Άγιος Κήρυκος 27/4/2018

Ανακοίνωση Δήμου Ικαρίας για το «αναπτυξιακό συνέδριο» στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Μέσα σε κλίμα καλλιέργειας προσδοκιών για έξοδο από τα μνημόνια και ανάπτυξη, έχουν πραγματοποιηθεί μια
σειρά «Αναπτυξιακών Συνεδρίων» που διοργανώνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ στις περιφέρειες της χώρας.
Το 14ο κατά σειρά «Αναπτυξιακό Συνέδριο» πραγματοποιείται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στις 2 &
3/5/2018. Στόχος της κυβέρνησης μέσα από αυτό το συνέδριο –όπως και αυτών που προηγηθήκαν - είναι η
υπεράσπιση των συμφερόντων του κεφαλαίου γι΄αυτό και προπαγανδίζει την έξοδο από τα μνημόνια και τα οφέλη
από τη μεταμνημονιακή ανάπτυξη, υποστηρίζοντας πως επιστρέφουμε στην «κανονικότητα» με το βλέμμα
στραμμένο σε μια «δίκαιη ανάπτυξη» που κερδισμένος δεν θα είναι ο λαός, αφού με τα μέτρα που πάρθηκαν
καθώς και αυτά που είναι στα σκαριά θα πληρώνει το μάρμαρο έως το 2060.
Με αφορμή αυτή την «Αναπτυξιακή» φιέστα, η διοίκηση του δήμου Ικαρίας για μια ακόμα φορά υπενθυμίζει ότι
καθημερινά αναδεικνύει τα προβλήματα και τις ελλείψεις σε όλους τους τομείς, (σε υποδομές και υπηρεσίες υγείας

– παιδείας, συγκοινωνιακές υποδομές, περιβάλλοντος, αξιοποίηση πλουτοπαραγωγικών πόρων) που έχει ανάγκη ο
κάτοικος της Ικαρίας και των άλλων νησιών. Συνεπώς δεν έχει καμία αξία να πάρει μέρος σε μια τέτοια
διαδικασία αφού ο ρόλος που επιφυλάσσεται σε όσους κληθούν περιορίζεται στον χειροκροτητή των
κυβερνητικών εξαγγελιών. Δηλώνουμε ότι η διοίκηση του δήμου Ικαρίας δεν δέχεται να γίνει θεατής σε μια

«αναπτυξιακή» φιέστα κυβέρνησης και Περιφέρειας, άλλωστε η κυβέρνηση γνωρίζει πολύ καλά τα προβλήματα
των νησιών μας, αφού και η ίδια έχει συμβάλει αν όχι στη δημιουργία τους τουλάχιστον στην διατήρηση τους. Ως

