αυτή  η 
δραστηριότητα  να  επεκταθεί  κα ι  στ ις  Κυκλάδες,  πρέπει  να  ξέρετε  ότ ι  ήδη 
έχει  περάσει  στον  νόμο  για  την  ηλεκτρονική  δ ιακυβέρνηση  η  διάταξη  όπου 
μας  δ ίνε ι  το  δ ικαίωμα  κα ι  επίσημα  να  μπορούμε  να  προσφέρουμε 
πρωτοβάθμιες υπηρεσίες  υγείας στον  χώρο το  δ ικό μας.

Λέω  λοιπόν  ότι  αυτές  ε ίναι  κάποιες  προτάσεις  που  πρέπει  π ια  να 
καθίσουμε  να  τ ις  συζητήσουμε  πολύ  πιο  αναλυτικά  και  βεβαίως  να  έχουν 
και  την  απαραίτητη  επιστημονική  και  τεχνική  τεκμηρίωση.  Αλλά αυτά ε ίναι  η 
συνέχε ια .  Αυτό  που  πρωτεύει  ε ίναι  να  πάρουμε  μια  απόφαση  να  πιέσουμε 
και  εμε ίς  όπως  φαντάζομαι  πιέζε ι  όλη  η  κοινωνία  προκε ιμένου  τουλάχιστον 
αυτές οι  δύο δεξαμενές να μείνουν στο Νεώριο.  

Γ ια  τα  άλλα,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  ήδη  το  έχω  κάνει ,  ήδη  έχουμε 
δεσμευτεί  ότ ι  από τη  στιγμή  που θα  πάρουμε  εμε ίς  την  αρμοδιότητα  και  την 
ευθύνη  της  ενδοεπικοινωνίας  όπου  υπάρχουν  αρκετά  πλοία  τα  οποία 
εξυπηρετούν,  εκεί  θα  επιβάλλουμε  αν  θέλετε  στ ις  ετα ιρείες  αυτές  να 
συντηρούνται  στο  Νεώριο.

Και  να  σας  πω  και  κάτι  ευχάριστο.  Ήδη  σε  συζήτηση  που  ε ίχαμε  με 
τον  κ .  Σπανό  που  έχει  τα  δύο  catamaran δεσμεύτηκε  ότι  θα  τα  συντηρήσει 
στο  Νεώριο.  Και  ε ίναι  κάτι  σημαντικό.  Όπως  και  ο  κ .  Λαουμτζής  ο  οποίος 
ούτως ή άλλως έρχεται .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  τον  κ .  Περιφερειάρχη.  Εγώ θα ήθελα  να  πω στον  κ.  Γρυπάρη 
αν  υπάρχε ι  κάποιο  ψήφισμα  ή  κάτ ι .  Θα  σας  δώσω  το  λόγο.  Λοιπόν,  ο  κ .  
Δαδάος και  συνεχ ίζουμε.
Κος ΔΑΔΑΟΣ:
Πραγματικά  κανείς  δεν  μπορεί  να  αμφισβητήσει  τ ις  προθέσεις  του  κ.  
Περιφερε ιάρχη.  Όσα  όμως  ακούσαμε  έχουν  μακροπρόθεσμο  χαρακτήρα, 
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έχουν  δηλαδή  έναν  ορ ίζοντα  πολύ  μακριά.  Εάν  φτάσουμε  μέχρι  εκε ί  που 
λέτε  το Νεώριο δεν  θα υπάρχε ι .  

Μίλησε  ο   εκπρόσωπος  των  εργαζομένων  για  τον  Ιούνιο  ότ ι  θα 
ανοιχτε ί  ο  δ ιαγωνισμός.  Με  συγχωρείτε  πάρα  πολύ.  Πεί τε  ότ ι  άνοιξαν  το 
διαγωνισμό  και  έβγαλε  σαν  μειοδότη  το  άλλο  ναυπηγείο.  Το  πρόβλημα 
αυτομάτως  έχε ι  μεγαλώσει .  Μιλάμε  γ ια  βραχυπρόθεσμες  λύσε ις ,  τ ι  μπορεί 
να  κάνε ι  το  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο.  Τώρα  να  καθίσουμε  να  βγάλουμε  ένα 
ψήφισμα  σε  10  γραμμές  κα ι  12  γραμμές  δεν  πιστεύω  ότ ι  ε ίναι  ένας  λόγος 
πίεσης προς την  Κυβέρνηση.  

Άλλωστε  ο  βουλευτής  του  Κυβερνώντος  κόμματος  ήταν  πάρα  πολύ 
σαφής.  Εμείς  λέε ι  στηρ ίζουμε  τη  νομιμότητα.  Μα  και  εμείς  εδώ  τη 
νομιμότητα  στηρίζουμε.  Θέλουμε  όμως  και  δ ιερωτώμεθα:  η  νομιμότητα 
διατηρήθηκε  διαχρονικά;  Δηλαδή  πάμε να  εφαρμόσουμε τη  νομιμότητα μόνο 
στο  Νεώριο;   Εμε ίς  ε ίμαστε  υπέρ  της  νομιμότητας  κα ι  δεν  θα  πούμε  μια 
κουβέντα  παραπάνω  από  αυτή  που  πρέπει  να  πούμε,  διότι  πράγματι  θα 
θεωρηθούμε ότ ι  προσπαθούμε να ευνοήσουμε  τη  συγκεκρ ιμένη επιχείρηση.  

Αυτό που πρέπει  να συζητήσουμε  αυτή τη  στ ιγμή ε ίναι  πως μπορούμε 
να  δρομολογήσουμε  ορισμένα  πράγματι  ώστε  να  πιέσουμε  πραγματικά.  Το 
να βγάλουμε ένα ψήφισμα δεν  ξέρουμε που θα πάει  αυτό το ψήφισμα,  ποιος 
θα  το  παραλάβει  αυτό το  ψήφισμα και  τ ι  κατάληξη  θα  έχε ι  αυτό το  ψήφισμα. 
Και  γνωρίζουμε όλοι  όλα τα ψηφίσματα ξέρουμε που πάνε.  

Απλώς,  αν  μπορούμε  να  κάνουμε  μια  επιτροπή  μεταξύ  εργαζομένων, 
διοίκησης  και  αν  υπάρχει  η  δυνατότητα  αυτή,  γ ιατί  αν  δεν  υπάρχε ι  νομική 
κάλυψη
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Κύριε  Δαδάο,  μου  επιτρέπετε;  Αυτό  το  ζήτημα  τέθηκε  στον  ίδ ιο  τον 
Πρωθυπουργό  όταν  ήρθε  εδώ.  Το  έθεσα εγώ στον  κ.  Βενιζέλο.  Μάλιστα  τον 
συνάντησα  στη Ρόδο  μόνο  γι '  αυτό.  Το ξέρε ι  ο  κ .  Ρήγας κα ι  ο  κ .  Μπεγλίτης.  
Το  ξέρουν  όλοι .  Ξέρουν  αν  θέλετε  την  κατάσταση  που  βρίσκετα ι  σήμερα  το 
Νεώριο.  Άρα  δηλαδή  το  να  συγκροτήσουμε  μια  επιτροπή  να  ξαναπάμε  να 
δούμε  τον  Πρωθυπουργό,  τον  Υπουργό,  τον  Υφυπουργό  κλπ  δεν  έχε ι 
νόημα.

Αν  θα  βγάλουμε  μια  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  ε ίναι 
περισσότερο  να  το  δώσουμε  στην  δημοσιότητα  ότ ι  το  Περ ιφερειακό 
Συμβούλιο  ομόφωνα  αποφάσισε  κα ι  ζητάμε  να  παραμείνει  εν  ζωή  το 
Νεώριο,  να  στηριχτε ί  το  Νεώριο.  Αυτή  την  απόφαση  θα  πάρουμε.  Όλα  τα 
άλλα τώρα να  κάνουμε  επιτροπή,  να   ξαναπάμε κλπ από τη  στ ιγμή που έχει 
φτάσει  στο  υψηλότερο επίπεδο.  

Και  λέω  και  κάτ ι  άλλο.  Μακάρι  κα ι  όλα  τα  κόμματα  μαζ ί  να  βγάλουν 
μια  απόφαση  και  να  πουν  ότ ι  ναι ,  στηρίζουμε  αυτή  την  προσπάθεια  κα ι  
πρέπει  το  Νεώριο.  Θα ήταν κ ι  αυτό προς τη θετική κατεύθυνση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ.  Ζωγραφίδης.
Κος ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ:
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Κύριε  Πρόεδρε,  απ'  ότι  κατάλαβα  το  Νεώριο  ε ίναι  μ ια  ιδ ιωτική  επιχείρηση. 
Η επιχείρηση γ ια  την  οποία μιλάμε  ε ίναι  μια ιδ ιωτική  επιχείρηση και  σήμερα 
ζούμε  σε  ένα  σκληρό  οικονομικό  περ ιβάλλον  όπου  πρέπει  να  ε ίσαι 
ανταγωνιστ ικός για να πάρεις δουλε ιές.  Αυτό ε ίναι  ξεκαθαρισμένο.  

Από  την  άλλη  μεριά  ποιος  δεν  πονεί  γ ια  τόσους  ανθρώπους 
Συριανούς  που  θα  χάσουν  τη  δουλε ιά  τους  ή  σήμερα  έχουν  αυτήν  την 
αγωνία;  'Όλοι  μας.  Όλοι  μας στεναχωριόμαστε.

Τ ι  πρέπει  να  γίνε ι ;  Οι  απευθε ίας  αναθέσεις  στερούνται  νομιμότητας. 
Αυτά  που  ε ίπε  ο  Περιφερειάρχης  εδώ  ε ίναι  γ ια  να  χαϊδέψει  αυτ ιά  κα ι  να  μη 
χάσει  τους  φίλους  που  τον  ψηφίζουν.  Αυτά  δεν  ε ίναι  σοβαρά  πράγματα 
αυτά  που  ακούστηκαν.  Εγώ  λέω  να  πει  στην  Κυβέρνηση  στην  οποία  ε ίναι 
φίλα  προσκε ίμενος  να  μειώσει  τ ις  ασφαλιστ ικές  ε ισφορές,  οι  οποίες  όπως 
ακούσατε ε ίνα ι το 60-65% του μισθού τους.  Αυτά μπορεί  να τα κάνει .  

Αυτά  περιλαμβάνονται ,  κύριοι ,  στο  νέο  πρόγραμμα  που  ο  Αντώνης 
Σαμαράς  στο  Ζάππειο  το  ε ίπε.  25%  τουλάχιστον  μείωση  των  ε ισφορών. 
Μείωση  της  φορολογίας.  Αν  αυτά  επιτευχθούν  –  επιτρέψτε  μου  κύριε 
Πρόεδρε  και  μη  χαμογελάτε  γ ιατί  θα  αρχίσω  να  χαμογελάω  όταν  κι  εσε ίς 
τοποθετείστε .  Είνα ι  σοβαρά αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Ζωγραφίδη ολοκληρώστε.
Κος ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ:
Κύριε  Πρόεδρε,  δεν  έρχομαι  γ ια  να  μιλάω ένα  λεπτό από τη  Ρόδο,  γ ιατ ί  δεν 
θα ξανάρθω.  Δεν  ε ίμαι γλάστρα.  Σας το  ε ίπα κα ι  άλλη φορά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Σας  ε ίπα  και  ο ι  άλλοι  Περ ιφερειακοί  Σύμβουλοι  δεν  ε ίναι  γλάστρες. 
Μπορούν να ζητήσουν το  λόγο όλοι  και  να μιλάνε.
Κος ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ:
Κύριε  Πρόεδρε,  θα  μ '  αφήσετε;  Κύριε  Πρόεδρε,  καταρχάς  πρέπει  να  πω ότι  
όσες  φορές  έχω  έρθει  στη  Σύρο  διακόπτετε  τον  ε ιρμό  των  λόγων  μου  και 
μάλιστα με απαράδεκτο τρόπο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έχετε τρία λεπτά.
Κος ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ:
Δεν  θα το  δεχτώ.  Θα σας καταγγε ίλω και  άλλη  φορά εγγράφως.  Επειδή έχω 
υπηρετήσει  την  εργατ ιά  35  χρόνια  δεν  δέχομαι  μαθήματα  και  ευαισθησίες 
γ ια τους εργάτες.  

