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ΠΑΡΟΝΤΕΣ :  
Ο  Περιφερειάρχης  Νοτ ίου  Αιγα ίου  κ.  Γιάννης  Μαχα ιρίδης  
Οι  Αντιπεριφερειάρχες  Νοτίου  Αι γαίου  κ .  Φώτης  Χατζηδιάκος  (∆ωδ /σου )  και  
 κ .  Γεώργιος  Πουσσαίος  (Κυκλάδων )  
 
Ο  Πρόεδρος  του  Περιφερει ακού  Συµβουλίου  κ .  Γεώργιος  Γκούφας  
Ο  Γραµµατέας  του  Περιφερει ακού  Συµβουλίου  κ .  Νικόλαος  Χρυσόγελος  
 
 
Τα  µέλη  του  Περιφερε ιακού  Συµβουλ ίου :   
 
1 Σβύνου  Ειρήνη  
2 Κυπραίου  Μαρία  
3 Καλαθιανάκης  Άγγελος   
4 Περδικάρης  Ιωάννης  
5 ∆ιακοσταυριανού   -  Σώζου  ∆έσποινα   
6 Παµπάκας Σωτήριος  
7 Φτακλάκη  Παρασκευή  -  Ελευθερία  
8 Χατζηιωάννου  Αντώνιος   
9 Παπατσή  Ευαγγελία  
10  Μπαφίτη  Ανδριάννα  Γεωργία  
11  ∆ιάκος  Αναστάσιος  
12  Πόκκιας  Γεώργιος   
13  Κόκκινος  Χαράλαµπος  
14  Παλλάς  Εµµανουήλ  
15  Συρµαλέν ιος  Νικόλαος  
16  Χρυσόγελος  Νικόλαος (Αποχώρησε από  το  σώµα  µετά  τη  

λήξη  του  2ο υ θέµατος )  
17  Μακρυων ί της  Γεώργ ιος  
18  Γρυπάρης  ∆ηµήτριος  
19  Παπαµανώλης  Γεώργιος   
20  Χρυσαφίδης  Παύλος   
21  Ηλιάκης  Πέτρος  
22  Τζανακόπουλος  Παντελής   
23  Μπιζάς  Κωνσταντίνος   
24  Γκούφας  Γεώργιος   
25  Θεόφιλος  Λάζαρος   
26  ∆αδάος  Μάρκος   
27  Σιγάλας  Ευάγγελος   
28  Βίλλας  Ματθαίος   
29  Μαργάρας  Βασί λειος   
30  Κουκάς  Κωνσταν τίνος   
31  Ίσσαρης  Κωνσταντίνος   
32  Λοτσάρης ∆ηµήτριος  
33  Μάϊνας  Ηλίας   
34  Σταµατόπουλος  Γεώργιος   
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
1  Έψιµος  Στέργιος   
2 Καµπανής  Ιωάννης   
3 Βαρκάς  Θεοδόσιος  
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4 Ερωτόκρι τος  Μιχαήλ  
5 Κατσοτούρχης  Γεώργιος   
6 Σταυλάς  Κωνσταντ ίνος   
7 Μαραγκός  ∆ηµήτριος   
8 ∆ρακιού  Μιχαήλ  
9 Φάκκα  – Βασιλαράκη  Ζηνοβία  
10  Λίσγος  Φίλιππος  
11  Μουτάφη  ∆έσποινα   
12  Κρεµαστινός  ∆ηµήτριος   
13  Ζωγραφίδης  Γεώργιος   
14  Καφαντάρη  Ευαθαλία   
15  Γιαννακάκης  Ιωάννης  
16  Κοκιασµένος  Αντώνης   
17  Καραµολέγκου  Ιουλία   

 
 

 
 

 
ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

 

 

1 Επικύρωση  πρακτικών   1 η ς /2 -2-2012 και  2 η ς /3 -
2-2012 συνεδρίασης  του  Περιφερε ιακού  
Συµβουλίου .  

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

10 

2  Ενηµέρωση  γ ια  τον  Στρατηγικό  Σχεδιασµό  της 
Περιφέρει ας  Νοτίου  Αιγαίου  Ευρώπη  2020  
Εισηγητής  : κ .  Περιφερειάρχης  

                                                                             
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   

               11 

3  Αναµόρφωση  Προϋπολογισµού  εσόδων  που  
προέρχονται  από  τους  ΚΑΠ  έτους  2012.   
Εισηγητής  : κ .  Γ .  Μακρυωνίτης  

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ   

12 

   4  Παράταση  ωραρίου  λει τουργίας  καταστηµάτων  
τουριστικών  περι οχών  κατά  τους  θερινούς  
µήν ες  (από  15-3-2012 έως  15 -11-2012) 
Εισηγητές :  κ .  Φ.  Χατζηδιάκος  -  κ .  Γ .  
Πουσσαίος  

                    ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

13  

5  Υπογραφή  Προγραµµατικών  Συµβάσεων  µεταξύ  
Περιφέρει ας Νοτ ίου     
Αιγαίου  και   
Α .   του  ∆ήµου  Σικίνου  για  το  έργο  «Πρόγραµµα  
Ολοκληρωµένης  ∆ιαχείρισης  Απορριµµάτων».  
Εισηγητής : κ .  Γ .  Μακρυωνίτης  
Β .  της  ΠΕ∆ΝΑ  και  της  ΓΑΛΗΝΟΣ  ΑΕ  για  την  

"Παροχή  ι ατρικής  πρωτοβάθµιας 
περίθαλψης  στα  νησιά  του  Νοµού  
∆ωδεκανήσου " ,  προϋπολογισµού  250 .000,00 
€   

Εισηγητής  : κ .  Μ .  ∆ρακιού  
Γ .  του  ∆ήµου  Μεγ ίστης ,  του  Γεωπον ικού  

Πανεπιστηµίου  Αθηνών  κα ι  του  

14 
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Μελισσοκοµικού  Συνετα ιρισµού  Ρόδου  για  
την  υποστήριξη  της  δράσης  "Πρόγραµµα  
Μελισσοκοµίας  (διατήρηση  γεννετι κού  
υλικού ) "  µε  σκοπό  να  χαρακτηρισθε ί  το  νησί  
ως  καταφύγιο  Ελληνι κής  Μέλ ισσας.  

Εισηγητής  : κ .  Σ .  Παµπάκας 
  

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

6    Έγκριση  σύναψης  προγραµµατ ικής  σύµβασης 
Π .Ν .Α . ,  Νοµαρχιακό  Φυτώριο  (∆ωδεκανήσου ) 
Α .Ε .  και  του  ΟΑΕ∆  για  την  απασχόλησης 
ανέργων  ηλικ ίας  55-64  ετών   

Εισηγητής  : κ .  Α .  Χατζηϊωάννου    
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

 

          15  

7  Έγκριση  τροποποιήσεων  Προγραµµατικών  
Συµβάσεων  µεταξύ  της  Περιφέρε ιας Νοτ ίου  
Αιγαίου  και   
Α .  του  ∆ήµου  Ρόδου  κα ι  της  ΓΑΛΗΝΟΣ  ΑΕ  για  

το  έργο  "∆απάνες  Λει τουργίας  Πλωτού  
Πολυιατρε ίου  (2011) Ν .  ∆ωδεκανήσου ",  
προϋπολογισµού  450.000,00 €   

 Εισηγητής  :  κ .  Μ .  ∆ρακιού  
Β .  της  ∆ΕΥΑΡ  για  το  έργο  "Μετατόπιση  του  
δηµοτικού  δικτύου  ύδρευσης  που  βρίσκεται  
εντός  των  ορίων  του  τέως  ∆ήµου  Αφάντου ,  
εκτός  του  εύρους  κατάληψης  του  έργου ", 
προϋπολογισµού  841.677,48 €  

Εισηγητής  : κ .  Φ.  Χατζηδιάκος 
 

  ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

 16  

8  Μεταβ ίβαση  µετοχών  Αναπτυξιακής  Άνδρου  της 
Περιφέρει ας  Νοτίου  Αι γαίου  στο  ∆ήµο  Άνδρου  
άνευ  ανταλλάγµατος  (Αιτία  δωρεάς)    
Εισηγητής : κ .  Γ .  Πουσσαίος   

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

17  

9  Γνωµοδότηση  του  Περιφερειακού  Συµβουλίου  
περί  καταλληλότητας  του  χώρου  κατασκευής 
ΧΥΤΑ  ∆ήµου  Σίφνου .  
Εισηγητής : κ .  Γ .  Μακρυωνίτης 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

18  

10 Συγκρότηση  επι τροπής  του  άρθρου  7  παρ .2  του  
ν .2323/1995  «Υπαίθριο  Εµπόριο ,  Λαϊκές 
Αγορές  κλπ».  
Εισηγητής  : κ .  Γ .  Πουσσαίος  

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

19  

11 Έγκριση  συµµετοχής  της  Περιφέρειας  Νοτ ίου  
Αιγαίου  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραµµα  
«Ανάπτυξη  Ανθρώπινου  ∆υναµικού».  
Εισηγήτρια  :  κα .  ∆ .  ∆ιακοσταυριανού  –  
Σώζου  

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

20  
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12 Λήψη  απόφασης  για  πραγµατοποίηση  του  
επόµενου  Περιφερειακού  Συµβουλίου   
Εισηγητής  : κ .  Γ .  Γκούφας   

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

21  

  
ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

 
 

 

   1  Ασφαλιστ ικός  φορέας  ∆ΕΗ  και  τα  
ανακύπτοντα  προβλήµατα  από  την  εφαρµογή  
των  ασφαλιστικών  και  εφαρµοστικών  νόµων  

 
ΨΗΦΙΣΜΑ  

22  

   2  Ψήφισµα  για  την  απώλεια  του  ∆ηµάρχου  
Τήλου  Τάσο  Αλιφέρη   

 
ΨΗΦΙΣΜΑ   

23  

   3  Έγκριση  της  υπ ’  αριθµ .  15 /2012 απόφασης  
του  ∆.Σ  του  Εν ιαίου  Φορέα  Τουρισµού  Κω  – 
Νισύρου ,  περί  τροποποίησης  καταστατικού .  

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ   

24  

 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΘΕΜΑΤΩΝ  

 

ΘΕΜΑ  1ο : σελ .19 /  Αριθµ .  Απόφασης  10 /2012 

ΘΕΜΑ  2ο : σελ .20 /  Αριθµ .  Απόφασης  11 /2012 

ΘΕΜΑ  3ο : σελ .69 /  Αριθµ .  Απόφασης  12 /2012 

ΘΕΜΑ  4ο : σελ .77 /  Αριθµ .  Απόφασης  13 /2012 

ΘΕΜΑ  5ο : σελ .88 /  Αριθµ .  Απόφασης  14 /2012 

ΘΕΜΑ  6ο : σελ .98 /  Αριθµ .  Απόφασης  15 /2012 

ΘΕΜΑ  7ο : σελ .106/  Αριθµ .  Απόφασης  16/2012  

ΘΕΜΑ  8ο : σελ .107/  Αριθµ .  Απόφασης  17/2012  

ΘΕΜΑ  9ο : σελ .112/  Αριθµ .  Απόφασης  18/2012  

ΘΕΜΑ  10ο : σελ .116/  Αριθµ .  Απόφασης  19/2012  

ΘΕΜΑ  11ο : σελ .117/  Αριθµ .  Απόφασης  20/2012  

ΘΕΜΑ  12ο : σελ .122/  Αριθµ .  Απόφασης  21/2012  

 

ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

 

ΘΕΜΑ  1ο : σελ .6 / Αριθµ .  Απόφασης 22 /2012 

ΘΕΜΑ  2ο : σελ .  /  Αριθµ .  Απόφασης 23 /2012 

ΘΕΜΑ  3ο : σελ .  /  Αριθµ .  Απόφασης 24 /2012 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  (Γ .  ΓΚΟΥΦΑΣ ):  

Επίσης  χαιρετούµε  και  καλωσορίζουµε  τα  µέσα  µαζικής  ενηµέρωσης  που  

καλύπτουν  τη  συνεδρίαση  αυτή .  Έχει  διαπιστωθεί  απαρτία  και  κηρύσσω  

την  έναρξη  της  3ης  συνεδρίασης  του  Περιφερειακού  Συµβουλίου .  

 Κύριο ι  συνάδελφοι ,  έχει  κατατεθε ί  στο  Προεδρε ίο  ένα  υπόµνηµα  από  

τους  εργαζόµενους  κα ι  τους  συν ταξιούχους  της  ∆ΕΗ  Νοτίου  Αιγαίου  οι  

οποίοι  αντιµετωπίζουν  κάποιο  πρόβληµα  µε  τα  ασφαλιστικά  τους  Ταµεία  

κα ι  θέλουν  να  µας  ενηµερώσουν .  

 Με  την  έγκριση  του  σώµατος  να  δώσουµε  για  πέν τε  λεπτά  τον  λόγο  

πρώτα  στον  Πρόεδρο  των  συνταξιούχων  τον  κ.  Παπαδούλη  να  µας  

ενηµερώσει .  

 Συµφωνεί  το  σώµα ,  νοµ ί ζω .  Ο κύριος  Παπαδούλης  έχε ι  τον  λόγο .  

Έχετε  τον  λόγο ,  κύρι ε  Παπαδούλη .  

 

ΘΕΜΑ  1ο  ΕΗ∆  

Ασφαλ ιστικός φορέας ∆ .Ε .Η .  και  τα  ανακύπτοντα  προβλήµατα  από  την 

εφαρµογή των  ασφαλιστικών και  εφαρµοστικών νόµων  

 

Κος ΠΑΠΑ∆ΟΥΛΗΣ  (ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΣΥΝΤ /ΧΩΝ  ∆ΕΗ  ΝΟΤΙΟΥ  ΑΙΓΑΙΟΥ) :  

Ευχαριστώ.  Κυρίες  κα ι  κύριοι  σύνεδροι ,  η  παρέµβασή  µας έχει  σκοπό  να  

σας  ενηµερώσουµε  και  να  ζητήσουµε  τη  δική  σας  παρέµβαση  προς  την  

κεντρική  εξουσία  να  σταµατήσει  την  αδικία  και  την  εξαθλίωση  που  µας  

επ ιβάλλει  

 Εδώ  κα ι  δύο  χρόν ια  µας  έχουν  βάλει  στο  κρεβάτ ι  του  Προκρούστη  και  

ο  διαµελισµός  µας  δυστυχώς  συνεχί ζετα ι .  Μέχρι  στιγµής  οι  µειώσεις  στις  

συντάξε ι ς  µας  είνα ι  από  40% έως  70%.  Στους  εργαζόµενους  οι  µισθοί  

έγιναν  από  ρετ ιρέ  υπόγειο  και  στους συνταξιούχους  τα  ταµεία  από  ευγενή  

χειρότερα  των  αθλ ίων .  

 Αυτά  έγιναν  µε  βαφτίσι α ,  γιατί  έτσι  βόλευε  κάθε  φορά  τους  

κρατούντες  και  αυτή  τη  στιγµή  το  ευγενές  ταµε ίο  µας  δεν  µας  παρέχε ι  και  

καµία  ι ατροφαρµακευτική  κάλυψη  και  σίγουρα  δεν  φταίµε  εµείς  γι '  αυτό .  

 Την  απόλυ τη  ευθύνη  για  το  κατάντηµα ,  γιατί  κατάντηµα  είναι ,  την  

ε ίχαν  και  την  έχουν  οι  κρατούντες .  Εµείς  σε  κάθε  περ ίπτωση  35  και  40  

χρόνια  τι ς  ε ισφορές  µας  στο  ταµείο  τι ς  πληρώναµε  ανελλιπώς  στο  ακέραιο .  

 Τα  φάρµακα  και  τη  σύνταξή  µας  δεν  τα  επενδύσαµε  εµείς  σε  τοξικά  

οµόλογα  κα ι  τοξικούς  κυβερνώντες  και  καν ένας  δεν  µπορεί  να  µας  κάνει  

συνένοχους  στο  πάρτυ .  ∆εν  τα  φάγαµε  µαζί .  

 Τα  λεφτά  των  ταµείων  δεν  τα  εξανεµ ίσαµε  εµείς  ούτε  η  πατρίδα .  Στην  

πατρίδα  χρωστάµε  τα  πάντα .  Στους  κρατούντας  που  έφτιαχναν  κοµµατικούς  

στρατούς  για  να  ν έµον ται  την  εξουσ ία  µε  τα  λεφτά  των  ταµείων  και  όχι  

µόνο ,  δεν  χρωστάµε  τίποτα .  

 Αυτοί  µας  χρωστάνε .  Και  χρωστάνε  στην  υγεία  µας  και  την  επιβ ίωσή  

µας .  Το  κράτος  και  οι  κρατούντες  έγ ιναν  εκβ ιαστές  και  βιαστές .  Το  ανίκανο  
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κράτος  µε  Υπουργεία  ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης  που  πληρώνει  συντάξε ι ς  

σε  θανόντες  κα ι  που  δεν  ξέρε ι  πόσοι  είνα ι  οι  συνταξιούχοι  και  οι  

εργαζόµενοι ,  καταστρατήγησε  και  καταστρατηγεί  κανόνες  κα ι  νόµους  που  

το  ίδιο  θέσπισε  και  οδηγεί  στην  εξαθλίωση  τα  περήφανα  γηρατε ιά  και  τα  

ν ιάτα  στη  µετανάστευση .  

 ∆εν  ζητάµε  χάρη .  Ζητάµε  να  τηρηθούν  αυτά  που  νοµοθετήθηκαν  πριν  

3  χρόνια  και  τίποτα  δεν  τηρήθηκε ,  όταν  έγραφαν  και  έλεγαν  ότι  τα  ταµε ία  

µέχρι  το  2050  δεν  θα  έχουν  κανένα  πρόβληµα .  Μόνο  που  το  2050 ήταν  

πολύ  µακριά  κα ι  το  2012 πολύ  κον τά .  

 Αυτό  το  κράτος  έχουµε .  Η  ηλεκτρον ική  διακυβέρνηση  του  Ελληνικού  

κράτους .  Αυτό  ε ίναι  ένα  έγγραφο .  Κάποιος  έχασε  ένα  ηµεροµίσθιο  για  να  

βάλει  τα  ένσηµα  πάνω  στο  έγγραφο  αυτό .  Είνα ι  του  Υπουργε ίου  Εµπορικής  

Ναυτιλίας.  

 Μισό  λεπτό ,  τελε ιώνω.  Αν  κάποιος  πιστεύει  ότι  αυτό  το  κράτος  θα  

φτ ιάξει ,  ας  µας  το  πει .  Οι  κρατούν τες  δεν  ακούν ε .  Οι  ευγενε ί ς  των  ευγενών  

ταµε ίων  να  ξέρουν  οι  κυβερνώντες  ότι  θα  γίνουν  αγενεί ς  γιατί  δεν  αντέχουν  

άλλο  δούλεµα .  Αυτοί  θάβονται  δηµοσ ία  δαπάνη .  Εµείς  όµως  πληρώνουµε .  

Εµάς  όµως  σε  λίγο  θα  µας  θάβουν  σε  οµαδι κούς  τάφους  γιατί  ούτε  τα  

έξοδα  της  κηδε ίας µας  δεν  θα  έχουµε .  

 ∆εν  λέµε  "δεν  πληρώνουµε" .  ∆εν  έχουµε  να  πληρώσουµε  άλλο .  Μας  

τα  πήραν  όλα .  Με  όλα  αυτά  που  γίνοντα ι  έβαλαν  σκοπό  να  µας  ξεκάνουν  

γ ιατί  χωρίς  φάρµακα  και  για τρούς  δεν  υπάρχε ι  περίπτωση  να  ζήσει  καν ένας  

γέρος .  Αυτο ί  αποκαλούνται  σωτήρες ,  για  µας όµως  έγιναν  εξολοθρευτές .  

 Ευχαριστούµε  που  δεχθήκατε  να  µας  ακούσετε .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε  τον  κ .  Παπαδούλη .  Ο κ .  Σιµι τζής ,  εκπρόσωπος  των  

εργαζοµένων  έχε ι  τον  λόγο .  

Κος ΣΙΜ ΙΤΖΗΣ  (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ∆ΕΗ  ΝΟΤΙΟΥ  ΑΙΓΑΙΟΥ):  

Γε ια  σας .  Κύριε  Περιφερειάρχα ,  κύρι ε  Πρόεδρε  του  Περιφερειακού  

Συµβουλίου  Νοτίου  Αιγαίου ,  κύριοι  Περιφερειακο ί  Σύµβουλοι ,  σήµερα  

βρ ισκόµαστε  εδώ  ανάµεσά  σας  οι  εργαζόµενο ι  της  ∆ΕΗ  για  να  σας 

ενηµερώσουµε  και  να  προβληµατίσουµε  τους  συµµετέχον τες  εκπροσώπους 

του  λαού  του  Νοτίου  Αιγαίου  προκειµ ένου  να  αναληφθούν  πρωτοβουλί ες  

κα ι  παρεµβάσεις  προς  την  κεντρική  εξουσ ία  γι ατί  αυτή  τη  στιγµή  500 και  

πλέον  συν ταξιούχοι  και  εν  ενεργεία  υπάλληλοι  και  οι  οικογέν ει ές  τους  στις  

Κυκλάδες  κα ι  στα  ∆ωδεκάνησα  είνα ι  ανασφάλιστο ι ,  µε  ό ,τι  αυτό  

συνεπάγεται .  

 Σχετ ικά  µε  την  παρουσία  µας  σήµερα  εδώ  µε  το  θέµα  του  

ασφαλιστι κού ,  εκείνο  που  έχουµε  να  σας  πούµε  ε ίναι  ότ ι  η  ί δ ια  η  Πολ ι τεία  

τρε ι ς  φορές  µε  τους  νόµους  2773/99,  3655/08 και  3863/10  κα ι  πρόσφατα  

κα ι  η  Ολοµέλεια  του  Αρείου  Πάγου  αναγνώρισε  ότι  οι  εργαζόµενοι  στη  ∆ΕΗ  

έχουµε  τεράστια  ασφαλιστική  περιουσ ία  χάρις στο  πρωτοποριακό  

ασφαλιστι κό  σύστηµα ,  ενσωµατωµένη  µέσα  στην  περιουσία  της  ∆ΕΗ ,  
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ύψους  11 ,9  δισ .  ευρώ  κα ι  πως  οι  ασφαλισµένοι  της  ∆ΕΗ  δεν  είναι  

δι καιούχο ι  ενός  ελλε ιµµατικού  ταµείου  που  επ ιχορηγεί ται  από  το  κράτος .  

 Είναι  γνωστό  σε  όλους  ότι  τα  χρήµατα  που  αποδίδοντα ι ,  που  οφείλε ι  

να  αποδίδει  η  κυβέρνηση  στους  ασφαλιστ ικούς  µας φορείς  ε ίνα ι  δικά  µας 

λεφτά .  

 Συνεπώς  δεν  µπορεί  να  µας  αντιµετωπίζει  ως  επαί τες  κα ι  µε  τη  

στάση  της ,  µε  τι ς  παρανοµίες  της ,  να  µας  δηµι ουργε ί  εκατοντάδες  

σοβαρότατα  προβλήµατα ,  απαράδεκτη  καθυστέρηση  καταβολής  του  εφ '  

άπαξ ,  καθυστέρηση  καταβολής  στις  συντάξε ι ς .  Γραφεία  εξυπηρέτησης  

ασφαλισµένων  οδεύουν  προς  κλεί σιµο  µε  όλες  τ ι ς  συνέπει ες  γ ια  τους  

ασφαλισµένους .  Φάρµακα ,  φαρµακεία ,  νοσοκοµεία  απλήρωτα .  Ενδει κτι κά  

µόνο  σας  λέω ,  µόνο  για  τα  φαρµακε ία ,  χρωστάν ε  γύρω στα  25  εκατ .  ευρώ .  

 Όλη  αυτή  η  κατάσταση  µόνο  µε  τι ς  λέξει ς  αίσχος ,  ντροπή ,  µπορεί  να  

περιγραφεί .  

 Κύριε  Περιφερειάρχα ,  κύρι ε  Πρόεδρε  του  Περιφερε ιακού  Συµβουλίου ,  

κύρι ε  Περιφερει ακοί  Σύµβουλοι ,  µε  όλο  τον  σεβασµό  κάνουµε  έκκληση  να  

µη  στραφούµε  ο  ένας  ενάντια  του  άλλου ,  αλλά  όλοι  µαζί  σαν  υπεύθυνο ι  και  

σοβαροί  άνθρωποι  να  αντ ιµετωπίσουµε  τη  βαρβαρότητα  της  κατάστασης .  

 Θέλω  να  πιστεύω  ότι  γνωρίζετε  ότι  ο  κόσµος  έξω  έχει  φθάσει  σε  

αδιέξοδο .  Πριν  ε ίναι  πολύ  αργά  αναλάβετε  επ ί  τέλους  πρωτοβουλί ες .  Θα  

θέλαµε  να  µεταφέρετε  προς  την  κυβέρνηση  ότι  οι  εργαζόµενο ι  και  οι  

συνταξιούχοι  της  ∆ΕΗ  δεν  θα  καθίσουν  µε  σταυρωµένα  χέρια  στον  καναπέ  

να  παρακολουθούν  τη  διάλυση  και  τη  λεηλασία  του  ασφαλιστ ικού  µας  

φορέα .  Σε  µας  χρωστάνε .  Εµείς  δεν  χρωστάµε  σε  κανέναν .  

 Αυτό  δεν  το  λέµε  εµείς ,  αλλά  το  αναγνώρισε  η  Πολι τε ία ,  όπως  σας 

ανέφερα  πιο  πάνω .  Με  πρώτο  κα ι  καλύτερο  τον  σηµερινό  Υπουργό  

Οικονοµικών  κ .  Βενι ζέλο ,  που  δεν  σέβετα ι  την  υπογραφή  που  έβαλε  για  ό ,τι  

ακολουθήσει ,  την  ευθύνη  δεν  θα  την  έχουµε  εµε ίς ,  αλλά  η  κυβέρνηση  που  

δεν  σέβεται  τους  νόµους .  

 Το  ασφαλιστικό  των  εργαζοµένων  στη  ∆ΕΗ  έρχετα ι  από  πολύ  µακριά .  

Χτ ίστηκε  µε  ιδρώτα  και  αίµα  και  είναι  καταδικασµένο  να  πάει  πολύ  µακριά .  

 Και  µία  ενηµέρωση  επ ί  πλέον  στο  ΝΑΣΠ  Σύρου .  Κινδυν εύουµε  άµεσα  

γ ια  black-out  όχ ι  από  έλλε ιψη  ισχύος  αλλά  από  τεράστια  έλλε ιψη  

ανθρώπινου  δυναµικού .  

 Σας  ευχαριστώ  πολύ .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε  τον  κ .  Σιµι τζή ,  εκπρόσωπο  των  εργαζοµένων  της  ∆ΕΗ  

Νοτ ίου  Αιγαίου .  Εάν  κάποιος  κύριος  συνάδελφος  θέλε ι  να  τοποθετηθεί  στο  

θέµα  αυ τό  έχε ι  τον  λόγο ,  διαφορετ ικά  συνεχί ζουµε .  Ο  κύριος  

Περιφερε ιάρχης  έχει  τον  λόγο .  

Κος ΜΑΧΑΙΡΙ∆ΗΣ  (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ) : 

Κύριε  Πρόεδρε ,  πιστεύω  ότι  σαν  Περιφερε ιακό  Συµβούλιο  αυτό  είναι  και  το  

αί τηµα  το  οποίο  τίθ ετα ι ,  ε ίναι  να  διαβιβάσουµε  αυτές  τι ς  αποφάσεις  των  
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εργαζοµένων  της  ∆ΕΗ  και  όχι  µόνο  προς  την  κεντρική  κυβέρνηση .  Βεβαίως 

φαν τάζοµαι  ότι  το  πρόβληµα  ακουµπάει  όλο  τον  εργαζόµενο  κόσµο .  

 Ζούµε  σε  µ ία  περίοδο  η  οποία  είνα ι  κρίσιµη ,  µία  περίοδο  η  οποία  

ε ίναι  δύσκολη ,  µία  περίοδο  όπου  όντως  και  τα  ε ισοδήµατα  έχουν  

συρρικνωθεί  κα ι  βεβαίως  ξέρουµε  ότι  πλήττεται  και  το  ασφαλιστικό  

σύστηµα .  

 Εγώ  θα  πρότε ινα  το  Περιφερειακό  Συµβούλιο  να  διαβ ιβάσει  στους  

καθ '  ύλην  αρµόδιους  Υπουργούς  και  το  ψήφισµα  των  εργαζοµένων  και  

βεβαίως από  την  πλευρά  τη  δική  µας  ό ,τι  µπορούµε  να  κάνουµε  για  να  

συµπαρασταθούµε  σε  αυτή  την  προσπάθεια  και  σ '  αυτόν  τον  αγώνα ,  να  

ε ίστε  σίγουροι  ότι  κα ι  εµε ίς  σαν  εκλεγµένο ι  εκπρόσωποί  σας δεν  µπορούµε  

παρά  να  ταυτιστούµε  µε  τα  αι τήµατα  τα  οποία  έχετε  κυρίως  σε  έναν  τοµέα  

όπως  είναι  ο  δικός  σας  και  βεβαίως  σε  έναν  κλάδο  όπου  πραγµατικά  ήταν  

ζηλευτός για  πάρα  πολλούς ,  όµως  όπως ε ίπατε  και  εσε ίς ,  τα  ευγενή  ταµε ία  

συρρικνώθηκαν ,  τα  ρετιρέ  χαµήλωσαν  κα ι  βεβαίως συµπαρασύραν ε στο  

διάβα  τα  πάν τα .  

 Λέω  κα ι  πάλι  ότι  υπάρχει  ένα  θέµα .  Εµείς  αυτό  το  οποίο  µπορούµε  

να  εκφράσουµε  αυτή  τη  στ ιγµή  είνα ι  την  συµπαράστασή  µας  στην  

προσπάθεια  και  τον  αγώνα  τον  καθηµερινό  που  δίνετε ,  εί τε  ε ίστε  

συνταξιούχοι  εί τε  ε ίστε  εργαζόµενοι  κα ι  κρατάτε  ακόµα  τα  εργοστάσια  

ανοικτά .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε  τον  κ .  Περιφερειάρχη .  Συνεχί ζουµε  µε  τα  θέµατα  της  

Ηµερήσιας  ∆ιάταξης .  Α ,  ανοίγει  κατάλογος .  Να  µου  πεί τε  µε  τη  σειρά  οι  επ ί  

κεφαλής .  Ο κ .  Κόκκινος  έχει  τον  λόγο .  

Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ :  

Εδώ  κα ι  δύο  χρόν ια  τουλάχιστον  οι  εργαζόµενο ι  καλούν τα ι  να  πληρώσουν  

τον  λογαριασµό  που  δεν  τους  ανήκει .  Οι  άνθρωποι  της  καθηµερινής  

προσπάθειας  και  του  καθηµερινού  µόχθου  βιώνουν  πρωτοφανή  αντιλαϊκά  

µέτρα ,  καθηµερινούς  αιφνιδιασµούς,  υποβάθµιση  της ζωής  τους ,  κάτ ι  που  

δε ίχν ει  ότι  αυτός  ο  κατήφορος  δεν  λέε ι  να  σταµατήσει .  

 Οι  φωνές  που  ακούσαµε  προηγουµένως  και  του  κ .  Σιµι τζή  και  του  κ .  

Παπαδούλη  έχουν  να  κάνουν  µε  την  φωνή  αγων ίας  όχι  µόνο  των  ανθρώπων  

που  ε ίναι  στη  ∆ΕΗ ,  αλλά  µιας  ολόκληρης κο ινωνίας που  δοκιµάζετα ι .  

 Είναι  επίσης  σηµαντικό ,  γι '  αυτό  ζητάµε  πάντα  στο  Περιφερειακό  

Συµβούλιο  να  µπαίνουν  ζητήµατα  της  καθηµερινότητας  και  ζητήµατα  τα  

οποία  απασχολούν  τους  πολί τες ,  ότι  η  υπόθεση  και  των  ασφαλιστικών  

ταµε ίων  πάει  από  το  κακό  στο  χε ιρότερο ,  θυµίζω  το  περιβόητο  σκάνδαλο  

του  Χρηµατ ιστηρίου  το  1999 όταν  τα  αποθεµατι κά  ταµε ίων  παίχτηκαν  και  

χάθηκαν ,  όπως  επ ίσης  το  γεγονός ότ ι  σήµερα  µε  τι ς  περιβόητες  

ενοποιήσεις  των  ταµείων ,  εκείνο  το  οποίο  έχε ι  συµβεί  είναι  να  µην  

υπάρχουν  εργαζόµενοι  ασφαλισµένο ι ,  µε  τον  περιβόητο  υδροκέφαλο  ΕΟΠΥ  

που  δηµιουργήθηκε  αλλά  και  µε  υγιή  ταµεία  όπως  αυτό  της  ∆ΕΗ  αυτή  τη  
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στ ιγµή  να  χάνουν  την  δυνατότη τα  που  έχουν  να  παρέχουν  την  ασφάλιση  

των  ανθρώπων  που  τόσα  χρόνια  πρόσφεραν  σ '  αυ τά  τα  ταµεί α  και  τα  

στήριξαν  µε  τον  ιδρώτα  και  τον  κόπο  τους .  

 Το  Περιφερειακό  Συµβούλιο  κατά  την  άποψή  µας  δεν  θα  πρέπει  να  

παίξει  τον  ρόλο  του  διεκπεραιωτή ,  δηλαδή  εδώ  να  ακουστούν  αυτές  οι  

απόψεις  που  τεκµηριωµένα  ε ίδαµε  και  ακούσαµε  προηγουµένως  κα ι  απλά  

να  αποσταλούν  αυτές  οι  κραυγές  αγωνίες ,  όπως αυτές  τουλάχιστον  έχουν  

καταγραφεί  και  µέσα  στα  έγγραφα  τα  οποία  έχετε  αποστείλει  αλλά  και  στι ς  

τοποθετήσεις  σας  σε  δηµόσιους  χώρους .  

 Το  Περιφερε ιακό  Συµβούλ ιο  είνα ι  όργανο  πολι τι κό  και  αυτοδιοικητι κό .  

Πρέπει  λοιπόν ,  κατά  την  άποψή  µου ,  να  υπάρξει  ένα  ψήφισµα  κα ι  κατά  

προτίµηση  θα  έλεγα  οµόφωνο ,  εφ '  όσον  µπορούµε  να  κινηθούµε  σ '  αυτή  

την  κατεύθυνση ,  που  να  ξεκαθαρίζει  τα  εξής :  

 Πρώτα  απ '  όλα  να  στηρί ζει  τα  δίκαια  αι τήµατα  των  εργαζοµένων  αλλά  

κα ι  των  συν ταξ ιούχων  της  ∆ΕΗ .  Το  δεύτερο ,  να  αναφέρει  αυτά  τα  

προβλήµατα  που  ακούστηκαν  προηγουµένως ,  το  black-out ,  την  

υποστελέχωση  και  πολλά  ακόµα  τα  οποία  βιώνουν  οι  νησιώτες .  Και  το  

τρί το ,  να  καταγράψει  ότι  αυ τά  τα  προβλήµατα  ναι  µεν  είναι  των  ανθρώπων  

που  χρόνια  τώρα  παλεύουν  σ '  αυτό  το  κοµµάτι ,  στο  εργασ ιακό  κοµµάτι  της 

∆ΕΗ ,  αλλά  πλέον  έχε ι  την  επέκτασή  της  σε  ολόκληρη  την  κοινων ία .  

 Πιστεύω  λοιπόν ,  κλείνοντας ,  ότι  είνα ι  επ ι τακτική  ανάγκη  να  πάρουµε  

θέση  τεκµηριωµένη ,  όχι  θέση  για  το  θεαθήναι ,  αλλά  θέση  στήριξης  των  

αι τηµάτων ,  θέση  που  θα  πιέζε ι  κα ι  τους  κυβερνών τες  να  στρέψουν  επί  

τέλους  το  κεφάλι  τους  εκε ί  που  πονάει  η  Ελληνική  κο ινωνία .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε  τον  κ .  Κόκκινο .  Από  τη  "Λαϊ κή  Συσπείρωση "  έχει  ζητήσει  τον  

λόγο  ο  κ .  Περδικάρης .  

Κος ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ :  

Εµείς  επισηµαίνουµε  ότ ι  η  κατάσταση  που  έχε ι  διαµορφωθεί  µέχρι  σήµερα ,  

αυ τό  που  βιώνουµε  σήµερα  σε  τέτο ια  οξε ία  µορφή  και  από  άποψη  και  

βάθους ,  αναδιαρθρώσεων ,  όπως  λένε ,  και  οξύ τητας ,  έντασης ,  δεν  τα  

ε ίδαµε  ακόµα  όλα .  Έχει  κα ι  συνέχει  η  υπόθεση ,  εφ '  όσον  τους  αφήσουµε  να  

συνεχ ίσουν  να  περνούν  αυτές  τ ι ς  πολι τικές .  Με  αυ τή  την  προϋπόθεση  υπό  

τέτο ι ες  συνθήκες  έχουµε  να  δούµε ,  δυστυχώς ,  ακόµα  και  άλλα .  Γι '  αυτό  

πρέπει  να  τους  πατήσουµε  φρένο .  

 Επισηµαίνουµε  λοιπόν  ότι  αυτή  η  κατάσταση  που  έχει  καταλήξε ι  

µέχρι  αυτή  τη  στιγµή  έχε ι  δροµολογηθεί  εδώ  και  µία  ε ικοσαετία  περίπου ,  

τουλάχιστον  σε  µορφή  κατευθύνσεων  κα ι  στόχων  κα ι  στρατηγικής .  ∆εν  

πρόκει ται  ούτε  για  αν ικανότη τα  κυβερνώντων  κα ι  διαχειριστών .  Πρόκει τα ι  

γ ια  συνειδητή  στρατηγική  επιλογή .  ∆ηλαδή  για  να  φτηνύνει  όσο  γίν εται  

περισσότερο  η  εργατ ική  δύναµη  και  το  µόνο  που  µπορεί  να  ψάχνουν  κα ι  να  

ενδιαφέρονται  είναι  να  διαχε ιριστούν  τα  έσχατα  όρ ια  και  επίπεδα  
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εξαθλίωσης  και  εκε ί  προσπαθούν  να  πάρουν  κάποια  µέτρα  µη  τυχόν  και  

εκραγεί  η  χύτρα .  Ψάχνουν  απλά  και  µόνο  κάποιες  βαλβίδες .  

 Ενηµερωτ ικά ,  για  να  πούµε  τα  πιο  πρόσφατα ,  να  υπενθυµίσουµε  ότ ι  

την  Παρασκευή  που  µας  πέρασε ,  προχθές ,  ολοκληρώθηκε  µόλις  η  

τελευτα ία  Σύνοδος  Κορυφής  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  µε  βασι κό  ζήτηµα ,  

ψήφισαν  τη  στρατηγική  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  2020,  γ ια  µέχρι  το  2020,  το  

λεγόµενο  νέο  δηµοσιοοικονοµικό  σύµφωνο  που  ψηφίστηκε ,  έχει  σηµασία  

αυ τό ,  από  25  χώρες .  Έχουν  αυ τοεξα ιρεθε ί  Μεγάλη  Βρετανία  και  Τσεχία ,  

κάτι  που  δείχνει  τον  εσωτερικό  ανταγωνισµό  που  υπάρχει  µέσα  στην  ίδια  

αυ τή  λυκοσυµµαχία .  

 ∆ύο  βασικά  σκέλη  έχε ι  αυτό  το  νέο  δηµοσιοοι κονοµικό  σύµφωνο .  Το  

σκέλος  της  λεγόµενης  ανάπτυξης  όπως  την  εννοούν  αυτο ί ,  και  το  ζήτηµα  

της  απασχόλησης .  Έχει  καταργηθε ί  κα ι  σε  επίπεδο  ορολογίας  η  λέξη  

εργασία .  Συζητάµε  για  απασχόληση .  

 Σ '  αυ τό  το  κεφάλαιο  της  λεγόµενης  απασχόλησης  τα  βασ ικά  –  τα  λέω  

περιληπτ ικά  όσο  γίνετα ι  –  τα  βασικά  που  έχουν  υπογραφεί  είναι  τα  εξής :  

Νοµοθέτηση  για ,  σε  εισαγωγικά  αναφέρονται  µέσα  στα  συµπεράσµατα  της  

Συνόδου ,  για  "βελτίωση  των  µηχανισµών " –  προσέχετε  τ ι ς  διατυπώσεις  –  

"βελτ ίωση  των  µηχανισµών  διαµόρφωσης  µισθών  κα ι  ηµεροµ ισθίων " .  

Βελτ ίωση  άραγε  για  ποιους ;  Να  διερωτηθούµε .  Έχουµε  εµπειρία  πρόσφατη  

µε  τα  µνηµόν ια  κα ι  τους  νόµους  που  έχουν  µέχρι  στιγµής  υπογραφεί .  

"Νοµοθέτηση  που  θα  καθιστά  τ ι ς προσλήψεις ευκολότερες  και  πιο  

ελκυστικές  για  τους  εργοδότες" .  "Προγράµµατα  µε  ενεργές  πολι τ ι κές  για  

την  αγορά  εργασίας" ,  επιδότηση  δηλαδή  των  εργοδοτών  που  

προσλαµβάνουν  µέσω  ΟΑΕ∆ ,  µέσω  χρηµάτων  των  εργαζοµένων  δηλαδή ,  

ι δ ίως  µε  σκοπό  την  ενίσχυση  της  συµµετοχής  των  νέων ,  των  γυναι κών  και  

των  εργαζοµένων  µεγαλύτερης  ηλικίας .  Και  σήµερα  κατά  σύµπτωση  έχουµε  

συναφή  θέµατα  µε  αυτές  τι ς  κατευθύνσεις .  

 ∆οµι κές  µεταρρυθµίσει ς ,  λέει ,  για  αύξηση  της  ανταγωνιστικότητας,  

που  σηµαίνει  ξεζούµ ισµα  των  εργαζοµένων .  Λήψη  δέσµης  µέτρων  για  την  

προώθηση  των  µετακινήσεων  των  εργαζοµένων  εντός  της  αγοράς  εργασίας  

κα ι  τη  βελτ ίωση  της  λεγόµενης  γεωγραφικής  κινη τικότη τας ,  που  στην  ουσ ία  

πρόκει ται  για  εφιάλτη  των  εργαζοµένων ,  ότι  θα  πρέπει ,  στον  εργασιακό  

τους  λεγόµενο  βίο ,  να  αλλάζουν  διάφορα  επαγγέλµατα  µε  ψευτοκαταρτ ίσει ς  

κ .λπ . ,  και  να  αλλάζουν ,  κα ι  µετακίνηση  από  χώρα  σε  χώρα ,  η  περιβόητη  

µία  από  τι ς  ελευθερί ες  µετακίνησης κα ι  εργαζοµένων .  Μετανάστευση  

δηλαδή  και  το  βαφτί ζουµε  γεωγραφική  κινητ ικότητα .  

 Αυτά  είνα ι  περ ιληπτικά  οι  συνειδητές  πολι τι κές  επ ιλογές  που  έχουν  

χαραχθεί  µέχρι  και  το  2020.  Και  βλέπουµε  µετά .  Αυτά  πρέπει  να  τα  έχουµε  

ξεκάθαρα  και  οι  εργαζόµενο ι  και  τα  άλλα  λαϊκά  στρώµατα ,  

αυ τοαπασχολούµενο ι ,  µικροεπαγγελµατίες  κ .λπ . ,  για  το  πού  θέλουν  να  µας  

οδηγήσουν  προκειµένου  να  εξυπηρετηθούν  τα  µεγάλα  οικονοµ ικά  
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συµφέρον τα ,  αυτό  που  εµείς  λέµε  πλουτοκρατία  και  ας  βαφτί ζεται  όπως  κα ι  

αν  θέλουν .  

 Αυτά  να  έχουµε  υπόψη  µας  κα ι  ο  δρόµος  ε ίνα ι  αγώνας  σε  όλα  τα  

επ ίπεδα ,  αυτή  η  πολι τι κή  πραγµατικά  δεν  αλλάζει ,  η  κυβέρνηση  που  θέλε ι  

να  εξυπηρετήσει ,  η  όποια  κυβέρνηση ,  µια  τέτο ια  πολι τ ι κή ,  και  το  έχουν  

δε ί ξει  διαχρονικά ,  δεν  αλλάζουν ,  µόνο  ανατρέποντα ι .  Χρειάζεται  ρήξη  προς  

αυ τή  την  πολι τι κή  κα ι  ανατροπή  σε  µιαν  άλλη  κατεύθυνση  και  σε  επ ίπεδο  

κα ι  κυβερνητικό  κα ι  φορέων  Τοπικής  Αυτοδιο ίκησης ,  Περιφέρει ες ,  ∆ήµοι ,  

κα ι  σε  επ ίπεδο  συνδι καλιστ ικών  ηγεσιών ,  πρέπει  να  έχουµε  τα  µάτια  µας  

ανοιχτά  και  στον  καθηµερινό  αγώνα  όλων  των  εργαζοµένων  για  να  

αν τιπαλέψουµε  αυτή  την  πολι τι κή .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε  τον  κ .  Περδικάρη .  Από  τους  "Πολί τες  κόν τρα  στον  καιρό "  τον  

λόγο  έχει  ο  κ .  Χρυσαφίδης .  

Κος ΧΡΥΣΑΦΙ∆ΗΣ : 

Κύριε  Πρόεδρε ,  λίγο -πολύ  όλοι  έχουµε  νο ιώσει  στο  πετσί  µας  τί  συµβαίνε ι  

στη  χώρα  µας  και  έτσ ι  δεν  θα  σας  κουράσω  µε  περι ττολογί ες .  

Συµπαραστεκόµαστε  στην  αγων ία  των  ανθρώπων  της  ∆ΕΗ ,  εργαζοµένων  

κα ι  συνταξιούχων  και  θέλω  να  επισηµάνω  και  εγώ  στον  κ .  Περιφερειάρχη  

ότ ι  δεν  αρκεί  η  απλή  διαβίβαση  στα  αρµόδια  Υπουργεία  των  αι τηµάτων  των  

κα ι  του  ψηφίσµατός  των ,  αλλά  χρειάζεται  και  η  έµπρακτη  συµπαράσταση  η  

δι κή  µας ,  έστω  και  συµβολική ,  του  Περιφερε ιακού  Συµβουλίου  µε  ένα  

εκδοθέν  οµόφωνο  µάλλον  ψήφισµα ,  που  να  αν τικατοπτρί ζει  την  αγωνία  

αλλά  και  τον  πόνο  πλέον  των  ανθρώπων  που ,  όπως  ε ίπατε  εσε ίς,  µας  

έχουν  εκλέξει .  

 Ευχαριστώ πολύ .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε  τον  κ .  Χρυσαφίδη .  Από  τον  "Οικολογικό  Άνεµο " ο  κύριος  

Χρυσόγελος  έχε ι  τον  λόγο .  

Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ :  

Είναι  σαφές  ότι  πολλές  οµάδες  εργαζοµένων  αντιµετωπίζουν  σήµερα  

µεγάλο  πρόβληµα  και  αυτό  έρχετα ι  παράλληλα  µε  τα  προβλήµατα  που  

αν τιµ ετωπίζουν  ακόµα  πιο  σοβαρά  και  οι  άνεργοι  που  αυξάνονται  ραγδαία  

κα ι  κατακόρυφα .  Θυµίζω  ότι  µεταξύ  των  νέων  η  ανεργία  είναι  πάνω  από  το  

48%.  Σίγουρα  πρέπει  να  αναπτύξουµε  µια  συµπαράσταση  σε  όλες  αυτές  τ ι ς  

οµάδες ,  αλλά  νοµί ζω  ότι  εκείν ο  που  είναι  απαραί τητο  επ ίσης  ε ίνα ι  να  

αναπτύξουµε  και  µια  ν έα  στρατηγική  σε επ ίπεδο  Περ ιφέρε ιας  τόσο  για  τα  

θέµατα  της  εργασίας  όσο  και  για  τα  θέµατα  της  αντιµετώπισης  της 

ανεργ ίας .  

 ∆εν  είµα ι  πολύ  αισ ιόδοξος  αυτή  τη  στιγµή  ότι  σε  κεν τρικό  επίπεδο  θα  

αλλάξει  κάτ ι  και  µε  τη  δικιά  µας  πρωτοβουλία ,  χρε ιάζετα ι  µια  µεγαλύ τερη  

κ ινητοποίηση  της  κάθε  Περιφέρε ιας  για  να  δούµε  κα ι  µορφές  αλληλεγγύης  

σε  ανθρώπους  που  αντιµετωπίζουν  σοβαρά  προβλήµατα  επιβίωσης  πλέον ,  
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µορφές  κοινωνικής  αλληλεγγύης δηλαδή ,  όσο  µπορούµε  να  προχωρήσουµε  

ως  τοπι κές  κοινωνίες  και  βέβαια  µια  συνολική  στρατηγική  εξόδου  από  την  

κρίση ,  γιατί  το  να  βλέπουµε  κάθε  φορά  αποσπασµατικά  παρόµοια  θέµατα  

δεν  µας  οδηγεί  πουθενά .  ∆εν  νοµί ζω  ότι  θα  µας  ακούσει  κανένας  απλώς  

επειδή  θα  βγάλουµε  ένα  ψήφισµα .  Είναι  πολύ  πιο  σκληρή  η  

πραγµατικότητα  σήµερα .  

 Προφανώς  συµφωνώ  να  βγάλουµε  µια  ανακοίνωση  αλλά  λέω  ότι  αυτό  

δεν  θα  επαρκέσει ,  δεν  θα  αλλάξει  την  πορεία  που  ουσιαστικά  αυτό  που  

κάνε ι  είναι  να  χτυπάει  παράλληλα  σε  δύο  πράγµατα  ταυτόχρονα ,  κα ι  στο  

ε ισόδηµα  αλλά  και  στις  κοινων ικές  υποδοµές  και  αυτό  είνα ι  το  τραγικό .  

∆ηλαδή  ενώ  αφαιρεί ται  εισόδηµα  διαλύον τα ι  κα ι  κο ινων ικές  υποδοµές  και  

έτσ ι  γίνεται  πολύ  πιο  δύσκολη  η  επιβίωση  των  ανθρώπων .  

 Στα  επόµενα  θέµατα  θα  ήθελα  να  καταθέσω  µερικές  προτάσεις για  να  

µην  πάρουµε  άλλον  χρόνο  από  αυτή  την  ενότητα .  Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε  τον  κ .  Χρυσόγελο .  Να  ετο ιµάσετε  ένα  ψήφισµα ,  κύρι ε  

Χρυσόγελε ,  να  το  υποβάλουµε .  Να  συνεχίσω .  Είστε  της  ∆ΕΗ ;  Σας  καλύπτε ι .  

Ο  κ .  Μάϊνας  έχε ι  τον  λόγο  επειδή  είναι  συνταξιούχος  της  ∆ΕΗ .  

Κος ΜΑΪΝΑΣ  (ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ  ∆ΕΗ ) : 

Ευχαριστώ,  κύρι ε  Πρόεδρε .  Έχω  ήδη  καλυφθεί  από  τους  συναδέλφους  µου  

κα ι  εκείνο  που  θέλω  να  επισηµάνω  εγώ  είναι  ότι  αυτή  τη  στ ιγµή ,  όπως  είπε  

ο  Πρόεδρος  των  εργαζοµένων ,  τα  εργοστάσια  έχουν  ερηµώσει .  

Περιµένουµε  τη  διασύνδεση .  Και  η  διασύνδεση  να  γίνε ι  πιστεύ ετε  ότι  θα  

λυθε ί  το  πρόβληµα ;  Φεύγουν  οι  εργαζόµενο ι .  Ποιοι  θα  δουλέψουν  για  µας  

τους  συνταξιούχους ;  

 Με  αυτό  όλο  το  µεγάλο  πρόβληµα  που  υπάρχε ι  στο  ταµείο ,  που  δεν  

υπάρχει  πρόβληµα  βέβαια ,  πρόβληµα  δηµιουργήθηκε .  ∆ηµιουργήθηκε  

ε ικον ικά .  Το  περιουσιακό  στοιχε ίο  της  ∆ΕΗ  είνα ι  πάρα  πολύ  µεγάλο .  Και  

θέλω  να  επ ισηµανθεί  αυ τό  µέσα  στην  πρότασή  µας ,  ότι  δεν  πρέπει  να  µας  

βλέπουν  σαν  απλούς καταχραστές  κάποιων  χρηµάτων .  Εµείς  τα  έχουµε  

πληρώσει  πολύ  περισσότερο  από  τον  οποιονδήποτε .  

 Θα  είµα ι  κοντά  στους  συναδέλφους  για  ο ,τιδήποτε  άλλο  πέρα  από  το  

ψήφισµα .  Ευχαριστώ  πολύ .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε  τον  κ .  Μάϊνα .  Ετοιµάστε  το  ψήφισµα  να  το  διαµορφώσουµε  

κα ι  στο  τέλος  να  το  διαβάσουµε  εδώ  να  το  στείλουµε .  

 Ενηµερώνω  το  σώµα  ότι  προσήλθε  ο  κ .  Ηλιάκης  ο  συνάδελφος  και  ο  

κ .  Συρµαλένιος .  Παρόντες  34.  

 Συνάδελφοι ,  συνεχί ζουµε  µε  τα  θέµατα  της  Ηµερήσιας  ∆ιάταξης .  Ο  κ .  

Χατζηδ ιάκος  έχε ι  ζη τήσει  τον  λόγο .  

Κος ΧΑΤΖΗ∆ΙΑΚΟΣ :  

Ευχαριστώ  κύρι ε  Πρόεδρε .  Απλώς  θέλω  να  ζητήσω ,  κύρι ε  Πρόεδρε ,  και  

από  το  Προεδρείο  και  από  τους  συναδέλφους  για  ένα  τυπικό  θέµα  εκτός  
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Ηµερήσιας  ∆ιάταξης  που  µου  παραδόθηκε  τώρα .  Πριν  από  µερικές  

συνεδριάσεις  είχαµε  ψηφίσε ι  και  ε ίχαµε  εγκρίνει  τη  συµµετοχή  να  

διατηρηθεί  η  Περιφέρε ια  ως  διάδοχος  της  Νοµαρχιακής  Αυτοδιοίκησης  

∆ωδεκανήσου  στον  Εν ιαίο  φορέα  τουρισµού  Κω  –  Νισύρου .  Η  απόφαση  του  

Περιφερε ιακού  Συµβουλίου  αυτή  πήρε  τον  αριθµό  139/2011. 

 Σήµερα  µας  ζητήθηκε  από  το  ∆ιο ικη τικό  Συµβούλιο  του  εν ιαίου  φορέα  

τουρισµού  Κω  –  Νισύρου  να  εγκρίνουµε  µ ία  τροποποίηση  που  δεν  αφορά  

την  Περιφέρεια ,  απλώς ένας  εκ  των  µελών  της  αστικής  µη  κερδοσκοπικής  

ετα ιρείας  ήταν  κα ι  το  Επιµελητήριο  ∆ωδεκανήσου ,  το  οποίο  είχε  µία  

συµµετοχή  της  τάξεως  των  50 .000 ευρώ  στην  λει τουργία  του  φορέα .  

 Έγιν ε  τροποποί ηση ,  εγκρ ίθηκε  από  το  ∆ιοικητικό  Συµβούλιο .  Η  

συµµετοχή  του  Επιµελητηρ ίου  περιορ ί ζετα ι  στα  1 .000 ευρώ ,  είναι  

συµβολική ,  όπως έχουµε  και  εµε ίς ,  ήταν  συµβολική  και  η  συµµετοχή  της  

Περιφέρε ιας  τότε  γιατ ί  την  όποια  συµµετοχή  την  κατανέµει  η  αρµόδια  

δι εύθυνση  τουρισµού  και  η  αρµόδια  συνάδελφος  Αντιπεριφερειάρχης  µε  

δράσεις  και  όχι  µε  χρηµατι κή  συµµετοχή .  

 Ζητώ  να  εγκρ ιθεί  απλώς  τη  τροποποίηση  για  να  περάσει  από  το  

Πρωτοδικε ίο  αυτή  η  απόφαση  του  Περιφερε ιακού  Συµβουλίου .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε  τον  κ .  Αντιπεριφερειάρχη .  Το  σώµα  συµφωνεί ;  Να  το  

συζητήσουµε  αυ τό  στο  τέλος .  Συµφωνεί τε ,  το  συζητάµε  εκτός  Ηµερήσιας  

∆ιάταξης  στο  τέλος  των  θεµάτων .  Τον  λόγο  έχε ι  ζητήσει  ο  κύριος  

Περιφερε ιάρχης .  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ :  

Ευχαριστώ,  κύρι ε  Πρόεδρε .  Απλώς  ενηµερωτ ικά  θέλω  να  αναφερθώ  λίγο  

στο  θέµα  του  ΦΠΑ  για  το  Νότιο  Αιγαίο .  Θα  έχετε  διαβάσει  ότ ι  όλοι  οι  φορεί ς  

του  Αιγα ίου  συγκεντρωθήκαµε  στην  Αθήνα  και  πήραµε  κάποιες  αποφάσεις .  

Απόφαση  πρώτη  σε  ό ,τι  αφορά  τους  µειωµένους  συντελεστές ,  ε ίµαστε  

συντονισµένο ι  κα ι  βεβαίως  θέλουµε  να  αποτρέψουµε  όχι  την  κατάργηση  

των  µειωµένων  συντελεστών ,  αλλά  ούτε  καν  τη  συζήτησή  τους .  

 Μέχρι  στιγµής όντως  στο  τραπέζι  δεν  έχει  µπει  και  απ '  ό ,τι  φαίν εται  

δεν  θα  µπει  για  µακρό  χρονικό  διάστηµα .  Όµως  επειδή  αυ τή  η  ισ τορία  

έρχετα ι  από  παλιά  και  θα  πάει  πολύ  µπροστά ,  δηλαδή  και  αυτή  την  

περίοδο  να  µην  µπει  στο  τραπέζι ,  κάποια  στιγµή  µετά  από  καιρό  θα  το  

ξανάχουµε  σαν  θέµα ,  άρα  σηµα ίνει  ότι  πρέπει  να  είµαστε  σε  συνεχή  

επαγρύπνηση .  

 Απ '  ό ,τ ι  τουλάχιστον  φαίνετα ι  γίνεται  αναφορά  και  άκουγα  και  σήµερα  

το  πρωί  στις  τηλεοράσεις  το  ίδιο  θέµα ,  ότι  µέσα  σε  αυτή  τη  διαδικασία  θα  

καταργηθούν  οι  µειωµένο ι  συντελεστές ,  µάλλον  όχι  οι  µειωµένο ι  

συντελεστές ,  τα  προνόµια ,  µέσα  στα  οποία  προνόµια  περιλαµβάνονται  κα ι  

οι  µειωµένο ι  συντελεστές .  

 Γ ια  να  καταλάβετε  το  πα ιχνίδ ι  που  παίζετα ι ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  

θα  σας  διαβάσω  µία  επιστολή  η  οποία  έλεγε  το  εξής :  
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 Αγαπητέ  κύρι ε  Υπουργέ ,  τα  τελευταία  χρόν ια  έχε ι  πλέον  προσλάβει  

τη  µορφή  περιοδικού  φαινοµένου  η  διαρροή  πληροφοριών  σύµφωνα  µε  τι ς  

οποί ες  Επιτροπές  εµπειρογνωµόνων  του  Υπουργείου  Οικονοµ ικών  

εξετάζουν  το  ενδεχόµενο  κατάργησης  του  καθεστώτος  µειωµένων  

συντελεστών  ΦΠΑ  που  ισχύ ει  –  εµείς  αναφερόµαστε  στα  ∆ωδεκάνησα  –  και  

στα  άλλα  νησιά  του  Αιγα ίου ,  στο  πλαίσ ιο  –  προσέξτε  –  της  οµαλοποίησης  ή  

του  εξορθολογισµού  του  φορολογικού  µας  συστήµατος ,  µε  τη  µόνη  διαφορά  

ότ ι  για  τι ς  τοπικές  κοινωνίες  των  σχετ ικών  περιοχών  του  Αιγαίου  δεν  

νοεί ται  ως  εξορθολογ ισµός  η  κατάργηση  ενός  εκ  των  ελαχίστων  πια  

ευεργετ ι κών  ρυθµίσεων  που  ακόµα  υφίσταντα ι  σαν  κίνητρο  για  την  

αναπτυξιακή  τους πορεί α  και  τη  συγκράτηση  πληθυσµού  σε  αυ τές .  

 ∆εν  διαβάζω  το  παρακάτω ,  σας  διαβάζω  µόνο  ότ ι  αυτό  στάλθηκε  στις  

23  Ιουλίου  2004 και  το  διαβάζω  για  τον  εξορθολογισµό  στον  οποίον  

αναφέρονται  κα ι  σήµερα .  

 Άρα  ό ,τι  συµβαίνει  ε ίναι  εκ  των  έσω  και  δεν  ε ίναι  εκ  των  έξω ,  που  

έρχον ται  και  µας  λένε  ότι  θα  µας  επ ιβάλουν ,  µας  το  επιβάλλουν .  Από  µέσα  

δόθηκε ,  γιατ ί  τότε  λέγανε  για  εξορθολογισµό  του  φορολογικού  συστήµατος .  

∆έστε ,  σ '  αυτή  την  κατεύθυνση  πάει  και  τώρα .  

 Όµως ,  λέω  κα ι  πάλι  ότι  εµείς  µέχρι  στιγµής  έχουµε  τ ι ς διαβεβαιώσεις  

ότ ι  δεν  υπάρχει  τέτοιο  θέµα  στο  τραπέζι  για  συζήτηση .  Στις  12  του  µηνός  

έχουµε  ζη τήσε ι  να  συναντήσουµε  όλους τους αρχηγούς  των  κοµµάτων .  Ήδη  

µας  έχουν  απαντήσει  το  Κοµµουνιστικό  Κόµµα ,  η  ∆ΙΜΑΡ ,  η  κυρία  

Μπακογιάννη  και  ο  ΣΥΡΙΖΑ .  Ελπίζω  αυτή  η  συνάντηση ,  επειδή ,  ξέρετε ,  

ε ίναι  17  άτοµα  η  αντιπροσωπεία  και  πρέπει  να  συντονιστούµε ,  ζητήσαµε  να  

έχουµε  µία  ηµεροµην ία  και  αυτή  είναι  12  του  µηνός ,  όπου  θα  ανέβουµε  

στην  Αθήνα  κα ι  θα  δούµε  τους  πολι τι κούς  αρχηγούς  να  δεσµευτούν  ότι  δεν  

θα  µπει  τέτοιο  ζήτηµα  σε  συζήτηση .  

 Αµέσως  µετά  έχουµε  ζη τήσε ι  και  από  τους  άλλους  αρχηγούς  των  

κοµµάτων  και  βεβαίως  από  τον  Υπουργό  Οικονοµικών  και  βεβαίως  από  τον  

Πρωθυπουργό .  

 Θα  συνεχίσουµε  αυτή  την  προσπάθεια  προκε ιµένου  να  τους  δούµε  

όλους ,  να  έχουµε  από  όλους  διαβεβαιώσεις  ότι  δεν  θα  µπει  τέτοιο  ζήτηµα  

σε  συζήτηση .  

 Επίσης  να  πω  ότι  υπάρχουν  αποφάσεις  ε ιληµµένες  γι '  αυτό  το  θέµα  

κα ι  από  όλα  τα  όργανα .  Είναι  οµόφωνες  κα ι  οι  αποφάσεις  τους  κα ι  βεβαίως  

οµόφωνη  ήταν  κα ι  η  απόφαση  όλων  των  60  φορέων  του  Αιγαίου .  Άρα  

ε ίµαστε  σε  αυτή  τη  διαδ ικασία .  Θα  ενηµερώνεται  το  Περιφερειακό  

Συµβούλιο  σε  τακτά  χρον ικά  διαστήµατα  γ ι '  αυτό  το  ζήτηµα .  

 Τώρα  για  ένα  άλλο  ζή τηµα  το  οποίο  τέθηκε  και  έχε ι  να  κάνε ι  µε  την  

ακτοπλοΐα ,  όπου  και  αυτό  ε ίναι  ένα  ζήτηµα  το  οποίο  µας καί ε ι .  Ξέρετε  ότ ι  

υπάρχουν  δύο  φορείς  οι  οπο ίοι  προγραµµατί ζουν  και  εκτελούν  δροµολόγια  

επ ιδοτούµενα .  Η   Γεν ική  Γραµµατεία  Αιγαίου ,  της  οποίας  οι  συµβάσεις  

πρέπει  να  ξέρετε  ότι  είνα ι  µακροχρόνι ες ,  ε ίναι  δωδεκαετε ί ς.  Τουλάχ ιστον  
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γ ια  τι ς  περισσότερες  γραµµές  των  Κυκλάδων  είναι  δωδεκαετε ί ς .  Και  το  

Υπουργείο  Περιφερειακής  Ανάπτυξης  κα ι  Ναυτιλίας .  Έχει  γίν ει  ο  

διαγωνισµός  και  πρέπει  να  έχε ι  υπογραφεί  ή  αν  δεν  υπογράφηκε  θα  

υπογραφεί  εντός  της  σήµερον  ή  αύριο  από  τον  κ .  Χρυσοχοΐδη  και  ο  

διαγωνισµός  ο  οποίος  έγινε  για  τ ι ς  άλλες  γραµµές  τι ς  οποίες  καλύπτε ι  το  

Υπουργείο  Περιφερε ιακής  Ανάπτυξης .  

 Όπως  έχουµε  πει ,  αγαπητο ί  συνάδελφοι ,  κα ι  άλλες  φορές ,  είµαστε  σε  

µία  διαδικασ ία  συζητήσεων .  Ξέρετε  ότ ι  έγινε  µία  συζήτηση  και  µία  Ηµερίδα  

στο  Βόρειο  Αιγαίο  µε  παράλληλη  συνεδρίαση  του  ΣΑΣ ,  µία  αντ ίστο ιχη  θα  

γ ίνε ι  στα  ∆ωδεκάνησα  στ ις 8 του  µηνός  και  Συµβούλιο  Ακτοπλοϊκών  

Συγκοινων ιών ,  κα ι  µία  επόµενη  µέσα  στον  Μάρτ ιο  ή  αρχές  Απριλίου ,  θα  

γ ίνε ι  στις  Κυκλάδες ,  κατά  πάσα  πιθανότητα  στη  Σύρο ,  πάλι  µε  θέµα  την  

ακτοπλοΐα  στις  Κυκλάδες  και  συνεδρίαση  του  ΣΑΣ .  Άρα  θα  έχουµε  τη  

δυνατότη τα  δηλαδή  και  σαν  Περιφερειακοί  Σύµβουλοι  –  το  οργανώνει  η  

Γενική  Γραµµατεία  Αιγαίου .  Πιστεύω  ότι  θα  πάρετε  προσκλήσεις  και  για  τ ι ς  

δύο  αυτές  συναντήσε ις .  

 Αυτά ,  κύρι ε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε  τον  κ .  Περιφερειάρχη .  Συνεχ ί ζω  στα  θέµατα .  Συγνώµη ,  ο  κ .  

Χρυσόγελος  γ ια  τον  ΦΠΑ  θέλει  να  πει  κάτ ι .  Να  πει  την  άποψη  της  ΕΟΚ ,  απ '  

ό ,τι  κατάλαβα .  Έχετε  τον  λόγο ,  κύρι ε  Χρυσόγελε ,  γ ια  ένα  λεπτό  σας  

παρακαλώ  πολύ .  

Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ :  

Ναι .  Μαζί  µε  τον  Μιχάλη  τον  Τρεµόπουλο  που  ήταν  πριν  από  µένα  

Ευρωβουλευ τής  είχαµε  καταθέσει  µία  ερώτηση  στο  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλ ιο  

γ ια  το  θέµα  του  ΦΠΑ  κα ι  µας  ήρθε  µόλις  πριν  από  λίγη  ώρα  η  απάντηση  

του  Επιτρόπου  και  σας  την  διαβάζω  για  να  δε ί τε  ότι  τελικά  πολλά  

πράγµατα  που  λέγοντα ι  δεν  έχουν  σχέση  µε  την  πραγµατικό τητα .  

 Σε  γενικές  γραµµές  η  Επι τροπή  απαντάε ι  ότι  το  θέµα  του  ΦΠΑ  δεν  

ε ίναι  δικ ιά  της  αρµοδι ότητα ,  αλλά  είνα ι  θέµα  της  Ελλην ικής  Κυβέρνησης  αν  

θα  τον  κρατήσε ι  ή  θα  τον  µειώσει .  Και  σας  διαβάζω  την  απάν τηση .  Το  

πρώτο  που  ρωτάγαµε  ήταν  αν  η  Κοµισιόν  υποστηρί ζει  την  κατάργηση  του  

µειωµένου  συντελεστού  ΦΠΑ  και  ο  Επίτροπος  απαντάει ,  ο  Σέµετε :  

Σύµφωνα  µε  το  άρθρο  120  οδηγίας  για  τον  ΦΠΑ  η  Ελλάδα  επι τρέπεται  να  

εφαρµόσει  συντελεστές  έως  30% χαµηλότερους  από  τους  αντιστοίχως  

επ ιβαλλόµενους  στην  Ηπειρωτική  Ελλάδα  για  τους  νοµούς  Λέσβου ,  Χίου ,  

Σάµου ,  ∆ωδεκανήσου  και  Κυκλάδων  κα ι  στα  νησιά  Θάσο ,  Βόρει ες  

Σποράδες ,  Σαµοθράκη  κα ι  Σκύρο .  ∆εδοµένου  του  προαιρετ ι κού  χαρακτήρα  

της  εν  λόγω  διάταξης  εµπίπτει  στην  αρµοδιότητα  των  Ελλην ικών  Αρχών  να  

αποφασί ζουν  κατά  πόσον  θα  συνεχ ίσουν  να  κάνουν  χρήση  της .  

 Ρωτάµε  αν  έχουν  γίνε ι  µελέτες  κ .λπ .  για  τι ς  επιπτώσεις  από  τη  

µείωση ,  το  δεύτερο  σηµείο  της  ερώτησης ,  και  η  Κοµισ ιόν  απαντάει  ότι  αυτή  

η  ερώτηση  πρέπει  να  απευθυνθεί  στις  εθνικές  Αρχές ,  δηλαδή  λέε ι  ότι  δεν  
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έχουµε  εµε ίς  κάνε ι  κάποιες  µελέτες  που  λέµε  ότι  πρέπει  να  γίν ει  αυτό  µε  

βάση  τι ς  µελέτες ,  αλλά  αν  θέλετε ,  αν  έχετε  πληροφορίες ,  αυτές  θα  τι ς  

πάρετε  από  τι ς  Εθνικές  Αρχές .  

 Και  βέβαια  υπάρχε ι  και  µια  σειρά  άλλων  απαν τήσεων  που  νοµί ζω  ότι  

ε ίναι  σηµαντ ικές ,  θα  τ ι ς  συζητήσουµε  ίσως  στην  επόµενη  ενότητα ,  αλλά  

γενι κώς  αυτό  που  λέε ι  η  Κοµισιόν  είνα ι  ότι  στο  ν έο  πλαίσ ιο ,  το  νέο  

κο ινοτικό  στρατηγικό  πλαίσιο  και  τι ς  συµβάσεις  εταιρικής  σχέσης  θα  πρέπει  

να  αν τιµετωπιστούν  οι  βασικές  χωροταξ ικές  κα ι  εδαφικές  προκλήσεις  των  

νησιών  και  θα  πρέπει  οι  Περιφέρει ες  κα ι  η  κυβέρνηση  προφανώς  να  έχει  τη  

δι κιά  της  στρατηγική  για  να  αξιοποιήσε ι  τα  ν έα  εργαλεία  – θα  τα  πούµε  

µετά  ίσως ,  φαν τάζοµαι ,  στη  συζήτηση  για  το  "Ευρώπη  2020" –  άρα  όλη  

αυ τή  η  συζήτηση  που  γίνετα ι  ότι  κάποιοι  θέλουν  οπωσδήποτε  να  µειωθε ί  ο  

ΦΠΑ  κα ι  δεν  είναι  στο  εσωτερικό  αλλά  ε ίναι  στο  εξωτερ ικό ,  αυτό  δεν  

ισχύει .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε  τον  κ .  Χρυσόγελο .  Συνεχί ζω .  Ανακοίνωση ;  Ενηµέρωση ;  Θα  

παρακαλέσω ,  δεν  γίνεται  συζήτηση .  Εάν  θέλετε  να  κάνετε  κάποια  

ανακοίνωση .  Είναι  ενηµέρωση  του  Περιφερειάρχη .  Συνεχί ζω  λο ιπόν  στα  

θέµατα  της  Ηµερήσιας  ∆ιάταξης .  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ :  

Όχι ,  όχι ,  θέλε ι  να  κάνε ι  κάποια  πρόταση  ο  κ .  Κόκκινος .  

Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ :  

∆εν  θέλω  να  πλατειάσω  σε  καµ ία  των  περιπτώσεων .  Απλά  να  κάνω  µία  

πρόταση  θέλω .  Πρώτα  απ '  όλα  για  τι ς  12  του  µήνα  που  ειπώθηκε  ότι  θα  

γ ίνε ι  προσπάθεια  συνάντησης  µε  τους  πολ ι τι κούς  αρχηγούς ,  πέρα  από  την  

προσπάθεια ,  όπως  γίνεται  εύκολα  αντιληπτό  κα ι  νοµί ζω  ότι  µας  βρίσκε ι  

όλους  σύµφωνους ,  ότι  πρέπει  να  γίν ει  µε  όλους  τους  πολι τι κούς  αρχηγούς 

της  σηµερινής  Βουλής ,  εκείνο  το  οποίο  θέλω  να  προτείνω  ε ίναι  το  εξής ,  ότι  

καλό  θα  ήταν  εκείνη  την  ηµέρα  που  θα  γίνε ι  αυτή  η  συνάν τηση  η  Επιτροπή  

να  έδινε  µια  δηµοσιότητα  κα ι  ενδεχοµένως  σε  µια  συνέν τευξη  Τύπου  να  

γ ινόταν  γνωστό  κα ι  στο  πανελλήνιο  κα ι  αυτή  η  πρωτοβουλία  αλλά  και  το  

δί καιο  του  αι τήµατος  προκε ιµένου  να  αµβλυνθούν  οι  όποιες  

καλλι εργούµεν ες  ενδεχοµένως σκόπιµα  ή  λανθασµένα  από  κάποιους  

αν τιπαράθεση  ενδεχοµένως ,  και  των  σκεπτικών  που  υπάρχουν  ανάµεσα  σ '  

αυ τούς  που  είναι  στην  Ηπειρωτι κή  Ελλάδα  µε  τη  Νησιωτική  Ελλάδα .  