δήμος Ικαρίας διεκδικούμε σταθερά:
 Άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, μονιμοποίηση όλων των
συμβασιούχων, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
 Την ουσιαστική στήριξη των ανέργων/ Να μην βγει κανένα λαϊκό σπίτι στο σφυρί.
 Την δραστική αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης και την κάλυψη όλων των αναγκών του Δήμου.
 Επαναφορά των μειωμένων συντελεστών του ΦΠΑ στο Αιγαίο, την προοπτική κατάργηση του ΦΠΑ
στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, έστω για τα νησιά.
 Υποδομές και έργα προστασίας από πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμούς.
 Δωρεάν δομές πολιτισμού και άθλησης, καθαριότητα, πράσινο, ελεύθερους χώρους.
 Τον ενιαίο δημόσιο δωρεάν χαρακτήρα τομέων κοινωνικού περιεχομένου Υγεία, Πρόνοια, Παιδεία.
Παράλληλα αφουγκραζομενοι τις εξελίξεις στην γειτονιά μας ενώνουμε την φωνή μας με όσους αγωνίζονται για:
 Να φύγει τώρα το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο που ενθαρρύνει την Τούρκικη επιθετικότητα. Να σταματήσει η
συμμετοχή της χώρας στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις που εγκυμονούν γενικευμένο πόλεμο στη περιοχή.
 Να απεγκλωβιστούν ΤΩΡΑ όλοι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες από τα νησιά, με τη μεταφορά τους σε
κέντρα της ηπειρωτικής χώρας, όπου εκεί να γίνεται η κατάθεση των εγγραφών για την έκδοση ασύλου, με
προορισμό τη χώρα που επιθυμούν. Καταδικάζουμε την τρομοκρατική δράση της Χρυσής Αυγής και των άλλων
ακροδεξιών ομάδων, όπως στα πρόσφατα γεγονότα στη Λέσβο.
Οι διοικητικές αναδιαρθρώσεις που έγιναν και εξελίσσονται ούτε έφεραν ούτε θα φέρουν ανάπτυξη προς όφελος
του λαού. Δεν μπορούν να αναιρέσουν τις οικονομικές περιφερειακές ανισότητες και πολύ περισσότερο τη
συγκέντρωση του πλούτου σε λίγα χέρια, σε βάρος της πλειονότητας του λαού όσο την ανάπτυξη την ορίζει η
κερδοφορία των επιχειρήσεων. Καμία φιλολαϊκή περιφερική πολιτική δεν μπορεί να υπάρξει όσο η γενική πολιτική
παραμένει αντιλαϊκή. Σε αυτό το έδαφος θα παραμένουν οξυμμένα τα προβλήματα και οι ελλείψεις σε βασικές
κοινωνικές δομές και υπηρεσίες που η στήριξη τους έχει εναποτεθεί στους σχεδιασμούς διαχείρισης των
ακραίων φαινομένων φτώχειας.
Η Δημοτική Αρχή, με αποφάσεις που έχει πάρει, το προηγούμενο διάστημα θα συνεχίσει να παλεύει για τα
εξής ζητήματα που και η σημερινή κυβέρνηση ρίχνει στις πλάτες των πολιτών όπως έκαναν και οι προηγούμενες:
Την αντιμετώπιση της στελέχωσης των υπηρεσιών του Δήμου Ικαρίας, παραμερίζοντας θεσμικά κωλύματα,
διασφαλίζοντας θέσεις εργαζόμενων με σταθερή εργασιακή σχέση και την ανάλογη οικονομική ενίσχυση του δήμου
ώστε να μπορέσει στοιχειωδώς να λειτουργήσει συγκεκριμένες υπηρεσίες.
 Γνωστό είναι το σοβαρό θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων, οι δυσκολίες που υπάρχουν, και οι θέσεις του
δήμου Ικαρίας (έχουν κοινοποιηθεί οι 161/2014 και 55/2016 αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου), καθώς και η
ανάγκη ταχείας υλοποίησης του σχεδιασμού που έχουμε καταθέσει από τις αρχές του 2017 στο Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» για τα αναγκαία έργα Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων της Ικαρίας και ακόμα αναμένουμε την αξιολόγηση της πρότασης Π/Υ 13.239.650,40ευρώ.
 Για την συντήρηση και επισκευή των σχολικών μονάδων που οφείλεται στις τελείως ανεπαρκείς
χρηματοδοτήσεις των τελευταίων ετών. Ο Δήμος Ικαρίας και το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας του
νησιού ζητούν την αύξηση της επιχορήγησης για τα λειτουργικά έξοδα των Σχολείων, και της επιχορήγησης για
την συντήρηση σχολικών κτιρίων. Και έκτακτη επιχορήγηση τουλάχιστον 500.000€, για τις ανάγκες συντήρησης
των 18 σχολικών κτηρίων της Ικαρίας.
 Με δεδομένο το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται οι εξελίξεις σε όλους τους κλάδους των συγκοινωνιών –
μεταφορών, και τις επιπτώσεις που έχουν στα νησιωτικά συμπλέγματα της χώρας και την αναπτυξιακή προοπτική
τους. Διεκδικούμε την εφαρμογή μιας πολιτικής που θα αντιλαμβάνεται τις συγκοινωνίες και τις μεταφορές
ως κοινωνικό αγαθό. Μιας άλλης πολιτικής που δεν θα υπηρετεί το εφοπλιστικό κέρδος, αλλά θα ικανοποιεί τις
σύγχρονες λαϊκές ανάγκες και όπου οι θαλάσσιες μεταφορές θα αποτελούν κοινωνικό αγαθό, στα πλαίσια ενός
αποκλειστικά δημόσιου ενιαίου φορέα συγκοινωνιών, με κεντρικό σχεδιασμό και λαϊκό έλεγχο για γρήγορη, ασφαλή
και φτηνή μετακίνηση ανθρώπων και εμπορευμάτων.
 Σχετικά με τα θέματα υγείας - πρόνοιας και την κατάσταση των υγειονομικών υπηρεσιών στην Ικαρία
υπενθυμίζουμε ότι ο δήμος Ικαρίας έχει εκφράσει την άποψη του, διατυπώνοντας συγκεκριμένη θέση (160-2015

απόφαση Δ.Σ). Με την οποία καθορίστηκε διεκδικητικό πλαίσιο με το οποίο αγωνιζόμαστε για να διασφαλίσουμε το

