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Το Περιφερειακό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί  στη Λέρο, το Σάββατο 01-09-
2012  καλείται  να  υπερψηφίσει  το  Σχέδιο  Στρατηγικού  Σχεδιασμού  της  Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ), το οποίο έχει βασιστεί σε μελέτη που εκπονήθηκε από το Πάντειο 
Πανεπιστήμιο και το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Πρόκειται για μια μελέτη που 
πέρα από την αναφορά στα προφανή προβλήματα του νησιώτικου χώρου, που τα 
γνωρίζουν καλύτερα από όλους οι κάτοικοι των νησιώτικων περιοχών προτείνει λύσεις 
στο  όνομα  της  «έξυπνης»  και   «βιώσιμης  ανάπτυξης»,  ξεχνώντας  προκλητικά  την 
σκληρή πραγματικότητα των τελευταίων χρόνων.

Μια  πραγματικότητα,  στην  οποία  έχουν  οδηγηθεί  οι  εργαζόμενοι  της  χώρας, 
βασιζόμενοι  σε αντίστοιχες μελέτες ,  που κατά περίπτωση ονομάζονται  «μνημόνια», 
«μεσοπρόθεσμα  προγράμματα»,  «εφαρμοστικοί  νόμοι»,   «στρατηγικά  σχέδια 
ανάπτυξης»  που με  ωραία λόγια  και  ευχολόγια  παρουσιάζουν  το  άσπρο-  μαύρο, 
εξαπατώντας τους πολίτες,  προκειμένου να περάσουν οι  βάρβαρες πολιτικές τους. 
Πολιτικές που έχουν οδηγήσει  σε τερατώδη αύξηση της ανεργίας,  την διάλυση του 
κοινωνικού κράτους, την κατάργηση των εργασιακών δικαιωμάτων, οδηγώντας την 
μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία στην εξαθλίωση.  Πολιτικές που οδηγούν στο ξεπούλημα 
της δημόσιας περιουσίας, χαρίζοντας στην κυριολεξία υποδομές και οργανισμούς σε 
ιδιώτες, όπως έγινε με την Αγροτική Τράπεζα που χαρίστηκε σε μία νύχτα στην Τράπεζα 
Πειραιώς.  Ενώ  μέσω  του  Ταμείου  Αξιοποίησης  της  Περιουσίας  του  Δημοσίου, 
ετοιμάζονται  ήδη να ξεπουλήσουν λιμάνια της χώρας,  μεταξύ των οποίων είναι  τα 
λιμάνια της Μυκόνου, Ρόδου και Κω.

ΠΡΟΣ: 1)Περιφερειακό Συμβούλιο
Υπόψη Προέδρου,

     (για ενημέρωση του Σώματος)   
2) Περιφερειακή Ένωση Δήμων 
     Νοτίου Αιγαίου
     Υπόψη Προέδρου ΠΕΔ  & 
      Προέδρου ΤΠ Κυκλάδων
     (για ενημέρωση του Σώματος)
3)  ΜΜΕ
4) Σωματεία ΠΝΑ
    (για συντονισμό δράσεων)

Θέμα: Ειδικές Οικονομικές Ζώνες  / Ιδιωτικοποιήσεις ( Ξεπούλημα ) Λιμανιών. 
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Όλα αυτές οι τακτικές είναι πλήρες εναρμονισμένες στις πολιτικές των μνημονίων, στην 
λογική  του  «Καλλικρράτη»,  των  μεγάλων  επενδύσεων,  των  Συμπράξεων  Δημοσίου 
Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ) , των επενδύσεων fast track. 

Μεταξύ των άλλων που  προτείνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο είναι η δημιουργία Ειδικών 
Οικονομικών Ζωνών (ΕΟΖ)  στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στις  δύο πρωτεύουσες 
(Ερμούπολη και Ρόδο). Κύρια χαρακτηριστικά των ΕΟΖ, είναι: 
α) οι χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές, 
β)οι απλούστερες διαδικασίες αδειοδότησης των επιχειρήσεων που θα εγκατασταθούν 
εντός της ΕΟΖ 
γ) η ταχύτερη απονομή της Δικαιοσύνης 
δ) άρση δασμών 
ε) η ελαστικοποίηση των όρων εργασίας, με φτηνούς εργαζόμενους μ’ ελάχιστα ή 
κανένα  δικαίωμα.  Πρόκειται  δηλαδή  για  τα  σύγχρονα  τσιφλίκια,  στα  οποία  θα 
εξασφαλίζεται  με  κάθε  τρόπο η κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων.  Η διεθνής 
εμπειρία από την εφαρμογή αυτών των Ζωνών, σε χώρες όπως Κίνα, Φιλιππίνες, Ινδία 
κ.λπ.  είναι  ότι  έχουν  οδηγήσει  σε  εξαθλίωση  τους  εργαζόμενους,  σε  κλείσιμο 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με ταυτόχρονη μεγάλη περιβαλλοντική υποβάθμιση των 
περιοχών αυτών.