Να πε ίτε  λοιπόν  στην  Κυβέρνηση  σας που έχε ι  ξεσκίσει  όλα  τα  φύλλα 
της  εργατικής  νομοθεσίας  να  επαναφέρει  μερ ικά  απ'  αυτά  τα  φύλλα,  να 
με ιώσει  τα  ασφάλιστρα  των  εργατών,  να  μειώσει  την  φορολογία  κα ι  τότε  θα 
έρθουν  δουλειές .  Με  ευχολόγια  και  θα  επιβάλλουμε  και  θα  συστήσουμε  κλπ 
χαϊδεύουμε  αυτιά  γ ια  να  παίρνουμε  την  ψήφο  αυτών  των  ανθρώπων  που 
κάθε  μέρα  μέσα  στα  σίδερα  κα ι  μέσα  στην  βρωμιά  ε ίναι .  Αυτή  ε ίναι  η 
σκληρή  πραγματικότητα.  Θα  γίνουμε  ανταγωνιστικο ί ;  Αλλ ιώς  λέμε  ψέματα 
ξανά στον  ελληνικό  λαό.  Αυτά έχω να πω.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε.  Ποιοι  να  γ ίνουν  ανταγωνιστικο ί  δεν  κατάλαβα.  Τα 
ναυπηγεία;  Πολύ  ωραία,  συμφωνούμε.  Ο  κ.  Αντ ιπεριφερειάρχης.  Εγώ;  Δεν 
το  ε ίπε  σε  μένα.  Σε  σας  το  ε ίπε.  Λοιπόν  τελείωσε.  Η  κ.  Καφαντάρη  να 
ακούσουμε την  άποψη της.
Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Να τα λέτε  με τρόπο αυτά γ ιατί  μας τραυματίζετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κυρία  Καφαντάρη,  σας  παρακαλώ  πολύ  να  ολοκληρώσουμε.  Το  θέμα  ε ίναι 
σοβαρό,  δεν  ε ίνα ι  μόνο  ένα  νησί .  Και  γ ια  εθνικούς  μας  λόγους  πρέπει  να 
υπάρχε ι αυτό το  ναυπηγε ίο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Εγώ  ήθελα  να  απευθυνθώ  στον  πρόεδρο  των  εργαζομένων  γ ια  μ ια  φορά 
ακόμα.  Γνωριζόμαστε.  Έχουμε  κάνε ι  και  πάρα  πολλές  συζητήσεις  εδώ  και 
αρκετό  καιρό.  Ξέρει  τ ις  απόψεις  μας,  ξέρει  ότι  ε ίχαμε  προε ιδοποιήσε ι  τους 
εργαζόμενους  για  όλη   αυτήν  την  έκβαση.  Και  βεβαίως  ο ι  μόνοι  ίσως  που 
δεν νοιώθουμε καμία έκπληξη ε ίμαστε εμείς.  

Θυμόσαστε  ότ ι  σας  ε ίχαμε  πε ι  ότι  αυτά  συμβαίνουν  δυστυχώς  στην 
ελεύθερη  αγορά,  που  μόνο  ελεύθερη  δεν  ε ίναι .  Θυμόσαστε  ότι  κάναμε 
εκτενείς  συζητήσεις  γ ια  το  λόγο  του  εργαζομένου  κα ι  το  ρόλο  του 
επιχειρηματία ,  ότ ι  ε ίναι  δύο πολύ  διαφορετ ικο ί  ρόλοι  που όταν μπαίνει  στην 
περιπέτε ια  ο  εργαζόμενος  να  παλεύε ι  γ ια  τα  “συμφέροντα”  του 
επιχειρηματία ,  το  μόνο  που  παθαίνε ι  ε ίναι  να  αυτοπαγιδεύετα ι  σε  μια 
διαδικασία καταδικασμένη,  αποτυχημένη εκ  των  προτέρων.  

Αποδεικτ ικά  στοιχε ία  έχουμε  πάρα  πολλά  από  τ ις  πολιτ ικές  που 
ακολουθούνται .  Σας  θυμίζω  κάτι  που  σίγουρα  ξέρετε  ότι   έχουν  δ ιακρατικά 
υπογράψει  Ελλάδα  με  Κίνα  την  επιδότηση  5  δις  στους  εφοπλιστές  γ ια  να 
χτίζουν  τα  καράβια  τους  στην  Κίνα.  Ότι  ο  Louis  όπως  λέγαμε  πριν  αντ ί  να 
υποχρεώνετα ι  σε κάποια πράγματα όπως ένας στόλος  ας πούμε.  

Ο  ελληνόκτητος,  ελληνικών  συμφερόντων  για  την  ακρ ίβεια ,  στόλος 
ε ίναι  πρώτος  στον  κόσμο  με  τεράστια  διαφορά  από  τον  δεύτερο.  Μόνο  τ ις 
επισκευές  τους  να  υποχρεωνόντουσαν  να  κάνουν  στη  χώρα  θα 
χρειαζόντουσαν  άλλα  τόσα  ναυπηγε ία  από  τη  χώρα  όλα  με  τριπλάσιου 
εργαζόμενους.  

Καταλαβαίνετε  λοιπόν  ότ ι  η  ελεύθερη  αγορά  δεν  ε ίνα ι  καθόλου 
ελεύθερη  κα ι  ε ίναι  εκ  δ ιαμέτρου  αντ ίθετα  τα  συμφέροντα  των  εργαζομένων 
από  τα  συμφέροντα  της  “ελεύθερης  αγοράς. ”  ανταγωνισμός  σημαίνει  αυτό 
που ζε ίτε.  

Άρα  λοιπόν  αν  ο  εργαζόμενος  δεν  μπορεί  να  δε ι  ότι  σε  ένα 
οικονομικό  σύστημα  το  οποίο  βρίσκετα ι  στο  ιστορικό  του  τέλος  κα ι  δεν  έχε ι  
τη  δυνατότητα  να  κάνε ι  ελ ιγμούς  να  κάνει  ελ ιγμούς  όπως  έκανε  10  και  20 
χρόνια  πριν,  αλλά  φτάνε ι  να  καταστρέφει  παραγωγικές  δυνάμε ις ,  κα ι 
παραγωγικές  δυνάμε ις  δεν  ε ίνα ι  μόνο  ο ι  εργαζόμενοι  που  καταστρέφει  και 
τους  πετάει  στην  ανεργία  κατά  εκατομμύρια,  γ ιατί  δεν  μιλάμε  μόνο  για  τη 
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χώρα  μας,  αλλά  παραγωγικές  δυνάμε ις  ε ίνα ι  ακόμη  κα ι  επιχειρήσε ις  μέρος 
του  κεφαλαίου  που  στη  δοσμένη  στ ιγμή  δεν  εξυπηρετούν  τα  μονοπωλιακά 
συμφέροντα.

Άρα  το  μόνο  που  μπορεί  να  βοηθήσει  τους  εργαζόμενους  στην 
πραγματικότητα  ε ίνα ι  το  να  συνταχτούν  με  τους  υπόλοιπους  εργαζόμενους 
ανέργους  με  το  λαό  τον  υπόλοιπο  και  να  δ ιεκδικήσουν  το  αυτονόητο.  Και 
ποιο  ε ίναι  το  αυτονόητο  το  οποίο  βεβαίως  σημαίνει  αλλαγή  ο ικονομικού 
συστήματος.  Δεν  μπορεί  στην  ελεύθερη  αγορά  να  διαμορφωθεί ,  που  ε ίνα ι 
αυτό  που  λέμε  εμε ίς  ναυπηγοεπισκευαστικό  φορέα  δημόσιο  με  κοινωνικό 
έλεγχο  κα ι  στη  διαχείρ ιση  με  κεντρικό  σχεδιασμό  που  θα  συνδέει  τ ις 
πολιτ ικές  της  ναυσιπλοΐας  και  της  χαλυβουργίας  ώστε  να  μπορεί  να 
αναπτύσσετα ι ,  να  καλύπτει  τ ις  ανάγκες  όλες  κα ι  των  εργαζομένων  αλλά  και 
τ ις  παραγωγικές  ανάγκες  της  χώρας.  Και  έτσ ι  να  αναπτύσσεται  όλη  η 
κοινωνία όχι  να υποβαθμίζεται  κα ι  να καταστρέφεται .

Αν  λοιπόν  εσε ίς  βλέπετε  μόνο  το  δ ικό  σας  κομμάτι ,  έχετε  μπει  χρόνια 
τώρα  στην  δ ιαδικασία,  δεν  το  λέω  κακοπροαίρετα,  αλλά  ουσιαστικά  κάνετε 
τον  manager  της  επιχείρησης  θεωρώντας  ότι  έτσι  θα  σώσετε  τ ις  δουλειές 
σας.  Αυτή  τη  στιγμή  σας  αποδε ικνύεται  μπροστά  στα  μάτια  σας  ποια  ε ίναι 
τα  αποτελέσματα που σας λέγαμε,  όπως ε ίπα πριν.  

Εμείς  με  όλες  μας  τ ις  δυνάμε ις  θέλουμε  να  στηρίξουμε  το  να  μην 
κλείσε ι  το  Νεώριο.  Αυτό  παλεύουμε  μαζί  σας  εδώ  και  χρόνια  πια.  Απλώς 
δεν  έχουμε  αυταπάτες  και  σας  καλούμε.  Μακάρι  όπως  μπορεί  να  στηριχτε ί  
το  Νεώριο  να  με ίνε ι  ανοιχτό.  Και  όχ ι  μόνο  το  Νεώριο  αλλά  κα ι  το 
Σκαραμαγκά.  Όλα  τα  έχουν  διαλύσει .  Και  της  Ελευσίνας.  Δεν  θα  μείνε ι  
όρθιο  τ ίποτα.  Αλλά  με  όλους  τους  εργαζόμενους  στην  ανατροπή  των  αιτ ιών 
γιατ ί  α ιτ ία  όλων  αυτών  δεν  ε ίναι  ο  καλύτερος  ή  ο  χειρότερος  ανταγωνιστής.  
Είναι  το ίδ ιο το οικονομικό σύστημα.  Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θα το  αλλάξουμε  το  σύστημα,  θα  δούμε.  Σ ιγά-σιγά  αλλάζει .  Ξέρετε  κάτι ;  Θα 
ψάχνετε  λ ίγο  μια  σοσιαλιστική  χώρα  στη  γη  κα ι  δεν  θα  τη  βρ ίσκετε .  Πολύ 
φοβάμαι .  Καθίστε  σας  παρακαλώ.  Έχουμε  κουραστε ί .  Δεν  έχετε  το  λόγο 
καθίστε  κάτω σας παρακαλώ.  Ο κ.  Χρυσαφίδης.
Κος ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ:
Σήμερα  συζητάμε  αυτό  το  θέμα  και  καλώς  το  συζητάμε  γ ιατί  προφανώς 
μόνο  ο ι  διαρκείς  Μαυρογιαλούρικες  υποσχέσε ις  και  δεσμεύσεις  εκ  μέρους 
των  κυβερνητ ικών  στελεχών  ούτε  θέσεις  εργασίας  διασφαλίζουν  ούτε 
ουσιαστικές  πολιτ ικές  ανάπτυξης  της  ναυπηγικής  βιομηχανίας  προωθούν. 
Καλές  βέβαια  ε ίναι  ο ι  επισκευές  πυροσβεστικών  σκαφών  ή  πλωτών 
δεξαμενών κα ι  βέβαια να γ ίνουν,  αλλά αυτό προφανώς δεν  φτάνε ι .  