 Νοµίζω  λοιπόν  ότι  θα  ήταν  καλό  να  είναι  στη  σκέψη  σας ,  δεν  ξέρω  αν  

το  έχετε ,  να  υπάρξε ι  µια  τέτοιου  ε ίδους  πρωτοβουλία  δηµοσιοποίησης  και  

ενηµέρωσης  γι '  αυτό .  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ :  

Λέω  ότι  το  κλίµα  και  εξ  αι τίας  του  ότι  ε ίµαστε  τουριστική  περιοχή  κα ι  ότι  

βεβαίως όλα  αυτά  τα  δηµοσιεύµατα ,  ότι  πάµε  καλά ,  ότι  η  οικονοµία  µας  

κ .λπ . ,  υπάρχει  ένα  κλ ίµα  "εχθρικό "  από  τη  στεριανή  Ελλάδα  απέναντι  στον  

νησιωτικό  χώρο  και  κυρίως  στην  περιοχή  τη  δική  µας .  
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 Άρα  αυτό  το  να  πάµε  να  δώσουµε  συνέντευξη  θα  γίνει  όταν  

ορ ιστικοποιηθε ί  η  συνάν τηση  µε  όλους  κα ι  στο  τέλος ,  εφ '  όσον  πάρουµε  τι ς  

διαβεβαιώσεις  ή  εν  πάση  περ ιπτώσει  ξέρουµε  ποιες  είναι  οι  θέσεις  των  

κοµµάτων  θα  κάνουµε  µία  συνέντευξη  Τύπου .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε  τον  κ .  Κόκκινο  και  τον  κύριο  Περ ιφερε ιάρχη .  Κύριε  

Περδικάρη ,  µία  λέξη  επάνω  σ '  αυτό ,  µία  πρόταση .  Ναι .  

Κος ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ :  

Μια  σκέψη  απλούστατα .  Το  γεγονός  ότ ι  εί τε  θέλουµε  να  το  παραδεχθούµε  

ε ί τε  όχ ι ,  ήδη  αρχί ζουµε  ένα  παιχνίδι  ερµην είας  του  τ ί  ψηφίστηκε  µε  το  

περιβόητο  µνηµόνιο  2  που  αναφέρετα ι  στα  λεγόµενα  προνοµιακά  

φορολογικά  καθεστώτα  και  τέτο ια ,  που  πρέπει  να  καταργηθούν ,  αυτό  και  

µόνο  το  γεγονός  πρέπει  να  µας  έχει  πολύ  επιφυλακτικούς ως  προς  τι ς  

διαβεβαιώσεις  που  δίνονται  από  οποιουσδήποτε ,  γιατί  τέτο ιου  ε ίδους  

διαβεβαιώσεις αντικε ιµεν ικά  λε ι τουργούν  προς την  κατεύθυνση  του  να  

κερδί ζετα ι  χρόνος  µέχρι  τον  Ιούνιο  που  πρέπει  να  µπουν  σε  εφαρµογή  υπό  

µορφή  νόµων  αυτές  όλες  οι  κατευθύνσεις ,  που  είνα ι  ειληµµένες  αποφάσεις .  

 Αυτό  να  το  έχουµε  ξεκάθαρο  στο  µυαλό  µας  και  να  µη  θεωρούµε  

δεδοµένο  ότι  µε  αυτές  τ ι ς  κινήσεις  κάτι  θα  προλάβουµε ,  γιατί  από  πολλές  

µερι ές  και  σε  επ ίπεδο  Βουλευτών  προ  πάντων  και  τοπικών  κ .λπ .  υπάρχε ι  

περίσσια  υποκρισία ,  τη  µία  ψηφίζουµε  γι α  τέτοι ες  καταργήσεις  λεγόµενων  

φορολογικών  καθεστώτων  ευνοϊκότερων  κα ι  από  την  άλλη  ότι  δεν  µπαίνει  

τέτο ιο  θέµα  στο  τραπέζ ι .  Να  είναι  καθαρό .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε  κύρι ε  Περδικάρη .  Και  ο  κύριος  Συρµαλέν ιος  έχει  ζητήσει  τον  

λόγο  γ ια  τη  διαδικασ ία .  

Κος ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ :  

Ναι .  Καληµέρα  κατ '  αρχήν  σε  όλους  κα ι  συγνώµη  για  την  καθυστέρηση ,  

αλλά  δυστυχώς  έγ ινα  κα ι  εγώ  µάρτυρας µιας  απροσδόκητης  καθυστέρησης  

των  πλοίων  της  B lue Star  και  νοµί ζω  ότι  πρέπει  να  υπάρξει  και  µία  

διαµαρτυρία  από  πλευράς  του  Περ ιφερε ιακού  Συµβουλίου  στο  τέλος  ότι  δεν  

µπορεί  στο  όνοµα  της  αύξησης  των  καυσίµων  να  µειώνεται  η  ταχύτητα  κα ι  

αυ τό  να  είναι  σε  άγνοια  των  επιβατών ,  άρα  το  ταξίδι  να  κρατάε ι  µία  ώρα  

περισσότερο  από  ό ,τι  κρατούσε  προηγουµένως .  Ή  θα  µας  µειώσουν  το  

ε ισι τήριο  ή  µε  αυτόν  τον  τρόπο  προσπαθούν  να  εκβιάσουν  µέσω  του  

επ ιβατικού  κοινού  το  Υπουργείο  να  τους  αυξήσει  λίγο  τα  ει σι τήρ ια .  

 Επειδή  αναφερθήκατε  στα  δύο  θέµατα  που  βάλαµε  εµε ίς  ότ ι  δεν  

έχουν  τεθεί  στην  Ηµερήσια  ∆ιάταξη ,  εγώ  απλώς  θα  ζητούσα  στη  διάρκεια  

της  συζήτησης  του  πρώτου  θέµατος  κάποιες  νύξε ι ς ,  να  µπορέσουµε  να  

αναφερθούµε  και  στον  ΦΠΑ  κα ι  στο  ακτοπλοϊκό ,  στη  διάρκεια  της  

συζήτησης  του  πρώτου  θέµατος .  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 
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Ευχαριστούµε .  Όχι  άλλη  κουβέν τα .  Ο  κ .  Σιγάλας ,  ένα  λεπτό ,  σας  παρακαλώ  

πολύ .  

Κος ΣΙΓΑΛΑΣ : 

Κύριε  Πρόεδρε ,  δεν  θέλω  να  κάνω  καµία  συζήτηση  ούτε  να  µπω  σε  αυ τά  τα  

θέµατα  που  συζητήθηκαν  πριν .  Σήµερα  διαπιστώνεται  για  άλλη  µία  φορά  

ότ ι  η  εκκρεµότητα  αυ τή  των  µετακινήσεων  είναι  ακόµη  σε  εκκρεµότητα .  

Μίλησα  σήµερα  µε  τον  αρµόδιο  υπάλληλο  της  Υπηρεσίας  κα ι  είπε  ότι  αυτοί  

που  έχουν  υπερβε ί  τα  όρια  δεν  έχει  ξεκαθαριστε ί  ακόµη  από  το  Υπουργε ίο  

Οικονοµικών  κα ι  από  την  Υπηρεσία  Εν τελλοµένων  πώς  κα ι  πότε  θα  

πληρωθούν .  Αυτό  ε ίναι  το  ένα .  Και  φυσικά  υπάρχει  η  εκκρεµότητα  ότι  δεν  

υπάρχει  ακόµη  αυτή  η  φυσιολογική  ροή ,  ας  πούµε ,  το  να  ι κανοποιούνται  

αµέσως  όταν  υποβάλλον ται  αυ τά  τα  αι τήµατα .  

 Και  εν  πάση  περιπτώσει ,  κύρι ε  Περιφερε ιάρχα ,  πρέπει  να  λήξει  αυτό  

το  θέµα .  Όπως  επ ίσης  έχουµε  κάνει  βέβαια  και  µία  κουβέν τα  µε  τον  κύριο  

Αν τιπεριφερε ιάρχη  τον  κ .  Χατζηδιάκο ,  τί  γίνετα ι  µε  τον  εσωτερικό  

οργανισµό  της  υπηρεσίας .  Είπαµε  βέβαια  ότι  περιµένουµε  το  

πολυνοµοσχέδ ιο ,  όµως  να  δώσουµε  επ ί  τέλους  µια  ηµεροµηνία ,  να  

τελειώνουµε  µε  αυτή  την  ισ τορία .  Κλείσαµε  ενάµισι  χρόνο  δηλαδή .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε ,  κύρι ε  Σιγάλα .  Προχωράω  στα  θέµατα  της  Ηµερήσιας 

∆ιάταξης .  

 

ΘΕΜΑ  1ον  

Επικύρωση  πρακτικών 1ης /2 .2 .2012 και  2ης/3 .2 .2012 συνεδρίασης του  

Περιφερειακού  Συµβουλίου .  

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Έχουν  αποσταλε ί  ηλεκτρονικά  τα  πρακτικά .  Νοµίζω  ότι  συµφωνούµε .  

Συµφωνούµε  οµόφωνα .  Ο κ .  Περδικάρης έχει  τον  λόγο .  

Κος ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ :  

Μια  παρατήρηση .  ∆εν  έχουµε  αυ τή  τη  στιγµή  στα  χέρια  µας ,  επειδή  λείπει  η  

συντρόφισσα  η  Λίλα ,  δεν  ήρθε ,  τα  πρακτικά  που  έχετε  εσείς .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Σε  όλους  έχουν  αποσταλε ί .  

Κος ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ :  

Ναι ,  ναι ,  εν  τάξει ,  ωστόσο  έχε ι  επ ισηµανθε ί  ότι  στην  απολογ ιστική  

συνεδρίαση  που  έγιν ε  στο  Ροδίν ι  στη  Ρόδο  τον  προηγούµενο  µήνα  στο  

σηµείο  της  αποχώρησής  µας  δεν  έχει  καταγραφεί  η  αι τιολογία  που  θέσαµε  

κα ι  η  διαµαρτυρία  που  υποβάλαµε  δεν  έχε ι  καταγραφεί  στα  πρακτικά  τα  

αποµαγνητοφωνηµένα .  Αυτό .  

 Ως  προς  αυτό  το  σηµείο  εµείς  διαφωνούµε  φυσικά .  Να  διορθωθεί  µε  

βάση  τα  µαγνητοφωνηµένα .  Είχατε  κλείσε ι  εσε ίς  το  µικρόφωνο  ή  ε ίνα ι  θέµα  

της  υπηρεσ ίες  του  µηχανισµού  αποµαγνητοφώνησης ;  Να  διορθωθεί .  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Θα  το  διορθώσει .  Εγκρίνεται  οµόφωνα .  Ως  προς  το  σηµείο  αυτό  θα  

διορθωθεί .  Θα  συµπληρωθεί  αυτό .  

Κος ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ :  

Επιφυλασσόµαστε  να  το  δούµε  διορθωµένο .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Και  επιφυλάσσεται  η  "Λαϊκή  συσπείρωση ".  Εάν  γίνει  αυτό  ε ίνα ι  οµόφωνα .  

Συνεχ ί ζουµε .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  10 /2012 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ο  κ .  ∆αδάος  έχε ι  τον  λόγο .  

Κος ∆Α∆ΑΟΣ :  

Θα  µου  επι τρέπατε  επ ί  της  διαδικασίας ;  Αρχίσατε  φυσικά ,  αλλά  έλε ιπα .  Θα  

παρακαλούσα ,  επειδή  ο  αριθµός  των  θεµάτων  είναι  µεγάλος ,  θα  

παρακαλούσα  την  επόµενη  φορά  ο  αριθµός  των  θεµάτων  να  είναι  

µικρότερος ,  διότι  µε  12  θέµατα  . . .  Θα  το  δε ί τε  στην  πράξη .  ∆εν  

προλαβαίνουµε  να  τα  δούµε .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Προγραµµατ ικές  συµβάσεις  ε ίνα ι .  

Κος ∆Α∆ΑΟΣ :  

∆εν  έχει  σηµασία .  Υπάρχουν  συνάδελφοι  οι  οποίοι  θέλουν  να  

τοποθετηθούν  και  τραβάνε  σε  µάκρος .  Εγώ  προσωπικά  δεν  θα  τοποθετηθώ  

προκειµένου  να  τελειώσουµε  γρήγορα .  Αλλά  θεωρώ  ότι  ο  αριθµός 12  είναι  

πολύ  µεγάλος  ώστε  µέσα  σε  λογικά  χρον ικά  περιθώρια  να  τα  τελειώσουµε  

τα  θέµατα  και  να  τα  εξετάσουµε  µετά  προσοχής .  

 Γ ίνετα ι  κουραστικό  καµι ά  φορά  που  το  λέµε ,  αλλά  πρέπει  να  το  δεί τε  

καλύτερα .  Ας  κάνουµε  δύο  φορές ,  δύο  Περ ιφερε ιακά  Συµβούλια .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε  τον  κ .  ∆αδάο .  Συνεχί ζω.  

 

ΘΕΜΑ  2ον  

Ενηµέρωση  για  τον στρατηγ ικό  σχεδιασµό  της Περιφέρειας  Νοτίου  

Αιγαίου  "Ευρώπη 2020".  

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Τον  λόγο  έχε ι  ο  κύριος  Περ ιφερε ιάρχης .  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ :  

Ευχαριστώ,  κύρι ε  Πρόεδρε .  Είπαµε ,  επειδή  πάν το τε  µπαίνουν  ζητήµατα  τα  

οποία  µπορεί  να  ε ίνα ι  διαδικαστικά  αλλά  µας  τρώνε  όλο  τον  χρόνο  και  

συµφωνώ  και  εγώ ,  γι '  αυτό  πρέπει  να  ξέρετε  ότι  στον  επικείµενο  νόµο  που  
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θα  περάσει ,  ζητήµατα  τέτοια  που  είνα ι  τυπικά  και  δεν  ε ίνα ι  ουσίας  θα  

περάσουν  στις  Επιτροπές  και  έτσι  το  Περιφερε ιακό  Συµβούλι ο  θα  

ασχολε ί τα ι  µε  σοβαρά  ζητήµατα  και  όχι  γεν ικά  µε  τετρ ιµµένα ,  τα  οποία  

µπορούν  να  λύνοντα ι  στις  Επιτροπές .  

 Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  όπως  ξέρετε ,  η  Ευρώπη  προετοιµάζεται  για  

την  επόµενο  προγραµµατική  περίοδο  έστω  και  αν  εµείς  ε ίµαστε  ακόµα  στην  

αρχή  σε  ό ,τι  αφορά  την  υλοποίηση  του  ΕΣΠΑ ,  και  αυτό  γιατ ί ,  όπως  ξέρετε ,  

ένα  πολύ  µικρό  ποσοστό  της  τάξεως  του  30% του  προγράµµατος  έχε ι  µέχρι  

στ ιγµής  υλοποιηθεί  και  το  υπόλοιπο  ε ίναι  προς  υλοπο ίηση .  

 Παρ '  όλα  αυτά  όµως  η  Ευρώπη  ετοιµάζετα ι  για  την  προγραµµατική  

περίοδο  την  επόµενη ,  2013 –  2020,  και  βεβαίως όπως  ξέρετε ,  έχ ει  αρχίσει  

κα ι  η  σχετική  διαβούλευση .  

 Επειδή  πρέπει  να  έχουµε  και  εικόνα  τ ί  σηµαίν ει  η  επόµενο  

προγραµµατική  περ ίοδος  κα ι  τί  κατευθύνσεις  δίνον ται  προς  αυτή  την  

πορεία  ερχόµαστε  σήµερα  µε  την  ε ισήγηση  στο  Περιφερε ιακό  Συµβούλιο  να  

κάνουµε  και  ενηµέρωση  και  βεβαίως να  ακολουθήσει  και  συζήτηση  

αναπτύσσοντας  και  φωτί ζοντας  διάφορες  πτυχές  των  προβληµάτων  τα  

οποία  θα  συναντήσουµε  και  πού  θα  βρεθούµε  εµείς  οι  Περιφέρε ι ες  Στόχου  

2  στην  επόµενη  προγραµµατική  περ ίοδο .  

 Η  στρατηγική  της  Περιφέρε ιας  Νοτίου  Αιγα ίου  λοιπόν  στο  πλαίσιο  της  

πολι τι κής  συνοχής  και  της  στρατηγικής "Ευρώπη  του  2020 ",  ο  ρόλος  της  

πολι τι κής  συνοχής  για  την  ενίσχυση  των  ενδογενών  δυνατοτήτων  κάθε  

Περιφέρε ιας  κα ι  της  µείωσης  των  αν ισοτήτων  µεταξύ  των  Ευρωπαϊκών  

Περιφερε ιών  σύµφωνα  µε  το  άρθρο  174 της  Συνθήκης  για  τη  λει τουργία  της  

Ευρωπαϊκής  Ένωσης  θα  πρέπει  να  συνεχ ίσει  να  διαδραµατ ί ζει  καθοριστικό  

ρόλο  και  στη  νέα  προγραµµατική  περίοδο  2014 –  2020 για  να  συµβάλει  σε  

µια  έξυπνη ,  βιώσιµη  και  χωρίς  αποκλε ισµούς  ανάπτυξη  όπως  προβλέπετα ι  

στη  στρατηγ ική  "Ευρώπη  2020" και  για  να  προωθήσει  την  αρµονική  

ανάπτυξη  της  Ένωσης  µέσω  της  σύγκλισης  των  περιφερε ιακών  αν ισοτήτων .  

 Στ ις  6  Οκτωβρίου  του  2011  η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  δηµοσιοποίησε  

τ ι ς  προτάσεις της  κα ι  το  θεσµικό  πλαίσιο  που  θα  διέπει  την  πολι τι κή  

συνοχής  µετά  το  2013 µέσα  από  ένα  γενικό  κανον ισµό  που  διέπει  τι ς  κο ινές  

διατάξει ς  των  πέντε  ταµείων  της ,  του  Ευρωπαϊκού  Ταµεί ου  Περιφερε ιακής  

Ανάπτυξης ,  του  Ευρωπαϊκού  Κοινων ικού  Ταµείου ,  του  Ταµείου  Συνοχής,  

του  Ευρωπαϊκού  Γεωργικού  Ταµείου  Αγροτ ικής  Ανάπτυξης  και  του  

Ευρωπαϊκού  Ταµείου  Θάλασσας  και  Αλιε ίας ,  καθώς  κα ι  ένα  στρατηγικό  

πλαίσ ιο  περί  καθορισµού  των  τριών  Ειδικών  ∆ιαρθρωτικών  Ταµείων ,  ΕΤΠΑ ,  

ΕΚΤ  κα ι  Ταµείο  Συνοχής  κα ι  δύο  κανον ισµών  που  αφορούν  στην  

Ευρωπαϊκή  Εδαφική  Συνεργασία  και  τον  Ευρωπαϊκό  Οργαν ισµό  Εδαφικής  

Συνεργασ ίας .  

 Στο  πακέτο  αυτό  των  προτάσεων  περιλαµβάνονται  και  άλλες  δύο  

προτάσεις.  Πρώτον ,  το  Ευρωπαϊκό  Ταµείο  προσαρµογής  στην  
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παγκοσµιοποίηση ,  ΕΤ ,  και  δεύτερον  το  Ευρωπαϊκό  πρόγραµµα  για  την  

κο ινωνική  αλλαγή  και  καινοτοµία .  

 Οι  προτάσεις  της  Επιτροπής  έχουν  δοθε ί  γ ια  διαβούλευση  καθώς  η  

τελ ική  ψήφισή  τους  αποτελε ί  συναπόφαση  µε  το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο  

κα ι  η  διαδ ικασία  αυτή  θα  ολοκληρωθεί  το  αργότερο  έως  το  τέλος  του  

τρέχοντος έτους.  

 Όµως  για  να  επι τύχει  η  πολι τι κή  συνοχής  µετά  το  2013 θα  πρέπει  να  

αποκτήσει  µια  µεγαλύτερη  ευελι ξία  όσον  αφορά  τη  σύνδεσή  της  µε  τη  

στρατηγική  "Ευρώπη  2020" κα ι  να  λάβει  υπόψη  της  αγκυλώσεις  που  

παρουσιάστηκαν  στην  τρέχουσα  προγραµµατική  περίοδο  2007 –  2013 γ ια  

να  µην  επαναληφθούν  τα  ί δια  λάθη  και  αναληφθούν  δεσµεύσεις  που  δεν  θα  

αν ταποκρίνοντα ι  στις  πραγµατ ικές  ανάγκες  των  Περιφερε ιών .  

 Είναι  επ ίσης  εξ  ίσου  σηµαντικό  να  λάβει  υπόψη  της  η  Επιτροπή  και  

τ ι ς  συνέπει ες  της  κρ ίσης  στα  κράτη  µέλη  και  κυρίως  στα  κράτη  που  

εντάχθηκαν  στον  Ευρωπαϊκό  µηχανισµό  χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας  

κα ι  να  αναπτύξει  την  πολι τι κή  συνοχής  γ ια  το  2014 –  2020 λαµβάνοντας  

υπ '  όψιν  τ ι ς  ιδ ια ι τερότητες  κα ι  τι ς  αδυναµίες  που  παρουσιάστηκαν  σε  αυτά  

τα  κράτη .  

 Μάλιστα  αξί ζει  να  τονιστε ί  πως  οι  χώρες  αυτές  κατέχουν  το  90% του  

Ευρωπαϊκού  νησιωτικού  πληθυσµού  κα ι  εποµένως  αντιµετωπίζουν  µεγάλα  

προβλήµατα  ως  προς  την  περ ιφερε ιακή  ανάπτυξη .  ∆υστυχώς  το  νέο  πακέτο  

κανον ισµών  που  θα  διέπουν  την  εφαρµογή  των  προγραµµάτων  πολι τι κής  

συνοχής  για  την  περίοδο  2014 –  2020 δε ίχνουν  και  πάλι  να  µην  

αν τιλαµβάνονται  την  καρδιά  του  προβλήµατος  που  συναρτάτα ι  µε  τη  

γενί κευση  των  προτάσεων  ως  προς  τη  λε ι τουργία  των  ∆ιαρθρωτ ικών  

Ταµείων .  

 Γ ια  άλλη  µία  φορά  οι  προτάσεις  της Επιτροπής  δεν  λαµβάνουν  

ι δ ια ί τερη  µέριµνα  για  τι ς  Περιφέρε ι ες  της  Ένωσης  και  δη  για  τι ς  νησ ιωτικές  

Περιφέρε ι ες ,  κα ι  ας  το  προβλέπει  το  άρθρο  174 της  Συνθήκης  και  ας  έχε ι  

προστεθεί  ειδικό  εδάφιο  για  την  εδαφι κή  διάσταση  της  πολι τι κής  συνοχής .  

 Ποιο ι  είναι  οι  στόχοι  της  πολι τ ι κής  συνοχής  µετά  το  2013 ;  Οι  νέοι  

στόχο ι  της  πολι τι κής  συνοχής  είναι :  

 1 .  Η  στήριξη  των  επενδύσεων  για  την  ανάπτυξη  και  την  απασχόληση  

στα  κράτη  µέλη  και  τι ς  Περιφέρει ες  από  όλα  τα  ∆ιαρθρωτικά  Ταµεία .  

 2 .  Η  στήριξη  της  Ευρωπαϊκής  εδαφικής  συνεργασ ίας  από  το  ΕΤΠΑ .  

 Πώς  κατηγοριοποιούντα ι  οι  Περιφέρει ες  µε  βάση  το  ΑΕΠ ;  

Προτείνονται  3 κατηγορί ες  Περιφερειών .  Οι  λιγότερο  ανεπτυγµένες  

Περιφέρε ι ες  µε  κατά  κεφαλήν  ΑΕΠ  µικρότερο  του  75% του  µέσου  κοινο τικού  

όρου ,  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  δηλαδή ,  Περιφέρει ες  σε  φάση  µετάβασης  

µε  κατά  κεφαλήν  ΑΕΠ  µεταξύ  75% κα ι  90% του  µέσου  κοινοτι κού  όρου ,  και  

περισσότερο  ανεπτυγµένες  Περιφέρει ες  µε  κατά  κεφαλήν  ΑΕΠ  πάνω  από  το  

90% του  µέσου  όρου  της Ευρωπαϊκής Ένωσης .  

 Εµείς ε ίµαστε  στην  τελευτα ία  κατηγορία .  
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 Προϋπολογισµός  για  τη  συνοχή  πολι τι κής  2014 –  2020. 

 Η  πρόταση  της  Επιτροπής  για  το  νέο  δηµοσιονοµ ικό  πλαίσιο  

προβλέπει  ποσό  376 δισ .  ευρώ  συµπεριλαµβανοµένου  και  του  Ταµείου  

συνδέοντας  την  Ευρώπη  για  την  οικονοµ ική ,  κο ινωνική  και  εδαφική  συνοχή .  

 Αναλυτικά  ο  προτεινόµενος  προϋπολογισµός  θα  διατεθεί  ως  εξής :  

 Γ ια  τ ι ς  λιγότερο  ανεπτυγµένες  Περιφέρει ες  162,6  δισ .  ευρώ .  Για  τ ι ς  

Περιφέρε ι ες  µετάβασης  39  δισ .  ευρώ ,  για  τ ι ς  πιο  ανεπτυγµένες  Περιφέρει ες  

53 ,1  δισ .  ευρώ.  

 Γ ια  την  εδαφική  συνεργασία  11 ,7  δισ . ,  για  το  Ταµείο  Συνοχής  68 ,7  

δισ . ,  ειδική  ενίσχυση  για  εξόχως  απόκεντρες  και  αραιοκατωκηµένες  

Περιφέρε ι ες  0 ,926 εκατ .  ευρώ ,  συνδέοντας  την  Ευρώπη  40  δισ .  ευρώ  συν  

10  δισ .  ευρώ  από  το  Ταµείο  Συνοχής .  

 Γενικές  παρατηρήσεις  επ ί  των  προτάσεων .  

 1 .  Τα  χρήµατα  που  θα  διατεθούν  γι α  την  πολι τι κή  συνοχής  

εξαρτώνται  από  το  συνολικό  µέγεθος  του  κο ινοτ ικού  προϋπολογισµού .  

Στόχος  και  πρόταση  της  Επιτροπής  είνα ι  το  ποσοστό  για  την  πολι τι κή  

συνοχής  να  παραµείνε ι  αµετάβλητο .  Ήδη  όµως  ορισµένα  κράτη  µέλη  της 

Ευρωπαϊκής  Ένωσης  έχουν  εκφράσει  την  άποψη  πως  ο  Ευρωπαϊκός  

προϋπολογισµός  θα  πρέπει  να  περιοριστεί  στο  1% του  συνδυασµένου  

ε ισοδήµατος  των  27 κρατών  µελών .  Αυτό  θα  ισοδυναµεί  µε  µια  σηµαν τική  

µείωση  του  προϋπολογισµού  ο  οποίος  αντιστο ιχεί  αυτή  τη  στιγµή  στο  

1 ,13% του  συνδυασµένου  ακαθάριστου  εθν ικού  εισοδήµατος.  

 2 .  Το  Ταµείο  Συνοχής  συγχρηµατοδοτεί  Περιφέρει ες  που  έχουν  ΑΕΠ  

µικρότερος  του  90% καθώς  κα ι  τι ς  Περιφέρε ι ες  που  ανήκουν  στην  

κατηγορία  Plac ing Out ,  δηλαδή  αυτές  που  προέρχοντα ι  από  τι ς  Περιφέρε ι ες  

σύγκλισης  και  έχουν  ΑΕΠ  µεγαλύτερο  του  90%, όπως  ε ίναι  η  Περιφέρε ια  

της  Κρήτης .  

 Να  σηµειωθε ί  πως  αυτές  οι  Περιφέρει ες  θα  τύχουν  χρηµατοδότησης  

κατά  µέσο  όρο  130 ευρώ ,  δηλαδή  τα  2 /3  της  χρηµατοδότησης του  2007 –  

2013.  

 Εποµένως  η  Περιφέρειά  µας  δεν  θα  µπορεί  να  συγχρηµατοδοτηθε ί  

από  πόρους  του  Ταµείου  Συνοχής  στην  επόµενη  προγραµµατική  περίοδο ,  

καθώς  ανήκει  στ ις  πιο  ανεπτυγµέν ες  Περιφέρε ι ες  και  ως  εκ  τούτου  να  κάνει  

έργα  στον  τοµέα  περιβάλλον τος  και  των  µεταφορών .  

 Ελάχιστη  κατανοµή  πόρων ,  έτος  κατά  κεφαλή  για  τα ις Περιφέρει ες .  

Κατηγορία  λιγό τερο  ανεπτυγµέν ες  Περ ιφέρε ι ες ,  δηλαδή  κάτω  του  75%,  

µέσο  όρο  200 ευρώ.  Περιφέρει ες  πρώην  σύγκλισης  όπως  ε ίναι  η  Κρήτη ,  

130.  Περιφέρε ι ες  µετάβασης  77 . Πιο  ανεπτυγµέν ες  Περιφέρε ι ες ,  όπως  

ε ίµαστε  εµε ίς ,  23 ,  ε ιδικές  εν ισχύσει ς  γ ια  τ ι ς  υπερπόν τι ες  Περιφέρει ες  κα ι  

τ ι ς  εξόχως  αποµακρυσµένες  20  και  ε ιδικές  εν ισχύσεις  για  αστ ικές  περ ιοχές  

4 .  

 Πρόταση  για  κατάταξη  της  Περιφέρειας  Νοτίου  Αιγα ίου  στη  νέα  

κατηγορία  των  ενδιάµεσων  Περιφερε ιών ,  εκε ί  δηλαδή  που  µπαίνει  κα ι  η  
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Κρήτη .  Και  αυτό  µπορεί  να  αποτελέσε ι  ένα  δίχτυ  ασφαλε ίας  για  τι ς  

νησιωτικές  Περ ιφέρε ι ες .  

 Με  βάση  τα  παραπάνω  διαπιστώνουµε  πως  η  Περιφέρε ια  Νοτίου  

Αιγαίου  µε  βάση  το  ΑΕΠ  του  2007-2008,  γιατί  αυτό  λαµβάνετα ι  υπ '  όψιν ,  

που  είνα ι  112% πάνω  από  τον  µέσο  κο ινοτικό  όρο  τον  Ευρωπαϊκό  και  

βεβαίως ανήκουµε  στην  κατηγορία  των  ανεπτυγµένων  Περιφερειών  της  

Ένωσης .  

 Η  κατάταξή  µας  στις  πιο  ανεπτυγµένες  Περιφέρει ες  λόγω  του  υψηλού  

ΑΕΠ  των  πέντε  µεγάλων  µας  νησιών  πραγµατικά  σηµαίν ει  πρώτον  

αποκλε ισµό  µας από  επενδύσεις  σε  έργα  υποδοµών ,  µεταφορών ,  

περιβάλλοντος ,  καθώς  και  ότι  θεωρούµαστε  Περιφέρεια  που  έχε ι  

αν τιµ ετωπίσε ι ,  έτσι  νοµ ί ζουµε ,  όλα  τα  προβλήµατα  ως  προς  τι ς  υποδοµές ,  

γεγονός  προφανώς  που  δεν  ισχύει .  

 ∆εύτερον ,  ενίσχυση  των  ενδοπεριφερειακών  ανισοτήτων  καθώς  το  

µεγαλύτερο  ποσοστό  των  πόρων  µας  θα  προέρχετα ι  από  το  ΕΚΤ και  θα  

πρέπει  να  κατευθύνετα ι  κυρίως  σε  άϋλες  δράσεις,  τη  στ ιγµή  που  η  

Περιφέρε ιά  µας  έχε ι  ανάγκη  από  πόρους του  ΕΤΠΑ  για  την  κατασκευή  

βασικών  έργων  υποδοµής .  

 Θεµελιώδης  διαπραγµατευτ ική  θέση  της  Περιφέρε ιας  Νοτίου  Αιγα ίου  

στο  πλαίσιο  της  διαβούλευσης  για  το  νέο  πακέτο  κανον ισµών  που  θα  

δι έπουν  την  εφαρµογή  των  προγραµµάτων  της  πολι τι κής  συνοχής  για  το  

2014-2020 είναι  –  αυτό  που  προτε ίνουµε  δηλαδή :  Η  κατάταξη  των  

νησιωτικών  Περιφερειών  µε  ΑΕΠ  άνω  του  90% όπως  είνα ι  η  Περιφέρε ια  

Νοτ ίου  Αιγαίου  που  µε  το  ΑΕΠ  της  για  το  2008-2009 στο  112% στη  νέα  

κατηγορία  που  εισηγεί τα ι  η  Επιτροπή ,  στην  ενδ ιάµεση  δηλαδή  κατηγορία ,  

στ ις Περιφέρε ι ες  µετάβασης ,  και  η  πρόβλεψη  επί  πλέον  πόρων  για  τι ς  

νησιωτικές  Περιφέρει ες  όπως  ήδη  ισχύε ι  γ ια  τι ς  υπερπόν τι ες  Περιφέρει ες  

κα ι  τι ς  αποµακρυσµένες  κα ι  αραιοκατοικηµένως  Περιφέρει ες  του  βορρά ,  

πρωτόκολλο  Νο .  6  της  συνθήκης  ένταξης  της  Σουηδίας ,  της  Φινλανδίας  

στην  Ένωση .  

 Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  ε ίναι  σηµαντικό  να  δηµιουργηθε ί  ένα  δίχτυ  

ασφαλείας  για  τα  νησιά  µας  µε  το  δεδοµένο  πως  αποτελούν  και  εξωτερ ικά  

σύνορα  της  Ένωσης .  Είναι  επίσης σηµαν τικό  να  τον ιστε ί  κα ι  η  

γεωστρατηγική  δ ιάσταση  των  νησιών  µας  πέραν  της  ι δια ι τερότητάς  τους  

λόγω  του  διπλού  αποκλεισµού .  Μόνο  µέσα  από  την  κατάταξή  µας  στι ς  

Περιφέρε ι ες  µετάβασης  θα  µπορέσουµε  να  συγχρηµατοδοτηθούµε  

ι κανοποιη τι κά  από  όλα  τα  διαρθρωτικά  ταµεί α  µε  στόχο  την  ανάπτυξη  

υποδοµών  και  έργων  που  θα  συµβάλουν  στη  σύγκλιση  µε  τι ς  Περιφέρε ι ες  

της  Ηπειρωτικής  Ευρώπης .  

 Η  υιοθέτηση  περισσότερων  δεικτών  πέραν  του  ΑΕΠ  θα  συµβάλει  στη  

µείωση  των  ενδοπεριφερε ιακών  αν ισοτήτων .  Για  να  επ ι τευχθεί  αυτό  θα  

πρέπει  η  Επιτροπή  να  υ ιοθετήσε ι  και  άλλους  δείκ τες  πέραν  του  ΑΕΠ  που  
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λαµβάνουν  υπόψη  τους  τ ι ς  ενδοπεριφερε ιακές  ανισότητες  των  νησιωτικών  

Περιφερε ιών .  

 Είναι  θετικό  το  γεγονός  πως  η  Επιτροπή  αναγνωρίζει  την  

αναγκαιότητα  χρήσης  και  άλλων  δεικτών ,  όµως  είνα ι  ανησυχητ ικό  το  

γεγονός  πως  στην  πρότασή  της δεν  τους συµπεριέλαβε .  

 Γ ια  να  τεκµηριώσουµε  το  διεκδικη τικό  µας  πλαίσιο  ως Περιφέρε ια  

Νοτ ίου  Αιγαίου  γι '  αυτό  έχουµε  ζη τήσει  την  αρωγή  του  καθηγητή  Γιάννη  

Σπιλάνη  του  Πανεπιστηµ ίου  Αιγαίου ,  καθώς  µε  την  οµάδα  του  έχε ι  

εκπονήσει  την  µελέτη  των  Εu ro  Islands ,  όπου  και  προτείνε ι  τη  χρήση  

δε ικτών  ελκυστικότητας  για  την  ανάπτυξη  των  Ευρωπαϊκών  νησιών .  

 Ο  κ .  Σπιλάνης  έκανε  µία  µελέτη  αναλυτική .  Βεβαίως,  ναι ,  το  είχε  

αναθέσε ι  η  Ευρωπαϊκή  Ένωση ,  έχει  µια  πλήρη  εικόνα  και  βεβαίως  έχε ι  και  

τα  συγκρι τ ι κά  στο ιχεία  από  αυ τή  την  µελέτη ,  όπου  πραγµατικά  πιστεύω  ότ ι  

µπορούν  να  µας  βοηθήσουν .  

 Γ ια  να  πετύχουµε  τον  στόχο  µας  γνωρίζουµε  πολύ  καλά  πως  είναι  

πολύ  δύσκολο  στην  παρούσα  περίοδο ,  καθώς  η  χώρα  µας  λόγω  της 

δηµοσιονοµικής  της  κατάστασης  δεν  έχει  ισχυρή  διαπραγµατευτική  

δυνατότητα  κα ι  πως  µπορεί  να  έχε ι  όταν  ο  συνολικός  προϋπολογισµός  της  

Ένωσης  για  την  επόµενη  προγραµµατική  περίοδο  είναι  376 δισ .  ευρώ  και  η  

Ελλάδα  µόνο  από  τον  Ευρωπαϊκό  µηχανισµός  χρηµατοδοτικής  

σταθερότητας  θα  λάβει  βοήθεια  της  τάξης  των  350 δισ .  ευρώ .  

 Είναι  γεγονός  πως  η  διαπραγµατευτική  δυνατότητα  της  χώρας  µας 

ε ίναι  πολύ  περιορισµένη  κα ι  σαφώς  αυτή  την  παράµετρο  θα  πρέπει  να  την  

λάβουµε  σοβαρά  υπόψη  µας .  

 Εποµένως  η  στρατηγική  µας  θα  πρέπει  να  στοχεύει  στην  προώθηση  

των  θέσεών  µας  µέσω  των  νησιωτικών  Περιφερειών  της  Ένωσης .  Για  τον  

σκοπό  αυτόν  έχουµε  ήδη  δηµιουργήσει  ένα  ισχυρό  λόµπυ  µε  τ ι ς  νησιωτικές  

Περιφέρε ι ες  και  για  τον  σκοπό  αυτόν  ως  Αν τιπρόεδρος  της  Επιτροπής  

νήσων  της  CRPM έχω  ζητήσε ι  από  όλες  τ ι ς  νησιωτ ικές  Περιφέρε ι ες  αλλά  

κα ι  το  πολι τι κό  γραφείο  της  CRPM την  ίση  στράτευση  στο  θέµα  αυτό .  

Πρέπει  να  πω  ότ ι  έχουν  αρχίσε ι  και  έρχον ται  οι  απαν τήσεις  σ '  αυτή  την  

πρόσκληση  και  είναι  θετ ικές .  

 Άλλωστε  για  το  θέµα  αυ τό  θα  διοργανώσουµε  στην  Περιφέρε ιά  µας  

αναπτυξιακό  Συνέδριο  όπου  κα ι  θα  υπογραφεί  µία  κοινή  διακήρυξη  των  

νησιωτικών  Περιφερειών  της  Ένωσης  ως  προς  το  κο ινό  µας  διεκδ ικητικό  

πλαίσ ιο .  Επίσης  έχουµε  ξεκιν ήσει  έναν  κύκλο  επαφών  µε  τους 

Ευρωβουλευ τές  µας .  Ήδη  έχουµε  έρθε ι  σε  επαφή  µε  τον  κύριο  Γιώργο  

Σταυρακάκη ,  Α '  Αντιπρόεδρο  της  Περιφερε ιακής  Επιτροπής  Ανάπτυξης  και  

βεβαίως  έχουµε  τώρα  πια  τον  συνάδελφό  µας  τον  Νίκο  τον  Χρυσόγελο ,  που  

πιστεύω  ότι  και  αυ τός  θα  µπορέσει  να  µας  βοηθήσει .  

 Αξί ζε ι  δε  να  αναφέρω  πως  µε  τον  Επίτροπο  περιφερειακής  πολι τι κής  

τον  Johannes  Hahn έχουµε  εγκαιν ιάσει  µια  εποικοδοµητική  συνεργασία  κα ι  
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ε ίµαστε  σε  συνεχή  επικοινωνία  τόσο  µε  τον  ί διο  όσο  κα ι  µε  διευθυντικά  

στελέχη  της  αντ ίστο ιχης  ∆ιεύθυνσης .  

 Παράλληλα  έχουµε  ξεκινήσει  την  αποστολή  ενηµερωτικών  επιστολών  

µε  τ ι ς θέσει ς  µας ,  τονί ζοντας την  αναγκαιότητα  ειδι κής  µέριµνας για  τα  

νησιά  µας  σε  όλα  τα  αρµόδια  όργανα  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης .  Θα  πρέπει  

δε  να  σηµειωθεί  το  γεγονός  πως  το  δεύτερο  εξάµηνο  του  2012 την  

Προεδρία  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  θα  έχε ι  η  Κύπρος ,  όπου  µέσω  του  

αρµοδίου  Υπουργού  της ,  ο  Ανδρέας  Μαυρογιάννης  κατά  τη  διάρκε ια  των  

εργασιών  του  πολι τι κού  Συµβουλίου  της  Επιτροπής  Νήσων  της CRPM 

υπήρξε  δέσµευση  της  Κυπρ ιακής  Κυβέρνησης  πως  κατά  την  περίοδο  της 

Προεδρίας  της  θα  δώσει  µεγάλη  έµφαση  στα  θέµατα  νησ ιωτ ικότητας ,  όπου  

θα  έχε ι  κυρίαρχο  ρόλο  στην  ατζέντα  της  Προεδρίας .  Σηµαίνει  ότι  θα  πρέπει  

κα ι  εµεί ς  να  πυκνώσουµε  τ ι ς  επαφές  µας  µε  την  Κυπριακή  κυβέρνηση ,  µε  

τον  αρµόδιο  Υπουργό  ο  οποίος  θα  χε ιρί ζετα ι  αυ τά  τα  ζητήµατα  

προκειµένου  να  έχουµε  ολοκληρωµένες θέσε ις  όταν  ξεκ ινήσε ι  η  Προεδρία  

της  Κύπρου .  

 Αποσύνδεση  των  επιχε ιρησιακών  προγραµµάτων  των  Περιφερε ιών  µε  

την  πορεία  του  συµφώνου  σταθερότητας  και  ανάπτυξης .  Ζητούµε  την  

αποσύνδεση  των  επιχε ιρησιακών  προγραµµάτων  των  Περιφερειών  από  την  

πορεία  του  συµφώνου  σταθερότητας  κα ι  ανάπτυξης  κάθε  χώρας  µέλους ,  

καθώς  µια  τέτοια  πρόταση  θα  έχε ι  σηµαν τικότατες  µακροοικονοµικές  

συνέπει ες  στην  ανάπτυξη  των  Περιφερε ιών  της  Ένωσης  και  κατ '  επέκταση  

στα  ίδια  τα  κράτη  µέλη .  

 Η  πρόταση  της  Επιτροπής  για  παρακράτηση  πόρων  από  τα  

διαρθρωτικά  ταµεία  που  προορίζον ται  για  τι ς  Περιφέρει ες  εξ  αι τίας  

σφαλµάτων  ή  παραλείψεων  των  εθν ικών  κυβερνήσεων  ή  λόγω  της  µη  

τήρησης  του  συµφώνου  σταθερότητας κα ι  ανάπτυξης  θα  εν ισχύσει  ακόµα  

περισσότερο  τι ς  αν ισότητες  µεταξύ  των  Περιφερειών .  ∆εν  είναι  δίκαιο  να  

πληρώνουν  ο ι  Περιφέρει ες  τ ι ς εθνι κές  πολι τ ι κές  ως  προς  την  

δηµοσιονοµική  πειθαρχία .  

 Η  Ελλάδα ,  παραδείγµατος  χάριν ,  που  η  ί δ ια  η  Euros ta t  την  

κατατάσσει  στην  τέταρτη  φτωχότερη  χώρα  της  Ένωσης  και  που  όλοι  

γνωρίζουν  την  κάκιστη  δηµοσιονοµ ική  της  κατάσταση ,  στην  οποία  

βρ ίσκεται ,  πώς  θα  µπορέσει  να  λε ι τουργήσει  τα  επ ιχειρησιακά  

περιφερε ιακά  της  προγράµµατα  απρόσκοπτα  κα ι  χωρίς  προβλήµατα ;  

Απλούστατα ,  δεν  θα  µπορέσει .  Το  αποτέλεσµα  θα  είνα ι  να  βυθιστεί  ακόµα  

περισσότερο  στην  ύφεση  η  χώρα ,  καθώς  δεν  θα  µπορέσει  να  υπάρξε ι  

ανάπτυξη  ούτε  στις  Περιφέρε ι ές  της .  Για  δε  τ ι ς  ήδη  µειονεκτι κές  περ ιοχές  

όπως  είναι  η  δική  µας ,  αυτές  θα  είναι  a  prio r i  καταδικασµένες .  

 Η  εστ ίαση  των  κονδυλίων  στους  στόχους στρατηγικής  "Ευρώπη  

2020".  Για  εµάς  η  εδαφική  συνοχή  αποτελε ί  απαραί τητη  συν ιστώσα  της  

στρατηγικής  "Ευρώπη  2020 ".  Είναι  σηµαν τικό  στους  στόχους της  

Επιτροπής  να  συµπεριληφθε ί  κα ι  η  διάσταση  της  εδαφικής  συνοχής  ως  
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προς  την  αντιµετώπιση  των  προτερα ιο τήτων  της  στα  πλαίσια  της  

στρατηγικής  "Ευρώπη  2020" µε  στόχο  την  επίλυση  του  τεράστ ιου  

προβλήµατος  της  προσπελασιµό τητας .  

 Η  εδαφική  συνοχή  θα  πρέπει  να  εµπερι έχει  όχι  µόνο  την  αστ ική  αλλά  

κα ι  την  θαλάσσια  κα ι  τη  νησιωτική  διάσταση .  Η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  

σκοπεύει  να  εστιάσε ι  περισσότερο  στις  αστ ικές  περιοχές  κα ι  να  αυξήσει  την  

εµπλοκή  των  τοπικών  και  περιφερειακών  Αρχών  στα  επιχε ιρησιακά  

προγράµµατα .  

 Ο  κατάλογος  των  πόλεων  στι ς  οποίες  θα  γίνουν  ολοκληρωµένες  

παρεµβάσεις και  γ ια  τι ς  οποίες  προβλέπετα ι  ειδική  οικονοµική  εν ίσχυση  θα  

πρέπει  να  εµπερι έχε ι  και  νησιωτικές  αστικές  πόλε ις ,  όπως  για  µας  είναι ,  

παραδείγµατος  χάριν ,  η  Ρόδος ,  η  Σύρος  κ .λπ . ,  που  έχει ,  γιατί  µπαίνει  το  

όρ ιο  ότι  πρέπει  να  έχε ι  πληθυσµό  πάνω  από  200.000 κατο ίκους  –  εµε ίς  στα  

νησιά  µας ,  ξέρετε ,  δεν  έχουµε  πόλη  ή  νησί  που  να  έχε ι  τόσους  κατοίκους .  

Άρα  θα  πρέπει  να  υπάρξε ι  µία  ρύθµιση  προκειµένου  για  τον  νησιωτικό  

χώρο  να  περιληφθούν  κα ι  µε  λιγότερα  πληθυσµιακά  ποσοστά  νησιά  και  

∆ήµοι .  

 Τεχνοκρατ ικό  κείµενο .  Θέσεις  της  Περ ιφέρε ιας  Νοτίου  Αιγα ίου  ως 

προς  τους νέους  κανον ισµούς  των  διαρθρωτ ικών  ταµε ίων  2014-2020.  

 Πέραν  της  βασ ικής  µας  θέσης  για  την  κατάταξή  µας  στις  Περιφέρε ι ες  

µετάβασης  κα ι  την  αναγκα ιότητα  περαι τέρω  οικονοµ ικής  εν ίσχυσης  των  

νησιωτικών  Περιφερειών  της  Ένωσης ,  καθώς  και  της αποδέσµευσης  της  

πορείας  των  Ευρωπαϊ κών  προγραµµάτων  από  το  σύµφωνο  σταθερότητας 

κα ι  ανάπτυξης  του  κάθε  κράτους µέλους ,  οι  υπόλοιπες  θέσε ις µας  ως  προς  

τ ι ς  προτάσεις  της  Επι τροπής  προς  τα  ν έα  διαρθρωτικά  ταµεία  2014-2020 

ε ίναι  ο ι  εξής :  

 Σύµβαση  εταιρικής σχέσης  και  πολυεπίπεδη  διακυβέρνηση .  Ως  προς  

τ ι ς  συµβάσεις  ετα ιρι κών  σχέσεων  µεταξύ  των  κρατών  µελών  και  της  

Επιτροπής  εµείς  υποστηρί ζουµε  σθεναρά  την  ε ισαγωγή  περιφερε ιακών  

συµφώνων  µεταξύ  των  τοπικών  περιφερειακών  Αρχών  και  της  Επιτροπής .  

 Η  υιοθέτηση  µιας  πολυεπίπεδης  διακυβέρνησης  στο  πλαίσιο  της  

Ευρώπης  2020 µέσα  από  τα  περιφερε ιακά  σύµφωνα  θα  δώσει  στις  τοπικές  

κα ι  περιφερειακές  Αρχές  τη  δυνατότητα  να  προσαρµόσουν  µε  τον  καλύ τερο  

τρόπο  τους  στόχους  της  στρατηγικής  στ ις  τοπικές  κα ι  περιφερε ιακές  τους  

ι δ ια ι τερότητες .  Είναι  πολύ  σηµαντ ικό  για  τι ς  Περιφέρει ες  της  Ένωσης  να  

συµµετάσχουν  ενεργά  στην  προετοιµασία  τόσο  των  στρατηγικών  όσο  και  

των  επιχειρησιακών  κειµ ένων .  

 Το  σχέδιο  του  γενικού  κανονισµού  περ ιέχε ι  αρκετές  επικαλύψεις  

µεταξύ  της  σύµβασης  της  ετα ιρι κής  σχέσης  και  των  επιχειρησιακών  

προγραµµάτων  που  θα  πρέπει  να  αποσαφην ιστούν .  

 Επανεξέταση  της  πρότασης  της  Επιτροπής για  την  εστίαση  των  

πόρων  σε  µικρό  αριθµό  προτερα ιοτή των .  Ο  περιορισµός  των  θεµατικών  

προτεραιοτήτων  αντ ί  της  λογι κής που  επ ικρατεί  σήµερα  όσον  αφορά  τον  
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προσανατολισµό  των  διαρθρωτικών  ταµε ίων  προς  καθορισµένες  δαπάνες  

µε  περιοριστικό  τρόπο  θα  πρέπει  να  επαν εξεταστε ί  για  περιοχές  που  ακόµα  

παρουσιάζουν  ενδοπεριφερε ιακές  αν ισότητες ,  όπως  ε ίναι  παραδείγµατος  

χάριν ,  οι  νησιωτικές  Περιφέρε ι ες  ή  και  οι  ορεινές  κα ι  αποµακρυσµένες  

περιοχές .  

 Άµεσα  συνυφασµένο  µε  αυτή  τη  λογική  ε ίνα ι  ο  αποκλεισµός  των  

ανεπτυγµένων  Περιφερε ιών  από  τι ς  επενδύσεις  σε  έργα  υποδοµών ,  

µεταφορών  και  περιβάλλοντος ,  καθώς  θεωρούν τα ι  Περιφέρει ες  που  έχουν  

αν τιµ ετωπίσε ι  όλα  τα  προβλήµατά  τους  όπως  στις  υποδοµές ,  γεγονός 

προφανώς ,  όπως  προανέφερα ,  δεν  ισχύε ι  για  το  Νότιο  Αιγαίο ,  όπου  

αποτελεί  χαρακτηριστικό  παράδειγµα  αυτής  της  αν τίφασης .  

 Θα  πρέπει  να  δοθεί  έµφαση  στι ς  περιφερε ιακές  ιδια ι τερότητες  και  

ανάγκες  της  κάθε  περιοχής  και  εξ  αυτού  ο  κατάλογος  των  θεµατ ικών  

προτεραιοτήτων  να  δύναται  να  προσαρµοστεί  µε  αυτές .  

 Εποµένως  είναι  σηµαν τικό  η  Επιτροπή  να  υιοθετε ί  τι ς  προτερα ιότητες  

των  νησιωτικών  Περιφερε ιών  οι  οποίες  καλούνται  να  καλύψουν  

ν ευραλγικούς  τοµε ίς ,  όπως ε ίνα ι  οι  µεταφορές ,  η  ανταγωνιστ ικό τητα ,  το  

περιβάλλον ,  η  ενέργεια ,  οι  υδάτινοι  πόροι ,  η  απασχόληση ,  η  εκπαίδευση ,  η  

υγεία ,  ο  τουρισµός ,  η  γεωργία  κα ι  η  αλι ε ία ,  η  µετανάστευση ,  η  έρευνα ,  η  

τεχνολογία  κα ι  η  καινοτοµία .  

 Ευελι ξ ία  ως  προς  την  οργάνωση  των  περιφερειακών  επιχειρησιακών  

προγραµµάτων .  Όσον  αφορά  στην  οργάνωση  των  περ ιφερε ιακών  

επ ιχειρησιακών  προγραµµάτων  είνα ι  σηµαντ ικό  να  υπάρξε ι  ευελι ξ ία  ως  

προς  την  οργάνωσή  τους  ώστε  να  διευκολυνθεί  η  παρέµβαση  σε  διάφορα  

περιφερε ιακά  επίπεδα ,  ενδοπεριφερε ιακό ,  περιφερε ιακό ,  πολυπεριφερειακό  

κα ι  µακροπεριφερε ιακό ,  ανάλογα  µε  τι ς περιφερειακές  ι δια ι τερότη τες  ή  τα  

λει τουργικά  χαρακτηριστικά  όπως  είναι  τα  αρχιπελάγη ,  οι  δυσπρόσι τες  

ορεινές  περιοχές  κ .λπ. .  

 Οι  παρεµβάσεις  αυτές  θα  πρέπει  όµως  να  πραγµατοποιούν ται  σε  

συµφωνία  κυρίως  µε  τους  Οργαν ισµούς  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  κα ι  να  

επ ικεντρώνοντα ι  σε  ένα  πραγµατικά  εδαφικό  σχέδ ιο ,  χωρίς  ωστόσο  να  

αµφισβητε ί ται  η  σηµασία  του  περιφερε ιακού  επιπέδου  διακυβέρνησης .  

 Βελτ ίωσις  του  αποθεµατικού  επίδοσης  ως  προς  την  εφαρµογή  του .  

Το  µέτρο  αυτό  δεν  λαµβάνει  υπ '  όψιν  ότι  δεν  ξεκ ινούν  όλες  οι  Περιφέρει ες  

από  την  ίδ ια  αφετηρία .  Από  αυ τό  θα  ευνοηθούν  λ ίγες  Περ ιφέρε ι ες ,  ενώ  

Περιφέρε ι ες  που  δεν  διαθέτουν  ευνοϊκές  γεωγραφικές  συνθήκες  θα  είναι  

χαµέν ες .  Παραδείγµατος  χάριν ,  τόσο  το  Νότιο  Αιγαίο  µε  113% ΑΕΠ  όσο  και  

το  Inner-London µε  ΑΕΠ  336% ανήκουν  στην  ίδ ια  κατηγορία ,  στις  

ανεπτυγµένες  Περιφέρει ες .  

 Παρ '  όλα  αυτά  η  Περιφέρε ια  του  Inner-London µε  τριπλάσιο  σχεδόν  

ΑΠΕ  από  την  Περιφέρε ια  Νοτίου  Αιγα ίου  θα  µπορέσε ι  ευκολότερα  να  

πετύχει  τους  συµφωνηµένους  στόχους .  



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

3η  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  της  5ης  Μαρτ ίου  2012  

 

29  

 Συµφωνούµε  µε  την  πρόταση  της  Επιτροπής  των  Περιφερειών  για  τη  

δηµιουργία  ενός  ευέλικτου  αποθεµατικού  που  δεν  θα  στηρί ζεται  σε  κρι τήρια  

επ ιδόσεων ,  το  οποίο  θα  βασίζεται  σε  πιστώσεις  που  θα  χορηγούντα ι  

αυ τόµατα  κατά  τη  διάρκεια  της  περιόδου  προγραµµατ ισµού  µε  σκοπό  ε ί τε  

τη  χρηµατοδότηση  πειραµατικών  πρωτοβουλιών  για  µια  έξυπνη ,  βιώσιµη  

κα ι  χωρίς  αποκλεισµούς  ανάπτυξη ,  εί τε  στην  παρέµβαση  των  διαρθρωτικών  

ταµε ίων  σε  περιπτώσεις  οικονοµικής,  κο ινωνικής  κα ι  περιβαλλοντικής  

κρίσης  σε  συνδυασµό  µε  το  ταµε ίο  προσαρµογής  στην  παγκοσµιοποίηση  

κα ι  το  ταµε ίο  αλληλεγγύης  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης .  Αυτή  η  κατηγορία  µας  

καλύπτει  πλήρως .  

 Ευρωπαϊκή  εδαφική  συνεργασία ,  Ευρωπαϊκός  όµιλος  εδαφικής  

συνεργασ ίας .  Τα  προγράµµατα  εδαφικής  συνεργασίας  µε  τι ς  εντατικές  

στρατηγικές  θα  πρέπει  να  χαράσσονται  σε  συνεργασία  µε  τους  τοπικούς  

παράγοντες  και  να  συνδεθούν  µε  τι ς  µακροπεριφερε ιακές  στρατηγ ικές  και  

τ ι ς  ολοκληρωµένες  θαλάσσιες  πολιτ ι κές  που  έχουν  αρχίσε ι  να  

διαµορφώνονται .  

 Με  αυτόν  τον  τρόπο  θα  δοθεί  µια  επ ιπρόσθετη  ώθηση  από  την  

Ευρωπαϊκή  Ένωση  στις  Ευρωπαϊκές Περ ιφέρε ι ες  για  την  ανάπτυξη  

µακροπερ ιφερε ιακών  στρατηγικών  που  µπορούν  να  συµβάλουν  στη  

συµπληρωµατι κότητα  των  χρηµατοδοτήσεων ,  στην  εξοικονόµηση  των  

πόρων ,  αφού  θα  υπάρξει  συνέργε ια  των  Περιφερειών  σε  κο ινές  δράσεις ,  

στον  καθορισµό  νέων  σχεδίων  αλλά  κα ι  στον  συν τον ισµό  των  θεσµικών  

οργάνων .  

 Εµείς  ως  Περιφέρεια  Νοτ ίου  Αιγαίου  ετοιµαζόµαστε  για  την  ανάπτυξη  

µιας  µακροπεριφερειακής  στρατηγικής  στην  Νοτ ιοανατολική  Μεσόγειο .  Ήδη  

έχουµε  ξεκι νήσει  διερευνητικές  επαφές  µε  το  Υπουργε ίο  Εξωτερικών  σε  

συνεργασ ία  µε  άλλες  Περιφέρει ες .  Μόλ ις  υπάρξε ι  ολοκληρωµένη  πρόταση  

θα  κατατεθεί  στο  Περιφερε ιακό  Συµβούλιο .  

 Ως  προς  τον  θεσµό  του  Ευρωπαϊκού  οµίλου  εδαφικής  συνεργασίας  

θα  αποτελέσει  πολύτιµο  εργαλείο  στη  διευκόλυνση  της  συνεργασίας των  

Περιφερε ιών  και  θα  απλοποιήσε ι  περισσότερο  ως  προς  τ ι ς  διαδ ικασίες  

σύστασης  και  λει τουργίας  του  τη  νοµοθεσ ία  σχετικά  µε  το  προσωπικό ,  το  

φορολογικό  καθεστώς  κ.λπ . .  

 Αυτές  οι  περίφηµες  ΕΟΕΣ  είναι  ένα  θέµα  το  οποίο  θέλει  πολύ   

µεγάλη  προσοχή  για τί  εµπίπτουν  κα ι  άλλες  διαδ ικασίες .  ∆εν  είνα ι  εύκολες .  

Σηµαίνει  ότι  έχει  και  παραµέτρους  τ ι ς  οποίες  πρέπει  εµε ίς  τουλάχιστον  να  

τ ι ς  λάβουµε  σοβαρά  υπ '  όψιν  και  σε  ό ,τι  αφορά  την  απασχόληση  και  το  

µισθολογικό  κόστος  και  βεβαίως  άλλα  ζητήµατα ,  κυρίως  εµείς  που  ε ίµαστε  

ένα  κοµµάτι  της  Περιφέρειάς  µας  είνα ι  στην  παραµεθόριο  περιοχή ,  

ενδεχοµένως  θα  χρε ιαστε ί  να  δούµε  µε  πολλή  προσοχή  όλη  αυ τή  τη  

διαδικασία .  

 Επίσης  στην  επόµενη  προγραµµατική  περίοδο  για  να  ενισχυθεί  η  

λει τουργία  του  µε  µια  πιο  συστηµατική  χορήγηση  συνολικών  επιδοτήσεων  
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ώστε  οι  Ευρωπαϊκο ί  όµιλο ι  εδαφικής  συνεργασ ίας  να  καταστούν  άµεσα  

διαχειριστές  διαρθρωτ ικών  ταµε ίων .  

 Ως  προς  τη  συµµετοχή  της  Περιφέρειας  Νοτίου  Αιγα ίου  σε  

Ευρωπαϊκό  όµιλο  εδαφικής  συνεργασίας να  ενηµερώσω  πως  ήδη  έχε ι  γίνε ι  

µια  τέτο ια  πρόταση  µε  τον  διακρατ ικό  τ ί τλο  Arch imed την  οποί α  δεν  σας  

κρύβω  ότι  συνεχί ζουµε  να  την  µελετάµε .  

 Εξετάζουµε  επίσης  διάφορες  άλλες  δ ιαδικασίες  που  έχουν  να  κάνουν  

µε  περιοχές  όπου  µπορούµε  να  αναπτύξουµε  δράσεις  και  συνεργασίες .  

Λέω  κα ι  πάλι  ότι  δεν  έχουµε  γι '  αυ τά  µία  ολοκληρωµένη  εικόνα ,  φαντάζοµαι  

ότ ι  στην  πορεία  και  στα  επόµενα  Περιφερειακά  Συµβούλια  η  κυρία  

Φτακλάκη  µπορεί  να  µας κάνει  µία  ενηµέρωση  πιο  αναλυτ ική .  

 Κλείνοντας ,  για  µας  ε ίναι  φανερό  πως  για  µία  ακόµα  φορά  η  

Επιτροπή  δεν  έχε ι  λάβει  ε ιδική  µέριµνα  γι α  τι ς  νησιωτικές  Περιφέρει ες  της  

Ένωσης .  Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  εδώ  πάντοτε  η  µόνιµη  επωδός  είναι  ότι  και  

το  Σύνταγµα  το  Ευρωπαϊκό  αλλά  κα ι  το  Ελλην ικό ,  κυρίως  το  Ευρωπαϊ κό ,  

επ ι τρέπει  στην  κάθε  χώρα  µέλος  να  λαµβάνει  ε ιδικά  µέτρα  κα ι  να  ασκεί  

ε ιδικές  πολι τι κές ,  κάτι  το  οποίο  προηγουµένως  το  ανέφερε  και  ο  

συνάδελφος  ο  κ .  Χρυσόγελος ,  ότ ι  κο ιτάξτε ,  εµε ίς  σας  δίνουµε  αυτή  τη  

δυνατότητα ,  είνα ι  θέµα  των  εθνικών  κυβερνήσεων  να  λαµβάνουν  τα  ειδικά  

µέτρα  και  ν '  ασκούν  τι ς  ειδικές  πολι τι κές .  

 Όµως  σε  Ευρωπαϊκό  επ ίπεδο  όταν  η  συνθήκη  µιλάει  για  αρµονική  

ανάπτυξη  του  συνόλου  της  Ένωσης  και  µείωση  των  διαφορών  µεταξύ  των  

διαφόρων  περιοχών  και  κυρίως  αυ τών  που  πλήττον ται  από  σοβαρά  και  

µόνιµα  φυσικά  κα ι  δηµογραφικά  προβλήµατα ,  όπως  οι  υπερβόρει ες  

περιοχές  που  είνα ι  ι δ ιαί τερα  αραιοκατοικηµένες  κα ι  οι  νησιωτικές  

διασυνοριακές  και  ορε ινές  περιοχές ,  ε ίνα ι  σηµαντ ικό  αυτή  η  εναρµόνιση  να  

συνάδε ι  και  µε  τη  στρατηγική  "2020".  

 Άλλωστε  δεν  θα  πρέπει  να  ξεχνάµε  πως τα  περ ισσότερα  Ευρωπαϊκά  

νησιά  πέραν  του  ότι  είναι  νησ ιά ,  αποτελούν  επίσης  κα ι  εξωτερικά  σύνορα  

της  Ευρωπαϊκής Ένωσης .  

 Αυτή  η  γεωστρατηγική  τους  διάστρωση  πρέπει  να  ληφθεί  σοβαρά  υπ '  

όψιν  αφού  αυτές  οι  περιοχές  είναι  εκτεθε ιµένες  συχνά  σε  κινδύνους  

συµφυείς  µε  την  τοποθέτησή  τους ,  εγγύτητα  σε  περιοχές  συγκρούσεων ,  

παράνοµη  µετανάστευση ,  έκθεση  σε  θαλάσσια  ρύπανση  τυχα ίας  ή  

σκόπιµης  προέλευσης  κ .λπ . .  

 Η  πολι τι κή  συνοχής  θα  πρέπει  να  συνεισφέρει  στην  ασφάλεια  των  

συνόρων  της  και  πάνω  απ '  όλα  στη  σταθερότητά  τους .  Η  πολι τι κή  συνοχής  

κα ι  η  στρατηγική  για  την  "Ευρώπη  2020" θα  πρέπει  όχι  µόνο  να  

αναγνωρίσε ι  τη  νησ ιωτ ικότητα  και  το  κόστος  που  απορρέει  από  τα  

πολλαπλά  γεωγραφικά  µειον εκτήµατα  των  νησιωτικών  περιοχών ,  αλλά  αυτή  

η  αποδοχή  θα  πρέπει  να  απεικονί ζεται  µε  την  ανάθεση  κινήτρων  αναλόγων  

µε  την  έν ταση  των  µειονεκτηµάτων .  
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 Ο  τελικός  σκοπός  ε ίναι  να  προσφερθούν  σε  αυτές  τι ς  περ ιοχές  

ευκαιρί ες  ανάπτυξης ,  συγκρίσιµ ες  µε  αυτές  των  υπολοίπων  Ευρωπαϊκών  

Περιφερε ιών .  Γι '  αυτό  και  θα  πρέπει  να  συστρατευθούµε  όλοι  µαζί ,  να  

υ ιοθετήσουµε  κοινή  θέση  ως  προς  το  διεκδ ικη τικό  µας  πλαίσιο  γ ια  την  

πολι τι κή  συνοχής  2014-2020 . Θα  πρέπει  στη  νέα  προγραµµατική  περίοδο  

να  προσπαθήσουµε  να  άρουµε  τ ι ς  αδικί ες  που  συντελέστηκαν  στην  

Περιφέρε ιά  µας  σε  όλα  τα  χρηµατοδοτ ικά  ταµε ία  κατά  την  τρέχουσα  

προγραµµατική  περίοδο  και  να  στοχεύσουµε  στη  διεκδ ίκηση  περισσότερων  

πόρων  από  αυ τούς  που  αναλογούν  στην  Περιφέρε ιά  µας  σύµφωνα  µε  τι ς  

προτάσεις της  Επιτροπής .  

 Ξέρουµε  ότι  ο  αγώνας  µας  ε ίναι  δύσκολος ,  άν ισος  και  σίγουρα  δεν  

εξαρτάτα ι  από  εµάς .  Παρ '  όλα  αυτά  εµε ίς  θα  το  παλέψουµε ,  θα  

δι εκδ ικήσουµε  αυτά  που  µας  αναλογούν  κα ι  θα  πείσουµε  για  το  δίκαι ο  των  

αι τηµάτων  µας .  Σε  κάθε  περ ίπτωση  δεν  θα  αφήσουµε  την  τύχη  των  νησ ιών  

µας  στο  γενικό  διαπραγµατευτ ικό  πεδίο  των  κρατών  µελών  αλλά  θα  

φροντίσουµε  η  Περιφέρεια  Νοτίου  Αιγαίου  να  δώσει  δυναµικό  "παρών "  µε  

ισχυρές  θέσεις  σε  όλα  τα  επίπεδα  διαβούλευσης  πριν  την  τελική  ψήφιση  

των  νέων  διαρθρωτικών  ταµε ίων  2014-2020.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε  τον  κύριο  Περιφερε ιάρχη .  Εάν  υπάρχουν  ερωτήσεις  να  

ανοίξε ι  κατάλογος .  Ο κύριος  Περδ ικάρης ,  Χατζη ϊωάννου ,  Ηλιάκης ,  Μπιζάς .  

Ο  κ .  Περδ ικάρης  έχε ι  τον  λόγο .  

Κος ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ :  

Είχα  αρχικά  δύο  ερωτήσεις ,  απαντήθηκε  η  µία  από  τον  κύριο  

Περιφερε ιάρχη .  Η  άλλη  ε ίναι  αυτό  που  αναφέρεται  στη  σελίδα  10  εκεί  που  

µόλις  πριν  από  λίγο  ακούσαµε  ότι  προετο ιµαζόµαστε  γ ια  την  ανάπτυξη  µιας  

µακροπερ ιφερε ιακής  στρατηγικής  στη  Νοτ ιοανατολική  Μεσόγειο  και  ότι  

έχουν  ξεκινήσει  οι  διερευνητικές  επαφές  µε  το  Υπουργείο  Εξωτερικών .  

Μπορεί  να  γίνει  µια  διευκρίν ιση  παραπέρα ,  τί  εννοούµε ;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ο  κύριος  Περιφερε ιάρχης  απαντάει  µία -µία  τ ι ς ερωτήσεις .  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ :  

Όπως  ξέρετε ,  ήδη  έχουν  συσταθε ί  διάφορες  µακροπεριφέρε ι ες  όπως  είναι  

αυ τή  της  Βαλτικής,  όπως  πρόσφατα  έχει  προχωρήσει  η  µακροπεριφέρε ια  

της  Μεσογείου  και  το  Ιόν ιο ,  η  Αδριατική  ε ίναι  µία  άλλη ,  στην  οποία  

συµµετέχουν  από  την  πλευρά  τη  δική  µας  οι  Περ ιφέρε ι ες  οι  οποίες  

εφάπτον τα ι .  Εµείς  προτείνουµε  νοτ ιοανατολικά  να  πιάσουµε  µέχρι  και  την  

Βουλγαρία .  

Κος ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ :  

Με  τ ί  αντικε ίµενο ;  Τί  στόχους ;  Επειδή  πολλά  παίζονται  στην  

Νοτ ιοανατολική  Μεσόγειο ,  είναι  ευπαθής  η  περιοχή ,  γι '  αυτό .  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ :  
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Ναι ,  να  πω,  να  πω.  ∆ίνετα ι  η  δυνατό τητα  σε  περισσότερες  Περιφέρε ι ες  µε  

Περιφέρε ι ες  κα ι  άλλων  κρατών  που  έχουν  ας  πούµε  την  κοινή  θάλασσα  ή  

κο ινά  προβλήµατα  να  µπορούν  να  σχεδ ιάζουν  σε  ευρύτερες  Περιφέρει ες  

κα ι  βεβα ίως  να  έχουν  την  τεχνογνωσία  ή  να  υιοθετούν  καλές  πρακτικές  που  

υ ιοθετούν ται  από  άλλες  Περ ιφέρε ι ες ,  ή  παραδείγµατος  χάριν ,  το  να  

αν τιµ ετωπίζοντα ι  τα  προβλήµατα  της  Αδριατικής  µε  κο ινά  προγράµµατα  και  

κο ινές  δράσεις  από  όλα  τα  κράτη  µέλη .  Παραδείγµατος  χάριν ,  θα  µπορούσε  

εάν  τα  πράγµατα  ήταν  διαφορετικά  στην  δική  µας  µακροπεριφέρε ια  η  οποία  

ξεκ ινάε ι  και  αγκαλιάζε ι  όλο  το  Αιγαίο  κα ι  µπαίνει  και  µέσα  στη  Μαύρη  

Θάλασσα ,  θα  µπορούσε  πραγµατικά  τα  προβλήµατα  αλι είας  όπου  ξέρετ ε  

ότ ι  τα  αποθέµατα  του  Αιγαίου  έχουν  καταρρεύσει  και  έχε ι  στεγνώσει  το  

Αιγαίο ,  θα  µπορούσαν  από  κοινού  οι  Περιφέρει ες  Τουρκίας  κα ι  Ελλάδας  να  

αν τιµ ετωπίσουν  αυτό  το  πρόβληµα .  Αν  µπορούσε  να  γίν ει .  

 Εµείς πάντως ,  ξέρετε  ότ ι  σε  αυ τή  τη  µακροπεριφέρεια  συµµετέχουν  

µόνο  Ευρωπαϊκά  κράτη ,  µέλη  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  δηλαδή ,  και  άρα  

όλη  αυτή  η  διαδικασία  θα  µπορούσε  πραγµατ ικά  να  προχωρήσει .  Είναι  µία  

πρόταση  η  οποία ,  επειδή  ακριβώς  υπάρχουν  και  εθνικο ί  λόγοι  συζητάµε  µε  

το  Υπουργε ίο  Εξωτερικών  για  να  δούµε  πώς  µπορούµε  και  αν  µπορούµε  να  

κάνουµε  µία  τέτο ια  πρόταση .  Υπάρχει  δηλαδή  αυτή  τη  στιγµή ,  

αν τιµ ετωπίζοντα ι  τα  προβλήµατα  της  Βαλτικής  από  όλες  τ ι ς  Περιφέρει ες  

που  εφάπτονται  της  Βαλτικής  Θάλασσας  κα ι  βεβαίως  αυτή  τη  στ ιγµή  είναι  

σε  εξέλι ξη  κα ι  η  µακροπεριφέρεια  της  Αδριατικής .  Και  οι  Παραδουνάβιες ,  

να ι .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ο  κύριος  Χατζηϊωάννου  έχει  τον  λόγο .  

Κος ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ : 

Έχω  πολλές  ερωτήσεις  αλλά  θα  κάνω  µόνο  µία ,  η  οποία  περιέχει  όλες  τ ι ς  

ερωτήσεις .  Ποιος  κάνει  τη  διαβούλευση ;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ο  κύριος  Περιφερε ιάρχης .  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ :  

Υποτ ίθετα ι  ότι  η  διαβούλευση  γ ίνεται  από  το  Υπουργείο  Περιφερε ιακής  

Ανάπτυξης ,  όµως  ξέρετε  ότ ι  τ ι ς  θέσε ις  τι ς  δικές  µας ,  γιατί  η  διαβούλευση  

γ ίνεται  µεν  συντεταγµένα  κα ι  έτσι  πρέπει ,  εµε ίς  όµως  έχουµε  ανοίξε ι  

άλλους  διαύλους  και  αυτά  τα  οποία  ενδεχοµένως  δεν  µπορούν  να  

περάσουν  µέσα  από  τον  δίαυλο  του  Υπουργείου  Περιφερειακής Ανάπτυξης  

τα  προσπαθούµε  και  εµείς ,  γιατί  κακά  τα  ψέµατα ,  το  ξέρουµε  όλοι  ότ ι  για  

να  µπορέσεις  να  περάσεις  θέσε ις  στην  Επιτροπή  πρέπει  να  πας  µέσα  ή  

από  τη  συντεταγµένη  Πολι τεία  ή  από  τα  θεσµοθετηµένα  όργανα  που  

εκφράζουν  τι ς  Περ ιφέρε ι ες .  Άρα  εµείς  δίνουµε  τη  µάχη  µας  µέσω  της  

Επιτροπής  Περιφερειών ,  µέσω  της  CRPM, απ '  ευθεία  µε  την  Επιτροπή  και  

βεβαίως  αν  κατορθώσουµε  να  κάνουµε  ένα  ισχυρό  λόµπυ  το  οποίο  να  

παλέψει  θέσε ις ,  εξ  άλλου  αυτό  είπε  κα ι  ο  Επίτροπος ,  ότι  αν  θέλετε  να  
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πετύχετε  κάτι ,  από  µόνο ι  σας  δεν  µπορεί τε ,  πρέπει  να  πάτε  µέσω  των  

θεσµοθετηµένων  οργάνων .  Και  ξέρουµε  πολύ  καλά  ότι  ό ,τι  πάει  για  ψήφιση  

στο  Ευρωκοινοβούλιο  και  ό ,τι  αποφασίζε ι  η  Επιτροπή  πρώτα  πρέπει  να  

έχε ι  και  τη  γνώµη  της  Επιτροπής  των  Περιφερειών .  

