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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ :
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΙΩΝ»

Σην έναπξη ηος Ππογπάμμαηορ Τποζηήπιξηρ Μικπών Νηζιών
ζημαηοδόηηζε η ημεπίδα πος ππαγμαηοποιήθηκε ζηην Ελληνική
Εηαιπία Σοπικήρ Ανάπηςξηρ και Αςηοδιοίκηζηρ, ηην Παπαζκεςή 17
Μαπηίος 2017, με ηη ζςμμεηοσή ηων Τποςπγείων Εζωηεπικών,
Οικονομίαρ και Ανάπηςξηρ, Ναςηιλίαρ και Νηζιωηικήρ Πολιηικήρ,
Τποδομών και Μεηαθοπών και ηηρ ΜΟΔ.
Η Ηκεξίδα ζπλδηνξγαλώζεθε από ηελ ΕΕΤΑΑ θαη ηε ΜΟΔ, ζην πιαίζην
ηεο πξσηνβνπιίαο πνπ αλέιαβαλ λα ζρεδηάζνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ, ζε
ζπλεξγαζία κε ηα πξναλαθεξόκελα Υπνπξγεία, έλα Ειδικό Ππόγπαμμα
Δπάζηρ γηα ηελ ελίζρπζε κηθξώλ λεζησηηθώλ δήκσλ.
Τν πξόγξακκα απεπζύλεηαη ζηνπο λεζησηηθνύο δήκνπο κέρξη 3.000
θαηνίθνπο νη νπνίνη, κε ηε ηερληθή βνήζεηα ησλ παξαπάλσ θνξέσλ, ζα
κπνξνύλ λα κεηέρνπλ ζην ΕΣΠΑ 2014 – 2020 γηα έξγα ππνδνκήο θαη
αλαπηπμηαθνύ ραξαθηήξα.
Τηο εξγαζίεο ηεο εκεξίδαο άλνημε ν πξόεδξνο ηεο ΕΕΤΑΑ θ. Δημήηπηρ
Καλογεπόποςλορ επηζεκαίλνληαο όηη, ηα πξνβιήκαηα πνπ
αληηκεηώπηδαλ έσο ζήκεξα νη κηθξνί λεζησηηθνί δήκνη, ζην θνκκάηη πνπ
αθνξνύζε ηε ηερληθή βνήζεηα, μεπεξληνύληαη πιένλ, θαζώο ε ΕΕΤΑΑ
θαη ε ΜΟΔ αλαιακβάλνπλ
ην ξόιν ηνπ ηερληθνύ ζπκβνύινπ,
πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ε επηζπκεηή αλάπηπμε. Μάιηζηα ν θ.

Καινγεξόπνπινο ππνγξάκκηζε όηη, κέζσ απηνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ν
αλαπηπμηαθόο ξόινο ηεο ΕΕΤΑΑ αλαβαζκίδεηαη πεξηζζόηεξν.
Ο ππνπξγόο Εζσηεξηθώλ θ. Πάνορ κοςπλέηηρ αθνύ εμήξε ην ξόιν ηεο
ΕΕΤΑΑ θάλνληαο ιόγν γηα έλα «δηαρξνληθό εξγαιείν» ζην ρώξν ηεο
Απηνδηνίθεζεο, ηόληζε όηη γηα λα πεηύρεη ην Πξόγξακκα ρξεηάδεηαη
ζπλέξγεηεο «Ερζξόο καο –είπε – είλαη ηα ιόγηα θαη νη εμαγγειίεο. Πξέπεη
λα δνπιέςνπκε θαη λα ζπλεξγαζηνύκε». Σηε ζπλέρεηα ηεο νκηιίαο ηνπ ν
ππνπξγόο Εζσηεξηθώλ αλαθέξζεθε ζηελ επηδόηεζε κε 20 εθαη. επξώ
ησλ νξεηλώλ θαη λεζησηηθώλ δήκσλ ηνλίδνληαο όηη, κέζα από ην λέν
Καιιηθξάηε ζα ππάξμεη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δήκσλ απηώλ, αλάινγα κε
ηηο αλάγθεο θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ θαζελόο, κε θύξην ζηόρν ηελ
αλάπηπμή θαη ηελ επαλαθαηνίθεζή ηνπο.