Η  λύση  δεν  μπορεί  να  δοθεί  μέσα  από  κοντόφθαλμους  σχεδιασμούς 
άμεσης  μεν  βραχύβιας  απόδοσης  κα ι  αποτελεσματικότητας  δε,  αλλά  μόνο 
μέσα  από  ένα  συνολικό  σχεδιασμό  ανασυγκρότησης  και  παραγωγικής 
ανάπτυξης της ναυπηγικής  β ιομηχανίας της χώρας.  
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Πρόσφατες  δηλώσεις  κοινοτ ικών  στελεχών  η  ΕΕ  θα  μπορούσε  να 
χρηματοδοτούσε  κατασκευή  πλοίων  εφόσον  υπάρξουν  κοινοπρακτικά 
σχήματα  με  συμμετοχή  του  Ελληνικού  Δημοσίου  κα ι  μην  ξεχνάμε  ότι  και  τα  
ΝΠΔΔ ε ίναι  Ελληνικό  Δημόσιο.  
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Να  σε  βάλω  επικεφαλής  εσένα  να  προχωρήσει  το  πρόγραμμα  κι  εγώ  σε 
στηρίζω.
Κος ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ:
Εγώ δεν  ε ίμαι στην  πλειοψηφία.
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Δεν υπάρχε ι πρόβλημα,  αρκε ί  να θέλε ις .
Κος ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ:
Στα  πλαίσ ια  βέβαια  ενός  εθνικού  και  περ ιφερειακού  σχεδιασμού  κάτι  το 
οποίο  θα  συνέβαλε  καθοριστ ικά  και  στα  κρίσ ιμα  προβλήματα  της 
ακτοπλοΐας.  Υπήρξε  τέτοια  διεκδίκηση  για  το  Νεώριο  κα ι  άλλα  ναυπηγε ία ; 
Και  βέβαια  όχι .  Το  κυβερνητικό  έλλε ιμμα  σχεδιασμού  αποδεικνύεται  γ ια  μ ια 
ακόμη  φορά  όπως  και  απουσία  πολιτ ικής  βούλησης  να  συγκρουστεί  με  τα 
όποια  εφοπλιστ ικά  συμφέροντα  βάζοντας  μπροστά  το  δικα ίωμα  συνεργασία 
και  την  ανάπτυξη του τόπου.

Η  στήριξη  μας  προς  τους  εργαζόμενους  του  Νεωρίου  Σύρου  ε ίναι 
δεδομένη.  Είνα ι  βέβαιο  πως  ο ι  αγώνες  των  εργαζομένων  αν  έχουν  τη  δ ική 
μας  ουσιαστική  συμπαράσταση  αλλά  και  των  άλλων  φορέων  της  περ ιοχής 
θα  ε ίναι  καθοριστ ική  γ ια  το  μέλλον  του  ναυπηγείου  κα ι  τον  πολύπλευρο 
ρόλο του στην  ανάπτυξη της περιοχής μας.

Ορισμένες  ιδέες  σας,  κύρ ιε  Περιφερειάρχη,  πραγματικά  ήταν 
ενδιαφέρουσες  και  συμφωνώ  μαζί  σας.  Προτείνω  άμεση  ενέργε ια .  Είχαμε 
πριν  από  τον  κ .  Πολυδούλη  κραυγή  αγωνίας  ότ ι  αύριο  θα  πάνε  να  τους 
κόψουν  το  ρεύμα.  Αύριο  το  πρωί  να  τηλεφωνήσετε  στο  δ ιο ικητή  της  ΔΕΗ, 
έχετε  τρόπους  πίεσης,  να  του  πεί τε  ότι  μέχρι  τουλάχιστον  το  άνοιγμα  των 
προσφορών  να  μην  προβούν  σε  καμία  ενέργε ια  ούτε  να  απειλούν  με  αυτό 
τον  τρόπο.  

Κατά  τα  άλλα  συμπαραστεκόμαστε  αμέρ ιστα  στον  αγώνα  των 
εργαζομένων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  τον  κ .  Χρυσαφίδη.  Ένα  λεπτό  κύριε  Πρόεδρε  να 
ολοκληρώσει ,  ο  κ .  Χρυσόγελος έχει  το  λόγο.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Πράγματι  ε ίμαστε  σε  πολύ  οριακή  κατάσταση,  τα  έχουμε  συζητήσει  κα ι 
αρκετούς και  με  το σωματε ίο κα ι  με  την  ιδ ιοκτησία του Νεώριο.  

Αυτό  που  νομίζω  ότι  χρε ιάζεται  πολύ  άμεσα  ε ίναι  να  υπάρχε ι 
πίστωση  χρόνου  για  να  μπορούν  να  γ ίνουν  αλλαγές  που  να  αποδώσουν 
μεσοπρόθεσμα,  δηλαδή  ο ι  άμεσες  κινήσε ις  νομίζω  ότ ι  ε ίναι  η  ρύθμιση  των 
ασφαλιστικών  ε ισφορών.  Έχει  γ ίνε ι  άπειρες  φορές  και  χαριστ ικά  ενώ  αυτό 
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είναι  κάτ ι  το οποίο μπορεί  να γίνε ι  σε μια εποχή οικονομικής κρ ίσης.  Γ ίνετα ι 
γ ια πολύ πιο αστε ίες περ ιπτώσεις.  

Εδώ  ε ίναι  νομίζω  σημαντικός  ο  κοινωνικός  στόχος  κα ι  θα  πρέπει   το 
Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  να  βγάλε ι  μ ια  απόφαση  που  να  ζητάε ι  τη  ρύθμιση 
των  ασφαλιστικών  ε ισφορών.  Εδώ  η  χώρα  έχε ι  μπει  σε  καθεστώς  πως  το 
λένε  τέλος  πάντων.  Επομένως  ε ίνα ι  πολύ  σημαντικό  πρώτον  να  μην 
υπάρχε ι  Δαμόκλε ιος  σπάθη  για  την  ενέργε ια  κα ι  γ ια  τα  θέματα  των 
ασφαλιστικών  ε ισφορών.  Αυτό  θα  δώσει  μια  κάποια ανάσα.  Δεν  θα  λύσε ι  το 
πρόβλημα μακροχρόνια.  

Άμεσα  νομίζω  ότ ι  θα  πρέπει  να  παρθεί  μ ια  πρωτοβουλία  προς  τ ις 
εταιρείες  που  έχουν  πλοία  στο  Νότιο  Αιγα ίο.  Και  σ '  αυτό  θα  έλεγα  ότι  ε ίνα ι  
καλό  και  οι  κο ινωνικοί  φορείς  και  οι  πολίτες  αλλά  και  το  Περιφερειακό 
Συμβούλιο  να  στείλε ι  μια  επιστολή  προτροπής  ότ ι  από  τη  στ ιγμή  που  ζουν  
από  το  Νότιο  Αιγαίο  θα  πρέπει ,  νομίζω  σ '  αυτό  συμφωνούμε  με  τον 
Περιφερε ιάρχη,  θα  πρέπει  να  συντηρούν  τα  πλοία  τους,  να  επιδιορθώνουν 
τα πλοία τους στο συγκεκρ ιμένο ναυπηγε ίο.  

Αυτό  ε ίνα ι  κάτι  το  οποίο  όμως  γ ια  να  ενισχυθεί  νομίζω  ότι  θα  πρέπει 
να  γ ίνε ι  και  σημαία  της  κοινωνίας  στο  Νότιο  Αιγα ίο.  Δηλαδή  αν  το  πει  μόνο  
ο  Περιφερειάρχης  ή  μόνο  ένα  Περιφερειακό  Συμβούλιο  δεν  θα  έχε ι 
αποτέλεσμα.  Αν  όμως  αυτό  ε ίναι  κεντρ ικό  θέμα  της  κοινωνίας  στο  Νότιο 
Αιγαίο  ότι  υπερασπίζετα ι  και  αναπτύσσει  την  αλληλεγγύη  της  στο  Νότιο 
Αιγαίο θα το αντιμετωπίσουν και  διαφορετικά και  οι  ετα ιρείες .

Επίσης  θεωρώ  πολύ  σωστό  ότι  από  τη  στ ιγμή  που  το  Υπουργε ίο 
χρηματοδοτεί  τ ις  άγονες  γραμμές  να  βάλε ι  κάποιους  όρους,  γ ιατί  ε ίναι 
άγονη  γραμμή  η  οποία  ουσιαστικά  ε ίναι  μονοπώλιο.  Εκε ί  πέρα  λοιπόν 
μπορεί  να  βάλει  κάποιους  όρους  από  τη  στιγμή  που  δ ίνε ι  χρήματα  κρατικά 
για να μπορούν να συντηρούντα ι  τα  σκάφη αυτά στο ναυπηγείο τουλάχιστον 
σε μ ια μεταβατική φάση.  

Θα  έλεγα  επίσης  ένα  πολύ  σημαντ ικό  θέμα  ε ίναι  να  γίνε ι  μια 
συνάντηση  μεταξύ  περ ιφέρειας,  ναυπηγείο  κα ι  των  συστημάτων 
εναλλακτ ικής  διαχείρ ισης.  Εγώ  το  έχω  συζητήσει  από  πολύ  παλιά  αυτό  το  
θέμα.  Το  ξανασυζήτησα  πρόσφατα.  Υπήρχε  από  παλιά  η  πρόταση  των 
συστημάτων  αυτών,  δηλαδή  της  Ελληνικής  Ετα ιρείας  Αξιοποίησης 
Ανακύκλωσης  κα ι  της  Ανακύκλωσης  Συσκευών  κα ι  του  συστήματος. . .  που 
αφορά  τ ις  μπαταρίες ,  να  υπάρχε ι  ένα  σκάφος  στο  Νότιο  Αιγαίο  το  οποίο  θα 
τους  λύσει  πολλά  προβλήματα γ ιατί  κανονικά  δεν  μπορούν  να  μεταφέρονται 
επικ ίνδυνα  απόβλητα  με  τα  άλλα  πλοία  ούτε  μπορούν  να  μπαίνουν  στα 
πλοία  όταν  ε ίναι  το  καλοκαίρ ι  φορτωμένα  με  τουρίστες  κλπ.  Η  Σύρος  μόνο 
έχει  40 τόνους την  εβδομάδα.  