Μέχρι σήμερα το σύνολο των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης καταλόγιζε ως 
υπεύθυνους για την δεινή κατάσταση που έχουν βρεθεί οι εργαζόμενοι στις Κυκλάδες 
την κεντρική πολιτική σκηνή, «το κράτος των Αθηνών», «τη διεθνή συγκυρία».  Με την 
θέση που θα πάρουν στο προσεχές Περιφερειακό Συμβούλιο καλούνται έμπρακτα να 
αποδείξουν αν θα εφαρμόσουν αυτές τις πολιτικές της εξαθλίωσης σε τοπικό επίπεδο. 

Θα πρέπει να επισημανθεί και το γεγονός ότι, ΕΟΖ με την «ευρεία έννοια», ή ΕΟΖ με τη 
«στενή έννοια» ή όπως αλλιώς βρήκαν τον εύσχημο τρόπο να τις αποκαλέσουν για να 
τις περάσουν από το παράθυρο π.χ.  ΕΟΖ «ειδικών κινήτρων για τη νέα τεχνολογία ή 
την  πληροφορική  ή  για  τη  μεταφορά  της  έδρας των  Εφοπλιστικών  Εταιρειών  στα 
νησιά του Αιγαίου κ.ο.κ.»  είναι ένα και το αυτό πράγμα, εξακολουθούν δηλαδή να είναι 
ΕΟΖ με τα χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν. Μάλιστα,  σύμφωνα με το Σχέδιο 
Στρατηγικό Σχεδιασμού της ΠΝΑ, προτείνεται να ακολουθήσουν και ειδικές μελέτες για 
τον τρόπο, το είδος κλπ εγκατάστασης των ΕΟΖ Νοτίου Αιγαίου.

Ακόμη, στο σημείο αυτό θα πρέπει  ακόμη να αναφερθεί  ότι,  ο λόγος που δεν έχει  
συμπεριληφθεί   στο  Ιδιωτικοποίηση  (ξεπούλημα)  των  Λιμανιών  και  το  Λιμάνι  της 
Σύρου,  είναι  όπως αποκαλύφθηκε  τις  τελευταίες  ημέρες  ότι  ετοιμάζεται  η  ΕΟΖ  του 
«Ναυπηγοεπισκευαστικού Τομέα» και με το Λιμάνι της Σύρου μέσα λόγω ύπαρξης των 
εγκαταστάσεων του ΝΕΩΡΕΙΟΥ ΑΕ. 
 
Καλούμε τους Αιρετούς Εκπροσώπους μας,  των ΟΤΑ Α΄ (Δήμων) και Β΄ βαθμού της 
Περιφέρειας μας ομόφωνα να αποφασίσουν ότι :
• Δεν επιθυμούμε την εγκατάσταση Ειδικών Οικονομικών Ζωνών (οιουδήποτε τύπου 

και με όποια ονομασία) στη Χώρα μας και στα νησιά μας, 
• Δεν δεχόμαστε τις εξαγγελθείσες Ιδιωτικοποιήσεις (Ξεπούλημα) των Λιμανιών της 

Χώρας μας και των Νησιών μας 
• Θα αντισταθούμε,   με  κάθε  μέσο για την αποτροπή αυτών των πολιτικών που 

οδηγούν στο ξεπούλημα της Χώρας και στην εξαθλίωση το λαό μας. 



Καλούμε τους Συναδέλφους μας σε αγωνιστική επαγρύπνηση. Ως εργαζόμενοι αλλά 
και  ως  επιστήμονες  αυτής  της  χώρας  οφείλουμε  να  αντισταθούμε  μέσα  από  τις 
συλλογικότητές  μας  για  να  σταματήσουμε  τις  πολιτικές  που  μας  οδηγούν  στην 
φτώχεια και την εξαθλίωση.  

Ως πολίτες αυτής της χώρας,  στο όνομα της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας, 
οφείλουμε να αντισταθούμε και να τους σταματήσουμε.

Για τη Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος Κυκλάδων

         
        Ο Πρόεδρος                                                   Ο Γραμματέας

Παύλος Χατζηγρηγορίου             Λευτέρης Καστρίσιος
Πολ.Μηχανικός PhD, MSc                        Πολιτικός Μηχανικός
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