
Συνέδριο στα Κύθηρα µε θέµα :  

«Νησιωτική Αυτοδιοίκηση: προκλήσεις και προοπτικές» 

 

Με επιτυχία πραγµατοποιήθηκε 

στα Κύθηρα, από τις 22 έως τις 

24 Σεπτεµβρίου 2022,το Συνέδριο 

«Νησιωτική Αυτοδιοίκηση: 

προκλήσεις και προοπτικές», που 

διοργανώθηκε από το ΙΤΑ µε τη 

συνεργασία της ΕΕΤΑΑ και της 

ΠΕ∆Α, υπό την αιγίδα της 

ΚΕ∆Ε. 

Την ΕΕΤΑΑ εκπροσώπησαν στο 

Συνέδριο, ο Πρόεδρος και ο 

∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρίας, ∆ηµήτρης Μαραβέλιας και Σπύρος Σπυρίδων 

αντίστοιχα. 

 

Ο κ. Μαραβέλιας, στο χαιρετισµό του, αφού αναφέρθηκε στα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν οι Νησιωτικοί ∆ήµοι, κατά κύριο λόγο οι µικροί,  όπως, την 

θαλάσσια αποµόνωση, την αδυναµία επίτευξης οικονοµιών κλίµακας, το αυξηµένο 

κόστος µεταφοράς, την έλλειψη υποδοµών (µεταφορικών, ενέργειας, εκπαίδευσης, 

υγείας κλπ.), ενηµέρωσε για τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η  Εταιρία, προκειµένου 

να αντιµετωπιστούν αυτά :   

 

1. Σύσταση και λειτουργία Τεχνικής Υπηρεσίας, µέσα στην ΕΕΤΑΑ,  για την 

εκπόνηση τεχνικών µελετών και την υλοποίηση έργων, για όσους ∆ήµους δεν 

διαθέτουν  επάρκεια.  

 Ήδη αρκετοί ∆ήµοι, κυρίως νησιωτικοί και ορεινοί, έχουν             εκδηλώσει 

ενδιαφέρον για την υποστήριξή τους, προκειµένου να    συντάξουν ή να 

ωριµάσουν µελέτες για έργα που πρόκειται να υλοποιήσουν. 

 

2. Σύνταξη εµπειρογνωµοσύνης µε θέµα τη «νησιωτικότητα και το 

χρηµατοδοτικό πλαίσιο της νέας Προγραµµατικής Περιόδου 2021-2027 µε την 

συνεργασία του Παν. Αιγαίου µε στόχο: 

  

•  τον εντοπισµό των προβληµάτων και των αναγκών που δηµιουργούν θέµατα 

βιωσιµότητας και ελκυστικότητας,  

• την επεξεργασία κατευθύνσεων και στρατηγικών που θα επιτρέπουν την 

αντιµετώπιση των διαρθρωτικών προβληµάτων, 

• τη σύνταξη εναλλακτικών προτάσεων για την αντιµετώπιση των προβληµάτων 

ανά τοµέα πολιτικής, 

• την παρουσίαση, µε βάση τα τρέχοντα χρηµατοδοτικά προγράµµατα, 

προτάσεων για συγκεκριµένες κατηγορίες δράσεων, τόσο οριζόντιες (για το 

σύνολο του νησιωτικού χώρου), όσο και χωρικές (ανά οµάδα οµοειδών 

νησιών).  



Η εµπειρογνωµοσύνη θα ολοκληρωθεί το επόµενο µήνα και θα υπάρξει συνεργασία  

µε την Επιτροπή Νησιωτικής  Πολιτικής  της ΚΕ∆Ε και συζήτηση  για την 

αξιοποίηση των συµπερασµάτων. 

 

3. Μελέτη Κατανοµής Κεντρικών Αυτοτελών πόρων  

 Η ΕΕΤΑΑ, µε προγραµµατική σύµβαση, έχει αναλάβει την εκπόνηση νέας πρότασης  

για την κατανοµή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων.  

Αυτό κρίθηκε αναγκαίο λόγω των σηµαντικών µεταβολών των ΚΑΠ και των 

προβληµάτων της κατανοµής αλλά και της νέας απογραφής. 

 

 Για την εκπόνηση της νέας πρότασης και  µε πρωτοβουλία της ΠΕ∆ Ν. Αιγαίου, η 

ΕΕΤΑΑ έχει συνεργασία µε όλες  τις νησιωτικές ΠΕ∆, προκειµένου να επιτευχθεί το 

καλύτερο δυνατόν αποτέλεσµα . 

 

Ο κ. Σπυρίδων συµµετείχε στις εργασίες του Συνεδρίου µε οµιλία για τα  

Νέα Χρηµατοδοτικά Εργαλεία : υποδοµές και ψηφιακός µετασχηµατισµός».  

 

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΕΕΤΑΑ, έκανε µια συνοπτική παρουσίαση των 

σηµαντικών χρηµατοδοτικών προγραµµάτων για την Αυτοδιοίκηση, των οποίων η 

υλοποίηση  βρίσκεται σε εξέλιξη. Μεταξύ άλλων, παρουσίασε :  

• τον Μηχανισµό  Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας,  

• το ΕΣΠΑ 2021-2027,   

• το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, 

• το Πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης»,  

• το Εθνικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021–2025,  

• το Πρόγραµµα «Νέαρχος» του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής,   

• το Πράσινο Ταµείο. 

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2021-2027, τα οποία έχουν όλα 

εγκριθεί και αφορούν, στους τοµείς, Περιβάλλον και Υποδοµές, Βελτίωση των 

Κοινωνικών Υποδοµών και Κοινωνικών ∆οµών. 

Αναφέρθηκε ακόµη, στις Ολοκληρωµένες Χωρικές Επενδύσεις καθώς και στις ΒΑΑ, 

µέσω των οποίων επιδιώκεται η εφαρµογή αναπτυξιακών στρατηγικών συγκεκριµένων 

χωρικών ενοτήτων µε κύριο στόχο την άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, στο 

Πρόγραµµα  ΗΛΕΚΤΡΑ, που υλοποιείται από το ΥΠΕΝ και αφορά στην ενεργειακή 

αναβάθµιση του κτιριακού αποθέµατος του δηµόσιου τοµέα κυριότητας ή χρήσης καθώς 

και στην πρωτοβουλία GR-eco island, που αφορά στα µικρά νησιά του Αιγαίου και του 

Ιονίου µε στόχο να αναβαθµίσουν τις υποδοµές µεταφορών, διαχείρισης απορριµµάτων, 

φωτισµού και να πρασινίσουν το ενεργειακό τους µείγµα.  

Ο κ. Σπυρίδων δεν παρέλειψε επίσης να επισηµάνει :  

• την πολύ σηµαντική συµµετοχή της ΚΕ∆Ε και των ΠΕ∆ στην υλοποίηση 

του ΕΣΠΑ 2021-2027,  



• την ένταξη, για πρώτη φορά, της ΕΕΤΑΑ, στους φορείς / δικαιούχους 

ενεργειών τεχνικής βοήθειας στο Πρόγραµµα «Τεχνική Βοήθεια και 

Υποστήριξη ∆ικαιούχων», 

• την σύσταση τεχνικής υπηρεσίας της ΕΕΤΑΑ και 

• την δηµιουργία «Ηλεκτρονικού Οδηγού Χρηµατοδοτήσεων», στην 

ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ, µε όλες τις πηγές χρηµατοδότησης και τα 

χρηµατοδοτικά εργαλεία που µπορεί να αξιοποιήσει η Τ.Α.   

 

 

 