Μπορεί  λοιπόν  να  γίνε ι  μια  συνάντηση  άμεσα.  Υπάρχει  ένα 
γενικότερο  πρόβλημα  αυτή  τη  στιγμή  με  την  ανακύκλωση  συνολικά  αλλά 
νομίζω  επειδή  αυτή  ήταν  και  η  απάντηση  μου  που  έδωσαν,  να  το 
συζητήσουμε.  Δεν  λέω  ότι  εγώ  μπορώ  να  κάνω  κάτ ι .  Απλώς  λέω  να 
κάνουμε  μια  συνάντηση  άμεσα  γιατ ί  ε ίναι  κάτι  που  μπορεί  να  δρομολογηθεί 
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και  θα  έλεγα  ότι  θα  μπορούσε  να  βρεθεί  και  χρηματοδότηση  στη  λογική  του 
ότι  εξυπηρετούνται  οι  υποδομές  ανακύκλωσης.  Δεν  ε ίνα ι  χρηματοδότηση 
προς  ναυπηγε ίο  κρατική  αλλά  ε ίναι  μια  συγχρηματοδότηση  του  ιδιωτικού 
τομέα κα ι  του ΕΣΠΑ πιθανά και  θα
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Χρυσόγελε,  παρακαλώ.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Ναι,  αλλά  λέω  προτάσεις  τώρα  μη  με  κόβετε  όταν  λέμε  συγκεκρ ιμένες 
προτάσεις.  Εντάξει  να μην μιλάμε τότε .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συμφωνούμε  θα γ ίνε ι .  Να μην επαναλαμβάνουμε τ ις ίδ ιες .
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Δεν  επαναλαμβάνουμε.  Υποστηρίζουμε.  Επίσης  νομίζω  στο  άμεσο  πρέπει 
να  δούμε  και  να  εν ισχύσουμε  την  πρωτοβουλία  την  οποία  ε ίχαμε  συζητήσε ι  
και  με  τους  εργαζόμενους  κα ι  με  το  επιμελητήριο  τον  Οκτώβρη.  Έχει  μπει 
σε  πολύ  καλό  δρόμο.  Η  δημιουργία  δημοτικών  επιχειρήσεων  με  τη 
συμμετοχή  πολιτών,  θα  μπορούσε  να  ε ίναι  μέσα  κα ι  το  ναυπηγε ίο  κα ι  οι 
εργαζόμενοι ,  το  επιμελητήριο,  η  Περ ιφέρεια  και  οι  Δήμοι  γ ια  την  παραγωγή 
ενέργειας.

Υπενθυμίζω  ότ ι  αυτό  έχε ι  δρομολογηθε ί  με  στόχο  να  παράγεται 
ενέργεια  80%  από  ΑΠΕ.  Κατ '  αρχήν  να  συμμετάσχουν  στο  πρόγραμμα 
τέσσερα  νησιά,  μεταξύ των  οποίων  η  Σίφνος  και  η  Μήλος,  που  έχουν  πάρε ι 
ομόφωνη  απόφαση  των  ΔΣ.  Ρεαλιστικά  οι  τοπικές  μπορούν  να 
συνεργαστούν  με  ένα  ναυπηγείο  και  να  παράγουν  εν  γνώση  τους  κάποια 
κομμάτια  της  τεχνολογίας  εδώ  ενώ  αυτό  δεν  μπορούμε  να  το  κάνουμε  αν  ο 
ιδ ιώτης  θέλει  να  επενδύσει  στη  Γυάρο πχ  γ ιατί  στη  Γυάρο επενδύει  με  άλλα 
κριτήρ ια κα ι  θέλει  να επενδύσει  μεγάλα pro jects .

Όμως  αν  οι  τοπικές  κοινωνίες  επιλέξουν  ότι  θέλουν  να  κλείσουν  τον 
παραγωγικό  κύκλο  και  να  εξοικονομήσουν  χρήματα  που  δίνουν  σήμερα  γ ια 
το  πετρέλαιο  στο  Νότιο  Αιγαίο.  Δίνετα ι  ετησίως  700  εκατ.  ρυρώ  για 
ηλεκτρ ικό  ρεύμα  που  παράγετα ι  με  ε ισαγωγή  πετρελαίου.  Τα  100  εκατ.  να 
γλυτώναμε  και  να  τα  επενδύαμε  στην  τοπική  ο ικονομία  έχουμε  τεράστια 
περιθώρια.  

Εκεί  μπορούμε  να  επηρεάσουμε  τ ις  τοπικές  κοινωνίες ,  τη  Σίφνο,  τη 
Μήλο,  η Σύρος,  όσοι  μετέχουν στο πρόγραμμα,  να πουν ότ ι  να ι ,  θα κάνουμε 
κομμάτια  των  ανεμογεννητρ ιών  στο  ναυπηγε ίων,  γ ιατ ί  ακριβώς  ε ίναι 
κομμάτια  μιας  κοινωνίας  που  δε ίχνει  την  αλληλεγγύη  της.  Εάν  πάμε  στον  χ 
επενδυτή  δεν  ε ίμαι  καθόλου   σ ίγουρος  ότ ι  θα  πει  ότ ι  εγώ  για  να  κάνω  τους 
πυλώνες  θα πάω στη Σύρο,  στο Νεώριο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε  Χρυσόγελε,  ευχαριστούμε.  Τα  ε ίπαμε,  ολοκληρώσαμε.  Έχε ι  ζητήσε ι 
το λόγο  ο  κ .  Κόκκινος.  Σύντομα γ ια δύο λεπτά κύριε Κόκκινε .
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
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Είπα  συγκεκρ ιμένα  όμως.  Κοιτάξτε  λέω  άλλο  πράγμα  να  υποσχόμαστε  θα 
έρθε ι  ο  χ  ιδ ιώτης  επενδυτής  στο  Νεώριο  κα ι  θα  κάνει  τα  κομμάτι  του 
πυλώνα,  κα ι  άλλο  η  Περιφέρε ια ,  ο ι  Δήμοι ,  ο ι  τοπικές  κοινωνίας  να  φτ ιάξουν 
τ ις  εταιρείες  που  παράγουν  ενέργεια,  να  μένουν  τα  λεφτά  από  την  πράσινη 
ενέργεια  στα  νησιά  και  να  γίνεται  κομμάτι  της  δουλειάς  στον  ναυπηγείο  κα ι 
στις τοπικές μ ικροεπιχειρήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Κόκκινε  έχετε  το λόγο.
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Πίστευα  ότ ι  πολύ  νωρίτερα  θα  φτάναμε  σ '  αυτό  το  σημε ίο,  να  συζητάμε  για 
την  β ιωσιμότητα  του Νεωρίου.  Λίγο  οι  ελπίδες και  της διοίκησης,  λ ίγο  και  ο ι 
υποσχέσεις  των  κυβερνώντων  καθυστέρησαν  να  έρθε ι  το  θέμα  στο 
Περιφερε ιακό  Συμβούλιο.  Και  οφε ίλω  να  πω  ότι  γ ια  εμάς  έπρεπε  να 
συζητηθε ί  ως πρώτο θέμα.  

Γ ιατί  καλές  ε ίναι  ο ι  επιτροπές  που  συζητάμε,  καλά  ε ίναι  τα 
προγράμματα  κα ι  οι  σχεδιασμοί  που  γ ίνονται  αλλά  εδώ  έχουμε  να  κάνουμε 
με  500  ανθρώπους  οι  οποίοι  εργάζοντα ι .  Και  αν  φτάσει  το  Νεωρίο  της 
Σύρου  να  κλε ίσει ,  αυτές  τ ις  στρατιές  ανέργων  δεν  πρόκε ιται  κανείς  να  τ ις 
αντιμετωπίσε ι .  Ούτε  η  κ .  Κατσέλη  που  μας  ήρθε  στη  Ρόδο  κα ι  μας 
υποσχέθηκε  λαγούς  με  πετραχήλια,  ούτε  οι  άλλοι  υπουργοί ,  ούτε  ο  κ . 
Πρωθυπουργός  που  τελικά  ήρθε  εδώ  αλλά  μοίρασε  μόνο  δακρυγόνα  και 
υποσχέσεις.

Γ ια  εμάς  τα  πράγματα  ε ίναι  συγκεκρ ιμένα.  Υπάρχουν  δύο  δρόμοι .  Ο 
ένας  δρόμος  ε ίναι  της  αγοράς,  της  ιδ ιωτικής  πρωτοβουλίας  και  ο  άλλος 
δρόμος ε ίναι  αυτός  της  στήριξης  με  διαφάνεια  κα ι  με  συγκεκριμένους  όρους 
του  ναυπηγε ίου.  Που  δεν  μ ιλάμε  γ ια  ένα  ναυπηγείο  που  βρ ίσκεται  στο 
λεκανοπέδιο,  αλλά  το  μοναδικό  το  οποίο  ε ίναι  στη  νησιωτική  Ελλάδα,  στην  
επαρχε ία  να  το  πω  έτσι  απλά.  Απέναντι  σε  ανταγωνιστές  που  ε ίναι  στα  
γύρω  παράλια,  όπως  η  Τουρκία.  Απέναντι  σε  μια  ιστορία  που  έχει  να 
επιδείξε ι  όλα αυτά τα χρόνια.

Και  εδώ  οφείλω  να  υπενθυμίσω  κάποια  πράγματα  κα ι  να  επισημάνω 
στο  Περιφερειακό  Συμβούλιο  γ ια  να  ξέρουμε  το  τ ι  γ ίνετα ι .  Το  Νεώριο 
Συμμετοχών  έχει  τρεις  τομείς  –  Πρόεδρε  αν  δεν  τα  λέω  καλά  δ ιέκοψε  με.  Ο 
ένας  ε ίναι  το  ΚΕΚ  του  Νεωρίου,  ο  άλλος  ε ίνα ι  το  Νεώριο  της  Σύρου  και  το 
Νεώριο στην  Ελευσίνα.  

Την  ίδια  ώρα  που  παλεύε ι  η  συγκεκρ ιμένη  εταιρεία  να  στηριχτε ί  στα 
πόδια  της  κάτω  από  δύσκολες  συνθήκες  βλέπουμε  από  τη  μια  πλευρά  να 
γίνεται  μ ια διαρκής  στήριξη  των άλλων ναυπηγείων με όρους προκλητ ικούς. 
Το  θέμα  έχε ι  φτάσει  στη  Βουλή.  Πιστεύω  να  βρεθούν  κάποιοι  ένοχοι 
επιτέλους  κάποια  στιγμή.  Και  από  την  πλευρά  εδώ  να  έρχονται  μερ ικές 
δεκάδες  εκατομμύρια  ευρώ  τα  οποία  επιτρέψτε  μου  να  σας  πω  είναι 
ψίχουλα γ ια αυτά τα οποία πρέπει  να στηριχτε ί  το  ναυπηγε ίο.

Είχα  την  τύχη  και  την  τ ιμή,  έτσ ι  τουλάχιστον  το  ν ιώθω,  να  δ ίνουμε 
ένα  κοινό  αγώνα  πριν  λ ίγα  χρόνια  μαζί  με  τους  εργαζόμενους  προκειμένου 
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το  2006  τα  δύο ΤΠΚ τα  οποία ήταν  να  πάνε  στην  Ελευσίνα,  στο  Νεώριο  της 
Ελευσίνας,  να  πε ιστεί  η  δ ιο ίκηση  και  το  Υπουργείο  να  κάνουν  έναν  κόπο να 
τα  φέρουν  λ ίγο  παρακάτω,  εδώ,  γ ια  να  στηριχτε ί  κα ι  αυτό  το  μαγαζ ί ,  γ ια  να 
το πω έτσι  στην  καθομιλουμένη,  το Νεώριο της Σύρου.  

Όπως  επίσης  ο  αγώνας  που  δόθηκε  να  μην  χαθούν  το  2007  τα  τρ ία 
πυροσβεστικά  τα  οποία  τελ ικά  ήρθαν  και  φτ ιάχτηκαν  με  ποιότητα  κα ι 
φτάσαμε  όμως  και  στο  σημε ίο  να  πέσουν  και  πρόστιμα.  Και  θα  φτάσω 
παρακάτω.

Την  ίδια  ώρα  χρήματα  που  ε ίχαν  ενεργοποιηθεί ,  χρήματα  που  ε ίχαν 
δεσμευτεί  από  το  2004  τ ις  αρχές  με  τον  αναπτυξιακό  νόμο,  και  αναφέρομαι 
σε  4  εκατ.  Ευρώ  δόθηκαν  το  2005  στο  ναυπηγείο.  Όπως  επίσης  κα ι  10 
περίπου  προγράμματα  κατάρτισης  και  2  προγράμματα  Equal  τα  οποία 
κάναμε  μαζί  με  την  Περιφέρεια  στήριξαν  τον  τρί το  πυλώνα  του  ναυπηγείο,  
το ΚΕΚ.