 Εκεί  δίνουµε  τη  µάχη  εµε ίς  κα ι  είνα ι  αλήθε ια  ότι  εάν  δεν  συµπτύ ξουµε  

ένα  µέτωπο  των  νησιωτικών  Περιφερειών  ελάχιστες  πιθανότητες  έχουµε  να  

µπορέσουµε  να  αλλάξουµε  την  απόφαση  η  οποία  έχει  παρθεί  και  ξέρετ ε  

πολύ  καλά  ότι  δίνουµε  µ ία  µάχη ,  παλεύουµε  προκειµ ένου  να  µην  

λαµβάνονται  υπ '  όψιν  τα  στατιστι κά  του  2007-2008,  όπου  µας  δε ίχνουν  ότι  

έχουµε  ένα  ΑΕΠ  στο  113%, ενώ  αν  πάµε  και  δούµε  το  ΑΕΠ  το  οποίο  έχουµε  

τώρα ,  ε ίναι  πολύ  χαµηλότερο .  Άρα  εµείς  δεν  έπρεπε  να  είµαστε  στ ις πιο  

ανεπτυγµένες  Περιφέρει ες .  Όµως  αυτό  ισχύε ι  για  όλες  τ ι ς  χώρες .  

 Βεβαίως  θα  πεί τε  ότι  όλες  οι  χώρες  δεν  έχουν  την  κρίση  τη  δική  µας .  

Το  ένα  είναι  αυτό .  Το  δεύτερο ,  πολύ  σηµαντικό ,  ε ίναι  ότι  προσπαθούµε  να  

πείσουµε  για  τα  αυτονόητα ,  ότι  υπάρχουν  ιδ ιαι τερότη τες  στον  νησιωτικό  

χώρο ,  ότι  αυτή  η  πολλαπλή  νησιωτικότητα  πρέπει  να  ληφθεί  κάποια  στιγµή  

υπ '  όψιν .  Γ ι '  αυτό  κα ι  βλέπετε  ότ ι  προσπαθούµε  κάθε  φορά  να  βάζουµε  

ζητήµατα .  Το  ότι  είµαστε  τα  πέν τε  νησιά  έχει  και  άλλους  κινδύνους ,  δεν  

µπορούµε  να  το  χρησιµοποιούµε  πολλές  φορές .  Πρέπει  να  το  

χρησιµοποιούµε  λί γες  φορές  κα ι  στοχευµένα ,  γιατί  ξέρετ ε  ότ ι  κα ι  στον  ΦΠΑ  

αυ τό  που  συζητεί ται  ε ίναι  εν  τάξει ,  εσείς  λέτε  ότι  υπάρχουν  τα  φτωχά  νησιά  

κα ι  τα  πλούσ ια ,  ωραία ,  εµείς  να  καταργήσουµε  τους  µειωµένους  

συντελεστές  στα  πλούσια  νησιά  και  στα  άλλα  να  τον  αφήσουµε  εκεί  που  

ε ίναι .  Πολλές  φορές  δηλαδή  πέφτουµε  και  σε  ζητήµατα  που  πρέπει  να  

κάνουµε  χρήση  προς  τα  έξω  κα ι  όχι  µέσα .  

 Άρα ,  λέω  κα ι  πάλι ,  βεβαίως  θα  προσπαθήσουµε  να  πείσουµε  κα ι  για  

το  ότι  οι  θέσε ις τι ς  οποίες  είχε  βγάλε ι  κα ι  το  Υπουργείο  Αιγαίου  κα ι  η  

Γενική  Γραµµατεία  Αιγα ίου  ταυτί ζον ται  µε  τι ς  θέσε ις τι ς  δικές  µας ,  άρα  

θέλω  να  πω  ότι  εµείς  εκεί  που  πρέπει  να  παλέψουµε  είνα ι  να  

δηµιουργήσουµε  σε  Ευρωπαϊκό  επίπεδο  ένα  λόµπυ  και  όχι  σε  εθνικό  

επ ίπεδο ,  προκε ιµένου  να  περάσουµε  µέσα  από  τα  θεσµοθετηµένα  όργανα  

της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  τ ι ς  θέσε ις  µας .  Αν  εκεί  υ ιοθετηθούν  είνα ι  πολύ  

πιο  εύκολο  µετά  να  περάσουν  και  σε  επίπεδο  κανον ισµών .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ :  

Ο  κύριος  Ηλιάκης  έχει  τον  λόγο .  

Κος ΗΛΙΑΚΗΣ :  

Ευχαριστώ,  κύρ ι ε  Πρόεδρε .  Έτσι  η  τροπή  που  πήρε  η  συζήτηση  ήταν  πολύ  

ενδιαφέρουσα  γιατί  πράγµατ ι  κάποια  πράγµατα  που  είχαµε  δροµολογήσει  

κα ι  πιστεύαµε  ότι  θα  έχουν  αίσιο  τέλος ,  όπως  είναι  ο  όρος  "νησιωτικότη τα " ,  

λόγω  δυστυχώς  της  δηµοσιονοµικής  στενότη τας  που  αντιµετωπί ζουµε  

ξεχάστηκε ,  έχει  µπει  πάλι  στο  χρονοντούλαπο  της  ισ τορίας .  

 Το  γεγονός  ε ίναι  ότι  σαφώς  ο  διαπραγµατευτής  πρέπει  να  είναι  πάρα  

πολύ  ενηµερωµένος  και  ι κανός  και  να  έχε ι  τη  στήριξη  όλων  για  να  πετύχε ι  
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τον  στόχο  του ,  αλλά  πρέπει  πριν  απ '  όλα  κα ι  εµείς  οι  ί διοι  να  

κατανοήσουµε  τη  διαφορετ ικό τητα  και  την  εφαρµογή  που  έχει  αυτή  η  

νησιωτικότητα  στον  χώρο  µας .  ∆ηλαδή  το  τεράστιο  βάραθρο  που  χωρίζει  το  

ένα  νησ ί  από  τα  άλλα  σχετ ικά  µε  τι ς  υποδοµές ,  µε  το  επίπεδο  διαβίωσης,  

µε  την  ί δια  την  επ ιβίωση  πάνω  στα  βραχάκια  αυτά  που  ε ίναι  δυστυχώς  

κοµµάτια  από  την  Περιφέρειά  µας .  

 Έχω  την  εντύπωση  όµως  ότι  ούτε  εµείς  το  έχουµε  συνε ιδητοποιήσει  

αυ τό ,  τόσο  σαν  τοπικοί  εκπρόσωποι  της  κοινωνίας  και  σαν  Πολι τε ία  

βέβαια ,  διό τι  πολλές  φορές  όσα  µέτρα  ε ίχαν  ληφθεί ,  τα  οποία  θεώρησαν  ότ ι  

ε ίναι  προνόµια ,  τα  κατήργησαν  έµµεσα  ή  άµεσα  νοµί ζοντας  ότι  ήταν  εκ  του  

περισσού ,  ξεχνώντας  ότι  αυ τά  ήταν  έν εση  ζωής  για  τους  κατοίκους  αυτών  

των  µικρών  νησιών .  

 Θα  ήθελα  λο ιπόν  εγώ  να  επ ιµε ίνω  σ '  αυτό  και  να  υπενθυµίσω  ότ ι  για  

να  µπορούµε  να  πετύχουµε  κάποιους στόχους  σε  αυτά  τα  µεγαλεπίβολα  

σχέδια ,  και  πράγµατι  για  την  άρση  της ανισότητας  που  δηµιουργεί τα ι  και  

παρατηρε ί ται  στις  Περιφέρε ι ες  αν τίστοιχες  µε  τη  δική  µας ,  πρέπει  εµε ίς οι  

ί δ ιο ι  πρώτα  να  έχουµε  κατανοήσει  πάρα  πολύ  πώς  πρέπει  να  το  στήσουµε  

όλο  το  σκηνικό ,  γιατί  πράγµατ ι  από  τη  µία  παγίδα  µπορεί  να  πέσουµε  στην  

άλλη  και  δεν  είνα ι  σωστό  αυτό ,  επειδή  τυχαίνει  κάποια  λίγα ,  δυστυχώς ,  

νησιά  µας  που  έχουν  κάποιον  αριθµό  κατοίκων  και  κάποιες  υποδοµές ,  να  

συµπαρασύρουν  και  τα  υπόλοιπα ,  αλλά  ού τε  και  εκε ίνα  να  αδικηθούν  στην  

προσπάθειά  µας  να  τονώσουµε  τους  µικρούς.  Θέλε ι  πολύ  µεγάλη  προσοχή ,  

αλλά  να  γίνει  και  βίωµα  σε  όλους  µας  ότ ι  πράγµατι  υπάρχει  µια  τεράστια  

αν ισότητα  η  οποία  βαίνε ι  διογκούµενη .  Βλέπω  κα ι  από  τι ς  επενδύσεις  και  

από  τους  πόρους αλλά  και  από  τα  πάν τα .  

 Υπενθυµ ίζω µονάχα  ότι  είναι  τραγικό  σε  κάποιον  συµπολί τη  µας να  

ζει  σε  ένα  νησάκι  που  δεν  έχε ι  νοσοκοµείο ,  που  δεν  έχει  σχολείο ,  που  δεν  

έχε ι  πλοίο ,  που  δεν  έχει  τ ίποτα ,  σε  σύγκρ ιση  µε  άλλους  που  αυτές  έστω  τ ι ς  

στοιχε ιώδεις  υποδοµές  τ ι ς διαθέτουν  σε  κάποιον  βαθµό .  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ο  κ .  Μπιζάς .  

Κος ΜΠΙΖΑΣ :  

Ευχαριστώ.  Σελίδα  3 που  αναφέρετα ι  ο  προϋπολογισµός για  την  πολι τι κή  

συνοχή  προβλέπεται  ένα  ποσό  376 δισ .  ευρώ .  Γνωρίζουµε  ότι  για  το  Νότ ιο  

Αιγαίο  η  ενδιάµεση  διαχειριστι κή  Αρχή  έχει  ένα  ποσό  περίπου  280 εκατ .  

ευρώ .  Θα  ήθελα  να  γνωρίζω  αν  έχετε  εκτ ιµήσει  σύµφωνα  µε  τη  νέα  

συνθήκη  τί  θα  µας  αναλογούσε .  Ένα  αυτό .  

 Και  ένα  δεύτερο ,  σύντοµο .  Στην  σελίδα  10,  όπως  αναφέρατε ,  κύρι ε  

Περιφερε ιάρχη ,  αναφέρατε  για  τον  Ευρωπαϊκό  όµιλο  εδαφικής  

συνεργασ ίας .  Τί  εννοούσατε  για  κάποιους  κινδύνους  που  ελλοχεύουν  

σχετ ικά  µε  το  προσωπικό ;  Αν  µπορούσατε ,  να  γίν ετε  πιο  σαφής .  

Ευχαριστώ.  
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ :  

Κατ '  αρχήν  για  να  πούµε  ένα  σοκαριστικό .  Στην  επόµενη  προγραµµατική  

περίοδο  προβλέπει  για  την  Περιφέρε ιά  µας  έτσι  όπως  πάνε  τα  πράγµατα  40  

εκατ .  ευρώ .  Καταλαβαίνετε  ότι  όσο  εµείς  ταυτι ζόµαστε  µε  τη  Βαυαρία  ή  µε  

περιοχές  οι  οποίες  έχουν  ΑΕΠ 300 -350% δεν  υπάρχε ι  σύγκριση .  Εκεί  είνα ι  

κα ι  το  τραγικό  της ιστορίας .  Και  βεβαίως  εάν  κάναµε  µία  αναδροµή  και  

γυρί ζαµε  στο  2007-2008 θα  µπορούσες  πραγµατικά  να  είχες  µία  ελπίδα  ότι  

εν  τάξει ,  έχουµε  τα  πλούσια  νησιά  και  τα  άλλα  ε ίνα ι  σε  φάση  ανάπτυξης.  

Θυµάστε  ότι  βγαίνανε  τα  ταχύπλοα ,  όλο  το  Αιγα ίο  οργώνανε  πάνω -κάτω ,  

εκε ίνη  την  περίοδο  είχαµε  όλη  αυτή  την  ευηµερία .  Μόνο  που  η  ευηµερία  

εκε ίνη  είχε  ένα  τέλος .  Και  άρα  υπάρχουν  χώρες  οι  οποίες  συνεχί ζουν  να  

αυξάνουν  το  ΑΕΠ  τους  κα ι  υπάρχουν  χώρες  οι  οποίες  έχουν  

καταβαραθρωθεί .  Εγώ  πιστεύω  ότι  αυτή  τη  στιγµή  το  ΑΕΠ  στην  περιοχή  τη  

δι κή  µας  είνα ι  πολύ  χαµηλότερο  του  90%.  Πο ιος  θα  το  λάβει  υπ '  όψιν  για  

να  κατατάξε ι  τι ς  Περιφέρει ες  σε  κατηγορίες ;  

 Και  βεβαίως  από  τη  στιγµή  που  µειώνοντα ι  οι  πόροι  συνολ ικά  για  τη  

συγκεκριµένη  κατηγορία ,  αναλογικά  θα  λάβουµε  κα ι  εµείς  το  αντίδωρό  µας .  

Αυτό  ε ίναι  το  ένα .  

 Τώρα ,  το  δεύτερο  θέµα  που  θέσατε  ε ίνα ι  το  θέµα  που  έχε ι  να  κάνει  

µε  τι ς  συνεργασ ίες .  Για  τον  Ευρωπαϊκό  όµιλο  εδαφικής  συνεργασίας .  Εµείς ,  

όπως  ξέρετε ,  σαν  Περιφέρει ες ,  Περιφέρε ια  Νοτ ίου  Αιγαίου ,  θα  ήταν  πολύ  

καλό  εάν  πραγµατικά  γει τν ιάζαµε  µε  κάποιες  Περιφέρει ες  οι  οποί ες  ήταν  

άλλων  χωρών .  ∆εν  έχουµε  αυ τή  τη  δυνατότητα ,  δεν  έχουµε  και  την  

πρόσβαση .  

 Σίγουρα  θα  µας  ενδι έφερε  και  θα  θέλαµε  κα ι  το  επιδιώκουµε  πολλές  

φορές  κα ι  µάλιστα  ε ίµαστε  έτο ιµοι  να  µπούµε  σε  µία  διαδικασ ία  να  βγούµε  

εκτός  συνόρων  και  να  απευθυνθούµε  σε  χώρες  όπου  έχουµε  κοινά  

προβλήµατα  ή  εν  πάση  περ ιπτώσει  έχουµε  την  ί δια  ι διαι τερότητα ,  κυρίως  

µε  νησιωτικές  Περιφέρει ες .  Σαν  τέτοι ες  υπάρχουν  στην  Σκανδιναβία ,  στη  

Φινλανδία ,  για  να  µπορέσουµε  να  δούµε  πώς αυτές  οι  Περιφέρει ες  

λει τουργούν ,  να  πάρουµε  τ ι ς  καλές  πρακτ ικές  τους ,  να  δούµε  τ ί  

εφαρµόζουν  προκειµένου  να  έχουν  τέτο ι ες  . . .  ∆εν   θέλουµε  όµως ,  ξέρετε ,  

να  επιβληθούν  στην  Περιφέρεια  τη  δική  µας  πρακτικές  που  ενδεχοµένως  

ε ίναι  έξω  και  από  την  κουλτούρα  τη  δική  µας .  Άρα  χρει άζεται  µία  προσοχή  

σε  ό ,τ ι  αφορά  την  υ ιοθέτηση  πρακτικών  που  µπορούν  να  µας προκύψουν  

από  αυ τή  την  συνεργασία .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε  τον  κύριο  Περιφερειάρχη .  Προχωρούµε  στις  τοποθετήσε ις  

από  τους  αρχηγούς  των  παρατάξεων .  Με  τη  σειρά .  Ο  κ .  Κόκκινος  έχει  τον  

λόγο .   

Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ :  

Ένα  σύνθηµα  λέε ι  ότι  το  µέλλον  ανήκει  σ '  αυτούς  που  το  προετο ιµάζουν .  

Και  είναι  γεγονός  ότι  µιλάµε  µε  όρους  µέλλοντος αυτή  τη  στ ιγµή  µέσα  σε  
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ένα  δύσκολο  και  περί εργο  παρόν ,  αλλά  δυστυχώς  όπως  δείχνουν  τα  

πράγµατα  κα ι  από  την  ε ισήγηση  που  διαβάστηκε  προηγουµένως  αλλά  και  

από  αυτά  τα  οποία  λαµβάνουµε  ως  µηνύµατα  κα ι  είνα ι  διαπιστωµένο ,  ότ ι  

πάµε  για  µια  µειωµένη  χρηµατοδότηση ,  ακούστηκε  ένα  ποσό  της  τάξεως  

των  40  εκατ .  ευρώ  για  το  Νότ ιο  Αιγαίο ,  έξω  από  το  Ταµείο  Συνοχής ,  

θυµίζοντας  ότ ι  σε  αυτή  τη  διαπραγµάτευση  που  γίνεται  ως  χώρα  έχουµε  

δεχθε ί  τέσσερα  Κοινοτ ικά  Πλαίσια  Στήριξης ,  έχουµε  πάρει  κα ι  άλλου  ε ίδους  

προγράµµατα ,  Μεσογειακά ,  άλλου  είδους  προγράµµατα ,  και  το  κυριότερο  

απ '  όλα ,  βρισκόµαστε  στη  συγκυρία  την  οποίαν  όλοι  βιώνουµε ,  µε  τι ς  

απρόβλεπτες  συνέπει ες  αλλά  και  την  περίεργη  καθηµερινότητα  που  µας 

ξεπροβάλλει ,  και  παράλληλα  πρέπει  να  πω  ότι  πέρα  από  τι ς  όποιες  

διαπιστώσεις  και  τα  προβλήµατα  θα  πρέπει  να  ζυγίσουµε  κάποια  θέµατα .  

 Ποια  είναι  αυτά :  Πρώτα  απ '  όλα  σε  τί  διαπραγµατευτική  κατάσταση  

θα  βρίσκετα ι  η  χώρα .  Και  αναφέροµαι  από  εδώ  κα ι  πέρα ,  από  σήµερα  και  

πέρα ,  να  το  πω  έτσ ι ,  γιατί  ό ,τι  έχει  γίνει  µέχρ ι  τώρα ,  έχει  γίν ει .  

 Είναι  πολύ  σηµαντικό  κα ι  όλα  αυτά  έχουν  µια  σύνδεση  µεταξύ  τους ,  

το  πώς  µπορεί  η  χώρα  µας  να  διαπραγµατευτεί  µε  ισχυρά  επιχειρήµατα ,  µε  

θέσεις  κα ι  προτάσεις  για  να  µπορέσουµε  να  φέρουµε  το  καλύτερο  δυνατό  

αποτέλεσµα  και  σε επ ίπεδο  εθν ικό ,  αλλά  και  σε  επίπεδο  της  δικ ιάς  µας  

Περιφέρε ιας ,  της  Περ ιφέρε ιας  Νοτίου  Αιγα ίου .  

 Το  δεύτερο  είναι  ότι  πρέπει  να  είναι  συγκεκρι µένες  οι  θέσε ις και  οι  

προτάσεις  και  η  επιχειρηµατολογία ,  όχ ι  µόνο  για  να  πείσει ς  κα ι  να  

ευαισθητοποιήσεις ,  αλλά  πραγµατι κά  γ ια  να  µπορέσει ς  να  φέρεις  το  

αποτέλεσµα  που  θέλει ς .  

 Το  τρί το  είναι  ότι  σε  αυτή  την  προσπάθεια  θα  πρέπει  να  αναζητηθούν  

συµµαχίες .  Συµµαχίες  ενδεχοµένως  µε  χώρες  ή  Περιφέρει ες  νησιωτικές  που  

έχουν  κο ινά  προβλήµατα  και  κοινά  ζητήµατα  και  µέσα  σε  όλα  αυτά  έρχετα ι  

κα ι  προβάλλε ι  µία  ευκα ιρία ,  για  µένα ,  γιατί  θεωρώ  ότ ι  είναι  ευκα ιρία ,  να  

αξιοποιηθεί  και  η  ένωση  παράκτιων Περιφερειών  της  Ευρώπης ,  που  

αρ ιθµεί  πάνω  από  160 Περιφέρει ες ,  στην  οποία  συµµετείχαµε  εδώ  και  

πάρα  πολλά  χρόν ια  ως  Περιφέρε ια ,  όπου  περιµένουµε  να  γίνουν  

συγκεκριµένες  κ ινήσε ις  που  δεν  έχουν  γίνε ι  µέχρι  τώρα ,  κατά  την  άποψή  

µου ,  ώστε  µε  ψηφίσµατα ,  µε  προτάσεις  να  υπάρξει  και  ενηµέρωση  και  

ευαισθητοποίηση  των  αρµοδίων  οργάνων  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  

προκειµένου  να  στρέψουν  µε  σοβαρότητα  κα ι  υπευθυνότητα  το  κεφάλι  τους  

κα ι  προς  το  Νότι ο  Αιγαίο  και  φυσικά  κα ι  προς  τη  χώρα  µας .  

 Επίσης  πρέπει  να  πω  ότ ι  είναι  πολύ  σηµαντικό  το  πώς  θα  

αξιοποιηθούν  και  τα  κονδύλια  του  ΕΣΠΑ .  Φανταστεί τε  µια  χώρα  η  οποία  

έχε ι  οικονοµ ική  κρίση ,  όπως  η  δικ ιά  µας ,  να  µην  αξιοποιήσει  τα  κονδύλια  

του  ΕΣΠΑ  κα ι  να  ζητά  µετά  κι  άλλα  κονδύλια  σε  ένα  πέµπτο  Κοινοτικό  

Πλαίσιο  Στήριξης ,  αν  θέλουµε  να  βαφτίσουµε  την  περίοδο  2014 -2020.  

 Από  εκεί  κα ι  πέρα  ε ίναι  βέβαιο  ότι  υπάρχουν  επιχειρήµατα  ότι  

ε ίµαστε  µια  ισχυρή  Περιφέρεια ,  είµαστε  τα  σύνορα  της  Ευρώπης ,  είµαστε  
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µια  περιοχή  που  αν  µη  τι  άλλο ,  αν  όχι  στο  σύνολό  της,  σε  επ ίπεδο  αρκετών  

νησιών  είνα ι  ευρύτερα  γνωστή  και  µπορεί  πραγµατικά  µόνο  µε  το  άκουσµα  

των  νησιών  να  τρέξε ι  και  η  σκέψη  αλλά  κα ι  να  γίνουν  πράξη  τα  

επ ιχειρήµατά  µας,  να  γίνουν  γνωστά  άµεσα  τα  επιχε ιρήµατά  µας προς 

αυ τούς  οι  οποίο ι  λαµβάνουν  τ ι ς αποφάσεις .  

 Είναι  πολύ  σηµαντικό  να  υπάρχει  οργανωµένη  προσπάθεια .  Και  

οργανωµένη  προσπάθεια  σε  επ ίπεδο  Περιφέρε ιας ,  που  εγώ  θέλω  να  

πιστεύω  ότ ι  θα  γίν ει  ό ,τι  είναι  καλύτερο  δυνατό  και  εµείς  ε ίµαστε  

διατεθειµένο ι  να  βοηθήσουµε  όσο  µπορούµε  κα ι  σ '  αυτή  την  κατεύθυνση  

κα ι  όπου  µας  ζητηθε ί ,  αλλά  πάνω απ '  όλα  είναι  σε  επίπεδο  εθν ικό .  

 Είναι  βέβαιο  ότι  σήµερα  έγιν ε  µια  πρώτη  κουβέντα ,  µια  πρώτη  

ενηµέρωση  στο  Περιφερει ακό  Συµβούλιο .  Εγώ  είµαι  ι δια ί τερα  

προβληµατισµένος.  Οφείλω  να  πω  ότι  δεν  είµαι  καθόλου  ενθουσιασµένος ,  

αν τίθ ετα  πάρα  πολύ  προβληµατισµένος  µε  το  γεγονός  ότι  πάµε  σε  µια  

προγραµµατική  περίοδο  που  ε ίναι  βέβαιη  η  µικρή  χρηµατοδότηση  της  

περιοχής  µας ,  που  δεν  ε ίναι  τ ίποτα  διασφαλ ισµένο ,  ζούµε  σε  ένα  ρευστό  

περιβάλλον  και  εκε ίνο  το  οποίον  απαι τεί τα ι  ε ίναι  κα ι  σταθερότητα  και  

συγκεκριµένη ,  επαναλαµβάνω ,  και  οργανωµένη  διαπραγµατευτι κή  ισχύς .  

 Θέλω  να  πιστεύω  ότι  στο  τέλος  θέλω  να  ε ίµαστε  κα ι  αισιόδοξο ι  και  η  

αισιοδοξία  δεν  πηγάζε ι  µόνο  σαν  σκέψη  ή  σαν  βίωµα ,  θα  έλεγα ,  του  

καθενός  µας  που  θέλε ι  να  το  εκφράσει  για  να  ατεν ί ζε ι  το  µέλλον  καλύτερα ,  

πιστεύω  λοιπόν  ότι  και  δυνατότητες  έχουµε  ως  Περιφέρε ια  αλλά  και  σαν  

χώρα  και  να  ορθοποδήσουµε  σύντοµα ,  αλλά  το  κυριότερο  απ '  όλα ,  να  

µπορέσουµε  να  πετύχουµε  µε  αξιοπιστ ία  και  σεβασµό  προς  εµάς  τους  

στόχους  που  θα  θέσουµε ,  που  ε ίναι  στόχος  να  δια τηρήσουµε  την  αειφόρο  

ανάπτυξη ,  να  στηριχθούµε  στη  νησ ιωτ ικότητα  που  έχε ι  ανάγκη  από  

συγκεκριµένες  πολι τι κές  και  µε  δεδοµένο  επίσης  ότι  στην  Ευρωπαϊκή  

Ένωση  στα  νέα  . . .  

 

(Αρχείο  2 )  

 

Κος ΚΟΚΚΙΝΟΣ :  

. . .  κράτη  µέλη ,  όπως  αυτά  της  Βαλτικής  τα  οποία  ακούστηκαν  

προηγουµένως.  Υπάρχουν  κα ι  νησιωτικές  περιοχές  κα ι  υπάρχουν  πλέον  

πάρα  πολλές  παράκτι ες  περιοχές ,  παραθαλάσσιες  περ ιοχές .  

 Γ ίνετα ι  εύκολα  αντιληπτό  ότι  αυτού  του  είδους  τα  επιχε ιρήµατα  και  

µπορούν  να  έχουν  συµµάχους  αλλά  κα ι  κο ινή  συνισταµένη  που  µπορεί  να  

γ ίνε ι  ένα  ισχυρό  διαπραγµατευτικό  όπλο  για  να  µπορέσουµε  να  φέρουµε  το  

καλύτερο  αποτέλεσµα .  

 Εµείς  από  την  πλευρά  µας  κλε ίνοντας  θα  πω  ότ ι  γνωρίζοντας  και  τ ι ς  

αν τι ξοότητες  που  υπάρχουν ,  γνωρίζον τας  κα ι  την  ρευστότητα  που  ανέφερα  

προηγουµένως σε  όλο  το  ευρύτερο  περιβάλλον ,  όχι  µόνο  θα  έλεγα  στο  

Ελληνικό ,  αλλά  και  στο  Ευρωπαϊκό  στο  παγκόσµιο ,  θέλουµε  να  πιστεύουµε  
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ότ ι  στα  πλαίσια  της  Ενωµένης  Ευρώπης ,  της  αειφόρου  ανάπτυξης ,  της  

αξιοποίησης  των  ευκαιριών  που  µπορούν  να  υπάρχουν  µπορούµε  

πραγµατικά  βάζοντας  τι ς  βάσεις  κα ι  τ ι ς  προτεραι ότητες  όπως  αυτές  και  οι  

ανάγκες  προκύψουν  τώρα  που  κλε ίνε ι  ουσ ιαστ ικά  και  η  4η  προγραµµατική  

περίοδος ,  που  βρισκόµαστε  προς  το  κλείσιµό  της  αλλά  εκτ ιµώντας  και  τι ς  

άµεσες  ανάγκες ,  να  µπορέσουµε  να  διαπραγµατευτούµε  σκληρά .  

 Εκείνο  που  κλείνοντας  θα  πω  ε ίναι  το  εξής :  Είναι  πολύ  σηµαν τικό  

πέρα  από  τι ς  προσπάθει ες  που  θα  κάνει  κάθε  αυτοδ ιο ικητικός  παράγοντας ,  

κάθε  τοπική  κοινωνία ,  να  έχουµε αφουγκραστεί  και  τι ς  τοπικές  κοινων ίες  

ώστε  να  µεταφέρουµε  σωστά  τα  αι τήµατά  τους  τα  οποία  θα  πρέπει  να  

λυθούν  µε  τι ς  χρηµατοδοτήσεις ,  αλλά  πάνω  απ '  όλα  να  υπάρχε ι  µια  

στ ιβαρή  κυβέρνηση  που  θα  καθοδηγήσει  όλους  όσους  συµµετέχουν  σ '  αυτή  

την  προσπάθεια ,  για τί  όπως  είναι  εύκολα  αν τιληπτό ,  άλλο  το  να  προσπαθεί  

κάποιος  µόνος  του ,  άλλο  το  να  έχει  τι ς  δικές  του  µικρές  δυνάµεις  και  άλλο  

να  υπάρχε ι  µια  ισχυρή  φωνή  που  µπορεί  να  καθοδηγε ί ται  και  να  έχε ι  δίπλα  

της  και  συµµάχους  αλλά  και  ανθρώπους  οι  οποίο ι  πραγµατ ικά  µπορούν  να  

βοηθήσουν  σε  θετ ική  κατεύθυνση ,  που  ε ίναι  γνώστες  των  πραγµάτων  κα ι  

ξέρουν  να  φέρνουν  αποτελέσµατα .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε  τον  κ .  Κόκκινο .  Από  τη  "Λαϊκή  Συσπείρωση "  ο  κ .  Περδικάρης  

έχε ι  τον  λόγο .  

Κος ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ :  

∆ιαπιστώνουµε  διαβάζοντας την  εισήγηση  που  µας  καταθέτε ι  ο  κύριος  

Περιφερε ιάρχης ,  την  ενηµέρωση  εν  πάση  περιπτώσει ,  ότ ι  υπάρχουν  µέσα  

διατυπώσεις  κα ι  λογικές  µάλλον  που  έρχοντα ι  ορισµένα  πράγµατα  σε  

αν τίφαση  µεταξύ  τους  και  γίνονται  κάποιες  διαπιστώσεις  ι διαί τερα  σε  

ζητήµατα  που  αποτυπώνονται  και  αριθµητ ικά  γιατί  δεν  µπορεί  να  γίνει  εξ  

άλλου  αλλιώς ,  κα ι  κυρίως  αναφέρονται  γ ια  να  πειστούµε  µεταξύ  µας  ότι  

έχουµε  κάθε  λόγο  να  διεκδ ικούµε ,  ότ ι  αδικούµαστε  εν  πάση  περιπτώσει  

από  τ ι ς  πολι τι κές  που  εφαρµόζονται  µέσα  και  από  τι ς  χρηµατοδοτήσε ις  της  

Ευρωπαϊκής  Ένωσης ,  εποµένως  πρέπει  να  διεκδικήσουµε  κάποια  

πράγµατα  περ ισσότερο ,  παράλληλα  όµως  και  συγχρόνως  σε  άλλα  σηµεία  

παρουσιάζονται  σαν  δήθεν  κατευθύνσεις  της  Ευρωπα ϊκής  Ένωσης  και  της 

Ευρωπαϊκής  Επιτροπής ,  σαν  δήθεν  κατευθύνσεις-στόχοι  που  

περιγράφοντα ι  εντελώς  φιλολογικά  αλλά  στην  πράξη  κα ι  από  την  εµπειρία  

µας  µέχρι  τώρα  διαπιστώνουµε  ότι  δεν  έχουν  καµία  σχέση  µε  την  

πραγµατικότητα ,  έτσι  όπως  διατυπώνοντα ι  τουλάχιστον .  

 Και  να  προχωρήσουµε  πιο  συγκεκριµένα .  Ένα  από  τα  πιο  χοντρά  

σηµεία  που  αναφέρονται  και  επαναλαµβάνονται  και  στην  εισήγηση ,  ότι  

επ ιδιώκεται  δήθεν  η  µείωση  των  αν ισοτήτων  µεταξύ  των  Ευρωπαϊκών  

Περιφερε ιών .  

 Εµείς το  εκτιµούµε  ότι  ε ίναι  εντελώς  ουτοπία ,  θα  µπορούσαµε  να  το  

πούµε ,  ότι  καλλι εργεί  αυταπάτες  στον  κόσµο  µια  τέτο ια  άποψη ,  λέγοντας  
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εµείς  ότ ι  η  αν ισοµετρία  της  ανάπτυ ξης  ανάµεσα  και  στις  χώρες  µέλη  της  

ί δ ιας  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  αλλά  και  ανάµεσα  στι ς  Περιφέρει ες  της  ί δια ς  

της  χώρας ,  ακόµη  και  ανάµεσα  στα  νησιά  της  ίδ ιας  της  Περιφέρειάς  µας  

ε ίναι  συστατικό  στο ιχείο  της  καπι ταλιστικής  ανάπτυξης .  

 ∆εν  µπορεί  να  γ ίνει  διαφορετ ικά .  Αυτό  το  επιβεβαιώνει  και  η  

εµπειρία .  Ό,τι  κα ι  να  λέµε  σαν  δήθεν  τέτο ιο  στόχο  για  την  µείωση  των  

αν ισοτήτων ,  στην  πράξη  διαπιστώνουµε  ότι  δεν  ισχύει  κάτι  τέτο ιο .  

 Γ ίνετα ι  αναγνώρ ιση  εκ  των  πραγµάτων  ότι  προβλέπεται  µείωση  των  

προϋπολογισµών  κα ι  ιδ ιαί τερα  σε  ό ,τ ι  έχε ι  σχέση  µε  τη  λεγόµενη  πολ ι τι κή  

συνοχής .  

 Κάτι  άλλο ,  επίσης  πολύ  χοντρό  και  κύριο  σηµείο  της  ενηµέρωσης  του  

κυρίου  Περιφερειάρχη .  Επαναλαµβάν ετα ι  ο  ισχυρισµός  ότι  υπάρχει  η  

δυνατότητα  δήθεν  από  την  Περ ιφέρε ια  να  ξεπεράσει  την  µειωµένη  

διαπραγµατευ τική  δυνατότητα  που  έχε ι  η  ίδ ια  η  χώρα ,  η  κεν τρική  

κυβέρνηση  µέσα  από  διεργασίες ,  σε  ε ισαγωγικά  ή  όχι ,  δηµοσίων  σχέσεων ,  

µε  συγκρότηση  νησιωτικού  λόµπυ ,  µε  συνεργασ ίες  µε  άλλες  νησιωτικές  

περιοχές  και  χί λια  δύο  άλλα  συστήµατα  κα ι  περιπτώσεις ,  κα ι  ότ ι  επίσης  

τ ίθεται  σαν  αί τηµα  µε  την  υπόθεση  ότι  δήθεν  µπορεί  να  επι τευχθε ί  

αποσύνθεση  των  χρηµατοδοτήσεων  των  Περιφερειών  από  το  σύµφωνο  

σταθερότητας  και  ανάπτυξης  που  έχε ι  επιβληθεί  και  στη  χώρα  µας .  

 Κάτι  τέτο ιου  είδους  απόψεις  εµείς  λέµε  ότι  κοροϊδεύουµε  πολι τι κά  

ουσιαστικά  τον  κόσµο .  Την  ί δια  στιγµή  που  η  Περιφέρεια  αποδέχεται  τη  

µείωση  του  προϋπολογισµού  της  κατά  15% στην  προηγούµενη  συνεδρίαση ,  

σήµερα  επανέρχεται  το  θέµα  για  ακόµα  παραπέρα  µείωση  του  

προϋπολογισµού ,  κατ '  αρχήν  µε  επιβολή  της  κυβερνητικής  πολι τι κής  και  µε  

την  ευθυγράµµιση  της  Περιφέρε ιας προς την  πολι τι κή  αυτή ,  την  ί δ ια  στιγµή  

ερχόµαστε  να  ισχυριστούµε  ότι  θα  ξεπεράσουµε  εµείς  σαν  Περιφέρεια  την  

δυνατότητα  της  χώρας .  Είναι  και  ουτοπία  και  αυταπάτη  και  όλα  αυτά  µαζί .  

 Γ ίνετα ι  λόγος γ ια  µεταφορές ,  για  περιβάλλον ,  για  την  ενέργεια ,  τι ς  

ανανεώσιµες  πηγές  ενέργε ιας  και  γεωθερµ ία  ουσιαστικά ,  προκρίνονται  µε  

το  χρηµατοδοτ ικό  εργαλείο  έτσ ι  όπως  προβλέπετα ι ,  τα  πάντα  στους  

επενδυτές ,  για  τη  διαχείριση  των  υδάτ ινων  πόρων  και  των  στερεών  

αποβλήτων ,  υγε ία  κα ι  τουρισµό ,  απασχόληση ,  επαναλαµβάνω  και  εδώ  ότι  

έχε ι  διαγραφεί  ο  όρος  "εργασία " ,  εκπαίδευση ,  έρευνα ,  νησιωτικό τητα  και  

στην  ουσία  µε  τέτο ιου  ε ίδους  διατυπώσεις  ποιο  είναι  το  περιεχόµενό  τους  

ουσιαστικά ;  Τί  περιεχόµενο  έχουν ;  

 Γ ια  το  περιβάλλον  τ ί   κάνουµε ;  Παράδειγµα  λέω ,  τοπικό ,  από  την  

τοπική  µας  εµπειρία ,  µε  το  Sea -Diamond τ ί  κάνουµε ;  Που  υπάρχει  ανά  

πάσα  στιγµή  ο  κίνδυνος  της  µόλυνσης  του  περ ιβάλλοντος  σοβαρότατης 

έντασης ;  

 Γ ια  τι ς  µεταφορές ,  σε  συνδυασµό  και  µε  την  νησιωτικότη τα ,  η  

νησιωτικότητα  µπορεί ,  επαναλαµβάνουµε  γ ια  άλλη  µία  φορά ,  να  ερµηνευτεί  

µε  χίλ ιους  δύο  τρόπους ,  ανάλογα  από  ποιο  πρίσµα  το  βλέπει  κανε ίς .  
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Αλλιώς  το  µεταφράζει  ο  νησιώτης  για  τ ι ς  ανάγκες  της  µετακ ίνησής  του ,  

αλλιώς  το  µεταφράζει  κα ι  ο  ακτοπλόος  που  διεκδικε ί  και  επ ι τυ γχάν ει  γιατί  

βρ ίσκει  ευήκοα  ώτα ,  όταν  σε  όλα  τα  επ ίπεδα  κα ι  κυβερνητικά ,  υπουργικά  

κα ι  περιφερε ιακά  και  δηµοτικά ,  για  εν ίσχυση ,  για  επιδοτήσεις .  Αυτός  είναι  

ο  µονόδροµος  που  καί ει  την  Περιφέρειά  µας ,  η  Περιφερειακή  Αρχή  βλέπει  

στον  τοµέα  των  µεταφορών .  Ενίσχυση  των  ακτοπλόων  µέσα  από  

επ ιδοτήσεις  και  κόντρα  επιδοτήσεις .  

 Και  η  Ηµερίδα  που  προετοιµάζεται  αυτή  την  κατεύθυνση  έχει  κα ι  

φαίν ετα ι  καθαρά  και  το  οποίο ι  θα  τοποθετηθούν ,  το  ότι  οι  επ ιχειρηµατί ες  

του  κλάδου  ε ίναι  κύριοι  οµιλητές  στη  δεύτερη  φάση  του  προγράµµατος  έτσ ι  

όπως  έχει  δηµοσιοποιηθεί  το  πρόγραµµα .  

 Η  απασχόληση  έχε ι  γίνει  εκ  περι τροπής  εργασία  κα ι  το  βλέπουµε  και  

στα  συναφή  θέµατα ,  και  το  6ο ,  µέσω  της  ΦΥΤΩΡΙΟΝ  Α .Ε .  και  στο  11ο  σαν  

κατεύθυνση  που  τίθεται  από  την  Περιφέρε ια ,  και  από  χίλ ια  δύο  άλλα .  

 Είναι  τυχαίο  άραγε  σχετ ικά  µε  τη  νησ ιωτ ικό τητα  η  αναγνώριση  που  

αναφέρετα ι  στη  δεύτερη  σελίδα  από  την  ίδ ια  την  ενηµέρωση  του  

Περιφερε ιάρχη  ότι  για  άλλη  µία  φορά  οι  προτάσεις  της  Επιτροπής  δεν  

λαµβάνουν  µέριµνα  για  τι ς νησιωτικές  περ ιοχές ;  Μα  είναι  στρατηγική  

επ ιλογή  αυτή  η  κατεύθυνση ,  δεν  είναι  καθόλου  τυχα ίο  κα ι  είνα ι  κοροϊδ ία  να  

θεωρούµε  ότ ι  µέσα  από  τη  διεκδ ίκηση  της  Περιφέρειας  µπορούν  να  

διορθωθούν  τέτοι ες  καταστάσεις .  

 Επιγραµµατικά  εντελώς  αναφέροµαι  όπως  κα ι  πριν ,  µε  αφορµή  το  

ψήφισµα  που  έφεραν  εδώ  οι  εργαζόµενο ι  για  τον  τοµέα ,  γ ια  το  κεφάλαιο  

της  ανάπτυ ξης  και  του  ν έου  δηµοσιονοµικού  συµφώνου  που  ψηφίστηκε  

στην  Σύνοδο  Κορυφής  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  έληξε  την  Παρασκευή ,  

στο  κεφάλαιο  αυ τό  ζητι έται  συνταγµατ ική  ή  µε  νόµο  πρόβλεψη  για  

προϋπολογισµούς  πλεονασµατ ικούς  ή  µε  ανώτερο  έλλειµµα  0,5% του  

ακαθάριστου  εθνικού  προϊόν τος  κα ι  µε  πρόβλεψη  εάν  προσπεράσουµε  αυτό  

το  0 ,5% αυτόµατοι  µηχαν ισµοί ,  σε  εισαγωγι κά  "διόρθωσης" ,  κυρώσεις  εάν  

ξεπεράσει ,  προς  τα  κράτη  µέλη  που  θα  ξεπερνούσαν  το  ετήσιο  έλλε ιµµα  το  

3% του  ΑΕΠ ,  παραποµπή  στο  Ευρωπαϊκό  ∆ικαστήριο  µε  δικαιοδοσία  του  

να  επιβάλλε ι  και  πρόστιµο  µέχρι  1% του  ακαθάριστου  εθνικού  προϊόντος ,  

όταν  κράτη  όπως  η  Ελλάδα  ή  η  Ιρλανδία  κα ι  άλλες  χώρες ,  η  Ισπαν ία  κ .λπ . ,  

που  ξεπερνούν  το  60% του  ΑΕΠ ,  να  µειώσουν  το  χρέος  µε  επιβολή  κατά  

5% του  ΑΕΠ  των  ετήσιων  προϋπολογισµών ,  δηλαδή  για  την  Ελλάδα  15 δισ .  

ευρώ  τον  χρόνο  πρέπει  να  περικόπτει ,  που  κυρίως  προκύπτουν  αυτά  από  

περικοπές  στις  κο ινων ικές  δαπάνες .  

 Εάν  έχουµε  υπερβολικό  έλλε ιµµα  όπως  και  εµε ίς,  αυτόµατα  

δηµοσιονοµικά  κα ι  οικονοµ ικά  προγράµµατα , µνηµόνια  δηλαδή ,  για  τη  

διόρθωσή  τους  από  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  και  το  Ευρωπαϊκό  Συµβούλιο  

κα ι  χίλ ια  δύο  άλλα .  

 Και  δύο  κερασάκια  στο  τέλος-τέλος ,  από  τα  πρακτικά  και  τα  

συµπεράσµατα  αυτής  της  Συνόδου ,  ότι  οι  25  χώρες ,  εκτός ,  επαναλαµβάνω ,  
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από  τη  Μεγάλη  Βρετανία  κα ι  την  Τσεχ ία ,  που  αυτοεξα ιρέθηκαν ,  οι  25  χώρες  

που  υπογράφουν  αυ τό  το  σύµφωνο  δεσµεύον ται  από  τώρα ,  από  χθες ,  από  

την  Παρασκευή  να  υποστηρί ζουν  τις  οικονοµικές  κυρώσεις  για  τι ς  

λεγόµεν ες  απείθαρχες  χώρες .  Καταργεί ται  έτσι  η  µέχρι  σήµερα  

απαι τούµενη  ε ιδική  πλειοψηφία  προς  τούτο .  

 Και  το  τελευταίο ,  ότι  για  την  Ελλάδα ,  Πορτογαλία ,  Ιρλανδία  όπου  

εφαρµόζεται  µνηµόνιο ,  σε  ε ισαγωγικά ,  θα  πρέπει  να  παραµείνουν  

προσηλωµένα  στους  στόχους  και  τι ς  διαρθρωτικές  µεταρρυθµίσει ς  που  

έχουν  συµφωνηθεί  στο  πρόγραµµα  κα ι  να  ε ίναι  διατεθειµένα  να  λάβουν  κα ι  

περαι τέρω  µέτρα  δηµοσιονοµ ι κής  εξυγίανσης  αν  χρειαστεί .  Ειδική  βαρύτητα  

γ ια  άρση  αδικαιολόγητων  φοροαπαλλαγών  και  διεύρυνση  στης  φορολογικής  

βάσης.  Ποιους  θίγε ι  όλη  αυ τή  η  κατάσταση  άραγε ;  Και  επαναλαµβάνουµε  

γ ια  άλλη  µία  φορά ,  µην  κοροϊδεύουµε  τον  κόσµο .  Τέτοιου  είδους  

στρατηγικές  προβλέψεις  και  όχι  λάθη  κα ι  ανικανότητες  δεν  διορθώνονται  

µέσα  σ '  αυτή  τη  λυκοσυµµαχία ,  µόνο  ανατρέπον τα ι  µε  άλλη  . . .  που  έχε ι  

στόχο  τα  συµφέροντα  των  εργαζοµένων .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε  πολύ .  Ο κύριος  Συρµαλένιος  έχει  τον  λόγο .  

Κος ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ :  

Κύριε  Πρόεδρε ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  διαβάζον τας  κανείς  το  θέµα  

"Ενηµέρωση  για  τον  στρατηγικό  σχεδ ιασµό  της  Περιφέρειας  Νοτίου  

Αιγαίου "  κατ '  αρχήν  το  µυαλό  µας  πάει  ότι  πρόκει ται  να  συζητήσουµε  

συνολικά  για  τον  στρατηγικό  σχεδιασµό ,  δηλαδή  να  περιλάβουµε  µέσα  στη  

συζήτηση  και  την  περίφηµη  αυτή  µελέτη  της  Σχολής  που  έχε ι  ανατεθε ί  από  

την  Περιφέρεια  στον  Καθηγητή  κ .  Κόνσολα  του  Παντείου  Πανεπιστηµ ίου ,  

βλέπουµε  όµως  ότι  αναφέρετα ι  αποκλειστι κά  στην  πολι τι κή  της  

Ευρωπαϊκής  Ένωσης γ ια  την  επόµενη  προγραµµατι κή  περ ίοδο ,  περίπου  

µέχρι  το  2020.  

 Έτσι  και  εµε ίς  θα  σταθούµε  κυρίως  σ '  αυτό  το  θέµα  γιατ ί  ούτως  ή  

άλλως  και  για  το  άλλο  θέµα  δεν  υπάρχει  κάποια  εξέλι ξη  ή  τουλάχιστον  

κάποια  ενηµέρωση  εκτός  από  κάποια  ενηµέρωση  που  µου  έστειλε  ο  κ .  

Μαργάρας  κάποια  στιγµή  ανεπισήµως  σ '  αυτό  το  ζήτηµα .  

 Θέλω  να  πω  ότι  ο  Περιφερε ιάρχης  σήµερα  µε  αυτά  που  µας  ε ίπε ,  

ουσιαστικά  συµπύκνωσε  τη  σειρά  ενηµερωτικών  επαφών  που  ε ίχε  όλο  το  

προηγούµενο  διάστηµα  εί τε  µε  τον  Επίτροπο  περ ιφερε ιακής  πολ ι τι κής  τον  

κ .  Johannes  Hahn,  ε ί τε  µε  αρµόδιους  κυβερνητικούς  εκπροσώπους ,  χωρί ς  

όµως  ουσιαστικά  να  έχει  γίνε ι  µια  αναλυτική  συζήτηση  στο  Περιφερειακό  

Συµβούλιο  πριν  από  τι ς  συναντήσεις  αυτές ,  µε  ποιον  στρατηγικό  σχεδ ιασµό  

κα ι  µε  ποιες  προτερα ιότη τες  θα  πάµε  να  διεκδικήσουµε  κάποια  πράγµατα .  

 Είναι  θετ ικό  ότι  έρχονται  τώρα  αυτά  τα  ζητήµατα ,  αλλά  η  δικι ά  µας  η  

γνώµη  ήταν  ότ ι  πριν  γίνουν  αυτές  οι  επαφές  θα  έπρεπε  να  έχουµε  

συζητήσει  εµε ίς  τι ς  βασικές  προτερα ιότητες ,  ι εραρχήσεις  και  αρχές  που  



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

3η  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  της  5ης  Μαρτ ίου  2012  

 

42  

πρέπει  να  διέπουν  ένα  στρατηγικό  σχεδ ιασµό  της  Περιφέρε ιας  για  τα  

επόµενα  χρόν ια .  Ένα  αυτό .  

 ∆εύτερον .  Αυτό  το  οποίο  αναφέρεται  µέσα  στο  κείµενο  το  εισηγητι κό ,  

οι  στόχοι  δηλαδή  της  εδαφικής  συνοχής ,  κατά  την  άποψή  µας  πρέπει  να  

συνοδευτούν  µε  την  έννοια  της  οικονοµ ικής  και  κοινων ικής  συνοχής .  Η  

µείωση  των  ανισοτήτων ,  η  άρση  της  αποµόνωσης  αποτελούν  

διακηρυκτι κούς  στόχους  όλων  των  Ευρωπαϊκών  πολι τ ι κών  µέχρ ι  σήµερα ,  

αλλά  και  των  προοιµ ίων  των  χρηµατοδοτ ικών  πλαισίων  και  πακέτων  που  

έχουµε  ζήσει  και  που  έχουµε  δει  σε  όλη  τη  διαδροµή  µας  από  τα  τρία  

Κοινοτικά  Πλαίσια  Στήριξης και  από  το  ΕΣΠΑ  µέχρι  σήµερα .   

 Το  ζητούµενο  είναι  τί  έχει  γίνε ι  από  όλα  αυ τά ,  από  όλους  αυ τούς  

τους  στόχους ,  δηλαδή  άρση  αποµόνωσης ,  εδαφική  συνοχή ,  κοινωνική  και  

οι κονοµική  συνοχή  κ .λπ . .  Τί  έχε ι  γίνει ;  Υπάρχε ι  κάποιος  απολογισµός ;  Τί  

επ ι τεύχθηκε  και  τί  δεν  επι τεύχθηκε ;  Πέρα  από  κάποιους  θριαµβευτικούς ,  

διθυραµβικούς ,  θα  λέγαµε ,  τόνους  για  τ ι ς  απορροφήσεις  που  έχουν  γίνε ι  

στα  Κοινοτικά  Πλαίσ ια  και  στο  ΕΣΠΑ  και  σήµερα  από  την  Περιφέρεια  αλλά  

κα ι  παλαι ότερα  από  της  Νοµαρχίες ,  νοµ ί ζω  ότι  δεν  έχει  γίνε ι  ποτέ  ένας  

σοβαρός  απολογισµός  σε  σχέση  µε  το  στρατηγικό  σχέδιο  που  θα  µπορούσε  

ή  που  εν  πάση  περιπτώσει  θα  όφειλε  να  έχει  η  Νοµαρχία  πριν ,  η  

Περιφέρε ια  σήµερα .  

 Κατά  την  άποψή  µας ,  αυ τοί  οι  στόχοι ,  συνοχή ,  άρση  ανισοτή των ,  

άρση  αποµόνωσης των  νησ ιωτικών  χώρων ,  όχ ι  µόνο  δεν  εξαλείφθηκαν ,  δεν  

έχουν  αρθεί  αυτές  οι  συγκεκριµένες  καταστάσεις ,  αλλά  σήµερα  µε  τη  

λα ίλαπα  των  µνηµονιακών  πολι τ ι κών  οξύνονται  και  τα  πράγµατα  

οδηγούντα ι  σε  µεγαλύ τερο  αδιέξοδο .  

 Οι  στόχοι  βεβαίως  αυτοί  και  προ  των  µνηµονιακών  πολι τι κών  

απείχαν  από  το  να  επ ι τευχθούν  διότι  η  ανάπτυξη  η  οποία  ε ίχε  χαραχθεί  δεν  

ήταν  µία  ανάπτυξη  στη  βάση  της ισορροπίας  των  παραγωγ ικών  

δυνατοτήτων  του  κάθε  νησ ιού  ή  της περιοχής  συνολικά  του  Νοτίου  Αιγα ίου  

ή  των  Κυκλάδων  και  της  ∆ωδεκανήσου  ξεχωριστά ,  δεν  αντιστοιχούσε  σε  

στόχους  βιωσιµότητας ,  όπου  θα  έπαιρναν  σοβαρά  υπόψη  τον  οικολογικό  

παράγοντα  κα ι  την  οικολογική  ισορροπία ,  αλλά  έγ ιναν  βάσει  

προγραµµάτων  και  έργων  τα  οποία  ατάκτως  ερριµµένα  έµπαιναν  µέσα  σε  

προγράµµατα  χρηµατοδότησης  κα ι  ό ,τι  ήθελε  προκύψει .   

 Έτσι  οδηγηθήκαµε  από  τον  στόχο  1 ,  δηλαδή  από  το  75% 

χρηµατοδότηση ,  στον  στόχο  2  και  έτσ ι  οδηγούµαστε  σήµερα  στην  εξα ίρεσή  

µας  από  τ ι ς  χρηµατοδοτήσεις  του  Ταµείου  Συνοχής ,  όπως  ειπώθηκε  

ε ισηγητικά ,  αφού  και  πάλι  µας  εντάσσουν  στις  πιο  ανεπτυγµένες  

Περιφέρε ι ες  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  µε  πάνω  από  90% ακαθάριστο  εθνικό  

προϊ όν  σε  σχέση  µε  τον  µέσο  όρο  το  75% που  θα  έπρεπε  να  έχουµε  πάνω  

ή  κάτω  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση .  

 Αυτή  η  ανάπτυξη  οφείλεται  σε  πέντε  νησιά  και  το  έχουµε  πει  αυτό .  

Ρόδος ,  Κως ,  Σαν τορίνη ,  Μύκονος ,  Σύρος .  ∆εν  ισχυρί ζοµαι  ότι  και  τα  
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ανεπτυγµένα  νησιά  δεν  έχουν  προβλήµατα ,  για  να  µην  παρεξηγηθούµε .  Και  

τα  ανεπτυγµένα  νησιά  έχουν  προβλήµατα  άνισης  ανάπτυξης  και  

αν ισορροπίας  µεταξύ  των  παραγωγικών  τους  δυνατοτήτων ,  αλλά  από  εκε ί  

κα ι  πέρα  το  γεγονός  ότ ι  από  τα  48  κατο ικηµένα  νησιά  χάριν  5  νησιών  

ολόκληρη  η  Περιφέρεια  χαρακτηρί ζετα ι  σαν  η  πλουσιότερη ,  από  τ ι ς  

πλουσ ιότερες  Περιφέρει ες  µέσα  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση ,  αυτό  είναι  λάθος 

κα ι  είνα ι  λάθος  και  ε ίνα ι ,  θα  έλεγα  παραπέρα ,  έγκληµα  των  πολι τ ι κών  που  

ακολουθήθηκαν  και  από  τι ς  Νοµαρχίες  πριν ,  αλλά  και  αν  συνεχίσουµε  κα ι  

εµείς  σήµερα ,  βεβαίως  τονίστηκε  στην  εισήγηση ,  αλλά  πρέπει  να  βρούµε  

κα ι  τους  τρόπους  να  αρθε ί  αυτή  η  κατάσταση ,  διότι ,  θα  πω  και  ένα  στοιχείο  

που  δεν  θέλω  να  το  ξεχάσω .  Μόλις  προχθές  πληροφορηθήκαµε  ότι  θα  

εξα ιρεθούµε  και  από  τα  προγράµµατα  της  "διά  βίου  µάθησης ",  τα  οποία  

προγράµµατα  έχει  βγει  η  πρόσκληση  από  το  Υπουργείο  Εργασ ίας ,  έχε ι  βγε ι  

η  πρόσκληση  και  εξα ιρούνται  δύο  Περιφέρει ες ,  η  Περιφέρεια  Νοτίου  

Αιγαίου  –  η  κυρία  Σώζου  είνα ι  εδώ ,  που  ε ίναι  και  υπεύθυνη  της  Επιτροπής  

–  και  η  Περιφέρε ια  Στερεάς  Ελλάδας .  Αυτό  είνα ι  ένα  µήνυµα  για  το  τί  

πρόκει ται  να  δούµε  στο  άµεσο  µέλλον .  

 Έτσι  λοιπόν  το  πρόβληµα  δεν  είναι  να  µείνουµε  φυσι κά  ούτε  µε  

σταυρωµένα  τα  χέρια  για  να  καταδικαστούµε  άλλη  µία  φορά  στην  

υποχρηµατοδότηση ,  αλλά  να  διεκδικήσουµε  όχι  µόνο  φραστικά  αλλά  µε  

συγκεκριµένους  στόχους  και  µε  αγων ιστικές  κ ινητοποιήσεις  αν  θέλετε ,  την  

υλοποίηση  πολι τι κών  χάριν  της  νησιωτικής  ιδιαι τερό τητας .  Γ ι '  αυτό  

φωνάζουµε  και  πολλές  φορές  µας  θεωρεί τε  υπερβολικούς ,  για  τον  ΦΠΑ ,  

που  βεβαίως  θα  δούµε  τους  αρχηγούς ,  θα  δε ι  η  Επιτροπή  τους  αρχηγούς  

κ .λπ . .  Ακόµα  δεν  άκουσα  για  τους  αρχηγούς  των  δύο ,  εντός  εισαγωγικών ,  

"µεγαλύ τερων " κοµµάτων ,  Νέας  ∆ηµοκρατίας  και  ΠΑΣΟΚ .  Αλλά  θα  τους  

δουν ;  Γ ιατί  αν  δουν  . . .  Πρώην  µεγάλων  κοµµάτων ,  εν  πάση  περιπτώσει .  Αν  

δουν  µόνο  τους  άλλους ,  βεβαίως  δεν  θα  κάνουµε  και  πολλά  πράγµατα  διότι  

εν  πάση  περιπτώσει  οι  δεσµεύσεις  πρέπει  να  γίνουν  από  αυτούς  που  έχουν  

σήµερα  την  κυβέρνηση .  

 Εν  πάση  περιπτώσει  για  τον  ΦΠΑ  φωνάζουµε .  Φωνάζουµε  για  το  

ακτοπλοϊκό .  Και  φωνάζουµε  για  το  ακτοπλοϊκό  όχι  µόνο  γ ια  να  δούµε  ποιες  

γραµµές  είνα ι  δηµοσ ίου  συµφέρον τος  και  ποιες  γραµµές  έχουν  ανατεθε ί  µε  

συµβάσεις  µονοετεί ς ,  διετί ες  ή  δωδεκαετε ί ς ,  αλλά  γ ια  να  χαράξουµε  ένα  

στρατηγικό  σχέδ ιο  στο  οποίο  µέσα  στρατηγικό  σχέδιο  θα  εντάσσονται  

πολι τι κές  της  Περιφέρειας ,  αν  θέλετε ,  για  την  ενδοεπικοινων ία ,  εµε ίς  

µιλάµε  και  για  ένα  δηµόσιο  κοινων ικό  φορέα  που  υπάρχει  και  σε  άλλες  

χώρες  ανάλογες ,  Φινλανδία ,  Σουηδία ,  Σκωτία ,  πηγαίνετε  να  δεί τε  τι ς  

εµπειρί ες  που  υπάρχουν  εκε ί  και  τί  γίν ετα ι ,  για  να  δούµε  . . .  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ :  

[εκτός  µικροφώνου ]  Κάνουµε  σύγκριση  µε  τα  νησιά  του  Νοτ ίου  Αιγαίου  . . .  

µε  τη  . . .  που  έχε ι  230.000  κατοίκους  . . .  

Κος ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ :  
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Κύριε  Περιφερε ιάρχη ,  αν  θυµάστε  καλά ,  κάποτε  ο  Υπουργός  Αιγα ίου  επί  

Κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ ,  και  εµε ίς  συµφωνούσαµε  τότε  µε  τη  θέση  αυτή  . . .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Κύριε  Συρµαλέν ι ε ,  ολοκληρώστε ,  τελειώστε  σας  παρακαλώ .  

Κος ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ :  

Εν  πάση  περιπτώσει  ξεκίν ησε  µία  ι δέα .  Η  ι δέα  αυτή ,  να  κατασκευάσει  το  

Ελληνικό  ∆ηµόσιο ,  και  εµείς  λέµε  σε  Ελληνικά  ναυπηγε ία  και  µάλιστα  στον  

Νεώριο ,  το  έχουµε  πει  εκατό  φορές ,  αυτά  τα  ζητήµατα  λοιπόν  είναι  η  

συζήτηση  περί  ακτοπλοϊκού  πρέπει  να  πάρει  το  σύνολο  των  πλευρών  

αυ τών  και  να  τα  υιοθετήσει  ή  να  τα  απορρίψει  ως  Περιφερειακό  Συµβούλιο  

κα ι  ως  Περιφερειακή  Αυτοδιο ίκηση .  Αυτό  επ ιµένουµε  και  θέλουµε  να  

συζητήσουµε .  ∆εν  θέλουµε  να  συζητήσουµε  αν  αύριο  το  δροµολόγιο  θα  

πιάσει  Μήλο ,  Σίκινο ,  Φολέγανδρο  ή  Σύρο .  Και  αυ τό  είναι  µέσα ,  αλλά  εν  

πάση  περιπτώσει  ε ίναι  ο ι  στρατηγικές  κατευθύνσεις .  

 Μιλούσαµε  και  µιλάµε  για  τα  θέµατα  υγείας  και  παιδείας  κα ι  θα  µου  

επ ι τρέψετε ,  κύρι ε  Περιφερειάρχη ,  διάβασα  σήµερα  στην  "Κοινή  Γνώµη "  την  

αν τίδρασή  σας  γι α  την  επαναφορά  των  αρµοδιο τήτων  υγε ίας  από  την  

Περιφερε ιακή  Αυτοδιο ίκηση ,  των  ∆ΙΠΕ ,  που  υποτίθεται  ότι  θα  τι ς  παίρναµε ,  

στο  κεντρικό  κράτος .  Η  αντίδρασή  σας  είνα ι  προσχηµατική ,  διό τι  όταν  έγινε  

το  Συµβούλιο  στη  Νάξο  σας  ρώτησα  εγώ  προσωπικά :  Θα  βάλουµε  στο  

ψήφισµα  τη  διεκδ ίκηση  των  αρµοδιοτή των  αυτών ;  Και  µου  απαν τήσατε :  Μα  

ε ίµαστε  έτοιµο ι  να  πάρουµε  αυτές  τ ι ς  αρµοδιότητες ;  Βεβαίως  δεν  ήµασταν  

έτο ιµοι  και  δεν  θα  είµαστε  ποτέ  έτοιµο ι  εάν  δεν  διεκδικήσουµε  πόρους,  

υπηρεσίες ,  προσωπικό  και  αρµοδιό τητες  τέτο ι ες  που  θα  έχουν  σχέση  µε  

τον  χώρο  ευθύνης  µας .  Εµείς  θέλουµε  επ ι τελικό  κράτος και  αυτοδιοίκηση  

περιφερε ιακή  και  τοπική  αυτοδιοίκηση  η  οπο ία  θα  µπορεί  στον  χώρο  

ευθύνης  της  κα ι  µε  συµµετοχή  των  τοπικών  κο ινωνιών  και  των  κο ινων ικών  

φορέων  να  χαράζε ι  πολι τι κές  και  να  µπορεί  να  αντ ιµετωπίζει  τα  

προβλήµατα  στην  περιοχή  της .  

 Η  ευθύνη  λοιπόν  για  τη  νησιωτικότη τα  δεν  ε ίναι  µόνο  ευθύνη  ούτε  

της  Ευρώπης  µόνο  που  διακηρυκτ ικά  ή  µέσα  στις  συµβάσει ς  υπάρχει ,  ούτε  

µόνο  πρέπει  να  αφεθούµε  και  ησυχάσουµε  ότι  υπάρχει  στο  Ελληνικό  

Σύνταγµα .  Βλέπουµε  µέχρι  σήµερα  καµ ία  νησιωτική  πολι τι κή  εκτός του  

µειωµένου  ΦΠΑ  δεν  έχει  υλοποιηθεί .  Είνα ι  λοιπόν  και  δική  µας  ευθύνη  ως  

αυ τοδ ιοίκησης  συνολικά ,  όχι  µόνο  ως Νότ ιο  Αιγα ίο ,  συνολ ικά ,  κα ι  σαν  

Βόρειο  Αιγαίο ,  όλες  οι  νησιωτικές  Περιφέρει ες  κα ι  οι  ∆ήµοι  και  η  

Αυτοδιο ίκηση  αλλά  κα ι  οι  τοπικές  κο ινωνίες ,  να  χαράξουν  ένα  σχεδι ασµό  

κα ι  επεξεργασίες  πολι τι κών  σε  όλα  τα  επ ίπεδα  για  τι ς  νησιωτικές  πολι τ ικές ,  

ε ί τε  αυ τό  έχε ι  σχέση  µε  το  περιβάλλον  κα ι  τη  χωροταξ ία ,  ε ί τε  αυ τό  έχε ι  

σχέση  µε  την  υγεία ,  ε ί τε  έχει  σχέση  µε  την  ενέργεια ,  ε ί τε  έχε ι  σχέση  µε  την  

ακτοπλοΐα  κα ι  εί τε  έχε ι  σχέση  µε  µια  σειρά  θέµατα .  Και  µε  βάση  όλα  αυτά  

διαµορφώνουµε  ένα  στρατηγικό  σχεδ ιασµό  ο  οποίος  θα  είναι  

µεσοµακροπρόθεσµος  στρατηγικός  σχεδιασµός.  



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

3η  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  της  5ης  Μαρτ ίου  2012  

 

45  

 Εδώ  λοιπόν  έρχετα ι  και  ο  ρόλος  της  Περιφερειακής  Επιτροπής  

∆ιαβούλευσης ,  την  οποία  συστήσαµε ,  αλλά  ακόµα  δεν  έχουµε  λε ι τουργήσει .  

Η  περιφερειακή  Επιτροπή  διαβούλευσης στην  οπο ίαν  συµµετέχουν  όλοι  οι  

φορείς  του  Νοτίου  Αιγα ίου ,  οι  βασικοί  κοινωνι κοί  φορείς ,  θα  έπρεπε  να  

κληθούν  να  συµµετάσχουν  στη  διαµόρφωση  αυτού  του  προγράµµατος .  

 Γ ια  να  µη  µακρηγορώ ,  ένα  τελευ τα ίο  που  θέλω  να  πω  είναι  το  εξής :  

Βεβαίως  συµφωνούµε  µε  την  υ ιοθέτηση  των  περισσοτέρων  δε ικτών  όπως  

το  λέτε  στην  ε ισήγησή  σας ,  πέραν  του  ακαθάριστου  εθνικού  προϊόντος ,  ότι  

πρέπει  να  διεκδικήσουµε  και  άλλους  δε ίκτες .  Ποιο ι  είναι  όµως  αυτο ί  οι  

δε ίκτες ;  ∆ιότι  µέχρι  τώρα  µας  µετράν ε  µε  κάποιους  απρόσωπους  αριθµούς ,  

µετράνε  τ ι ς  κο ινωνίες ,  αποφασίζουν  ερήµην  των  κοινωνιών  κα ι  συνθλίβουν  

αυ τές  τι ς  κοινων ί ες  µε  τους  απρόσωπους  και  ουδέτερους ,  υποτίθεται ,  

αρ ιθµούς .  

 ∆εν  θα  λάβουµε  υπόψη  τους  δείκ τες  της απασχόλησης ;  Τους  δείκτες  

της  ανεργ ίας;  Τους  δε ίκτες  κατανοµής  του  πλούτου ;  Τους  δείκτες  

κατανοµής  ανάµεσα  σε  κοινων ικές  κατηγορίες ,  αλλά  ανάµεσα  και  σε  

περιοχές ,  ανάµεσα  και  σε  νησιά ;  ∆εν  θα  πάρουµε  υπόψη  τα  γεωγραφικά ,  

πληθυσµιακά ,  κοινων ικά  κρ ι τήρια ,  αν  θέλετε ,  τα  συγκρι τι κά  παραγωγικά  

πλεονεκτήµατα  και  τι ς  δυνατότητες  ενός  νησιού  ή  µιας  ευρύτερης  περιοχής ;  

 Εάν  δεν  πάµε  µε  αυ τά  τα  όπλα  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση  και  στι ς 

άλλες  Περιφέρε ι ες ,  δεν  πρόκε ι ται  να  κάνουµε  τ ίποτα .  Πρέπει  λοιπόν  να  

πάµε  µ '  αυτά  τα  όπλα .  

 Και  τελε ιώνω  λέγοντας:  Λέτε  να  αποδεσµευτούµε  από  το  σύµφωνο  

σταθερότητας .  Συµφωνούµε  απόλυτα ,  να  αποδεσµευ τούµε  από  το  σύµφωνο  

σταθερότητας .  Είναι  όµως  αντίφαση ,  από  τη  µία  µεριά  να  ζητάτε  

αποσύνδεση  των  επιχειρησιακών  προγραµµάτων  των  Περιφερειών  από  το  

σύµφωνο  σταθερότητας  κα ι  από  την  άλλη  να  συµφωνεί τε  ότι  το  σύµφωνο  

σταθερότητας  ε ίναι  µονόδροµος  για  την  Ευρώπη ,  για  την  Ελλάδα ,  γ ια  το  

Νότ ιο  Αιγα ίο .  Ε ,  δεν  ε ίναι  µονόδροµος ,  αυτό  σας  λέµε .  Το  σύµφωνο  

σταθερότητας  συνθλίβει  τους  λαούς ,  συνθλίβει  τ ι ς  κο ινωνίες ,  συνθλί βει  τι ς  

περιοχές  µας ,  δηµιουργεί  τεράστιος  ανισότητες .  

 Λοιπόν  πρέπει  να  ξεπεράσουµε  και  να  υπερβούµε  το  σύµφωνο  

σταθερότητας  αν  θέλουµε  να  δι αµορφώσουµε  ένα  πλαίσιο  στρατηγικών  

δι εκδ ικήσεων  και  σ '  αυτό  το  πλαίσιο  χρειά ζον ται  ευρύτατες  συναινέσεις  για  

να  πετύχουµε  µια  άλλη  κατάσταση .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Τον  λόγο  έχε ι  ο  κύριος  Χρυσόγελος .  

Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ :  

Νοµίζω  ότι  η  σηµερινή  συζήτηση  αφορά  τον  πυρήνα  του  ρόλου  του  

Περιφερε ιακού  Συµβουλίου  και  της  Περιφερε ιακής  Αυτοδιοίκησης  κα ι  θα  

πρέπει  να  είναι  η  αφετηρία  ενός  διαλόγου  που  θα  είναι  συγκροτηµένος  και  

δεν  θα  ε ίναι  απλώς  µία  παρένθεση ,  ένα  κλείσιµο  της  συζήτησης  σήµερα .  
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 Κατ '  αρχήν  πρέπει  να  αφοµοιώσουµε  την  προβληµατική  που  

αναπτύσσεται  σε  Ευρωπαϊκό  επίπεδο ,  να  καταλάβουµε  δηλαδή  τί  ζητ ι έται ,  

πώς  ζητι έτα ι  και  ποι οι  ε ίνα ι  οι  στόχοι ,  για  να  µπορέσουµε  να  αναπτύξουµε  

µια  στρατηγική  παρέµβασης  που  θα  βασίζετα ι  όχι  απλώς  σε  επ ιθυµί ες  αλλά  

κα ι  σε  ρεαλιστικές  δυνατότητες  συµµαχιών .  

 Αυτά  που  συµβαίνουν  σε  Ευρωπαϊκό  επίπεδο  πάντα  είναι  

αποτέλεσµα  ορισµένων  συµµαχιών .  Αν  απλώς  εµείς  εκφράσουµε  επιθυµί ες  

δεν  θα  έχουµε  κανένα  αποτέλεσµα .  

 Σήµερα  ε ίναι  µια  πολύ  ενδιαφέρουσα  περίοδος  για τί  όλες  οι  

στρατηγικές  για  την  επόµενη  προγραµµατική  περίοδο  2014-2020 

συζητιών ται  µε  ευρύ τατη  διαβούλευση ,  µε  τους  φορείς ,  συζητ ιώντα ι  στις  

Επιτροπές ,  όπως  είνα ι  η  Επιτροπή  περιφερε ιακής  ανάπτυξης ,  στην  οποία  

συµµετέχω ,  θα  συζητηθούν  στο  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλι ο  και  θα  

συνδιαµορφωθούν  όχι  µόνο  από  τους  Υπουργούς  και  από  τους  αρχηγούς 

των  κρατών ,  αλλά  και  µε  την  Κοµισιόν  κα ι  κυρίως  µε  το  Ευρωκοινοβούλιο .  

 Το  Ευρωκοινοβούλιο  είναι  θεσµός  πολύ  πιο  δηµοκρατικός  και  

ανοικτός  και  πολλά  από  τα  θέµατα  τα  οποία  συζητάµε  εδώ  τα  συζητάει  και  

το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο  και  πρέπει  να  αξιοποιήσουµε  και  προηγούµενες  

αποφάσεις  που  υπάρχουν  για  τη  νησιωτικότητα ,  και  ένα  πρόσφατο  σχέδιο  

που  αφορούσε  τι ς  εξόχως  απόµακρες  περιοχές ,  όπου  πολλά  απ '  αυτά  τα  

στοιχε ία  τα  οποία  συζητάµε  είναι  µέσα ,  δηλαδή  από  τους  δείκτες  µέχρι  το  

θέµα  της  συνοχής ,  µέχρι  τη  δυνατότητα  των  Περ ιφερε ιών  να  διαµορφώνουν  

το  δικό  τους  µοντέλο  ανάπτυξης  και  να  υπογράφουν  συµβάσεις ,  το  

Par tnership  Cont racts,  µε  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση ,  αυτά  όλα  είναι  εργαλε ία .  

