Συνέντευξη του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου της ΕΕΤΑΑ στην εφηµερίδα της
Ρόδου «∆ηµοκρατική» και στη ∆ηµοσιογράφο Πέγκυ Ντόκου

Σπύρος Σπυρίδων: «Τα νησιά πρέπει να ενισχυθούν µε φορολογικά
και διοικητικά κίνητρα»

Ο κ. Σπύρος Σπυρίδων, έχει µακρά πείρα στον
χώρο της αυτοδιοίκησης. ∆ιετέλεσε δήµαρχος
Πόρου, περιφερειάρχης ∆υτικής Ελλάδας αλλά
και γενικός γραµµατέας Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αιγαίου. Είναι διδάκτωρ της Σχολής
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Παντείου
Πανεπιστηµίου και διευθύνων σύµβουλος της
ΕΕΤΑΑ (Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης
και Αυτοδιοίκησης).
Στην συνέντευξη που παραχώρησε στην «δ»
µιλάει για την ενίσχυση των ∆ήµων και των
Περιφερειών, για τον ρόλο της ΕΕΤΑΑ ενώ για
τα νησιά, υπογραµµίζει πως χρειάζεται να ενισχυθούν µε φορολογικά και διοικητικά
κίνητρα και µε επιδότηση οι επενδύσεις σε µια σειρά από τοµείς.

• Κύριε Σπυρίδωνα, προέρχεστε από τον χώρο της Αυτοδιοίκησης και γνωρίζετε
πολύ καλά τα προβλήµατά της όπως έχουν διαµορφωθεί µέχρι σήµερα. Ποιες
είναι οι αλλαγές που θα πρέπει να εξεταστούν µεσοπρόθεσµα µε δεδοµένο ότι
τόσο ο πρώτος όσο και ο δεύτερος βαθµός, έχουν σηκώσει πολλά βάρη, όπως η
πανδηµία, η κοινωνική κρίση και τόσα άλλα;

Έχετε δίκιο ότι χρειάζονται συγκεκριµένα µέτρα µεσοπρόθεσµου χαρακτήρα για την
ενίσχυση των ∆ήµων και των Περιφερειών.
Εκτιµώ ότι τα σηµαντικότερα είναι τα εξής:
1. Η επίλυση του προβλήµατος της διαφορετικότητας των ΟΤΑ µε νοµοθετικές
ρυθµίσεις που θα συνοδεύονται από διοικητικά και οικονοµικά κίνητρα διαδηµοτικής
και διαβαθµικής συνεργασίας και ένα κεντρικό ψηφιακό σύστηµα τηλε-υποστήριξης
των µικρών νησιωτικών και ορεινών ∆ήµων και των 7 νεοσύστατων ∆ήµων.
2. Η οργάνωση και ο λειτουργικός εκσυγχρονισµός των ΟΤΑ, µε την αξιοποίηση του
έργου της ΕΕΤΑΑ «Απλούστευση – Προτυποποίηση – Ψηφιοποίηση ∆ιαδικασιών
ΟΤΑ» και η διασφάλιση της διαλειτουργικότητάς τους µε τους φορείς του δηµόσιου
τοµέα.
3. Η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναµικού των ΟΤΑ, ιδιαίτερα µε επιστηµονικά
στελέχη και η βελτίωση του πολιτικού προσωπικού.
4. Η ενίσχυση της οικονοµικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ και η διεύρυνση της
συµµετοχής τους στο σχεδιασµό και την εφαρµογή των εθνικών και των

συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων.
5. Η διεύρυνση της διοικητικής αυτοτέλειας και η βελτίωση της διοικητικής
ικανότητας των ΟΤΑ, καθώς και η απλοποίηση του συστήµατος εποπτείας των ΟΤΑ.
6. Η βελτίωση της αµφίδροµης σχέσης των πολιτών µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση µε
την ενίσχυση της εγγύτητας παροχής των υπηρεσιών στους πολίτες και της
προσβασιµότητάς τους σε αυτές και µε τη χρήση των σύγχρονων ψηφιακών
εργαλείων.
Παράλληλα µε τα παραπάνω και προκειµένου να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες της
καλπάζουσας Τεχνολογικής Επανάστασης, είναι αναγκαίο να εκπονηθεί ένα τριετές
Πρόγραµµα αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
για τη διεύρυνση των συστηµικών σχέσεων συνεργασίας των διοικητικών επιπέδων
και δηµόσιας πολιτικής, που οδηγεί στην Ψηφιακή Πολυεπίπεδη ∆ιακυβέρνηση.

