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ΘΕΜΑ: Πραγµατο̟οιηθείσα σύσκεψη στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
µε θέµα την κατάργηση των ∆.Ο.Υ. Μύρινας Λήµνου, Καλλονής
Λέσβου και Ικαρίας

Πραγµατοποιήθηκε στις 28/12/12 σύσκεψη στην Περιφέρεια Β.Αιγαίου για το θέµα
της κατάργησης από 14/1/13 πολλών ∆.Ο.Υ και ανάµεσα στις νησιωτικές των ∆.Ο.Υ
Μύρινας Λήµνου, Καλλονής Λέσβου και Ικαρίας υπό την προεδρία του
Περιφερειάρχη Β.Αιγαίου κ. Α. Γιακαλή.
Συµµετείχαν :
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Χ. Αθανασίου, ο Μητροπολίτης
Μηθύµνης και Πρόεδρος της επιτροπής Αγώνα των κατοίκων της Κεντρικής και Β∆
Λέσβου κ.κ. Χρυσόστοµος, ο βουλευτής Ν. Λέσβου του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ κ. Γ.
Ζερδελής που εκπροσώπησε και την βουλευτή Σάµου του ίδιου κόµµατος κ. Α.
Καλογερή ,ο βουλευτής Λέσβου του ΠΑΣΟΚ κ. Ν. Σηφουνάκης , ο Γεν. Γραµµατέας
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ι. Σπιλάνης, ο Αντιπεριφειάρχης Ηρ. Βερβέρης,
ο ∆ήµαρχος Λέσβου κ. ∆. Φ. Βουνάτσος , ο κ. Π. Πατερέλλης αντιπρόεδρος της
Π.Ε.∆ Β.Αιγαίου ως εκπρόσωπος των ∆ηµάρχων Χίου κ. Π. Λαµπρινούδη και Σάµου
κ. Σ. Θάνου, ο ∆ήµαρχος Λήµνου κ. Α. Χατζηδιαµαντής και ο ∆ήµαρχος Ικαρίας κ.
Χ. Σταυρινάδης που λόγω καιρικών συνθηκών αλλά και της γενικότερης δυσκολίας
στην επικοινωνία δεν µπόρεσαν να παρευρεθούν δήλωσαν όµως ότι συντάσσονται µε
την ανάγκη διατήρησης των ∆.Ο.Υ. στα νησιά της Λήµνου και της Ικαρίας, ο
Περιφερειακός Σύµβουλος Β. Τεντόµας επικεφαλής της παράταξης ‘’ΜΕ ΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ’’, ο Πρ. ∆ηµ. Συµβουλίου ∆. Λέσβου κ. Χρ.
Κορδώνης, ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Λέσβου κ. Θρ. Καλογρίδης που
εκπροσώπησε και τους Προέδρους των Εµπορικών Επιµελητηρίων Χίου και Σάµου, ο
Πρόεδρος της τ. Κοινότητας Καλλονής κ. Αθ. Ελευθερίου, ο κ. Χρήστος Γώγος
Πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου Καλλονής και µέλος της επιτροπής Αγώνα των