δικαίωμα των συμπατριωτών σε υγειονομικές υπηρεσίες και υποδομές που να καλύπτουν της σύγχρονες ανάγκες
μας. Έχει παρουσιαστεί τουλάχιστον 3 φορές (κινητοποιήσεις-παραστάσεις, παρεμβάσεις στο Υπ. Υγείας).
 Ο δήμος Ικαρίας με την σημερινή του αρχή δείχνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον χώρο του αθλητισμού, Κρίνοντας
την «επένδυση» στο μαζικό λαϊκό αθλητισμό σημαντική προτεραιότητα. Στοχεύοντας αρχικά στην συντήρηση,
βελτίωση και ανάπτυξη των ήδη υπαρχουσών αθλητικών εγκαταστάσεων και εν συνεχεία στην μελέτη και τον
προσδιορισμό κατασκευής νέων. Ζητάμε χρηματοδότηση για την υλοποίηση αναγκαίων αθλητικών έργων στην
Ικαρία: α) Αναβάθμιση του δημοτικού σταδίου Ικαρίας, β) Κατασκευή κλειστών Γυμναστηρίων στην βόρεια Ικαρία.
 Σχετικά με τα προβλήματα χωροταξικού σχεδιασμού, των χρήσεων γης, του χαρακτήρα δασών και δασικών
εκτάσεων της Ικαρίας, την μάστιγα της «Αποίμενης κτηνοτροφίας», έχουν υποβληθεί προτάσεις και υπομνήματα
(2/6/2015-4/4/2016-16/8/2016-4/4/2018) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Αναδεικνύοντας και με
αυτό τον τρόπο την βαρύτητα που δίνει η σημερινή διοίκηση του Δήμου Ικαρίας στα θέματα του περιβάλλοντος,
και αναμένουμε την στοιχειώδη τουλάχιστον ανταπόκριση από την κυβέρνηση και τις κρατικές υπηρεσίες.

 Τέλος αλλά όχι λιγότερο σοβαρό θέμα είναι η ανάδειξη και η αξιοποίηση των ιαματικών πηγών Ικαρίας, σε
αυτή την κατεύθυνση ο δήμος διοργάνωσε το 2016 συνέδριο («Ιαματικά Νερά & Κοινωνικός Θερμαλισμός») υπό την
αιγίδα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Θερμαλισμού & της Διεθνούς Ένωσης Επιστημόνων Υδροθεραπείας.
Τα συμπεράσματα του οποίου αν και κοινοποιήθηκαν σε όλα τα συναρμόδια υπουργεία δεν έγιναν ούτε καν
αντικείμενο διερεύνησης. Αντιθέτως με την Υ.Α 2704/18 του Υπουργείου Τουρισμού απειλούνται με πρόστιμα και
σφράγιση οι περισσότερες Ιαματικές πηγές της χώρας. Ωστόσο ο Δήμος Ικαρίας εξακολουθεί να υποστηρίζει
το πλαίσιο διεκδικήσεων που κατέληξε το συνέδριο: 1. Ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών με ευθύνη και χρηματοδότηση
του κράτους όπου υπάρχουν λουτροπηγές στην χώρα. 2. Να γίνουν μόνιμες προσλήψεις προσωπικού όλων των ειδικοτήτων
και επιμόρφωση για την απρόσκοπτη λειτουργία των ιαματικών λουτρών. 3. Παραχώρηση των ιαματικών πηγών στην
Αυτοδιοίκηση καθώς ο φυσικός πόρος είναι τοπικός πόρος. 4. Άμεση τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου. Ο τρόπος
αναγνώρισης που συντελείται τα τελευταία δέκα χρόνια βρίσκεται σε λάθος κατεύθυνση και δημιουργεί προβλήματα στην
ανάπτυξη και λειτουργία των μονάδων θερμαλισμού. 5. Να προχωρήσουν άμεσα: α) Η πιστοποίηση του μέσου και των μορφών
χρήσης, β) Ο χαρακτηρισμός των θερμαλιστικων εγκαταστάσεων ως μονάδων Α/θμιας φροντίδας υγείας με όρους και
προϋποθέσεις, γ) Να δημιουργηθεί «σχολή θερμαλιστικών σπουδών». Οι δαπάνες πού απαιτούνται για αυτές τις προσαρμογές
να καλυφθούν από το κρατικό προϋπολογισμό και όχι από την οικονομική δυνατότητα του κάθε Δήμου. 6. Επαναφορά των
επιδομάτων λουτροθεραπείας, τουλάχιστον στο επίπεδο του 2011. Πλήρη κάλυψη, του κόστους μεταφοράς, διαμονής 7.
Επανένταξη στο επίδομα λουτροθεραπείας όλων των ασθενειών που έχουν περικοπεί τα προηγούμενα χρόνια.

Γνωρίζουμε ότι το σύνολο των διεκδικήσεων και των προτάσεων μας για να καρποφορήσει απαιτεί
αγώνα και σύγκρουση με την ασκούμενη αντιλαϊκή πολιτική. Με αυτό το σκεπτικό καλούμε το λαό των
νησιών μας να υποδεχθεί αγωνιστικά το «αναπτυξιακό συνέδριο» της κυβέρνησης διεκδικώντας με
βάση τις σύγχρονες ανάγκες του, δίνοντας την δίκη του απάντηση. Η διοίκηση του δήμου θα θέσει το
θέμα στο προσεχές Δημοτικό συμβούλιο και παράλληλα καλεί όλους τους φορείς του νησιού να δώσουμε
συντονισμένα την απάντηση μας

Στην Απεργιακή συγκέντρωση στις Ράχες την 1η Μαΐου (12:00 ώρα)
Στις 3 Μαΐου σε συγκέντρωση του Δήμου στον Εύδηλο (19:30 ώρα)