Απλώς  επειδή  όπως  λένε  πολύ  συχνά  στην  Ευρώπη  δεν  µπορούµε  να  

περιµένουµε  ότι  κάποιος  άλλος  θα  τα  κάνε ι  για  µας ,  αλλά  θα  πρέπει  κα ι  

εµείς  να  συµµετέχουµε ,  να  οργανωθούµε  καλύτερα  ώστε  να  µπορούµε  να  

συµµετέχουµε  αποτελεσµατικά  στην  Ευρωπαϊκή  διαδ ικασία .  

 Αυτό  λο ιπόν  σηµαίν ει  ότι  πρέπει  να  αξιοποιήσουµε  όλη  αυ τή  τη  

συζήτηση  που  ξεκίνησε  εδώ  πέρα  ή  τέλος  πάντων  γίνεται  εδώ πέρα  για  να  

δούµε  πώς  θα  οργανωθούµε  και  εµε ίς  αφ '  ενός  ως  Περιφερειακή  Αρχή ,  αφ '  

ετέρου  ως  Περιφερε ιακό  Συµβούλιο  αλλά  κα ι  ως τοπικές  κοινωνίες  για  να  

µετάσχουµε  σε  αυτή  τη  συζήτηση .  

 Πράγµατι  υπάρχουν  οι  Επιτροπές,  υπάρχουν  συζητήσε ις ,  

διαβούλευση ,  κα ι  εµε ίς  πρέπει  να  κάνουµε  αυτή  τη  διαβούλευση ,  όσον  

αφορά  και  την  δικιά  µας  παράταξη ,  τον  "Οικολογικό  Άνεµο "  αλλά  κα ι  εµένα  

ως  προς τον  νέο  θεσµικό  ρόλο ,  ως  Ευρωβουλευτής  αλλά  κα ι  κυρίως  ως  

προς  τη  συµµετοχή  του  στην  Επιτροπή  περιφερειακής  ανάπτυξης ,  αφού  

ε ίµαι  πλέον  ένας  από  τους τέσσερι ς  Αντιπροέδρους ,  θα  επιδιώξουµε  µια  

εντονότατη  διαβούλευση ,  µια  µεγάλη  διαβούλευση  και  σε  επ ίπεδο  

Περιφέρε ιας  και  σε  επίπεδο  εθνικό  και  σε  επ ίπεδο  Ευρωπαϊκό ,  κα ι  ειδικά  

µε  τι ς  Περιφέρει ες  που  ε ίνα ι  περισσότερο  νησιωτικές .  
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 Θα  πρέπει  όµως  να  ξεκινήσουµε  και  από  µια  αυτοκρι τι κή .  Πολύ  

συχνά  αγνοούµε  το  γεγονός  ότι  διατέθηκαν  τι ς  τελευ ταί ες  δεκαετί ες  αρκετοί  

πόροι  που  θα  µπορούσαν  να  έχουν  συµβάλλει  στο  να  επι τευχθε ί  

πραγµατικά  η  κοινωνική  συνοχή  κα ι  η  σύγκλ ιση .  ∆εν  υπήρξε  

αποτελεσµατική  χρήση  πάν τα  αυ τών  των  πόρων .  Σπαταλήθηκαν  πόροι .  

Ακόµα  και  σήµερα  βλέπουµε  έργα  τα  οποία  έχουν  απορροφήσει  

εκατοµµύρ ια  ευρώ ,  τα  οποία  να  µη  λει τουργούν ,  και  έχω  κάν ει  και  σχετ ικές  

ερωτήσεις .  

 Άρα  πρέπει  να  αξιοποιήσουµε  κα ι  την  εµπειρία  του  παρελθόντος,  

ώστε  όταν  µιλάµε  σε  Ευρωπαϊκό  επ ίπεδο  να  δεί ξουµε  ότι  πράγµατι  έχουµε  

κατανοήσει  ότι  δεν  είναι  µόνο  το  θέµα  της  απορροφητ ικό τητας .  

 Μία  από  τι ς  πολύ  σηµαντικές  συζητήσε ις  που  έγινε  πρόσφατα  στην  

Επιτροπή  περιφερειακής ανάπτυξης  ήταν  η  καινούργια  στρατηγική ,  δηλαδή  

πώς  θα  δίνονται  οι  πόροι ,  µε  την  παλιά  λογική  της  απορροφητ ικότητας ,  

δηλαδή  υπάρχουν  εκε ί  πόροι ,  τους  παίρνουµε  και  µετά  δεν  ξέρουµε  ποιο  

ήταν  το  αποτέλεσµα ,  ή  η  ν έα  στρατηγική  θα  ε ίνα ι  επικεν τρωµένη  πράγµατι  

στο  θέµα  αποτέλεσµα  και  επ ιδόσε ις,  κα ι  θα  χρησιµοποιήσουµε  και  

κα ινούργιους  δείκ τες  παρακολούθησης της  απόδοσης  όλων  αυτών  των  

προγραµµάτων  και  των  χρηµατοδοτήσεων .  

 Και  σας  λέω  ότι  η  τάση  πλέον  είνα ι  προς  αυτή  την  κατεύθυνση .  

∆ηλαδή  η  τάση  και  σε  Ευρωπαϊκό  επ ίπεδο  αλλά  κα ι  σε  Ευρωκοινοβούλ ιο  

ε ίναι  σε  µια  λογική  να  επ ικεντρώσουµε  πλέον  στο  αποτέλεσµα ,  δηλαδή  

θέλουµε  κοινωνική  συνοχή ,  πετύχαµε  κο ινωνική  συνοχή ;  Όχι  αν  κάναµε  

150 ή  200 έργα  ή  αν  απορροφήσαµε  100% τους  πόρους,  αλλά  οι  πόροι  

µαζί  µε  τη  βελτίωση  της  απόδοσης  του  δηµόσιου  τοµέα  είναι  τα  κυρίαρχα  

στοιχε ία .  

 Θα  το  δεί τε  από  εδώ  κα ι  πέρα  σε  όλα  τα  κείµενα  της  Ευρωπαϊκής  

Ένωσης ,  ακόµα  και  στην  απάντηση  που  µας  δώσανε  για  τον  ΦΠΑ  που  λέε ι  

δεν  είναι  µόνο  το  θέµα  του  ΦΠΑ ,  η  καλή  διακυβέρνηση  και  η  επεξεργασία  

σχεδίων  που  είναι  αποτελεσµατικά  και  ανταποκρίνονται  στ ις  ανάγκες  των  

περιοχών  ε ίναι  κάτι  το  οποίο  πρέπει  κα ι  µπορεί  να  αξιοποιηθε ί  για  να  

πετύχουµε  τη  συνοχή .  

 Άρα  πρέπει  κι  εµε ίς  να  κάνουµε  την  αυτοκρι τ ική  µας ,  όχι  για  να  

µιλάµε  για  το  παρελθόν ,  αλλά  κυρίως γ ια  να  δούµε  πώς  θα  κινηθούµε  

καλύτερα  σε  σχέση  µε  το  µέλλον .  Και  ένα  από  τα  θέµατα  που  πρέπει  να  

δούµε  ε ίναι  ο  καινούργιος  σχεδιασµός  πώς  θα  πετύχε ι  η  συνοχή  και  µεταξύ  

των  νησιών  αλλά  και  στο  εσωτερικό  των  νησιών ,  γιατί  έχουµε  και  µεγάλα  

νησιά  που  είναι  στον  πυρήνα  των  περιοχών  που  έχουν  υψηλό  ακαθάριστο  

εθνικό  προϊόν ,  αλλά  στο  εσωτερικό  τους  έχουν  πάρα  πολύ  µεγάλες  

αν τιθ έσεις  και  διαφορές .  Άρα  κα ι  αυ τό  ε ίνα ι  πάρα  πολύ  σηµαν τικό .  

 Θα  έλεγα  λοιπόν ,  και  το  έλεγα  και  στον  Περιφερε ιάρχη ,  η  επόµενη  

συνεδρίαση  του  Περιφερε ιακού  Συµβουλ ίου  να  προσπαθήσουµε  να  γίνε ι  

παράλληλα  µε  µία  Ηµερίδα  στην  οποία  να  προσκαλέσουµε  κα ι  ανθρώπους  
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κα ι  από  το  Ευρωπαϊκό  επ ίπεδο ,  αν  µπορέσουµε  να  φέρουµε  και  κάποιους  

ανθρώπους  από  την  Επιτροπή  περιφερε ιακής  ανάπτυξης  και  να  γ ίνει  αυτός  

ο  δι άλογος  κα ι  εδώ,  στην  Περιφέρεια  τη  δικι ά  µας,  για  να  µεταφέρουµε  πιο  

άµεσα  τον  προβληµατισµό  που  υπάρχει ,  να  πούµε  κα ι  τ ι ς  δικές  µας  ι δέες ,  

θα  έλεγα  και  την  Πρόεδρο  της  Επιτροπής  που  έχει  ενδιαφέρον  γ ι '  αυτά ,  και  

ε ιδικά  εµένα  µ '  ενδ ιαφέρε ι  το  θέµα  των  νησιωτικών  περιοχών ,  να  

µπορέσουµε  λοιπόν  να  συζητήσουµε  και  µε  άλλους  Ευρωβουλευτές  και  να  

ε ίµαστε  καλύτερα  προετοιµασµένοι  αλλά  κα ι  παράλληλα  οι  δικές  µας  

προτάσεις να  φτάσουν  πιο  κοντά  στο  Ευρωπαϊκό  επίπεδο .  

 Επίσης  ε ίναι  πολύ  σηµαντικό  ότι  τώρα  συζητιώνται  όλες  οι  πολι τι κές  

συνοχής  περιφερειακής  ανάπτυξης  αλλά  ταυτόχρονα  κα ι  κανον ισµοί  για  όλα  

τα  εργαλε ία  τα  οποία  η  τάση  ε ίνα ι  να  µπουν  υπό  κο ινό  πλαίσιο ,  αυτό  που  

λέγετα ι  Ευρωπαϊκό  Κοινοτικό  Στρατηγικό  Πλαίσιο ,  δηλαδή  δεν  θα  έχουµε  

διαφορετ ικά  εργαλεία ,  ταµε ία ,  τα  οποία  θα  λει τουργούν  ασύντακτα  και  

ασύνδετα  µεταξύ  τους ,  αλλά  κάτω  από  µια  εν ιαία  στρατηγική  ώστε  οι  

πολι τι κές  να  είναι  συνεκτικές  µεταξύ  τους  κα ι  νοµ ί ζω  ότι  αυ τό  έχε ι  πολύ  

µεγάλο  ενδιαφέρον  γιατί  πράγµατι  θα  βάζουµε  διάφορες  παραµέτρους  να  

δουλέψουν  µαζ ί  και  όχι  απλώς  χωριστά  κα ι  αντιφατικά .  

 Σίγουρα  έχουµε  πολλά  επιχειρήµατα  να  πούµε  για  το  θέµα  των  

δε ικτών ,  πώς  δηλαδή  περιγράφεται  η  πραγµατική  κατάσταση  µιας  

Περιφέρε ιας ,  γιατ ί  µέχρι  τώρα  ξέρουµε  ότι  οι  δε ίκτες  που  

χρησιµοποιούνται ,  το  ακαθάριστο  εθν ικό  προϊόν ,  δεν  περιγράφει  την  

πραγµατική  κατάσταση .  

 Βέβαια  δεν  µπορέσαµε  έγκα ιρα  να  έχουµε  παρέµβει ,  σαν  χώρα  

εννοώ,  σε  αυτή  τη  συζήτηση ,  µε  αποτέλεσµα  ο  στόχος  1  και  ο  στόχος  2  να  

καθορίζονται  µε  βάση  το  ακαθάριστο  εθν ικό  προϊόν .  Ακόµα  κα ι  τώρα  δεν  

ε ίµαι  σίγουρα  αν  σαν  χώρα  έχουµε  καταφέρει  να  επηρεάσουµε  τη  

συζήτηση ,  γιατί  προφανώς  άλλαξε  και  το  ΑΕΠ .  ∆ηλαδή  δεν  είνα ι  ίδ ιο  το  

ΑΕΠ  µε  αυτό  του  2007,  του  2008,  του  2011,  και  φοβάµαι  ότι  ακόµα  η  

συζήτηση  γίν ετα ι  µε  βάση  το  ακαθάριστο  εθνικό  προϊόν  του  2008 σε  

Ευρωπαϊκό  επ ίπεδο  και  όχι  µε  βάση  το  ακαθάριστο  εθν ικό  προϊόν  του  

2011.  

 Επίσης  ε ίνα ι  πολύ  σηµαντικό  και  το  είδα  εγώ  όταν  έφτια ξα  ένα  

κείµενο  και  το  µοίρασα  στους  συναδέλφους  Ευρωβουλευτές  για  το  τ ί  

αλλαγές  έχουν  συντελεστεί  στο  κοινων ικό  επίπεδο ,  τα  επ ίπεδα  ανεργ ίας ,  τα  

επ ίπεδα  φτώχειας ,  τα  επίπεδα  συνοχής .  ∆εν  είµαι  σίγουρος  δηλαδή  ότ ι  

αυ τά  έχουν  φθάσει  σε  όλους ,  ακόµα  και  τους  Ευρωβουλευτές ,  όχι  µόνο  τ ι ς  

Υπηρεσ ίες .  ∆ηλαδή  φοβάµαι  ότι  ακούν ε  για  κάποιους  δείκ τες  ΑΕΠ  ή  κάποια  

προβλήµατα  σε  κοινων ικό  επίπεδο ,  αλλά  δεν  έχουν  κατανοήσει  τ ί  σηµαίνε ι  

να  ζε ι  κάποιος  µε  τον  µισθό  των  700 ευρώ  όταν  το  κόστος  ζωής  είνα ι  πολύ  

υψηλό .  Σας  λέω  ένα  παράδειγµα ,  γιατί  κάνουν  συγκρίσει ς  συνήθως  µεταξύ  

µισθών ,  και  σου  λέει  700 ευρώ ,  ναι ,  αλλά  στη  Γερµανία  µπορεί  να  ζήσε ι  

κάποιος  µε  400 ευρώ .  Αλλά  δεν  έχε ι  υπόψη  ότι  οι  κο ινωνικές  υποδοµές  
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που  υπάρχουν  στη  Γερµανία  δεν  υπάρχουν  στην  Ελλάδα .  ∆εν  υπάρχε ι  το  

σύστηµα  υγείας ,  ε ιδικά  στα  νησ ιά ,  δεν  υπάρχουν  τα  επιδόµατα ,  δεν  

υπάρχουν  συγκο ινων ίες  και  όλα  αυτά  τα  πράγµατα .  

 Άρα  πρέπει  τη  δικι ά  µας  ε ικόνα  να  δώσουµε  µε  στο ιχεία  κα ι  µε  

πίνακες  και  µε  παρεµβάσεις .  

 Επίσης  ακόµα  και  τώρα  συζητ ι έται  ένα  σηµαντικό  εργαλεί ο ,  το  

εργαλείο ,  όπως  ονοµάζεται ,  κατανοµής  κινδύνου  γ ια  τι ς  χώρες  και  τ ι ς  

Περιφέρε ι ες  ο ι  οποίες  αν τιµετωπίζουν  δηµοσιονοµικά  προβλήµατα  και  πώς  

θα  εφαρµοστε ί  αυτό  στις  χώρες  που  εντάσσον τα ι  στον  µηχαν ισµό  

δηµοσιονοµικής  σταθερότητας .  Γίν εται  µια  συζήτηση  στο  πλαίσιο  της  

Επιτροπής  περιφερε ιακής  ανάπτυξης  και  µάλιστα  µε  µια  συναδέλφισσα  από  

τους  "Πράσινους"  θα  καταθέσουµε  τροποποιήσεις  έτσι  ώστε  αυτά  τα  

εργαλεία  να  επικεντρωθούν  κυρίως  σε  έργα  κα ι  προγράµµατα  που  

δηµιουργούν  θέσεις  εργασ ίας  σε  τοπικό  επ ίπεδο  κα ι  εν ισχύουν  την  τοπική  

οι κονοµία  και  όχι  αφηρηµένα  σε  κάθε  ε ίδους  πρόγραµµα .  Όπως  θα  ξέρετε ,  

γ ια  παράδειγµα ,  η  χώρα  µας  έχε ι  πάρει  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση  και  έχουν  

συµφωνήσει  5  από  τα  15  δισ .  ευρώ  του  ΕΣΠΑ να  πάνε  για  τους  

αυ τοκινητοδρόµους  και  το  1,5  δισ .  ευρώ  επ ί  πλέον  να  είναι  ένα  εργαλείο  

εγγύησης  για  να  µπορούν  να  προχωρήσουν  τα  έργα .  Αλλά  ήδη  µε  αυτόν  

τον  τρόπο  έχουν  δεσµευ τε ί  τα  6 ,5 δισ .  ευρώ από  τα  15 του  ΕΣΠΑ  στους  

αυ τοκινητοδρόµους  και  προφανώς και  µε  κάποια  άλλα  έργα  µπορεί  να  

δεσµευτούν  οι  υπόλοιποι  πόροι .  

 Θα  έλεγα  ότι  πρέπει  µε  βάση  όλα  αυτά  που  είπαµε  και  πιο  πριν  κα ι  η  

Περιφερε ιακή  Αρχή  και  το  Περ ιφερε ιακό  Συµβούλιο  να  επεξεργαστούµε  ένα  

πολύ  συγκεκριµένο  σχέδ ιο  µαζί  µε  τους κο ινων ικούς  κα ι  επαγγελµατ ικούς  

φορείς  για  το  µοντέλο  περιφερειακής  ανάπτυξης ,  µια  πρόταση  

περιφερε ιακής  ανάπτυξης  που  θέλουµε  να  ισχύσει  για  την  επόµενη  περίοδο  

2014-2020 που  θα  έχε ι  τρε ι ς  πυλώνες .  ∆εν  θα  είναι  απλώς  ένα  σχέδιο  που  

θα  έχε ι  άπειρους  άξονες ,  αλλά  θα  έχε ι  τρει ς  βασικούς  πυλώνες ,  που  είναι  η  

βιωσιµότητα ,  η  συνοχή  και  η  απασχόληση .  

 Αυτό  ε ίναι  πάρα  πολύ  σηµαντ ικό  γιατί  όπως  είπαµε  και  πιο  πριν ,  

δροµολογούν ται  ήδη  µετά  το  τέλος  του  2012 που  θα  έχουν  καταλήξει  στις  

πολι τι κές  κα ι  στα  ταµεία ,  θα  δροµολογηθούν  οι  εταιρικές  συµβάσεις .  Εµείς  

θέλουµε  και  πράγµατι  συµφωνούµε  µε  αυτή  την  πρόταση  που  και  στο  

κείµενο  του  Περιφερε ιάρχη  αναφέρον ται ,  οι  συµβάσεις  πλέον ,  τα  

Par tnership  cont racts,  να  ε ίναι  µεταξύ  Περιφερειών  και  Ευρωπαϊκής  

Ένωσης .  

 Είναι  µια  συζήτηση  στην  οποίαν  όµως  πρέπει  και  εµείς  να  

παρέµβουµε  εν εργά ,  δηλαδή  δεν  πρέπει  να  γίνον τα ι  από  την  κεν τρική  

διοίκηση  χωρίς  τι ς  Περιφέρει ες .  Αυτό  ε ίναι  κάτι  που  ε ίνα ι  πάρα  πολύ  

σηµαντικό  αλλά  κα ι  ταυτόχρονα  θα  πρέπει  να  αφοµοιώσουµε  όλοι  τη  

συζήτηση  για  τα  διάφορα  ταµεία  και  τους  οργαν ισµούς  έτσι  ώστε  να  

ξέρουµε  για  την  αλι εία  τί  προσπαθούµε  να  αφοµοιώσουµε  από  το  
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Ευρωπαϊκό  ταµε ίο  αλι είας  κα ι  θαλάσσιας  πολι τ ικής ,  για  το  ταµείο  συνοχής ,  

το  Ευρωπαϊκό  κοινωνικό  ταµε ίο ,  το  Ευρωπαϊκό  ταµείο  περιφερε ιακής  

ανάπτυξης  και  µε  ποια  εργαλε ία  µπορούµε  να  µπούµε  εµε ίς  µέσα ,  πέρα  

από  τη  γενική  κατάταξη  των  Περιφερειών  µε  βάση  αυτά  που  ξέρουµε  ότι  

ε ίναι  δύσκολο  να  αλλάξουµε .  Αλλά  σε  καθένα  από  αυ τά  σίγουρα  θα  

υπάρξουν  δυνατότητες  αξιοποίησης πόρων .  

 Αναφέρω  µερικά  παραδείγµατα .  Για  παράδειγµα ,  η  συζήτηση  που  

έγιν ε  το  προηγούµενο  διάστηµα  σε  Ευρωπαϊκό  επίπεδο  και  στο  Ευρωπαϊκό  

Κοινοβούλ ιο  µε  µια  ανακοίνωση  του  Μπαρόζο  . . .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Σας  παρακαλώ  να  ολοκληρώσετε .  

Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ :  

Ναι ,  θα  ολοκληρώσω .  Ήταν  µια  συζήτηση  που  αφορούσε  την  απασχόληση  

των  νέων  κα ι  την  στροφή  αδιάθετων  πόρων  που  υπάρχουν  στα  

διαρθρωτικά  ταµε ία  και  στο  ταµείο  συνοχής  αλλά  και  σε  κάθε  χώρα  προς  

την  επένδυση  γ ια  τη  δηµιουργία  θέσεων  εργασίας  στους  ν έους .  Μάλιστα  ο  

Επίτροπος  Hahn στο  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο  και  σε  δικ ιά  µου  ερώτηση  

που  έκανα  είπε  ότ ι  µέσα  στις αρχές  του  Μάρτη  θα  συζητήσει  µε  τ ι ς χώρες ,  

τ ι ς  οκτώ  χώρες  που  αν τιµετωπίζουν  τα  µεγαλύ τερα  προβλήµατα  για  το  

σχέδιο  κάθε  χώρας  για  την  απασχόληση  των  νέων .  

 Στη  δικ ιά  µας  χώρα  περίπου  εκτ ιµώ  ότ ι  ε ίναι  γύρω στα  4 ,3 δισ .  ευρώ  

τα  χρήµατα  που  θα  αντιστοιχούν  για  να  πάνε  στην  απασχόληση  νέων .  Αφ '  

ενός  αυτό  δεν  πρέπει  να  γίνε ι  από  την  κεντρ ική  κυβέρνηση  κα ι  µόνο ,  κα ι  

αφ '  ετέρου  πρέπει  να  υπάρχε ι  σχέδιο ,  γιατί  πολλές  φορές  έχουµε  πάρει  

χρήµατα ,  ακόµα  και  τώρα  το  ταµε ίο  συνοχής ,  µάλλον  το  Ευρωπαϊκό  

κο ινωνικό  ταµείο  έχε ι  χρήµατα ,  τα  οποία  δεν  δηµιουργούν  απασχόληση .  

Ήταν  και  το  πρωί  το  σεµ ινάριο ,  που  ήθελα  να  το  πω ,  αλλά  δεν  µπόρεσα  να  

το  πω .  Κάνουµε  συνέχεια  σεµινάρια ,  µελέτες  κ .λπ .  και  απασχόληση  δεν  

δηµιουργεί ται .  ∆ηλαδή  το  Ευρωπαϊκό  κοινων ικό  ταµείο  έχε ι  περίπου  2  δισ .  

ευρώ  για  την  απασχόληση  των  ν έων  και  τελικά  όλο  αυτό  γίνεται  σεµινάρια  

κα ι  σεµινάρια  κα ι  φυλλάδια  και  µελέτες  κ .λπ . .  Μα  αυτό  δεν  έχε ι  αποτέλεσµα  

κα ι  αν  προστεθούν  και  άλλα  4  δισ .  ευρώ  κα ι  γίν ει  πάλι  µε  τον  ί διο  τρόπο ,  

πάλι  δεν  θα  προκύψει  κανένα  αποτέλεσµα .  

 Άρα  τα  χρήµατα  από  αυτές  τι ς  ενέργει ες ,  και  πρέπει  εκεί  να  

δουλέψουµε  πολύ  µε  τον  Επίτροπο  περιφερειακής  ανάπτυξης  κα ι  να  

δε ί ξουµε  τουλάχιστον  σαν  Περιφέρεια ,  έχουµε  στρατηγική ,  να  πάνε  

πραγµατικά  σε  εν ίσχυση  δράσεων  των  ν έων  πάνω  σε  ένα  συγκεκριµένο  

σχέδιο .  ∆ηλαδή  να  φτ ιάξουµε  το  σχέδιο  περιφερε ιακής ανάπτυξης  

τουλάχιστον  όσο  µπορούµε  στο  άµεσο  µέλλον  για  τα  επόµενα  δύο  χρόνια ,  

οι  αι τήσεις  θα  είναι  µέσα  στο  2012 κυρίως ,  άρα  πρέπει  να  

προετοιµαστούµε  εγκα ίρως  και  να  αξιοποιήσουµε  αυτούς  τους  πόρους .  

 ∆εύτερον ,  επειδή  οργανώνουµε  δύο  δραστηριότητες  στο  

Ευρωκοινοβούλιο  σαν  Ευρωβουλευτής ,  το  ένα  αφορά  τι ς  συµµετοχικές  
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ετα ιρεί ες  παραγωγής  ενέργε ιας  από  ανανεώσιµες  πηγές ,  θα  είναι  εκε ί  

εκπρόσωποι  από  τ ι ς ∆ι ευθύνσεις  περιφερε ιακής  ανάπτυ ξης  και  ενέργει ας ,  

ε ίναι  Πέµπτη  αυτή  η  Ηµερ ίδα  στο  Ευρωκοινοβούλιο ,  κα ι  από  την  ∆ιεύθυνση  

Ενέργε ιας ,  αλλά  θα  ε ίναι  κα ι  από  την  Ευρωπαϊκή  Τράπεζα  Επενδύσεων  κα ι  

από  συνεταιριστι κές  Τράπεζες  της  Γερµαν ίας  που  ειδικεύονται  σε  

χρηµατοδότηση  τέτο ιων  δραστηρι οτήτων .  Θυµάστε  που  το  αποφασίσαµε  

σαν  Περιφερε ιακό  Συµβούλιο  κα ι  είπαµε  να  συγκροτήσουµε  και  Επιτροπή  

που  θα  ε ισάγε ι  ένα  τέτοιο  σχέδιο  κα ι  θα  έχουµε  και  καλά  παραδείγµατα  

από  4  χώρες ,  από  την  Αυστρία ,  από  τη  Γερµανία ,  από  το  Βέλγιο  και  από  τη  

∆αν ία ,  πώς  πράγµατι  αυτά  που  λέµε  εδώ  πέρα  δεν  ε ίνα ι  λόγια  του  αέρα  ή  

οραµατισµοί  αλλά  λει τουργούν  και  έχουν  σηµαντικά  οφέλη  για  τι ς  τοπικές  

κο ινωνίες ,  τους  ∆ήµους  κ.λπ . .  

 Νοµίζω  ότ ι  ο  Βασίλης  ο  Μαργάρας  θα  είνα ι  στις  Βρυξέλλες  εκείνη  την  

περίοδο ,  θα  έρθουν  κα ι  εκπρόσωποι  από  άλλες  Περιφέρε ι ες ,  ίσως υπάρχει  

ακόµα  καιρός .  Η  επιστολή  ίσως  κάπου  χάθηκε  στην  Περιφέρε ια  εδώ  πέρα ,  

πάν τως  δεν  έχε ι  άλλη  επίσηµη  συµµετοχή .  Πάντως  ακόµα  και  τώρα  µπορεί  

να  κλειστε ί  κάποια  συµµετοχή .  Ίσως  θα  ε ίχε  ενδιαφέρον  γιατί  την  Πέµπτη  

το  πρωί  πριν  την  Ηµερίδα  γίν ετα ι  και  η  διαβούλευση  µε  κο ινων ικούς  

ετα ίρους  από  όλη  την  Ευρώπη  πάνω  στα  θέµατα  των  ταµε ίων  συνοχής  και  

των  διαρθρωτικών  ταµείων .  Είναι  την  Πέµπτη  το  πρωί  αυτό  και  θα  είναι  23  

ετα ίροι ,  23  φορείς  από  διάφορες  Ευρωπαϊκές  χώρες  κα ι  γίνετα ι  στο  πλαίσιο  

της  δουλε ιάς  που  κάνουµε  στην  Ευρωπαϊκή  πολ ι τι κή  ανάπτυξης.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Παρακαλώ  πολύ  ολοκληρώστε .  

Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ :  

Ναι .  Ναι .  Κλείνω  µε  ένα  συγκεκριµένο  θέµα .  Το  θέµα  των  ναυπηγείων ,  για  

παράδειγµα .  Η  ∆αν ία  χρησιµοποίησε  πόρους ,  γιατί  αναφέρθηκε  πιο  πριν ,  

από  το  Ευρωπαϊκό  ταµείο  προσαρµογής  στην  παγκοσµιοποί ηση .  Η  ∆αν ία  

ε ίναι  µία  χώρα  η  οποία  αξιοποίησε  γ ια  500 εργαζόµενους  στα  ναυπηγεία  

τους  πόρους  του  ταµείου  αυτού  και  τρέχε ι  τώρα  η  χρηµατοδότηση ,  το  οποίο  

έχε ι  συνολικά  500 εκατ .  ευρώ ,  η  Ελλάδα  το  χρησιµοποίησε  µόνο  για  το  

L IDL που  απολύθηκαν  οι  εργαζόµενοι .  Θα  µπορούσαµε  κάλλιστα  να  

αξιοποιήσουµε  τέτο ια ,  γιατί  η  παγκοσµιοποί ηση  ειδ ικά  σε  τοµείς  όπως  είναι  

η  ναυπηγοεπισκευαστική  ζώνη  έχει  τεράστι ες  επιπτώσεις ,  άρα  πρέπει  να  

έχουµε  µια  πιο  αποτελεσµατική  παρέµβαση .  

 Το  Σάββατο  οργανώνω  µαζί  µε  τα  τρία  Επιµελητήρια ,  είναι  

πρόσκληση  κα ι  προς  την  Περιφέρεια  κα ι  προς  τους  περ ιφερε ιακούς  

συµβούλους  να  έρθουν  στην  Ηµερί δα  που  κάνουµε  στον  Πειραιά  για  τα  

θέµατα  της  ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης  και  τη  δυνατό τητα  να  

αξιοποιήσουµε  τέτοια  εργαλεία  και  αυτό  θα  ε ίναι  µια  προετο ιµασία  κα ι  το  

Περιφερε ιακό  Συµβούλιο  µπορεί  να  το  συστήσουµε  σε  ένα  διήµερο  που  

κάνουµε  στις  Βρυξέλλες  κα ι  µε  άλλες  χώρες ,  πάνω  ακριβώς  στα  

παραδείγµατα  άλλων  ναυπηγε ίων  κα ι  πώς  µπορούµε  να  στραφούµε  σε  πιο  
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πράσιν ες  κατασκευές  τόσο  όσον  αφορά  σκάφη ,  διότι  κο ι τάξτε ,  µόλις  

πρόσφατα  η  Επιτροπή  περιβάλλοντος  υ ιοθέτησε  µια  καινούργια  στρατηγική  

γ ια  τι ς  εκποµπές  διοξε ιδίου  του  θε ίου  από  τα  σκάφη .  

 Εάν  εµείς  λοιπόν  πατήσουµε  εκεί  κα ι  πούµε  ότ ι  θα  κατασκευάζουµε  

σκάφη  όχι  απλώς  που  συνδέουν  τα  νησιά ,  αλλά  που  πετυχα ίνουν  τους  

στόχους ,  θα  είναι  σηµαν τικό .  Η  Ελλην ική  στρατηγική  ήταν  αντίθετη  όµως.  

Είπε  απλώς  δώστε  µας  παράταση .  Ενώ έπρεπε  να  ζητήσει  βελτίωση  των  

περιβαλλοντ ικών  επ ιδόσεων  µε  εν ίσχυση  του  τοµέα  του  

ναυπηγοεπισκευαστικού  κλάδου  για  να  πετύχουµε  παρόµοια  σκάφη .  

 ∆ηλαδή  εννοώ  ότι  υπάρχουν  πολλά  πράγµατα  που  µπορούµε  να  

κάνουµε  σαν  Περιφέρεια ,  ακόµα  και  όταν  το  κεντρικό  κράτος  καταρρέε ι ,  

αλλά  θέλουµε  καλύτερη ,  πιστεύω ,  περισσότερη  και  καλύ τερο  οργάνωση  και  

σαν  Περιφερειακό  Συµβούλιο  να  δηµιουργήσουµε  µια  Επιτροπή  που  να  

ασχολε ί τα ι  συστηµατικά  και  να  προωθώ  κι  εγώ  ενηµέρωση  αλλά  να  µπορεί  

να  υπάρχει  και  µια  συστηµατική  διαβούλευση ,  και  η  Περιφέρεια  να  

δηµιουργήσει  µια  δοµή  που  θα  µπορεί  να  παρακολουθήσει  όλη  αυτή  τη  

συζήτηση  που  γίνεται  σε  Ευρωπαϊκό  επ ίπεδο .  

 Ευχαριστώ πολύ .  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ :  

Νίκο ,  όµως  το  ναυπηγείο  της  ∆ανίας ,  είνα ι  σήµερα  ένα  ναυπηγε ίο  

σύγχρονων  τεχνολογιών  στον  τοµέα  της  αιολικής ενέργειας ,  έτσι ;  

Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ :  

Βεβαίως ,  µα  υπάρχουν  αυτές  οι  δυνατό τητες .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε ,  κύρι ε  Χρυσόγελε  για  την  ενηµέρωση ,  για  την  τοποθέτησή  

σας .  Τον  λόγο  έχει  ζητήσει  ο  Αν τιπεριφερε ιάρχης  ο  κύριος Χατζηδ ιάκος .  

Κος ΧΑΤΖΗ∆ΙΑΚΟΣ :  

Ευχαριστώ,  κύρι ε  Πρόεδρε .  Απλώς σίγουρα  δεν  θα  µπορούσε  να  

διαφωνήσει  κανε ίς και  µε  την  αρχική  τοποθέτηση  του  κ .  Περιφερειάρχη ,  

όσο  και  των  συναδέλφων  όσον  αφορά  τους  προβληµατισµούς  κα ι  τους 

στόχους  και  τον  τρόπο  επ ιδίωξης  της  στρατηγικής  γ ια  την  "Ευρώπη  2020". 

 Θα  ήθελα  µε  δύο  λόγια  µόνο  να  προσθέσω  κάποιες  σκέψεις ,  επειδή  

συµπτωµατι κά  έτυχε  την  περίοδο  στις  αρχές  του  προηγούµενου  χρόνου ,  

κωλυοµένου  τότε  του  Περιφερε ιάρχη ,  να  συµµετέχω  στην  πρώτη  

διαβούλευση  που  ε ίχε  κάνε ι  το  Υπουργείο  Οικονοµι κών  τότε  µε  τ ι ς  ν έες  

αιρετές  Περ ιφέρε ι ες ,  τους  εκπροσώπους ,  και  οµολογουµένως  όσα  τέθηκαν  

σήµερα ,  τέθηκαν  αρχικά  και  σ '  εκείν η  την  διαβούλευση .  

 Θα  έρθω  λο ιπόν  για  να  δω από  το  τότε  µέχρι  σήµερα  τί  έχε ι  

προχωρήσει  και  πώς  µπορούν  αυτά  να  τα ιριάξουν  µε  τ ι ς  ι διαι τερότη τες  της  

δι κής  µας  Περιφέρειας .  

 Θα  ε ίδατε  στην  εισήγηση  του  Περιφερειάρχη  ότι  αναφέρθηκε  ότι  η  

"Ευρώπη  2020" ε ίνα ι  η  στρατηγική  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης για  την  

προώθηση  της  έξυπνης,  βιώσιµης και  χωρίς  αποκλε ισµούς  ανάπτυξης .  Στα  
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αρχικά  σχέδ ια  κα ι  στις  προτεραιότητες  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  µπήκαν  5  

στόχο ι  για  την  υλοποίηση  αυτών  των  αξόνων .  

 Ο  ένας  ήταν  στην  απασχόληση ,  και  θέλω  να  τα  απλουστεύσω ,  

απασχόληση ,  να  απασχολεί ται  το  75% του  πληθυσµού  ηλικ ίας  20  έως  64 

ετών .  Κρατήστε  το .  

 Καινοτοµία .  Να  επενδύετα ι  σε  έρευνα  κα ι  ανάπτυξη  το  3% του  ΑΕΠ  

της  Ευρωπαϊκής Ένωσης .  Μπορεί .  

 Κλ ιµατική  αλλαγή .  Το  γνωστό  σε  όλους µας  κλιµατ ικο ί ,  εν εργειακοί  

στόχο ι  20-20-20 µε  την  αντίστοιχη  µείωση  των  εκποµπών  στο  30%,  εφ '  

όσον  υπάρξουν  οι  κατάλληλες  συνθήκες .  

 Εκπαίδευση .  Να  πέσει  κάτω  από  το  10% το  ποσοστό  των  µαθητών  

που  εγκαταλείπουν  πρόωρα  το  σχολείο  και  να  έχε ι  ολοκληρώσει  την  

τρι τοβάθµια  ή  ισοδύναµη  εκπαίδευση  τουλάχιστον  το  40% των  ατόµων  

ηλ ικ ίας  30  έως  34 ετών .  

 Και  τέλος ,  η  φτώχεια .  Να  µειωθεί  η  φτώχεια  µέσα  της  εξάλε ιψης  του  

κ ινδύνου  της  φτώχειας  ή  του  αποκλεισµού  για  τουλάχιστον  20.000 .000 

ανθρώπους .  

 Αυτοί  ε ίναι  οι  στόχοι  λοιπόν  σχετ ικά  µε  το  "Ευρώπη  2020 ".  

 Εµάς  µας  προβληµατί ζει  κάπο ιο  άλλο  θέµα  όµως .  Το  θέµα  της  

εδαφικής  συνοχής ,  της  ιδιαι τερότη τας  της  νησ ιωτ ικότητας .  ∆εν  θα  

αµφισβητήσει  κανένας  όσα  είπαµε  προηγουµένως ,  της  ι διαι τερό τητας  της  

Περιφέρε ιας  ότ ι  3  νησιά  δηµιουργούν  το  µεγάλο  ΑΕΠ .   

 Και  έρχοµαι  σε  κάποιες  προτάσεις .  Οι  στόχοι  στρατηγικής  θα  πρέπει  

να  ε ίναι  ρεαλιστ ικοί ,  το  είπαν  κα ι  προηγουµένως  οι  οµιλητές .  Ευέλ ικτο ι ,  

προκειµένου  να  ανταποκρίνονται  τόσο  στι ς  ανάγκες  της  Ευρωπαϊκής  

Ένωσης  όσον  αφορά  αυτούς  τους  5  στόχους,  αλλά  να  λαµβάνονται  υπόψη  

κα ι  οι  εδαφικές  διαφορές  και  ι διαι τερό τητες .  

 Στόχος  λοιπόν ,  σκοπός  µας,  ε ίνα ι  πέρα  από  την  προώθηση  αυτών  

των  στόχων  των  5  που  έχουν  να  κάνουν  µε  την  "Ευρώπη  2020" η  

προώθηση  της  εδαφικής  συνοχής  και  ο  συντονισµός ,  θα  έλεγα  η  όσµωση  

καλύτερα ,  µεταξύ  των  στόχων  ανάπτυξης  και  συνοχής .  

 Με  ποιον  τρόπο  µπορούµε  να  συµµετέχουµε ;  Έβαλε  τον  

προβληµατισµό  ο  συνάδελφος  ο  Αντώνης  προηγουµένως  στη  διαβούλευση .  

Ποιος  κάνε ι  τη  διαβούλευση ;  Αναφέρεται  στην  εισήγηση  του  Περιφερειάρχη  

ένα  κοµβικό  σηµείο ,  µία  έκφραση :  Η  πολυεπίπεδη  διακυβέρνηση .  Το  ε ίπε  ο  

κύριος  Χρυσόγελος προηγουµένως ,  ότι  λαµβάνετα ι  υπ '  όψιν  στη  

διαβούλευση ,  στα  αρµόδια  όργανα  πλέον ,  µέσα  στα  πλαίσια  αυτά  της  

πολυεπίπεδης  διακυβέρνησης ,  η  δ ιαβούλευση ,  ο  ρόλος  των  Περιφερειών ,  ο  

ρόλος  των  ΟΤΑ  κα ι  πέραν  των  όσων  ε ίπαµε ,  εί τε  των  προσωπικών  

διασυνδέσεων  εί τε  της  συµµετοχής  µας  στις  αντίστο ιχες  ενώσεις ,  και  η  

συµµετοχή  της  Περιφέρειας  ή  αν  θέλετε  των  Περιφερειών  στην  αντίστοι χη  

Επιτροπή  Περιφερειών .  
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 Θα  πρότε ινα ,  κύρι ε  Περιφερειάρχα ,  αν  και  η  νησιωτικότητα  

αναφέρετα ι  σε  τρε ι ς  Περ ιφέρε ι ες  από  τ ι ς  13 , µήπως  θα  µπορούσαµε  κι  

εµείς  από  την  Ένωση  Περιφερειών  να  δηµιουργήσουµε  την  αντ ίστοιχη  

Επιτροπή  η  οποία  θα  δ ιαβουλεύετα ι  µε  τα  κεν τρι κά  όργανα  όσον  αφορά  την  

προώθηση  των  στρατηγικών .  

 Θα  κλε ίσω  µε  ένα  άλλο  προβληµατισµό  κα ι  θα  κάνω ,  όχι  θα  κάνω ,  

δεν  είναι  δικές  µου ,  έχουν  αναδειχθε ί  κάποιες  προτάσεις  όσον  αφορά  τους  

δε ίκτες .  Είναι  δεδοµένο ,  κυρί ες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  είναι  δεδοµένο  

κύρι ε  Χρυσόγελε ,  κα ι  αυτό  µας  το  ανακοίνωσαν  από  πέρυσ ι ,  υπάρχε ι  

κανον ισµός  που  πρέπει  να  λάβουµε  τα  στο ιχεία  της  Eurostat  του  2007-

2008, είµαστε  στο  2012-2013,  µελετάµε  το  2014-2020 µε  στοιχε ία  του  

2007-2008.  Μέσα  όµως  σε  δύο  χρόν ια ,  τουλάχιστον  για  τη  χώρα  µας  και  

όχ ι  µόνο ,  και  για  την  Πορτογαλία ,  και  για  την  Ισπαν ία ,  έχουν  επέλθε ι  

κατακλυσµιαί ες  αλλαγές .  Πραγµατικά  µόνο  ο  κατακλυσµός  του  Νώε  δεν  έχε ι  

συµβεί .  ∆εν  µπορεί  να  αλλάξε ι ,  είναι  κανον ισµός .  

 Εκεί  µπαίνει  ένα  άλλο  θέµα  τ ί  θα  συζητήσουµε ,  τί  θα  προτε ίνουµε  

πέραν  του  ΑΕΠ .  Και  πέρνα  του  ΑΕΠ  κα ι  πρέπει  να  το  δε ί τε  αφού  

κατο ικοεδρεύ ετε  στις  Βρυξέλλες  κα ι  ε ίστε  µέλος  της  Επιτροπής,  έγιν ε  µια  

διαβούλευση  τον  Μάρτ ιο  –  Απρίλιο  του  2010 στην  έκθεση  και  υπάρχε ι  µια  

αν τίστοιχη  έκθεση  από  την  Επιτροπή  των  Περιφερε ιών .  Η  έκθεση  

δηµοσιεύτηκε  τον  Ιούν ιο  του  2010 και  αναφέρετα ι  στους προτε ινόµενους  

δε ίκτες  γ ια  τη  στρατηγική  της  Ευρώπης  2020,  αυτό  που  αναφέρατε  

προηγουµένως,  κύρι ε  συνάδελφε ,  κύρι ε  Συρµαλένιο .  

 Απασχόληση .  ∆είκτες  απασχόλησης .  ∆είκτες  απασχόλησης γυνα ικών  

κα ι  νέων ,  εργατ ικού  δυναµικού ,  σε  κάθε  Περιφέρε ια .  ∆είκτης  απασχόλησης  

µόνιµων  µεταναστών  και  αντίκ τυπος  στο  ΑΕΠ .  Ελλάδα  των  10 .000 .000,  

επ ίσηµα  στο ιχεία  1 .500.000 µετανάστες ,  εργαζόµενοι  µετανάστες ,  όχι  

κατο ικούν τες  ενδεχοµένως  στην  ύπαιθρο  ή  στα  χωριά .  

 Αριθµός  ν έων  ατόµων  χωρίς  εκπαίδευση ,  δείκτες  µακροχρόν ια  

ανέργων .  Για  την  έρευνα ,  την  ανάπτυξη  και  την  καινο τοµ ία  προτείν ονται  

δε ίκτες  γ ια  καινο τοµ ί ες ,  ενδει κτι κά  το  αναφέρω  και  θα  τους  καταθέσω  στα  

πρακτικά ,  σε  επ ίπεδο  προϊόν των  διαδικασίας,  ποσοστό  νοικοκυριών ,  

επ ιχειρηµατ ιών ,  µε  ευρυζων ική  πρόσβαση  στο  διαδίκτυο ,  δε ίκτες  στο  

περιβάλλον ,  ανάκτηση  υλικών ,  ποσότητα  ανακυκλωµένων  υλικών ,  τί  έχουµε  

κα ι  τί  δεν  έχουµε  στην  Περιφέρει ά  µας .  

 Αν  λοιπόν  στην  εκπαίδευση ,  πόσο  ποσοστό  φοι τητών  ανά  ηλικιακή  

βαθµίδα ,  αριθµός  ατόµων  µε  διδακτορικό ,  πρόοδος  στη  µείωση  του  

αναλφαβητισµού  και  ούτω  καθ '  εξής ,  στον  κοινωνικό  τοµέα  τα  προβλήµατα  

που  έχουµε ,  δείκτες  για  την  ι ατροφαρµακευ τική  κάλυψη ,  το  προσδόκ ιµο  

ζωής ,  άλλοι  δείκ τες  σε  επ ίπεδο  επενδύσεων ,  παραγωγικότητα  κ .λπ . .  

 Είναι  λοιπόν  µία  γκάµα  που  ήδη  έχουν  επεξεργαστε ί  στην  Επιτροπή  

των  Περιφερειών .  Να  εγκύψουµε  πάνω  σ '  αυ τούς  τους  δείκτες  να  δούµε  την  

ι δ ια ι τερότητα  της  Περιφέρειάς  µας ,  να  τους  επεξεργαστούµε  κα ι  να  δούµε  
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µαζί  µε  όλους  τους  άλλους  που  θα  συµπράξουν  σ '  αυ τή  τη  διαβούλευση  τί  

µπορούµε  να  προωθήσουµε ,  γιατί  ούτως  ή  άλλως τα  στο ιχεία  της  Eu rosta t  

του  2007 ή  του  2008 δεν  µπορούµε  να  τα  καταπολεµήσουµε  αλλιώς .  

 Και  κλείνω  λέγοντας  ότι  η  πολι τ ι κή  συνοχής  παρέχει  το  απαραί τητο  

επενδυτικό  πλαίσιο  και  τον  µηχανισµό  εφαρµογής  για  την  υλοποίηση  των  

στόχων  της  Ευρώπης  2020.  Οι  δύο  πολι τ ικές ,  πολι τι κή  συνοχής  κα ι  

Ευρώπη  2020 δεν  αλληλοαποκλείοντα ι  αλλά  η  µία  συµπληρώνει  την  άλλη ,  

οι  στόχοι  της  πολι τι κής  συνοχής σχετ ικά  µε  τη  σύγκλιση ,  την  

αν ταγων ιστικότητα  των  Περιφερειών ,  την  απασχόληση  κα ι  την  Ευρωπαϊκή  

εδαφική  συνεργασία  καθώς  και  οι  σχετικές  δράσεις  για  την  υλοποίησή  τους  

συνάδουν  απόλυτα  µε  τ ι ς  προτεραιό τητες  της  στρατηγικής  "Ευρώπη  2020".  

Κλείνω  εδώ .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ :  

Ευχαριστούµε  τον  κ .  Αν τιπεριφερε ιάρχη .  Τον  λόγο  έχε ι  ο  

Αν τιπεριφερε ιάρχης  ο  κύριος  Πουσσαίος.  

Κος ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ :  

Από  τι ς  πρώτες  συνεδριάσε ις  του  Περιφερειακού  Συµβουλίου  θυµάµαι  ότι  

ε ίχε  τεθεί  µε  έµφαση  η  αναγκαιότητα  προετο ιµασίας  από  όλες  τι ς  πλευρές ,  

από  όλες  τι ς  παρατάξει ς ,  προτάσεων  που  έχουν  να  κάνουν  µε  τον  

σχεδιασµό  τον  συγκεκριµένο ,  δηλαδή  της  περιόδου  2014 –  2020.  Ήταν  

περίπου  ένα  χρόνο  πριν  αυτή  η  πρόταση  που  πραγµατικά  σήµερα  θα  

περίµενα  να  είχαµε  µία  πιο  τεκµηριωµένη  θέση ,  µε  αφορµή  αυτό  το  

πλαίσ ιο -πρόταση  που  κατα τέθηκε  από  την  ει σήγηση  που  ακούστηκε  από  

τον  Περιφερε ιάρχη .  

 Και  το  λέω  αυτό  για  να  µπορέσουµε  µε  κάθε  τρόπο  όλοι  µας  να  

συµβάλουµε  και  να  µην  περιοριστούµε  µόνο  σε  µία  κρι τι κή  η  οποία  φυσικά  

ε ίναι  γόνιµη ,  αποδεκτή ,  επιβάλλεται ,  αλλά  στην  κρίσιµη  αυ τή  περ ίοδο  που  

βρ ισκόµαστε  αυτό  που  έχει  ανάγκη  η  Περιφέρεια ,  ο  τόπος ,  είναι  µία  

συγκροτηµένη  πρόταση ,  ι διαί τερα  σε  ένα  τέτο ιο  περιβάλλον  αν ταγων ιστικό  

που  όλοι  καταλαβα ίνουµε  πως  σ '  αυτή  τη  διεκδίκηση  αυτών  των  πόρων  θα  

τεθούν  θέµατα  από  Περ ιφέρε ι ες  οι  οποίες  έχουν  µια  µεγαλύτερη  ωριµότητα  

κα ι  έναν  άλλον  βηµατισµό  από  αυτόν  που  διαθέτουµε  εµε ίς.  

 Γ ια  παράδειγµα ,  όλες  αυ τές  οι  µελέτες  που  στο  παρελθόν  έχουν  

εκπονηθεί ,  άλλες  οι  οποίες  εκπονούνται  κα ι  άλλες  οι  οποίες  πρόκει ται  να  

ανατεθούν  –  δεν  θέλω  να  µακρηγορήσω  σ '  αυτό  –  µόνον  µία  θα  θυµίσω ,  

αν τίστοιχα  την  µελέτη  που  είχε  εκπονήσει  η  Τοπική  Ένωση  ∆ήµων  και  

Κοινοτήτων  Κυκλάδων  κατά  την  περίοδο  που  είχαµε  το  πρόβληµα  για  την  

κατάταξή  µας  στον  στόχο  2 .  

 Αυτή  µελέτη  που  την  εί χε  εκπονήσει  η  ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ ,  φυσικά  θα  

πρέπει  να  ληφθεί  υπ '  όψιν .  Όλη  η  βάση  δεδοµένων  που  έχουµε  ξεκινήσει  

να  εξασφαλίσουµε ,  δηλαδή  τί ,  να  αποτυπώσουµε  πραγµατικά  το  τ ί  διαθέτε ι  

το  Νότιο  Αιγα ίο  από  πλευράς  υποδοµών .  ∆εν  είναι  µόνο  τα  στοιχεία  αυτά  

που  αφορούν  τα  διάφορα  προγράµµατα  και  χρηµατοδοτούν ται  διάφορα  
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έργα ,  αλλά  µε  αυτόν  τον  τρόπο  θα  µπορέσουµε  να  τεκµηρ ιώσουµε  πολύ  

καλύτερα  τι ς  θέσε ις  µας .  

 Τις  µελέτες  αυτές  που  αφορούσαν  το  µεταφορικό  έργο ,  επειδή  όλοι  

συζητάµε  και  συγκλίνουµε  στην  άποψη  ότ ι  το  θέµα  της  προσπελασιµότητας  

έχε ι  µεί ζονα  σηµασία ,  θα  πρέπει  λοιπόν  να  την  ξαναβγάλουµε  από  τα  

συρτάρια ,  να  την  θέσουµε  υπ '  όψιν  σε  όποιους  έχουν  ξεκινήσει  µια  

επεξεργασ ία  της  πρότασής µας .  

 Σήµερα  παράλληλα  εκπονεί ται  µελέτη  από  το  Πάντειο  Πανεπιστήµιο ,  

αναφέρθηκε ,  η  οποία  φυσικά  θα  είνα ι  σε  κυρίαρχη  θέση .  Η  µελέτη  η  οποία  

έχε ι  ανατεθεί  από  το  Υπουργείο  Ανάπτυξης  για  το  µεταφορικό  ισοδύναµο ,  

που  έχε ι  πάρα  πολύ  µεγάλη  σηµασία ,  και  τα  λέω  αυτά  γιατ ί  και  στο  

παρελθόν  έχω  επ ισηµάνει  την  αναγκα ιότη τα  µιας  Τράπεζας  µελετών  η  

οποία  θα  βρίσκεται  στη  διάθεσή  µας  έτσ ι  ώστε  να  µπορούµε  να  

τεκµηριώνουµε  τον  λόγο  µας .  

 Μέχρι  σήµερα  δεν  το  έχουµε  καταφέρε ι  αυτό  και  βρισκόµαστε  ίσως  σε  

έναν  κυκεώνα  διότ ι  δουλε ι ές  οι  οποίες  έχουν  πληρωθεί  µένουν  δυστυχώς  

αναξιοποίητες .  

 Επισηµαίνω  αυ τά  τα  πράγµατα ,  γιατί ,  συνάδελφοι ,  πιστεύω  ότι  έχουν  

σηµασία  αυτή  την  κρίσιµη  περίοδο  να  µπορέσουµε  να  σταθούµε  στο  ύψος  

των  περιστάσεων .  

 Οι  ι διαι τερότητες  οι  οποίες  παρουσιάζοντα ι  στις  νησιωτικές  περ ιοχές  

ε ίναι  γνωστές ,  όµως  δεν  αναδεικνύονται .  ∆εν  αναδε ικνύεται ,  για  

παράδειγµα ,  η  εποχικό τητα .  Η  εποχικότητα ,  κύρι ε  Πρόεδρε ,  που  έχουµε  

εµείς ,  επειδή  αναφέρθηκε  ως  κυρίαρχο  κρι τήριο  το  πληθυσµιακό ,  για  την  

προγραµµατι ζόµενη  εν ίσχυση  για  τον  πληθυσµό  115.300 ή  και  πάνω ,  ή  

200.000 και  πάνω .  

 Αυτό  εµείς  σε  καµία  περίπτωση  δεν  µπορούµε  να  το  προσεγγίσουµε ,  

αναφέρθηκε  αυ τό  από  τον  Περιφερε ιάρχη ,  αλλά  δεν  µπορεί  καν είς  να  

παραγνωρίσει  την  ανάγκη  που  έχουµε να  καταθέσουµε  την  αύξηση  του  

πληθυσµού  σε  κάθε  νησί ,  συγκεκριµένα  τον  δεκαπλασιασµό  του .  

 Η  Πάρος  ή  η  Μύκονος ,  η  Σαντορίνη ,  το  καλοκα ίρι ,  κα ι  για  µια  

περίοδο  δεν  είναι  µόνο  των  τριών  µηνών  των  καλοκα ιρινών ,  αλλά  είνα ι  και  

γ ια  µια  περίοδο  τουριστική ,  έχουµε  δεκαπλασ ιασµό  κα ι  πάνω  του  

τουρισµού .  Αυτό  δεν  µπορεί  να  το  παραγνωρίσει  κανένας .  

 Άρα  γιατί  µέσα  σ '  αυτούς  τους  δείκτες  να  µην  προσθέσουµε  αυ τούς  

τους  δείκτες  που  αφορούν  τη  νησιωτ ική  Ελλάδα ;  Και  λυπάµαι ,  αλλά  βλέπω  

κα ι  στα  παραδείγµατα  και  στις  αναφορές  που  γίνονται ,  ότι  δεν  

προσεγγ ί ζουµε  πάλι  εµείς  οι  ίδιοι  µε  τον  τρόπο  που  πρέπει  να  

προσεγγ ίσουµε  και  να  υποδεί ξουµε  τη  νησιωτικότητα .  

 Αν τίστοιχες  περιπτώσεις ,  όπως  ανέφερα  πριν  τι ς  Παραδουνάβιες  

χώρες ,  έχουν  βγάλει  ειδικά  προγράµµατα ,  έχουν  πετύχει  ειδ ικά  

προγράµµατα ,  αναδεικνύοντας  τα  ι δια ί τερα  χαρακτηριστικά  τους  και  φυσικά  
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εξυπηρετών τας  µε  αυτόν  τον  τρόπο  τ ι ς  ανάγκες  τ ι ς  οποίες  πρέπει  να  

εξυπηρετήσουν  ως  συγκεκριµένες  περιοχές .  

 ∆εν  θέλω  να  αναφερθώ ,  το  γνωρίζετε  άλλωστε ,  ότι  στις  παράκτι ες  

περιοχές  της  Μεσογε ίου  το  75% των  τουριστών  περνούν  τι ς  διακοπές  τους  

σε  σχέση  µε  τι ς  υπόλοιπες  περιοχές  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης .  Αυτό ,  

αν τιλαµβάν εστε  τι ς  συνέπει ες  κα ι  τι ς  επ ιπτώσεις  που  προκαλούνται  στο  

περιβάλλον .  Και  εδώ  ένα  µεί ζονος  σηµασίας  θέµα ,  του  περιβάλλοντος,  σ '  

αυ τή  τη  διάσταση  πρέπει  να  δώσουµε  εµε ίς  ι διαί τερη  έµφαση ,  γιατί  θα  

πρέπει  να  αναγνωρίσουν  πως  τα  έργα  υποδοµής  τα  οποία  απαι τούνται  δεν  

ε ίναι  για  τον  πληθυσµό  των  10 .000 κατο ί κων  ενός  νησιού ,  αλλά  είνα ι  για  

τον  πληθυσµό  των  150.000 ή  200.000 που  παρουσιάζονται  κατά  την  

καλοκαιρινή  περίοδο .  Άρα  το  αυξηµένο  κόστος  αυτό  το  οποίο  εµε ίς  

προσπαθούµε  να  αι τιολογήσουµε  θα  πρέπει  να  το  υποστηρίξουµε  µε  τρόπο  

πειστικό  και  αυτές  οι  τεκµηριωµένες  θέσε ις  προκύπτουν  από  αυτές  τ ι ς  

µελέτες  τι ς  οποίες  δυστυχώς  δεν  αξιοποιούµε  και  ε ίνα ι  ένα  σοβαρό  

πρόβληµα .  

 Πιστεύω  πως  αυτή  η  περιεκτι κή  δουλειά  δίνε ι  το  πλαίσιο  και  την  

έναρξη  µιας  κουβέν τας  αλλά  κα ι  µας συµµετοχής  από  όλους  µας  και  

ι δ ια ί τερα  φυσικά  µε  τους  κοινων ικούς  ετα ίρους  προκειµένου  µέχρι  το  τέλος  

του  χρόνου ,  γιατί  εκεί  θα  πρέπει  να  έχε ι  ολοκληρωθεί  και  να  έχει  κατατεθεί  

η  όποια  πρόταση ,  να  µπορέσουµε  σε  τακτά  χρον ικά  διαστήµατα  και  µε  µία  

Επιτροπή  όπως  αναφέρθηκε ,  να  παρακολουθήσουµε  όσο  γίνετα ι  από  κοντά  

την  προετο ιµασία  αυτής  της  πρότασης  την  οποίαν  θα  έχουµε  ετο ιµάσει .  

 Με  αφορµή  αυτό  προτείνω  την  εν εργοποίηση  πλέον  του  Γραφείου  

στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση ,  του  Παρατηρητηρίου  το  οποίο  πρέπει  να  υπάρχε ι  

γ ια  να  ε ίναι  ο  σύνδεσµός  µας  µε  τις  όποιες  πολι τι κές  εξελί ξει ς  και  

αποφάσεις  παίρνονται  και  εκε ί .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε  τον  κύρ ιο  Αν τιπεριφερε ιάρχη .  Ανοίγε ι  κατάλογος  γ ια  

τοποθετήσεις  των  Περιφερειακών  Συµβούλων .  Ο  κ .  ∆αδάος  –  παρακαλώ  να  

ονόµατα  και  θα  σεβαστούµε  το  τρίλεπτο  –  Μπιζάς ,  η  κυρία  Φτακλάκη ,  ο  κ .  

Χατζη ϊωάννου ,  ο  κ.  Μαργάρας .  ∆ιαβάζω τα  ονόµατα  όσων  συναδέλφων  θα  

τοποθετηθούν .  Ο κ .  ∆αδάος ,  ο  κ .  Μπιζάς ,  η  κυρία  Φτακλάκη ,  ο  κ .  

Χατζη ϊωάννου ,  ο  κ .  Μαργάρας .   Είναι  άλλος  συνάδελφος ;  Παρακαλώ  πολύ ,  

τον  λόγο  έχε ι  ο  κύριος  ∆αδάος .  

Κος ∆Α∆ΑΟΣ :  

Ευχαριστώ  πολύ ,  κύρι ε  Πρόεδρε .  Πράγµατ ι  προηγήθησαν  οι  αγαπητοί  

συνάδελφοι ,  έκανε  την  τοποθέτησή  του  ο  κύριος  Περιφερε ιάρχης ,  

παρατηρήσαµε  πάρα  πολλά  θετικά  στο ιχεία  και  στις  προτάσεις  που  

γ ίνον ται  και  οι  δύο  Αντιπεριφερειάρχες  πράγµατι  ήταν  πάρα  πολύ  

ενδεικτ ι κοί  σ '  αυτά  τα  οποία  ε ίπαν ,  εµένα  όµως  µου  προξενούντα ι  ορισµένα  

ερωτηµατικά  γύρω  από  την  όλη  δ ιαδικασ ία .  
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 Η  Περιφέρε ια  Νοτίου  Αιγαίου ,  λέει ,  ανήκε ι  στην  κατηγορία  των  πιο  

ανεπτυγµένων  Περιφερε ιών  της  Ένωσης .  Άρα  πρέπει  να  νο ιώθουµε  πάρα  

πολύ  ευ τυχείς  κα ι  εµείς  και  ο  κάτο ικος  της  Σικίνου ,  και  ο  κάτο ικος  της  

Τήλου  ότι  όλα  βαίνουν  καλά ,  η  ανάπτυξη  έχει  φθάσει  στο  τελειότερο  σηµείο  

κα ι  βιώνουµε  και  ζούµε  τώρα  όλη  αυτή  την  ευ τυχ ία  της  καλής  ζωής  στα  

νησιά  µας .  

 Το  θέµα  όµως ,  κύρι ε  Πρόεδρε ,  ξέρετε  ποιο  είνα ι ;  Το  θέµα  ε ίναι  ποιος  

προωθεί  και  διαπραγµατεύεται  αυ τά  τα  αι τήµατα  τα  οποία  προαναφέρατε .  

∆ιότ ι  αν  τα  προωθεί  κα ι  τα  διαπραγµατεύεται  κάποι ος  ο  οποίος  ζει  µέσα  σ '  

αυ τόν  τον  τόπο ,  πιστεύω  ότι  οι  εκπρόσωποι  αυτών  των  νησιών ,  που  

εκπροσωπούν  δηλαδή  όλους  τους  κατοίκους  των  µικρών  νησιών ,  έχε ι  και  

το  δικαίωµα ,  αλλά  έχει  και  τη  δύναµη  να  διεκδικήσει ,  δι ότι  γνωρίζε ι  το  

αν τικείµενο  και  µπορεί  να  το  προωθήσει .  Και  θα  συµφωνήσω  µε  τον  

συνάδελφο  τον  Αντώνη ,  ο  οποίος  έθεσε  το  ερώτηµα  στην  αρχή  της  

συζήτησης ,  ποιος  θα  προωθήσει  τα  θέµατα ;  Αυτός  ο  οποίος  τα  ζε ι  ή  

κάποιος  τρί τος  ο  οποίος  παίρν ει  την  εντολή  να  τα  προωθήσει ;  

 Τώρα  ας  έρθουµε  και  στην  πραγµατική  εικόνα  των  νησιών ,  τί  γίν εται .  

Εκτός  από  τα  5  νησιά  που  προαναφέρατε ,  τα  οποία  καµ ιά  φορά  και  οι  

αρ ιθµοί  δεν  πιστεύω  ότι  λένε  την  αλήθε ια .  Κάποιο ι  ισχυρί ζονται  ότι  οι  

αρ ιθµοί  λένε  την  αλήθεια ,  αλλά  η  πραγµατ ικότητα  µας  αναγκάζει ,  όπως  µε  

αναγκάζε ι  κα ι  εµένα  προσωπικά  να  πω  ότι  δεν  λένε  οι  αριθµο ί  την  αλήθεια .  

∆εν  µπορώ να  πω  ότι  στα  5  νησιά  όλα  λε ι τουργούν  τέλεια  ώστε  να  µας  

αποκλε ίουν  όλη  την  Περιφέρεια  Νοτίου  Αιγαίου  από  έργα  υποδοµών ,  

µεταφορών  και  περ ιβάλλοντος ,  διότι  έχουµε  σαφή  εικόνα  και  ζούµε  τα  

καθηµερινά  προβλήµατα ,  τα  οπο ία  αναφέροντα ι  στις  συγκεκριµένες  δοµές .  

 Και  να  πιάσουµε  τ ι ς  δύο  δοµές .  Στις  µεταφορές  βιώνουµε  τώρα  

τελευτα ία  αυτό  για  το  οποίο  όλοι  αν τεύχον τα ι  να  µη  συµβεί ,  δηλαδή  να  

πάµε  10  χρόνια  πίσω ,  να  µειώνον ται  τα  δροµολόγια  σε  όλα  τα  νησ ιά  

∆ωδεκανήσων  κα ι  Κυκλάδων  κα ι  πέρα  από  αυ τό  να  θέλουµε  και  

περισσότερο  χρόνο  για  να  επισκεφθούµε  ένα  από  αυ τά  τα  νησιά  για  το  

οποία  µιλάµε  σήµερα .  

 Εάν  πάµε  δε  στο  περιβάλλον ,  όλοι  είµαστε  γνώστες  µε  τα  πιλοτικά  

προγράµµατα ,  τί  προβλήµατα  αντιµετωπίζει  ο  κάτο ικος  της  Ανάφης ,  ο  

κάτο ικος  της  Σικίνου ,  ο  κάτοικος  της  ∆ονούσας ,  της  Σχινούσας ,  της  Τήλου ,  

της  Σύµης ,  κα ι  δεν  θέλω  να  παρεξηγηθώ  µήπως  ξεχάσω  κάποιο  µικρό  νησί ,  

που  τον  χειµώνα  ε ιδικά  οι  συνθήκες  διαβίωσης  είναι  απαράδεκτες .  

 Πώς  µιλάµε  τώρα  για  ανάπτυξη  και  µιλάµε  γ ια  την  Περιφέρεια  Νοτίου  

Αιγαίου  ότ ι  ανήκει  σε  µια  κατηγορία  την  οποίαν  πλέον  δεν  µπορούµε  να  την  

βοηθήσουµε ;  ∆ύο  πράγµατα  πρέπει  να  συµβαίνουν .  Ή  αυτοί  οι  οποί οι  είχαν  

την  εν τολή  κα ι  προσπάθησαν  να  πείσουν  αυτούς  της  Επιτροπής  ότ ι  δεν  

ε ίναι  έτσι  τα  πράγµατα ,  δεν  ε ίναι  αυτή  η  πραγµατική  ε ικόνα  των  νησιωτικών  

περιοχών ,  ή  αυτοί  δεν  έπεισαν ,  ή  συµβαίνει  κάτ ι  άλλο ,  ότ ι  η  Επιτροπή  δεν  
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ε ίχε  διάθεση  να  δε ι  θετ ικά  αυτά  τα  οποία  παρουσιάσαµε  εµείς .  ∆εν  υπάρχε ι  

άλλη  λύση .  Αυτά  τα  δύο  πράγµατα  είναι .  

 Και  για  να  κλείσω ,  γιατί  δεν  θέλω  να  περ ιαυτολογώ ,  εκείν ο  το  οποίον  

µε  ανησυχε ί  ε ίναι  το  γεγονός  ότι  η  Επιτροπή  µεν  αναγνωρίζε ι ,  λέε ι ,  την  

αναγκαιότητα  χρήσης  και  άλλων  δεικτών .  Στην  πρότασή  της  όµως  δεν  

συµπεριλαµβάνει  αυτές  τι ς  δράσεις  και  αυτό  έρχετα ι  να  επαληθεύσει  αυτό  

που  σας  είπα  προηγουµένως ,  ή  κάποιοι  δεν  έπεισαν  ή  αυτή  η  ί δ ια  η  

Επιτροπή  δεν  έχει  διάθεση  να  βοηθήσει .  Τώρα ,  να  γνωρίζε ι ς  κάτι  και  επ ί  

της  ουσίας  να  µη  δίνε ι ς λύση ,  είναι  κάτι  το  οποίο  ε ίναι  δώρον  άδωρον .  

 Άλλωστε ,  δεν  θέλω  να  πω  και  περισσότερα ,  ο  κύριος  Χρυσόγελος ,  ο  

οποίος  βρίσκεται  σ '  αυ τή  την  Επιτροπή ,  γνωρίζε ι  πολύ  καλύ τερα  από  µας,  

εξ  ι δ ίων ,  το  τί  συµβαίν ει  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση ,  αν  και  πόσο  µας 

υπολογί ζουν ,  αν  η  στάθµη  αναγκα ιότη τας  είνα ι  σε  υψηλό  σηµείο  ή  είναι  σε  

χαµηλό  σηµείο .  

 Εγώ  θα  ήθελα  να  κλε ίσω ,  κύρι ε  Πρόεδρε ,  κα ι  να  πω  ότι  σκοπός  µας  

θα  πρέπει  να  είναι  να  προσφερθούν  στις  περιοχές  µας  ευκαιρί ες  

συγκρίσιµες  µε  αυτές  των  υπόλοιπων  Ευρωπαϊκών  περ ιοχών .  Χρειάζοντα ι  

ε ιδικά  ισχυρά  επιχε ιρήµατα  και  πειστικές  προτάσεις  και  λύσεις.  ∆ιότι  σε  

Ευρωπαϊκό  επίπεδο  θεωρώ  ότ ι  αυτά  είνα ι  απαραί τητες  προϋποθέσεις  και  

γνωρίζουµε  όλοι  σαν  αυτοδιοικητικοί  ότι  ο  αγώνας  θα  είναι  κα ι  δύσκολος  

κα ι  άνισος ,  εµείς  όµως  πρέπει  να  παλέψουµε ,  να  πιέσουµε ,  για  την  

πραγµατική  ε ικόνα  που  επικρατεί  στην  Περιφέρε ιας Νοτίου  Αιγα ίου  αλλά  

κα ι  για  τα  δίκα ια  αι τήµατά  µας .  

 Ευχαριστώ,  κύρι ε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε  τον  κ .  ∆αδάο .  Ο  κ .  Μπιζάς έχει  τον  λόγο .  

Κος ΜΠΙΖΑΣ :  

Κυρίες  και  κύριοι ,  σύµφωνα  µε  την  ενηµέρωση  που  είχαµε  από  τον  κ.  

Περιφερε ιάρχη ,  η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  στις  6  Οκτωβρίου  του  2011 

δηµοσιοποίησε  τι ς  προτάσεις  τι ς  και  το  θεσµικό  πλαίσιο  που  θα  διέπει  την  

πολι τι κή  συνοχή  µετά  το  2013  µέσα  από  ένα  γενικό  κανονισµό ,  που  

δι έπουν  τι ς  κοινές  διατάξει ς  των  ταµε ίων  της  καθώς  και  τι ς  προτάσεις  της  

γ ια  το  Ευρωπαϊκό  Ταµείο  Προσαρµογής  στην  παγκοσµιοποίηση  και  το  

Ευρωπαϊκό  πρόγραµµα  και  την  κο ινων ική  αλλαγή  και  κα ινοτοµ ία .  

 ∆υστυχώς ,  όπως  προκύπτει  από  τι ς  προτάσεις  της  Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής  δεν  λαµβάνετα ι  ι διαί τερη  µέριµνα  για  τ ι ς  Περιφέρει ες  της  

Ένωσης  και  ι διαί τερα  γι α  τι ς  νησιωτικές  Περ ιφέρε ι ες ,  παρ '  όλον  ότι  

προβλέπετα ι  στο  άρθρο  174 της  συνθήκης  γι α  τη  λει τουργία  της  

Ευρωπαϊκής  Ένωσης .  

 Ταυ τόχρονα  διαπιστώνουµε  ότι  η  Περιφέρε ια  Νοτίου  Αιγα ίου  ανήκει ,  

σύµφωνα  µε  την  κατηγοριοποίηση  που  προτείν εται ,  στην  τρί τη  κατηγορία  

των  περισσότερο  ανεπτυγµένων  Περιφερε ιών  µε  κατά  κεφαλήν  ΑΕΠ  
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µεγαλύτερο  του  90% του  µέσου  όρου  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  λόγω  του  

υψηλού  ΑΕΠ  των  5  µεγάλων  νησ ιών  µας .  

 Αυτό  προφανώς  σηµαίνει ,  όπως  καταγράφεται  στην  πρόταση ,  

πρώτον ,  αποκλε ισµό  µας από  επενδύσεις  σε  έργα  υποδοµών ,  µεταφορών  

κα ι  περιβάλλον τος ,  καθώς  θεωρούµαστε  Περιφέρεια  που  έχε ι  αντιµετωπίσει  

όλα  τα  προβλήµατά  της  ως  προς  τ ι ς  υποδοµές ,  γεγονός  που  προφανώς  δεν  

ισχύει ,  και  δεύτερον ,  εν ίσχυση  των  ενδοπερ ιφερε ιακών  ανισοτήτων ,  καθώς  

το  µεγαλύ τερο  ποσοστό  των  πόρων  µας  θα  προέρχονται  από  το  Ευρωπαϊκό  

Κοινοτικό  Ταµείο  και  πρέπει  να  κατευθύνον ται  κυρίως  σε  άϋλες  δράσεις,  

όπως  ειπώθηκε ,  τη  στιγµή  που  η  Περιφέρειά  µας  έχε ι  ανάγκη  από  πόρους  

του  Ευρωπαϊκού  Ταµείου  Περιφερε ιακής  Ανάπτυ ξης  γ ια  την  κατασκευή  

βασικών  έργων  υποδοµής .  