Ο πθππνπξγόο Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θ. Νεκηάπιορ
ανηοπινιόρ αλέπηπμε ην ζηξαηεγηθό ζρέδην πνπ ήδε πινπνηεί ην
Υπνπξγείν, κε ζηόρν ηελ πξαγκάησζε αλαπηπμηαθώλ έξγσλ ζηα κηθξά
λεζηά, κέζα από ηηο ρξεκαηνδνηηθέο επθαηξίεο πνπ δίλεη ην ΕΣΠΑ.
«Φξένο καο, είπε, είλαη λα δηαθπιάμνπκε ηε λεζησηηθή δσή, λα
δεκηνπξγήζνπκε ζπλζήθεο αλάθακςεο θαη λα δώζνπκε ηελ επθαηξία ζηα
λεζηά λα αλαπηπρζνύλ ζύκθσλα κε ηα ζπγθξηηηθά ηνπο πιενλεθηήκαηα».
Τέινο ν θ. Σαληνξηληόο ηόληζε ηε ζεκαζία πνπ έρεη, όρη κόλνλ λα
θαηαλνήζνπλ νη λεζηώηεο ην βνεζεηηθό πιέγκα πνπ ζηήλεηαη από ηνπο
παξεπξηζθόκελνπο θνξείο αιιά θαη ηελ πξόζεζε πνπ επηδεηθλύεηαη, από
πιεπξάο πνιηηηθήο εγεζίαο, ώζηε λα αιιάμνπλ πξαγκαηηθά νη ζπλζήθεο
δσήο ηνπο κέζα από νπζηαζηηθά βήκαηα.
Ο γ.γ. ηνπ ππνπξγείνπ Εζληθήο Οηθνλνκίαο θ. Παναγιώηηρ Κοπκολήρ
αλαθνίλσζε όηη κέζα ζηηο επόκελεο εκέξεο πξόθεηηαη λα εθδνζεί ε
ηερληθή ηεθκεξίσζε βάζεη ηεο νπνίαο νη λεζησηηθνί θαη νξεηλνί δήκνη ζα
κπνξνύλ λα κεηέρνπλ, ρσξίο ηελ κεζνιάβεζε ησλ Πεξηθεξεηώλ, ζηε
δηεθδίθεζε θνηλνηηθώλ θνλδπιίσλ ΕΣΠΑ, κε ηερληθνύο ζπκβνύινπο ηελ
ΕΕΤΑΑ θαη ηελ ΜΟΔ.
Ο γ.γ. ηνπ ππνπξγείνπ Μεηαθνξώλ θαη Υπνδνκώλ θ. Γ. Δέδερ
αλαθέξζεθε ζηελ ζεκαζία ηεο ζπλεξγαζίαο πνπ πξέπεη λα ππάξμεη
κεηαμύ όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα πεηύρεη ην
πξόγξακκα.
Από ηελ πιεπξά ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δήκσλ Ειιάδνο κίιεζε ν
δήκαξρνο Μήινπ θ. Γ. Δαμοςλάκηρ νπνίνο κεηέθεξε ραηξεηηζκό ηνπ
πξνέδξνπ ηεο ΚΕΔΕ θ. Γ. Παηούλη. Εηδηθόηεξα αλαθέξζεθε ζηα
πξνβιήκαηα ππνζηειέρσζεο ησλ λεζησηηθώλ δήκσλ γεγνλόο, πνπ

θαζηζηά απαγνξεπηηθό ζηα κηθξά λεζηά λα κπνξνύλ λα δηεθδηθήζνπλ
θνηλνηηθά θνλδύιηα. Ωζηόζν εμέθξαζε ηελ επηζπκία ηεο εγεζίαο ηεο
ΚΕΔΕ, κέζα από ην ζπγθεθξηκέλν Πξόγξακκα, λα δνζεί ε δπλαηόηεηα
ζηνπο κηθξνύο λεζησηηθνύο δήκνπο λα αλαπηπρζνύλ, αμηνπνηώληαο ηα
επξσπαΪθά θνλδύιηα.