• Στην πρόσφατη συνεδρίαση της ΠΕ∆ Νοτίου Αιγαίου, στην οποία
συµµετείχατε, ακούσατε τα προβλήµατα που προτάσσουν οι δήµαρχοι των
νησιών. Θα ήθελα το σχόλιό σας, µιας και διατελέσατε δήµαρχος σε νησιωτική
περιοχή και είστε γνώστης των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν.

Τα νησιά µας αποτελούν ένα πολύτιµο συστατικό τµήµα της χώρας µας και µπορούν
να διευρύνουν τη συµβολή τους στην οικονοµική, την κοινωνική και την πολιτιστική
ανάπτυξή της, αλλά αντιµετωπίζουν ορισµένες ιδιαιτερότητες που πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη, τόσο στο εκάστοτε εκπονούµενο κανονιστικό πλαίσιο, όσο και
σε κάθε εθνικό ή περιφερειακό αναπτυξιακό πρόγραµµα.
Ενδεικτικά, οι ιδιαιτερότητες των νησιών συνδέονται µε τα ακόλουθα ζητήµατα:
• Στα νησιά µας, µε εξαίρεση την Κρήτη, δεν κατασκευάζονται έργα εθνικής ή
περιφερειακής κλίµακας. Τα έργα τεχνικής υποδοµής των νησιών (δρόµοι, λιµάνια,
δίκτυα) έχουν τοπική κλίµακα.
• Οι παρεχόµενες υπηρεσίες απευθύνονται σε σχετικά λίγους πολίτες και
επιχειρήσεις, γεγονός που δεν επιτρέπει τις «οικονοµίες κλίµακας» και εποµένως οι
υπηρεσίες αυτές έχουν µεγαλύτερο κόστος.
• Το µεταφορικό κόστος επιβαρύνει τόσο το κόστος των προϊόντων που
προµηθεύονται οι επιχειρήσεις και οι κάτοικοι των νησιών όσο και το κόστος των
εξαγόµενων προϊόντων και µόνον ένα τµήµα του καλύπτει η εφαρµογή της αρχής του
«Μεταφορικού Ισοδύναµου».
Στα ζητήµατα αυτά προστίθενται και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι ίδιοι οι
νησιωτικοί ∆ήµοι:
1. Η νοµοθεσία των οριζόντιων και των τοµεακών δηµόσιων πολιτικών που
εισηγούνται τα Υπουργεία δεν έχει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο που να εξειδικεύει τις
ρυθµίσεις όσον αφορά στα νησιά και ειδικότερα στα µικρά νησιά. Αυτό ισχύει και για
τον ∆ηµοτικό Κώδικα.
Το άρθρο 204 του Ν.3852/2010 (“Καλλικράτης”) «Αρµοδιότητες νησιωτικών
∆ήµων» δεν έλυσε το πρόβληµα, αλλά το επέτεινε προσθέτοντας αρµοδιότητες χωρίς
πρόσθετους πόρους.
2. Η υποστελέχωση των δηµοτικών υπηρεσιών, ιδιαίτερα των µικρών και µεσαίων
νησιωτικών ∆ήµων, αναγκάζει συχνά τους αιρετούς να ασκούν τα καθήκοντα
δηµοτικών υπαλλήλων ή να κινούνται στα όρια του ισχύοντος κανονιστικού
πλαισίου.
Το πρόβληµα αυτό επιτείνεται από τον τρόπο µε τον οποίο εφαρµόστηκε µέχρι τώρα