κατοίκων της Κεντρικής και Β∆ Λέσβου και η κ. Μ. Νικολάρα Γ. Γ. του συλλόγου
εργαζοµένων στις ∆. Ο. Υ Ν. Λέσβου - Χίου.
Στη συζήτηση αναλύθηκαν οι επιπτώσεις για τη νησιωτικότητα και τη ζωή των
πολιτών στα νησιά από την κατάργηση αυτών των υπηρεσιών , ενόψει µάλιστα και
του γεγονότος ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ο εκσυγχρονισµός του µηχανογραφικού
συστήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών για τις ∆.Ο.Υ και του ότι παρά την
σχεδιαζόµενη λειτουργία Κέντρων Εξυπηρέτησης Φορολογουµένων στα νησιά, όπου
καταργούνται οι εφορίες, η αποτελεσµατικότητά τους θα είναι εξαιρετικά
περιορισµένη, διότι πολλές από τις µέχρι τώρα πραγµατοποιούµενες εργασίες στις
∆.Ο.Υ δεν θα µπορούν να διεκπεραιωθούν από τα κέντρα αυτά.
Κατόπιν τούτων και µετά από τις έντονες αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών, των
∆ήµων, της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, και των φορέων των περιοχών αυτών που µε
διάφορους τρόπους έχουν µέχρι σήµερα εκφραστεί, συζητήθηκαν και αποφασίσθηκαν
οµόφωνα τα παρακάτω :
Επειδή, µε την απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών πλήττεται η προστασία
της Νησιωτικότητας και το δικαίωµα των κατοίκων των νησιών µας να ζουν
ισότιµα και να απολαµβάνουν τις ίδιες συνθήκες διαβίωσης και πρόσβασης στις
δηµόσιες υπηρεσίες, µε τους κατοίκους των άλλων περιοχών της χώρας µας, να
ζητηθεί από τον κ. Υπουργό Οικονοµικών µέσω της Κοινοβουλευτικής
διαδικασίας µε τον προσφορότερο και συντοµότερο τρόπο, πάντως πριν τις
13/1/13, να µετατεθεί η έναρξη εφαρµογής της Α.ΥΠ.ΟΙΚ για την κατάργηση
όσων ∆.Ο.Υ λειτουργούν σε νησιά, για την 1/1/2014, διάστηµα, που θεωρείται
εύλογο για την επανεξέταση του θέµατος της διάρθρωσης και κατανοµής των
∆.Ο.Υ από το Υπουργείο Οικονοµικών, λαµβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της νησιωτικής Ελλάδας καθώς και την πρόοδο της
ηλεκτρονικής διασύνδεσης µεταξύ των δηµόσιων υπηρεσιών, αλλά και της
δυνατότητας του ΥΠ.ΟΙΚ. να εξυπηρετεί τους φορολογούµενους πολίτες, χωρίς
να είναι απαραίτητη η αυτοπρόσωπη παρουσία τους στις ∆.Ο.Υ.
Επίσης τόσο ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ.Χαράλαµπος Αθανασίου,
όσο και οι βουλευτές Ι.Ζερδελής, Α.Καλογερή του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ,
Ν.Σηφουνάκης ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο Γ.Γ Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
κ.Ι.Σπιλάνης θα αναλάβουν τις κατάλληλες πρωτοβουλίες για να µεταφέρουν την
πρόταση αυτή στην Κυβέρνηση , το Οικονοµικό Επιτελείο και τα κόµµατα του
Κοινοβουλίου και θα εργασθούν για την υλοποίησή της. Ανάλογες πρωτοβουλίες
θα αναπτύξουν τόσο ο Περιφερειάρχης Β.Αιγαίου όσο και οι ∆ήµαρχοι της
περιοχής.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΚΑΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
•

Γραφείο Πρωθυπουργού

•

Υπουργός Οικονοµικών κ. Στουρνάρας

•

Υπουργός Εµπορικής Ναυτιλίας κ. Μουσουρούλης

•

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Αθανασίου

•

Κόµµατα της Βουλής

•

Βουλευτής Ν. Λέσβου κ. Βογιατζής

•

Βουλευτής Ν. Λέσβου κ. Ζερδελής

•

Βουλευτής Ν. Λέσβου κ. Σηφουνάκης

•

Βουλευτής Ν. Χίου κ. Τριαντάφυλλος

•

Βουλευτής Ν. Σάµου κα Καλογερή

•

Γεν. Γραµµατέας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Σπιλάνης

•

Γεν. Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου κα Καλογήρου

•

∆ήµαρχος Λέσβου

•

∆ήµαρχος Χίου

•

∆ήµαρχος Λήµνου

•

∆ήµαρχος Σάµου

•

∆ήµαρχος Ικαρίας

•

∆ήµαρχος Αγ. Ευστρατίου

•

∆ήµαρχος Φούρνων

•

∆ήµαρχος Οιννουσσών

•

∆ήµαρχος Ψαρών