Ο πξόεδξνο ηεο ΜΟΔ θ. Π. Πάνηορ ζηελ παξέκβαζή ηνπ ηόληζε όηη
ζθνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη όινη νη ζπλεξγαδόκελνη θνξείο λα
βνεζήζνπλ θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ ππνδνκή ηεο
λεζησηηθόηεηαο». Ο θ. Πάληνο παξνπζίαζε, ζηε ζπλέρεηα, ηα «βήκαηα»
ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε δηαθάλεηεο.
Ο Δηεπζύλσλ Σύκβνπινο ηεο ΕΕΤΑΑ θ. Θ. Γκοηζόποςλορ ζηελ νκηιία
ηνπ παξνπζίαζε ην ζθεπηηθό ηνπ πξνγξάκκαηνο αιιά θαη ηνλ ηξόπν κε
ηνλ νπνίν ζα ιεηηνπξγήζεη. Εηδηθόηεξα ν θ. Γκοηζόποςλορ,
απεπζπλόκελνπο ζηνπο δεκάξρνπο λεζηώλ πνπ κεηείραλ ζηελ εκεξίδα,
ηόληζε όηη, νη δήκνη ζα είλαη θπξίαξρνη ησλ επηινγώλ ηνπο. «Ο
κεραληζκόο πνπ δεκηνπξγείηαη, είπε, ζα ζαο βνεζήζεη λα πινπνηήζεηε ηα
έξγα πνπ εζείο νη ίδηνη ζα επηιέμεηε».
Εηδηθόηεξα, όπσο εμήγεζε, ν κεραληζκόο απηόο ζα «ηξέρεη» όιν ην έξγν,
πνπ έρεη επηιερζεί από ηνλ εθάζηνηε δήκν, ζε όιεο ηηο θάζεηο ηνπ, από
ηελ έληαμε ζην ΕΣΠΑ κέρξη θαη ηελ παξάδνζε ηνπ ζην δήκν. Επηπιένλ,
πξηλ δξνκνινγεζεί θάπνην έξγν, ζα γίλεηαη ε απαξαίηεηε θαηαγξαθή
αλαγθώλ θαη ν αλαπηπμηαθόο ζρεδηαζκόο ηνπ θάζε λεζηνύ.
Ο θ. Γθνηζόπνπινο, αλαθέξζεθε επίζεο ζηηο ππόινηπεο παξάιιειεο
δξάζεηο αλαπηπμηαθνύ ραξαθηήξα, πνπ δξνκνινγνύληαη απηή ηε ζηηγκή
από ηελ ΕΕΤΑΑ:
 Πξόγξακκα επηρνξήγεζεο ηεο εθπόλεζεο κειεηώλ ην νπνίν
απεπζύλεηαη ζε λεζησηηθνύο θαη νξεηλνύο ΟΤΑ, θάησ ησλ 10.000
θαηνίθσλ. Τν Πξόγξακκα ζα πινπνηεζεί κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ
ΤΠΔ.
 Δεκηνπξγία ελόο δηθηύνπ ηερληθώλ ζπκβνύισλ ζηνπο ΟΤΑ, εθηόο
εθείλσλ ηεο Αηηηθήο, επηρνξεγνύκελν από ην ΥΠ.ΑΝ, γηα ηελ
ελίζρπζε ηεο δπλαηόηεηαο ησλ δήκσλ λα πξνγξακκαηίζνπλ θαη λα
πινπνηήζνπλ έξγα ΕΣΠΑ.
Μεηά ηηο ηνπνζεηήζεηο όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ,αθνινύζεζε
δηάινγνο κε ηνπο δεκάξρνπο λεζησηηθώλ πεξηνρώλ, νη νπνίνη δήηεζαλ
δηεπθξηλήζεηο γηα ην πξόγξακκα θαη ζπδήηεζαλ ηηο ιεπηνκέξεηεο κε
ζηειέρε ηεο ΕΕΤΑΑ θαη ηεο ΜΟΔ.