Και  ερχόμαστε  στο  σήμερα.  Δεν  ζήτησα  κα ι  δεν  ε ίχα  κανένα  σκοπό 
ούτε  να  εντυπωσιάσω  ούτε  να  δεσμεύσω  ούτε  να  πικάρω  ούτε  να  κερδίσω 
καμία  εντύπωση  λέγοντας  στον  εκπρόσωπο  των  εργαζομένων  που 
αγωνίζεται  κα ι  αγωνιά  κα ι  αυτός  ούτε  στη  δ ιο ίκηση  το  ποιος  σας 
υποσχέθηκε.  Εμείς ξέρουμε καλά ποιος τους υποσχέθηκε.  

Το  Σεπτέμβριο  μήνα  πήγα  στο  ναυπηγείο  πριν  τ ις  περ ιφερειακές 
εκλογές  κα ι  εκε ί  βγάλαμε  ένα  δελτίο  τύπου  ως  παράταξη  και  καταγγείλαμε 
την  προκλητ ική  στάση και  όσα γ ίνονταν  στα  άλλα ναυπηγεία.  Ξέρουμε  καλά 
ποιοι  ήρθαν  μετά  κα ι  υποσχέθηκαν  στους  πάντες  τα  πάντα.  Ο κ.  Μπεγλίτης 
το  ξέρουμε  όλοι  μας.  Δεν  δικαιούται  να  μιλάει  γ ια  τα  άλλα  κόμματα,  παρά 
μόνο για το  κυβερνών κόμμα του ΠΑΣΟΚ. 

Λοιπόν,  επε ιδή  έχουν  ονοματεπώνυμο  κάποιοι  και  έχουν  βγάλει  κατά 
καιρούς 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Κόκκινε  σας παρακαλώ τελειώνετε .
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Θα  τελειώστε.  Αν  ενοχλείστε,  θα  μ '  ακούσετε  ένα  λεπτό  ακόμα.  Μόλις 
ακούτε ΠΑΣΟΚ τρελαίνεστε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ξεφύγαμε κύριε
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Καθόλου  δεν  ξεφύγαμε.  Εδώ  μιλάμε  γ ια  την  κοινωνική  συνοχή  του  νησιού. 
Αφήστε  με να ολοκληρώσω.

Από  κε ι  κα ι  πέρα  λοιπόν  έχουμε  20  μήνες  απραξίας  και  μ ια  αγωνία  η 
οποία  κορυφώνετα ι .  Εμείς  ως  παράταξη  καταθέτουμε,  και  κλείνω  σε  μισό 
λεπτό,  συγκεκρ ιμένο  ψήφισμα  το  οποίο  θέλουμε  να  γίνε ι  ψήφισμα  του 
Περιφερε ιακού  Συμβουλίου,  ψήφισμα   στήριξης  στον  αγώνα,  στ ις  αγωνίες 
και  στ ις  προσπάθειες  που  κάνουν  οι  εργαζόμενοι ,  η  διοίκηση  αλλά  και  το 
σύνολο  της κοινωνίας της Σύρου.  Και  ε ίμαι συγκεκρ ιμένος:
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“Το  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  Νοτίου  Αιγαίου  στηρίζε ι  τους  αγώνες 
των  εργαζομένων  γ ια  βιωσιμότητα  του  ναυπηγε ίου.  Καλεί  την  Κυβέρνηση 
αλλά  κα ι  τον  ίδ ιο  τον  Πρωθυπουργό  να  τηρήσει  τ ις  δεσμεύσεις  του,  να 
ενεργοποιηθεί  το  ΕΣΠΑ,  να  αξιοποιηθε ί  ο  αναπτυξιακός  νόμος  και  να 
κρατήσουν  ίσες πολιτ ικές  στήριξης  στο  ναυπηγικό  τομέα.  Πολιτ ικές  τακτ ικές 
Μαυρογιαλούρου και  αστήρικτη υποσχεσιολογία δεν  λύνει  τα προβλήματα.  

Θεωρούμε  εχθρική  πολιτ ική  το  πρόστιμο  των  €800.000  που 
επιβλήθηκε  από  την  Κυβέρνηση  στο  ναυπηγε ίο  την  ίδ ια  ώρα  που  η 
Κυβέρνηση  ε ίναι  αυτή  που  έχει  προσχωρήσει  πρώτη  στο  κ ίνημα  “δεν 
πληρώνω”  και  δεν  έχε ι  δώσει  τα  χρήματα  που  δ ικαιούτα ι  το  ναυπηγείο  από 
τ ις συγκεκρ ιμένες εργασίες.  

Όπως  επίσης  θεωρούμε  επίσης  εχθρική  τη  στάση  της  ΔΕΗ  και  την 
καλούμε  να  αλλάξε ι  τακτική  για  το  δ ιακανονισμό  τον  οποίο  δεν 
πραγματοποιε ί  στ ις  υποχρεώσεις του ναυπηγε ίου.

Καλούμε  τη  δ ιο ίκηση  να  εκπονήσει  συγκεκρ ιμένο  πρόγραμμα  δράσης 
και  ε ίμαστε  όλοι  κοντά  της  προκειμένου  να  βοηθήσουμε,  εργαζόμενοι  κα ι 
κοινωνία  της  Σύρου  και  Περιφερειακό  Συμβούλιο,  την  προσπάθεια 
ανάκαμψης.  

Το  Νεώριο  δεν  ε ίναι  το  αποπαίδι  της  ελληνικής  ναυπηγικής  ζώνης. 
Είναι  η  μοναδική  βαριά  βιομηχανία  του  Νοτίου  Αιγα ίου  με  ιστορία, 
αποτελεσματική  και  ποιοτική  εργασία  κα ι  θυμίζουμε  ότι  απασχολε ί  500 
εργαζομένους.

Τέλος  καλούμε  τους  πλοιοκτήτες  που  δραστηριοποιούντα ι  στο  Νότιο 
Αιγαίο να  στηρίξουν  το  ναυπηγείο  με  την  επιλογή  να  προτιμούν  τη  Σύρο γ ια 
τ ις επισκευές των  πλοίων τους.  

Και  επίσης  καλούμε  το  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  ή  αντιπροσωπία  του 
να  πραγματοποιήσει  παράσταση  δ ιαμαρτυρίας  μαζ ί  με  τους  εργαζόμενους 
στα  τρία  βασικά  υπουργεία:  Εθνικής  Αμύνης,  Οικονομίας  και 
Ανταγωνιστικότητας  κα ι  αν  χρειαστε ί  κα ι  στο  Εργασίας  τούτη  την  ώρα  που 
γίνεται  αυτός ο διαγωνισμός που θα κρίνε ι  το μέλλον  του ναυπηγείου.”

Μετά άλλα λόγια να αγαπιόμαστε συνάδελφοι .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  τον  κ .  Κόκκινο.  Ο  κ.  Περ ιφερειάρχης   έχει  το  λόγο.  Όχι 
τελειώσαμε,  έγινε  ο κύκλος.  Τοποθετήθηκαν  όλοι  κα ι  ενημερώθηκαν.
Ομιλίες εκτός μικροφώνου
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έχει  περάσει  ο  χρόνος.  Έχε ι  τελειώσει .  Τελε ιώνε ι  το  Περ ιφερειακό 
Συμβούλιο.  Το λόγο  έχει  ο  κ .  Περιφερειάρχης.
Ομιλίες εκτός μικροφώνου
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Μιλήσατε όλοι .  Το λόγο  έχε ι  ο  κ .  Περιφερε ιάρχης.  Σας παρακαλώ.
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
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Κύριε  Πρόεδρε,  ε ίχαμε  πε ι  από  την  πρώτη  στ ιγμή  ότ ι  ο ι  πολιτευτές  δεν 
έχουν  θέσε ι  στο  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο.  Αυτοί  ο ι  οποίοι  προαλε ίφονται 
γ ια  αυριανοί  βουλευτές  δεν  έχουν  θέση  στο  Περιφερειακό  Συμβούλιο,  οι 
υποψήφιοι .  Είπαμε  ότι  εδώ  μέσα  θα  εκφράζουμε  τ ις  αγωνίες  κα ι  τους 
πόθους ενός  λαού του Νοτίου  Αιγαίου ο  οποίος  παλεύει  γ ια  να  μπορέσε ι  να 
επιβιώσει .  

Πιστεύω  ότι  ο  Δωδεκανησιακός  κα ι  Κυκλαδικός  λαό  πριν  έξ ι  μήνες 
σας  έδωσε  την  απάντηση  του.  Σας  έδωσε  την  απάντηση  του.  Μην  έρχεστε 
εδώ  τιμητές  ενός  αγώνα  τον  οποίο  δίνε ι  εδώ  και  πάρα  πολλά  χρόνια  το  
Νεώριο.  Και  βεβαίως  αυτοί  οι  οποίοι  έχουν  πράγματι  –  κύριε  Περδικάρη 
όταν  μιλούσατε  εσείς  εγώ  δεν  μίλησα.  Δεν  σας  διέκοψα  ποτέ.  Μίλησε  η  επί 
κεφαλής της παράταξης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Το λόγο  έχει  ο  κ .  Περιφερειάρχης.  Κύριε Περδικάρη σε παρακαλώ πολύ.
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Κατέθεσα συγκεκρ ιμένες  προτάσεις  στο  Περιφερε ιακό Συμβούλιο  που έχουν 
να  κάνουν  και  με  την  στήριξη  την  τωρινή  του  Νεώριου  με  ότι  αυτό 
συνεπάγετα ι  σε  ότι  αφορά  τ ις  δεξαμενές  κα ι  βεβαίως  θα  γ ίνουν  ο ι 
αντίστοιχες  παρεμβάσεις  και  στην  ΔΕΗ,  κα ι  στην  Εφορία,  οπουδήποτε 
χρειαστεί .

Και  καταθέσαμε  και  συγκεκρ ιμένες  προτάσεις  γ ια  το  αύριο  κα ι  το 
μέλλον  του  Νεωρίου.  Γ ιατ ί  μην  κοροϊδευόμαστε.  Το  Νεώριο  για  να  ε ίνα ι 
βιώσιμο  χρειάζεται  ένας  μακροπρόθεσμος  σχεδιασμός  κα ι  δεν  ε ίναι  η 
βιωσιμότητα  των  2,3,5  μηνών  αύριο.  Πρέπει  να  υπάρχε ι  προοπτική  κα ι 
πρέπει  να υπάρχε ι μέλλον.  

Και  ε ιλ ικρ ινά  ο ι  Μαυρογιαλούροι  στο  Νότιο  Αιγαίο  πήραν  την 
απάντηση  τους  στ ις  εκλογές.  Και  όσο  συνεχ ίζουν  να  παίζουν  αυτό  το  ρόλο 
και  να  τ ιμούντα ι  από  διάφορους  δημάρχους,  οι  οποίο ι  σήμερα  δεν 
βρίσκοντα ι  καν  εν  ενεργε ία ,  γ ιατ ί  ο  ίδ ιος  ο  λαός  τους  πήγε  εκε ί  που  τους 
πήγες,  να  ξέρουν  ότι  άλλοι  αγωνίζοντα ι  γ ια  τα  συμφέροντα  των 
εργαζομένων.  

Γ ιατί ,  κύρ ιε Κόκκινε ,  εγώ έφυγα από δω και  πήγα όταν έμαθα ότ ι  ε ίναι  
στη  Ρόδο  ο  κ .  Βεν ιζέλος  να  τον  παρακαλέσω  για  το  Νεώριο.  Και  μάλιστα 
αυτό  προκάλεσε  έκπληξη  στην  ομήγυρη  κα ι  μου  ε ίπαν  μα  ε ίνα ι  δυνατόν  να 
ήρθες  εδώ  και  να  μιλήσεις  μόνο  για  το  Νεώριο  κα ι  να  φύγεις  κα ι  όχ ι  γ ια  τα  
προβλήματα  τα  άλλα  που  έχουν  στα  Δωδεκάνησα;  Και  εγώ  πήγα  μόνο  για 
το Νεώριο.