ο θεσµός της «κινητικότητας», που αποστερεί έµπειρο προσωπικό από κρίσιµες
δηµοτικές υπηρεσίες.
Εποµένως χρειάζεται να ενισχυθεί η δηµόσια πολιτική “νησιωτικότητας” µε
εξειδίκευση της νοµοθεσίας που αφορά στις τοµεακές δηµόσιες πολιτικές για τις
νησιωτικές περιοχές και µε ειδικά οικονοµικά και διοικητικά κίνητρα για τα µικρά
νησιά.
Επίσης, πρέπει κάθε πρόσκληση Αναπτυξιακού Προγράµµατος που απευθύνεται
στους ΟΤΑ για τη χρηµατοδότηση έργων και δράσεών τους, να συνοδεύεται από
ειδική πρόσκληση προς τους νησιωτικούς ∆ήµους.
Η πρόταση αυτή αφορά τα ακόλουθα Προγράµµατα:
• Το ΕΣΠΑ 2021–2027
• Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021–2027
• Το Πρόγραµµα του «Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας» (Nextgeneration
EU) 2021–2024 – ΕΛΛΑ∆Α 2.0
• Το Εθνικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021–2025
• Το Πρόγραµµα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Αντώνης Τρίτσης»
Πάντως, τα πιο εξειδικευµένα χρηµατοδοτικά εργαλεία για τα νησιά είναι:
1. Το Πρόγραµµα “ΝΕΑΡΧΟΣ” του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής (άρθρο 6, Ν.4832/2021) και
2. Το Ταµείο Θαλάσσιας Γαλάζιας Οικονοµίας (άρθρο 8, Ν.4832/2021.
• Στην δική µας περιοχή που είναι το Νότιο Αιγαίο, µε πολυνησιωτικό χαρακτήρα,
κύριος µοχλός ανάπτυξης και αιµοδότης της οικονοµίας, παραµένει ο Τουρισµός.
Κατά την άποψή σας, πρέπει να στηριχθούν τα νησιά σε επιµέρους τοµείς όπως η
Υγεία και τα έργα υποδοµής;
Έχετε δίκιο ότι ο κύριος µοχλός ανάπτυξης των νησιών του Νοτίου Αιγαίου είναι ο
τουρισµός, αλλά η ανάπτυξή τους πρέπει να αποκτήσει πολυτοµεακό χαρακτήρα. Για
το λόγο αυτό χρειάζεται να ενισχυθούν µε φορολογικά και διοικητικά κίνητρα και µε
επιδότηση οι επενδύσεις στους ακόλουθους τοµείς:
• Τον πρωτογενή τοµέα, µε έµφαση στα αγροτικά προϊόντα που επωνυµοποιούνται µε
Προστατευόµενη Ονοµασία Προέλευσης (Π.Ο.Π.)
• Τη µεταποίηση και τη συσκευασία των αγροτικών προϊόντων
• Τους τοµείς της Θαλάσσιας Οικονοµίας, της Γαλάζιας Ανάπτυξης και της
ναυτιλιακής τεχνολογίας
• Τις καινοτοµικές επιχειρήσεις των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
που δεν επηρεάζονται από την απόστασή τους από τους καταναλωτές των υπηρεσιών
τους.
Παράλληλα όµως πρέπει να διασφαλιστούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις που θα
δηµιουργήσουν ένα ευνοϊκό επιχειρηµατικό περιβάλλον, όπως:
• Η συµπλήρωση των λιµενικών υποδοµών και ενίσχυση των άγονων ναυτιλιακών
γραµµών
• Η αναβάθµιση των οδικού δικτύου και βελτίωση της οδικής ασφάλειας
• Η συµπλήρωση των υποδοµών ύδρευσης και αποχέτευσης
• Οι επενδύσεις στο κτιριακό απόθεµα για την εξοικονόµηση ενέργειας και η
αξιοποίηση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.)
• Η ενίσχυση των δοµών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας και των προγραµµάτων
δηµόσιας υγείας και κίνητρα για το νοσηλευτικό προσωπικό στα µικρά νησιά.
• Η στήριξη των εκπαιδευτικών δοµών και κίνητρα για το εκπαιδευτικό προσωπικό
στα µικρά νησιά.
• Η ενίσχυση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου µε προσωπικό, ιδιαίτερα στα Επαρχεία

και µε εξοπλισµό Τ.Π.Ε. που θα στηρίξει τον πολυνησιωτικό χαρακτήρα της.
• Μιλήστε µας για την ΕΕΤΑΑ και πώς στηρίζει τα αιτήµατα της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης;
Η ΕΕΤΑΑ είναι η Εταιρεία της Αυτοδιοίκησης, αφού πάνω από 55% των µετοχών
της ανήκουν στην Αυτοδιοίκηση, ενώ οι υπόλοιπες ανήκουν στο ∆ηµόσιο και σε
κοινωνικούς φορείς και ιδρύθηκε το 1968 µε σκοπό να αποτελέσει τον επιστηµονικό
και τεχνικό σύµβουλο της Αυτοδιοίκησης και τα χρόνια που πέρασαν καταγράφεται
ως ο θεσµός που:
– Έδωσε ώθηση στην ποιοτική αναβάθµιση της ΤΑ
– Εισήγαγε νέα επιστηµονικά εργαλεία στην διακυβέρνηση των ∆ήµων και συνέβαλε
στη διαµόρφωση του σύγχρονου θεσµικού πλαισίου
Την περίοδο αυτή τρέχει αρκετά έργα που αφορούν στους πολίτες των τοπικών
κοινωνιών, έργα που αφορούν κυρίως στην κοινωνική πολιτική, στην ανάπτυξη, στην
οργάνωση και λειτουργία των ΟΤΑ, στο περιβάλλον, στον ψηφιακό µετασχηµατισµό
των ∆ήµων και των Περιφερειών κ.ο.
Σχετικά πρόσφατα επίσης στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) έχει ήδη συσταθεί και λειτουργεί Τεχνική Υπηρεσία 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.