 Ποια  ε ίνα ι  όµως  η  πραγµατικότητα  για  τα  περισσότερα  νησιά  της  

Περιφέρε ιας  Νοτίου  Αιγαίου  το  2012; Τα  νησιά  µας  έχουν  σηµαντικές  

ελλε ίψεις  σε  σχολεία  και  αθλητικές  εγκαταστάσεις  που  να  πληρούν  τι ς  

σύγχρον ες  προδιαγραφές  για  τη  διαπαιδαγώγηση  κα ι  την  άθληση  των  

παιδ ιών  µας .  

 Στην  Πάρο  τα  παιδιά  του  Γυµνασίου  Παροικίας  χρησιµοποιούν  

ΠΡΟΚΑΤ  αίθουσες  από  το  2007,  ενώ  δεν  υπάρχει  κλειστό  γυµναστήριο  σε  

όλο  το  νησί .  Η  ιατρ ική  και  νοσηλευ τική  περίθαλψη  στα  περισσότερα  νησ ιά  

ε ίναι  στο  κόκκινο .  Τα  νησ ιά  της  Πάρου  κα ι  της  Αν τιπάρου  µε  πληθυσµό  

15 .000 κατοίκους  τον  χε ιµώνα  και  περίπου  100.000 το  καλοκαίρι  

καλύπτονται  ιατρικά  από  ένα  Κέντρο  Υγείας  υποστελεχωµένο  κατά  50%,  

χωρίς  παιδίατρο ,  χωρί ς  ορθοπεδικό ,  χωρίς  γυνα ικολόγο ,  χωρ ίς  

νοσηλευτές ,  χωρίς  επαρκές  προσωπικό  ΕΚΑΒ  κα ι  άλλα .  

 Οι  µικροµεσαίες  επιχειρήσεις  ασφυκτιούν  κάτω  από  τα  εξαν τλητικά  

φοροεισπρακτικά  µέτρα  που  έχουν  επ ιβληθεί  και  τους  οδηγούν  στην  

πτώχευση .  Αρκετο ί  κάτο ικοι  των  νησιών  µας  βρίσκον τα ι  κάτω  από  τα  όρια  

της  φτώχειας .  Τα  συσσί τια  και  οι  φιλανθρωπικές  πρωτοβουλί ες  της  

Εκκλησίας ,  των  συλλόγων  και  αρκετών  συµπολι τών  µας  δεν  µπορούν  να  

δώσουν  οριστ ική  και  ουσιαστική  λύση  στο  πρόβληµα  των  συνανθρώπων  

µας .  

 Οι  ακτοπλοϊκές  συνδέσεις  των  νησιών  µας  ελαττώνονται  και  δεν  

υπάρχει  πολι τι κή  βούληση  για  να  µπει  ένα  φρένο  στην  ασυδοσία  των  

εφοπλιστών  που  θέλουν  τα  νησ ιά  µας για  να  τα  αρµέγουν  µόνο  τη  θερινή  

περίοδο  κα ι  όταν  υπάρχουν  αυξηµένες  πληρότητες .  Έχει  χαθε ί  η  κοινωνική  

κα ι  πατριωτική  σχέση  που  ε ίχαν  µε  τα  νησιά  µας  οι  παλιο ί  εφοπλιστές .  

 Ο  αγροτικός  και  αλι ευ τι κός  τοµέας  έχει  αφεθεί  κι  αυτός  στην  τύχη  του  

µπλεγµένος  στα  γρανάζια  της  γραφειοκρατ ίας  και  των  µεσαζόντων  που  

κερδοσκοπούν  ει ς  βάρος  του .  

 Την  ί δια  στιγµή  οι  πολί τες  των  νησ ιών  µας  βιώνουν  ανασφαλε ίς  από  

τη  ραγδαία  αύξηση  των  κλοπών  κα ι  των  εγκληµατικών  πράξεων  που  

οφείλοντα ι  στη  σηµαντική  υποστελέχωση  των  Αστυνοµικών  Τµηµάτων .  
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 Τέλος ,  κάτω  από  τ ι ς  σηµερ ινές  δυσµενε ί ς  και  τραγικές  οι κονοµικές  

κα ι  κοινωνικές  συνθήκες  που  προκύπτουν  από  όσα  πριν  λίγο  ανέφερα  και  

απεικον ί ζουν  την  καθηµερινότητα  που  βιώνουν  οι  συµπολί τες  µας,  τα  οποία  

προφανώς  γνωρίζετε ,  έχουµε  κάθε  λόγο  ν '  αµφισβητούµε  τους  δείκ τες  που  

µας  κατα τάσσουν  στις  περ ισσότερο  ανεπτυγµέν ες  Περιφέρει ες .  Προφανώς  

θα  πρέπει  να  γίνε ι  µια  επαναξιολόγηση  των  αν τίστο ιχων  κρι τηρίων  

κατάταξης των  Περιφερειών .  

 Γ ια  όλους  τους  παραπάνω  λόγους  η  Περ ιφερε ιακή  Αρχή  της  

Περιφέρε ιας  Νοτ ίου  Αιγαίου  οφείλε ι  ν '  αγων ιστε ί  και  να  διεκδ ικήσει  για  

λογαριασµό  των  πολι τών  της  αυτά  που  µας  αναλογούν ,  δηλαδή  καλύτερες  

συνθήκες  διαβίωσης ,  επαγγελµατικές  προοπτικές  για  τους  ν έους ,  

λει τουργία  σύγχρονων  νοσοκοµείων ,  σχολείων  και  αθλητικών  κέντρων .  

Έχουµε  υποχρέωση  ως  Περιφερειακή  Αρχή  να  µην  αφήσουµε  τα  νησι ά  µας  

στο  γεν ικό  διαπραγµατευτικό  παιχνίδ ι  των  ισχυρών  κρατών  µελών ,  αλλά  να  

δώσουµε  δυναµικό  "παρών "  µε  ισχυρές  θέσεις  σε  όλα  τα  επίπεδα  

διαβούλευσης  πριν  την  τελική  ψήφιση  των  νέων  διαρθρωτικών  ταµε ίων  

2014-2020.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε  τον  κ .  Μπιζά .  Η  κυρία  Φτακλάκη  έχε ι  ζητήσει  τον  λόγο .  

Κα  ΦΤΑΚΛΑΚΗ :  

Ευχαριστώ,  Πρόεδρε .  Κύριο ι  συνάδελφοι  και  συναδέλφισσες ,  κατ '  αρχήν  

πραγµατικά  χαίροµαι  γιατί  πιστεύω  ότι  η  Περιφέρε ια  Νοτίου  Αιγαίου  είνα ι  η  

πρώτη  Ελληνική  Περιφέρε ια  που  ξεκ ινάε ι  θέµα  διαβούλευσης  για  την  

"Ευρώπη  2020".  Νοµίζω  ότι  αυτό  είνα ι  πάρα  πολύ  σηµαντικό  και  το  

σηµαντικότερο  ε ίναι  το  γεγονός  ότι  όλες  οι  παρατάξε ι ς  πλην  του  κ .  

Περδικάρη  έχουµε  ουσιαστ ικά  κο ινές θέσε ις.  Βεβαίως  κάθε  παράταξη  

διαφοροποιε ί τα ι  ως  προς  την  προσέγγιση  της  στρατηγικής  αλλά  επ ί  της  

ουσίας όλοι  συµφωνούµε  ότι  βεβαίως  τα  νησιά  µας  δεν  µπορούν  να  

ανήκουν  στις  πιο  ανεπτυγµένες  κατηγορίες  και  ότι  θα  πρέπει  κάτι  να  

κάνουµε  για  να  αντ ιµετωπίσουµε  αυτό  το  πρόβληµα .  

 Βεβαίως  και  θα  πρέπει  όµως  να  είµαστε  ρεαλιστές .  Η  θέση  µας  αυτή  

η  βερµπαλιστική  που  λέµε  να ι ,  θέλουµε  να  ζητήσουµε  από  την  Επιτροπή  να  

µην  είµαστε  στις  πιο  ανεπτυγµένες  Περιφέρει ες  αλλά  να  µας  κατατάξει  στ ις  

ενδιάµεσες  κατηγορ ίες ,  αυτή  είναι  η  βασικότερη  θέση  που  πρέπει  να  

έχουµε  ως  Περιφέρεια  Νοτίου  Αιγαίου  για  να  µπορέσουµε  να  άρουµε  τι ς  

αδικί ες  που  έχουν  συντελεστε ί  στο  παρελθόν .  

 Από  την  άλλη  όµως ,  κα ι  αυτό  θα  το  προσπαθήσουµε  από  το  lobb ing 

που  ανέφερε  πολύ  αναλυτικά  ο  κ .  Περιφερε ιάρχης  µέσα  από  την  συνδροµή  

του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  βέβαια  µέσα  από  την  ίδ ια  την  

κυβέρνησή  µας ,  όπου  θα  πρέπει  να  πούµε  στο  σηµείο  αυτό  ότι  η  θέση  της  

Περιφέρε ιας  µε  τη  θέση  του  Υπουργείου ,  η  ανταγωνιστικότης  ε ίνα ι  η  ίδια ,  

δηλαδή  το  Υπουργείο  έχει  θέσει  προς  διαβούλευση  στην  Ευρωπαϊκή  
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Επιτροπή  αλλά  και  στο  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο  το  θέµα  αυτό ,  ότι  οι  

νησιωτικές  Περιφέρει ες  του  στόχου  2  θα  πρέπει  να  µπουν  στην  ενδ ιάµεση  

κατηγορία  κα ι  όχι  στις  πιο  ανεπτυγµένες  που  µπαίνουν  λόγω  ΑΕΠ .  Αυτό  

ε ίναι  το  ένα  θέµα .  

 Το  άλλο  όµως  που  θα  πρέπει  να  λάβουµε  υπόψη  µας  είναι  ότι  θα  

πρέπει  να  είµαστε  ρεαλιστές  γιατ ί  η  Ελλάδα  στην  επόµενη  προγραµµατική  

περίοδο  θα  έχε ι  κατά  50% µειωµένους πόρους  κα ι  αυτό  γιατ ί  η  ί δ ια  η  

Ελλάδα  ως  χώρα ,  αυτό  δεν  έχε ι  να  κάν ει  ούτε  µε  τον  µηχαν ισµό  

σταθερότητας  ούτε  µε  τίποτα  απ '  όλα  αυτά ,  έχε ι  να  κάν ει  µε  το  γεγονός ότι  

όλες  της  πλέον  οι  Περιφέρει ες  πλην  της  Θεσσαλίας  και  της  ∆υτικής  

Ελλάδας  φεύγουν  από  τον  στόχο  1 ,  πάνε  στην  ενδιάµεση  κατηγορία ,  

δηλαδή  τη  µία  κατηγορία  που  έχε ι  δηµιουργήσει  η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  και  

στ ις  πιο  ανεπτυγµένες  που  συνεχί ζουµε  σταθερά  να  µένουµε  εµείς  κα ι  η  

Περιφέρε ια  Στερεάς  Ελλάδας .  

 Αυτό  σηµαίνε ι  λοιπόν  ότι  για  τη  χώρα  µας  οι  πόροι  θα  ε ίναι  ήδη  

µειωµένο ι  κατά  το  ήµισυ .  Σηµαν τικό  αυτό .  

 Από  την  άλλη  δε ,  το  δεδοµένο  ότι  εµε ίς  ως  Περιφέρεια  Νοτίου  

Αιγαίου  µπαίνουµε  στις  πιο  ανεπτυγµένες  Περιφέρε ι ες  κα ι  σύµφωνα  µε  

αυ τό  που  είπε  ο  κ .  Περιφερειάρχης  ο  µέσος  όρος  κατά  έτος  κα ι  κατά  

κεφαλήν  23  ευρώ  που  αφορά  την  κο ινοτ ική  συµµετοχή ,  να  το  τον ίσουµε  

αυ τό ,  Αυτό  αυτόµατα  δηµιουργεί  ένα  σοβαρό  πρόβληµα  για  το  Νότιο  

Αιγαίο .  

 Εποµένως  όντως  πρέπει  δυναµικά  να  επ ιδιώξουµε  ν '  αλλάξει  η  

κατηγοριοποίησή  µας .  Από  την  άλλη  θα  πρέπει  δυναµικά  να  ζητήσουµε  την  

εν ίσχυση ,  αν  δηλαδή  δεν  καταφέρουµε  να  µας  βάλουν  στην  ενδιάµεση  

κατηγορία ,  είναι  πολύ  σηµαν τικό  να  ζητήσουµε  ext ra  οικονοµ ικούς  πόρους  

γ ια  τι ς  νησιωτικές  Περιφέρε ι ες  κα ι  αυτό  µπορεί  να  επι τευχθε ί  µόνο  µέσα  

από  το  λόµπυ  των  νησιωτικών  Περιφερε ιών  και  το  πιο  σηµαν τικό  είνα ι  το  

θέµα  του  ΑΕΠ .  

 Το  θέµα  του  ΑΕΠ ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  να  ενηµερώσω  ότι  το  

γεγονός  ότι  στην  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  λαµβάν εται  το  2007 µε  2008 ως  έτη  

κατάταξης,  έχει  ζη τηθεί  από  όλους  τους φορείς  που  εµπλέκον ται  στη  

διαβούλευση  να  το  επιµηκύνει  µέχρι  το  2010 αλλά  και  το  2010 να  λάβουν  

υπόψη  τους,  να  ξέρετε  ότ ι  εµείς  ως  Νότιο  Αιγαίο  πάλι  οι  δείκτες  µας  δεν  

µας  αλλάζουν  κατάταξη ,  όπερ  σηµαίνε ι  ότ ι  ακόµα  και  να  γίνε ι  αποδεκτό ,  

που  δεν  θα  γίνε ι  αποδεκτό  κα ι  για  πολύ  πρακτικούς  λόγους ,  γιατ ί  εάν  πάµε  

µέχρι  το  2010 πάρα  πολλές  Περ ιφέρε ι ες  της  Γερµανία  κα ι  της  Γαλλίας  θα  

φύγουν  από  τ ι ς  κατηγορίες  που  είναι  και  δεν  τους  συµφέρε ι  και  γι '  αυτό  και  

δεν  θα  γίνει  αποδεκτό ,  αλλά  παρ '  όλα  αυτά  εµάς  δεν  µας  βοηθούσε  κάτι  

τέτο ιο .  Εµάς  θα  µας  βοηθούσε  ως  Νότ ιο  Αιγαίο  να  µπει  κα ι  το  2011,  το  

οποίο  όµως  επ '  ουδενί  δεν  µπορεί  να  συµβεί  για τί  δεν  είναι  επίσηµο .  Καλά ,  

δεν  το  συζητώ .  
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 Αυτό  όµως  που  έχω  να  πω  κα ι  ν '  απαντήσω  και  στον  κ .  Πουσσαίο  για  

το  θέµα  της  τεκµηριωµένης  θέσης,  συµφωνώ  ότι  η  θέση  µας  θα  πρέπει  να  

ε ίναι  επ ιστηµονικά  τεκµηριωµένη  κα ι  γι '  αυτό  κα ι  ο  Περιφερε ιάρχης  

αναφέρθηκε  στη  συνεργασία  µε  το  Πανεπιστήµιο  Αιγα ίου  κα ι  δη  τον  

καθηγητή  τον  κ .  Σπιλάνη ,  που  έχουν  ήδη  εκπονήσει  τη  µελέτη  Euro Islands 

στα  πλαίσια  του  ESPON και  η  οποία  έχε ι  δοθεί  στην  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή ,  

γνωρίζουν  πάρα  πολύ  καλά  τους  δε ίκτες  ελκυστ ικό τητας  των  νησ ιών  που  

έχουν  καταθέσε ι  αλλά  δυστυχώς  δεν  τους  έχουν  λάβε ι  υπόψη  τους,  

εποµένως  αυτό  που  εµείς  ζητάµε  κα ι  θα  ζητήσουµε  ουσιαστικά  µέσα  από  

τον  κ .  Σπιλάνη  είναι  να  τεκµηριώσει  τη  θέση  της  Περ ιφέρε ιας  Νοτ ίου  

Αιγαίου  µε  όλα  αυτά  που  έχει  αναφέρε ι  ο  Περιφερειάρχης ,  για  να  µη  

µακρηγορώ,  σε  σχέση  µε  τους  δε ίκτες  ελκυστ ικότητας  των  νησιών .  

 ∆είκτες  υπάρχουν  πάρα  πολλοί .  Αναφέρθηκε  και  ο  κύριος  

Χατζηδ ιάκος .  Υπάρχουν  και  πάρα  πολλές  Περιφέρει ες  που  ήδη  πιλοτικά  

έχουν  χρησιµοποιήσε ι  δείκτες  όπως  είναι  το  Gersey,  όπως  είνα ι  το  

Got t land,  όπως  ε ίναι  η  Μάλτα ,  αλλά  αυ τό  δεν  σηµαίνει  τ ίποτα .  Το  

ζητούµενο  είνα ι  να  χρησ ιµοποιήσει  τους  δείκτες  αυτούς  που  θα  συνθέσουν  

µία  ει κόνα  για  το  Νότιο  Αιγαίο  που  θα  αποτελεί  και  την  πραγµατική  της  

ε ικόνα ,  δεν  θα  είναι  µια  πλασµατική  ε ικόνα  όπως  ε ίναι  αυτή  που  

παρουσιάζουν  οι  δε ίκτες  που  έχουν  να  κάνουν  µε  το  ΑΕΠ .  

 Τώρα  αναφορικά  µε  το  θέµα  των  θέσεών  µας ,  αυτές  είνα ι  οι  δύο  

κυρίως  θέσεις  που  είπε  ο  Περ ιφερε ιάρχης .  Είναι  πολύ  σηµαν τικό  όµως  και  

θα  συµφωνήσω  µε  τους  προλαλήσαντες  ότ ι  εννοε ί τα ι  ότι  ο  στρατηγικός 

σχεδιασµός  που  εκπονε ί τα ι  και  θεωρώ  ότι  ο  κύριος  Μαργάρας  που  ε ίναι  κα ι  

Πρόεδρος  θα  σας  πει  περ ισσότερα ,  γιατ ί  σήµερα  ε ίχαµε  και  µία  Επιτροπή  

στην  οποία ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  δεν  προλάβατε  να  έρθετε ,  ε ίναι  πάρα  

πολύ  σηµαντι κό  και  παράλληλα  εκπονώντας  το  επιχε ιρησιακό  σχέδιο  για  

την  περίοδο  2011-2014 θα  ξεκινήσουµε  κα ι  την  εκπόνηση  του  

επ ιχειρησιακού  σχεδίου  για  το  2014-2020,  κάτι  που  το  ζητάει  η  Ευρωπαϊκή  

Επιτροπή .  Πάλι  θα  πρωτοπορήσουµε  για  να  είµαστε  έτο ιµο ι  σε  σχέση  µε  τα  

προγράµµατα  και  τα  διαρθρωτικά  ταµεία  που  έχουν  βγει ,  γιατί  δεν  είναι  

µόνο  τα  5 διαρθρωτικά  ταµεία ,  υπάρχουν  και  άλλα  που  µπορούµε  να  

αξιοποιήσουµε ,  να  µπορέσουµε  πραγµατικά  να  αξιοποιήσουµε  στοχευµένα  

τους  πόρους  για  την  απασχόληση ,  για  την  κα ινοτοµία ,  για  το  περ ιβάλλον ,  

που  προειπώθηκαν ,  αλλά  αυ τό  θα  ε ίνα ι  βεβαίως η  µία  συνισταµένη .  

 Η  άλλη  συνισταµένη  είναι  το  κύρ ιο  διεκδ ικητικό  πλαίσιο  στο  οποίο  

αναφερθήκαµε  κα ι  στο  οποίο  θεωρώ  ότι  θα  πρέπει  να  έχουµε  τη  στήριξη  

όλων  σας.  

 Και  τέλος  θα  συµφωνήσω ,  κύρι ε  Περιφερειάρχα ,  µε  τους  

προλαλήσαν τες  που  ζήτησαν  τη  δηµιουργ ία  µιας Επιτροπής,  δεν  ξέρω  αν  

θα  είναι  στα  πλαίσια  του  περιφερειακού  ή  πώς  θα  είναι ,  για  να  

παρακολουθεί  από  εδώ και  πέρα  επ ισταµένως  τα  θέµατα  αυτά  της  
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διαβούλευσης  και  να  έχει  µία  συνέχε ια  και  να  έρχετα ι  πλέον  και  µία  

συνεχής  ενηµέρωση  στο  Περιφερε ιακό  Συµβούλιο .  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε  την  κυρία  Φτακλάκη .  Τον  λόγο  έχει  ο  κύριος  Χατζηϊωάννου .  

Κος ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ : 

Ευχαριστώ πολύ .  Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  τα  επιχειρήµατα  που  τόσο  το  

κείµενο  του  Περιφερειάρχη ,  µέσα  στο  ουσιαστικό  κείµενο ,  οι  συµπληρώσεις  

από  όλους  τους  συναδέλφους,  τα  ζητήµατα  που  έθεσε  ο  Φώτης  ο  

Χατζηδ ιάκος ,  ο  Γιώργος  ο  Πουσσαίος,  η  Λίτσα  η  Φτακλάκη ,  ο  Κώστας  ο  

Μπιζάς ,  ο  Μάκης  ο  ∆αδάος ,  σηµαντικά .  Αναρωτι έµα ι  όµως .  Κατ '  αρχήν  σας  

λέω  ειλ ι κρινά ,  έτσ ι  γιατί  δεν  θέλω  να  το  έχω  µέσα  µου ,  έχω  µηδενική  

εµπιστοσύνη  στα  Ελλην ικά  Υπουργεία .  

 Όταν  πάνε  τα  Ελληνικά  Υπουργεία  κα ι  λένε  "Greek Min ist ries" ,  

µπορεί  να  τους  απαντάνε  Benny Hi l l ,  Giancarlo Giannin i  και  τέτοια ,  

ε ιλ ι κρινά .  Έχω  µηδεν ική  εµπιστοσύνη .  

 Οι  µέχρι  τώρα  διαβουλεύσεις  των  κεν τρικών  Υπουργείων  . . .  

Συνάδελφοι ,  τρία  λεπτά  µόνο  και  σταµατάω  και  φεύγω  να  σας  αφήσω  

ήσυχους .  

 Η  µέχρι  τώρα  διαβούλευση  των  φωστήρων  των  Υπουργείων  στα  

Κοινοτικά  Πλαίσια  Στήριξης ,  δηλαδή  υπήρχε  και  µάλιστα  εκπρόσωπος  

νησιωτικής  περιοχής  που  ήταν  στη  διαβούλευση  και  δεν  έβαλε  το  θέµα  

κτήσης  µέσων  θαλάσσιας  µεταφοράς .  Εκπρόσωπος  ήταν  αυτός  νησιωτικής 

περιοχής .  Πήγε ,  διαβουλεύτηκε  µε  τους  εκπροσώπους ,  για  τη  Ρούµελη  

µιλούσε ,  για  την  Ανατολική  Μακεδονία  µιλούσε  –  τρία  πουλάκια  κάθον ταν ! !  

 Σας  το  λέω  ειλι κρινά  ότ ι  έχω  µηδενική  εµπιστοσύνη .  Είπα  στον  

Περιφερε ιάρχη  ποιος  κάνει  τη  διαβούλευση ,  γιατί  θεωρώ  ότι  αν  εµείς  

απόλυτοι  γνώστες  και  υπεύθυνοι  για  τα  πολι τι κά  ζητήµατα  στον  τόπο  µας  

δεν  είµαστε  εκεί  να  έχουµε  προσυνεννοηθεί  µε  τους  φωστήρες  των  

Υπουργείων  ότι  εσείς  διαβουλεύεστε  αυτό  και  εµείς  διαβουλευόµαστε  

εκε ίνο ,  πάνω  σε  µία  συµφωνηµένη  βάση ,  ούτως  ώστε  το  κοµµάτι  αυτό  να  

έχε ι  όποιο  α ίσιο  τέλος  έχε ι  χωρίς  να  παραγνωρίζω  τα  ζητήµατα  ότι  πρέπει  

κανε ίς  να  µετέχε ι  στα  Ευρωπαϊκά  λόµπυ ,  πρέπει  να  εν ισχύσει  τη  θέση  του ,  

πρέπει  πραγµατικά  να  συνενώνει  τη  φωνή  του .  

 Πέραν  τούτου  όµως,  όταν  πάµε  να  σχεδ ιάσουµε  αναπτυξ ιακά  για  

έναν  τόπο ,  δεν  σχεδιάζουµε  µόνο  για  τα  χρήµατα  που  παίρνουµε  από  την  

Ευρώπη .  Πάµε  στο  λεγόµενο  "προγραµµατ ική  περίοδο " .  

 Συνάδελφοι ,  το  έχω  πει  πολλές  φορές ,  το  έλεγε  και  ο  Κάτων  όταν  

φοβόταν  την  Καρχηδόνα  ότι  θα  κατακυρι εύσε ι  την  Ρώµη ,  ότι  η  Καρχηδόνα  

πρέπει  να  καταστραφεί .  Σας  λέω  λο ιπόν  κι  εγώ  ότ ι  πρώτα  απ '  όλα  πρέπει  

να  αναθεωρήσουµε  το  εθν ικό  χωροταξ ικό ,  το  οποίο  έχει  αλλοιώσει  τη  

φυσι ογνωµία  της  περιοχής  µας.  
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 Είναι  πολύ  σηµαν τικό  να  πάµε  σ '  αυτή  την  διαβούλευση  κα ι  να  

ξανασυζητήσουµε  ποιοι  είνα ι  οι  εθνικο ί  κα ι  οι  πρωτεύοντες  και  οι  

δευτερεύοντες  πόλοι  ανάπτυξης .  Όταν  µοιράζετα ι  το  πρόγραµµα  δηµοσίων  

επενδύσεων  αυτή  η  παράµετρος  ε ίναι  πολύ  σηµαντ ική .  

 Να  συµφωνήσουµε  επ ίσης  µε  τα  Υπουργεία  τί  ε ίναι  αυτό  που  θα  

κάνουµε  στην  επόµενη  προγραµµατική  περίοδο ,  σε  ποιους  τοµείς  αυτοί  

παρεµβαίνουν  στη  νησιωτική  περιοχή .  Ό ,τ ι  αφορά  στο  δικό  µας  πλαίσιο  το  

περιφερε ιακό  που  θα  διαχειριστούµε ,  να  µη  δεχθούµε  καµ ία  παρέµβαση .  

Όταν  παίρνε ι  σήµερα  ο  Περιφερειάρχης  τον  Υπουργό  και  του  λέει  κόψε  20 

εκατ . ,  βάλε  αυτό  το  έργο ,  µετακύλισέ  το  στο  περιφερειακό  πρόγραµµα ,  

αυ τό  διαλύει  το  περιφερε ιακό  πρόγραµµα .  Κάνουµε  προγράµµατα  και  τα  

προγράµµατα  ανατρέποντα ι .  

 Είναι  λοιπόν  πολύ  σηµαντ ικό  εµείς  εδώ  να  µην  εκφράσουµε  µόνο  µία  

τεχνοκρατική  άποψη ,  την  οποίαν  την  θεωρώ  πάρα  πολύ  χρήσιµη ,  αλλά  µία  

πολι τι κή  άποψη ,  πώς  εµείς  αντιλαµβανόµαστε  ως  έχοντες  και  την  ευθύνη  

σχεδιασµού  στην  περιοχή  µας  τη  διαβούλευση ,  τι ς  συµφωνίες ,  τη  

µεθοδολογία  και  τα  προσδοκόµενα  αποτελέσµατα .  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε  τον  κ .  Χατζη ϊωάννου .  Ο κύριος  Μαργάρας  έχει  τον  λόγο .  

Κος ΜΑΡΓΑΡΑΣ : 

Ευχαριστώ.  Βασικά  πολλά  από  όλα  αυτά  τα  οπο ία  περιγράφονται  µέσα  

στην  εισήγηση  ε ίναι  πολύ  ουσιαστ ικά  κα ι  είναι  η  θέση  µας ,  είναι  µία  θέση  

γ ια  το  τί  διεκδικούµε ,  και  η  ευελ ι ξία  γ ια  την  Ευρώπη  . . .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Βασίλη ,  µε  συγχωρείς .  Ο κύριος  Περ ιφερε ιάρχης  έχε ι  τον  λόγο .  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ :  

Θέλω  να  σας  ανακοινώσω  ότι  ένας  συνάδελφος ,  συνάδελφος  που  έδωσε  τη  

ζωή  του  και  για  την  αυτοδιοίκηση  και  για  το  νησί  που  αγάπησε ,  πήγε  εκε ί  

σαν  για τρός  κα ι  δεν  έφυγε  ποτέ  του .  ∆υστυχώς  έχασε  τη  µάχη .  Είναι  ο  

∆ήµαρχος  της  Τήλου  ο  Τάσος  ο  Αλιφέρης .  

[Χειροκροτήµατα ]  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ :  

Ένας  άνθρωπος ο  οποίος  µεταµόρφωσε  το  νησί ,  έδωσε  πραγµατικά  τη  ζωή  

του  και  ήταν  και  πρωτοπόρος .  Θα  ξέρετε  ότ ι  η  Τήλος  όχι  µόνο  βγήκε  από  

την  αποµόνωση  αλλά  ήταν  κα ι  ένα  νησί  πρότυπο .  Και  αυτά  όλα  οφείλονται  

σ '  αυτόν  τον  άνθρωπο  ο  οποίος ενθουσ ίασε  µια  οµάδα  ανθρώπων , µια  

ολόκληρη  κοινωνία  στο  τέλος ,  και  βεβαίως  έσπασε  και  ταµπού ,  όταν  η  

συντηρητ ική ,  αν  θέλετε ,  νοοτροπία  που  υπήρχε  δεν  ήθελε  ν '  ακολουθήσει  

βηµατισµούς  που  ακολουθούσε  ολόκληρη  η  Ευρώπη .  

 Εγώ  κάνω  αυτή  την  παρέµβαση  µόνο  γιατ ί  οφείλω  σ '  αυτόν  τον  

άνθρωπο  µε  τον  οποίον  συµπορεύτηκα  πάνω  από  30  χρόνια  και  πρέπει  

όλοι  εµείς  οι  οποίοι  ασχολούµαστε  µε  τα  κο ινά  να  στείλουµε  κι  αυτό  το  
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µήνυµα ,  ότι  θα  µπορούσαµε  ο  καθένας  στον  χώρο  του  να  είναι  ένας  

πετυχηµένος  επαγγελµατίας ,  να  είναι  έξω  απ '  αυτές  τ ι ς  διαδ ικασ ίες  και  να  

απολαµβάνε ι  τα  αγαθά  του  επαγγέλµατός  του .  

 Όµως  υπάρχει  ένας  κόσµος  ολόκληρος όπως όλοι  εµείς  οι  οπο ίοι  

συµµετέχουµε  σ '  αυτή  τη  διαδικασία  για  να  βοηθήσουµε  περισσότερο  τον  

τόπο  µας ,  τη  χώρα  µας .  

 Ας  ε ίναι  αυτή  η  δι ακοπή  µια  αναγνώριση  στην  προσφορά  αυτού  του  

ανθρώπου ,  του  ∆ηµάρχου  Τήλου ,  του  Τάσου  του  Αλ ιφέρη .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Θα  προτε ίνω  στο  Σώµα  ε ι ς  µνήµην  του  ∆ηµάρχου  του  Τάσου  του  Αλιφέρη  

να  κρατήσουµε  ενός  λεπτού  σιγή .  

 

[Ενός  λεπτού  σιγή ]  

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Να  είναι  αιωνία  η  µνήµη  του  και  ελαφρύ  το  χώµα  της  πατρίδας  του  που  θα  

τον  σκεπάσει .  

[Χειροκροτήµατα ]  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Συνεχ ί ζουµε .  Κύριε  Μαργάρα ,  έχετε  τον  λόγο .  

Κος ΜΑΡΓΑΡΑΣ : 

Πολύ  σύν τοµα .  Βασικά  πιστεύω  η  σηµερινή  εισήγηση  είναι  µία  σηµαν τική  

θέση  την  οποίαν  µπορούµε  να  παρουσιάσουµε .  Μιλάε ι  για  την  ευελι ξία ,  την  

"Ευρώπη  2020" το  οποίο  χρε ιαζόµαστε ,  µιλάε ι  για  το  πρόβληµα  του  ΑΕΠ  το  

οποίο  είνα ι  ουσιαστικό  και  το  οποίο  καλύπτει  λίγο -πολύ  όλα  αυ τά  τα  οποία  

ε ιπώθηκαν  για  τη  διπλή  νησιωτικότητα ,  για  τι ς  αν ισότη τες ,  για  τι ς  

κο ινωνικές  δοµές .  Όλα  αυτά  είναι  θέµα  του  ΑΕΠ  και  όλα  αυ τά  τα  οποία  

ε ίπαν  και  οι  συνάδελφοι  έχουν  αποτυπωθεί  σε  προηγούµενα  κείµενα  κα ι  σε  

τωρινά  κείµενα  της  CRPM µε  την  οποίαν  συνεργαζόµαστε  και  υπήρχε  και  

µία  Ηµερίδα  πριν  από  λίγο  καιρό  στ ις Βρυξέλλες ,  όπου  παρέστη  κα ι  η  

κυρία  Φτακλάκη  κα ι  τα  οποία  χρησ ιµοποιούµε  συχνά  στο  να  διεκδικούµε .  

 Γ ια  την  "Ευρώπη  2020",  όπως  λέει  κα ι  η  εισήγηση ,  ε ίνα ι  µια  

στρατηγική  η  οποία  ουσιαστικά  λαµβάνε ι  υπ '  όψιν  τι ς  αστικές  ανάγκες .  

Είναι  κοµµένη  κα ι  ραµµένη  πολλές  φορές  γ ια  τι ς  µεγάλες  πόλε ις  και  αυτό  

µας  δηµιουργεί  κάποια  ιδιαί τερα  προβλήµατα .  Εµείς  στον  στρατηγικό  

σχεδιασµό  προσπαθούµε  όσο  µπορούµε  αυτή  την  στρατηγική  να  την  

προσαρµόσουµε  στα  δικά  µας  δεδοµένα ,  κα ι  εδώ  είναι  πολύ  σηµαντικό  

αυ τό  που  λέει  και  ο  κ .  Χρυσόγελος ,  ότ ι  πρέπει  πολλές  ιδέες  να  

προχωρήσουν  σε  τοπικό  επ ίπεδο  και  σε  επ ίπεδο  ∆ήµων .  Και  είναι  πολύ  

κρίµα  που  χάνουµε  σήµερα  κάποιον  άνθρωπο  σαν  τον  ∆ήµαρχο  της  Τήλου ,  

ο  οποίος  ήταν  κα ινοτόµος και  εκεί  πρέπει  ουσιαστικά  να  δώσουµε  πάρα  

πολλή  έµφαση  στην  έρευνα ,  στην  καινοτοµία ,  στην  αειφόρο  ανάπτυξη ,  όλα  
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αυ τά  τα  πράγµατα  τα  οποία  συµπερ ιλαµβάνονται  στη  στρατηγική  "Ευρώπη  

2020" κα ι  αυτό  σε  επ ίπεδο  ∆ήµων  ακόµα  δεν  έχει  γίνε ι .  

 Κύριε  Συρµαλένι ε ,  επειδή  µιλήσατε  για  το  στρατηγικό ,  εµείς  έχουµε  

ζητήσει  και  από  ∆ήµους  να  µας  στεί λουν  τ ί  θέλουν .  Έχουµε  ξεκ ινήσει  τη  

διαβούλευση  και  αυτά  που  έχουν  στείλε ι  πάρα  πολλοί  απ '  αυτούς  έχουν  µια  

έντονη  χροιά  του  1980,  δηλαδή  αυτά  που  ζητούσαν  οι  ∆ήµοι  τότε  τα  ζητάνε  

κα ι  σήµερα  και  η  ιδέα  που  βγαίνε ι  από  όλα  αυτά  ε ίναι  µπετόν ,  µπετόν ,  

µπετόν .  

 Εδώ  πρέπει  να  προχωρήσουµε  σε  µια  ουσιαστική  αλλαγή  και  αυτό  

ε ίναι  κάτι  το  οποίο  πρέπει  να  το  προχωρήσουµε  κα ι  εµε ίς  ως  Περιφερειακοί  

Σύµβουλοι .  

 Τώρα ,  για  τι ς  προβλέψεις  για  επί  πλέον  πόρους ,  ακόµα  δυστυχώς ,  

γ ιατί  αναφέρετα ι  στην  έκθεση ,  και  υπερπόντι ες  Περιφέρει ες ,  ακόµα  και  γι '  

αυ τές  απ '  ό ,τ ι  φαίνεται  θα  υπάρξε ι  µείωση  προϋπολογισµού  και  αυ τές  

βρ ίσκονται  σε  µια  πολύ  δύσκολη  κατάσταση ,  οπότε  όλα  τα  νησ ιά  γεν ικώς  

βρ ίσκονται  πλέον  σε  µια  µειονεκτι κή  κατάσταση .  

 Το  θέµα  της  νησιωτικότητας πρέπει  να  πούµε  ότι  είναι  ένα  θέµα  το  

οποίο  παλεύουµε  πολύ  στην  Περιφέρεια ,  αλλά  δεν  είναι  εύκολο ,  δεν  το  

καταλαβαίνουν  όλα  τα  κράτη  µέλη  και  πρέπει  να  υπάρξουν  περαι τέρω  

δράσεις .  Ακόµα  και  κράτη  που  έχουν  νησιά ,  ε ίναι  διαφορετικές  οι  

νησιωτικές  ον τό τητες  σε  άλλα  κράτη .  

 Γ ια  παράδειγµα ,  εµε ίς  δεν  µπορούµε  να  συγκριθούµε  µε  τη  Μαγιόρκα  

ή  δεν  µπορούµε  να  συγκριθούµε  µε  τη  Σαρδηνία  ή  µε  τη  Σικελία .  Είναι  

διαφορετ ικά  τα  πράγµατα .  Ακόµα  και  πολλά  άλλα  νησιά  που  υπάρχουν  στη  

Σουηδία  και  στη  Βαλτική ,  ε ίναι  πολύ  κοντά  στην  ακτή ,  οπότε  κ ι  αυ τοί  δεν  

µπορούν  να  καταλάβουν  κάποια  προβλήµατα  που  έχουµε  εµείς ,  όπως  το  

µεταφορικό ,  για  παράδειγµα .  

 Επίσης  δεν  είναι  κρυφό  ότ ι  έχουµε  και  ανταγωνισµό  και  από  άλλες  

δυνατότητες  σε  Περιφέρει ες  οι  οποίες  έχουν  ισχυρά  λόµπυ  στις  Βρυξέλλες  

κα ι  µπορούν  να  πάρουν  πολύ  περ ισσότερα  πράγµατα  απ '  ό ,τ ι  εµείς .  

 Ειπώθηκε  το  παράδειγµα  του  κ .  Πουσσαίου  για  τι ς  Παραδουνάβιες  

χώρες ,  το  Παρατηρητήριο ,  το  οποίο  ε ίνα ι  κάτι  πάρα  πολύ  χρήσ ιµο ,  αλλά  

αυ τό ,  κα ι  το  γνωρίζω αυτό  επειδή  το  Ινστ ι τούτο  µε  το  οποίο  συνεργάζοµαι  

δούλευε  πάνω  σ '  αυτό  το  p rojec t,  αυτό  ήρθε  µετά  από  µια  σειρά  χρόνιων  

µελετών  και  λόµπυ  πάνω στα  Ευρωπαϊκά  όργανα  κα ι  ε ίχε  ουσιαστικά  τη  

συµµετοχή  αλλά  και  όλη  την  υποστήριξη  µιας  πολύ  πλούσιας  περιοχής ,  της  

Βάδης  Νυρεµβέργης,  όπου  ουσιαστ ικά  διέθεσε  τα  γραφεία  της  Περιφέρειάς 

της ,  είχε  60  άτοµα ,  για  να  δουλέψουν  πάνω  σ '  αυτό  το  p rojec t,  οπότε  

καταλαβαίν ετε  ότ ι  για  να  κάνουµε  τέτο ια  πράγµατα  δεν  ε ίνα ι  κάτι  πάρα  

πολύ  εύκολο ,  διότι  χρειαζόµαστε  µια  συνεχή  παρουσία  στις  Βρυξέλλες  γ ια  

να  καταφέρουµε  πλέον  να  έχουµε  κα ι  την  αποτύπωση  της  νησ ιωτι κότητας  

σε  κάθε  πολι τι κή  κα ι  σε  κάθε  έγγραφο  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης .  
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 Τέλος ,  κύρι ε  Συρµαλένι ε ,  πάνω  στον  στρατηγικό  σχεδ ιασµό  που  

ε ίπατε ,  γιατί  ε ίπατε  και  για  το  τί  έχουµε  κάνει ,  όπως  γίν ει  τώρα  ο  

στρατηγικός  σχεδιασµός  και  µε  τ ι ς  διάφορες  διαβουλεύσει ς  αλλά  κα ι  µε  τι ς 

διάφορες  ι δέες  που  είχαµε  από  την  ∆ιεύθυνση  αναπτυ ξιακού  

προγραµµατισµού ,  αυτό  που  λέτε  εσε ίς  το  τ ί  έχε ι  γ ίνει ,  το  ερώτηµα  αυτό ,  

εµείς  απαντάµε  ότι  ό ,τι  έχει  γίνει  µέχρι  σήµερα  δεν  ε ίνα ι  αρκετό  και  δεν  µας 

καλύπτει  κα ι  αυτό  που  θέλουµε  να  κάνουµε  εµείς  µε  τον  στρατηγικό  

σχεδιασµό  ε ίναι  να  έχουµε  µια  κρι τ ική  διάθεση  απέναν τι  σ '  όλα  αυτά ,  όσα  

γ ίνανε ,  και  επίσης να  έχουµε  κα ι  µια  διεκδ ικητική  χροιά .  

 Εµείς  δεν  θέλουµε  να  χρυσώσουµε  το  χάπι  ούτε  να  πούµε  ότι  όλα  

όσα  έγιναν  καλώς  έγιναν .  Όχι .  Όλα  τα  προβλήµατα ,  όλα  αυτά  που  έχετε  πει  

κ ι  εσε ίς  είνα ι  µέσα  στον  στρατηγικό  σχεδ ιασµό  κα ι  το  µεταφορικό  

ισοδύναµο  και  η  διπλή  νησιωτ ικότητα ,  µικρά  και  µεγάλα  νησιά ,  νησιά  

διαφορετ ικών  ταχυτήτων ,  η  µείωση  των  αν ισοτήτων ,  η  άρση  της  

αποµόνωσης ,  τα  προβλήµατα  της  οικονοµ ικής  κρίσης ,  το  µνηµόνιο ,  όλα  

αυ τά  τα  έχουµε  µέσα  στον  στρατηγικό  σχεδι ασµό  και  θέλουµε  λύσεις  και  

δι εκδ ικούµε .  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε  τον  κύριο  Μαργάρα .  Νοµίζω  ότ ι  ολοκληρώθηκε  η  συζήτηση .  

Γ ια  ένα  λεπτό ,  κύρι ε  Περδικάρη ,  σας  παρακαλώ  πολύ .  

Κος ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ :  

Επειδή  έγιν ε  αναφορά  για  τη  διαδ ικασία  που  έχει  ακολουθηθεί  µέχρι  τώρα  

από  τον  κ .  Περιφερειάρχη ,  θεωρούµε  ότ ι  επόµενο  είνα ι ,  αναµενόµενο  

µάλλον  είναι ,  η  παραπέρα  υποβάθµιση  και  µέσα  από  αυτή  τη  διαδ ικασία  

του  Περιφερε ιακού  Συµβουλίου  το  ότι  θα  έρθουµε  εκ  των  υστέρων  πάντα  να  

συζητάµε  τέτοιου  είδους  ζητήµατα  χωρίς  καν  να  προβλέπετα ι  από  τη  

διαδικασία  ψήφιση  της  προοπτικής  και  των  θέσεων  αυτών .  Σαν  ενηµέρωση  

έρχετα ι .  Όταν  µάλιστα  ισχυρί ζεται  κατά  κα ιρούς  ο  κύριος  Περιφερε ιάρχης  

επ ιλεκτι κά ,  όταν  θέλε ι  να  αποφύγει  τη  συζήτηση  κάποιων  θεµάτων  που  

βάζουµε ,  ότι  δεν  είµαστε  Κοινοβούλ ιο ,  ενώ  στη  συγκεκριµένη  περίπτωση  

αναλαµβάνοντα ι  ρόλοι  και  µάλιστα  για  ειδικές  περ ιπτώσεις  σε  συνεργασία  

κα ι  µε  το  Υπουργε ίο  Εξωτερικών  κ .λπ . .  Για  µας  ε ίναι  προσχηµατική  αυτή  η  

επ ίκληση  του  ότι  δεν  ε ίµαστε  Κοινοβούλιο .  

 Όσον  αφορά  για  τη  συστράτευση  που  ζητι έται  στο  κλε ίσιµο  της  

ε ισήγησης του  κυρίου  Περ ιφερε ιάρχη ,  εµείς  λέµε  ότι  η  συστράτευση ,  όπως  

ε ίπαµε  κα ι  στην  τοποθέτησή  µας ,  µια  ουτοπία ,  αυταπάτη ,  κοροϊδ ία  

πραγµατικά  του  λαού ,  σε  µια  ανταγωνιστ ική  πορεία  µάλ ιστα  σε  σχέση  µε  

τ ι ς  στεριανές  Περιφέρει ες ,  όπως  σε  κάποιο  σηµείο  αναφέρθηκε  ουσιαστι κά ,  

αν τί  στην  κατεύθυνση ,  όπως  λέµε  εµείς ,  της  ρήξης  και  της  ανατροπής  

αυ τής  της  πολι τ ικής  της  κυβέρνησης , της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  του  

κεφαλαίου  συνολ ικά ,  τουλάχιστον  τη  "Λαϊκή  Συσπείρωση ",  συµµέτοχο  στον  

φόνο  δεν  θα  µας  έχετε .  



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

3η  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  της  5ης  Μαρτ ίου  2012  

 

69  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε  τον  κύριο  Περδικάρη .   

 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  11 /2012 

 

ΘΕΜΑ  3ο  

Αναµόρφωση  προϋπολογ ισµού  εσόδων που  προέρχονται  από  τους 

ΚΑΠ  έτους 2012.  

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ο  κ .  Μακρυωνί της  ο  Αντιπεριφερε ιάρχης  έχει  τον  λόγο .  

Κος ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ :  

Κύριο ι  συνάδελφοι ,  τον  ∆εκέµβριο  του  προηγούµενου  χρόνου  το  

Περιφερε ιακό  Συµβούλιο  είχε  εγκρίνει  τον  προϋπολογισµό  του  2012.  Σας  

θυµίζω  ότι  η  αρµόδια  Υπηρεσία  δηµοσιονοµικού  ελέγχου  δεν  ενέκριν ε  τον  

προϋπολογισµό  µας  επειδή  δεν  ε ίχε  εκδοθεί  η  Κ .Υ .Α .  η  οποία  προβλέπει  

µάλιστα  µείωση  κατά  15% των  ΚΑΠ .  

 Μετά  από  αυτό  οι  Οικονοµικές  Υπηρεσίες  προσάρµοσαν  παράλληλα  

κα ι  τους  προϋπολογισµούς  µε  βάση  τη  νέα  κωδικοποίηση .  Σήµερα  έχουµε  

στα  χέρια  µας  την  τελική  πρόταση .  Βέβαια  η  σηµερινή  µας  απόφαση  δεν  θα  

αλλάξει  παρά  στο  ελάχιστο  τον  ήδη  εγκεκρ ιµένο  προϋπολογισµό .  

 Στα  χέρια  σας  έχετε ,  όταν  λέω  στα  χέρια  σας  εννοώ  ότι  εστάλη  ήδη  η  

πρόταση  µαζί  µε  τ ι ς τροποποιήσεις .  Θα  αναφερθώ στη  µείωση ,  τί  

περιλαµβάνει  η  µείωση  κατά  15% και  όχι  στους  άλλους  πίνακες .  

 Κατ '  αρχήν  όσον  αφορά  το  οδικό  δίκτυο  και  τι ς  επενδύσεις ,  για  τι ς  

Κυκλάδες  η  µείωση  είνα ι  837.438 ευρώ και  για  τα  ∆ωδεκάνησα  1 .172.000 

ευρώ  περίπου .  Οι  αντίστο ιχες  µειώσεις  για  τι ς  λει τουργικές  δαπάνες  είναι  

344.702 ευρώ  για  τι ς  Κυκλάδες  και  381.523 ευρώ για  τα  ∆ωδεκάνησα .  

 Αυτές  τώρα  οι  µειώσεις  καλύπτονται  στο  σύνολο  από  την  µείωση  των  

λει τουργικών  δαπανών  που  έχουµε  καταφέρει  και  κατά  το  2011 και  

οπωσδήποτε  το  2012.  Αυτή  η  µείωση ,  επ ι τρέψτε  µου  να  πω  ότι  οφείλεται  

σε  ένα  µεγάλο  µέρος  στα  λει τουργικά  έξοδα ,  καθαριότητα ,  µισθώµατα ,  και  

θα  πω  ένα  παράδειγµα .  

 Η  καθαρ ιότη τα  των  Κυκλάδων  το  2010 είχε  κοστ ίσει  στην  Περιφέρε ια  

Νοτ ίου  Αιγαίου  400.000  ευρώ  κα ι  για  το  2012 ήδη  πρόκε ι ται  να  υπογραφεί  

σύµβαση  µε  το  ποσό  των  100.000 ευρώ .  Βέβαια  επειδή  µειώθηκαν  κατά  τι  

κα ι  τα  τετραγωνικά ,  η  µείωση  που  πετύχαµε  τα  δύο  αυτά  χρόνια  ε ίναι  της  

τάξεως  του  50%. Είνα ι  µία  σηµαντική  µείωση .  Αντίστοιχα  βέβαια  ποσά  

προκύπτουν  από  τα  µισθώµατα .  ∆εν  νοµ ί ζω  όµως  ότ ι  ε ίναι  της  παρούσης ,  

τα  έχουµε  ξαναπεί  αυτά ,  να  αναφερθώ  σε  ένα -ένα  από  αυτά  τα  ζητήµατα .  

 Η  Οικονοµική  Επιτροπή  συνεδρίασε  στις  10  η  ώρα  κα ι  αποφάσισε  

κατά  πλειοψηφία  να  εισηγηθεί  την  έγκριση  του  προϋπολογισµού  µε  τι ς  

µειώσεις  όπως  τι ς  ανέφερα .  
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 Να  προσθέσω  ότι  σ '  αυτή  την  αναµόρφωση  επί  πλέον  προστίθεται  η  

εγγραφή  πίστωσης  για  την  καταβολή  υπερωριών  σε  υπαλλήλους  γ ια  

Κυκλάδες  κα ι  ∆ωδεκάνησα  κα ι  ταυτόχρονα  συµπερ ιλαµβάνετα ι  µία  

αναµόρφωση  του  προϋπολογισµού  η  οποία  ε ίνα ι  καθαρά  τυπικό  θέµα  για  

αύξηση  κατά  263.587 ευρώ  της  πίστωσης  του  έργου  "Ανέγερση  διώροφου  

σχολικού  συγκροτήµατος  Γυµνασ ίου  –  Λυκείου  Αµοργού " και  για  να  

εξηγήσω  γιατί  ε ίναι  τυπικό  το  θέµα ,  το  ποσό  αυτό  που  σας  ανέφερα ,  τα  

253.000 ευρώ  αν τιστοιχούν  σε  λογαριασµούς  οι  οποίο ι  δεν  πληρώθηκαν  το  

2011 επειδή  δεν  πρόλαβε  να  γίνει  ο  έλεγχος  από  την  Υ∆Ε ,  επεστράφησαν  

κα ι  θα  πρέπει  να  ξαναγραφτούν  στον  προϋπολογισµό  του  2012.  

 Σας  είπα ,  είνα ι  τυπικό  το  θέµα ,  καθώς  επ ίσης  κα ι  η  αλλαγή  ενός  

τ ί τλου  έργου ,  ο  οποίος  έχει  τον  αύξοντα  αριθµό  53  στο  πρόγραµµα  

δηµοσίων  επενδύσεων  του  2012 κα ι  από  "αποθεµατικό  –  αποπληρωµή  

περατωθέντων  έργων "  τροποποιεί ται  σε  "αποπληρωµή  έργων  µελετών  

δι καστ ικών  κα ι  λοιπών  συναφών  εξόδων" .  

 Πρέπει  να  σας  πω  ότι  από  την  Οικονοµ ική  Επιτροπή  πέρασε  κατά  

πλειοψηφία ,  µειοψήφησε  ο  κ .  Χαράλαµπος  Κόκκινος ,  ο  κ .  Γιώργος  

Παπαµανώλης  κα ι  ο  κ .  Ευάγγελος  Σιγάλας ,  οι  οποίοι  νοµ ί ζω  ότι  θα  

αναφερθούν  στους  λόγους  της  µειοψηφίας  τους  κα ι  στο  Περιφερειακό  

Συµβούλιο .  

 Αυτά  σε  γενικές  γραµµές .  Είναι  µαζ ί  µας  και  ο  κ .  Μαούτσος  ο  

∆ιευθυν τής  Οικονοµ ικών  Υπηρεσιών  Κυκλάδων ,  ο  οποίος  µπορεί  να  

απαν τήσε ι  σε  ερωτήσεις  σας .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε  τον  κύριο  Αντιπεριφερειάρχη .  Για  ερωτήσεις  διευκρ ιν ιστι κές ,  

αν  υπάρχουν .  Κάποιος  συνάδελφος  θα  κάνε ι  ερώτηση ;  Προχωράω  σε  

τοποθετήσεις .  Επειδή  θα  φύγε ι  ο  κ .  Χρυσόγελος,  παρακαλώ τον  κ .  Κουκά  

να  τον  αναπληρώσει .  Θέλετε  να  µιλήσετε  πρώτα ;  Έχετε  να  τοποθετηθεί τε ;  

Λοιπόν ,  για  τι ς  τοποθετήσεις :  Παπαµανώλης ,  Σιγάλας ,  Συρµαλένιος .  Και  

µία  ερώτηση ,  προηγεί ται  ο  κ .  Χρυσόγελος  προτού  φύγει .  Έχετε  τον  λόγο ,  

κύρι ε  Χρυσόγελε .  

Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ :  

Εγώ  ήθελα  µε  βάση  τους  πίνακες  που  πήραµε ,  γιατί  βλέπω ότι  σχεδόν  σε  

όλους  τους  κωδικούς  υπάρχει  αύξηση .  Μου  κάνε ι  εντύπωση  ότι  ακόµα  και  

στ ις  αµοιβ ές  προσωπικού  υπάρχε ι  αύξηση ,  ενώ  απ '  ό ,τι  ξέρω ,  έχουν  γίνει  

µεγάλες  περικοπές .  ∆ηλαδή  πώς  γίν ετα ι ;  Έχουµε  µειωµένο  προσωπι κό ,  

µειωµένους  µισθούς  και  έχε ι  αύξηση  στον  κωδικό .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ :  

Ο  κ .  Μαούτσος  πού  είναι ;  Να  απαντήσει  ο  κ .  Μαούτσος ,  σε  ένα  µικρόφωνο ,  

σας  παρακαλώ  πολύ .  Έχετε  τον  λόγο ,  κύρι ε  Μαούτσε .  Ο ∆ιευθυντής  των  

Οικονοµικών  Υπηρεσιών .  Ανοίξτε  το  µικρόφωνο .  

Κος ΜΑΟΥΤΣΟΣ : 
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Θα  ήθελα  να  µου  επαναλάβετε  το  ερώτηµά  σας  γιατί  η  µισθοδοσία  δεν  έχε ι  

αλλάξει ,  το  σύνολό  της .  Αν  δηλαδή  έχετε  κρατήσε ι  τους  πίνακες  από  την  

ψήφιση  του  προϋπολογισµού  τον  ∆εκέµβριο  του  2011,  ο  ί διος  πίνακας  

εξακολουθεί  να  ισχύει  και  στους  κωδικούς .  

Κος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ :  

∆εν  υπάρχουν  δηλαδή  περικοπές  και  δεν  υπάρχει  και  µείωση  προσωπικού ;  

Γ ιατί  µου  κάνει  εντύπωση .  Και  µάλιστα  προβλέπεται  και  την  επόµενη  

χρονιά  αύξηση  και  µετά  αύξηση  κα ι  ακούµε  ότι  υπάρχει  µεγάλη  περικοπή  

µισθών .  

Κος ΜΑΟΥΤΣΟΣ : 

Ο  προϋπολογισµός  περιλαµβάνει  µέσα  εκτός  από  τι ς  καθαρές  αποδοχές ,  

περιλαµβάνει  και  τ ι ς  κρατήσεις ,  φόρο ,  ΙΚΑ  και  όλα  τα  ασφαλιστικά  ταµεία .  

Συνολικά  εκε ί  παραµένει  ίδ ιο  το  ποσό .  Η  διαφοροποίηση  είναι  ελάχιστη  και  

µετά  τη  νέα  κατάταξη .  ∆ηλαδή  µπορεί  οι  υπάλληλο ι  να  παίρνουν  λιγό τερα  

χρήµατα ,  στην  ουσία  όµως  αυτό  πηγαίν ει  σε  φόρους  οι  οποίοι  

καταβάλλοντα ι .  Συνολικά  όµως  το  ποσό  το  εντελλόµενο  παραµένει  ί διο .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ο  κ .  Παπαµανώλης  έχε ι  τον  λόγο .  

Κος ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ :  

Κύριο ι  συνάδελφοι ,  ουσιαστικά  έχουµε  τα  ταµε ιακά  υπόλοιπα  των  

περασµένων  ετών  να  σώζουν  τον  προϋπολογισµό  του  2012 µετά  τι ς  

µειώσεις  των  ΚΑΠ  κατά  15%.  Και  είναι  η  µισή  αλήθε ια  αυτό  που  λέει  ο  κ .  

Μακρυων ί της ,  ότ ι  η  οικονοµία  που  έγ ινε  µέσα  στη  χρονιά  που  πέρασε  µας  

καλύπτει  τη  µείωση ,  γιατί  βλέπουµε  ότι  µεγάλο  µέρος  του  ταµειακού  

υπολοίπου ,  το  µεγαλύτερο  µέρος του  µεταφερόµενου  ταµειακού  υπολοίπου  

αφορά  τεχν ικά  έργα ,  επενδύσεις  οι  οποί ες  δεν  έγιναν  και  λι γότερο  έως  

πολύ  λιγότερο  λε ι τουργικές  δαπάνες .  

 Ενδεικ τι κά  να  πούµε  ότι  για  τι ς  Κυκλάδες  το  ταµειακό  υπόλοιπο  που  

µεταφέρουµε  ήταν  9 .000.000, πάνω  από  9.000.000  από  επενδύσεις  και  

περίπου  1.000.000  από  λει τουργικές  δαπάνες  κα ι  αν τίστοιχα  στα  

∆ωδεκάνησα  το  ταµειακό  υπόλοιπο  που  κουβαλάµε  και  µας  καλύπτει  τέλος  

πάν των  την  απώλεια  που  έχουµε  από  τη  µείωση  των  ΚΑΠ  είναι  γύρω  στα  

30 .000.000  από  τεχνικά  έργα ,  επενδύσεις ,  και  γύρω  στα  4 .000.000  από  

λει τουργικές  δαπάνες .  

 Αναλυτικότερα  βλέποντας  τον  προϋπολογισµό  των  Κυκλάδων  

διαπιστώνουµε  ότι  η  µείωση  των  ΚΑΠ  εξισώνετα ι  σχεδόν  απόλυτα  µε  το  

αυξηµένο  ταµειακό  υπόλοιπο  στη  χρονιά  που  µας  πέρασε  χωρίς  άλλες  

ουσιώδεις  µεταβολές  στον  προϋπολογισµό ,  πέρα  από  τα  δύο  σηµείο  που  

ανέφερε  ο  κ .  Μακρυωνί της ,  όµως  στα  ∆ωδεκάνησα  πέρα  από  την  κάλυψη  

της  µείωσης  από  το  ταµειακό  υπόλοιπο ,  επειδή  εκεί  προφανώς  το  ταµειακό  

υπόλοιπο  είναι  πολύ  µεγαλύτερο ,  για  την  ακρίβε ια ,  σε  σχέση  µε  τον  

προϋπολογισµό  που  είχαµε  ψηφίσει  τον  ∆εκέµβριο ,  έχουµε  11 .000.000 

παραπάνω ,  µεγαλύ τερο  ταµειακό  υπόλοιπο ,  το  οποίο  πηγαίνει  και  
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κατανέµετα ι  σε  µια  σαρανταριά  περίπου  κωδικούς ,  ε ίνα ι  αυτό  που  

παρατήρησε  ο  κ .  Χρυσόγελος ,  ότι  έχουµε  αυξήσεις  στους  κωδικούς  που  

αφορούν  επ ιδόµατα ,  έξοδα  κίνησης ,  έξοδα  µετάθεσης  και  λοιπές  

παρεπόµεν ες  δαπάνες  µισθοδοσ ίας  και  ε ίναι  το  αξιοπερί εργο  ότι  ακόµα  και  

σε  δαπάνες  δηµοσ ίων  σχέσεων ,  εκθέσεων ,  εκδόσεων ,  καθαριότητας  

υπάρχει  αύξηση  του  προϋπολογι ζόµενου  ποσού ,  σε  ποσοστό  µάλιστα  

υπερδιπλάσιο  από  τον  προϋπολογισµό  του  2011.  

 ∆ηλαδή  αυτό  έρχεται  πέρα  από  κάθε  λογική  κα ι  πέρα  από  κάθε  

πρακτική  χρησιµότητα .  Τί  έχε ι  γ ίνει ;  Προφανώς  σε  µια  λογιστική  τακτική  η  

Υπηρεσ ία  κατέν ειµε  σε  κουµπαράδες ,  ας πούµε ,  το  παραπάνω  ποσό  χωρί ς 

να  υπάρχε ι  η  πολι τι κή  βούληση ,  χωρίς  να  υπάρχε ι  η  πολι τι κή  απόφαση ,  το  

πρόγραµµα  που  να  λέει  αυτό  το  ποσό  από  το  ταµειακό  υπόλοιπο  που   

περίσσεψε  από  πέρυσι  πού  θα  το  κατανείµουµε  έτσ ι  ώστε  να  έχουµε  τη  

βέλτ ιστη  διαχείριση ,  απόδοση  κα ι  τελ ικά  την  ζητούµενη  ανάπτυξη .  

 Γ ι '  αυτό  προκύπτουν  οι  αυξήσεις  των  κωδικών ,  σε  µια  εποχή  ισχνών  

αγελάδων  έχουµε  αυξήσεις  που  χρησιµοποιούντα ι  για  να  "κρύψουν ",  εν τός 

ε ισαγωγικών ,  το  ταµειακό  υπόλοιπο .  

 Βέβαια  ο  µεγαλύτερος  προβληµατισµός  µου  έχε ι  να  κάν ει  όχι  τόσο  µε  

αυ τή  την  λογιστική  διαδ ικασ ία  αλλά  µε  το  γεγονός  ότι  ψηφίσαµε  

προϋπολογισµό  τον  ∆εκέµβριο  κα ι  µέσα  σε  δύο  µήνες  έρχετα ι  η  κεν τρική  

διοίκηση ,  µας  ανατρέπει  τον  προϋπολογισµό ,  έστω  και  αν  ψηφίστηκε  κατά  

πλειοψηφία ,  η  Περιφερε ιακή  Αυτοδιοί κηση  χάνει  το  δικαίωµά  της  που  έχε ι  

να  προγραµµατίσει  έστω  και  δύο  µήνες  µπροστά ,  γιατ ί  σας  λέω ,  µέσα  σε  

δύο  µήν ες  ερχόµαστε  και  ξαναλλάζουµε  τον  προϋπολογισµό  και  µε  

ανησυχε ί  ότι  θα  έχουµε  κι  άλλες  µειώσεις .  

 Αυτή  η  µείωση  την  οποία  τώρα  την  απορρόφησε  ο  προϋπολογισµός  

µέσα  από  τα  ταµειακά  υπόλοιπα  ουσ ιαστικά  µας  κοινοποιήθηκε  2  

∆εκεµβρίου  του  2011 , άσχετα  αν  ερχόµαστε  εµείς  τον  Μάρτ ιο  να  την  

ενσωµατώσουµε .  ∆ηλαδή  το  νέο  µνηµόν ιο  και  ο  εφαρµοστικός  που  

ψηφίστηκε  στη  Βουλή  πρόσφατα ,  ο  4046,  που  προβλέπει  µειώσεις  στους  

προϋπολογισµούς  όλων  των  Υπουργε ίων  δεν  έχει  µετακυλιστεί  ακόµα  στην  

Περιφερε ιακή  Αυτοδιο ίκηση  και  αν  έχουµε  άλλη  µια  µείωση  οσονούπω  και  

δεν  ξέρουµε  τ ί  µας  περιµένει  τον  Ιούν ιο ,  ε ίµαι  προβληµατισµένος  πώς  θα  

µπορέσε ι  η  Περιφέρεια  να  ανταπεξέλθε ι  σε  δύο  ακόµα  µελλοντικές  

µειώσεις .  

 Επί  πλέον  επανερχόµενος  στο  θέµα  του  µεταφερόµενου  ταµειακού  

υπολοίπου ,  του  ταµε ιακού  πλεονάσµατος  της  χρον ιάς  που  µας  πέρασε ,  µε  

δεδοµένο  ότι  το  µεγαλύτερο  µέρος  του  αφορά  τεχν ικά  έργα ,  δηµιουργεί ται  η  

ε ικόνα  της  καθυστέρησης  στις  απορροφήσεις .  ∆ηλαδή  όταν  µεταφέρουµε  

από  ένα  ταµειακό  υπόλοιπο  33  εκατ .  ευρώ ,  τα  30  εκατ.  ευρώ  περίπου  είναι  

από  τεχνικά  έργα  –  αναφέροµαι  τώρα  αποκλε ιστικά  στα  ∆ωδεκάνησα  –  

δε ίχν ει  ότι  δεν  τρέχουν  τα  έργα ,  δεν  απορροφώνται  κα ι  έχουµε  ένα  µεγάλο  
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προϋπολογισµό  ο  οποίος  έχε ι  µεταφερόµενα  έργα  κα ι  µεταφερόµενα  

υπόλοιπα .  

 Έχουµε  λο ιπόν  αυτή  τη  δυσµενή  συγκυρία  σε  εθνικό  επίπεδο  κα ι  η  

Περιφερε ιακή  Αυτοδιοίκηση  δεν  κάν ει  ένα  βήµα  να  προχωρήσουν  τα  έργα  

κα ι  να  έχουµε  την  πολυπόθητη  ανάπτυξη ,  έστω  στον  βαθµό  που  µπορούµε  

να  την  έχουµε ,  δεδοµένων  των  δυσκολ ιών .  

 Ευχαριστώ πολύ .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε  τον  κ .  Παπαµανώλη .  Ο κ .  Σιγάλας .  

Κος ΣΙΓΑΛΑΣ : 

Κύριε  Πρόεδρε ,  κατ '  αρχήν  θα  µου  επιτρέψετε  να  κάνω  µια  αναδροµή  το  

πώς  συντάχθηκε  αυτός  ο  προϋπολογισµός  και  το  πώς  τον  συν τάξατε ,  γιατί  

εµείς  διαφωνήσαµε  και  δεν  τον  ψηφίσαµε .  

 Συντάσσετα ι  λοιπόν  ένας  προϋπολογισµός  κατόπιν  υποδεί ξεων  του  

Υπουργείου  και  . . .  Όταν  βάζαµε  ότ ι  δεν  περιγράφει  και  δεν  ανταποκρίν ετα ι  

στην  πραγµατικότη τα ,  εσείς  επ ιµε ίνατε  ότ ι  έτσι  πρέπει  να  γ ίνει  γιατί  αυτό  

επ ι τάσσει  η  συγκυρία  και  γενικότερα  οι  εντολές  του  Υπουργε ίου  

Οικονοµικών  και  της  Κυβέρνησης .  

 Βλέπουµε  δηλαδή  εδώ  µια  ταύτ ιση  της  πολι τι κής  της  δικής  σας  µε  την  

συγκεκριµένη  πολι τ ι κή  της  συγκεκριµένης  κυβέρνησης .  Έρχεται  τώρα  

σήµερα  και  λέει  15% να  περικόψετε .  Ασυζητητί  το  περικόπτουµε  χωρίς  

καµία  κουβέντα ,  χωρίς  καµία  αν τίσταση  και  εν  πάση  περιπτώσει  αν  και  

ε ιπώθηκε  από  τον  κ .  Πρόεδρο  της  Οικονοµικής  Επιτροπής ,  ότ ι  τον  Ιούν ιο  

έρχον ται  και  χειρότερες  περι κοπές .  Και  εν  τοιαύτη  περ ιπτώσει  τί  θα  γίν ει ;  

* * *[παρέµβαση  εκτός µικροφώνου ]   

Κος ΣΙΓΑΛΑΣ : 

Εν  τάξε ι ,  είνα ι  καλύτερες  περικοπές ! !  Να  το  δεχθώ ,  κύρι ε  Μακρυωνί τη ,  θα  

έρθουν  καλύτερες  περικοπές .  Και  τελικά  τί  θα  γίνει ;  ∆ηλαδή  µας  

περικόπτουν ,  µας  περικόπτουν ,  µας  περικόπτουν ,  τσιµουδιά .  

 Είµαστε  ένα  πολι τι κό  όργανο ,  εκφράζουµε  τ ι ς  αγων ίες  του  κόσµου  

κα ι  οφείλουµε  να  τι ς  εκφράσουµε  και  οφείλουµε  να  τ ι ς περιφρουρήσουµε  

κα ι  οφείλουµε  ότι  πρέπει  να  διεκδ ικήσουµε  αυτά  που  πρέπει  να  

δι εκδ ικούµε .  

 Ταυ τόχρονα  βλέπω  και  µια  υποκρισία  κα ι  περίσσια  συνηγορία  στα  

αι τήµατα  των  εργαζοµένων  που  ρίχνουν  µαύρο  δάκρυ  γιατ ί  περικόπτονται  

αυ τά ,  γι ατί  κάνουν  εκε ίνα ,  για τί  κάνουν  τα  άλλα  κα ι  εν  πάση  περιπτώσει  σε  

ποια  δύσκολη  κατάσταση  έρχετα ι  ο  εργαζόµενος  κα ι  ταυτόχρονα  µας  

περικόπτουν  και  µας  ζητάνε  να  κάνουµε  οποιαδήποτε  περικοπή  χωρίς  

καµία  αντίσταση .  

 Και  εδώ  θα  µου  το  επ ι τρέψετε  ενδεικ τι κά  να  πω  ότι  από  τι ς 

Υπηρεσ ίες  Οικονοµικού ,  από  19 εκατ .  ευρώ που  υπάρχουν  για  τη  

µισθοδοσία ,  πάει  στα  16  εκατ .  ευρώ .  Από  τη  µεταφορά  των  µαθητών  από  

1 .300.000 πάµε  στα  900.000 ευρώ .  Από  τ ι ς  Υπηρεσίες  Αλιείας,  χοντρά -
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χοντρά  τα  λέω ,  κύρι ε  Πρόεδρε ,  για τί  δεν  είµαι  κα ι  ειδικός ,  από  23 .800.000 

πάµε  στα  17 .000.000.  Γ ια  τι ς  µετακινήσεις  πολι τ ι κών  υπαλλήλων  είχε  

20 .980 κα ι  σήµερα  ε ίναι  µηδέν .  

 ∆ηλαδή  επί  τέλους ,  δεν  πρέπει  να  σταθούµε  απέναν τι  σ '  αυ τό  που  

λέγετα ι  διεκδ ικώ  και  αντιστέκοµαι ,  αφού  ενδιαφερόµαστε ,  και  δεν  

αµφισβητώ  εγώ  τουλάχιστον  σε  προσωπικό  επ ίπεδο ,  αλλά  φαντάζοµαι  και  

όλοι  µας εδώ  πέρα  ότι  τα  ελατήριά  σας ενδεχοµένως  για  την  πρόοδο  της 

Περιφέρε ιας  –  βέβαια  η  πρόοδος  της  Περιφέρειας  κα ι  πο ια  συµφέροντα  

υπηρετεί ,  αυ τό  είνα ι  µια  άλλη  ισ τορία  –  αλλά  δεν  πρέπει  να  τα  

δι εκδ ικήσουµε ;  ∆εν  πρέπει  να  τα  απαι τήσουµε ;  

 Εδώ  ε ίναι  ξεκάθαρο  δηλαδή  ότι  υπάρχουν  θεσµοί  θεσµοθετηµένοι ,  

δεν  το  έχω  ακούσει  από  καν ένα  σας  να  το  αµφισβητεί ,  και  δεν  αποδίδονται  

χρόνια  τώρα .  Και  ν έοι  περικόπτοντα ι .  ∆ηλαδή ;  Και  ξεκάθαρα ,  ξεκάθαρα ,  µα  

ξεκάθαρα  πλέον ,  να  το  πούµε ,  ότι  να ι ,  βάζουµε  πλάτες  σ '  αυτή  την  

κυβερνητ ική  πολι τι κή .  

 Εµείς απέναντι  σ '  αυτή  την  πολι τ ι κή  είµαστε ,  θα  παραµείνουµε  και  θα  

απαι τήσουµε  κα ι  θα  αγων ιστούµε  καλώντας  και  τον  λαό  να  ανατρέψει  αυτή  

την  πολι τι κή .  ∆εν  πάει  άλλο .  

 Και  εγώ  σας  λέω ,  τον  Ιούνιο  εάν  οι  περ ικοπές  –  ο  κύριος  

Μακρυων ί της  λέει  ότι  θα  ε ίναι  καλύτερες ! !  –  εάν  ε ίναι  χειρότερες ,  τί  θα  

κάνουµε ;  

 Εν  πάση  περιπτώσει  να  κλε ίσω  κα ι  να  µου  το  επ ι τρέψετε  για τί  από  το  

1979 που  ζω  αυτές  εδώ  τι ς  διαδικασίες  στ ις  Κυκλάδες ,  γιατί  η  εµπειρία  µου  

δεν  πήγε  παραέξω ,  τα  όσα  αυτά  περί  Ευρωπαϊκής  Ένωσης ,  ότι  πάρουµε ,  

θα  κάνουµε ,  στρατηγική  και  πρέπει  να  βρούµε  Επιτροπές  και  να  κάνουµε  

διαδικασίες ,  να  διεκδικήσουµε ,  λόµπυ  και  ισ τορί ες ,  τα  ί δια  πράγµατα  

ακούγαµε  και  τό τε .  Και  τό τε  που  τολµούσαµε  να  βάλουµε  κάποια  

ερωτηµατικά ,  µας  λέγανε ,  και  τ ί  δεν  µας  λέγαν ε .  Και  µέχρι  σήµερα  η  

κατάσταση  στα  νησιά  µας  ξέρετε  ότ ι  χε ιροτερεύει .  Ο πλούσιος  

πλουσ ιότερος  κα ι  ο  φτωχός φτωχότερος.  