Όπως  επίσης  ε ίπαμε  να  πάει  ο  Πρωθυπουργός  στο  Νεώριο.  Και  να 
πω  και  κάτι  άλλο;  Δεν  δεσμεύτηκε  ο  Πρωθυπουργός  στο  Νεώριο.  Είπε  ότ ι 
θα  το  δούμε,  υπάρχουν  κάποιο ι  κανόνες  που  πρέπει  να  τηρηθούν.  Άρα  η 
σπέκουλα  πάνω  στο  πρόβλημα  του  Νεώριου  πιστεύω  ότ ι  δεν  πρέπει , 
ε ιλ ικρινά  το  λέω,  γ ιατ ί  εγώ  πιστεύω  ότι  γ ια   να  μπορέσει  να  στηριχτε ί  το 
Νεώριο  πρέπει  ομόφωνα  να  βγε ι  ένα  ψήφισμα  εδώ  μέσα,  το  οποίο  να 
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στέλνε ι  το  μήνυμα  προς  τα  έξω  ότι  αυτό  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο 
στηρίζε ι  τον  αγώνα του Νεωρίου και  των εργαζομένων για να επιβιώσει .

Ψηφίσματα  του  στυλ  Μαυρογιαλούρου,  ποιος  θα  ε ίνα ι ,  αν  ε ίναι  ο 
Κόκκινος  ή  το  Ρήγας,  αυτά  τα  κρίνε ι  ο  λαός.  Και  δεν  κρ ίνοντα ι  μέσα  στην 
αίθουσα  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  αν  ε ίνα ι  να  κρ ιθούν  μέσα  στην 
αίθουσα  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  έχουν  κρ ιθε ί  ήδη  που  βρ ίσκεται  ο 
κ .  Κόκκινος κα ι  που βρ ίσκοντα ι  οι  άλλοι .

Θέλω  να  πω  λοιπόν  ότ ι  τέτοιες  φράσεις  όσες  φορές  ακούγοντα ι  εδώ 
μέσα  πραγματικά  την  απάντηση,  γ ιατί  Μαυρογιαλούροι  υπάρχουν  εδώ  μέσα 
και  έχουν όνομα κα ι  έχουν πρόσωπο.  

Δεν  θέλω  όμως αυτό το  Περιφερε ιακό Συμβούλιο,  ε ιλ ικρ ινά  το  λέω και 
ε ίναι  η  τελευτα ία  φορά  που  αναφέρομαι ,  δεν  θέλω  εδώ  μέσα  που  ε ίνα ι 
όργανο  αυτοδιοικητικό  κάποιοι  να  θέλουν  να  σπεκουλάρουν  γ ια  να  έχουν 
προοπτική  κα ι  μέλλον  αύριο  στις  βουλευτικές  εκλογές.  Δεν  το  θέλω. 
Υπάρχουν  άλλοι  τρόποι  έξω.   Μπορεί  να  δραστηριοποιηθεί  ο  καθένας,  ιδού 
πεδίο  δόξης  λαμπρόν  αλλά  όχ ι  μέσα  σ '  αυτό  το  ναό  της  δημοκρατίας  της 
αυτοδιοίκησης που ε ίνα ι το Περιφερε ιακό Συμβούλιο.

Λοιπόν,  θα  παρακαλέσω  πάρα  πολύ  πολιτ ική  αντιπαράθεση  μπορεί 
να  γίνεται  στο  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  γ ιατ ί  δεν  θέλουμε  να  κρυβόμαστε 
πίσω  από  το  δάκτυλο  μας.  Όλοι  ανήκουμε  σε  κάποιους  χώρες  και  όλοι  
βεβαίως  μπορούμε  να  εκφραζόμαστε  πολιτ ικά.  Εξάλλου  εγώ  το  λέω  πάντα 
ότι  προσπάθησα  όλα  αυτά  τα  χρόνια  πραγματικά  όταν  ε ίμαι  στο 
Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  ή  στο  Νομαρχιακό  Συμβούλιο  να  μην  εκφράζω 
κανένα κόμμα.  

Όμως  βγήκαν  οι  εργαζόμενοι ,  βγήκε  το  Νεώριο  η  διοίκηση  και 
ευχαρίστησε  γ ια  την  προσπάθεια  την  οποία  κάνει  ο  Υφυπουργός  ο  κ . 
Ρήγας.  Και  εδώ μέσα τ ι  ακούστηκε;  Ότι  ο  Μαυρογιαλούρος   ο  ένας  ο  άλλος. 
Παρακαλώ πάρα πολύ.

Εμείς  θα  ψηφίσουμε  το  ψήφισμα  του  Νεωρίου.  Βεβαίως  με  έκκληση  ή 
παράκληση  ή  εν  πάση  περιπτώσει  σαφές  μήνυμα  στην  Κυβέρνηση  να 
βοηθήσει  το  Νεώριο  με  οποιοδήποτε  τρόπο.  Βεβαίως  κα ι  θα  πάρω,  γ ιατ ί  
δεν  μου το  θέσανε,  τη  ΔΕΗ να μην κόψει  κανένα ρεύμα.  Και  αν χρειαστε ί  θα 
αναλάβουμε  εμείς  τη  δέσμευση  των  χρεών  απέναντ ι  στη  ΔΕΗ  μέχρις  ότου 
ρυθμιστεί  αυτό το  θέμα και  πληρωθεί  γ ια  να μην κοπεί  το  ρεύμα.

Δεύτερον.  Αυτό  το  οποίο  πρέπει  να  κάνουμε  όλοι  ε ίναι  να  δούμε  πως 
μπορούμε  να  βοηθήσουμε  στον  μελλοντ ικό  ρόλο  του  Νεώριου.  Και  δεν 
μπαίνω  και  το  ε ίπαμε  από  την  πρώτη  στ ιγμή  όταν  έθεσε  το  ζήτημα  ο  κ . 
Τζανακόπουλος δεν  μπαίνω στη  διαδικασία αν  μπορούμε  και  με  ποιο τρόπο 
να  ε ίμαστε  βιώσιμοι  και  ανταγωνιστικο ί  πρωτίστως.  Αυτό  ε ίναι  το 
πρόβλημα.

Λοιπόν,  το  ψήφισμα  του  κ.  Κόκκινου  δεν  το  ψηφίζουμε.  Θα 
ψηφίσουμε  την  πρόταση  και  την  ε ισήγηση  έτσι  όπως  ήρθε  του  συναδέλφου 
του κ.  Γρυπάρη και  βεβαίως με ότ ι  άλλο μας ζητήσουν οι  εργαζόμενοι .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Κατά  πλε ιοψηφία  η  πρόταση  του  κ.  Γρυπάρη.  Ένα  λεπτό  θέλω  να 
παρακαλέσω το  εξής.  Στον  Μαυρογιαλούρο κύριε.  Επί  του προσωπικού ο  κ . 
Κόκκινος να τελειώνουμε.
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Επειδή  αναφέρθηκε  το  όνομα  Κόκκινος  4-5  φορές.  Εγώ  στην  τοποθέτηση 
μου  ήμουν  ξεκάθαρος  και  ίσως  ενοχλεί  κάποιους  η  φωνή  μας.  Σ ίγουρα 
ενοχλεί  η  φωνή  μας  επειδή  λέμε  τα  πράγματα  με  το  όνομα  τους.  Δεν  ήμουν 
ούτε  εγώ  πρωθυπουργός  ούτε  υπουργοί  που  έταξαν.  Εντάξει ;  Αυτό  ε ίναι  το 
ένα το κρατούμενο.  Άρα πολιτ ική Μαυρογιαλούρου σας θυμίζω το έργο ήταν 
όταν  κάποιος  πολιτ ικός  έταζε  κα ι  δεν  έκανε  πράγματα.  Τα  συμπεράσματα 
δικά σας.  

Δεύτερον.  Δεν  ξέρω αν έχετε  εδώ πέρα,  ε ίναι  κανείς  υποψήφιος;  Γ ιατί  
ακούστηκε  από  τον  κ .  Περιφερειάρχη.  Είναι  κανείς  υποψήφιος  πουθενά;  Τα 
λέω  αυτά  γ ιατί  εδώ  πέρα  ε ίμαστε  αυτοδιοικητικό  όργανο.  Αν  μη  τ ι  άλλο 
έχουμε  το  δικαίωμα  να  εκφραζόμαστε,  να  τοποθετούμαστε  και  με 
συγκεκρ ιμένα  επιχειρήματα.  Όπως  επίσης  εγώ  ανέφερα  συγκεκρ ιμένες 
πολιτ ικές 
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Είναι  οι  εργαζόμενοι  εδώ.  Ο  Πρωθυπουργός  της  χώρας  τους  υποσχέθηκε 
κάτι  συγκεκρ ιμένο;
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Κοιτάξτε,  εμε ίς στη σύσκεψη δεν  ήμασταν
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Άρα πως κάνετε  επίκληση λοιπόν;
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Εμείς  λο ιπόν  δεν  ε ίμαστε  αρεστοί  κα ι  δεν  ε ίμαστε  στη  σύσκεψη.  Λοιπόν,  
αλλά  εν  πάση  περιπτώσει  εσε ίς  ε ίπατε  κύρ ιε  Περ ιφερε ιάρχα  ότ ι  ο 
Πρωθυπουργός  τους  ε ίπε  ότ ι  θα  το  δε ι  το   θέμα,  όπως  επίσης  μου  κάνει 
εντύπωση  πως  δεν  σας  ακούε ι  ο  κ .  Βεν ιζέλος  αν  τον  πιέσατε  τόσο  πολύ 
όπως  μου  λέτε .  Γεννούντα ι  πολλά  ερωτήματα  τελ ικά.  Πιέζετε  ή  δεν  πιέζετε 
τελικά;  

Κλείνω  τη  φράση  μου.  Εμε ίς  δεν  έχουμε  καμία  διάθεση  για 
αντιπαράθεση  με  κανέναν.  Ήταν  σαφέστατο  το  μήνυμα  που  στέλνουμε. 
Υπάρχουν  συγκεκρ ιμένοι  τομείς  ε ίπαμε  ο  ιδ ιωτικός  τομέας  που  έχει  να 
κάνει  με  την  αγορά  την  οποία  σεβόμενος  αυτό  που  ε ίπε  ο  κ . 
Περιφερε ιάρχης  γιατ ί  εμείς  δεν  έχουμε  παρωπίδες  ούτε  χαρακώματα  αλλά 
εντάσσουμε  μέσα  στο  ψήφισμα  μας  αυτή  την  έκκληση  που  οφείλουμε  να 
γίνε ι ,  δ ιότ ι  ο  άλλος  ιδ ιωτικός  τομέας  ε ίνα ι ,  αν  θέλει  ακούε ι ,  αλλά  εμε ίς 
οφείλουμε  να  πιέσουμε  όπως  και  τη  διοίκηση  να  έχε ι  ένα  συγκεκρ ιμένο 
πλάνο.  

