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ΘΕΜΑ 16ο Τα οξυμένα προβλήματα των εργαζομένων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 
 

Προ ημερήσιας διάταξης της 10ης συνεδρίασης του ΠΣ ζήτησε το λόγο ο Γραμματέας του 

Συλλόγου Υπαλλήλων των ΠΕ Κυκλάδων και ανέπτυξε στο σώμα  τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

Μαρία Χατζηγιάννη : 

«… η ανάλυση που μας έκανε ο συνάδελφος, αφορά το 16ο θέμα το οποίο βάλαμε σαν 

Λαϊκή Συσπείρωση και είναι ίδια ακριβώς εισήγηση που ήθελα να αναπτύξω, διαβάζοντας 

και το διεκδικητικό πλαίσιο, είναι πάλι ακριβώς το ίδιο όπως το βάζουν οι εργαζόμενοι και 

χαίρομαι που  πήραν οι ίδιοι πραγματικά την πρωτοβουλία και αυτός είναι και ο λόγος που 

εμείς προωθούμε τα ζητήματα, να αναλάβουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι την τύχη τους. 

Πιστεύω, να συζητηθούν τώρα ταυτόχρονα και τα δύο. Δηλαδή να είναι και το 16ο θέμα ως 

συζητημένο αυτή την στιγμή, συμφωνώ πλήρως, με όλα όσα ανέλυσε ο συνάδελφος, ακόμα 

και στο ψήφισμα, ταυτιζόμαστε. ….. Είναι το ίδιο ακριβώς. Δεν διαφέρουμε σε τίποτα. 

Γεώργιος Χατζημάρκος – Περιφερειάρχης :  

« …. έχουμε εξαγγείλει την αγωνιστική κινητοποίηση. ……. 15 Νοεμβρίου, κλείνουμε την 

Περιφέρεια, για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, θα το κάνει αυτό το πολιτικό 

προσωπικό. Διότι δεν μπορούμε πια να προσφέρουμε τις υπηρεσίες τις οποίες 

υποχρεούμαστε να προσφέρουμε στους πολίτες.» 

Ιωάννης Μαχαιρίδης : 

«15 του μηνός να κλείσει η Περιφέρεια, αν μέχρι τότε, δεν ανταποκριθούν στις υποσχέσεις 

που έδωσαν οι δύο Υπουργοί.» 

Μπενέτος Σπύρου : 

«Συμφωνούμε απόλυτα …δεν είναι θέμα συμπαράστασης ή στήριξης των εργαζομένων. 

Είναι θέμα λειτουργίας και επιβίωσης του νησιωτικού χώρου…» 

Ευστράτιος Μαύρος : 

«…αν είναι να κοντραριστούμε ή αν είναι να παρανομήσουμε σε εισαγωγικά, προς όφελος 

των εργαζομένων, τότε να το κάνουμε…» 

Γεώργιος Χατζημάρκος – Περιφερειάρχης :  

«….εμείς λέμε στον Υπουργό. … θέλουμε συνολική λύση στην Περιφέρεια. Εμείς θέλουμε να 

υπάρχει μία ομαλή λειτουργία, όλου αυτού του οργανισμού. Πρώτος και δεύτερος βαθμός 

είμαστε ο ένας στα πόδια του αλλουνού. Και μόνο αν πετύχουμε και εκεί που έχουμε 

θετικά αποτελέσματα, σημαντικά θετικά αποτελέσματα, είναι και εκεί που έχουμε ένα καλό 

επίπεδο συνεργασίας….» 