 Σας  ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε  τον  κ .  Σιγάλα .  Ο κ .  Συρµαλένιος  έχε ι  τον  λόγο .  

Κος ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ :  

Πριν  πω ,  µία  κουβέντα ,  γ ιατί  έχουν  ε ιπωθεί  σχεδόν  όλα  τα  θέµατα  για  τον  

προϋπολογισµό .  Θέλω  να  πω  κι  εγώ  από  την  πλευρά  µας  ότι  αποτε ίουµε  κι  

εµείς  φόρο  τιµής  στον  εκλιπόντα  σήµερα  ∆ήµαρχο  της  Τήλου ,  τον  οποίον  

εγώ  προσωπικά  τον  γνώριζα  ελάχιστα ,  αλλά  γνωρί ζω  και  όλες  οι  

πληροφορίες  και  όλο  το  έργο  του  είχε  γίνε ι  γνωστό  ανά  το  Πανελλήν ιο  και  

ε ιδικό τερα  για  την  νησ ιωτ ική  Ελλάδα .  Συνέδεσε  τη  ζωή  του  µε  τη  ζωή  ενός  

µικρού  νησιού .  Και  αυτό  από  µόνο  του  λέει  πολλά .  Λοιπόν  νοµί ζω  ότι  η  

Τοπική  Αυτοδιο ίκηση  αλλά  και  τα  νησιά  µας  χάσανε  έναν  πολύτιµο  

άνθρωπο .  
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 Τώρα  για  τον  προϋπολογ ισµό  θέλω  να  πω  µια  κουβέντα .  Προφανώς  

δεν  συνηγορούµε  στην  περαι τέρω  µείωση  των  εσόδων  από  τους  κεντρικούς  

αυ τοτελεί ς  πόρους διότι  τελ ικά  αν  δούµε  η  συρρίκνωση  του  

προϋπολογισµού  όµως  σε  συνδυασµό  µε  τη  συρρ ίκνωση  των  θέσεων  του  

προσωπικού  οδηγούν  σ '  αυ τό  που  έχουµε  πει  εδώ  και  κανένα  δίµηνο ,  

βλέποντας  ότι  τα  πράγµατα  πάνε  προς  αυτή  την  κατεύθυνση ,  οδηγούν  

τελ ικά  στη  διάλυση  της Περιφέρειας .  

 Πολύ  φοβάµαι  ότι  σε  λίγο  καιρό  δεν  θα  υπάρχουν  Υπηρεσίες  παρά  

µόνον  στα  δύο  κέντρα ,  Ρόδο  κα ι  Σύρο .  Είνα ι  ένα  ζήτηµα  µεγάλο  µε  τι ς  

περιφερε ιακές  ενότη τες  τί  θα  γίνει  κ .λπ . .  Η  Επι τροπή  του  Οργανισµού  έχε ι  

µείνε ι  στη  µέση  της  επεξεργασίας  των  θέσεών  της .  ∆εν  ξέρω  τ ί  θα  µπορεί  

να  προτείν ει  µε  τόσες  θέσεις  που  έχουν  καταργηθεί  ήδη .  Όλες  οι  κενές  

οργανικές  θέσεις  καταργήθηκαν ,  κατά  συνέπεια  σε  συνδυασµό  µε  το  ότ ι  

χρήµατα  δεν  υπάρχουν ,  προσωπικό  δεν  υπάρχει ,  ε ,  τί  θα  κάνει  η  

Περιφέρε ια  στο  τέλος ;  Τί  θα  µπορεί  να  κάν ει ;  Θα  µπορεί  να  επ ιβιώσει ;  

 Απλώς  θα  ερχόµαστε  εµε ίς  εδώ  κα ι  θα  διαπιστώνουµε  τον  αργό  

θάνατο  της  Περιφερειακής  Αυτοδιοίκησης  και  το  ζήτηµα  είναι  τί  κάνουµε .  

Καθόµαστε ;  Τα  δεχόµαστε ;  Είπε  και  ο  συνάδελφος ,  συµφωνώ  µε  τον  

Βαγγέλη ,  ότι  δεν  µπορούµε  µοιρολατρικά  να  δεχόµαστε  όλη  αυτή  την  

κατάσταση .  Πρέπει  να  διεκδικήσουµε.  Να  κλείσουµε  Υπηρεσίες ,  να  

σηκώσουµε  µαύρες  σηµαίες ,  να  σηκώσουµε  πανό  γ ια  όλα  τα  ζητήµατα ,  

γ ιατί  αλλιώς  δεν  θα  µας  πάρουν  υπόψη  τους .  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε  τον  κύριο  Συρµαλένιο .  Ο  κ .  Περιφερειάρχης  έχε ι  τον  λόγο .  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ :  

Να  πω µόνο  στα  έργα .  Υπάρχει  ένα  ζήτηµα  που  έχε ι  να  κάν ει  µε  τ ι ς  

προγραµµατικές  συµβάσεις  µε  τους  ∆ήµους .  ∆υστυχώς  όλα  τα  έργα  τα  

οποία  έχουµε  εντάξει  στο  πρόγραµµα  µε  προγραµµατικές  συµβάσεις  µε  

τους  ∆ήµους ,  για  τον  άλφα  ή  βήτα  λόγο  δεν  προχώρησαν  και  δεν  

προχωράνε  και  άρα  όπως  θα  ε ίδατε  µεταφέρονται  από  το  2011 στο  2012,  

µε  την  ελπίδα  βεβαίως  ότι  θα  τα  απορροφήσουν  µέσα  στο  2012. 

 Το  άλλο  ζή τηµα  το  οποίο  υπάρχει  είνα ι  ότι  έχουµε  πάρα  πολλά  έργα  

τα  οποία  έχουν  ολοκληρωθεί  και  δεν  έχουν  αποπληρωθεί ,  όχι  µόνο  µε  

ευθύνη  δική  µας .  Οι  εργολάβοι ,  είναι  πάνω  από  60-70 έργα  τα  οποία  έχουν  

ολοκληρωθεί  κα ι  δεν  έρχον ται  οι  εργολάβοι  να  πάρουν  τα  τελευταία  

χρήµατα  τα  οποία  πρέπει  να  πάρουν .  

 Όσο  κα ι  αν  φαίνεται  παράξενο ,  κυνηγάµε  τους  εργολάβους  για  να  

πάρουν  τα  χρήµατά  τους .  Γιατ ί ,  θα  το  διαπιστώσετε ,  θα  διαπιστώσετε  ότι  

µεταφέρον ται  –  οι  λόγοι  είναι  πολλο ί .  Κάποι οι  θέλουν  να  µην  πληρώνουν  το  

2011,  να  απορροφήσουν  αυτό  το  ποσόν .  Κάποιοι  άλλοι  θέλουν  να  

εγγράψουν  απορροφήσεις  στο  2012. Εν  πάση  περιπτώσει  όµως  πιστεύω  

ότ ι ,  όπως  θα  ε ίδατε ,  είνα ι  και  πολύ  λ ίγα  τα  έργα  τα  οποία  εν τάθηκαν  στο  
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πρόγραµµα .  Υπάρχουν  και  πάρα  πολλά  έργα ,  σχεδόν  το  70%,  τα  οποία  

εκτελούνται  και  άρα  τα  περισσότερα  απ '  αυτά  θα  ολοκληρωθούν  µέσα  στο  

2012.  

 Άρα  δεν  είνα ι  θέµα  ότι  δεν  προχωράνε .  Προχωράνε  τα  έργα ,  απλώς  

υπάρχει  αυτή  η  διαδικασία ,  πρώτον  της  µη  αποπληρωµής,  δεύτερον  των  

συµβάσεων  που  έχουν  µε  τους  ∆ήµους  κα ι  τρί τον ,  λέω  κα ι  πάλι  ότι  τα  

περισσότερα  έργα  ωρίµασαν  και  δηµοπρατήθηκαν  πέρυσι ,  οπότε  οι  

απορροφήσεις  θα  είναι  φέτος .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε  τον  κύριο  Περ ιφερε ιάρχη .  Ο  κ .  Μακρυων ί της  έχει  ζη τήσε ι  τον  

λόγο .  

Κος ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ :  

Πρόεδρε ,  θα  ήθελα  να  απαντήσω  στον  κ .  Παπαµανώλη .  Βέβαια  το  ερώτηµά  

του  που  παράλληλα  ήταν  και  ερώτηµα  του  κ .  Χρυσόγελου ,  έγιν ε και  στην  

Οικονοµική  Επιτροπή  κα ι  υπήρχε  η  απάντηση .  Κατ '  αρχήν  η  κατανοµή  των  

ποσών  αυ τών  γίνεται  αυ τόµατα  από  το  σύστηµα ,  γι '  αυ τό  και  ταµειακά  

υπόλοιπα  αυτόµατα  µπήκαν  σ '  αυτούς  τους  κωδικούς  και  φαίνον ται  να  

έχουν  παραπάνω  ποσό  που  δεν  το  δικα ιολογεί τε ,  τουλάχιστον  εσείς .  

 Όµως  αυτή  την  κρίσ ιµη  περίοδο  που  διανύουµε  κα ι  ξέρουµε  όλοι  ότ ι  

προβλέπετα ι  πιθανή  µείωση  κα ι  στο  µέλλον ,  νοµί ζω  ότι  είνα ι  σώφρων  η  

κ ίνηση  να  αφήσουµε  αυτά  τα  ποσά  σ '  αυτούς  τους  κωδικούς  και  εύχοµαι  να  

µη  χρε ιαστεί  να  τα  χρησιµοπο ιήσουµε  τον  Ιούνιο  κα ι  τότε  σε  µία  

αναµόρφωση  νοµί ζω  ότι  θα  αξιοποιηθούν  µε  τον  καλύτερο  τρόπο .  Αλλά  

νοµί ζω  ότι  ήταν  πραγµατικά  σωστή  αυτή  η  κίνηση .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε  τον  κύριο  Μακρυωνί τη .  Προχωράω  σε  ψηφοφορία .  Ποιο ι  

ψηφίζουν  την  αναµόρφωση  του  προϋπολογισµού  εσόδων  που  προέρχονται  

από  τους  ΚΑΠ  έτους 2012,  όπως  στην  εισήγηση  αναφέρον ται ;  Να  διαβάσω  

κατάλογο ;  Κατά ;  Θα  διαβάσω  έναν -έναν .  

ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ    ΝΑΙ  

∆ΙΑΚΟΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ   ΝΑΙ  

ΠΑΜΠΑΚΑΣ     ΝΑΙ  

ΓΚΟΥΦΑΣ     ΝΑΙ  

∆ΙΑΚΟΣ     ΑΠΩΝ  

ΠΟΚΚΙΑΣ     ΝΑΙ  

ΦΤΑΚΛΑΚΗ     ΝΑΙ  

ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ    ΝΑΙ  

ΠΑΠΑΤΣΗ     ΝΑΙ  

ΓΡΥΠΑΡΗΣ     ΝΑΙ  

ΜΑΪΝΑΣ     ΑΠΩΝ  

ΙΣΣΑΡΗΣ     ΑΠΩΝ  

ΗΛΙΑΚΗΣ     ΝΑΙ  

ΘΕΟΦΙΛΟΣ     ΝΑΙ  
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ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ   ΝΑΙ  

ΣΒΥΝΟΥ     ΝΑΙ  

ΜΑΡΓΑΡΑΣ     ΝΑΙ  

ΒΙΛΛΑΣ     ΝΑΙ  

ΜΠΑΦΙΤΗ  ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ   ΑΠΟΥΣΑ  

ΚΥΠΡΑΙΟΥ     ΝΑΙ  

ΚΟΚΚΙΝΟΣ     ΑΠΩΝ  

ΠΑΛΛΑΣ     ΟΧΙ  

ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ    ΑΠΩΝ  

ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ    ΟΧΙ  

ΛΟΤΣΑΡΗΣ     ΟΧΙ  

∆Α∆ΑΟΣ     ΟΧΙ  

ΜΠΙΖΑΣ     ΟΧΙ  

ΚΟΥΚΑΣ     ΟΧΙ  

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ   ΟΧΙ  

ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ    ΟΧΙ  

ΣΙΓΑΛΑΣ     ΟΧΙ  

ΣΥΡΜΕΛΕΝΙΟΣ    ΟΧΙ  

ΧΡΥΣΑΦΙ∆ΗΣ    ΑΠΩΝ  

ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ    ΑΠΩΝ  

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Εγκρίνετα ι  κατά  πλειοψηφία .  Το  Περιφερε ιακό  Συµβούλιο  εγκρίνει  κατά  

πλειοψηφία  την  αναµόρφωση  του  προϋπολογισµού  εσόδων  που  

προέρχοντα ι  από  τους  ΚΑΠ  2012,  σύµφωνα  µε  την  απόφαση  της 

Οικονοµικής Επιτροπής.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  12 /2012 

 

 Συνεχ ί ζω  µε  το  4ο  θέµα .  

 

ΘΕΜΑ  4ο  

Παράταση  ωραρίου  λειτουργίας καταστηµάτων τουριστικών  περιοχών 

κατά  τους θερινούς µήνες (από  15 .3 .2012  έως  15 .11.2012). 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Τον  λόγο  έχε ι  ο  κύριος  Χατζηδ ιάκος .  

Κος ΧΑΤΖΗ∆ΙΑΚΟΣ :  

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  στην  αρχή  κάθε  θερινής ,  τουριστικής  θα  

έλεγα ,  όχι  θερινής ,  περιόδου  µας  παρέχετα ι  η  δυνατό τητα  σαν  

Περιφερε ιακό  Συµβούλιο ,  παλαιότερα  σαν  Νοµαρχιακό  Συµβούλιο  κα ι  τώρα  

µέσα  από  τον  "Καλλικράτη "  µε  το  άρθρο  186 Κεφ .  ∆ '  αρ .  10 , να  
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αποφασί ζουµε  για  την  παράταση  του  ωραρίου  των  καταστηµάτων ,  όχι  όλων  

των  καταστηµάτων ,  εξα ιρούνται  κάπο ια  µε  νόµους ,  δεν  αναφερόµαστε  σ '  

αυ τά ,  δεν  αναφέροµαι  στα  εστιατόρια ,  τα  νυκτερ ινά  κέντρα  κ.λπ . ,  αλλά  των  

καταστηµάτων  που  κυρίως  εξυπηρετούν  την  τουριστική  κ ίνηση ,  τους  

επ ισκέπτες  των  νησιών  µας.  

 Υπάρχει  η  προηγούµενη  απόφασή  µας ,  η  περσ ινή  απόφαση .  Φέτος  

διαφοροποιε ί τα ι  κατά  τι  µόνο ,  ότ ι  µετά  από  πρόταση  των  φορέων  που  

γνωµοδοτούν  προς  το  Περιφερε ιακό  Συµβούλιο ,  και  αναφέροµαι  στο  

Εργατικό  Κέντρο ,  στο  Εµπορικό  Επιµελητήριο  και  στην  Οµοσπονδία  των  

Εµπορικών  Συλλόγων ,  ζητήθηκε  η  παράταση  αυτή  του  ωραρίου  να  ισχύει  

από  15  Μαρτ ίου  µέχρι  15  Νοεµβρίου .  

 Αυτό  έχε ι  να  κάν ει  µε  την  αύξηση  του  τουρισµού  της  κρουαζ ι έρας ,  

των  ηµερόπλοιων  τα  οποία  καταφθάνουν  στο  νησί  Κυριακές  κυρίως  κα ι  

αργί ες .  Υπήρχε  η  σύµφωνη  γνωµοδότηση  ως προς  την  χρον ική  αυτή  

περίοδο .  Κατά  τα  λοιπά  ισχύουν  όσα  της  περσινής  µας  απόφασης ,  δηλαδή  

να  επ ι τρέπεται  η  λει τουργία  των  καταστηµάτων  µέχρι  τ ι ς  12  το  βράδυ  κα ι  

τ ι ς  Κυριακές  και  τι ς  αργί ες  από  τι ς  10  έως  τ ι ς  3 .  

 Στη  διάθεσή  σας  για  οποιαδήποτε  άλλη  ερώτηση .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε  τον  κύριο  Αν τιπεριφερε ιάρχη .  Ο  κύριος  Πουσσαίος  να  

ολοκληρώσει  και  µε  τι ς  Κυκλάδες .  Έχετε  τον  λόγο , κύρι ε  

Αν τιπεριφερε ιάρχη .  

Κος ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ :  

Ουσιαστικά  αυτή  η  πρόταση  προκύπτει  µετά  από  τι ς  προτάσεις  οι  οποίες  

ζητήθηκαν  και  κατατέθηκαν  από  τους ∆ήµους  και  τα  αντίστοιχα  σωµατε ία  

των  εµπορικών  συλλόγων  από  τα  νησιά .  Η  πρόταση  ουσιαστικά  ισχύει  ως  

αυ τή  είχε  ψηφιστε ί  πέρυσι ,  µε  διαφοροποίηση  σε  σχέση  µε  φέτος  για  την  

Πάρο ,  Αντ ίπαρο ,  τα  εµπορικά  να  λει τουργούν  µέχρι  τ ι ς  12  το  βράδυ  και  

κάβες  µέχρι  τι ς  9  η  ώρα  το  απόγευµα .  

 Γ ια  την  Τήνο  η  πρόταση  η  οποία  κατατ ίθεται  είνα ι  να  λε ι τουργούν  

από  ∆ευ τέρα  έως  Σάββατο  από  τι ς  8 .30 µέχρι  τ ι ς 2.30 και  από  τι ς  6 µέχρι  

τ ι ς  9 .  Γ ια  την  Σίφνο  σε  καθηµερινή  βάση  από  τι ς  8  µέχρι  τ ι ς  12ης  

νυκτερινής .  Οι  υπόλοιπες  των  προτάσεων  περί  ωραρίου  καταστηµάτων  δεν  

γ ίνον ται  δεκτές  γιατί  ζητήσαµε ,  επαναλαµβάνω ,  και  τη  σύµφωνη  γνώµη  των  

∆ήµων .  Για  τη  νήσο  Κίµωλο  προτε ίνουµε  τα  καταστήµατα  τροφίµων ,  

κρεοπωλεία ,  οπωροπωλεί α  από  τ ι ς  7 .30 µέχρι  τι ς  2 .30 και  από  τι ς  5  µέχρι  

τ ι ς  11 .  Αντίστοιχα  κα ι  άλλες  προτάσεις  οι  οποίες  κατατέθηκαν  δεν  γίνονται  

δεκτές  κα ι  σε  κάθε  άλλη  περίπτωση  προτείν εται  η  παράταση  του  ωραρίου  

λει τουργίας  των  καταστηµάτων  κάθε  είδους  µε  εξα ίρεση  αυτά  που  

αναφέροντα ι  στο  άρθρο  42  του  σχετ ικού  νόµου ,  µέχρι  της  12ης  νυκτερινής ,  

από  ∆ευτέρα  µέχρι  και  Σάββατο ,  για  τη  χρονική  περίοδο  από  15 .3 . ,  δηλαδή  

ήρθε  κατά  15  µέρες  νωρί τερα  φέτος  κα ι  κλείνει  κατά  15  µέρες  αργότερα ,  
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ώστε  να  ταυτί ζετα ι  και  µε  την  πολι τι κή  µας  σε  σχέση  µε  την  επι µήκυνση  της  

τουριστικής  περιόδου .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε  τον  κ .  Αντιπεριφερε ιάρχη .  Ερωτήσεις ,  αν  χρειάζοντα ι .  Ο κ .  

Κουκάς  και  ο  κ .  Λοτσάρης .  Ο  κ .  Κουκάς  κάνει  την  ερώτηση .  Η  κυρία  

Κυπραίου  και  ο  κ .  Παπαµανώλης  ερώτηση .  Τζανακόπουλος ,  Σιγάλας .  Άλλος  

ερώτηση ;  Βίλλας .  Λοιπόν ,  έχω :  Κουκάς.  Λοτσάρης,  Κυπραίου ,  

Παπαµανώλης,  Τζανακόπουλος ,  Σιγάλας ,  Βίλλας .  Υπάρχει  άλλος  γ ια  

ερωτήσεις ;  Όχι .  Ο κ .  Κουκάς .  

Κος ΚΟΥΚΑΣ :  

Ήθελα  να  ρωτήσω  τον  κ .  Πουσσαίο ,  αφ '  ενός  ποιες  ε ίνα ι  οι  προτάσεις  που  

απορρίφθηκαν ,  δεν  µας  κοινοποιήσατε  ποιες  ε ίναι  οι  προτάσεις  τ ι ς  οποίες  

απορρίψατε .  ∆ευτερευόντως ,  σύµφωνα  µε  τον  νόµο  που  προβλέπει  ότι  οι  

αποφάσεις λαµβάνονται  ύστερα  από  γνώµη  των  κατά  περίπτωση  

ενδιαφερόµενων  οργανώσεων  των  εργοδοτών  κα ι  εργαζοµένων  κατά  πόσο  

τους  ακούσαµε  εδώ  στ ις  Κυκλάδες ,  γιατ ί  για  τα  ∆ωδεκάνησα  ε ίδα  ένα  

πρακτικό .  Και  τρί τον ,  γιατ ί  διαφοροποιούµε  τη  πρόταση  από  τα  

∆ωδεκάνησα ;  ∆ηλαδή  στα  ∆ωδεκάνησα  ο  Αντιπεριφερε ιάρχης  ο  αρµόδιος  

µιλάει  και  για  τι ς  αργί ες  και  τι ς  Κυριακές .  Εσείς  στην  πρότασή  σας  δεν  τι ς  

συµπεριλαµβάνετε .  Ισχύει  σύµφωνα  µε  το  άρθρο  46  του  Ν .  2224/94,  

βγαίνει  απόφαση  του  Περιφερειάρχη ,  για  τα  εµπορικά  καταστήµατα  κα ι  τα  

καταστήµατα  τροφίµων .  Όσον  αφορά  τα  υπόλοιπα ,  τα  τουριστικά ,  δεν  

πιστεύετε  ότι  πρέπει  να  το  βάλουµε  στην  πρότασή  µας  να  είναι  ανοιχτά ;  

* * *[παρέµβαση  εκτός µικροφώνου ]   

Κος ΚΟΥΚΑΣ :  

∆εν  έχετε  µιλήσει  γ ια  τι ς  Κυριακές  και  για  τ ι ς αργί ες  στην  πρότασή  σας .  

Κος ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ :  

Είπα  ότ ι  ισχύει  η  περσινή  απόφαση  η  οποία  συµπεριλαµβάνε ι ,  για  να  µην  

µακρηγορούµε  και  αναφερόµαστε  σε  κάθε  κατηγορί α  καταστηµάτων  και  ανά  

νησί ,  νοµ ί ζω  ότ ι  δεν  είνα ι  σκόπιµο  αυτή  τη  στιγµή ,  ότι  έχει  διαφοροποιηθε ί  

σε  σχέση  µε  την  περσινή  απόφαση ,  ανέφερα ,  και  λαµβάνον τας  φυσικά  υπ '  

όψιν  τι ς  προτάσεις,  γιατί  απευθυνθήκαµε  σε  όλους  τους συλλόγους γραπτά  

κα ι  στους  ∆ήµους  να  µας  καταθέσουν  τις  απόψεις  τους .  Όποιο ι  απήν τησαν  

φυσι κά  λήφθηκαν  υπόψη .  

Κος ΚΟΥΚΑΣ :  

Επειδή  δεν  µας  είπατε  ποιους  απορρίψατε .  

Κος ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ :  

Η  περσ ινή  απόφαση ,  για  να  το  διευκριν ίσω ,  επειδή  την  έχω  εύκαιρη ,  ε ίχαµε  

αποφασίσει  κατά  πλειοψηφία  ότι  παρατείνεται  το  ωράριο  λει τουργίας των  

καταστηµάτων  κάθε  είδους ,  µε  εξα ίρεση  αυτά  που  αναφέρον ται  στις  

ε ιδικό τερες  δ ιατάξει ς  των  νόµων ,  για  όλα  τα  νησιά  της  Περιφέρε ιας  Νοτίου  

Αιγαίου  µέχρι  τ ι ς  12  από  ∆ευτέρα  µέχρι  κα ι  Σάββατο  κάθε  εβδοµάδας  για  

τη  χρονική  περίοδο  εκε ίνη .  Πάει  αυτό .  Είχαµε  πει  πέρυσι .  
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 Και  β )  η  λει τουργία  των  εµπορικών  καταστηµάτων  κα ι  καταστηµάτων  

τροφίµων  για  τι ς  Κυριακές  κα ι  τ ι ς  αργί ες  θα  καθοριστε ί  στ ις  Κυκλάδες  και  

τα  ∆ωδεκάνησα  µε  σχετική  απόφαση .  Αυτό  έχε ι  γ ίνει  και  ισχύε ι  η  απόφαση  

του  Περ ιφερε ιάρχη .  Πού  ε ίναι  η  απορία ;  

Κος ΚΟΥΚΑΣ :  

Ότι  φέτος  ο  κ.  Χατζηδ ιάκος  έχε ι  βάλε ι  και  τ ι ς Κυριακές  µέσα ,  για  τα  

τουριστικά  καταστήµατα .  

Κος ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ :  

Νοµίζω  ότι  κάποια  στιγµή  πρέπει  να  διαφοροποιηθε ί  αυτή  . . .  

Κος ΚΟΥΚΑΣ :  

Τα  τουριστικά  δίνουν  και  ε ισφορές  υπέρ  των  ∆ήµων ,  τα  εµπορικά  δεν  

δίνουν .  

Κος ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ :  

∆εν  νοµ ί ζω ότι  υπάρχε ι  πρώτα  απ '  όλα  θέµα  όχλησης  κα ι  διαφοροποίησης  

των  ∆ήµων  σε  σχέση  µε  την  παράταση  στα  εµπορικά .  Αν  υπάρχει  µια  

διαφοροποίηση  σε  σχέση  µε  τι ς  προτάσεις  των  συλλόγων  αφορά  τα  

υγειονοµικού  ενδ ιαφέροντος  περισσότερο ,  τ ι ς  κάβες ,  αρτοποιε ία  κ .λπ . ,  

αυ τά  τα  οποία  καταχρώνται  συνήθως  την  παράταση  του  ωραρίου .  Αλλά  δεν  

ε ίναι  και  ανάγκη ,  νοµί ζω,  κάθε  φορά ,  κάθε  χρον ιά ,  µπορεί  να  παρθεί  µια  

απόφαση  πάγια  εκτός  εάν  προκύπτουν  άλλο ι  λόγοι  που  διαφοροποιούν ,  

που  θα  µας  επιβάλλουν  την  διαφοροποίηση  της  απόφασης .  Αυτό  το  λέω  

παρενθετικά .  ∆εν  ισχύει  βέβαια ,  αλλά  νοµ ί ζω  ότι  δεν  υπάρχει  και  λόγος  

κάθε  χρονιά  να  ασχολούµεθα  µ '  αυτά  τα  θέµατα .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ο  κύριος  Περδικάρης .  

Κος ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ :  

Με  κάλυψε  ο  συνάδελφος  ο  κύριος  Κουκάς .  Απλώς  θα  ήθελα  να  µου  

δι ευκριν ίσετε  αυτό ,  στην  περ ίπτωση  της  Σίφνου  και  της  Κιµώλου  ποιες  

ήταν  οι  προτάσεις  που  απορρίφθηκαν  και  για  ποιον  λόγο ;  

Κος ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ :  

Όχι ,  γράφουµε  µέσα  ότι  δεν  λήφθηκαν  υπόψη ,  απορρίφθηκαν  προτάσει ς  οι  

οποί ες  διαφοροποιούντο  από  αυτό  του  ∆ήµου .  Εµείς  υιοθετούµε  ουσιαστικά  

τ ι ς  προτάσεις  και  συνήθως  ταυτί ζον ται ,  αλλά  σε  κάποιες  περιπτώσεις ,  γ ια  

µισή  ώρα ,  µία  ώρα ,  διαφοροποιούνται .  Αυτή  είναι  η  όποια  διαφορά  έχε ι  

προκύψει .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Η  κυρία  Κυπραίου .  

Κα  ΚΥΠΡΑΙΟΥ :  

∆ιευκριν ιστι κά ,  κύρι ε  Πρόεδρε ,  θα  ήθελα  να  ξέρω  εάν  επιβάλλεται  

ουσιαστικά  το  ωράριο  από  15  Μαρτ ίου  για  να  εξυπηρετηθούν  τα  

κρουαζι ερόπλοια  σε  περίπτωση  που  αδυνατούν  οι  επαγγελµατ ί ες ,  και  

αναφέροµαι  στην  Κω ,  να  το  εφαρµόσουν .  Επιβάλλεται  ή  δυνητικά  µπαίνε ι ;  

∆εν  επιβάλλεται .  
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* * *[παρέµβαση  εκτός µικροφώνου ]   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ο  κ .  Τζανακόπουλος .  

Κος ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ :  

Στη  γραπτή  ε ισήγηση  ο  κ .  Πουσσαίος  αναφέρετα ι  ότι  υιοθετούµε  τι ς  

προτάσεις  των  ∆ήµων .  Στην  προφορική  είπε  ότ ι  ελήφθησαν  υπ '  όψιν  κα ι  οι  

προτάσεις  των  εµπορικών  συλλόγων .  Ήθελα  να  ρωτήσω ,  συνέβηκαν  οι  

προτάσεις  των  εµπορ ικών  συλλόγων ,  ε ιδικά  για  την  Πάρο  κα ι  Αντ ίπαρο  

αναφέροµαι ,  του  ∆ήµου  Πάρου  µε  τον  εµπορικό  σύλλογο ;  Και  αν  ρωτήθηκε  

κα ι  ο  σύλλογος  ιδιωτικών  υπαλλήλων ,  των  εργαζοµένων  στα  καταστήµατα .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Όχι ,  δεν  ρωτήθηκαν .  

Κος ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ :  

Όχι ,  δεν  ρωτήθηκαν .  ∆εν  ξέρω  αν  υφίστατα ι  εκεί  στην  Πάρο  . . .  

Κος ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ :  

Ναι ,  υπάρχει  σύλλογος  ιδ ιωτικών  υπαλλήλων .  

Κος ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ :  

∆εν  νοµ ί ζω  ότι  ζητήθηκε .  Ζητήθηκε  όµως  η  άποψη  του  ∆ήµου  και  του  

εµπορικού  συλλόγου  κα ι  υιοθετε ί ται  η  άποψη  του  ∆ήµου  στην  προκε ιµένη  

περίπτωση ,  γιατ ί  οι  άλλες  απόψεις  κατατίθ ενται  ως  απόψεις  τι ς  οποίες  δεν  

ε ίµαστε  κα ι  υποχρεωµένοι  φυσικά  να  τ ι ς  υι οθετήσουµε .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ο  κ .  Σιγάλας .  

Κος ΣΙΓΑΛΑΣ : 

Κύριε  Πρόεδρε ,  αν  έχουν  ε ικόνα  οι  Αντ ιπεριφερειάρχες ,  αλλά  και  οι  

Υπηρεσ ίες  αλλά  και  ο  ί διος  ο  κύριος  Περ ιφερε ιάρχης ,  οι  ελεγκτικο ί  

µηχαν ισµοί  σε  όλα  τα  νησιά  υπάρχουν ;  Σε  ποια  νησιά  υπάρχουν  και  τί  

παραβάσεις  έχουµε ,  αν  έχουµε  εικόνα ,  αν  έχουν  κάνει  έλεγχο  και  αν  

τηρε ί τα ι  το  ωράριο  ή  είναι  µια  γενικευµένη  ισ τορία ,  κάνουµε  ό ,τι  θέλουµε  

κα ι  τελε ίωσε ,  και  βεβαίως  ει ς  βάρος  των  εργαζοµένων .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ο  κύριος  Βίλλας  έχει  ζητήσει  τον  λόγο .  

Κος ΒΙΛΛΑΣ :  

Εγώ ,  κύρι ε  Αν τιπεριφερε ιάρχα ,  θέλω  να  ρωτήσω  τί  γίν εται  µε  τα  Super 

Market ,  γιατί  ξέρω  ότι  τουλάχ ιστον  στην  Τήνο  λε ι τουργούν  από  το  πρωί  ως  

το  βράδυ ,  δεν  κλείνουν  το  µεσηµέρι  κα ι  δουλεύουν  κα ι  Κυριακές  την  

καλοκαιρινή  σαιζόν .  ∆εν  εµπίπτουν  σ '  αυτή  τη  διαδικασία ;  Και  δεύτερον ,  

αυ τά  τα  µαγαζιά  που  παρατε ίνουν  τη  λειτουργία  τους  µετά  το  τέλος  στις  9  η  

ώρα  το  βράδυ  έχουν  κυρώσεις ;  

Κος ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ :  

Γνωρίζετε  ότι  τα  Super Market  σε  όσα  νησιά  έχουν  χαρακτηριστε ί ,  κα ι  εκε ί  

ε ίναι  ένα  πρόβληµα ,  υπάρχει  ένα  κενό ,  ως  τουριστικοί  προορισµοί  µπορούν  

να  δουλεύουν  σε  συγκεκριµένο  ωράριο  ακόµα  και  τα  Σαββατοκύριακα .  Σε  
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κάποιες  περιπτώσεις  βέβαια  έχουµε  νησιά  τα  οποία  δεν  είναι  

χαρακτηρισµένα  σήµερα  ως  τουριστικά ,  αλλά  συνεχί ζουν  κα ι  αυτά  να  

εξυπηρετούν  τον  κόσµο ,  τους  επισκέπτες  τους  ανοίγοντας  και  ξεπερνώντας  

το  ωράριο  σύµφωνα  µε  τ ι ς  αποφάσεις  τ ι ς  οποίες  έχουµε ,  δηλαδή  και  τα  

Super Market  εν τάσσοντα ι  ουσιαστ ικά  "παράτυπα " ,  µέσα  σε  εισαγωγικά ,  σ '  

αυ τή  τη  διαδικασία .  Έχουµε  κάποιες  περιπτώσεις  και  ζητήσαµε  από  το  

Υπουργείο  Τουρισµού  να  µας  προσδιορίσει  και  να  επικαιροποιήσε ι  την  

απόφαση  ουσιαστικά  αυτήν  η  οποία  ισχύει  για  κάποια  χρόν ια  πριν ,  δεν  

θυµάµαι  ακριβώς  τη  χρον ιά ,  να  επικαιροποιήσει  την  απόφαση  λο ιπόν  και  

να  συµπεριλάβει  όλα  τα  νησιά  στη  σχετ ική  απόφαση  ώστε  να  

κατατάσσον ται  ως τουριστ ικο ί  προορισµοί  για  να  ε ίνα ι  νόµιµα ,  γιατί  σήµερα  

στην  κατάσταση  όπως  αποτυπώνεται  υπάρχει  µια  παρατυπία .  

 Τώρα  όσον  αφορά  αυτό  που  λέε ι  ο  κ .  Σιγάλας ,  είναι  η  ουσία  του  

θέµατος .  ∆ιότι  εµείς  µπορεί  να  παίρνουµε  αποφάσεις ,  να  

προβληµατι ζόµαστε ,  να  έχουµε  µια  επικο ινων ία  µε  τους  φορείς κ .λπ . ,  στον  

βαθµό  που  µπορούν  αυτοί  να  απαντήσουν  κα ι  να  συµµετέχουν ,  όµως  εδώ  

πρέπει  να  πούµε  ότ ι  στην  πραγµατικότητα  αυ τοί  οι  έλεγχοι  δεν  γίνονται  

ού τε  µε  επάρκεια  ούτε  κα ι  στη  συχνότητα  στην  οποίαν  θα  θέλαµε  να  

γ ίνον ται .  

 Φυσικά  δεν  είνα ι  έργο  µόνο  των  µηχανισµών  της  Περιφέρε ιας ,  είναι  

περισσότερο  της  Αστυνοµ ίας ,  η  οποία  καταγράφει  τι ς  παραβάσεις  στο  

ωράριο  ή  οποιαδήποτε  άλλη  παράβαση .  Και  εκε ί  ε ίνα ι  βέβαια  το  πρόβληµα ,  

πράγµα  που  δεν  γίνεται  και  πράγµατ ι  ο  καθένας  αυτοσχεδιάζε ι  και  

λει τουργεί  µε  τον  τρόπο  που  τον  εξυπηρετε ί .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ο  κ .  ∆αδάος  έχε ι  τον  λόγο .  

Κος ∆Α∆ΑΟΣ :  

Κύριε  Πρόεδρε ,  διαβάζοντας  µετά  προσοχής  την  εισήγηση  της  παράτασης  

ωραρίου  λει τουργίας  καταστηµάτων  κα ι  για  να  είµαι  πιο  σαφής ,  που  αφορά  

τ ι ς  Κυκλάδες ,  στην  ε ισήγηση  και  στην  τρί τη  παράγραφο  λέε ι :  Εισηγούµεθα  

την  παράταση  ωραρίου  λει τουργίας  καταστηµάτων  τουριστ ικών  περιοχών  

κατά  τους  θερινούς  µήνες  από  15 .3 .2012 έως  15.10 .2012 και  

αποδεχόµαστε  τ ι ς προτάσεις  των  ∆ήµων  όπως  αυτές  κατατέθηκαν ,  µε  τ ι ς  

εξής  παρατηρήσει ς .  

 ∆εν  θα  σταθώ  στις  παρατηρήσεις  γιατί  το  τόν ισαν ,  αλλά  επει δή  τα  

γραπτά  µένουν ,  εδώ  δεν  αναφέρετα ι  καθόλου  αν  ελήφθη  καθόλου  υπ '  όψιν  

η  γνώµη  του  εµπορικού  κόσµου .  Εγώ  όχι  ότι  δεν  πιστεύω  τον  κ .  

Αν τιπεριφερε ιάρχη ,  εδώ  αναφέρετα ι  όµως  η  άποψη  µόνο  του  ∆ήµου  κα ι  δεν  

αναφέρετα ι  του  εµπορικού  κόσµου .  

 Εµείς  δηλαδή  σαν  Περιφερει ακοί  Σύµβουλοι  δεν  έπρεπε  να  είχαµε  τη  

γνώµη ,  τί  σκέπτεται ,  πώς  σκέπτεται  ο  εµπορικός  κόσµος ;  ∆εν  έπρεπε  να  

γνωρίζουµε ;  Είναι  σε  αντίθεση  µε  την  άποψη  του  εκάστο τε  οικείου  ∆ήµου ;  

Τί  γίν εται ;  Εµείς  τώρα  φαίνεται  µ '  αυ τό  το  έγγραφο ,  µ '  αυτή  την  εισήγηση  
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ότ ι  ενεργήσαµε  σύµφωνα  µε  τι ς  αποφάσεις  του  ∆ήµου  και  δεν  λάβαµε  

υπόψη  µας  καθόλου  τον  εµπορικό  κόσµο .  Αυτό  είνα ι  ένα  βασικό  στο ιχείο .  

∆εν  φαίνετα ι  τίποτε  µέσα  εδώ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε  τον  κ .  ∆αδάο .  Ο  κύριος  Αντ ιπεφερε ιάρχης  θα  απαν τήσε ι .  

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ :  

Απόψεις  ζητήθηκαν ,  συνάδελφε .  Απόψεις  ζητήθηκαν  και  είναι  εδώ  όλη  η  

αλληλογραφία  στη  διάθεσή  σας ,  από  όλους  όσους  υπάρχουν  σε  όλα  τα  

νησιά  εµπορικο ί  σύλλογοι ,  έχουµε  τι ς  προτάσεις .  Είπαµε  ότι  εµε ίς  

συγκλίνουµε  µε  τ ι ς  απόψεις  των  ∆ήµων  διότι  µπορεί  να  έχουν  µία  συνολική  

ε ικόνα  και  δεν  µιλάω  για  τα  µεγάλα  νησιά  γιατ ί  φυσικά  στα  µεγάλα  νησιά ,  

όπως  για  τη  Σύρο  προφανώς  που  αναφέρεστε ,  δεν  παρουσιάζοντα ι  αυτές  

οι  ι δια ι τερότητες  οι  οποίες  πολλές  φορές  αποτελούν  αφορµή  για  µεγάλες  

δι ενέξε ι ς  στα  µικρά  νησ ιά .  

 Τα  µικρά  νησιά ,  ένας φούρνος  ο  οποίος µετατρέπετα ι  σε  σνακ -µπαρ  

ή  ακόµα  µπορεί  να  πουλάει  και  αλκοόλ ,  κάβες  οι  οποίες  συνεχί ζουν  να  

λει τουργούν  και  µέχρι  τι ς  3  η  ώρα  το  πρωί ,  δηµιουργών τας  σοβαρά  

προβλήµατα  και  έναν  αθέµι το  ανταγωνισµό .  Αυτή  την  ει κόνα  λο ιπόν  την  

αποτυπώνει  καλύτερα  ένας  ∆ήµος ,  ο  οποίος  έχει  συνολική  ε ικόνα  της  

λει τουργίας  του  χώρου  παρά  ένας  εµπορικός  σύλλογος ,  ο  οποίος  φυσικά  

δεν  ενδ ιαφέρετα ι  κα ι  για  τη  λε ι τουργία  της  κάβας .  

Κος ∆Α∆ΑΟΣ :  

∆εν  είπα  εµπορικός  σύλλογος .  Εµπορικός  κόσµος .  Εµπορικός  κόσµος  είναι  

κα ι  το  Εργατικό  Κέν τρο  Κυκλάδων ,  ε ίναι  κα ι  το  Επιµελητήριο ,  ε ίναι  φορείς .  

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ :  

Ναι ,  ναι ,  ο  εµπορικός  κόσµος ,  σας επαναλαµβάνω ,  όσοι  σύλλογοι  

υπάρχουν ,  όσες  ενώσεις  υπάρχουν  έχουν  εκφραστεί .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε  τον  κύριο  Αντιπεριφερε ιάρχη .  Να  προχωρήσω  στη  

διατύπωση  της  πρότασης ;  Τοποθετήσεις .  Ποιοι  θέλουν  να  τοποθετηθούν ;  

Σιγάλας ,  Θεόφιλος ,  Συρµαλέν ιος .  Ο  κ .  Θεόφιλος  έχει  τον  λόγο  και  µετά  θα  

πάµε  στους άλλους .  

Κος ΘΕΟΦΙΛΟΣ :  

Ευχαριστώ,  κύρι ε  Πρόεδρε .  Ο  νόµος ορ ίζε ι  το  ωράριο  λει τουργίας  των  

καταστηµάτων  από  τ ι ς 5 το  πρωί  µέχρ ι  τ ι ς  9  το  βράδυ  από  ∆ευτέρα  µέχρι  

Παρασκευή  και  το  Σάββατο  από  τ ι ς  5  το  πρωί  µέχρι  τι ς  8  το  βράδυ .  Το  

Περιφερε ιακό  Συµβούλιο  έχε ι  την  αρµοδιότητα  µόνο  για  την  παράταση .  ∆εν  

ορ ίζε ι  ωράριο  και  κακώς  οι  εισηγήσεις  το  αναφέρουν .  ∆εν  ορίζει  ωράριο .  

Ορίζει  παράταση  του  ωραρίου .  Αυτή  ε ίναι  η  δικ ιά  µας  αρµοδιότητα .  

 Κατά  την  άποψή  µου ,  η  περσινή  απόφαση  όπως  έχει  διατυπωθεί  στο  

πρώτο  της  σκέλος  και  αφορά  τ ι ς  καθηµερινές  και  όχι  τι ς  αργί ες ,  διότι  είναι  

αρµοδιότητα  του  Περιφερε ιάρχη  κ .λπ . ,  τουλάχιστον  για  τ ι ς Κυκλάδες  έχε ι  

βγει  κανονιστική  πράξη  κα ι  έχε ι  δηµοσ ιευθεί  στο  ΦΕΚ ,  καλύπτει  πλήρως  το  
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ζητούµενο  στην  περιοχή  µας  και  στους  δύο  νοµούς ,  απλώς  θα  µπορούσαµε  

να  δ ιευρύνουµε  τη  θερινή  περίοδο ,  η  οποία  ορίζεται  σαφώς  µε  υπουργική  

απόφαση  κα ι  να  προσθέσουµε  15  µέρες  πριν  τον  Μάρτ ιο  και  άλλες  15  

µέρες  στο  τέλος  και  είναι  ακριβώς ,  προβλέπει  ότι  λέει  ο  νόµος  και  είναι  

πλήρης,  κατά  την  άποψή  µου .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε  τον  κ .  Θεόφιλο .  

Κος ΘΕΟΦΙΛΟΣ :  

Κι  εγώ  ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ο  κύριος  Σιγάλας .  

Κος ΣΙΓΑΛΑΣ : 

Κύριε  Πρόεδρε ,  εγώ  νοµ ί ζω  ότι  όπως  ο  κ .  Αν τιπεριφερε ιάρχης  στάθηκε  και  

ε ίπε  ότι  οι  µηχανισµοί  τελ ικά  δεν  υπάρχουν  και  υπάρχει  µια  γεν ικευµένη  

ισ τορία ,  αυτό  δεν  πρέπει  να  είναι  και  η  κολυµβήθρα  του  Σιλωάµ ,  που  

σηµαίνει  ότι  αφού  δεν  υπάρχουν  και  υπάρχε ι  αυτή  η  κατάσταση ,  ας  το  

αφήσουµε  έτσι  ελεύθερο  και  όποιον  πάρει  ο  χάρος .  Αυτό  ε ίναι  το  ένα .  

 Το  δεύτερον  ε ίνα ι  ότι  ζούµε  όλοι  µας  µια  ισοπέδωση  των  εργατ ικών  

δι καιωµάτων .  Πάµε  γ ια  έναν  εργασιακό  µεσαίωνα  που  καθηµερινά  το  ζούµε  

όλοι  µας  και  το  βλέπουµε .  Και  το  τρίτο  που  πρέπει  να  δούµε  κα ι  που  

ενδεχοµένως  θα  το  βάλετε  κι  εσείς  ότ ι  εξυπηρετούµε  τους  µικρέµπορους 

κα ι  τους  µικροεπαγγελµατί ες  να  έχουν  περισσότερη  ώρα  στη  διάθεσή  τους  

κ .λπ . ,  δεν  νοµί ζω  ότι  είναι  ζή τηµα  παράτασης  ωραρίου .  

 Εδώ  το  θέµα  είναι  ότι  καθηµερ ινά  βλέπουµε  και  ο ι  ί διοι  τα  µηνύµατα  

που  έρχονται  από  τι ς  τοπικές  κοινων ίες  ότ ι  φέτος  ο  τουρισµός  θα  είναι  

κατά  πολύ  πεσµένος ,  µε  την  έννο ια  ότ ι  ο  κόσµος  δεν  έχε ι  να  χαλάσει  

λεφτά ,  δεν  µπορεί  να  κυκλοφορήσει ,  κόβοντα ι  επ ιδόµατα  αδείας ,  κόβονται  

κο ινωνικοί  τουρισµοί ,  όλα  αυτά ,  µε  αποτέλεσµα  σίγουρα  να  υπάρχει  µια  

µειωµένη  πελατεία .  

 Άρα  αυτή  η  παράταση  που  σίγουρα  θα  είναι  σε  βάρος  των  

εργαζοµένων  εµάς  δεν  µας  βρίσκει  σύµφωνους .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε  τον  κ .  Σιγάλα .  Ο κ .  Συρµαλένιος .  

Κος ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ :  

Σύντοµα  κι  εγώ .  Πρέπει  να  ληφθούν  υπόψη  δύο  παράµετροι .  Η  µία  είναι  η  

οι κονοµική  κατάσταση  η  οποία  έχε ι  οδηγήσει  σε  αδιέξοδο  πάρα  πολλούς  

επαγγελµατί ες ,  αυτοαπασχολούµενους κα ι  αυτό  είνα ι  ένα  τεράστιο  

πρόβληµα ,  δηλαδή  πρέπει  να  διασφαλιστε ί  ότι  στον  βαθµό  που  αυτοί  οι  

άνθρωποι  έχουν  τη  δύναµη  να  δουλέψουν  κα ι  µπορούν  να  δουλέψουν  

κάποιες  ώρες  παραπάνω  γιατί  οι  ίδιο ι  το  αποφασίζουν ,  τό τε  βεβαίως  αυτό  

το  πράγµα  µπορεί  να  συνάδει  µε  την  απόφαση  παράτασης την  οποίαν  

έχουµε .  
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 Η  δεύτερη  παράµετρος  είναι  η  παράµετρος  των  εργαζοµένων  που  

έχε ι  να  κάνει  µε  Super Market ,  µε  υπεραγορές ,  δηλαδή  µε  µεγαλύ τερα  

καταστήµατα  τα  οποία  απασχολούν  όχι  µόνο  τους  ί διους  τους  ι διοκτήτες  

αλλά  και  µισθωτούς  εργαζόµενους .  Εκεί  νοµί ζω  ότι  στο  θέµα  της  Κυριακής  

πρέπει  να  είµαστε  σαφώς  αν τίθετο ι ,  δηλαδή  αν  θέλε ι  να  ανοίξει  ένα  Super 

Market  µε  εργαζόµενους  την  Κυριακή ,  ας  το  ανοίξει  µε  ευθύνη  του  

ι δ ιοκτήτη  και  ας  δουλέψει  ο  ίδ ιος .  ∆εν  µπορεί ,  παραδείγµατος  χάριν ,  ο  

σύλλογος  της  Πάρου ,  που  είπε  και  ο  κύριος  Τζανακόπουλος ,  ξέρω  ότ ι  έχε ι  

πάρει  θέση  κατά  και  θεωρεί  ότ ι  είνα ι  παράνοµη  η  απασχόληση  των  

εργαζοµένων ,  κα ι  έτσι  είναι  από  τη  νοµοθεσία ,  παράνοµη  η  εργασ ία  των  

εργαζοµένων  τι ς  Κυριακές  κα ι  αργί ες .  Τις  υπόλοιπες  ώρες ,  όπως  λέε ι  κα ι  ο  

συνάδελφος  ο  Λάζαρος ,  ισχύει  ο  νόµος  που  αναφέρθηκε .  Αλλά  αυτό  πρέπει  

να  . . .  

* * *[παρέµβαση  εκτός µικροφώνου ]   

Κος ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ :  

Αν  ανοίξει  κανον ικά  ναι .  Αν  η  επιθεώρηση  εργασ ίας  . . .  Μπράβο .  Εδώ  όµως 

αφήνουµε  παράθυρο  στις  εισηγήσεις .  Υπάρχει  παράθυρο  λε ι τουργίας  των  

Super Market .  Λέει  εκτός  υπεραγορών  σε  κάποιο  σηµείο ,  αλλά  κάπου  δεν  

ε ίναι  ξεκάθαρο .  Εάν  ξεκαθαριστεί ,  δεν  υπάρχει  πρόβληµα .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ο  κ .  Χατζηδι άκος  έχε ι  τον  λόγο .  

Κος ΧΑΤΖΗ∆ΙΑΚΟΣ :  

Κοι τάξτε ,  όλους  τους  προβληµατισµούς  που  ανέπτυξαν  οι  συνάδελφοι  

βέβαια  τους  έχουµε  αντιµετωπίσει ,  γι '  αυτό  µέσα  ξεκάθαρα  ο  νόµος  λέει  ότι  

καλούν τα ι  οι  εκπρόσωποι  των  φορέων  των  εργαζοµένων ,  του  εµπορικού  

κόσµου ,  θα  είδατε  για  το  12.30 τουλάχιστον  ένα  πρακτικό ,  µία  

γνωµοδότηση ,  που  στο  ί διο  τραπέζι  κάθισαν  ο  Πρόεδρος  του  Εργατικού  

Κέντρου ,  ο  Γραµµατέας  του  Επιµελητηρίου ,  ο  Πρόεδρος  της  Οµοσπονδίας  

Εργατικών  Συλλόγων  κα ι  ο  Πρόεδρος του  Εµπορικού  Συλλόγου  Ρόδου .  

Αυτοί  λοιπόν  συναποφάσισαν ,  συµπρότειναν ,  και  στα  πλαίσια  βέβαια  της  

κείµενης  νοµοθεσίας  διαµορφώσαµε  αυτή  την  εισήγηση .  

 Αναφέρεται  ρητά  λοιπόν ,  όπως  πολύ  σωστά  ε ίπε  ο  συνάδελφος  ο  

Θεόφι λος  προηγουµένως ,  ότι  τι ς  Κυριακές  απαγορεύεται  η  λει τουργία  των  

υπεραγορών . Γι '  αυτό  ε ίνα ι  ξεκάθαρο .  Αναφέρετα ι  βέβαια  ότι  στις  διατάξε ι ς  

αυ τές  δεν  εµπίπτουν  τα  καταστήµατα  του  άρθρου  10  του  Ν .  3377/2005,  

ε ίναι  ακριβώς  αυτά  τα  υπερκαταστήµατα  τα  οποία  λει τουργούν  κατόπιν  

αδείας  του  πρώην  Νοµαρχ ιακού  Συµβουλίου ,  τώρα  της  Περιφέρε ιας ,  κα ι  

επ ί τηδες  δ ιευκριν ί ζουµε  µέσα  σε  παρένθεση  "υπεραγορών "  γιατί  ο  άλλος  τα  

καταστήµατα  του  άρθρου  10  δεν  µπορεί  να  αντιληφθεί  ποια  είνα ι  ακριβώς ,  

εποµένως  καλύπτονται  όλα  αυτά .  

 Ειδι κά  δε  για  τους  εργαζόµενους,  όλοι  έχουµε  τ ι ς  ί δι ες  ευαισθησίες ,  

πέρα  από  την  οικονοµική  κρίση ,  γι '  αυτό  λέµε  ότ ι  για  το  απασχολούµενο  

προσωπικό  θα  ισχύουν  οι  διατάξει ς  της παραγράφου  4  του  άρθρου  42 του  
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Ν .  1892/1990 , αυτόν  έχουµε ,  αυτός  προστατεύει  τα  δικαιώµατα  των  

εργαζοµένων .  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ο  κύριος  Πουσσαίος .  

Κος ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ :  

Θέλω  να  συµπληρώσω  και  να  τονίσω  ότι  στις  Κυκλάδες  καλέσαµε  όλους  

τους  εµπλεκόµενους  φορείς  και  επαναλαµβάνω ,  οι  αποφάσεις  λήφθηκαν  µε  

τ ι ς  θέσεις  οι  οποίες  διατυπώθηκαν .  Όσοι  δεν  µετε ίχαν ,  γιατί  δεν  µετείχαν ,  

ζητήσαµε  τ ι ς  απόψεις  τους  αλλά  δεν  απήντησαν .  Από  εκε ί  και  πέρα  

καθορίζουµε  εµε ίς .  Αυτό  πρέπει  να  το  ξεκαθαρίσουµε  και  στην  προκειµένου  

περίπτωση  του  εµπορικού  κόσµου ,  αγαπητέ  Μάκη ,  δεν  υπήρχε  κάποια  

απάν τηση .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

∆ιαβάζω  την  πρόταση  που  θα  τεθεί  σε  ψηφοφορία .  Παρακαλώ  πολύ ,  

ρωτήστε .  Ρωτήστε .  

Κος ∆Α∆ΑΟΣ :  

Μέσω  του  Προεδρείου .  Κύριε  Πρόεδρε ,  εµείς  δεν  έχουµε  πρόβληµα  να  µην  

πιστέψουµε  αυτά  που  λέτε .  Το  θέµα  είνα ι  άλλο .  Το  θέµα  είναι ,  δηλαδή  εγώ  

σας  ρωτώ  εν τελώς  προσωπικά ,  µέσω  του  Προεδρείου :  Έφυγε  επιστολή  

προς  το  Εργατικό  Κέν τρο ;  Ρωτήθηκε  το  Εργατικό  Κέντρο  και  δεν  απάν τησε ;  

Πήγε  προς  το  Επιµελητήριο  επ ιστολή  ή  ερωτήθηκε  τηλεφων ικά  και  δεν  

απάν τησαν ;  Εγώ  αυτό  θέλω  να  µου  πεί τε  γιατί  µέσα  από  τα  χαρτιά  δεν  

φαίν ετα ι  αυτό .  

 Εφ '  όσον  µέσα  από  τα  χαρτιά  δεν  φαίνετα ι ,  πρέπει  να  γίνει  δέσµευση  

εδώ  στο  Περιφερειακό  Συµβούλιο  εάν  ερωτήθησαν  αυτοί  οι  φορείς .  

Ερωτήθησαν  αυτοί  οι  φορείς ;  Εγγράφως  ερωτήθησαν  κα ι  δεν  απάν τησαν ,  

αδιαφορούν τες ;  Αυτό  θέλω  να  µάθω .  Άµα  µας  πεί τε  ότι  εστάλη  επιστολή  κα ι  

δεν  απάν τησαν ,  αδιαφόρησαν ,  τό τε  κι  εµε ίς  σύµφωνα  µε  τον  νόµο  θα  

κάνουµε  αυτό  που  πρέπει  να  κάνουµε .  Εάν  όµως  δεν  πήραν  επιστολή  και  

αύριο ,  µεθαύριο ,  µας  πουν  ότ ι  ξέρετε  κάτ ι ,  σαν  Εργατικό  Κέντρο ,  εµεί ς  

κύριοι  δεν  λάβαµε  υπόψη  µας  τ ίποτα .  Απλώς  µας  πήραν  τηλέφωνο  κα ι  µας  

ρωτήσανε ,  αέρα  λόγια  δηλαδή ,  ε ,  πώς  θα  κάνουµε ;  Γίνεται  δουλειά  έτσι ;  

∆εν  γίνεται  δουλε ιά  έτσι .  Τα  χαρτιά  µετράνε .  Αύριο -µεθαύριο  θα  εκτεθούµε  

όλοι .  

Κος ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ :  

Κύριε  ∆αδάο ,  υπάρχε ι  κατάλογος  τον  οποίον  και  πέρυσι  είχαµε  φυσικά  

επεξεργαστε ί ,  ολοκληρωµένη  η  παρουσία  όλων  των  εµπλεκόµενων  φορέων ,  

αυ τοί  ε ίνα ι  αποδέκτες  αυτής  της  επιστολής  και  απήντησαν  αυτο ί  οι  οποίοι  

απήν τησαν  και  υπάρχει  µια  αλληλογραφία .  Τους υπόλοιπους ,  

επαναλαµβάνω ,  δεν  µπορούµε  να  τους  υποχρεώσουµε .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

∆ιαβάζω  την  πρόταση  για  να  ψηφίσουµε .  
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1.  Παρατε ίνε ι  το  ωράριο  λει τουργίας  των  καταστηµάτων  κάθε  είδους  µε  

εξα ίρεση  αυ τά  που  αναφέρονται  στο  άρθρο  42  του  Ν .  1892 /1990,  στο  

άρθρο  14  του  Ν .  2194/1994 και  στο  άρθρο  10  παράγραφος  1  του  Ν .  

3377/2005 για  όλα  τα  νησιά  της  Περιφέρειας  Νοτ ίου  Αιγαίου  µέχρι  τ ι ς 12  το  

βράδυ  από  ∆ευτέρα  µέχρι  Σάββατο  κάθε  εβδοµάδας  και  γ ια  χρονική  

περίοδο  από  15 .3 .2012 έως  15 .11.2012. 

2 .  Για  τ ι ς  Κυριακές  και  για  τ ι ς  αργί ες  ισχύει  η  περσ ινή  απόφαση  του  κ .  

Περιφερε ιάρχη  γ ια  τους  νοµούς  Κυκλάδων  και  ∆ωδεκανήσου .  

 ∆εν  αλλάζε ι ,  διότι  είναι  κανονιστική  και  δεν  έχε ι  χρον ικό  περιθώριο .  

 Ποιο ι  ψηφίζουν  την  πρόταση  όπως  την  διατύπωσα ;  Είναι  

κανον ιστική ,  το  δεύτερο .  Βγήκε  πέρυσι  η  απόφαση  αυτή  και  ισχύε ι .  Ισχύει  η  

περσ ινή .  

 Ο  κύριος  Κουκάς  θέλει  να  κάν ει  µια  παρατήρηση .  

Κος ΚΟΥΚΑΣ :  

Όχι  παρατήρηση ,  διευκρίν ιση .  Ο  νόµος δεν  µας  λέε ι  να  εξα ιρέσουµε  τι ς  

υπεραγορές ,  κύρι ε  Θεόφιλε .  Γ ιατί  τι ς  εξα ιρούµε ;  Τη  λογική  θέλω .  

* * *[παρέµβαση  εκτός µικροφώνου ]   

Κος ΚΟΥΚΑΣ :  

Ορίστε ;  Ο  νόµος  αφαιρεί  συγκεκριµένα  καταστήµατα .  Γιατ ί  τώρα  το  

βάζουµε  ext ra  από  αυ τό  που  λέε ι  ο  νόµος  και  δεν  καταλαβαίνω  τον  λόγο .  

* * *[διάλογο ι  εκτός  µικροφώνου ]   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Προχωράω  σε  ψηφοφορία .  Ποιο ι  ψηφίζουν  την  πρόταση  όπως  την  

διατύπωσα ;  Να  πάω  ονοµαστικά ;  Με  τα  χέρια .  Ισχύει  η  περσινή  απόφαση .  

* * *[διάλογος  µη  αποδιδόµενος ]   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ότι  ερωτήθηκαν  όλοι .  

Κος . . . :  

∆ηλαδή  αυτό  που  εισηγεί ται  ο  κύριος  Πουσσαίος  που  λέει  άλλα  στην  Πάρο ,  

άλλα  στην  Τήνο ,  άλλα  στη  Σίφνο  δεν  το  βάζουµε  στην  απόφαση .  Είναι  η  

απόφαση  που  διαβάσατε .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ποιο ι  ψηφίζουν  υπέρ ;  Όλοι ;  Ποιος  δεν  ψηφίζει ;  

Κος ∆Α∆ΑΟΣ :  

Εγώ  θα  ψηφίσω  λευκό .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ο  κ .  ∆αδάος  λευκό .  Η  "Λαϊκή  Συσπείρωση "  κατά  και  ο  κ .  Συρµαλένιος  

λευκό .  Άρα  εγκρίνεται  κατά  πλειοψηφία  η  πρόταση  του  Περιφερειακού  

Συµβουλίου .  

 Προχωράµε  στο  5ο  θέµα .  

 Ο  κ .  Σιγάλας  θέλε ι  να  κάνει  µία  ερώτηση .  Συγνώµη ,  ο  κ .  Περδικάρης.  

Κος ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ :  
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Γ ιατί  για  το  ίδιο  ουσιαστικά  θέµα ,  για  θέµα  υγείας ,  υπάρχουν  δύο  

ξεχωριστές  προγραµµατικές  συµβάσεις;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Είναι  για  το  επόµενο  θέµα .  

Κος ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ :  

Ναι ,  στο  επόµενο  µπήκαµε .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ε ,  άσε  να  το  διαβάσουµε  και  θα  µας  πεις.  

Κος ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ :  

Κρίν ετε  εσε ίς πότε  είναι  να  κάνω την  ερώτηση .  Γ ιατί  όµως  στο  5ο  θέµα  το  

ένα  απ '  αυτά ,  το  Β )  που  έχει  να  κάνε ι  . . .  κα ι  το  7  Α)  που  είναι  παρεµφερή  

θέµατα ,  είνα ι  δύο  ξεχωρ ιστές  συµβάσεις κα ι  εν  πάση  περιπτώσει  µε  όποιο  

κρι τήριο  δικό  σας  γίνονται  αυτές  οι  δύο ,  πώς  και  διαδικαστικά  δεν  

ενταχθήκανε  . . .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

∆εν  ήταν  σε  ένα  θέµα .  Εν  τάξε ι ,  εν  τάξει .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  13 /2012 

 

Προχωράω  στο  5ο  θέµα .  

 

ΘΕΜΑ  5ο  

Υπογραφή  προγραµµατικών συµβάσεων µεταξύ  Περιφέρειας  Νοτίου  

Αιγαίου  και  Α)  του  ∆ήµου  Σικίνου  γ ια  το  έργο "Πρόγραµµα  

Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρ ισης Απορριµµάτων",  Β ) της ΠΕ∆ΝΑ  και  της  

ΓΑΛΗΝΟΣ  Α .Ε .  για  την  "παροχή  ιατρικής πρωτοβάθµιας περίθαλψης  

στα  νησιά  του  Νοµού  ∆ωδεκανήσου",  προϋπολογ ισµού  250.000 ευρώ ,  

Γ )  του  ∆ήµου  Μεγ ίστης,  του  Γεωπονικού  Πανεπιστηµίου  Αθηνών και  

του  Μελ ισσοκοµικού  συνεταιρ ισµού  Ρόδου  για  την  υποστήριξη  της  

δράσης "πρόγραµµα  µελισσοκοµίας (διατήρηση  γενετικού  υλικού )"  µε 

σκοπό  να  χαρακτηριστεί  το  νησί  ως καταφύγ ιο  Ελληνικής Μέλισσας.  

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ένα -ένα  θα  πηγα ίνουµε .  Ο κ .  Μακρυων ί της  έχε ι  τον  λόγο .  

Κος ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ :  

Συνάδελφοι ,  µετά  από  σχετικό  αί τηµα  του  ∆ήµου  Σικίνου  προτείνεται  η  

υπογραφή  προγραµµατ ικής  σύµβασης  µε  την  Περιφέρεια  για  την  υλοποίηση  

του  έργου  έτσι  όπως  το  διάβασε  ο  Πρόεδρος .  Πρέπει  να  σας  πω  ότι  αυτό  

το  έργο  ε ίνα ι  παρόµοιο  µε  το  πιλοτικό  πρόγραµµα  που  υλοποιεί  η  

Περιφέρε ια ,  Χάλκη  –  Ανάφη  κα ι  να  σας  ενηµερώσω  ότ ι  16-17 του  µήνα  

γ ίνεται  η  δηµοπρασία  γ ια  τα  4  υποέργα  και  αισιοδοξώ ,  αν  πάνε  καλά  οι  
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διαγωνισµοί ,  πολύ  σύντοµα  να  αρχίσε ι  η  υλοποίηση  του  έργου ,  να  δούµε  τα  

αποτελέσµατα  κα ι  να  προχωρήσει  αυτή  κα ι  σε  άλλα  νησιά .  

 Πρέπει  να  πω  ότι  υπάρχε ι  µεγάλο  ενδιαφέρον  από  ∆ήµους ,  αρκετοί  

∆ήµοι  δηλαδή  έχουν  ενδ ιαφερθεί  να  υλοποιήσουν  παράλληλα  

προγράµµατα .  Ο  ∆ήµος  Σικίνου  είχε  ξεκι νήσει  µόνος  του  αυτή  την  

προσπάθεια  λαµβάνοντας  υπόψη  βέβαια  το  δικό  µας  πιλοτικό  πρόγραµµα ,  

υπέβαλε  πρόταση  στην  ∆ιαχε ιριστ ική  Αρχή  µε  σκοπό  να  υλοποιήσει  το  

έργο  µε  βάση  το  άρθρο  205 του  "Καλλικράτη " ,  κάτι  που  δεν  µπορούσε  να  

γ ίνε ι  γ ιατί  δεν  αφορά  έργο ,  δεν  αφορά  Τεχν ικές  Υπηρεσίες  της 

Περιφέρε ιας ,  αλλά  αφορά  προµήθεια  κα ι  το  205 δεν  προβλέπει  αυτή  τη  

διαδικασία .  Γ ι '  αυτό  αναγκάστηκε  ο  ∆ήµος  να  ζη τήσε ι  την  αρωγή  της  

Περιφέρε ιας  µε  την  υπογραφή  προγραµµατικής  σύµβασης .  

 Προτείνεται  η  έγκριση  της  προγραµµατικής  σύµβασης.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε  τον  κ .  Αντ ιπεριφερε ιάρχη .  Υπάρχουν  ερωτήσεις  για  το  

συγκεκριµένο  θέµα ;  Τοποθετήσεις ;  Ο  κ .  Σιγάλας .  

Κος ΣΙΓΑΛΣ :  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κατ '  αρχήν  συµφωνούµε  µε  την  διαδικασία  αυτή  για  να  

αποκτήσει  ο  ∆ήµος  της  Σικίνου  αυτή  την  επεξεργασία  που  γι '  αυτόν  είναι  

ένα  πολύ  µεγάλο  θέµα  κα ι  σε  καµ ία  περίπτωση  δεν  ε ίµαστε  αντί θετοι .  

Όµως  στην  παράγραφο  που  λέει  ότι  για  τον  φορέα  του  έργου ,  στην  

προτελευταία  παράγραφο  που  λέε ι  να  διασφαλίσει  τη  λει τουργία  του  έργου  

µετά  την  ολοκλήρωσή  του  εί τε  αναλαµβάνον τας  ο  ί διο ς  τη  λε ι τουργί α  ή  

αναθέτον τας  αυτό  σε  τρ ί το  φορέα .  Εδώ ,  κύρι ε  Αν τιπεφερε ιάρχη ,  έχουµε  µια  

εντονότατη  ένσταση ,  µε  την  έννοια  ότι  να  µην  κάνουµε  υποδοµές  και  αύριο  

να  παραχωρηθούν  σε  ι διώτες .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ο  κ .  Μακρυωνί της  θα  απαντήσει .  

Κος ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ :  

Ο  φορέας  υλοποίησης  θα  ε ίναι  ο  ∆ήµος.  Πρέπει  να  πω  ότι  αυτό  ε ίναι  ένα  

σχέδιο  προγραµµατικής  σύµβασης .  Πριν  υπογραφεί ,  όλα  αυτά  τα  θέµατα  θα  

χτεν ιστούν  ακόµα  περισσότερο .  Αλλά  επειδή  ήρθε  τελευτα ία  στιγµή ,  οι  

συνεργάτες  το  χτένισαν  . . .  Ναι ,  πριν  υπογραφεί  από  την  Περιφερειάρχη  

τέτο ι ες  λεπτοµέρε ι ες  θα  διορθωθούν .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Νοµίζω  ότ ι  εγκρίν εται  οµόφωνα .  ∆ιαβάζω  την  πρόταση .  Το  Περιφερειακό  

Συµβούλιο  εγκρ ίνει  οµόφωνα  την  υπογραφή  προγραµµατ ικής  σύµβασης  µε  

τον  ∆ήµο  Σικίνου  για  το  έργο  "Πρόγραµµα  Ολοκληρωµένης  ∆ιαχείρισης  

Απορριµµάτων " .  Συνεχί ζω.  

 Υπογραφή  προγραµµατικής  σύµβασης µεταξύ  Περιφέρε ιας  Νοτ ίου  

Αιγαίου  της  ΠΕ∆ΝΑ  και  της  ΓΑΛΗΝΟΣ  Α .Ε .  για  την  παροχή  ι ατρικής  

πρωτοβάθµιας  περίθαλψης  στα  νησιά  ∆ωδεκανήσου ,  προϋπολογισµού  

250.000 ευρώ .  
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 Ο  κ .  Χατζηδι άκος  έχε ι  τον  λόγο ,  επειδή  απουσιάζει  ο  κ .  ∆ρακιού .  

Κος ΧΑΤΖΗ∆ΙΑΚΟΣ :  

Επειδή  απουσιάζει  ο  συνάδελφος  ο  κύριος  ∆ρακιού ,  που  είναι  ο  Πρόεδρος 

της  ΓΑΛΗΝΟΣ .  

 Όπως  ξέρετε ,  εδώ  κα ι  πολλά  χρόνια  µέσω  παλαιότερα  της  

Νοµαρχιακής  Αυτοδιοίκησης  και  στη  συνέχε ια  η  Περιφέρε ια  έχει  αναπτύξε ι  

ένα  πρόγραµµα  παροχής  πρωτοβάθµιας  φρον τίδας  υγείας  στα  µικρά  νησιά ,  

όπου  δεν  υπάρχουν  αντίστο ιχες  δοµές  σε  ε ιδ ικότητες  ι ατρών  µε  την  

παροχή  των  υπηρεσιών  µέσα  από  ένα  οργανωµένο  κα ι  κατάλληλα  

διαµορφωµένο  υδροπτέρυγο ,  "δελφίν ι " .  

 Εξαιρέσει  της  περσινής  χρονιάς  που  δεν  λει τούργησε  για  λόγους  

ανωτέρας  βίας ,  στην  κυριολεξ ία ,  και  έχουν  να  κάνουν  µε  το  γνωστό  

πρόβληµα  µε  τον  Ρωσικό  νηογνώµονα ,  που  ενώ  ε ίχαν  γίν ει  όλες  οι  

προετοιµασίες ,  τελικά  το  ∆ελφίν ι  δεν  κατόρθωσε  να  µεταβεί  στα  νησιά .  

 Είχαµε  την  περσινή  αντίστοι χη  προγραµµατική  σύµβαση  για  το  ποσό  

των  700 .000 ευρώ ,  τα  οποία ,  θα  το  έχετε  δει  κα ι  στον  προϋπολογισµό ,  

εκταµ ι εύονται  από  διάφορους ,  κα ι  από  ί δ ιους  πόρους  και  από  το  

Υπουργείο  Αιγαίου  κα ι  παλαιότερα  Υπουργείο  Οικονοµικών .  Η  περσ ινή  

λο ιπόν  προσπάθεια  δεν  ευόδωσε ,  µε  αποτέλεσµα  αφ '  ενός  µεν  οι  νησιώτες  

να  περιµένουν  το  ∆ελφίν ι  και  να  µην  έρχετα ι ,  αφ '  ετέρου  να  µη  µπορούµε  

να  προσφέρουµε  τ ι ς  υπηρεσίες  που  προσφέραµε  όλα  τα  προηγούµενα  

χρόνια .  

 Το  ερώτηµα  και  εν  ταυτώ  στην  εισήγηση  αναφέρουµε  κα ι  στο  7ο  

θέµα ,  κύρι ε  Περδικάρη ,  είναι  ότι  κάναµε  αυτή  την  σύµβαση ,  γι '  αυτό  

αναφέρετα ι  ως  τροποποίηση  στο  θέµα  7  και  περιορί ζετα ι  στο  ποσό  των  

450.000 ευρώ  το  τίµηµα  κα ι  το  κόστος  των  προσφεροµένων  εκεί  υπηρεσ ιών  

κα ι  250.000 ευρώ  που  έχουν  να  κάνουν  µε  τι ς  προσλήψεις  του  ι ατρικού  

προσωπικού ,  των  ε ιδ ικοτή των ,  όπως  ξέρετε ,  παθολόγου ,  καρδιολόγου ,  

παιδ ιάτρου ,  οφθαλµίατρου ,  ορθοπεδικού ,  γυναικολόγου ,  ΩΡΛ ,  που  δεν  

υπάρχουν  αν τίστοιχες  ειδ ικότητες  στα  µικρά  νησιά ,  που  αν  µπορέσει ,  που  

πιστεύω  ότι  φέτος  θα  ξεπεραστεί  το  θέµα  της  λει τουργίας  του  ∆ελφιν ιού ,  θα  

λει τουργήσουν  παράλληλα  οι  δύο  προγραµµατικές  συµβάσεις ,  η  πρόσληψη  

του  προσωπικού  κα ι  το  αναγκα ίο  κα ι  απαι τούµενο  κόστος  γ ια  τι ς  

µετακινήσεις  του  ∆ελφιν ιού ,  εάν  όµως  συµβεί  ο ,τιδήποτε  όπως  κα ι  πέρυσι ,  

να  έχουµε  την  εναλλακτική  δυνατότητα  µέσα  από  τους  γιατρούς  αυ τούς  που  

θα  προσληφθούν  µε  την  προγραµµατική  σύµβαση  µε  άλλον  τρόπο  να  

µεταβαίνουν  κλιµάκια ,  τρόπον  τ ινά ,  οµάδες  οργανωµέν ες  των  ι ατρών  στα  

µικρά  νησιά  σε  τακτά  και  προγραµµατισµένα  χρονικά  διαστήµατα  µε  ένα  

πρόγραµµα  που  θα  έχει  εκπονήσει  η  ΓΑΛΗΝΟΣ ,  αναφέρεται  µέσα  

αναλυτικά  και  το  χρονοδιάγραµµα  στη  σύµβαση  κα ι  ποια  νησιά  είναι  αυτά ,  

δεν  χρειάζεται  να  κάνω  αναφορά  τώρα  στο  γραπτό  κεί µενο ,  ούτως ώστε  να  

µπορέσουµε  µέσα  σ '  αυτή  τη  δύσκολη  συγκυρία ,  που  το  έχουµε  συζητήσει  

κα ι  στη  Νάξο  και  αλλού ,  ότ ι  οι  δοµές  παροχής  υγείας  στον  νοµό  µας  και  
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στα  µικρά  νησιά  δεν  ε ίναι  αυτές  που  θα  θέλαµε  να  είνα ι ,  να  µπορέσουµε  

λο ιπόν  να  συµβάλουµε κι  εµείς  µέσα  από  αυτές  τι ς  δύο  προγραµµατικές  

συµβάσεις  στην  παροχή  πρωτοβάθµιας  φροντίδας  υγε ίας .  