Και  το  δεύτερο  κομμάτι  που  έχε ι  να  κάνε ι  με  τον  κρατικό  φορέα  που 
ζητάμε  ίσες  αποστάσεις  αξιοποίηση  συγκεκρ ιμένων  χρηματοδοτικών 
εργαλε ίων και  όχ ι  άλλες υποσχέσε ις .  
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Και  αν  σας  ενοχλε ί  το  Μαυρογιαλούρος  για  την  Κυβέρνηση  να  το 
βγάλουμε δεν  υπάρχει  θέμα,  αν ε ίνα ι αυτό το  πρόβλημα για μ ία λέξη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ολοκληρώθηκε.  Τ ίθεται  σε  ψηφοφορία  η  πρόταση  του  κ.  Μαχαιρίδη,  του  κ.  
Περιφερε ιάρχη.  
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Θέλω να προτείνω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θα την  προτε ίνετε  εγγράφως.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Μα τ ι  λέτε  τώρα;  Ξέρετε  τ ι  λέε ι  ο  κανονισμός;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έχετε τοποθετηθεί  όλοι .  Ποιοι  ψηφίζουν την  πρόταση του κ.  Περιφερε ιάρχη;
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Είναι  σοβαρό  αυτό  το  θέμα,  παραβίαση  του  κανονισμού.  Δεν  θέλω  να  το 
τραβήξω.  Αφήστε  να πω κάτι .  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Την πρόταση σας να την  καταθέσετε  να τελειώνουμε.  Και  ψηφίστε  την.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Εγώ  πιστεύω  ότι  πρέπει  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  να  βγάλει  ένα  λ ι τό 
ψήφισμα  ομόφωνα.  Θα  παρακαλούσα  να  καθίσει  το  σωματε ίο  των 
εργαζομένων,  να  φέρε ι  3-4  συγκεκρ ιμένα  σημεία  στα  οποία  ομόφωνα  το 
Περιφερε ιακό  Συμβούλιο.  Το  λέω  ο  καθένας  έχει  να  προτείνε ι  το  μάξ ιμουμ 
των  θέσεων τους  αλλά αυτό δεν  πρόκε ι ται  να  λύσει  τ ίποτα,  δηλαδή  δεν  έχε ι 
αποτελεσματικότητα  να  βάλει  ο  καθένας  μια  πρόταση  κα ι  να  την  ψηφίσει 
μόνος του.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε κύριε  Χρυσόγελε.  Ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου  έχει  το 
λόγο.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Μισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Το ε ίπατε.  
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Να το συζητήσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Τώρα να το συζητήσουμε;  
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Ωραία.  Και  ένα  δεύτερο  θέμα  το  οποίο  πιστεύω  ότι  ε ίνα ι  πολύ  σημαντικό 
που  έχει  σχέση  και  με  το  μακροχρόνιο  επίπεδο,  αυτό  για  τα  άμεσα 
προβλήματα.  Γ ια  το  μακροχρόνιο  επίπεδο  πιστεύω  ότ ι  πρέπει  να  υπάρχε ι 
μια συζήτηση με ανθρώπους κλειδ ιά από την  ΕΕ.  

Εγώ  μίλησα  με  την  Ευρωβουλευτή  που  ασχολεί τα ι  με  τα  θέματα 
μεταφορών,  την  κ .  Eva  L ichtenberger .  Είνα ι  Αυστρ ιακή,  ασχολεί ται  με  τα 
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θέματα  αλλά  δεν  ε ίναι  στο  κέντρο  της  συζήτησης  στην  ΕΕ  το  θέμα  των 
ναυπηγείων  πέρα  από  τα  άλλα  τ ις  ιδ ιωτικοποιήσε ις ,  εννοώ  τις  γραμμές,  τ ις 
χρηματοδοτήσεις  γ ιατ ί  ασχολούντα ι  με  τους  αυτοκινητοδρόμους  και  το 
σιδηρόδρομο.  Αυτό  που μου ε ίπε κα ι  η  ίδ ια ε ίναι  ότ ι  πρέπει  εσείς να  φέρετε 
τα θέματα.  

Και  το  δεύτερο  με  τη  κ .  Ρούε.  Υπάρχει  μια  πολύ  σημαντική  συζήτηση 
και  γ ια  χρηματοδοτήσεις  από  την  ΕΚΤ  κα ι  την  Τράπεζα  Επενδύσεων  για 
καινοτόμα προγράμματα τα οποία θα μπορούσε να κάνει  το ναυπηγείο.  Λέω 
ότι  αυτά  ε ίναι  να  σχεδιάσουμε  το  μεσοπρόθεσμο  και  μακροπρόθεσμο, 
αλλαγές  που  μπορεί  να  βρεθεί  χρηματοδότηση  Ευρωπαϊκή  σ '  αυτήν  τη 
κατεύθυνση.  Και  προτε ίνω να κάνουμε μια συζήτηση γι '  αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε.  Ο  Πρόεδρος  του  Εργατικού  Κέντρου  κα ι  τελειώνουμε  το 
θέμα.
Κος                        :  
Κατ'  αρχήν  να  χαιρετήσω  όλους  σας  απ'  όλο  το  Νότιο  Αιγαίο  που  έχετε 
έρθε ι ,  να  ευχαριστήσουμε  τον  ε ισηγητή  το  Δημήτρη  το  Γρυπάρη  που  έφερε 
το  θέμα  στο  Περιφερειακό  Συμβούλιο  κα ι  να  ευχαριστήσουμε  συγχρόνως 
όλους  εσάς,  όλο  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο,  που  έδωσε  τόση  έμφαση  και  
βαρύτητα στο πρόβλημα μας. . .

Είναι  η  ευχή  μας,  ε ίναι  η  επιθυμία  μας  και  ε ίναι  ο  δ ιακαής  μας  πόθος 
το ναυπηγε ί  να ήταν κάτω από τον  έλεγχο τον  κοινωνικό ή τον  κρατ ικό.  Εάν  
πάρουμε  μια,  να  ρίξουμε  μια  ματιά  στο  ότ ι  τα  τελευτα ία  15  χρόνια  έχουν 
δοθεί  πάνω  από  12  δις  λεφτά  στα  δύο  ναυπηγεία  του  κέντρου,  αν  αυτά  τα 
χρήματα  τα  συγκεντρώσουμε  και  τα  εστ ιάσουμε  στους  2500  εργαζόμενους  - 
και  βέβαια  αυτά  τα  ναυπηγεία  ε ίναι  ιδ ιωτικά.  Τα  πήραν  ο ι  ιδ ιώτες  –  τότε  θα 
βλέπαμε  πραγματικά  αν  υπήρχε   η  δ ιάθεση,  αν  υπήρχε  η  προϋπόθεση  ότ ι 
θα  μπορούσαν  να  ε ίναι  κάτω  από  τον  έλεγχο  του  κράτους,  γ ιατ ί  δουλεύουν 
μόνο με κρατικές δουλε ιές,  μόνο με δουλειές του κράτους.  

Δηλαδή  όλα  αυτά  τα  χρήματα  τα  15  χρόνια  τα  ναυπηγε ία  του  κέντρου 
λει τουργούν  με  τα  χρήματα  του  ελληνικού  δημοσίου.  Θα  μπορούσε  δηλαδή 
το  ναυπηγε ίο  να  ε ίναι  ή  κάτω  από  το  κράτος  ή  κάτω  από  έναν  κοινωνικό 
τουλάχιστον  έλεγχο.  Δυστυχώς δεν  έγινε.

Όμως  αυτή  τη  στιγμή  ζούμε  μια  άλλη  πραγματικότητα.  Ζούμε  την 
πραγματικότητα  του  Μνημονίου,  ζούμε  την  πραγματικότητα  των 
ιδιωτικοποιήσεων.  Εμείς βέβαια αυτή την  πολιτ ική  την  αντιμετωπίζουμε,  την 
παλεύουμε.  Είμαστε ενάντ ια σ '  αυτές τ ις πολιτ ικές.  Όμως θα πρέπει  μέσα σ '  
αυτήν  την  συγκυρία  να  επιβιώσουμε  κ ιόλας.   Θα  πρέπει  να  έχουμε  τη  ζωή 
μας,  το  μεροκάματό μας.  

Εκεί  λοιπόν  νομίζω  κα ι  ευχαριστούμε  όλους  σας   ότι  δώσατε  έμφαση 
ότι  το  ναυπηγείο  πρέπει  να  ε ίναι  ανοιχτό  γ ια  να  μπορούμε  να  συζητάμε  κα ι 
να  σχεδιάζουμε  και  να  ελπίζουμε,  γ ιατ ί  έχουμε  δ ικα ίωμα  στην  ελπίδα,  θα 
πρέπει  να  ε ίμαστε  ζωντανοί .  Και  γ ια  να  ε ίμαστε  ζωντανοί  δυστυχώς  θα 
πρέπει  ο  Ταβουλάρης  να  πάρει  δουλειά,  θα  πρέπει  ο  Safa  να  πάρει 
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δουλειά,  θα  πρέπει  η  Thyssen  να  πάρε ι  δουλειά,  δυστυχώς.  Όμως  αυτή 
ε ίναι  η  πραγματικότητα.  Και  μέσα  απ'  αυτήν  την  πραγματικότητα  ε ίμαστε 
υποχρεωμένοι  να λει τουργήσουμε.

Εμείς  γ ια  άλλη  μια  φορά  χωρίς  να  ξεχνάμε  ότι  αύριο  κόβουνε  το 
ρεύμα  στο  Νεώριο,  και  νομίζω  κύριε  Περ ιφερειάρχη,  σας  ευχαριστούμε 
πάρα πολύ,  νομίζω γ ια  την  πρωτοβουλία  που παίρνετε  και  ε ίνα ι  πάρα πολύ 
σημαντ ικό  κα ι  αυτή  την  στ ιγμή  μας  καθησυχάζετε ,  ε ίναι  ότ ι  θα  πρέπει  να 
μην  κοπεί  αύριο  το  ρεύμα,  γ ιατ ί  κλείνε ι  το  ναυπηγείο.  Δηλαδή  δεν 
χρειάζεται  κάτ ι  άλλο  για  να  κλείσε ι  το  ναυπηγε ίο,  αν  του  κατεβάσουν  τον 
διακόπτη.  

Σας  ευχαριστούμε  όλους  και  προσβλέπουμε  σε  συνεργασία  μαζί  σας 
προκε ιμένου  να  δώσουμε  προοπτική  στη  στήριξη  σας,  προκειμένου  να 
δώσουμε προοπτική στο ναυπηγείο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε  κύριε  Πρόεδρε.  Πιστεύω  ότ ι  όλοι  με  τ ις  αντ ιθέσεις  μας  εδώ 
μέσα,  πολιτ ικές,  στηρ ίζουμε  τη  λει τουργία  του  ναυπηγείου.  Και  κάθε 
ψήφισμα  που θα  φέρετε  στο  Περιφερε ιακό  Συμβούλιο  θα  το  μεταβιβάσουμε, 
κύριε Γρυπάρη.  

Επειδή  έχει  περάσει  ο  χρόνος  και  τελε ιώνε ι  το  Περιφερε ιακό 
Συμβούλιο,  στο  11ο  θέμα.  Αποφασίζετα ι ;  Θέλετε  το  λόγο;  Είπαμε  στους 
εργαζομένους 
Ομιλίες εκτός μικροφώνου
Κος ΔΑΔΑΟΣ:
Κύριε  Πρόεδρε,  να  δ ιευκριν ίστε  αυτό,  δ ιότ ι  εγώ  άκουσα  μια  επιστολή, 
διάβασε  μάλιστα  μια  επιστολή  η  οποία  μέσα  δεν  ε ίνα ι  ε ισήγηση.  Ήταν 
παρότρυνση  προς  τα  μέλη  του  Περιφερε ιακού  Συμβουλίου.  Αν  ο  κ . 
Γρυπάρης έχει
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει  ψήφισμα κύριε Γρυπάρη εδώ;
Κος ΔΑΔΑΟΣ:
Αν  έχε ι  έτοιμο  ψήφισμα  να  το  δ ιαβάσει .  Αν  δεν  έχε ι  και  το  φτιάξουν  ο ι 
εργαζόμενοι  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Αν υπάρχε ι ,  δ ιαβάστε το.
Κος ΓΡΥΠΑΡΗΣ:
Έχω  κρατήσει  κάποιες  σημε ιώσεις  γ ια  ψήφισμα,  αλλά  πρέπει  να 
συμπληρώσω  και  κάποια  άλλα  πράγματα  που  ε ίπαν  ο ι  συνάδελφοι  κα ι 
κάποια που επιθυμούν ο ι  εργαζόμενοι .  Αυτό δεν  μπορεί  να γ ίνε ι  τώρα.  
Ομιλίες εκτός μικροφώνου
Κος ΓΡΥΠΑΡΗΣ:
Όχι,  δεν  ε ίπα αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Όχι,  κύριε  Χρυσόγελε,  γ ιατ ί  έγ ινε  εδώ  πλέον  –  υπάρχε ι  το  ψήφισμα  της 
πλειοψηφίας να το ακούσω;
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Κος ΓΡΥΠΑΡΗΣ:
Εγκρίνει  την  έκδοση του κάτωθι  ψηφίσματος:

1) Επειδή  το  Νεώριο  απασχολεί  εκατοντάδες  εργαζόμενους  και  αποτελε ί 
σημαντ ικό  ο ικονομικό  πυλώνα  της  οικονομίας  της  Σύρου,  πρέπει  με 
κάθε τρόπο να μείνε ι  το ναυπηγε ίο ζωντανό.

