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Ακινα, 17/03/17 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Θζμα: «Με τθν ςυνεργαςία τεςςάρων Τπουργείων δθμιουργείται μθχανιςμόσ ςτιριξθσ 

για τθν ολοκλιρωςθ ζργων υποδομϊν ςε μικροφσ νθςιωτικοφσ Διμουσ» 

Με πρωτοβουλία τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Τοπικισ Ανάπτυξθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΕΤΑΑ) 

και τθσ Μονάδασ Διαχείριςθσ Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ), διοργανώκθκε ςιμερα 

(17/3/17), μια εξαιρετικά επιτυχθμζνθ ενθμερωτικι θμερίδα με κζμα «Πρόγραμμα 

Υποςτήριξησ Μικρών Νηςιών για τον ςχεδιαςμό, εκπόνηςη μελετών, ωρίμανςη και 

υλοποίηςη ζργων», με τθ ςυμμετοχι εκπροςώπων των νθςιωτικών, μικρών, Διμων. κοπόσ 

τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ, που υποςτθρίχκθκε από τα Τπουργεία Οικονομίασ και 

Ανάπτυξθσ, Εςωτερικϊν, Τποδομϊν και Μεταφορϊν και Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ 

Πολιτικισ ιταν θ ενθμζρωςθ 35 μικρϊν νθςιωτικϊν Διμων τθσ χϊρασ, οι οποίοι δεν 

ζχουν τθν απαιτοφμενθ ςτελζχωςθ για να ςχεδιάςουν και να υλοποιιςουν ζργα 

υποδομισ με ςυγχρθματοδοτοφμενουσ ι εκνικοφσ πόρουσ (ωρίμανςθ ζργων, ανάκεςθ 

μελετϊν, αιτιςεισ χρθματοδότθςθσ, προκιρυξθ καταςκευισ και επίβλεψθ).   

Εκ μζρουσ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, ο Τφυπουργόσ Νεκτάριοσ 

αντορινιόσ χαιρζτθςε τισ εργαςίεσ και ανάπτυξε το ςτρατθγικό ςχζδιο που ιδθ υλοποιεί το 

Υπουργείο, με ςτόχο τθν πραγμάτωςθ αναπτυξιακών ζργων ςτα μικρά νθςιά.  

Ο Νεκτάριοσ Σαντορινιόσ τόνιςε, ότι θ χώρα μασ είναι περιφανθ για τα νθςιά τθσ, για τθν 

ομορφιά τουσ και τουσ κατοίκουσ τουσ. Χρζοσ  μασ, ςυμπλιρωςε είναι να διαφυλάξουμε 

τθν νθςιωτικι ηωι, να δθμιουργιςουμε ςυνκικεσ ανάκαμψθσ και να δϊςουμε τθν 

ευκαιρία ςτα νθςιά να αναπτυχκοφν ςφμφωνα με τα ςυγκριτικά τουσ πλεονεκτιματα. 

Οφείλουμε, πρόςκεςε, να αντιςτρζψουμε το εγγενζσ γεωγραφικό μειονζκτθμα, ςε ζνα 

ουςιαςτικό πλεονζκτθμα, όχι μόνο προσ όφελοσ των νθςιϊν μασ, αλλά και τθσ ίδιασ τθσ 

χϊρασ. 



Η δικι μασ Κυβζρνθςθ, ανζφερε, ζχει εκφράςει, δια ςτόματοσ Πρωκυπουργοφ, από τθν 

Νίςυρο, τον ςτρατθγικό τθσ ςτόχο για τα νθςιά και ζχει παρουςιάςει τα εργαλεία που 

πρόκειται να χρθςιμοποιιςει για τθν υλοποίθςθ κετικών δράςεων.   

Στθ ςθμερινι ςυνάντθςθ, είπε με ζμφαςθ ο Νεκτάριοσ Σαντορινιόσ, ςυμμετζχουμε 

άνκρωποι που γνωρίηουμε πολφ καλά τθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ, ιδίωσ τθν νθςιωτικι, 

ςχολίαςε. Οι περιςςότεροι, ξζρουμε ότι οι μικροί Διμοι των νθςιϊν, παρά τισ 

χρθματοδοτικζσ ευκαιρίεσ που μπορεί να ζχουν, εντοφτοισ είναι αδφναμοι ςτο να 

καταρτίςουν μελζτθ ζργου και να ολοκλθρϊςουν τθν υλοποίθςι του, γεγονόσ που 

αποτρζπει τθν απορρόφθςθ των πόρων και αναςτζλλει τισ ευκαιρίεσ για ανάπτυξθ 

υποδομϊν ςτισ ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ.  

Ο Υφυπουργόσ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, υπογράμμιςε ακόμθ πωσ με τισ 

πρωτοβουλίεσ τον ςυναρμόδιων Υπουργείων, , τθν οργάνωςθ που παράςχει θ ΕΕΤΑΑ και 

τθν τεχνικι εμπειρία τθσ ΜΟΔ, μποροφμε ςιμερα να ςυηθτιςουμε και να αξιοποιιςουμε 

τον μθχανιςμό αυτόν που ςτινεται για τθν ςτιριξθ των νθςιωτικών Διμων. Ο μθχανιςμόσ 

αυτόσ, εξιγθςε, δεν ζχει κανζνα κόςτοσ για τον Διμο, αντίκετα, προςφζρει βοικεια ςτον 

αναπτυξιακό ςχεδιαςμό του νθςιοφ ςε ςτενι ςυνεργαςία με τον Αϋ βακμό Σοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ, βοθκά τθν ανάκεςθ και τθν παραλαβι αξιόπιςτων μελετϊν, δθμοπρατεί 

ζργα, τα επιβλζπει και τα παραλαμβάνει για λογαριαςμό και πάλι των Διμων.  

Ζχει ιδιαίτερθ αξία, είπε τζλοσ ο Νεκτάριοσ Σαντορινιόσ, όχι μόνο να κατανοιςουν οι 

νθςιώτεσ το βοθκθτικό πλζγμα που ςτινεται από τουσ παρευριςκόμενουσ φορείσ αλλά και 

τθν πρόκεςθ που επιδεικνφεται, από πλευράσ πολιτικισ θγεςίασ, ώςτε να αλλάξουν 

πραγματικά οι ςυνκικεσ ηωισ τουσ μζςα από ουςιαςτικά βιματα.     