 Γ ι '  αυτό  εισηγούµαι  να  ψηφιστούν  και  η  προγραµµατική  σύµβαση  που  

αναφέρετα ι  ως  5  Β )  και  η  τροποποίηση  στο  7,  θα  το  πούµε  παρακάτω ,  που  

ουσιαστικά  η  τροποποίηση  περ ιορί ζει  το  ποσό  των  700 .000 ευρώ  στα  

450.000 ευρώ .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε  τον  κ .  Αντιπεριφερειάρχη .  Νοµίζω  ότι  έγινε  κατανοητή  η  

ερώτησή  σας ,  κύρι ε  Περδικάρη .  

Κος ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ :  

[εκτός  µικροφώνου ]   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Το  έκοψε  σε  δύο ,  απ '  ό ,τι  κατάλαβα .  

Κος ΧΑΤΖΗ∆ΙΑΚΟΣ :  

Είπαµε  το  εξής ,  ότι  αν  µπορέσουν ,  αν  δεν  µπορεί  να  φύγε ι  το  ∆ελφίν ι  µε  

την  σύµβαση  µε  τους  γιατρούς  να  πηγαίνουν  . . .  Εδώ  θα  σας  αναφέρω  ότ ι  

σήµερα ,  µάλλον  χθες  και  προχθές ,  µια  οµάδα  γιατρών  από  την  Κρήτη ,  από  

το  Ηράκλειο ,  για  δεύ τερη  φορά  βρίσκεται  στην  Κάσο .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Έχετε  άλλη  ερώτηση ;  Ερώτηση  δεύτερη  ο  κ .  Περδικάρης .  

Κος ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ :  

Αναφέρεται  στο  άρθρο  3 στην  5η  παράγραφο  προς το  τέλος  του  σχεδ ίου  

της  προγραµµατικής  σύµβασης  ότ ι  οι  γ ιατροί  που  θα  χρησ ιµοποιούνται  

µπορεί  να  προέρχοντα ι  από  τους  ιατρικούς  συλλόγους  Ρόδου ,  Κω ,  

Καλύµνου .  Τελικά  ποια  πρόβλεψη  υπάρχει ;  Ποιοι  γιατροί  θα  συγκροτήσουν  

την  οµάδα  εξειδ ικευµένων  γιατρών  γι '  αυτές  τι ς  επ ισκέψεις µε  τα  νησιά ,  µε  

τ ί  θέσεις  εργασίας ;  Επειδή  δεν  µπόρεσα  να  το  βρω  να  περιγράφεται  αυτό  

µέσα  στο  σχέδ ιο .  

Κος ΧΑΤΖΗ∆ΙΑΚΟΣ :  

Μέσα  από  τη  διαδικασία  του  ΑΣΕΠ  και  µέσα  από  τον  "Καλλικράτη "  υπάρχε ι  

ευτυχώς ,  θα  έλεγα ,  µ ία  εξα ίρεση ,  δεν  ισχύει  η  διαδικασία  του  ΑΣΕΠ  για  την  

πρόσληψη  του  ι ατρικού  προσωπικού ,  κα ι  αναφέροµα ι  σε  συµβάσεις  

ορ ισµένου  χρόνου  που  µπορεί  να  ε ίναι  δίµηνες ,  τετράµηνες  ή  κα ι  εξάµηνες .  

Αυτή  λοιπόν  η  διάταξη  µας λύν ει  τα  χέρια  να  µπορούµε ,  και  υπάρχε ι  και  

αν τίστοιχη  γνωµοδότηση ,  να  µπορούµε  να  συνάπτουµε  συµβάσεις  απ '  

ευθε ίας  µε  τους  γιατρούς .  

 Γ ι '  αυ τό  αναφέρουµε  τους  ια τρικούς  συλλόγους ,  να  είνα ι  αδιάβλητο ,  

να  προτείνονται  µέσα  από  τους  ι ατρικούς  συλλόγους,  αλλά  δεν  θα  

χρειαζόταν ,  αν  υπάρχει  η  αντίστοιχη  ειδ ικότητα  στην  Κάλυµνο  να  

προσλάβουµε  γιατρό  από  τη  Ρόδο  για  να  πάει  παραδείγµατος  χάριν ,  στο  

Αγαθονήσι ,  ή  αν  υπάρχει  η  ειδικότητα  αυτή  στην  Κω  για  να  κάνε ι  την  

επ ίσκεψη  στη  Νίσυρο ,  να  προσληφθεί  σε  συνεργασία  µε  τον  ι ατρικό  
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σύλλογο  Κω  γιατρός  της  αντίστο ιχης  απαι τούµενης  ε ιδικό τητας  από  την  

Κω .  Εν  ταυ τώ  από  τη  Ρόδο  για  Καστελόρι ζο  ή  για  Κάσο .  

Κος ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ :  

Το  κρατάµε  κατ '  αρχήν  ανοιχτό  λο ιπόν .  

Κος ΧΑΤΖΗ∆ΙΑΚΟΣ :  

Σε  αν τίθ ετη  περίπτωση  είνα ι  οι  για τρο ί  που  επανδρώνουν  καλύτερα ,  γιατί  

ε ίναι  κα ι  γιατρίνες ,  το  ∆ελφίν ι .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε .  Υπάρχε ι  άλλη  ερώτηση ;  Ένα  λεπτό .  Ο  Μπιζάς .  Άλλος  

συνάδελφος  που  θα  κάνε ι  ερώτηση ;  Μπιζάς ,  Συρµαλένιος ,  Τζανακόπουλος .  

Ο  κ .  Μπιζάς .  

Κος ΜΠΙΖΑΣ :  

Θα  συµφωνήσω  µε  την  ε ισήγηση ,  απλά  θα  ήθελα  να  πω  γιατί  αυτό  

συµβαίνει  µόνο  στα  ∆ωδεκάνησα ,  τί  έχετε  σκεφθεί  να  πράξετε  για  τι ς  

Κυκλάδες ,  που  υπάρχουν  πολλά  νησιά ,  κα ι  µεγάλα  και  µικρά ,  µε  αντίστοιχο  

πρόβληµα  και  έλλειψη ,  παραδείγµατος  χάριν ,  παιδ ιάτρου .  Πέρυσι ,  

παραδείγµατος  χάριν ,  τα  παιδιά  στην  Πάρο ,  το  ξαναλέω ,  δεν  

εµβολιάστηκαν .  Θα  ήθελα  να  υπάρξει  µια  µέριµνα  κα ι  τ ί  έχετε  σκεφθεί  για  

τον  αν τίστοιχο  τοµέα  στις  Κυκλάδες .  Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ο  κύριος  Συρµαλέν ιος .  

Κος ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ :  

∆εν  ξέρω  αν  ε ίπε  ο  κ .  Μπιζάς  γιατί  δεν  άκουσα  τώρα ,  αν  υπάρχει  καµ ία  

δυνατότητα  επέκτασης  στις  Κυκλάδες  του  ∆ελφιν ιού ,  αυτό  ρώτησε ;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Και  ο  κύριος  Τζανακόπουλος .  

Κος ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ :  

Και  ο  κύριος  Συρµαλένιος  και  ο  κ .  Μπιζάς  µε  κάλυψαν .  Το  ερώτηµά  µου  

ε ίναι  το  ίδιο .  ∆ηλαδή  ανάλογη  πρόνοια  δεν  θα  µπορούσε  να  γίνει  και  για  τα  

νησιά  των  Κυκλάδων ;  Συγκεκριµ ένα  η  Πάρος  παρ '  όλο  που  δεν  ε ίναι  µικρό  

νησί  στερεί ται  παντελώς  παιδιά τρων ,  γυναι κολόγου ,  παθολόγου .  Κάτι  

ανάλογο  να  γίνει .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ο  κ .  Αντ ιπεριφερειάρχης  έχε ι  τον  λόγο .  

Κος ΧΑΤΖΗ∆ΙΑΚΟΣ :  

Κατά  "Καλλικράτη "  θα  ήµουν  αναρµόδιος  να  απαντήσω  για  τι ς  Κυκλάδες .  

Όµως  επειδή  το  πρόβληµα  είναι  κοινό  γι α  την  Περιφέρεια  και  επειδή  έχε ι  

προκύψει  σε  προγεν έστερες  συνεδριάσε ις  του  Περιφερειακού  Συµβουλίου  

θα  έλεγα  ότ ι  θα  ήταν  ευχής  έργο  αν  µπορούσε  το  ίδ ιο  ∆ελφίν ι  να  ταξ ιδέψει  

από  τα  ∆ωδεκάνησα  στις  Κυκλάδες ,  χωρίς  να  είµα ι  τεχν ικός ,  θα  σας  πω  

κατηγορηµατικά  ότ ι  ε ίναι  αδύνατο  να  κάνε ι  αυτή  τη  µετακίνηση .  Απ '  ό ,τ ι  

ξέρω  όµως  σε  προηγούµενες  συνεδριάσε ις  µας  ένας  από  τους  στόχους  της  

Περιφέρε ιας  είναι  ότι  έχουµε  ήδη  ζητήσει  τι ς  προδιαγραφές  για  την  
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απόκτηση  δύο  πλωτών  ιατρικών  µέσων που  να  µπορέσουν  και  το  ∆ελφίν ι  

που  είναι  ηλικίας  άνω  των  30  για  τη  Ρόδο  να  αντικατασταθεί ,  παρ '  ότι  έχε ι  

περάσει  τον  νηογνώµονα  και  τι ς  κατάλληλες  επ ισκευές ,  αλλά  νοµί ζω  ότ ι  

ε ίναι  µέσα  στους  στόχους  και  τους  σχεδ ιασµούς  της  Περιφέρειας  να  

αποκτήσουµε  αυτά  τα  δύο  υγειονοµικά  σκάφη  µε  τα  οποία  θα  µπορέσουµε  

ουσιαστικά  να  προσφέρουµε  σηµαντικές  υπηρεσ ίες  στον  τοµέα  της  υγείας 

στα  µικρά  νησιά .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε  τον  κ .  Αντιπεριφερε ιάρχη .  Υπάρχε ι  για  τοποθέτηση  κάποιος;  

Ερώτηση ;  Ο κ .  Αν τιπεριφερε ιάρχης  έχει  τον  λόγο .  

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ :  

Να  συµπληρώσω  σ '  αυτό  που  είπε  ο  συνάδελφος  ο  Αντ ιπερ ιφερε ιάρχης ,  να  

πω  ότι  ήδη  ε ίµαστε  σε  διερεύνηση  για  τι ς  προδιαγραφές  δύο  τύπων  

σκαφών  και  µεταφοράς  ασθενών  αλλά  και  ιατρικών  κέντρων .  Μάλιστα  

πιστεύω  ότ ι  την  επόµενη  εβδοµάδα  θα  έχουµε  συνάντηση  µε  τον  

Περιφερε ιάρχη  και  µε  ε ιδ ικούς  για  να  προχωρήσει  αυτή  η  διαδ ικασία .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε .  Ο  κ .  Παπαµανώλης  θέλει  να  κάνει  µια  ερώτηση .  

Κος ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ :  

Απ '  ό ,τι  κατάλαβα  από  την  προγραµµατι κή  σύµβαση  το  έργο  των  250.000 

ευρώ  που  αφορά  τι ς  επ ισκέψεις  ε ίνα ι  άσχετο  µε  το  ∆ελφίν ι  της  Ζωής ,  

δηλαδή  δεν  αναφέρε ι  ότι  θα  γίνεται  µαζί  µε  την  άλλη  σύµβαση  των  400.000 

ευρώ .  Ή  κάνω  λάθος ;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Θα  σας απαν τήσει  ο  κ .  Αντ ιπερ ιφερε ιάρχης .  

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ :  

Εγώ  έχω  στα  χέρια  µου  την  περσινή  προγραµµατ ική  σύµβαση  των  700.000 

ευρώ ,  η  οποία ,  σας  λέω  και  πάλι ,  δεν  υλοποιήθηκε  λόγω  τεχν ικών  

προβληµάτων  που  ε ίχαν  να  κάνουν  µε  τον  έλεγχο  του  ∆ελφιν ιού ,  Ακριβώς 

λο ιπόν  εάν  δεν  µπορούσαµε  τό τε  µε  υφιστάµενη  τη  σύµβαση  των  700.000 

ευρώ  να  διασπάσουµε  και  να  κάνουµε  το  αντίστοιχο  πρόγραµµα  της  

µετάβασης  των  γ ιατρών ,  γι '  αυτό  κάνουµε  την  πρόβλεψη  φέτος ,  αν  συµβεί  

κάποια  αστοχία  στη  λε ι τουργία  του  ∆ελφιν ιού  να  µπορέσουν  αυτοτελώς .  

Αυτοί  δηλαδή  οι  γιατρο ί  είναι  αυτο ί  οι  οποίοι  στελεχώνουν  τι ς  υπηρεσίες  

µέσα  και  µεταβαίνουν  καθηµερ ινά  µε  το  ∆ελφίν ι  στα  µικρά  νησιά .  

* * *[διάλογο ι  εκτός  µικροφώνου ]   

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ :  

Όχι ,  όχι ,  το  ∆ελφίν ι  το  δικό  µας ,  της Περ ιφέρε ιας  πλέον .  

* * *[διάλογο ι  εκτός  µικροφώνου ]   

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ :  

Είναι  το  ανθρώπινο  δυναµικό  για  το  ιατρικό  προσωπικό  που  στελεχώνει  τ ι ς  

υπηρεσίες ,  τι ς  δοµές  του  ∆ελφιν ιού .  

Κος ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ :  
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∆ηλαδή  250 .000 ευρώ  ε ίναι  το  προσωπικό  και  400 .000 ευρώ  ε ίνα ι  το  

ναυτ ικό  κοµµάτι .  

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ :  

Ναι ,  το  ναυτικό  κοµµάτ ι ,  το  προσωπικό  που  λει τουργεί ,  το  πλήρωµα ,  

καύσιµα  και  ούτω  καθ '  εξής .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε  τον  κ .  Αν τιπεριφερε ιάρχη .  Να  προχωρήσω  σε  ψηφοφορία ;  

Γ ια  το  Β )  µόνο .  Τοποθετήσεις  θέλετε ;  Τοποθέτηση  στο  Β )  ποιος  θέλε ι  να  

κάνε ι ;  Ο κ .  Περδικάρης .  

Κος ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ :  

Θα  σας  κάνω  και  οικονοµία  χρόνου .  Το  σκεπτικό  που  τοποθετούµαστε  και  

ε ίµαστε  κατά  της  προγραµµατικής  σύµβασης  5  Β ) ,  ακριβώς  µε  το  ί διο  

σκεπτ ικό  αρνούµαστε  και  καταψηφίζουµε  και  το  7  Α ) .  Το  έχουµε  πει  

παλαιότερα  και  σαν  Νοµαρχιακή  Αυτοδιο ίκηση ,  το  επαναλαµβάνουµε  και  

τώρα .  

 Μέσα  από  αυτή  τη  δραστηριότητα  τη  συγκεκρι µένη  και  τον  τρόπο  που  

δι εξάγεται  από  την  Περιφέρεια  τη  δική  µας  µε  δύο  τρόπους  αρνητικούς  

λει τουργεί  κατά ,  το  οποίο  εµείς  καταψηφίζουµε .  

 Το  ένα  ζήτηµα  είνα ι  ότ ι  δίνε ι  άλλοθι  µε  αυτό  το  µπάλωµα ,  να  το  

πούµε ,  µπάλωµα  τρυπών  και  λύσεων ,  δίνει  άλλοθι  στην  κεν τρική  εξουσία  

κα ι  στο  Υπουργε ίο  Υγείας  γενικότερα  να  αδιαφορε ί  και  να  παραι τεί ται  από  

την  υποχρέωσή  της  που  έχε ι  γ ια  το  συνολικό  πρόβληµα  υγείας .  Να  αφήνει  

ακάλυπτα  όχι  µόνο  τα  αποµακρυσµένα ,  τα  µικρότερα  νησ ιά ,  όπου  λείπουν  

ε ιδικό τητες  σοβαρές  κα ι  καλύπτονται  πολλές  φορές  στο ιχειωδώς  µε  τον  

αγροτικό  ιατρό .  Ορισµέν ες  φορές  ακόµη  κι  αυτός  µπορεί  να  λείπε ι ,  αλλά  

ακόµα  κα ι  σε  κεν τρικά  νοσοκοµεία ,  στο  κεντρικότερο  όσον  αφορά  τον  νοµό  

∆ωδεκανήσου ,  στο  νοσοκοµε ίο  της  Ρόδου  το  ί διο ,  έρχετα ι  αρωγός  να  

µπαλώνει  τρύπες  µε  δανεισµό  νοσηλευτών  ή  οποιουδήποτε  άλλου  

προσωπικού  προς  το  νοσοκοµείο .  

 Καµιά  φορά ,  και  το  λέγαµε  κα ι  στα  όρια  της  νοµ ιµότη τας ,  αλλά  αυτό  

ε ίναι  δευτερεύον  κατ '  εµάς .  Η  ουσία  ε ίναι  ότι  απαλλάσσει  κα ι  δίνε ι  

πρόσχηµα  στο  κάθε  Υπουργείο ,  στον  κάθε  κύριο  Λοβέρδο  να  αναφέρετα ι  

κα ι  σε  όποιον  τέτοιον  τύπο  µε  τη  δική  του  φρασεολογία ,  εν  πάση  

περιπτώσει ,  να  παραι τεί ται  από  αυ τή  την  υποχρέωση  της  Πολι τείας .  Αυτό  

ε ίναι  το  ένα  και  βασικό .  

 Είναι  άλλο  ζήτηµα  εάν  σε  ένα  πλήρως ,  µε  τα  σηµερινά  δεδοµένα  της  

ι ατρικής  και  τι ς  δυνατότητες  που  υπάρχουν ,  σε  ένα  πλήρως  στελεχωµένο  

επαρκέστατο  δηµόσιο  σύστηµα  υγείας  να  έρχετα ι  και  η  Περιφέρε ια  

ενδεχοµένως  επ ικουρικά  και  συµπληρωµατ ικά  να  βελτιώσει  ακόµα  

παραπάνω  τι ς  υπηρεσίες  υγείας .  

 Να  πω ένα  παράδειγµα  συγκεκριµένο .  Προχθές  που  αναφέρθηκε ,  δεν  

το  είχα  προσωπικά  υπόψη  µου .  Παραδείγµατος  χάριν ,  κάποιες  Επιτροπές  

περιφερε ιακές  που  έχουν  να  κάνουν  µε  την  εξέταση  των  αναπηρικών  
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συντάξεων ,  να  βεβαιώνουν  αναπηρίες  ή  όχι  των  ασφαλισµένων ,  λέω  

παραδείγµατος  χάριν ,  έχω  πληροφορηθε ί  ότ ι  έχουν  έδρα  για  τον  άλφα  ή  

βήτα  λόγο  αποκλε ιστι κά  στη  Σύρο  κα ι  στην  Ρόδο .  Αποτέλεσµα ,  ο  

ενδιαφερόµενος  πολί της  που  βρίσκετα ι  σε  ένα  νησ ί  θα  πρέπει  να  

µετακινηθεί ,  να  πάει  να  επισκεφθεί  την  Επιτροπή ,  που  πολλές  φορές  πέρα  

από  την  ταλαιπωρία  και  το  κόστος ,  µπορεί  να  ε ίναι  κα ι  ανέφικτο  λόγω  της  

συγκεκριµένης  αναπηρίας  που  µπορεί  να  υφίσταται .  Αποτέλεσµα ,  πολλές  

φορές  κάποιο ι  να  παραι τούνται  και  ίσως  είνα ι  κα ι  η  επ ιδίωξη  προκε ιµένου  

να  µειώσουµε  και  µε  αυτό  . . .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Έγιν ε  κατανοητό ,  κύρι ε  Περδικάρη .  

Κος ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ :  

Αυτό  είναι  το  ένα  σκέλος .  Το  δεύτερο  σκέλος  είναι  ακριβώς  οι  εργασιακές  

σχέσε ις,  το  γεγονός  ότ ι  κα ι  αυτή  τη  δραστηριότητα  την  καλύπτουµε  µε  

συµβάσεις  εργασ ίας ,  όχι  µε  µόνιµο  προσωπικό ,  που  για  µας  είναι  θέµα  

αρχής  όσον  αφορά  τα  εργασ ιακά  δικα ιώµατα  των  πάσης  φύσεως  

εργαζοµένων .  Γ ι '  αυτούς  τους  βασικούς  λόγους  καταψηφίζουµε  και  τι ς  δύο  

προτάσεις.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε ,  κύρι ε  Περδικάρη .  Και  στα  τρία ,  κύρι ε  ∆αδάο ,  έχετε  τον  

λόγο .  Έχετε  τον  λόγο ,  κύρι ε  ∆αδάο .  

Κος ∆Α∆ΑΟΣ :  

Ευχαριστώ πάρα  πολύ ,  κύρι ε  Πρόεδρε .  Εµείς  συνολικά  θα  πούµε  για  την  

πρώτη  περ ίπτωση  για  τον  ∆ήµο  Σικίνο ,  για  το  πρόγραµµα  ολοκληρωµένης  

διαχείρισης  απορριµµάτων  το  οποίο  είνα ι  ένα  πολύ  σοβαρό  έργο ,  πάρα  

πολύ  σοβαρό  έργο  για  το  νησί  ε ιδικά ,  πράγµατι  δεν  µπορούµε  να  πούµε  

όχ ι ,  θα  πούµε  να ι ,  µόνο  θα  παρακαλούσα  εδώ  στις  εισηγήσεις ,  ποιος τι ς  

κάνε ι ,  να  µην  αναφέρε ι  για  τη  Σίφνο .  Ξέρουµε  ότ ι  διαχειριστι κή  επάρκε ια  

δεν  έχε ι  η  Σίκινος .  Τώρα  τί  δουλειά  έχε ι  η  Σίφνος  µέσα  στη  Σίκινο ,  έχε ι  

µπερδευ τεί ,  µάλλον  έχε ι  τυπωθεί  λάθος .  Αναφέρετα ι  κα ι  η  Σίκινος  και  η  

Σίφνος.  Εν  πάση  περιπτώσει ,  εµείς  µιλάµε  για  τη  Σίκινο .  Συµφωνούµε  

απόλυτα .  Συµφωνούµε  απόλυτα .  

 Όσο  για  το  δεύ τερο ,  για  την  παροχή  ιατρ ικής  πρωτοβάθµιας  

περίθαλψης ,  εµείς  ερχόµεθα  να  καλύψουµε  αδυναµίες  της  κεντρικής  

εξουσίας .  Η  κεντρική  εξουσία  δεν  ξέρω  τί  κάνε ι .  Κάποτε  πρέπει  να  την  

πιέσουµε  να  κάν ει  αυτό  που  πρέπει .  Αλλά  εµείς  δεν  µπορούµε  να  

απεµπολήσουµε  ένα  δικα ίωµα  και  να  συµπληρώσουµε  τ ι ς  υγε ιονοµικές  

υπηρεσίες  που  µπορούµε  να  προσφέρουµε  σαν  Περιφέρε ια .  

 Όσο  δε  για  το  τρί το  θέµα ,  επειδή  είναι  κα ι  εθν ικής  σηµασίας ,  λέω  

πραγµατικά  µπράβο  σ '  αυ τόν  ο  οποίος το  σκέφθηκε  σε  ένα  τόσο  µικρό  

νησί ,  στη  Μεγ ίστη ,  άσχετα  αν  είναι  τα  ∆ωδεκάνησα ,  εγώ  πολλές  φορές  έχω  

κατηγορηθεί  ότι  ε ίµαι  και  κατά  των ∆ωδεκανησίων ,  έτσι ,  χωρίς  να  
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γνωρίζουν  µερικο ί  ότι  κατά  το  ήµισυ  είµαι  ∆ωδεκανήσιος ,  η  µητέρα  µου  

ε ίναι  από  την  Κάσο .  

 Λοιπόν ,  βάζω  τα  πράγµατα  στη  θέση  τους  κα ι  θέλω  να  πω  ότ ι  για  ένα  

τόσο  µικρό  νησ ί ,  έστω  κα ι  αυτό  να  χαρακτηριστεί  σαν  καταφύγιο  Ελληνικής  

Μέλ ισσας ,  το  χειροκροτούµε  και  λέµε  µπράβο  και  µακάρι  να  γίνε ι  µια  τέτο ια  

προσπάθεια  κα ι  για  κάποι ο  νησί  των  Κυκλάδων  για  µια  άλλη  χρήση .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε  τον  κ .  ∆αδάο .  Το  Α ) :  Το  Περιφερειακό  Συµβούλιο  εγκρίνει  

την  υπογραφή  προγραµµατικής  σύµβασης  µεταξύ  Περιφέρειας  Νοτίου  

Αιγαίου  και  της  ΠΕ∆ΝΑ  κα ι  της  ΓΑΛΗΝΟΣ  Α .Ε .  για  την  παροχή  ιατρικής  

πρωτοβάθµιας  περίθαλψης  στα  νησιά  του  Νοµού  ∆ωδεκανήσου  

προϋπολογισµού  250.000  ευρώ .  ∆εν  ψηφίζει  η  παράταξη  του  κ .  Κόκκινου ;  

Ψήφισε .  Άρα  ψηφίζουν  όλοι  εκτός  από  τη  "Λαϊκή  Συσπείρωση " .  Ο  κ .  

Συρµαλένιος  µε  τον  κ .  Χρυσαφίδη  ΝΑΙ .  

 ∆ιατυπώνω και  το  τρί το :  Υπογραφή  προγραµµατικής  σύµβασης  

µεταξύ  Περιφέρε ιας  Νοτίου  Αιγαίου  κα ι  του  ∆ήµου  Μεγίστης,  του  

Γεωπονικού  Πανεπιστηµίου  Αθηνών  κα ι  του  Μελισσοκοµικού  Συνεταιρισµού  

Ρόδου  για  την  υποστήριξη  της  δράσης  "πρόγραµµα  µελ ισσοκοµίας ,  

διατήρηση  γεν ετ ι κού  υλικού "  µε  σκοπό  να  χαρακτηριστε ί  το  νησί  ως  

καταφύγιο  Ελληνικής  µέλισσας .  

 Ο  κ .  Αντ ιπεριφερειάρχης  ο  κ.  Παµπάκας έχε ι  τον  λόγο .  

Κος ΠΑΜΠΑΚΑΣ :  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κυρί ες  κα ι  κύριοι  συνάδελφοι ,  µέσα  από  µια  προσπάθεια  

που  κάνουµε  για  τη  στήριξη  γενικά  του  πληθυσµού  των  νησιών  σ '  αυτή  την  

περίοδο ,  ξεκινάµε  από  τη  Μεγίστη ,  ένα  ακρι τι κό  και  αποµακρυσµένο  νησί ,  

γ ια  την  διατήρηση  του  γενετ ι κού  υλικού  της  Ελλην ικής  µέλι σσας .  

 Κρίθηκε  ουσιαστική  η  δράση ,  πρόγραµµα  µελισσοκοµίας  στη  

Μεγ ίστη .  Με  την  υλοποίηση  του  προγράµµατος  το  νησί  θα  µπορεί  να  

χαρακτηριστεί  ως  καταφύγιο  της  Ελλην ικής  µέλισσας  συµβάλλοντας  έτσι  µε  

τον  τρόπο  αυτόν  στη  δια τήρηση  του  γεν ετ ι κού  υλ ικού  και  αφ '  ετέρου  της  

διατροφικής  µας  κληρονοµιάς .  

 Γ ια  την  υλοποίηση  της  παραπάνω  δράσης  θα  συνεργαστούν  η  

Περιφέρε ια  Νοτίου  Αιγα ίου ,  ο  ∆ήµος  Μεγ ίστης ,  το  Γεωπονικό  Πανεπιστήµιο  

Αθηνών  κα ι  ο  Μελ ισσοκοµ ι κός  Συνεταιρισµός  Ρόδου  µέσω  της  

προγραµµατικής  σύµβασης  που  προτείνουµε .  

 Είναι  µία  δράση  στην  οποία  έδωσε  και  µεγάλη  έµφαση  το  Γεωπονικό  

Πανεπιστήµιο  κα ι  µάλιστα  εξέδωσε  τ ί τλο  µεταπτυχιακού  πάνω  στην  

ανάπτυξη  της  µελισσοκοµίας  κα ι  αρωµατικών  φυτών  στο  Καστελόρι ζο .  

 Μέσα  από  αυτή  τη  δράση ,  µέσα  από  αυτή  την  προγραµµατική  

σύµβαση  θα  εκπαιδευτούν  και  νέα  παιδ ιά ,  νέο ι  µελ ισσοκόµοι ,  20  νέα  παιδ ιά  

από  το  Νότ ιο  Αιγα ίο ,  θα  πάνε  να  εκπαιδευτούν  στο  Γεωπονικό  

Πανεπιστήµιο .  Είνα ι  σεµ ινάρια  τα  οποία  θα  κρατήσουν  10 ηµέρες  κα ι  

περιλαµβάνει  την  εκπαίδευση  κα ι  τη  θεωρητική  και  την  πρακτική  στο  
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µελισσοκοµείο .  Συγχρόνως  τα  παιδ ιά  αυτά  θα  εκπαιδευτούν  και  πάνω  στην  

διαχείριση  και  την  παραγωγή  των  αρωµατ ικών  φυτών .  

 Παρακαλώ  το  Σώµα  να  εγκρίνε ι  την  υπογραφή  της  προγραµµατικής  

σύµβασης .  Ευχαριστώ  τον  συµπατριώτη  Αιγα ιοπελαγί τη  τον  κ .  ∆αδάο  για  

τη  στήριξη .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε  τον  κ .  Αν τιπεριφερε ιάρχη .  Υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Ο κ .  

Περδικάρης  ερώτηση .  

Κος ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ :  

Επειδή  γ ίνεται  επίκληση  ανάµεσα  σε  όλα ,  αναφέροντα ι  σαν  σκοποί  εκτός  

των  άλλων  η  διατήρηση  του  πληθυσµού  στα  νησ ιά  µας ,  η  ερώτηση  η  

σχετ ική  έχε ι  να  κάνε ι  µε  το  κατά  πόσον  αυτοί  οι  20  αναφερόµενο ι  νέοι  

µελισσοκόµοι  που  θα  εκπαιδευτούν  στο  Γεωπον ικό  Πανεπιστήµ ιο  αν  θα  

ε ίναι  Καστελορι ζ ιοί  ή  γενικά  Νοτιο -Αιγα ιοπελαγί τες .  

Κος ΠΑΜΠΑΚΑΣ :  

Κύριε  Περδικάρη ,  είναι  αδύνατον  να  βρούµε  20 παιδιά  στο  Καστελόρι ζο .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Να  ολοκληρώσει  τι ς  ερωτήσεις .  

Κος ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ :  

Να  κάνω  και  την  άλλη  µου  ερώτηση .  Η άλλη  ερώτηση  παρεµφερής  είναι .  

Μετά  την  ολοκλήρωση  του  έργου  αυτού  και  την  συγκρότηση ,  το  φτιάξιµο  

του  µελισσοκοµείου ,  ποιος  προβλέπεται  να  διαχειριστε ί  το  µελι σσοκοµε ίο ;  

Υποψιάζοµαι  από  τα  συµφραζόµενα ,  αλλά  δεν  ε ίµαι  εκατό  τοι ς  εκατό  

σίγουρος  και  ήθελα  διευκρίν ιση .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ο  κ .  Αντ ιπεριφερειάρχης .  

Κος ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ :  

Μου  επι τρέπεις  µια  τρί τη ,  τελευταία  ερώτηση ;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Άλλη  µία  ερώτηση .  

Κος ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ :  

Μη  µου  δ ιαφύγει .  Αυτή  η  διακήρυξη  του  νησ ιού  σαν  καταφύγιο  Ελληνικής  

µέλισσας  κ .λπ . ,  αυ τό  µας  δίν ει  κάποιο  πλεονέκτηµα  όσον  αφορά  τι ς  

χρηµατοδοτήσει ς κ .λπ . ,  τα  σχετικά  προγράµµατα  ή  ε ίνα ι  άλλου  ε ίδους;  

Κος ΠΑΜΠΑΚΑΣ :  

Είναι  καθαρά  εθνικό  το  θέµα ,  αν  δεν  το  έχετε  αν τιληφθεί ,  είναι  καθαρά  

εθνικό  το  θέµα ,  το  έχουµε  αντιληφθεί  όλοι .  Η  διαχείριση  µετά  το  πέρας ,  θα  

πάει  στον  Συνεταιρισµό  των  µελισσοκόµων  της  Ρόδου ,  στον  οποίον  θα  

ανήκουν  οι  νέοι  που  θα  εκπαιδευ τούν .  Οι  20  νέο ι  µελισσοκόµοι  που  θα  

εκπαιδευτούν  θα  ε ίναι  10  από  τα  ∆ωδεκάνησα ,  µέσα  απ '  αυτά  ε ίνα ι  όσα  

παιδ ιά  εγγραφούν  από  το  Καστελόρι ζο ,  αποκλεί εται  να  έχουµε  10  παιδ ιά  

στο  Καστελόρι ζο ,  να  τα  εκπαιδεύσουµε  στη  µελισσοκοµία ,  το  ξέρετε  πόσοι  
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κάτο ικοι  ε ίναι ,  και  τα  άλλα  10  παιδ ιά  θα  ε ίναι  από  τι ς  Κυκλάδες ,  από  νησιά  

των  Κυκλάδων .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστώ τον  κ .  Αν τιπεριφερε ιάρχη .  

Κος ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ :  

[εκτός  µικροφώνου ]   

Κος ΠΑΜΠΑΚΑΣ :  

Είπα  ότι  η  διαχε ίριση  µετά  τη  λήξη  της  σύµβασης θα  γίν ει  από  τον  

Μελ ισσοκοµικό  Συνεταιρισµό  της  Ρόδου .  

Κος ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ :  

Μετά  τη  διευκρ ίν ιση  αυτή  προκύπτει  η  τελευτα ία  µου  ερώτηση ,  αν  

γνωρίζετε .  Το  καταστατικό  του  Μελισσοκοµικού  Συνετα ιρισµού  της  Ρόδου  

δίνει  δυνατότητα  ακριβώς  επειδή  στο  Καστελόρι ζο  δεν  µπορεί  να  υπάρχουν  

τόσοι  που  να  συγκροτούν  τοπικό  µελισσοκοµικό  Συνεταιρισµό ,  να  

ενταχθούν  παιδ ιά  από  το  Καστελόρι ζο  σ '  αυτόν ;  

Κος ΠΑΜΠΑΚΑΣ :  

Στον  Συνετα ιρισµό  των  µελισσοκόµων  της  Ρόδου  ε ίναι  µέσα  γραµµένη  και  η  

Χάλκη ,  είναι  και  η  Σύµη  και  το  Καστελόριζο .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε  τον  κ .  Αντιπερ ιφερε ιάρχη .  Προχωράµε  σε  ψηφοφορία  στο  

τρί το .  Χρειάζετα ι  τοποθέτηση  από  κάποιους ;  Ο κ .  Περδικάρης  τοποθέτηση .  

Κος ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ :  

Ξεκαθαρίζουµε  ότι  υπερψηφίζουµε  την  σύµβαση  αυτή ,  αλλά  µε  την  

επ ισήµανση  σαν  επ ιδίωξη  ότι  θα  πρέπει  και  µέσα  στην  εκπαίδευση  

προκειµένου  να  διαχειριστούν  στη  συνέχεια  και  το  µελισσοκοµείο  που  θα  

δηµιουργηθε ί ,  να  ε ίνα ι  οπωσδήποτε  όσα  διαθέσ ιµα  και  ενδ ιαφερόµενα  

παιδ ιά  υπάρχουν  από  το  Καστελόρι ζο .  Σαν  όρος  κατά  κάποιον  τρόπο .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Νοµίζω  ότι  συµφωνούµε .  ∆εν  υπάρχε ι  πρόβληµα .  Το  τρ ί το :  Το  

Περιφερε ιακό  Συµβούλιο  εγκρίνει  οµόφωνα  την  υπογραφή  προγραµµατ ικής  

σύµβασης  µεταξύ  Περιφέρει ας  Νοτίου  Αιγα ίου  και  του  ∆ήµου  Μεγίστης,  του  

Γεωπονικού  Πανεπιστηµίου  Αθηνών  κα ι  του  Μελισσοκοµικού  Συνεταιρισµού  

Ρόδου  για  την  υποστήριξη  της  δράσης  "πρόγραµµα  µελ ισσοκοµίας ,  

διατήρηση  γεν ετ ι κού  υλικού "  µε  σκοπό  να  χαρακτηριστε ί  το  νησί  ως  

καταφύγιο  Ελληνικής  µέλισσας .  

 

ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ  

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  14 /2012  

 

ΘΕΜΑ  6ο  

Έγκριση  σύναψης  προγραµµατικής σύµβασης Περιφέρειας Νοτίου  

Αιγαίου ,  Νοµαρχιακό  Φυτώριο  (∆ωδεκανήσου )  Α .Ε .  και  ΟΑΕ∆  για  την 

απασχόληση  ανέργων ηλ ικίας 55  έως 64  ετών.  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ο  κ .  Χατζηϊωάννου  έχει  τον  λόγο .  

Κος ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ : 

Συνάδελφοι ,  υπάρχε ι  ένα  πρόγραµµα  που  προσφάτως  δηµοσιοπο ιήθηκε  

από  τα  συναρµόδια  Υπουργεία .  Είνα ι  το  Ανάπτυξης ,  Εργασίας κ .λπ . .  

Αφορά  στην  απασχόληση  ανέργων  που  δεν  έχουν  συµπληρώσει  ένσηµα  για  

να  πάρουν  τη  σύν ταξή  τους .  Οι  ηλικί ες  είνα ι  πρόδηλες ,  55  έως  64 . 

Μπορούν  µε  πρόσληψη  µέσω  επιχε ιρήσεων  δηµοτικών  ή  περιφερειακών ,  να  

µπορέσουν  οι  άνθρωποι  αυτοί  και  έργο  να  προσφέρουν  κα ι  να  

συµπληρώσουν  τα  ένσηµα  που  τους  υπολε ίπονται  γ ια  να  µπορέσουν  να  

συνταξιοδοτηθούν .  

 Μετά  από  πρωτοβουλία  του  Περ ιφερε ιάρχη  κα ι  πρώτες  συνεννοήσεις  

µε  τον  ΟΑΕ∆  της  Ρόδου ,  η  Ρόδος ,  θυµίζω,  έχε ι  119.000 στην  τελευτα ία  

απογραφή ,  έχει  αρκετά  σηµαντική  ανεργία  και  µάλιστα  έχε ι  πολύ  σηµαντική  

ανεργ ία  σ '  αυτές  τ ι ς  ηλικ ί ες  διότι  αυτούς  τους  ανθρώπους,  σ '  αυτές  τ ι ς  

ηλ ικ ί ες  υπάρχει  ένας  ηλικ ιακός  ρατσ ισµός ,  δύσκολα  τους  παίρνουν  στι ς  

δουλε ι ές .  

 Η  πρόταση  ε ίνα ι  µέσω  της  ΦΥΤΩΡΙΟ  Α .Ε .  η  οποία  όπως  θυµόσαστε  

ενσωµατώνετα ι  τώρα  µετά  από  συγχώνευση  µε  την  ΠΡΟΟ∆Ο,  γίν εται  

Αιγαία  Γη ,  γίν ετα ι  µια  καινούργια  εταιρεία  δική  µας ,  της  Περιφέρε ιας ,  µε  

στόχο  την  δράση  στα  δασικά  φυτά ,  στη  στήριξη  του  πρωτογενούς  τοµέα ,  τη  

συντήρηση  του  οδικού  µας  δικτύου ,  γεν ικώς  εργασίες  δύσκολες ,  αυ τές  που  

δεν  µπορούν  να  γ ίνουν  µε  εργολαβίες ,  µικροδουλει ές  και  παρεµβάσει ς 

αυ τής  της  κλίµακος .  

 Η  σκέψη  και  η  πρόταση  ε ίναι ,  επειδή  έχουµε  αρκετά  εκτεταµένο  οδικό  

δί κτυο  στη  Ρόδο ,  ε ίνα ι  αρκετά  προβληµατι κό ,  έχουµε  αρκετούς  τουρίστες  

οδηγούς ,  χρειάζεται ,  όπως  γράφω  κα ι  στην  ε ισήγηση  πολύ  συνοπτικά ,  και  

µια  σηµαντική  προετοιµασία  για  να  µπορέσει  αυτό  το  οδι κό  δίκτυο  να  

υποδεχθεί  τον  φόρτο  της  κυκλοφορίας  που  δέχεται  κατά  τη  θερ ινή  περίοδο .  

Ήδη  δηλαδή  θα  πρέπει  να  ε ίµαστε  µέσα  κα ι  να  δουλεύουµε .  

 Η  πρόταση  είνα ι  να  προσλάβουµε  αυτής της  κατηγορίας  ανθρώπους,  

να  τους  βάλουµε  πρωτίστως  στο  οδικό  δίκτυο  να  το  προετοιµάσουν  όσο  

µπορούν  στ ις  µικρές  παρεµβάσεις ,  µαζί  µε  τ ι ς  εργολαβίες  κα ι  τι ς  εργασ ίες  

που  είναι  σε  εξέλι ξη  και  δευτερογενώς  να  µπορέσουµε  να  αξιοποιήσουµε  

αυ τούς  τους  ανθρώπους  και  σε  δουλει ές  της  Περιφέρειας ,  δηλαδή  να  

µπορέσουν  να  απασχοληθούν  στο  Φυτώριο ,  σε  δράσεις  Περιφέρε ιας ,  σε  

υπηρεσίες  περιφερει ακές  που  µας  λείπει  προσωπικό .  

 Συνάδελφοι ,  βοηθήστε  µε  λίγο ,  δεν  ακούω  από  το  δεξί  αυτί ,  έχω  

πάθει  κώφωση .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Παρακαλώ  να  κάνουν  ησυχία  οι  συνάδελφοι .  Παρακαλώ  πολύ .  

Κος ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ : 
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Ο  στόχος  λοιπόν  ε ίναι  να  µπορέσουµε  να  αξιοποιήσουµε  αυτούς  τους  

ανθρώπους  και  να  αισθανθούν  και  οι  ίδιο ι  καλά ,  αλλά  κι  εµείς  να  κάνουµε  

τη  δουλειά  µας .  

 Γ ια  να  µπορέσει  το  πρόγραµµα  αυτό  να  υλοποιηθεί ,  το  δηµόσ ιο  

λογιστικό  απαι τεί  την  σύναψη  προγραµµατικής  σύµβασης,  να  σας  πω  και  

τ ι ς  λεπτοµέρε ι ες .  Ο ΟΑΕ∆  θα  βάλει  τα  200.000 ευρώ ,  λει τουργεί  ο  κανόνας  

de  minimis,  η  κάθε  επ ιχορηγούµενη  επ ιχείρηση  µπορεί  να  φθάσει  µέχρι  τα  

200.000 ευρώ  γ ια  δύο  χρόνια ,  συνάδελφοι .  Η  επιδότηση  ανά  εργαζόµενο  

από  τον  ΟΑΕ∆  είναι  µόνο  25  ευρώ .  Εµείς τώρα  από  αυτούς  που  θα  

προσλάβουµε ,  και  η  πρόσληψη  γίνετα ι  πάντα  µέσω  ΟΑΕ∆ ,  διό τι  οι  

δι καιούχο ι  του  προγράµµατος  πρέπει  να  είναι  µακροχρόν ια  άνεργοι ,  να  

έχουν  καταγγε ίλε ι  συλλογικές  συµβάσεις .  

 Να  σας  πω  ότι  µέχρι  τώρα  βρήκαµε  πέντε .  Το  πρόγραµµα  θα  λήξε ι  

αύριο  και  θα  ζητήσουµε  παράταση .  Βρήκαµε  µόνο  πέν τε  που  να  πληρούν  

όλες  αυτές  τ ι ς  προϋποθέσεις .  Ο  στόχος είναι  να  τους  προσλάβουµε  για  24 

έως  28  µήνες  που  είναι  δυνητικό  πόσο  µπορεί  να  τους  κρατήσει  η  

επ ιχείρηση  της  Περ ιφέρε ιας,  και  όπως  καταλαβαίνετε ,  γ ια  να  µπορέσουµε  

εµείς  να  πληρώσουµε  το  υπόλοιπο  του  µισθού  τους ,  το  οποίο  κυµαίν εται  

ανάλογα  µε  την  ωρίµανσή  τους ,  πόσες τρι ετ ί ες  έχουν , την  οικογεν ειακή  

κατάσταση ,  τ ι ς  ασφαλιστ ικές  ε ισφορές  κα ι  τα  αναλώσιµα  που  θα  

απαι τηθούν ,  από  αυτά  που  δεν  έχουµε  στις  αποθήκες  µας ,  η  Περιφέρε ια ,  ή  

αν  απαι τηθε ί  για  να  κάνουµε  τη  δουλει ά  της  συν τήρησης  του  οδικού  

δι κτύου ,  αν  απαι τηθεί  να  ενοικιάσουµε  µηχανήµατα  που  δεν  έχουµε  ήδη  ως 

Περιφέρε ια  ή  εργαλε ιοµηχαν ές  που  δεν  διαθέτουµε  ως  Περ ιφέρε ια ,  γι '  αυτό  

κα ι  προτε ίνεται ,  και  επαναλαµβάνω ,  ο  υπολογ ισµός  ε ίναι  για  28  µήνες  που  

ε ίναι  το  δυνητικό  του  προγράµµατος ,  αυτή  η  σύναψη  προγραµµατικής  

σύµβασης ,  για  να  µπορέσουµε  να  υλοποιήσουµε  τη  συγκεκρι µένη  δράση .  

 Στη  διάθεσή  σας  για  ερωτήσει ς .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε  πολύ  τον  κ .  Χατζη ϊωάννου .  Ερωτήσεις διευκρ ιν ιστι κές .  

Ανοίγε ι  κατάλογος .  Ο  κ .  ∆αδάος  κάνε ι  τις  ερωτήσεις .  

Κος ∆Α∆ΑΟΣ :  

Κύριε  Πρόεδρε ,  θα  ήθελα  να  ρωτήσω  τον  εισηγητή  του  θέµατος  εάν  αυτό  το  

πρόγραµµα ,  η  απασχόληση  5 .000 ανέργων  από  ηλικίας  55 έως  64  ετών  

απευθύν εται  σε  επ ιχειρήσε ις  κα ι  µόνο  σε  επ ιχειρήσε ις  της  Τοπικής  

Αυτοδιο ίκησης ,  Α '  και  Β '  βαθµού  ∆ήµων  κα ι  Περιφερειών ,  σύµφωνα  µε  τι ς 

διατάξει ς  του  άρθρου  που  αναφέρετα ι .  Εµείς  δηλαδή  θα  συνάψουµε  

σύµβαση  µε  ποιον ;  Με  επ ιχε ίρηση  της  Τοπικής  Αυτοδιο ίκησης  Α '  και  Β '  

βαθµού  ή  µε  τον  ΟΑΕ∆  και  µε  την  ΦΥΤΩΡΙΟ Α .Ε . ;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ :  

Έχετε  τον  λόγο .  

Κος ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ : 
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∆ικαιούχο ι  ε ίναι  λο ιπόν  επιχει ρήσεις  ε ί τε  ∆ήµων  εί τε  Περιφερε ιών .  Η  

Περιφέρε ια  έχει  ως  επιχε ίρηση  και  την  ΦΥΤΩΡΙΟ Α .Ε .  που ,  επαναλαµβάνω ,  

µετεξελίσσετα ι  σε  Αιγα ία  Γη  Α .Ε . ,  έχε ι  και  την  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  Α .Ε .  

 Η  συνεννόηση  είναι  η  ΦΥΤΩΡΙΟ να  είνα ι  ο  τελι κός  δικαιούχος  του  

προγράµµατος ,  δηλαδή  µέσω  της  επ ιχείρησης  ΦΥΤΩΡΙΟ  Α .Ε .  να  γίνε ι  η  

πρόσληψη  αυτών  των  εργαζοµένων .  Να  θυµίσω  ότ ι  οι  αναλογούν τες  γ ια  

όλο  το  Νότιο  Αιγαίο  ε ίναι  200 για  την  περιοχή  του  στόχου  2 , δηλαδή  

περίπου  114  για  τη  Στερεά  Ελλάδα  κα ι  οι  υπόλοιποι  για  όλο  το  Νότιο  

Αιγαίο .  Και  αυτο ί  είνα ι  περίπου  72  άτοµα .  Από  αυτά  τα  72  άτοµα  κάν τε  µια  

αναλογία ,  είναι  περίπου  44 , 28,  Κυκλάδες ,  ∆ωδεκάνησα ,  µε  βάση  την  

πληθυσµιακή  αναλογία  και  από  αυτούς  τους εργαζόµενους  µπορούν  να  

πάρουν  ή  ∆ήµοι  και  επιχειρήσεις  ή  επιχε ιρήσεις  της  Περιφέρειας .  

 Η  σύµβαση  λο ιπόν ,  αγαπητέ  συνάδελφε ,  εί να ι  η  Περιφέρειά  µας ,  η  

Περιφέρε ια ,  η  Νοµαρχιακό  Φυτώριο  και  ο  ΟΑΕ∆ .  Ο ΟΑΕ∆  θα  βάλει  τα  

200.000 ευρώ  που  ε ίναι  ο  κανόνας  de  min imis και  το  maximum που  µπορεί  

να  φθάσει  ε ίνα ι  13  άνθρωποι .  Παραπάνω  δεν  βγαίνουν .  

 Αν  διαιρέσε ι  δηλαδή  τα  άτοµα  διά  την  ηµερήσια  εν ίσχυση  του  

ηµεροµ ισθίου ,  πάνε  µέχρι  13  άνθρωποι ,  ουχί  παραπάνω.  Υπολε ίπονται  

λο ιπόν  άλλοι  51 ,  οι  οποίοι  αναλογούν  στο  Νότ ιο  Αιγαίο .  Αν  θέλουν  ∆ήµοι  

ε ί τε  δηµοτικές  επιχειρήσεις  ε ί τε  ∆ΕΥΑ ,  να  µπουν  σ '  αυ τό  το  πρόγραµµα ,  

ξέρω  ότ ι  η  ∆ΕΥΑ  του  ∆ήµου  Ροδίων  ενδιαφέρετα ι  να  πάρει  5 -6  ανθρώπους  

κα ι  maximum µπορεί  να  µας  χρηµατοδοτήσει  ο  ΟΑΕ∆  στο  Νότιο  Αιγαίο  78  

δι καιούχους .  Αυτό  το  τεράστιο  µέγεθος .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ :  

Ευχαριστούµε .  

Κος ∆Α∆ΑΟΣ :  

Κύριε  Πρόεδρε ,  συγνώµη ,  εγώ  ρώτησα  αν  είνα ι  επιχε ίρηση  της  Περιφέρειας  

η  ΦΥΤΩΡΙΟ,  επειδή  ακούω  Α .Ε .  Η  ΦΥΤΩΡΙΟ  Α .Ε .  είναι  επιχείρηση  της 

Περιφέρε ιάς  µας ;  

Κος ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ : 

Ναι ,  δική  µας .  ∆ική  µας .  Είναι  σαφέστατο ,  Μάκη  µου .  Σαφέστατο .  Με  τον  

ΟΑΕ∆  που  έγιναν  οι  προσυνεννοήσεις . . .  

Κος ∆Α∆ΑΟΣ :  

Μην  έχουµε  καν ένα  νοµικό  κώλυµα .  

Κος ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ : 

Όχι ,  Μάκη  µου .  Το  διασφαλί ζω .  Με  τον  ΟΑΕ∆  που  συνεννοηθήκαµε  ε ίµαστε  

δι καιούχο ι ,  δυνητικοί  δικα ιούχοι  και  για  να  το  υλοποι ήσουµε  λο ιπόν  

αποµένε ι  να  υπογράψουµε  την  προγραµµατική  σύµβαση  για  να  

µπορέσουµε  να  επιλέξουµε  τους  εργαζόµενους .  Σαφέστατα  και  ξεκάθαρα  

κα ι  νόµιµα .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 
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Εάν  θέλει  να  τοποθετηθεί  κάποιος  συνάδελφος .  Ο  κ .  Περδικάρης  κα ι  η  

κυρία  Σβύνου .  Ερώτηση  θέλετε ,  κυρία  Σβύνου ;  Η  κυρί α  Σβύνου  κα ι  ο  κ .  

Περδικάρης .  Η  κυρία  Σβύνου  προηγεί ται .  

Κα  ΣΒΥΝΟΥ :  

Είναι  πολύ  ενδ ιαφέρον  το  πρόγραµµα ,  όπως  µας  λέτε ,  κύρ ι ε  Χατζηϊωάννου .  

Όµως  γ ιατί  λέτε  ότ ι  ο  µέγιστος  αριθµός  δυνητικά  εργαζοµένων  ε ίνα ι  13 ;  

Όταν  διαιρέσουµε  τα  500.000 ευρώ  τα  13  µου  φαίνονται  λίγα .  Ένα  αυ τό .  

 ∆εύτερον .  Και  αυτοί  που  πρέπει  να  βοηθήσουν  στη  διάθεση  

προσωπικού  για  να  εξασφαλίσουν  τ ι ς συνθήκες  της ευχερούς  διέλευσης  κα ι  

της  λει τουργίας ,  πάλι  κι  αυτοί  55 έως  64 θα  ε ίνα ι ,  αυτής  της  ηλικίας;  

 Και  τρί τον .  Αφού  λήγει  αύρ ιο  η  προθεσµία  και  θα  δώσετε  µια  

ανανέωση ,  έχετε  κάνει ,  µπορούµε  να  κάν ει  και  άλλο  νησί  που  θα  

ενδιαφερθε ί ;  Γιατί  εγώ  δεν  ξέρω ,  παραδείγµατος  χάριν ,  αν  η  Κως  έχε ι  

πάρει  χαµπάρι  αυτό  το  πρόγραµµα  γ ια  να  µπορεί  να  δηλώσει  και  αυτή  το  

συνδικα ίωµα ,  εν  πάση  περιπτώσει ,  της  διαχείρισης .  Και  500.000  ευρώ  

διαιρούµενα  διά  13 , δεν  το  βρίσκω .  Αυτό  ήθελα  να  µας  διευκριν ίσετε .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ο  κ .  Χατζηϊωάννου  

Κος ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ : 

∆ιαιρούµε  τα  200.000 ευρώ  που  ε ίνα ι  ο  κανόνας  de  min imis .  Είναι  ο  

κανόνας  δηλαδή  µε  τον  οποίον  επ ιχορηγεί  ο  ΟΑΕ∆  τους  εργαζόµενους .  Ο  

ΟΑΕ∆  µπορεί  να  δώσει  µέχρι  200.000  ευρώ .  Άρα  εσύ  ε ίσαι  υποχρεωµένος  

να  αναπτύξει ς  πρόγραµµα  µε  δεσµευτική  επιδότηση  του  ΟΑΕ∆  µέχρι  

200.000 ευρώ .  ∆ια ιρεί ς  λοιπόν  τους  28 µήνες  που  µπορεί  να  έχε ι ς  τους  

εργαζόµενους  διά  το  25  που  είνα ι  η  ηµερήσια  και  σου  βγαίνουν  12,60,  13 

άνθρωποι .  

 Αυτό ,  µιλάµε  τώρα  να  τους  πάρουµε  εµεί ς  ως  επ ιχε ίρηση  της  

Περιφέρε ιάς  µας .  Βεβαίως  αν  οποιαδήποτε  επι χείρηση  ∆ήµου  ενδιαφέρετα ι ,  

όπως  µου  είπαν  ότ ι  η  ∆ΕΥΑ  της  Ρόδου  ενδιαφέρεται  να  πάρει  5 -6  

ανθρώπους ,  µπορεί  να  το  κάνει .  Αλλά ,  επαναλαµβάνω ,  µέχρι  78  άνθρωποι  

µπορούν  να  προσληφθούν .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Άλλο  λέει ,  Αντώνη .  Η  Ειρήνη  κάν ει  µια  αναγωγή  και  σου  λέε ι  500.000 ευρώ  

γ ια  13  ε ίναι  πολλά  λεφτά .  

Κος ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ : 

Ναι ,  να  ξαναπώ .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ειρήνη ,  η  αναγωγή  λέει  ότ ι  είναι  900-1.000 ευρώ  τον  µήνα  ο  εργαζόµενος .  

Κος ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ : 

Ναι .  Να  εξηγήσω,  Ειρήνη  µου ,  ότ ι  200.000 ευρώ  βάζει  ο  ΟΑΕ∆ .  Εµείς  

πρέπει  να  συµπληρώσουµε  το  ηµεροµ ίσθ ιό  τους  και  να  πληρώσουµε  

ασφαλιστι κές  εισφορές  που  βαρύνουν  εµάς κα ι  τα  υπόλοιπα  είναι  
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αναλώσιµα  για  να  κάνουµε  τη  δουλε ιά  µας .  Είναι  κατ '  οικονοµίαν  αυτό ,  

ζορισµένο  ε ίναι  δηλαδή  αυ τό .  

Κος ∆Α∆ΑΟΣ :  

Να  ρωτήσω  κάτι .  Συγχρηµατοδότηση  δεν  ε ίναι ;  Η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  και  

εθνικο ί  πόροι .  

Κος ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ : 

ΟΑΕ∆  ε ίναι .  ΟΑΕ∆ .  Εθν ικοί  πόροι  . . .  

Κος ∆Α∆ΑΟΣ :  

Είναι  συγχρηµατοδότηση  Ευρωπαϊκής  Ένωσης .  Για  να  το  καταλάβουµε .  

Κος ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ : 

Μάρκο ,  το  πρόγραµµα  υλοποιε ί ται  µέσω  ΟΑΕ∆ .  Ο ΟΑΕ∆  µας  δίνει  µέχρι  

200.000 ευρώ  για  24  µήνες και  λέει  εσύ  κράτα  τους άλλους  24  αν  θέλε ι ς ,  

αυ τά  ε ίναι  τα  λεφτά ,  µέχρι  εκε ί .  Παραπάνω  δεν  δίν ει  τίποτα  ο  ΟΑΕ∆  κα ι  σε  

κανέναν .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ο  κ .  Περδ ικάρης  κάνε ι  τοποθέτηση .  

Κος ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ :  

Και  το  θέµα  αυ τό  δεν  είναι  εντελώς  άσχετο ,  έχει  κάποια  σχέση ,  απλά  είναι  

µικρότερης  εφαρµογής,  πεδίου  εφαρµογής ,  να  το  πω  έτσι ,  σε  σχέση  µε  το  

γενι κότερο  θέµα  11 .  Έχει  να  κάνε ι  µε  την  ί δια  λογική ,  την  υποτ ιθέµενη  

καταπολέµηση  της  ανεργίας .  Υπενθυµίζω  ότ ι  άµεση  σχέση  και  µε  αυτά  τα  

δύο  έχε ι  αυτό  που ,  σε  εισαγωγική  ή  µη ,  βάλτε  εσείς ,  φιέστα ,  που  είχε  γίνει  

σε  µια  αν τίστοιχη  συνεδρίαση  στη  Ρόδο  πέρυσι  µε  την  κυρία  Κατσέλη .  Σ '  

αυ τή  τη  λογική  εντάσσεται ,  η  υποτιθέµενη ,  επαναλαµβάνω ,  µείωση  της 

ανεργ ίας ,  κα ι  αναφέροµαι  κα ι  στο  11ο  θέµα ,  που  στην  εισήγηση  δίνε ι  

έµφαση  και  τονί ζει  την  περ ιβόητη  κοινων ική  εργασία ,  όπως  αυτήν  εδώ  που  

ε ισηγε ί τα ι  τώρα  το  6ο  θέµα ,  όπως  καθαρισµοί  παραλιών  κ .λπ .  κ .λπ . ,  αλλά  

κα ι  µόνο  το  εύρος  της  εφαρµογής  έχε ι  να  κάν ει  µε  τ ι ς  επιχε ιρήσε ις  των  

Περιφερε ιών  κα ι  των  ∆ήµων  αποκλε ιστι κά  το  6ο .  

 Η  λογική  όµως  είναι  η  ίδ ια .  Πάµε  µε  ψίχουλα ,  πραγµατικά ,  να  

βάλουµε  πλάτη  στην  κατάσταση  ανεργίας  που  διαµορφώνεται  µε  τι ς  

πολι τι κές  τ ι ς  κεντρικές ,  και  της  Κυβέρνησης  και  της  Ευρωπαϊ κής  Ένωσης ,  

σε  συνδυασµό  αυτά  τα  δύο .  Και  µάλιστα  σε  άλλες  περιπτώσεις  πέρα  από  

το  6ο  θέµα ,  µε  επιδότηση  από  τον  ίδ ιο  τον  οργανισµό ,  µε  λεφτά  των  

εργαζοµένων  δηλαδή ,  επιδοτούνται  επ ιχειρήσε ις  γ ια  να  προσλάβουν  

εργαζόµενους .  ∆εν  αφορά  το  6ο  θέµα ,  επαναλαµβάνω ,  αφορά  περιπτώσεις  

του  11ου  θέµατος.  Και  αυτό  το  βαφτί ζουµε  µε  διαστρεβλωµένες  ορολογί ες  

ενεργές  δράσεις ,  λέει ,  κατά  της  ανεργίας.  

 Ανεργί α  σηµαίνει  ότι  πληρώνουµε  τους  εργοδότες  για  να  

προσλάβουν ,  αυτά  τα  25 ευρώ ,  και  όχ ι  τα  δίνουµε  επιδόµατα  ανεργίας  

στους  άνεργους  κα ι  σε  αναµονή  προς  εργασία .  

 Τέτο ι ες  δι αδικασίες  κα ι  τέτοι ες  συνθήκες  δεν  ε ίναι  για  καταπολέµηση  

της  ανεργ ίας .  Συµφωνούµε  οπωσδήποτε ,  αλλά  η  επίκληση  και  το  πρόσχηµα  
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γ ια  την  δήθεν  αυ τή  στόχευση  µε  τέτο ια  µέσα ,  αισχρά ,  κατά  τη  γνώµη  µου ,  

ως  προς  τη  σύλληψή  τους  και  ως  προς  τον  τρόπο  που  γίν εται ,  φαίν εται  

ξεκάθαρα  κα ι  φαίν εται  µέσα  από  το  ί διο  το  κείµενο ,  ότι  εδώ  αναφερόµαστε  

στην  περ ίοδο  την  τουριστική  που  υπάρχουν  υποτίθεται  αυξηµένες  ανάγκες  

γ ια  το  οδικό  δ ίκτυο  κ .λπ .  κ .λπ. .  

 Εποµένως  εντάσσοντα ι  σ '  εκε ίνες  τ ι ς δ ιατάξει ς  που  αναφερόµαστε  

γ ια  πεντάµην ες  εργασ ίες ,  µετά  ανακυκλώνονται ,  αλλά  έστω  κα ι  συνεχόµενη  

27µηνη  κα ι  28µηνη  εργασία  να  πρόκε ι τα ι ,  γιατί  δεν  µου  προέκυψε  εµένα  

ξεκάθαρα  αυ τό ,  αλλά  έστω  και  έτσι ,  πάλι  είναι  εκ  περι τροπής  εργασία  

ουσιαστικά .  Και  µετά  από  αυτούς τους  27  ή  28  µήνες ,  στους  

συγκεκριµένους ,  όποιους  ανέργους ,  τί  προοπτική  τους  δίνουµε ;  

 Γ ι '  αυτό  εµείς  σε  τέτο ια  λογική  είµαστε  κάθετα  αντίθετοι  κα ι  το  

καταψηφίζουµε  µετά  βδελυγµίας  και  µετ '  αγανακτήσεως .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Άλλος  συνάδελφος δεν  θέλε ι  να  τοποθετηθε ί .  

Κος ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ :  

Και  να  επισηµάνω ,  δευτερευόν τως ,  να  επ ισηµάνω  και  ένα  τραγέλαφο  στην  

απλή  λογική ,  ο  τρί τος  που  ακούει  και  µε  τους  όρους  ΦΥΤΩΡΙΟ  Α .Ε . ,  άρα  

από  τον  τί τλο  ποιο  θα  ήταν  το  αντικείµενό  του  περίπου ,  υποτίθετα ι  για  

κάποια  ανάπτυξη  αγροτική  ή  καλλωπιστική ,  για  ∆ήµους  κ .λπ . ,  γ ια  

φυράµατα  και  τέτοια .  Και  ερχόµαστε  τώρα  σφήνα  µέσω  αυτού  του  τερτ ιπιού  

να  καλύψουµε ,  υποτίθετα ι ,  ανεργία ,  να  χρησιµοποιηθούν  σαν  τ ί ,  γ ια  

επ ισκευές  στο  οδικό  δίκτυο  ή  για  ρύθµιση  κυκλοφοριακή ,  για  τροχαία ;  

Άσχετοι  µε  το  αντικε ίµενο  το  πραγµατικό .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Κατανοητό ,  κύρι ε  Περδικάρη .  Ο  κ .  Αντ ιπεριφερειάρχης  έχε ι  ζητήσει  τον  

λόγο .  

Κος ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ :  

Συµπληρωµατι κά  στα  όσα  είπε  ο  συνάδελφος  ο  κ .  Χατζη ϊωάννου ,  να  δούµε  

την  πολ ι τι κή  διάσταση  του  προγράµµατος .  Είναι  πράγµατι  27µηνο ,  είναι  55 

κα ι  άνω .  ∆υστυχώς  υφιστάµεθα  µ ια  άσχηµη  οικονοµ ική  συγκυρία .  

∆υστυχώς  η  ανεργ ία  έχε ι  φθάσει  και  εύχοµαι  να  ε ίναι  αυτό  το  maximum και  

να  µη  δούµε  άλλα  µεγαλύ τερα  ποσοστά .  Να  δούµε  έστω  και  

συγκεκαλυµµένα ,  αυ τό  το  πρόγραµµα  στοχεύει  να  βοηθήσει  κάποιους  που  

χρειάζοντα ι  να  συµπληρώσουν  κάποιες  ασφαλιστικές  ε ισφορές  γ ια  να  

βγουν  στην  συνταξιοδότηση .  

 Άρα  55  κα ι  άνω ,  27  µήνες  συνεχόµενο ι  κα ι  αν  χρειαστεί ,  εξυπηρετε ί  

ακριβώς  πολι τι κά ,  αν  θέλετε ,  αυτές  τι ς  ανάγκες .  Επί  της  ουσία  τώρα  . . .  

Όταν  είσα ι  πάνω  από  55  ή  60  ετών ,  η  µόν ιµη  απασχόληση  που  θέλε ι ς  είναι  

δύο  χρόν ια  για  να  βγε ις  στη  σύνταξη ,  Γ ιάννη  µου .  

 ∆εύτερον .  Επειδή  γνωρίζει ς  πολύ  καλά  τη  λει τουργία  της  πρώην  

ΦΥΤΩΡΙΟ  Α .Ε .  και  τώρα  όπως µετασχηµατ ί ζεται  µε  απόφαση  

Περιφερε ιακού  Συµβουλ ίου  ήταν  δύο  εταιρεί ες  της  Νοµαρχιακής  
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Αυτοδιο ίκησης  οι  οποίες  µε  απόφασή  µας  συνενώνοντα ι  σε  µία  και  οι  

οποί ες  ε ίχαν  την  ευθύνη  της συντήρησης  του  επαρχιακού  δικτύου ,  της  

διαγράµµισης  της  λε ι τουργίας  του  Φυτωρίου  του  βοτανι κού  κήπου  και  

θυµάσαι  πολύ  καλά  ότι  πριν  ένα  χρόνο  και  τότε  µε  το  πρόβληµα  των  

συµβασιούχων ,  70 συµβασιούχο ι  µέσα  στους  οποίους  15  άτοµα  που  

απασχολούν τα ι  σ '  αυτές  τ ι ς  εταιρεί ες  σταµάτησαν  από  30 Αυγούστου  του  

2011 µε  δικαστική  απόφαση .  

 Επί  της ουσίας  λοιπόν  δεν  µπορούσαµε ,  µου  θυµίζει ς  κι  εµένα  πριν ,  

10  και  12  χρόνια ,  µε  συγχωρείς  για  το  προσωπικό ,  αλλά  επειδή  το  είδα  κα ι  

στο  προηγούµενο  θέµα  και  θα  το  πω  τώρα  στο  7ο ,  πράγµατι  κα ι  ποιος  δεν  

θα  ήθελε  µόνιµες  θέσε ις απασχόλησης  κα ι  στις  προηγούµενες  περιόδους,  

ε ιδικά  τώρα  που  οι  συγκυρίες  ε ίναι  τόσο  άσχηµες .  

 Όµως  µπορούµε  να  αφήσουµε  ένα  πρόγραµµα  αναξιοποίητο ,  από  τη  

στ ιγµή  που  έχουµε  τη  δυνατότητα  µέσω  της  ετα ιρε ίας  µας  να  βοηθήσουµε  

έστω  13  που  πρέπει  να  συµπληρώσουν  τα  όρια  της  συνταξιοδότησης ;  

∆εύτερον ,  να  λε ι τουργήσουν  και  οι  δικές  µας ,  να  καλύψουµε  τι ς  δι κές  µας 

ανάγκες .  Πώς  θα  λε ι τουργήσει  αύριο  το  δ ιαγραµµ ιστικό  µηχάνηµα ;  

 Και  απαντώ  και  στην  συνάδελφο  την  κυρία  Σβύνου ,  ότι  µέσα  από  

αυ τό  το  προσωπικό ,  θα  ήθελα  οι  συναδέλφισσες  της  Κω  κα ι  οι  δύο  να  το  

ακούσουν ,  επειδή  µέσα  από  αυτό  το  πρόγραµµα ,  µέσα  από  ε ιδ ικότητες ,  και  

πάλι  λέω ,  κύρ ι ε  Περδικάρη ,  του  ΟΑΕ∆ ,  που  θα  βρούµε ,  ενδεχοµένως  και  

άνεργο  µηχανικό  αυτοκινήτων  και  άνεργο  οδηγό  και  άνεργο  χειριστή  

κάποιου  µηχανήµατος ,  θα  µπορέσουµε  να  αξιοποιήσουµε  κα ι  τον  δικό  µας 

µηχαν ικό  στόλο  κα ι  να  προχωρήσουµε µέσω αυ τής  της  διαδ ικασίας  να  

δώσουµε  έστω  την  δυνατό τητα  να  συµπληρώσει  κάποιος  κα ι  τον  συντάξιµο  

χρόνο .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Να  µη  συνεχίσουµε  άλλο .  Τοποθετηθήκατε  κα ι  δευτερολογήσατε .  Έχετε  τον  

λόγο  γ ια  . . .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

. . .  δύο  λεπτά .  

Κος ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ :  

Μένω  στις  ορολογί ες .  Συγκυρ ία .  ∆εν  είνα ι  συγκυρία .  Η  σηµερινή  δυσµενής  

κατάσταση  δεν  είναι  συγκυρία  που  µας  ήρθε  από  τον  ουρανό  σαν  αστραπή  

ή  σαν  βροντή ,  είναι  αποτέλεσµα  πολι τι κών  συγκεκρ ιµένων  που  και  σαν  

Περιφερε ιακή  Αυτοδιοίκηση  κα ι  εσείς  στηρ ί ζετε  κα ι  βάζετε  πλάτη .  Πρώτη  

επ ισήµανση .  

 Κατόπιν  τούτου ,  θεωρώ  το  "δυστυχώς"  που  αναφέρατε  για  την  

κατάσταση  ανεργίας  που  υπάρχει ,  δεν  το  θεωρώ  πολι τι κά  αξιόπιστο  και  

ε ιλ ι κρινές .  Αυτές  τ ι ς  δύο  βασικές  παρατηρήσεις .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε ,  κύρι ε  Περδ ικάρη .  Προχωράω  σε  ψηφοφορία .  Παρακαλώ  

πολύ .  



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
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* * *[διάλογο ι  εκτός  µικροφώνου ]   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Παρακαλώ  πολύ ,  όχι  δι άλογος.  Παρακαλώ  πολύ .  ∆εν  γράφετα ι  τίποτε  στα  

πρακτικά .  Παρακαλώ  πολύ .  Προχωράω  σε  ψηφοφορία .  Όχι  διάλογος .  Σας  

παρακαλώ  πολύ .  

 Το  Περιφερειακό  Συµβούλιο  εγκρίνει  κατά  πλειοψηφία  την  σύναψη  

προγραµµατικής  σύµβασης  µεταξύ  Περιφέρειας  Νοτί ου  Αιγα ίου ,  

Νοµαρχιακό  Φυτώριο  ∆ωδεκανήσου  Α .Ε .  και  του  ΟΑΕ∆  για  την  

απασχόληση  ανέργων  ηλικ ίας  55  έως  64 ετών .  

Κος . . . :  

Και  επίσης εξουσιοδοτεί  την  Οικονοµική  Επιτροπή  να  συν τάξει  κα ι  να  

εγκρ ίνει  τους  όρους  της  προγραµµατικής  σύµβασης  ο  Περιφερειάρχης , ο  

οµιλών  και  εκπρόσωπος  του  ΟΑΕ∆  στον  οποίον  στε ίλαµε  επιστολή  θα  

συνυπογράψουµε  την  προγραµµατική  σύµβαση .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Συµφωνούµε .  ∆εν  ψηφίζει  η  "Λαϊκή  Συσπείρωση " .  Όλοι  ο ι  υπόλοιποι  

ψηφίζουν .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  15 /2012  

 

 Προχωράω .  Με  συγχωρεί τε ,  γιατί  είµαστε  πέντε  ώρες  εδώ  και  ζητάω  

µία  ώρα  παράταση  κα ι  όταν  υπάρχε ι  και  διαµάχη  δεν  µπορούµε  να  

παρακολουθούµε  τους  πάντες .  Παρακαλώ  πολύ .  Σας  παρακαλώ  πολύ  

όλους .  Στο  καράβι ,  µετά .  Λοιπόν ,  συνεχ ίζω .  