2) Να  δοθεί  με  τη  διαδικασία  της  απευθε ίας  ανάθεσης  τμήμα  μεγάλων 
επισκευών  πλοίων  του  Πολεμικού  Ναυτικού  και  γενικότερα  κρατικών 
εργασιών στο Νεώριο.

3) Μεταξύ  όλων  των  ναυπηγε ίων  της  χώρας  απαιτε ί  αναλογική 
μεταχείρ ιση  από  την  πλευρά  του  Ελληνικού  Δημοσίου  σε  ότι  αφορά 
στις επισκευές αλλά και  τ ις  κατασκευές του Πολεμικού Ναυτικού.  

4) Να  θεσπιστούν  κ ίνητρα  για  την  κατασκευή  και  επισκευή  πλοίων 
ελληνικών συμφερόντων  από τα ναυπηγε ία της χώρας μας.  

Μέσα  σ '  αυτό  μπορεί  να  μπουν  κα ι  τα  πλοία  της  ενδοεπικοινωνίας 
στο Νότιο Αιγαίο,  της ακτοπλοΐας.

Κύριε Περδικάρη,  θέλετε  να στηρίξουμε  τη  μοναδική βαριά βιομηχανία 
στο  Αιγα ίο  ή  δεν  θέλετε ;  Εκπροσωπείτε  το  Νότιο  Αιγαίο  ή  εκπροσωπείτε 
κάποια άλλα συμφέροντα;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Σας  παρακαλώ.  Παρακαλώ  τ ις  παρατάξε ις  να  μου  φέρουν  εγγράφως  τα 
ψηφίσματά  του  εδώ.  Τώρα  να  το  γράψει  κάθε  παράταξη  το  ψήφισμα  που 
καταθέτε ι  στο  Προεδρείο.  Εγγράφως  στο  Προεδρείο  το  ψήφισμα  από  κάθε 
παράταξη.
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Άλλο  λέω.  Μπορούμε  να  φτιάξουμε  ένα  λι τό  ψήφισμα και  ας  καταθέσε ι  μετά 
αναλυτικά  ο  καθένας  την  πρόταση  του.  Αλλά  πέντε  σημε ία  στα  οποία 
μπορεί  να συμφωνήσουμε όλοι .  

Εντάξει ,  στηρ ίζουμε,  αυτό  ε ίνα ι  ένα  σημείο.  Αλλά  πως  θα  γ ίνε ι  αυτό;  
Γ ι '  αυτό  πρότεινα  εγώ  το  σωματε ίο  να  βάλε ι  πέντε  συγκεκρ ιμένα  σημεία  απ' 
αυτά  που  ακούστηκαν  εδώ,  απ'  αυτά  που  καταγράφονται ,  και  να 
σταματήσουμε να λέμε ο καθένας το μεγάλο του ψήφισμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Το  θέμα  επαναλαμβάνω  στο  σώμα  ήταν  “Ενημέρωση  γ ια  την  πορε ία 
λει τουργίας του ναυπηγείου  Νεωρίου Σύρου” .  Αυτό ε ίναι  το  θέμα.  Αυτό ε ίναι 
γραμμένο.  Νομίζω  ότι  έγ ινε  η  ενημέρωση.  Εντάξε ι ;  Και  τέθηκαν  τα 
αιτήματα.  Ζήτησα  λοιπόν  αν  υπάρχει  ψήφισμα  γραπτό  να  μου  το  φέρετε . 
Εντάξει ,  το  ψήφισμα στην  επόμενη φορά θα το καταθέσετε ,  όσοι  το  έχουν.  
Κος                        :  
Κύριε  Πρόεδρε,  μετά  από  ένα  μήνα  μπορεί  να  μην  υπάρχε ι  Νεώριο  όπως 
μας τα ε ίπαν.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Είπα,  όποιος  το  έχει  να  μου  το  φέρε ι .  Λίγο-πολύ  όλοι  συμφωνούμε  στα 
περισσότερα.  Όλοι  θέλουμε να λει τουργούν  τα ναυπηγεία.  Δεν  θέλουμε όλοι 
να λε ιτουργούν τα ναυπηγε ία ;
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Να  παρακαλέσω  το  σωματείο  να  πάρει  και  να  μας  πε ι  ποια  ε ίναι  τα  πέντε  
πιο  επείγοντα  σημε ία  ώστε  να  βγε ι  ομόφωνα  και  να  μην  χάνουμε  χρόνο;  
Μπορείτε  μέχρι  να συζητήσουμε άλλα θέματα εμείς;
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Είπα πέντε  πράγματα,  παιδιά .  

1) Στηρίζουμε τον  αγώνα των εργαζομένων στο Νεώριου
2) Καλούμε  την  Κυβέρνηση  να  αποδείξε ι  έμπρακτα  την  στήριξη  της  στο 

Νεώριο.  Τα  πλοία  τα  οποία  εξυπηρετούν  επιδοτούμενα  το  Νότιο 
Αιγαίο υποχρεωτικά – γ ιατί  και  αυτό ε ίναι απόφαση της Κυβέρνησης – 
θα συντηρούνται  στο  Νεώριο.

3) Τα  πλοία  τα  οποία  εξυπηρετούν  τ ις  γραμμές  και  δραστηριοποιούντα ι 
στο  Νότιο Αιγαίο να επισκευάζοντα ι  στο  Νεώριο.

4) Να  δ ιερευνηθεί  η  δυνατότητα  μέσα  από  τα  προγράμματα  το  Νεώριο 
να πάρε ι κα ι  άλλο προσανατολισμό σε ότι  αφορά,  αυτό που ε ίπε κα ι ο 
Νίκος  ο  Χρυσόγελος,  τ ις  ΑΠΕ  γ ιατί ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  πιστεύω 
ότι  επειδή  ο ι  ΑΠΕ  θα  ε ίναι  από  τώρα  και  στο  εξής  στην  ημερήσια 
διάταξη  κα ι  θα  γ ίνουν  μεγαλύτερες  επενδύσεις,  ε ίναι  σωστό  να 
διερευνηθε ί  η  δυνατότητα  το  Νεώριο  να  πάρει  κα ι  ένα  τέτο ιο 
προσανατολισμό.  

Απλά  πράγματα.  Από  κει  και  ύστερα  και  όχι  μόνο  αυτό.  Είπαμε  να 
εκμεταλλευτούμε  τη  δυνατότητα  θέλετε  και  τα  ευρωπαϊκά  προγράμματα  για 
τη  ναυπήγηση  πλοίων  εξυπηρέτησης  των  άγονων  γραμμών;  Εγώ  πρόσθεσα 
και  κάτ ι  παραπάνω.  Ακόμα  κα ι  τα  πλοία  τα  οποία  θα  μεταφέρουν  τα 
ανακυκλώσιμα υλ ικά από τα νησιά στο κέντρο  δ ιαλογής.

Έχουμε  πέντε  πράγματα.  Αυτά  λοιπόν  απαιτούν  κα ι  αποφάσεις  της 
Κυβέρνησης.  Άρα  αυτήν  την  απόφαση  στέλνουμε  με  πρώτη  βεβαίως  την 
έμπρακτη  στήριξη  με  τ ις  δεξαμενές.  Και  μετά  ακολουθούν  όλα  τα  άλλα.  Και 
βεβαίως  θα  γίνε ι  παρέμβαση  στη  ΔΕΗ  να  μη  κοπεί  το  ρεύμα,  και  βεβαίως 
να  πιέσουμε  προκειμένου  και  τα  φορολογικά  τους  τ ι  έχουν  να  τα  δούμε. 
Αυτά.  Αυτό ε ίναι  το  ψήφισμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν,  το ψήφισμα εγκρ ίνετα ι ;  Κατά πλε ιοψηφία.  
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Εντάξει ,  Λίλα εσείς αρνε ίστε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Η Λαϊκή Συσπείρωση αρνε ίται  να ψηφίσε ι  το  συγκεκρ ιμένο ψήφισμα.
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
Επειδή υπάρχει  υποκρισ ία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Για  του  λόγους  που  αναφέρατε.  Εντάξε ι .  Ο  κ.  Χρυσόγελος  συμφωνεί .  Από 
την  παράταξη  του  κ.  Κόκκινου  συμφωνείτε  αυτό;  Καταθέσατε  ψήφισμα  το 
οποίο ψηφίζε ι  η  παράταξη του κ.  Κόκκινου.  
Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ:
Σημασία έχει  να βγει  ένα ομόφωνα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Της πλε ιοψηφίας το ψήφισμα μετράε ι .  

Αριθμ.  Απόφασης 45/2011 

11ο Θέμα: 
Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου στην Κω

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν,  η  επόμενη  συνεδρίαση  γ ίνετα ι  στην  Κω.  Αποφασίζε ι  το 
Περιφερε ιακό Συμβούλιο;  Πιστεύω μετά τ ις 20 του μήνα.  
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Συγγνώμη,  κύρ ιε  Πρόεδρε,  θέλουμε  συγκεκρ ιμένη  ημερομηνία  γ ιατί  20  με 
25 δεν μπορούμε εμείς.
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:
25 Μπάμπη,  25
Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ:
Να το κάνουμε 27.20 με 25 έχουμε ένα πρόβλημα.  
Κος                        :  
28.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Αριθμ.  Απόφασης 46/2011 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Τα υπόλοιπα θέματα αναβάλλοντα ι  γ ια την  επόμενη συνεδρίαση.  

ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ: 5 ο ,  7 ο ,  9 ο  & 10 ο

Αριθμ.  Απόφασης 47,  48,  49,  & 50/2011 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κυρίες  και  κύριοι  κηρύσσω  τη  λήξη  της  συνεδρίασης  του  Περιφερε ιακού 
Συμβουλίου.  

Ευχαριστώ πολύ.

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

……………………..
………………  
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΦΑΣ                                   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ  

ΤΑ ΜΕΛΗ 

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

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

3 .ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 .ΔΑΔΑΟΣ ΜΑΡΚΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 .ΔΙΑΚΟΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ-ΣΩΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 .ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 .ΗΛΙΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 .ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 . ΙΣΣΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΕΥΘΑΛΙΑ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.ΚΟΚΙΑΣΜΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.ΚΥΠΡΑΙΟΥ-ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.ΜΑΪΝΑΣ ΗΛΙΑΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.ΜΑΡΓΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.ΜΟΥΤΑΦΗ-ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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21.ΜΠΑΦΙΤΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.ΜΠΙΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.ΠΑΜΠΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.ΠΑΠΑΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27.ΣΒΥΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28.ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29.ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.ΣΤΑΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32.ΦΤΑΚΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33.ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34.ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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