 
«…Παρότρυνση στο Σωματείο, παρότρυνση μόνο μπορώ να κάνω. Τίποτα άλλο. Την ίδια 

ακριβώς έχω κάνει και στο Σωματείο Δωδεκανήσου. Το πολιτικό προσωπικό της 

Περιφερείας, αυτή είναι και μία παρατήρηση, επισήμανση, αποτύπωση, έχει επιτύχει 

υψηλότερο βαθμό συνεργασίας, από ότι τα δύο Σωματεία εργαζομένων των Κυκλάδων και 

της Δωδεκανήσου. Θέλουμε όλα τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, νομίζω ότι εδώ 

εκφράζω όλα τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, θέλουμε όλα τα μέλη του 

Περιφερειακού Συμβουλίου, να δούμε και τα δύο Σωματεία εργαζομένων, των Κυκλάδων 

και της Δωδεκανήσου, να έρχονται πιο κοντά. Να έρχονται και πιο κοντά. Ακούστε τώρα, 

αφήστε και τίποτα να πέσει κάτω. Αφήστε, εμείς έχουμε αφήσει πιο πολλά να πέσουν κάτω 

από εσάς. Και ξέρετε από αυτή την διαδικασία, πότε έρχεται ο ένας πιο κοντά στον άλλο; 

Όταν ακριβώς αφήνεις και πέντε πράγματα να πέσουν κάτω. Αυτό, που σηκώσατε αμέσως 

το χέρι, δείχνει ότι δεν είστε διατεθειμένος να το κάνετε. Αφήστε το, αφήστε και πέντε 

πράγματα, αφήστε το. Δεν έρχεται η ισορροπία στην ζωή με το χέρι σηκωμένο. Δεν έρχεται 

η ισορροπία. Τα πολιτικό προσωπικό, τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, είναι, 

προέρχονται από τον Νομό Κυκλάδων και από τον Νομό Δωδεκανήσου. Το επίπεδο 

συνεργασίας που από διαφορετικές παρατάξεις, με άλλες ιδεολογίες, με άλλα βιώματα, με. 

πολύ υψηλότερο, υψηλό, υψηλότατο είναι. Υψηλότατο είναι το επίπεδο συνεργασίας του 

πολιτικού προσωπικού στο  Περιφερειακό Συμβούλιο. Αυτό. Αφήστε και τίποτα να πέσει 

κάτω. Το ίδιο και οι συνάδελφοί σας στην Δωδεκάνησο, έτσι;…» 

«…Η κυρία Χατζηγιάννη έχει τις θέσεις της. Ο Σύλλογος έχει τις θέσεις του. …. Σήμερα, .., 

ένα μήνυμα μπορούμε να βγάλουμε στο οποίο να είμαστε μαζί. Το μήνυμα ότι θα 

κινητοποιηθούμε όλοι παρέα και ενώνουμε τα χέρια μας και τις δυνάμεις μας, με 

καταληκτική ημερομηνία, με ένα τελεσίγραφο στην Κυβέρνηση, να ικανοποιηθεί το 

απολύτως δίκαιο αίτημα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την στελέχωσή της. …» 

«…Σήμερα πρέπει να στείλουμε επιτέλους ένα μήνυμα ενότητας, σε ένα θέμα που 

συμφωνούμε. Τώρα κρίνεται αυτό σε Κυβερνητικό επίπεδο. Πάμε να πάρουμε τις λύσεις 

που χρειαζόμαστε μαζί…» 

«… Κύριοι το Νότιο Αιγαίο, δεν αντέχει άλλο. 15 Νοεμβρίου κατεβάζει τα ρολά και αυτό 

είναι ομόφωνο. Τέλος, τόσο απλό είναι. Και σε αυτό συμφωνούν όλοι, όλο το πολιτικό 

προσωπικό και όλο το στελεχιακό δυναμικό. Το Νότιο Αιγαίο, τελείωσε. Έφτασε στο τέρμα 

του. Δεν αντέχει άλλο, κατεβάζει τα ρολά 15 Νοεμβρίου, με ότι συνέπειες έχει αυτό και ο 

καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του…» 
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Όλη τη διαλογική συζήτηση μπορείτε να τη διαβάσετε εδώ. 
 

https://eperifereia.files.wordpress.com/2016/11/ceb4ceb9ceb1cebbcebfceb3ceb9cebaceae-cf83cf85ceb6ceaecf84ceb7cf83ceb7-10cf83-14-10-2016-cf83cf85cebdceb5ceb4cf81-cf80cf83______16cebf-ceb8cead.pdf