 

ΘΕΜΑ  7ο  

Έγκριση  τροποποιήσεων προγραµµατικών συµβάσεων µεταξύ  της 

Περιφέρειας  Νοτίου  Αιγαίου  και  Α )  του  ∆ήµου  Ρόδου  και  της ΓΑΛΗΝΟΣ  

Α .Ε .  για  το  έργο "∆απάνες λειτουργίας πλωτού  πολυιατρείου  (2011) Ν .  

∆ωδεκανήσου",  προϋπολογισµού  450.000 ευρώ .  Β )  Της ∆ΕΥΑΡ  για  το  

έργο "Μετατόπιση  του  δηµοτικού  δικτύου  ύδρευσης που  βρίσκεται  

εντός των ορίων  και  του  τέως  ∆ήµου  Αφάντου ,  εκτός του  εύρους 

κατάληψης του  έργου",  προϋπολογισµού  841 .677,48 ευρώ .  

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

∆ιαβάζω  από  το  7  το  Β ) .  Έγκριση  τροποποιήσεων  προγραµµατικών  

συµβάσεων  µεταξύ  της  ∆ΕΥΑΡ  για  το  έργο  "Μετατόπιση  του  δηµοτικού  

δι κτύου  ύδρευσης  που  βρίσκεται  εντός των  ορίων  και  του  τέως  ∆ήµου  

Αφάντου ,  εκτός  του  εύρους  κατάληψης  του  έργου " ,  προϋπολογισµού  

841.677,48  ευρώ .  

 Ο  κ .  Χατζηδι άκος  έχε ι  τον  λόγο .  Ο κ .  Περ ιφερε ιάρχης .  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ :  



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
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Να  πω εγώ .  Το  Α ) πέρασε  στο  προηγούµενο .  

 Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  στην  εθν ική  οδό  Ρόδου  –  Λίνδου  υπήρχαν  δύο  

υποέργα  τα  οποία  ήταν  έργα  των  ∆ΕΥΑ ,  των  δηµοτικών  επιχειρήσεων  

Αφάντου  και  Καλλιθέας ,  ύδρευσης  –  αποχέτευσης .  Αυτά  τα  χρήµατα  

διατέθηκαν  από  το  Υπουργε ίο  Υποδοµών ,  αφορούσαν  τη  µετατόπιση  

αγωγών .  Έληξε  η  περίοδος  της  προγραµµατικής  σύµβασης  το  2010 και  

έπρεπε  να  ολοκληρωθεί  το  έργο  κα ι  ζητάνε  παράταση  της  προγραµµατικής  

σύµβασης .  Λέω ,  τα  χρήµατα  είναι  µεταβ ιβαστικά ,  δεν  βάζουµε  εµείς  

χρήµατα ,  απλώς  ε ίναι  τυπικό ,  δίνουµε  παράταση  της  προγραµµατ ικής  

σύµβασης  προκειµένου  να  ολοκληρωθούν  τα  αντ ίστο ιχα  έργα .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ο  κ .  Αντ ιπεριφερειάρχης  έχε ι  τον  λόγο .  

Κος ΧΑΤΖΗ∆ΙΑΚΟΣ :  

Συµπληρωµατι κά ,  είνα ι  οι  δύο  συµβάσεις  που  ανέφερε  ο  κ .  

Περιφερε ιάρχης ,  22 .2 .2010,  επειδή  τότε  συµβαλλόµενη  ήταν  η  ∆ΕΥΑ  

Αφάντου .  Τώρα  έχουν  συγχωνευθεί  και  σ '  αυ τό  υπάρχει  τροποποίηση  ως  

∆ΕΥΑ  Ρόδου .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ο  κ .  ∆αδάος .  

Κος ∆Α∆ΑΟΣ :  

Τυπικά  και  νοµ ικά  αυτή  η  διαδικασία  ε ίνα ι  ηλεγµένη .  Έχουµε  το  δικαίωµα  

δηλαδή  να  δώσουµε  αυτή  τη  παράταση ;  Γ ια  να  µην  . . .  Εν  τάξε ι ,  εφ '  όσον  

τυπικά  κα ι  νοµ ικά  είµαστε  καλυµµένοι ,  εν  τάξει .  ∆εν  υπάρχει  πρόβληµα .  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ :  

Τα  περισσότερα  χρήµατα  τα  έχουν  πάρει .  Μένει  ένα  κοµµάτι .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Άλλος  συνάδελφος  για  ερώτηση ;  Τοποθετήσε ις ;  Προχωράω  σε  ψηφοφορία .  

Ψηφίζετα ι  οµόφωνα ;  Οµόφωνα .  Στο  θέµα  7  λοιπόν ,  εγκρίν εται  η  

τροποποίηση  προγραµµατικής  σύµβασης  µεταξύ  της  Περιφέρειας  Νοτίου  

Αιγαίου  κα ι  της  ∆ΕΥΑΡ  γ ια  το  έργο  "µετατόπιση  του  δηµοτικού  δικτύου  

ύδρευσης  που  βρίσκεται  εντός των  ορίων  του  τέως  ∆ήµου  Αφάντου ,  εκτός 

του  εύρους  κατάληψης  του  έργου " ,  προϋπολογ ισµού  841 .677,48 ευρώ .  

 Το  7Α  πέρασε  µε  την  προηγούµενη  εισήγηση .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  16 /2012  

 

ΘΕΜΑ  8ο  

Μεταβίβαση  µετοχών Αναπτυξιακής Άνδρου  της Περιφέρειας  Νοτίου  

Αιγαίου  στον ∆ήµο  Άνδρου  άνευ  ανταλλάγµατος (Αιτία  δωρεάς) .  

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ο  κ .  Πουσσαίος  έχει  τον  λόγο .  



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
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Κος ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ :  

Μας  ε ίχε  απασχολήσει  σε  προηγούµενη  συνεδρίαση  η  µεταβίβαση  των  

µετοχών  της  πρώην  Νοµαρχιακής  Αυτοδιο ίκησης  στον  εν ιαίο  ∆ήµο  Άνδρου .  

Σήµερα  βρίσκετα ι  κοντά  µας  και  ο  ∆ήµαρχος  της  Άνδρου  ο  κ .  Γλυνός,  ο  

οποίος  παρευρίσκετα ι  ακριβώς  γι '  αυτόν  τον  λόγο ,  για  να  υποστηρίξει  την  

αναγκαιότητα  µεταβ ίβασης  των  µετοχών .  Αυτή  άλλωστε  ήταν  κα ι  η  

απόφαση  του  προηγούµενου  Περιφερε ιακού  Συµβουλίου ,  µετά  από  τον  

έλεγχο  που  ζητήσαµε  και  διενεργήθηκε ,  ορκωτού  ελεγκτή ,  για  την  

διαχειριστι κή  περίοδο  1 .1 .2010 µέχρι  τ ι ς  31 .12.2010 κα ι  την  περίοδο  

1 .1 .2011 µέχρι  31 .7 .2011.  

 Σύµφωνα  µε  το  ε ισαγωγικό  σηµείωµα  το  οποίο  έχετε  στα  χέρι α  σας  η  

πρόταση  για  την  µεταβίβαση  των  µετοχών  µπορεί  να  γ ίνει  υπό  την  

προϋπόθεση  ότι  ο  ∆ήµος  θα  αναλάβει  την  αύξηση  του  µετοχικού  κεφαλαίου  

πάνω  από  172 .489 ευρώ,  ώστε  να  διασφαλιστεί  η  βιωσιµότητά  της .  

 Η  εκτίµηση  του  λογιστή  είναι  ότι  πρέπει  να  φθάσει  τα  280.000 ευρώ ,  

ώστε  να  εξασφαλιστεί  η  βιωσιµότητα  της  επ ιχε ίρησης ,  αναλαµβάνοντας  

ταυτόχρονα  ο  ∆ήµος  κα ι  την  υποχρέωση  όλων  των  τυχόν  εκκρεµοτήτων  

που  µπορεί  να  υπάρχουν  απέναντι  σε  τρί τους ,  όπως  δηµόσιο  οργαν ισµό ,  

ασφαλιστι κό  φορέα ,  ή  άλλες  υποχρεώσεις  οι  οποίες  µπορεί  να  βρίσκοντα ι  

σε  εκκρεµότητα .  

 Ο  ∆ήµος  έχει  εκφράσει  µε  απόφαση  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  τη  

βούληση  για  την  απόκτηση  των  µετοχών  και  την  αύξηση  του  µετοχικού  

κεφαλαίου  στο  ποσό  των  174.000 ευρώ .  

 Με  αυτόν  τον  τρόπο  αφ '  ενός  δηλώνει  το  ενδ ιαφέρον  του  γι α  την  

συνέχ ιση  της  λει τουργίας υπό  την  απόλυτη  κατοχή  του  100% των  µετοχών  

της  επιχείρησης  και  βέβαια  για  τον  λόγο  ότ ι  χρε ιάζετα ι  µια  τέτο ια  µονάδα ,  

ετα ιρεία ,  να  λε ι τουργεί  στην  Άνδρο ,  γιατί  πραγµατικά  έχε ι  πολύ  µεγάλο  

έργο  να  επ ι τελέσε ι  κα ι  αυτό  φαίνεται  ιδιαί τερα  τον  τελευτα ίο  καιρό  µε  τ ι ς  

δύσκολες  καιρικές  συνθήκες  που  επικρατούν  και  την  παρουσ ία  φυσικά  

όλων  των  µηχανηµάτων  και  εργαλείων  τα  οποία  παρέχει  η  αναπτυξιακή  

ετα ιρεία  προκειµένου  να  καθαρίζε ι  και  να  αν τιµετωπίζε ι  τι ς  όποιες  έκτακτες  

ανάγκες  παρουσ ιάζονται  µε  διαδικασ ίες  φυσικά  που  της  επι τρέπουν  να  

κ ινε ί ται  µε  µία  ευ ελι ξία  σε  σχέση  µε  τι ς  δ ιαδικασ ίες  που  είναι  υποχρεωµένο  

το  δηµόσ ιο  λογιστικό  να  ακολουθεί  και  τους χρόνους  καθυστέρησης .  

 Έτσι  λοιπόν  µετά  από  αυ τήν  την  έκθεση  του  ορκωτού  λογιστή ,  ο  

οποίος  έχει  στα  συµπεράσµατά  του  καταγράψει  αυτή  την  αναγκαιότητα  

διότι  φάνηκε  ότι  υπάρχε ι  αυτό  το  υπόλοιπο  των  172.489  ευρώ  και  την  

πρόταση  που  καταθέτει  για  την  ανάληψη  από  τον  ∆ήµο  αυ τού  του  

κεφαλαίου ,  η  πρόταση  και  από  την  Περιφέρε ια  ε ίναι  να  συµφωνήσουµε  

στην  δωρεάν  εκχώρηση  των  µετοχών  υπό  τ ι ς  προϋποθέσει ς  αυτές  που  

ανέφερα  προηγουµένως .  

 Αυτά ,  κύρι ε  Πρόεδρε ,  και  είµαι  στη  διάθεσή  σας  για  κάποιες  

ερωτήσεις  που  ενδεχοµένως  υπάρχουν .  



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε  τον  κ .  Αντιπεριφερειάρχη .  Ερωτήσεις  υπάρχουν ;  Να  

σηµειώσω.  Ο κ .  Λοτσάρης ,  ο  κ .  ∆αδάος  και  ο  κ .  Σιγάλας.  Ο κ .  Λοτσάρης  

έχε ι  τον  λόγο .  

Κος ΛΟΤΣΑΡΗΣ :  

Ευχαριστώ  πολύ ,  κύρι ε  Πρόεδρε .  Κατ '  αρχήν  η  παράταξή  µας  ε ίνα ι  θετική  

στην  παραχώρηση .  Το  θέµα  είνα ι ,  θέλω  να  διευκριν ίσω  ότι  σήµερα  δεν  

αποφασί ζουµε  αν  πάει  ή  όχι ,  απλώς  µε  το  αποτέλεσµα  που  έχουν  οι  

ορκωτοί  λογιστές  κρίνετα ι  ή  όχι  η  βιωσιµότητα ,  που  την  είχαµε  συνδέσει  να  

τον  παραχωρήσουµε  ή  όχι  σε  σχέση  µε  το  Περιφερειακό  Συµβούλιο  που  

ε ίχαµε  κάν ει  στη  Ρόδο .  

 Από  τη  στιγµή  που  υπάρχε ι  απόφαση  του  ∆ήµου  Άνδρου  ότι  

αναλαµβάνει  όλες  τι ς  υποχρεώσεις  κα ι  την  αύξηση  του  µετοχικού  

κεφαλαίου  που  χρε ιάζεται ,  δεν  νοµί ζω  ότι  υπάρχει  τέτοιο  θέµα .  

 Με  αφορµή  ότι  απευθύνοµαι  στον  κ .  Πουσσαίο ,  θα  ήθελα  να  του  

κάνω  και  2 -3  ερωτήσεις  σε  σχέση  µε  την  Άνδρο .  Θα  ήθελα  να  µου  

δι ευκριν ίσετε ,  και  σας  ευχαριστώ  γι '  αυτό ,  πέρα  από  τ ι ς  προσωπικές  

συνοµιλ ί ες  που  ε ίχαµε ,  να  µου  κάνετε  µία  επίσηµη  ενηµέρωση  για  το  θέµα  

της  Άρνης ,  για  το  τεχνικό  που  ε ίναι  σε  εκκρεµότητα  εκεί  και  επίσης αν  

έχετε  λάβε ι  κα ι  γνωρίζετε  σε  σχέση  µε  τα  προβλήµατα  που  έχουµε  στο  

οδικό  δίκτυο  της  Άνδρου ,  απλώς  σαν  ενηµέρωση .  

 Επίσης  να  πω  στον  κ .  Περιφερειάρχη ,  επειδή  ε ίχα  την  τιµή  να  ε ίµαι  

παρών  στη  συνάν τηση  που  έγινε  στην  Βουλή  για  τον  ΦΠΑ ,  θα  ήθελα  να  

συγχαρώ  και  εσάς  και  τον  Περιφερε ιάρχη  του  Βορείου  Αιγαίου  γ ια  την  

πρωτοβουλία  κα ι  για  τη  συγκροτηµένη  κίνηση  που  έχετε  αποφασίσει ,  ιδίως  

µε  την  µελέτη  που  φτ ιάχνετα ι  από  το  Πανεπιστήµιο  Αιγαίου  σε  σχέση  µε  

την  τεκµηρίωση .  

 Απλώς  θα  ήθελα  να  επισηµάνω  ότι  όταν  σας  ε ίχα  µιλήσε ι  για  τον  

ΦΠΑ  στην  Κω  είχατε ,  θα  πω  ε ιρωνικά ,  πει  ότι ,  κύρι ε  Λοτσάρη ,  εδώ  δεν  

ε ίµαστε  Βουλή  και  όπως  το  έφερε  τώρα  να  συναν τηθούµε  στη  Βουλή .  

Πάντως ,  ε ιλι κρινά ,  από  αυτή  τη  συνάν τηση ,  κα ι  θέλω  να  το  µεταφέρω  κι  

εγώ  στους  συναδέλφους ,  βγήκαµε  πολύ  πιο  δυνατο ί  γιατί  είχαν  ξεπεραστε ί  

κα ι  τα  κοµµατικά  και  όλα  και  έχουµε  αντιληφθεί  τη  σοβαρότη τα  του  

θέµατος .  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ο  κ .  ∆αδάος  έχε ι  τον  λόγο .  

Κος ∆Α∆ΑΟΣ :  

Οι  µετοχές  θα  µεταβ ιβαστούν  στον  ∆ήµο  Άνδρου .  Αυτό  είναι  ξεκάθαρο .  Όχι  

προς  την  αναπτυξιακή  ετα ιρεία .  ∆εν  έχουµε  το  δι καίωµα .  Υπάρχουν  όµως  

ορ ισµέν ες  προϋποθέσεις  προκε ιµένου  να  γίνε ι  αυτή  η  δωρεά .  Αυτές  τ ι ς  

προϋποθέσεις ,  δηλαδή  και  τ ι ς  υποχρεώσεις  τι ς  έχει  αναλάβει  εγγράφως  ο  

∆ήµος  της  Άνδρου ;  Μας  έχει  κο ινοποιηθε ί  ότι  απορρέουν  µέσα  από  το  



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

3η  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  της  5ης  Μαρτ ίου  2012  

 

110  

καταστατικό  ή  βάσει  του  νόµου  ορισµένες  υποχρεώσεις  που  αναλαµβάνε ι  

µετά  την  παραχώρηση  που  θα  κάνουµε  αυ τών  των  µετοχών ,  όπως  

ασφαλιστι κές  ε ισφορές  κ .λπ . .  Αυτά  τα  έχει  αναλάβει  εγγράφως ;  Έχει  

δεσµευτε ί  εγγράφως  ο  ενιαίος  ∆ήµος  της  Άνδρου ;  

 Εάν  έχει  δεσµευ τεί  και  ε ίµαστε  κα ι  νοµικά  εν  τάξε ι ,  από  την  πλευρά  

µας  δεν  υπάρχε ι  καν ένα  πρόβληµα .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ο  κ .  Σιγάλας .  

Κος ΣΙΓΑΛΑΣ : 

Κύριε  Πρόεδρε ,  γ ια  τον  κ .  Αντιπεριφερειάρχη .  Λέει  εδώ  σε  κάποια  στιγµή  

στ ις παρατηρήσεις  που  έχει  κάν ει  η  έκθεση  από  το  Τµήµα  Εµπορ ίου ,  λέε ι ,  

δεν  υπάρχουν  στην  υπηρεσία  µας  κατατεθε ιµένα  πρακτικά  –  αποφάσεις  

των  τακτικών  Γεν ικών  Συνελεύσεων  παρελθόν των  ετών  που  έπρεπε  εκ  του  

νόµου  να  έχουν  υποβληθε ί .  Αυτό  τ ί  σηµαίνει ;  Σηµαίνε ι  δηλαδή  ότι  η  

προηγούµενη  ∆ιοίκηση  ή  η  προηγούµενη  κατάσταση  αδιαφόρησε ;  Αυτό  

ε ίναι  το  ένα .  

 Το  δεύτερον  είνα ι  ότι  σε  κάποια  άλλη  συνεδρίαση ,  κ .  

Αν τιπεριφερε ιάρχη ,  ε ίχαµε  βάλει  το  ζήτηµα  των  µηχανηµάτων  και  µάλιστα ,  

εν  πάση  περιπτώσει  βγήκε  µία  άλλη  απόφαση ,  την  οποίαν  την  στηρίξαµε  

βέβαια  και  εµείς ,  ενώ  σήµερα  ακούµε  ότ ι  εδώ  υπάρχε ι  υποδοµή ,  θα  

µπορούσε  η  ετα ιρεία  αυτή  να  τα  πάρει  τα  µηχανήµατα  όλα  και  να  έχε ι  µια  

πιο  ολοκληρωµένη  κα ι  συντηρηµένη  κατάσταση .  

 Γ ιατί  δεν  το  προτ ιµήσαµε  αυτό  παρά  προτιµήσαµε  να  τα  στε ίλουµε  

από  εδώ  και  από  εκεί ;  Τα  µηχανήµατα  εννοώ .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ο  κ .  Αντ ιπεριφερειάρχης  έχε ι  τον  λόγο .  

Κος ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ :  

Θα  ήθελα  σε  σχέση  µ '  αυτό  που  έθ ι ξε  ο  κ .  Σιγάλας ,  σε  σχέση  µε  τα  

µηχανήµατα  δηλαδή  της αναπτυξιακής  που  έχουµε  αποφασίσει  να  πάνε  σε  

κάποιους  άλλους  ∆ήµους ,  κατά  πλειοψηφία ,  αν  έχε ι  προβλεφθε ί  να  υπάρχε ι  

στη  σύµβαση  παραχώρησης  συγκεκριµένος  χειριστής  που  θα  τον  

παραχωρήσουµε  στον  ∆ήµο  Ίου .  Ποιος  θα  το  χειρί ζετα ι ;  Αν  υπάρχε ι  αυτή  η  

θέση  κα ι  αν  έχει  προβλεφθεί .  Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ο  κ .  Αντ ιπεριφερειάρχης  έχε ι  τον  λόγο .  

Κος ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ :  

Κατ '  αρχήν  µε  την  αναπτυξ ιακή  είχαµε  βάλει  στην  προηγούµενη  απόφαση  

να  προηγηθεί  ενηµέρωση  σχετ ικά  µε  το  θέµα  µετά  από  τη  ν  έκθεση  του  

λογιστή ,  πράγµα  που  γίνετα ι  σήµερα  και  το  έχουµε  ήδη  καταθέσε ι .  

 Όσον  αφορά  τα  µηχανήµατα ,  φυσικά  παραχωρούνται  τα  µηχανήµατα  

τα  οποία  ανήκουν  στην  αναπτυξ ιακή  της Άνδρου .  Μαζί  µε  τι ς  µετοχές  είναι  

κα ι  όλος  ο  εξοπλισµός  και  ο ,τιδήποτε  ανήκε ι  στην  εταιρε ία .  
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 Το  οδικό  δίκτυο  της  Άνδρου .  Μαζί  µε  όλα  τα  υπόλοιπα  νησιά  έχουµε  

ένα  κεφάλαιο  διαθέσει ,  της  τάξης  του  1,5  εκατ .  ευρώ  περίπου ,  το  έχουµε  

συζητήσει  σε  προηγούµενο  Περιφερε ιακό  Συµβούλιο .  Μεταξύ  των  άλλων  

νησιών  είναι  και  η  Άνδρος  για  την  συντήρηση  του  δικτύου .  

 Έχουν  ολοκληρωθεί  οι  µελέτες  κα ι  σύντοµα  θα  προκηρυχθούν  

προκειµένου  να  πετύχουµε  χρόνους  πριν  το  καλοκα ίρι ,  χρόνο  ολοκλήρωσης  

των  έργων  πριν  το  καλοκα ίρι .  Αυτός  ε ίναι  ο  σκοπός  µας .  

 Άλλωστε  θα  πρέπει  να  θυµίσω  στο  Σώµα  ότι  το  οδικό  δίκτυο ,  

επαρχιακό  και  δηµοτικό ,  περιέρχετα ι  εξ  ολοκλήρου  στους ∆ήµους  από  

1 .1 .2013.  Άρα  οι  δι κές  µας  ευθύνες  για  τη  συντήρηση  κα ι  όποια  παρέµβαση  

γ ίνεται  σήµερα ,  κρατι έται  µέχρι  το  τέλος  του  χρόνου .  ∆εί τε ,  οι  λόγοι  που  

µας  κάνανε  να  διαθέσουµε  τα  µηχανήµατα  ήταν  ακριβώς  αυτο ί ,  ότι  πολύ  

καλύτερα  µπορούν  να  τα  χειριστούν  και  τα  έχουν  ανάγκη  σήµερα  οι  ∆ήµοι  

κα ι  έγ ινε  µία  κατανοµή .  Η  Άνδρος  ως  ένα  νησί ,  όπως  και  η  Νάξος  και  

αν τίστοιχα  και  κάποια  άλλα  ενδεχοµένως ,  έχουν  µεγαλύτερη  ανάγκη  

χρήσης  των  µηχανηµάτων .  Αυτό  δεν  αµφισβητεί τα ι ,  όµως  στην  περίπτωση  

της  Άνδρου  και  µηχάνηµα  αφήσαµε  σε  σχέση  µε  την  κατανοµή  που  κάναµε  

κα ι  φυσικά  γίνετα ι  κα ι  η  παραχώρηση  αυτών  των  µηχανηµάτων  τα  οποία  

ανήκουν  στην  αναπτυξ ιακή  ετα ιρεία .  

 Στον  κ .  Σιγάλα  όσον  αφορά  τι ς  δύο  διαχε ιριστι κές  περιόδους  2007 

κα ι  2008 που  διατυπώνει  το  Εµπορίου  κα ι  γ ι '  αυτό  ακριβώς  το  αφήσαµε  

όπως  έχει  διατυπωθεί  γιατί  είναι  µια  εκκρεµότητα  την  οποία  θα  την  

διαχειριστε ί  η  ν έα  ∆ιο ίκηση ,  δηλαδή  να  φροντίσει  να  υποβάλει  τα  

δι καιολογητικά  και  τους  ισολογισµούς  αυτών  των  δύο  ετών  µε  κάποιο ,  

ενδεχοµένως ,  πρόστ ιµο .  

 Γ ι '  αυ τό  άλλωστε  λέµε  ότι ,  κα ι  απαντάω  κα ι  στον  Μάκη  τον  ∆αδάο ,  

ότ ι  όλες  τ ι ς  υποχρεώσεις  οι  οποίες  βρίσκονται  σε  εκκρεµότητα  ε ί τε  

ασφαλιστι κές ,  ε ί τε  φορολογικές ,  εί τε  εργασιακές ,  ε ί τε  έναν τι  τρί των ,  θα  τι ς  

αναλάβει  εξ  ολοκλήρου  να  τι ς  τακτοποιήσει  ο  ∆ήµος.  Αυτή  ε ίναι  άλλωστε  

κα ι  δέσµευση  και  απόφασή  τους  γραπτή  και  απόφαση  του  ∆ηµοτικού  

Συµβουλίου  κα ι  έχε ι  δοθεί  κα ι  γραπτά .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε  τον  κ .  Αντιπεριφερειάρχη .  Θέλε ι  να  τοποθετηθεί  κάποιος 

συνάδελφος ;  Οµόφωνα  εγκρίνετα ι ;  Το  Περιφερε ιακό  Συµβούλιο  εγκρίνε ι  

οµόφωνα  την  µεταβίβαση  των  µετοχών  που  κατέχει  η  Περιφέρει α  Νοτίου  

Αιγαίου  στην  Αναπτυξ ιακή  Άνδρου  Α .Ε .  στον  Ενια ίο  ∆ήµο  Άνδρου  άνευ  

αν ταλλάγµατος ,  δηλαδή  αι τ ία  δωρεάς ,  όπως  προβλέπεται  από  το  άρθρο  6  

του  καταστα τικού  της  ετα ιρείας  κα ι  το  άρθρο  8β  του  κανονιστικού  νόµου  

2190/1920  όπως  αυτός  ισχύε ι  σήµερα ,  µε  τ ι ς  εξής  προϋποθέσεις :  α )  Οι  

τυχόν  φορολογικές  υποχρεώσεις  που  θα  προκύψουν  θα  επιβαρύνουν  τον  

∆ήµο  Άνδρου .  β )  Ο ∆ήµος  Άνδρου  θα  αναλάβει  την  υποχρέωση  να  καλύψει  

οποι εσδήποτε  τυχόν  υποχρεώσεις  υπάρχουν  ε ί τε  προς  τρί τους ε ί τε  προς  

οποιονδήποτε ,  δηµόσ ιο  οργαν ισµό  ή  ασφαλιστικό  φορέα ,  που  αφορούν  τη  
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λει τουργία  της  ετα ιρείας  και  τ ι ς  δραστηριό τητες  αυτής  από  τότε  που  

ι δρύθηκε  µέχρι  τη  µεταβίβαση .  

 Συνεχ ί ζω  στο  9ο  θέµα .  

 Αυτό  να  το  συµπληρώσετε ,  κύρι ε  Αντιπερ ιφερε ιάρχη ,  να  το  πεί τε  

στην  απόφαση .  

Κος ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ :  

Ναι ,  ναι .  Για  το  ποσόν  το  οποίον  χρει άζετα ι  για  την  αύξηση  του  µετοχικού  

κεφαλαίου  που  πρέπει  να  είνα ι  πλέον  των  172.489  ευρώ  κα ι  κατά  την  

άποψή  µας  και  κατά  την  άποψη  του  ορκωτού  λογιστή  θα  πρέπει  να  είναι  

της  τάξεως  των  280.000 ευρώ.  Αλλά  αυτό  ε ίναι  κάτι  το  οποίο  θα  το  

αποφασίσουν  οι  ί δ ιο ι .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  17 /2012  

 

Προχωράµε  στο  9ο  θέµα .  

 

ΘΕΜΑ  9ο  

Γνωµοδότηση  του  Περιφερειακού  Συµβουλ ίου  περί  καταλληλότητας 

του  χώρου  κατασκευής ΧΥΤΑ  ∆ήµου  Σίφνου .  

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ο  κ .  Μακρυωνί της  έχει  τον  λόγο .  

Κος ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ :  

Συνάδελφοι ,  έχετε  ήδη  πάρει  όλο  τον  φάκελο  που  αφορά  το  συγκεκριµένο  

θέµα .  Θα  σας  ενηµερώσω  ότι  πρόκε ι τα ι  γ ια  τον  ΧΥΤΑ  της  Σίφνου .  Το  έργο  

αυ τό  όσον  αφορά  τι ς  διαδικασίες ,  τι ς  µελέτες  κα ι  την  ωρίµανσή  του ,  έχε ι  

ολοκληρωθεί ,  έχει  ενταχθεί  στο  ΕΣΠΑ ,  όµως  διαπιστώθηκε  εκ  των  υστέρων  

ότ ι  λε ίπει  η  παραχώρηση  από  την  ∆ασική  Υπηρεσία  ενός  χώρου  στον  

οποίον  πρόκει τα ι  να  γίνε ι  ο  ΧΥΤΑ ,  ο  οποίος  έχε ι  χαρακτηριστεί  δασική  

έκταση .  

 Θα  πρέπει  λοιπόν  να  γίν ει  παραχώρηση  χρήσης  προς  τον  ∆ήµο .  Ο  

∆ήµος  ε ίχε  κάν ει  το  α ί τηµα  από  τον  Ιούνιο  του  2010 προς  την  αρµόδια  

Υπηρεσ ία  και  παράλληλα  προς  την  Νοµαρχ ιακή  Αυτοδιοίκηση  προκειµένου  

να  γνωµοδοτήσει  τό τε  το  Νοµαρχ ιακό  Συµβούλιο  για  την  καταλληλότητα  του  

χώρου .  

 ∆εν  ξέρω  για  ποιον  λόγο  δεν  γνωµοδότησε  το  Νοµαρχιακό  Συµβούλιο  

κα ι  πρέπει  να  το  κάνουµε  εµείς .  Και  είναι  το  µόνο  δικαιολογητικό  που  

λείπει  ώστε  να  παραχωρηθεί  η  έκταση  από  το  ∆ηµόσιο  και  να  προχωρήσει  

η  δηµοπράτηση  πλέον  του  έργου .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 
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Υπάρχουν  ερωτήσεις ,  κύριοι  συνάδελφοι ;  Ο  κ .  Σταµατόπουλος  ερώτηση .  

Κος ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ :  

Θα  ήθελα  να  ρωτήσω  το  εξής :  Έχω  βασικά  πέντε  ερωτήσεις  οι  οποίες  

πιστεύω  ότι  είναι  κα ίρι ες ,  κατ '  εµέ  τουλάχ ιστον .  Η  πρώτη  είναι :  Το  έργο  

ΧΥΤΑ  είναι  το  πρώτο  στην  ι εράρχηση  κα ι  προτεραιότητα  σε  σχέση  µε  άλλες  

ανάγκες  του  νησιού .  Είναι  το  πρώτο  έργο ;  Είνα ι  το  µοναδικό  δηλαδή ,  είναι  

το  βασ ικότερο  έργο  που  θα  µπορούσε  να  είναι ;  Ένα  αυτό .  

 Τα  επι λεγµένα  έργα  δόθηκαν  σε  µία  συγκεκρ ιµένη  ετα ιρεία .  Για τί  δεν  

έγιν ε  κάποιος διαγωνισµός γι '  αυτό ;  Στην  ΕΓΝΑΤΙΑ  Α .Ε . ,  παραδείγµατος  

χάριν .  Τα  στο ιχεία  των  µελετών  αναφέρον τα ι  στο  2004 και  στο  2005.  Μετά  

από  επτά  χρόνια  δεν  έχουν  υπάρξε ι  κάποιες  αλλαγές ;  

Κος ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ :  

∆εν  κατάλαβα .  

Κος ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ :  

Τα  στοιχεία  των  µελετών  που  έχουµε  εδώ  πέρα  αναφέρονται  στο  2004 και  

στο  2005.  Στο  χρονικό  διάστηµα  των  επτά  χρόνων  που  γίνανε  αυτές  οι  

µελέτες  δεν  έχει  υπάρξε ι  κάποια  αλλαγή ;  Έχουν  παραµείν ει  τα  ί δια  δηλαδή  

τα  δεδοµένα  της  τότε  περιόδου ;  Αυτό  είνα ι  το  ερώτηµα  το  άλλο .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Υπάρχει  άλλη  ερώτηση ;  

Κος ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ :  

Ναι ,  ναι .  Άλλες  δύο  έχω .  Ίσως  σας  κουράζω ,  αλλά  θεωρώ  ότι  ε ίνα ι  καίρι ες  

γ ια  µένα .  Η χωροθέτηση  του  χώρου  είναι  γνωστή  στο  σύνολο  των  

κατο ίκων ;  Υπάρχει  η  σύµφωνη  γνώµη  αυτών  ή  θα  υπάρξουν  έντονες  

κο ινωνικές  αν τιδράσεις  στην  πορεία ,  δηλαδή  κατά  τη  διάρκεια  κατασκευής ;  

Και  αυτό  που  δεν  µπόρεσα  να  καταλάβω  εδώ  στους  ει δικούς  όρους  είνα ι  

ότ ι  στο  άρθρο  13  στους  ειδικούς  όρους ,  στην  παράγραφο  13 .3 .  γράφει  κάτι  

το  οποίον  δεν  µπορώ  να  το  κατανοήσω .  Εµπιστευτι κά  καθ '  όλη  τη  διάρκεια  

ισχύος  της  σύµβασης  αλλά  και  µετά  τη  λήξη  ή  λύση  αυτής ,  ο  φορέας  

υλοποίησης ,  και  σε  παρένθεση  (κα ι  οι  προστιθέντες  του ) αναλαµβάν ει  την  

υποχρέωση  να  µην  γνωστοποιήσε ι  σε  τρί τους ,  συµπεριλαµβανοµένων  των  

εκπροσώπων  του  Ελλην ικού  και  διεθνούς  Τύπου  χωρί ς την  προηγούµενη  

έγγραφη  συγκατάθεση  του  κυρίου  του  έργου ,  οποιοδήποτε  έγγραφο  ή  

πληροφορίες  θα  πρέπει  να  περιέλθουν  σε  γνώση  του  κατά  την  υλοπο ίηση  

του  έργου  κα ι  την  εκπλήρωση  των  υποχρεώσεών  του .  

 Αυτό  δεν  µπόρεσα  να  το  καταλάβω ,  τ ί  είνα ι  αυτό .  

Κος ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ :  

Από  πού  ε ίναι  αυτό ;  

Κος ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ :  

Είναι  από  το  σχέδ ιο  που  µας  δώσατε ,  στο  άρθρο  13,  ειδ ικοί  όροι .  ∆ηλαδή  

ε ίναι  κάτι  . . .  

Κος ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ :  

∆ηλαδή  στους  περιβαλλοντ ικούς  όρους ;  Πού ;  
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Κος ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ :  

Όχι ,  όχι .  

Κος ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ :  

Είναι  η  σύµβαση  µεταξύ  της  Περιφέρε ιας  και  της ετα ιρείας .  

Κος . . . :  

Της  προγραµµατικής ;  

Κος . . . :  

Ναι .  

Κος ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ :  

Όχι ,  εδώ  δεν  υπογράφεται  προγραµµατ ική  σύµβαση .  Εµείς  

γνωµοδοτούµε . . .  

Κος ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ :  

Αυτό  τί  ήταν  που  µας  δώσανε ;  

Κος ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ :  

∆εν  ξέρω .  

Κος ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ :  

Εσείς  µας  το  δώσατε  ρε  παιδιά .  ∆εν  αφορά  αυτό  . . .  

* * *[διάλογος  µη  αποδιδόµενος)  

Κος ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ :  

Εσείς  πήρατε  συνηµµένα  όσα  έγγραφα  έστειλε  ο  ∆ήµος  . . .  ∆εν  

καταλαβαίνω  τί  είναι  αυτό .  Μπορώ  να  απαντήσω  όµως  στα  άλλα .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Απαντήστε ,  κύρι ε  Μακρυωνί τη ,  έχετε  τον  λόγο .  

Κος ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ :  

Κατ '  αρχήν  πρέπει  να  πω  ότι  στην  ΕΓΝΑΤΙΑ  έχε ι  ανατεθεί  η  υλοποίηση  του  

έργου ,  δεν  είναι  ιδιωτ ικός  φορέας  µε  την  έννοια  που  το  είπατε .  Η  ΕΓΝΑΤΙΑ  

έχε ι  αναλάβει  πολλά  έργα  να  υλοποιήσε ι  στο  Νότιο  Αιγαίο .  Ένα  από  αυτά  

ε ίναι  και  ο  ΧΥΤΑ .  Και  η  ανάθεση  στην  ΕΓΝΑΤΙΑ  γίν εται  µε  υπουργική  

απόφαση  και  όχι  µε  διαγων ισµό .  Το  ένα  είναι  αυτό .  

 Όσον  αφορά  το  πρώτο  έργο ,  δεν  ξέρω  αν  αναφέρεστε  στο  έγγραφο  

του  ∆ήµου .  Αυτό  αφορά  τον  ∆ήµο ,  δηλαδή  ο  ∆ήµος  κρίνε ι  ίσως  το  

σηµαντικότερο  έργο  σήµερα  στο  νησ ί .  Αλλά  και  εµείς  σαν  Περ ιφέρε ια  τα  

έργα  αυτά  που  αφορούν  το  περιβάλλον  τα  έχουµε  σε  πρώτη  

προτεραιότητα .  

 Γ ια  το  τρί το ,  αν  έχε ι  γίνε ι  επικαιροποίηση  των  µελετών ,  νοµί ζω  ότι  ο  

συνάδελφος  που  είνα ι  και  µηχανικός  κα ι  είναι  στην  αρµοδιότητα  η  Σίφνος ,  

της  Μήλου  . . .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ο  κύριος  Ηλιάκης  σαν  µηχανικός ,  όχι  σαν  Περιφερε ιακός  Σύµβουλος .  

Κος ΗΛΙΑΚΗΣ :  

Όχι ,  σαν  µηχαν ικός ,  κύρι ε  Πρόεδρε .  Γ ια  να  διευκολύνω  λ ίγο  τη  συζήτηση ,  

θέλω  να  πω  µόνο  κάποια  πράγµατα .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 
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Έχετε  τον  λόγο .  

Κος ΗΛΙΑΚΗΣ :  

Ευχαριστώ.  Επειδή  τη  Σίφνο  την  παρακολουθούµε ,  κατ '  αρχήν  να  σας 

ενηµερώσω.  Ο ΧΥΤΑ  προβλέπετα ι  να  γίν ει  στον  χώρο  που  τώρα  λε ι τουργε ί  

ένας  ανεξέλεγκτος  σκουπιδότοπος .  Η  περιοχή  λέγετα ι  Βορινή ,  είνα ι  στο  

εσωτερ ικό  του  νησ ιού ,  δεν  υπάρχε ι  πιο  πετυχηµένη  θέση  για  να  πάνε  τα  

σκουπίδια ,  δεν  ενοχλεί  καν έναν ,  δεν  έχε ι  διαµαρτυρηθεί  καν ένας .  Ήταν  ένα  

παλιό  λατοµε ίο  εκε ί .  Κάποια  στ ιγµή  υπήρχε  ένα  πρόβληµα  µε  την  

Αρχαιολογία ,  ξεπεράστηκε  και  δεν  θα  υπάρχε ι  τέτο ιο  πρόβληµα ,  γιατί  αυτά  

τα  έργα  θέλουν  σίγουρα  την  κοινωνική  αποδοχή .  Άρα  αυτό  έχε ι  ξεπεραστε ί .  

 Σαφώς  είναι  άµεσης  προτεραι ότητας  έργο  γιατί  θα  προστατεύσε ι  το  

περιβάλλον  από  την  ανεξέλεγκτη  καύση  των  απορριµµάτων ,  

αυ τοαναφλέγονται  αυτά  κα ι  έχουν  καπνούς ,  δυσοσµία ,  και  τέλος  πάντων  θα  

τρώµε  κα ι  πρόστιµα  σε  λίγο  και  οπωσδήποτε  έρχετα ι  µπροστά  στις  

προτεραιότητες .  Όχι  πως  δεν  λε ίπε ι  κα ι  εκεί  βιολογικός  και  αποχέτευση  

στους  κεντρικούς  οικισµούς και  πολλά  άλλα  παρόµοια  έργα  που  αφορούν  

το  περιβάλλον ,  σίγουρα .  Αλλά  είναι  άµεσης  προτερα ιότητας  και  αυτό .  

 Όσον  αφορά  τον  φορέα  που  το  υλοποιε ί ,  στην  ΕΓΝΑΤΙΑ  Α.Ε .  είχαν  

ανατεθε ί  ένας  µεγάλος  αριθµός  έργων .  

 Εµένα  η  ένστασή  µου  είναι ,  δεν  ξέρω  τί  κάνει  η  ΕΓΝΑΤΙΑ  τώρα ,  γιατ ί  

οδεύε ι  προς  ιδ ιωτικοποίηση .  Θα  το  κάν ει  δηλαδή  ή  δεν  θα  το  κάνει ;  Τέλος 

πάν των ,  αυτό  δεν  είναι  της  στιγµής .  Εµείς  γνωµοδοτούµε  για  την  

καταλληλότη τα  του  χώρου .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε  τον  κ .  Ηλιάκη .  Ο  κύριος  Αντιπεριφερει άρχης .  

Κος ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ :  

Κύριε  Πρόεδρε ,  επί  πλέον  να  πω  όσον  αφορά  την  σύµφωνη  γνώµη  των  

κατο ίκων .  Πρέπει  να  πω  ότι  υπάρχει  ήδη  η  έγκριση  περιβαλλοντ ικών  όρων .  

Γ ια  να  πάρεις  έγκριση  περι βαλλοντικών  όρων  γίνετα ι  διαβούλευση  κα ι  

νοµί ζω  ότι  σ '  αυτό  απαντάω  στην  ερώτησή  σας .  Βέβαια  απάντησε  κα ι  ο  

συνάδελφος .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε  τον  κ .  Αντιπεριφερειάρχη .  Θέλε ι  ο  κ .  Χατζη ϊωάννου .  

Κος ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ : 

Το  λέω ,  συνάδελφοι ,  για  λόγους  χρηστικούς .  Η  ΕΓΝΑΤΙΑ  δεν  είναι  

εργολάβος .  Η  ΕΓΝΑΤΙΑ  ε ίναι  µία  ακόµη  υπηρεσία  του  Ελλην ικού  ∆ηµοσίου .  

Προσέξτε ,  συνάδελφοι ,  ε ίναι  µεν  Α .Ε .  αλλά  ε ίναι  αµιγώς  του  Ελληνικού  

∆ηµοσίου .  Η  ΕΓΝΑΤΙΑ  λει τουργεί  όπως  λε ι τουργε ί  η  ∆ιεύθυνση  Τεχν ικών  

Υπηρεσ ιών .  Είναι  σαν  να  έχουµε  ακόµη  µία  βοήθεια  από  µία  ∆ιεύθυνση  

Τεχν ικών  Υπηρεσιών .  ∆εν  είναι  εργολάβος .  Λει τουργεί  λοιπόν  ως  τελικός 

δι καιούχος  και  υλοποι εί  έργα  επ '  ωφελεία  µας .  ∆εν  είναι  φορέας  

υλοποίησης .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 
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Έγιν ε  κατανοητό .  Παράλειψή  µου ,  που  ήθελα  να  καλωσορίσω  και  τον  

∆ήµαρχο  Άνδρου ,  τον  κ .  Γλυνό  που  παρευρίσκετα ι ,  που  ήρθε  για  το  

προηγούµενο  θέµα  κα ι  δεν  τον  καλωσόρισα .  

Κος ΓΛΥΝΟΣ  (∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΝ∆ΡΟΥ) :  

Ευχαριστώ πάρα  πολύ .  Ευχαριστώ  πολύ .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχόµαστε  η  ετα ιρεία  να  ε ίναι  ένα  εργαλείο  γι α  την  ανάπτυξη  της  Άνδρου  

σηµαντικό .  

Κος . . . :  

Κύριε  Πρόεδρε ,  µας  τίµησε  η  παρουσία  του  κ .  ∆ηµάρχου  και  επί  χρόν ια  

συναδέλφου .  

Κος ΓΛΥΝΟΣ :  

Ευχαριστώ  πάρα  πολύ .  Η  οµόφωνη  απόφασή  σας  για  µας  ε ίναι  µια  πολύ  

σηµαντική  στήριξη .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Προχωράµε .  ∆εν  υπάρχε ι  άλλη  τοποθέτηση ,  άρα  νοµ ί ζω  ότι  οµόφωνα  

εγκρ ίνετα ι .  Το  Περιφερειακό  Συµβούλιο  γνωµοδοτεί  θετικά  για  την  

καταλληλότη τα  του  χώρου  κα ι  τι ς  γεν ικότερες  επ ιπτώσει ς  σε  υφιστάµενες  

επ ιχειρήσεις  για  την  κατασκευή  ΧΥΤΑ  του  ∆ήµου  Σίφνου .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  18 /2012  

 

ΘΕΜΑ  10ο  

Συγκρότηση  Επιτροπής του  άρθρου  7  παρ .  2 του  ν.  2323/1995 

"Υπαίθριο  εµπόριο ,  λαϊκές  αγορές κ .λπ . " .  

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ο  κ .  Πουσσαίος  έχει  τον  λόγο .  

Κος ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ :  

Κύριε  Πρόεδρε ,  ευχαριστώ .  Έχει  συζητηθεί  κα ι  από  τον  ∆ήµο  της   Σύρου  να  

συγκροτήσουµε  αυτή  την  Επιτροπή  προκε ιµένου  να  προχωρήσουν  στι ς 

διαδικασίες  που  προβλέπον ται  για  την  δηµιουργία  λαϊκής  αγοράς .  Σύµφωνα  

µε  τον  νόµο  τον  οποίον  αναφέρουµε  και  µέσα  στην  εισήγηση ,  θα  πρέπει  να  

ορ ίσουµε  έναν  εκπρόσωπό  µας  στην Επιτροπή  αυτή .  Αν τίστοιχα  οι  

εκπρόσωποι  όλων  των  άλλων  φορέων  από  τους  οποίους  θα  ζητηθεί  να  

στείλουν  τους  δικούς  τους  εκπροσώπους .  Στην  περίπτωσή  µας  η  πρόταση  

ε ίναι  για  τον  κ.  Γρυπάρη  τον  ∆ηµήτρη .  Εάν  συµφωνεί τε ,  στη  συνέχε ια  θα  

συζητηθε ί  κα ι  από  τους  αντίστο ιχους  φορείς  ο  ορισµός  των  εκπροσώπων  

γ ια  την  εκπροσώπηση .  

 Υπάρχει  κάποια  ερώτηση ;  Οµόφωνα .  Κάντε  ερώτηση ,  κύρι ε  ∆αδάο .  

Έχετε  τον  λόγο .  

Κος ∆Α∆ΑΟΣ :  
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Εµείς τώρα  αποφασίζουµε  µόνο  γι α  τη  συγκρότηση  της  Επιτροπής .  Όλα  τα  

άλλα  θέµατα  τα  διαδ ικαστ ικά ,  δηλαδή  αν  ερωτηθούν  οι  τοπικοί  έµποροι  

κ .λπ . ,  είναι  θέµα  της  Επιτροπής  να  το  κάν ει ,  να  έρθει  σε  διαβούλευση  

κ .λπ . ;  Εν  τάξει .  Αναπληρωµατικό  µέλος  δεν  θα  έχε ι ;  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ :  

Επειδή  αυτό  το  θέµα  µας  απασχόλησε  κα ι  σαν  Ένωση  Περιφερειών ,  όπου  

θέλαν ε  να  µας  εκχωρήσουν  εµάς  τι ς  λα ϊκές ,  αρνηθήκαµε  οµόφωνα  κα ι  

ε ίπαµε  ότ ι  αυτό  ε ίναι  αρµοδ ιότη τα  της  Τοπικής  Αυτοδιο ίκησης  κα ι  να  πάει  

όλη  η  διαδ ικασ ία  στην  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  Α '  βαθµού .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε  τον  κ .  Περιφερειάρχη .  

Κος ∆Α∆ΑΟΣ :  

Κύριε  Πρόεδρε ,  αναπληρωµατικό  µέλος  δεν  θα  υπάρχε ι ;  Πρέπει  να  οριστε ί .  

Πρέπει  να  υπάρχει .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Τον  κ .  ∆αδάο .  

Κος ∆Α∆ΑΟΣ :  

Πάω  εγώ ,  ναι .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Το  Περιφερειακό  Συµβούλιο  αποφασίζε ι  οµόφωνα  τη  συγκρότηση  της  

Επιτροπής  του  άρθρου  7  παρ .  2  του  ν .  2323/1995 σύµφωνα  µε  την  

ε ισήγηση ,  ορίζε ι  εκπρόσωπο  της  Περιφέρε ιας  ως  τακτικό  µέλος  τον  κ.  

Γρυπάρη  ∆ηµήτριο  και  αναπληρωµατ ικό  τον  κ .  ∆αδάο  Μάρκο .  

 Συνεχ ί ζω .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  19 /2012  

 

ΘΕΜΑ  11ο  

Έγκριση  συµµετοχής της  Περιφέρειας  Νοτίου  Αιγαίου  στο  

επιχειρησιακό  πρόγραµµα  "Ανάπτυξη  ανθρώπινου  δυναµικού".  

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Η  κυρία  Σώζου  η  Αντιπερ ιφερε ιάρχης  έχε ι  τον  λόγο .  

Κα  ΣΩΖΟΥ :  

Συνάδελφοι ,  το  θέµα  ε ίναι  καθαρά  τυπικό .  Έχει  ήδη  παρθεί  σχετική  

απόφαση  από  την  αρµόδια  Επιτροπή .  Αφορά  την  υποβολή  πρότασης  για  

ένταξη  σε  πρόγραµµα  του  Υπουργείου  Κοινωνικής  Ασφάλισης  κα ι  Εργασίας 

κα ι  αφορά  την  προώθηση  ευπαθών  οµάδων  του  πληθυσµού  στην  αγορά  

εργασίας .  Επισήµανση ,  κατάρτ ιση  και  προώθηση  στη  συνέχε ια  ή  από  το  

ί δ ιο  το  πρόγραµµα ,  ή  από  συναφή  προγράµµατα  που  θα  προκηρυχθούν  στη  

συνέχεια  στην  αγορά  εργασ ίας .  
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 Πιο  συγκεκριµένα ,  επειδή  το  ύψος  του  ποσού  που  διατίθετα ι  για  την  

Περιφέρε ια  Νοτίου  Αι γα ίου  είναι  1.050.000 ευρώ  και  επειδή  το  ύψος  της  

προτε ινόµενης  δράσης  δεν  µπορεί  να  υπερβαίνει  τα  800.000 ευρώ ,  

αποφασίστηκε  η  υποβολή  δύο  διαφορετικών  προτάσεων  κα ι  ως  εκ  τούτου  

απαι τεί ται  η  δηµιουργία  δύο  αναπτυξιακών  συµπράξεων .  Μία  για  την  

υποβολή  του  προγράµµατος  για  την  περιοχή  των  ∆ωδεκανήσων  και  µία  

δεύτερη  αναπτυξιακή  σύµπραξη  για  την  υποβολή  µιας  ανάλογης  πρότασης  

γ ια  τι ς  Κυκλάδες .  

 Αυτό  που  ζητάµε  σήµερα  είναι  να  εγκριθε ί  η  συµµετοχή  της 

Περιφέρε ιας  στ ις  δύο  αναπτυ ξιακές  συµπράξε ις  και  η  υποβολή  της  

πρότασης  της  οποίας  η  τύχη  προς  το  παρόν  δεν  µπορεί  να  προκριθε ί .  

Μπορεί  να  εγκρ ιθεί ,  µπορεί  κα ι  να  απορριφθε ί .  Αυτό  θα  το  δούµε  στην  

πορεία .  

 Παράλληλα  µε  την  έγκρ ιση  συµµετοχής  της  Περιφέρε ιας  στ ις δύο  

προαναφερόµεν ες  αναπτυξ ιακές  συµπράξε ις  θα  πρέπει  να  εξουσιοδοτηθε ί  

κα ι  ο  Περιφερε ιάρχης  να  υπογράψει  τα  ανάλογα  έγγραφα  σύστασης  των  

δύο  αναπτυξιακών  εταιρε ιών .  

 Εάν  υπάρχε ι  ερωτήσεις  αναφορικά  µε  το  θέµα .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε  την  κυρία  Αν τιπεριφερε ιάρχη .  Υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Ο  κ .  

Περδικάρης .  Άλλος δεν  υπάρχε ι  να  κάνει  ερώτηση .  

Κος ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ :  

Παρ '  όλο  που  τοποθετηθήκαµε  και  κάναµε  οικονοµία  χρόνου  και  σ '  αυ τό  το  

θέµα ,  από  τι ς  διατυπώσεις ,  από  την  ε ισήγηση  µέσα  κάποιες  ερωτήσεις .  

Παραδείγµατος  χάριν ,  στη  δεύτερη  σελίδα ,  η  δηµιουργία  τοπικών  

συµµαχιών  και  η  µόχλευση  πόρων  κα ι  δυνάµεων ,  τί  εννοεί τε  µε  τη  

δηµιουργία  τοπικών  συµµαχιών ;  Παράδειγµα  για  να  γίνε ι  κατανοητό .  

Κα  ΣΩΖΟΥ :  

Η  δηµιουργία  τοπικών  συµµαχιών ,  εννοε ί ται  ότι  για  να  προωθηθεί  κάποιος  

στην  αγορά  εργασίας  θα  πρέπει  να  συµπράξουν  διάφοροι  τοπικοί  φορείς .  

Αυτό  ακριβώς εννοε ί τα ι  εδώ ,  ότι  η  σύµπραξη  τοπικών  φορέων ,  

Επιµελητηρίου ,  Εργατικού  Κέντρου ,  ΟΑΕ∆  κ .λπ .  κ .λπ .  µπορεί  να  συµβάλει  

στην  προώθηση  των  ατόµων  αυτών  στην  αγορά  εργασίας .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε  την  κυρία  Αν τιπεριφερειάρχη .  Τοποθετήσεις ;  Ο  κ .  

Συρµαλένιος .  

Κος ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ :  

Εµείς  ψηφίζουµε  "ΠΑΡΩΝ " στο  θέµα  αυτό .  Είχαµε  ψηφίσε ι  "ΠΑΡΩΝ " κα ι  

στην  Επιτροπή  διότ ι  θεωρούµε  ότι  είνα ι  ένα  θέµα  βέβαια  σοβαρό  που  

απευθύν εται  σε  πολύ  ευαίσθητες  οµάδες ,  από  µακροχρόνια  άνεργους  µέχρι  

ανθρώπους  τοξ ικοµανείς  κα ι  οποιεσδήποτε  άλλες  τέτο ι ες  κατηγορίες ,  

ευαίσθητες ,  οι  οπο ίες  όµως  τελ ικά  από  αυτό  το  µεγάλο  κονδύλι  του  
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προϋπολογισµού  θα  ωφεληθούν  πάρα  πολύ  λίγο  έως  ελάχιστα ,  ή  ελάχιστα  

έως  καθόλου .  

 ∆ηλαδή  όλο  αυτό  το  κονδύλι  θα  αποδοθε ί  σε  ενδ ιάµεσες  δοµές ,  

αναπτυξιακές  συµπράξε ις  όπως  λέγον τα ι ,  γ ια  να  καταρτίσουν  αυτές  τι ς 

οµάδες ,  όπου  εκε ί  και  η  πρόσβαση  είναι  δύσκολη  από  πλευράς  αυτών  των  

ανθρώπων  ειδ ικά  που  νο ιώθουν  κα ι  κο ινων ικά  αποκλεισµένοι  να  

εµφανιστούν  στ ις  διαδικασίες  κατάρτισης ,  αλλά  τελ ικά  και  το  αποτέλεσµα  

σε  ό ,τ ι  αφορά  την  ένταξή  τους  στην  αγορά  εργασίας  ε ίναι  πάρα  πολύ  

αµφισβητούµενο ,  γιατί  είναι  γι α  πολύ  µικρό  χρον ικό  διάστηµα ,  αν  θυµάµαι  

καλά ,  τριών  µηνών .  

 Επειδή  αυτή  η  υπόθεση  πραγµατικά  δεν  είνα ι  καν  σαν  το  

προηγούµενο  ζήτηµα  που  λέγαµε  για  28  µήνες  θα  πάρει  κάποιους  

ανθρώπους  συγκεκρ ιµένους  κ.λπ . ,  µακροχρόν ια  άνεργους , που  εκεί  όντως  

έχε ι  ένα  αποτέλεσµα .  Το  αποτέλεσµα  δεν  είναι  ορατό  κα ι  επειδή  το  θέµα  

της  κατάρτισης  ειδικά  στην  Ελλάδα  έχε ι  χρησιµοποιηθεί  κατά  κόρον  από  τα  

πρώτα  Κοινοτικά  Πλαίσια  Στήριξης  κα ι  φύγανε  εκατοµµύρια  σ '  αυτές  τι ς 

περίφηµες  ετα ιρεί ες  κατάρτισης ,  εµείς  αµφισβητούµε  αυτό  το  αποτέλεσµα  

κα ι  γι '  αυτό  από  τη  µία  πλευρά  λέµε  αν  είναι  να  γίνει  κάτι ,  έλεγε  η  κυρία  

Σώζου  στην  Επιτροπή ,  αυ τοί  οι  άνθρωποι  οι  οποίο ι  θα  καταρτιστούν  . . .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Κατανοητό ,  κύρι ε  Συρµαλένι ε .  Είπατε  "ΠΑΡΩΝ " ,  ψηφίσατε ,  το  

δι καιολογήσατε .  

Κος ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ :  

Εν  τάξει ,  απλώς  ε ίναι  ένα  θέµα  στο  οποίο  . . .  Εν  τάξε ι .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ο  κ .  Περδ ικάρης ,  ένα  λεπτό .  

Κος ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ :  

Υπό  µορφή  δευτερολογίας  πρόσθετης  µε  αυτά  που  είπαµε  

συµπεριλαµβάνον τας  το  συναφές  θέµα  6 .  Πρώτον ,  διορθώνω  στην  

ορολογ ία  την  κυρία  Αντιπεριφερειάρχη .  ∆εν  πρόκει τα ι  για  τυπικό  θέµα ,  θα  

το  λέγαµε  ότι  ε ίναι  εφαρµοστικό  της  γεν ικότερης  κατεύθυνσης  που  είχε  

αρχικά  εκτεθε ί ,  επισηµαίνω  όµως  ότι  ακόµη  και  τώρα  παραµένε ι  στη  φάση  

κατευθύνσεων ,  γιατί  αναφέρετα ι  γενικά  γ ια  δύο  συµπράξε ις ,  µία  στη  

∆ωδεκάνησο ,  µία  εδώ ,  χωρίς  ακόµα  να  καθορίζεται  µε  ποιους  άλλους  θα  

συµπράξουµε  και  για  τί  συγκεκριµένες δράσεις ,  αλλά  µέσα  σ '  αυτές  τ ι ς  

κατηγορίες .  Αυτά  µόνο .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε  τον  κ .  Περδικάρη .  Το  Περιφερειακό  Συµβούλιο  αποφασίζε ι  

κατά  πλειοψηφία  1 )  τη  συµµετοχή  της  . . .  

* * *[παρέµβαση  εκτός µικροφώνου ]   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Είπα  ποιοι  θα  τοποθετηθούν .  Εγώ  ρώτησα .  Ο  κ .  ∆αδάος  έχε ι  τον  λόγο .  Εάν  

ε ίχατε  πει  από  την  αρχή  θα  ε ίχα  ξεκ ινήσε ι  από  σας .  
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Κος ∆Α∆ΑΟΣ :  

Κύριε  Πρόεδρε ,  σε  θέµατα  ανεργ ίας  ε ίµαστε  ευα ίσθητο ι ,  όχι  µόνο  εµε ίς ,  

όλοι  είµαστε  ευαίσθητοι ,  αλλά  δεν  µπορούµε  να  πούµε  όχι .  Όσο  δύσκολη  

να  είναι  η  απόφαση ,  τέτο ια  εποχή  λέµε  να ι .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε  τον  κ .  ∆αδάο .  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ :  

Επειδή  όντως  κάποια  στ ιγµή  ακούγοντας  τον  κ .  Συρµαλέν ιο  πρέπει  να  

πάρουµε  µία  απόφαση ,  δηλαδή  δεν  µπορούµε  να  εθελοτυφλούµε .  Έχουµε  

πρόβληµα ,  ακόµα  και  ένας  εργάτης να  βρει  δουλε ιά ,  ακόµα  κα ι  έναν  να  

βοηθήσουµε ,  αξί ζε ι  τον  κόπο .  Ναι ,  για  τρει ς  µήνες .  Ξέρετε  πόσοι  θέλουν  να  

κάνουν  δέκα  µεροκάµατα ;  ∆έκα .  Έστω  κα ι  αυτό .  Τί  να  κάνουµε ;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Το  Περ ιφερε ιακό  Συµβούλιο  αποφασίζει  κατά  πλειοψηφία ,  α )  τη  συµµετοχή  

της  Περιφέρειας  στ ις  αναπτυξιακές  συµπράξεις  Κυκλάδων  και  

∆ωδεκανήσου ,  β ) εγκρίνει  τι ς  ενέργε ι ες  που  συνεπάγετα ι  η  συµµετοχή  της  

Περιφέρε ιας  σ '  αυτές  και  εξουσιοδοτεί  τον  κ .  Περιφερειάρχη  να  υπογράψει  

τα  σχετικά  έγγραφα  γι α  τη  σύσταση  των  συµπράξεων .  

* * *[παρέµβαση  εκτός µικροφώνου ]  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

∆εν  ψηφίζε ι  η  "Λαϊκή  Συσπείρωση "  και  ψηφί ζε ι  "ΠΑΡΩΝ "  οι  "Πολί τες  κόντρα  

στον  καιρό " .  

 Το  εκτός  Ηµερήσιας  ∆ιάταξης ,  φέρτε  το  εδώ  κύρι ε  

Αν τιπεριφερε ιάρχη .  

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ :  

Με  την  υπ '  αριθµ .  139/2011 απόφαση  του  Περιφερε ιακού  Συµβουλίου  

εγκρ ίθηκε  κατ '  αρχήν  η  συµµετοχή  της Περιφέρε ιας  Νοτίου  Αιγαίου  σαν  

διαδόχου  της  Νοµαρχιακής  Αυτοδιοίκησης  ∆ωδεκανήσου  στον  Ενια ίο  φορέα  

τουρισµού  Κω  –  Νισύρου  και  ακολούθως  ορίστηκαν  οι  εκπρόσωποί  µας  

στον  φορέα .  

 Με  την  υπ '  αριθµόν  15/2012 απόφαση  του  ∆ιο ικητικού  Συµβουλίου  

του  Ενιαίου  φορέα  τουρισµού  Κω  –  Νισύρου  περί  τροποποίησης  του  

καταστατικού  αποφασίστηκε  ένας  εκ  των  µετόχων  του  Ενια ίου  φορέα ,  της  

αστικής  µη  κερδοσκοπικής  ετα ιρείας ,  που  ήταν  το  Επιµελητήριο ,  να  µειώσει  

την  συµµετοχή  του  από  50 .000  ευρώ  σε  1 .000  ευρώ .  Εγκρίθηκε  µε  

οµόφωνη  απόφαση  του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου .  Η  απόφαση  όµως  αυτή  θα  

πρέπει  να  εγκριθεί  και  από  το  Περιφερειακό  Συµβούλιο  και  να  

εξουσιοδοτηθεί  η  συνάδελφος  η  κυρία  Κυπραίου  Μαρία  για  την  υπογραφή  

της  σχετι κής  πράξης .  ∆εν  επιφέρε ι  καµία  δηµοσιονοµική  δαπάνη  σε  βάρος  

της  Περιφέρε ιας  και  ζητώ  από  το  Σώµα  να  το  εγκρίνει .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Εγκρίνετα ι  οµόφωνα ;  

Κος . . . :  
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Κύριε  Πρόεδρε ,  στην  αρχή  της  συζήτησης  ε ίχε  χαρακτηριστεί  ως  

κατεπείγον  κα ι  είχε  εγκριθεί  από  το  Περιφερε ιακό  Συµβούλιο  το  

συγκεκριµένο  θέµα .  Μη  βγούµε  εκτός ,  γι '  αυτό  το  λέω ,  γιατί  µόνο  ως  

κατεπείγον  µπορούσε  να  προχωρήσει  η  συζήτησή  του .  Εν  τάξε ι .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Συµφωνούµε .  Ο  κ .  Περδι κάρης  έχε ι  τον  λόγο .  

Κος ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ :  

Υπενθυµ ίζω  ότ ι  όταν  συζητεί το  το  κύριο  θέµα ,  η  αρχική  τροποποίηση  της  

σύµβασης  λόγω  "Καλλικράτη "  ε ίχαµε  καταψηφίσει  και  παραπέµπω  εκε ί ,  να  

µην  επαναλάβω  τους  λόγους  για  τους  οποίους  καταψηφίσαµε .  Απλά  

επ ισηµαίνω  ότι  ο  λόγος  για  τον  οποί ον  φαίν ετα ι  να  έρχετα ι  σαν  

τροποποίηση  δικαιώνε ι  έναν  από  τους  λόγους  που  ε ίχαµε  καταψηφίσει ,  ότι  

εκπρόσωποι  των  µεγαλοεπιχειρηµατιών  του  τοµέα  του  τουρισµού  βλέπουµε  

να  έρχονται  να  µειώνουν  τη  συµµετοχή  τους ,  ενώ  θα  έπρεπε  . . .   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε  τον  κ .  Περδικάρη .  Άρα  ψηφίζεται  κατά  πλειοψηφία  εκτός από  

τη  "Λαϊκή  Συσπείρωση ".  

 Θα  διαβάσουµε  το  ψήφισµα  των  εργαζοµένων ,  του  συλλόγου .  Ποιο  

ψήφισµα  θα  διαβάσουµε ;   Γ ια  τον  Αλιφέρη .  Της  ∆ΕΗ το  έφτιαξαν  και  το  

έχουµε   πάρει .  

* * *[διάλογο ι  εκτός  µικροφώνου ]  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ο  κ .  Περιφερει άρχης  έχε ι  τον  λόγο .  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ :  

Το  Περιφερε ιακό  Συµβούλιο  Νοτίου  Αιγα ίου  µε  την  αναγγελία  του  θανάτου  

του  ∆ηµάρχου  Τήλου  συναδέλφου  Τάσου  Αλιφέρη  εκφράζε ι  τη  λύπη  του  για  

τον  πρόωρο  και  άδικο  χαµό  του .  Η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  έχασε  έναν  

πρωτοπόρο  ∆ήµαρχο .  Οι  καινοτόµες  ιδ έες  του  που  εφαρµόστηκαν  στο  νησί  

της  Τήλου  είναι  η  παρακαταθήκη  του  για  την  Αυτοδιοίκηση  του  µέλλοντος.  

Συνολικά  ο  νησιωτι κός  χώρος  και  ειδ ικά  τα  µικρά  νησιά  έχασαν  έναν  

αγων ιστή  και  υπερασπιστή  της  ιδ ιαι τερότητάς  τους  και  των  συµφερόντων  

τους .  

Κος . . . :  

Να  συµπληρώσουµε  στην  ι δ ιότη τα  του  ∆ηµάρχου  κα ι  του  Προέδρου  των  

νησιωτικών  ∆ήµων  κα ι  Κοινοτήτων ,  επειδή  αναφερόµαστε  και  στα  νησιά  

παρακάτω .  

* * *[παρέµβαση  εκτός µικροφώνου ]   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Πού  να  µπει  αυτό ;  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ :  

Αλ ιφέρη ,  ∆ηµάρχου  Τήλου  και  Προέδρου  του  Συνδέσµου .  Στην  αρχή -αρχή .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Συµφωνούµε ;  Η  κυρία  Κυπραίου .  
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Κα  ΚΥΠΡΑΙΟΥ :  

Νοµίζω  ότ ι  πρέπει  απαραί τη τα  να  µπει  και  η  παράµετρος  µεταφορικό  

ισοδύναµο ,  θέµα  το  οποίο  ήγειρε  ο  Τάσος  ο  Αλιφέρης .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Αγωνίστηκε .  Τον  έδε ι ξε .  Και  ο  κ .  Περδικάρης .  

Κος ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ :  

Θεωρώ  ότ ι  επειδή  σε  ανθρώπινο  επίπεδο  είµαστε  όλοι  σύµφωνοι  να  

εκφραστούν  τα  συλλυπητήρια  προς  τους  οικε ίους  του  και  επειδή  τα  

υπόλοιπα  είνα ι  άλλου  είδους  εκτιµήσεις ,  πολι τι κές ,  όσον  αφορά  τη  γνώµη  

του  καθένα  που  µπορεί  να  υπάρχε ι  για  το  έργο  του  εκλ ιπόντος ,  εκεί  µπορεί  

να  υπάρχουν  διαφορετικές  εκτ ιµήσε ις και  πράγµατι  από  τη  µεριά  µας  

υπάρχουν  διαφορετικές  εκτ ιµήσε ις ,  καλό  θα  ήταν  να  µέναµε  στην  

ανθρωπιστική  πλευρά ,  που  είµαστε  όλοι  σύµφωνοι .  Να  µην  παρεξηγηθεί  η  

πολι τι κή  µας  διαφοροποίηση ,  ότι  επεκτείνετα ι  παραπέρα  και  σ '  αυτή  την  

πλευρά .  Ένα  αυτό .  Και  να  µην  . . .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Κατά  πλειοψηφία  εγκρίνεται .  Όλοι  λοιπόν  συµφωνούν  εκτός  από  τη  "Λαϊκή  

Συσπείρωση " η  οπο ία  έχει  επ ιφυλάξε ι ς ως  προς  την  πολι τι κή  . . .  Πώς  το  

ε ίπατε ;  Να  τι ς  διατυπώσετε  τι ς  επιφυλάξει ς  σας .  

Κος ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ :  

Θα  διατυπώσουµε  µε  δική  µας  ανακοίνωση .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Άρα  εγκρίθηκε  το  ψήφισµα .  Προχωράω .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  20 /2012  

 

ΘΕΜΑ  12ο  

Λήψη  απόφασης γ ια  πραγµατοποίηση  του  επόµενου  Περιφερειακού  

Συµβουλίου  

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Στη  Ρόδο ;  

* * *[διάλογο ι  εκτός  µικροφώνου ]   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Εάν  ανοίξε ι  ο  καιρός  θα  πάµε  σε  άλλο  νησί .  Εν  τάξει .  Ο  κ .  Χρυσόγελος  

παρακάλεσε  αποχωρώντας  να  το  βάλουµε  3  Απριλίου ,  ηµέρα  Τρί τη .  3 

Απριλ ίου ,  ηµέρα  Τρί τη .  

 Ο  κ .  Χρυσαφίδης  έχει  τον  λόγο .  

Κος ΧΡΥΣΑΦΙ∆ΗΣ : 

Κατανοώ  απόλυ τα  τους  λόγους  που  αναγκάζουν  το  Συµβούλιο  να  

πηγαίνουµε  εναλλάξ  Σύρο  και  Ρόδο ,  υποθέτοντας  ότι  είναι  περισσότερο  
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οι κονοµικο ί  οι  λόγοι  και  όχι  κανένας  άλλος  λόγος ,  αν  κα ι  θα  προτ ιµούσα  να  

γ ινόταν  στην  Κάλυµνο ,  Κω ,  Σαντορίνη  ίσως .  

 Θα  ήθελα ,  κάτι  που  έχουµε  συζητήσει  κατ '  ι δίαν  και  ήσαστε  θετ ικός ,  

αλλά  και  µε  άλλους  συναδέλφους ,  προγραµµατ ί ζαµε  το  καλοκα ίρι  γ ια  

εθνικούς  περισσότερο  λόγους  ένα  Περ ιφερε ιακό  Συµβούλιο  στο  µακρινό  

Καστελόρι ζο ,  το  οποίο  νοµ ί ζω ότι  θα  έχει  σηµειολογική  σηµασία  και  θα  

τονώσει  εκε ί  το  φρόνηµα  των  κατοίκων .  Ευχαριστώ  πολύ .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε .  Ο  κ .  Περιφερε ιάρχης  έχε ι  τον  λόγο .  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ :  

Να  συµπληρώσω  το  ψήφισµα .  ∆έσµευσή  µας στο  µεταφορικό  ισοδύναµο  . . .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Συγνώµη ,  να  ολοκληρώσουµε  το  12ο  θέµα .  Η  επόµενη  συνεδρίαση  στη  

Ρόδο ,  αποφασίζετα ι  οµόφωνα ,  3  Απριλίου .  Χωρίς  να  πούµε  εκατό  το ι ς  

εκατό ,  µπορεί  να  προκύψει  κάτ ι .  Εν  τάξε ι ;  

 Τελε ίωσε  το  θέµα .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  21 /2012  

 

Κος . . . :  

Γ ια  να  καταγραφεί  στα  πρακτικά ,  η  "Λαϊκή  Συσπείρωση " ψηφίζει  πάγια  

λευκό  για  τι ς  εκτός  έδρας  συνεδριάσεις .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Εκτός  από  τη  "Λαϊκή  Συσπείρωση " .  Ωραία .  

Κος . . . :  

Και  συµπληρωµατικά  για  το  παράδειγµα  που  αναφέρθηκε  γ ια  την  

περίπτωση  του  Καστελορί ζου ,  ενηµερωτ ικά  κα ι  σαν  Νοµαρχιακό  Συµβούλιο  

ε ίχαµε  συνεδριάσει  κα ι  στο  Καστελόρι ζο ,  αυτό  δεν  αποτέλεσε  ασπίδα  από  

το ,  παραδείγµατος  χάριν ,  να  σηµατοδοτηθεί  συµβολικά  το  Καστελόρι ζο  σαν  

τόπος από  όπου  ανακοινώθηκε  η  υπαγωγή  µας  στο  ∆ιεθνές  Νοµισµατικό  

Ταµείο  κ .λπ . .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Συµφωνούµε  απόλυτα .  Ο  κύριος  Παµπάκας  όµως  πηγαίν ει  τι ς  µέλισσες  και  

υπάρχει  κίνδυνος.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ :  

Να  συµπληρώσουµε  το  ψήφισµα  για  τον  Τάσο  τον  Αλιφέρη .  

Συµπληρώνεται :  ∆έσµευσή  µας  το  µεταφορικό  ισοδύναµο  που  οραµατίστηκε  

κα ι  πάλεψε  να  είναι  πάντα  προτεραιό τητά  µας .  Μια  δέσµευση  απέναν τί  του .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : 

Ευχαριστούµε  πολύ .  Συµφωνούµε  οµόφωνα  γ ια  το  ψήφισµα  εκτός  από  τη  

"Λαϊκή  Συσπείρωση " που  έχει  κάποιες  επ ιφυλάξε ι ς .  Έχει  πολι τι κές  . . .  Όχι ,  

εν  τάξε ι ,  δεν  αναφέρετα ι .  
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 Κηρύσσω την  λήξη  της  3ης τακτικής  συνεδρίασης  του  Περιφερειακού  

Συµβουλίου .  
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