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I. Εισαγωγή 

● Η Ελλάδα είναι μια κατεξοχήν νησιωτική χώρα. Το 18,7% της 
συνολικής επιφάνειας του εδάφους της αποτελείται από νησιά, στα 
οποία διαμένει πληθυσμός που αντιστοιχεί στο 15,1% του 
συνολικού εγχώριου πληθυσμού. 

● Η νησιωτικότητα ως έννοια, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 
ελληνικής ταυτότητας λόγω της ιδιομορφίας και του πολυ – 
διάστατου χαρακτήρα του ελληνικού νησιωτικού συμπλέγματος 

● Το γεγονός αυτό συνεπάγεται  μια διπλή όψη για τη νησιωτικότητα 
μια θετική και μια αρνητική:  

● Η μια όψη είναι οι εγγενείς αδυναμίες που προκαλούνται από το 
μικρό μέγεθος, την απομόνωση και περιφερειακότητα, 
χαρακτηριστικά που είναι μόνιμα και τα οποία επηρεάζουν 
αρνητικά την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των νησιών, 
απειλώντας σε σημαντικό βαθμό την κοινωνική συνοχή 

● Η θετική όψη έγκειται στο ότι λόγω του μικρού μεγέθους αλλά και 
του μοναδικού φυσικού πλούτου αλλά και της πολιτιστικής 
ταυτότητας που το κάθε νησί διαθέτει, μπορεί να αποτελέσει τη 
βάση για το σχεδιασμό και την εφαρμογή καινοτόμων  
παρεμβάσεων σε μια σειρά από αναπτυξιακούς τομείς όπως η 
πρωτογενής παραγωγή, η μεταποίηση,  η απασχόληση, ο 
τουρισμός, η τεχνολογία, η υγεία, η ενέργεια και το περιβάλλον σε 
πιλοτική κλίμακα ως  προπομπός για την επέκταση της εφαρμογής 
τους στο σύνολο της Επικράτειας 

● Η Ελλάδα καλύπτει έκταση περίπου 131.000 τετραγωνικών 



χιλιομέτρων με το 20% αυτής να αντιστοιχεί στα περίπου 3.053 
νησιά της. Η ακτογραμμή της φτάνει περίπου τα 17.000 χλμ., και 
αντιστοιχεί στο 1/2 περίπου της συνολικής ακτογραμμής της 
Μεσογείου. Η παράκτια ζώνη 'φιλοξενεί' το 85% του πληθυσμού, το 
80% της βιομηχανίας, το 90% του τουρισμού, μεγάλο μέρος της 
γεωργίας και το σύνολο σχεδόν της αλιείας και των 
ιχθυοκαλλιεργειών. Η νησιωτικότητα λοιπόν είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένη με τη γαλάζια οικονομία.  

● Για το λόγο αυτό, η χάραξη στοχευμένων πολιτικών για τα νησιά 
κρίνεται ιδιαιτέρως σκόπιμη προκειμένου τα δομικά μειονεκτήματα 
να μετατραπούν σε αναπτυξιακές ευκαιρίες και ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα προς όφελος των νησιωτών με γνώμονα την 
ισόρροπη και δίκαιη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς  

● Οι πολιτικές αυτές οφείλουν να ασκούνται σε δυο επίπεδα: 

i. Σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο της εθνικής αναπτυξιακής 
στρατηγικής (2017-2021) για την παραγωγική ανασυγκρότηση 

ii. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε εναρμόνιση με τους στόχους της 
στρατηγικής “ΕΥΡΩΠΗ 2020”, μέρος της οποίας αποτελεί και η 
λεγόμενη Γαλάζια Ανάπτυξη (Blue Growth) 

II. Πρωτοβουλίες στο εσωτερικό 

● Η κυβέρνηση δια στόματος Πρωθυπουργού από τη Νίσυρο (13 Δεκ. 
2016) εξήγγειλε την υλοποίηση μιας δέσμης δράσεων για τα νησιά, 
αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η νησιωτική πολιτική κατέχει 
περίοπτη θέση στην κυβερνητική ατζέντα λαμβάνοντας σοβαρά 
υπόψη τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ρήτρα της νησιωτικότητας 

● Οι δράσεις αυτές αφορούν είτε σε αυτοτελείς ενέργειες ως 
αποκλειστική αρμοδιότητα του ΥΝΑΝΠ, είτε σε συνέργειες με τα 
υπόλοιπα Υπουργεία 

➔ Ποιες είναι αυτές; 

(1) Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, 
ενεργοποιούνται τα Δυο Ειδικά Αναπτυξιακά Προγράμματα Βορείου 
και Νοτίου Αιγαίου συνολικού ύψους €50 εκ. με ορίζοντα 
υλοποίησης το 2020 

-Χρηματοδοτούνται από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος 



Δημοσίων Επενδύσεων 

-Αφορά δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος, κατασκευής  
βασικών υποδομών, λιμενικών έργων, δράσεις αντιμετώπισης της 
λειψυδρίας αλλά και δράσεις ενίσχυσης της νησιωτικής 
επιχειρηματικότητας 

-Επιδιώκεται η μέγιστη δυνατή διαβούλευση με τους φορείς των 
τοπικών κοινωνιών μέσω της ενεργούς συμμετοχής τους στην 
ιεράρχηση των έργων σε σχέση με τις ανάγκες κάθε νησιού 

-Στόχος των δυο αυτών προγραμμάτων είναι: 

(1) Η ανακούφιση των τοπικών κοινωνικών στρωμάτων από τις 
επιπτώσεις: 

➢ της οικονομικής κρίσης (ανεργία, φτώχεια)  

➢ της όξυνσης του προσφυγικού 

(2) Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των νησιωτών μέσω της 
κατασκευής ενός δικτύου βασικών υποδομών 

-Οι δήμαρχοι ανταποκρίθηκαν με μεγάλη προθυμία σε αυτή την  
πρωτοβουλία υποβάλλοντας προτάσεις έργων με το μεγαλύτερο 
δυνατό βαθμό τεκμηρίωσης 

-Στην παρούσα στιγμή η όλη διαδικασία βρίσκεται στη φάση της 
προτεραιοποίησης των έργων ενώ τέλος του 2017 υπολογίζεται να 
προκηρυχθούν τα πρώτα έργα  

 

● Με πρωτοβουλία των ΜΟΔ – ΕΤΤΑ και τη συμμετοχή των 
Υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομίας & Ανάπτυξης, Μεταφορών & 
Υποδομών καθώς και του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής 
Πολιτικής δημιουργείται μηχανισμός υποστήριξης για το σχεδιασμό, 
την εκπόνηση μελετών,  την ωρίμανση και την υλοποίηση έργων σε 
35 μικρούς νησιωτικούς δήμους με μόνιμο πληθυσμό μέχρι 3100 
κατοίκους 

-Η αναγκαιότητα κατασκευής του μηχανισμού προκύπτει από την 
αδυναμία των νησιωτικών ΟΤΑ (Δήμων, Περιφερειών) να 
εκπονήσουν μελέτες, να προετοιμάσουν φακέλους, να υποβάλουν 
προτάσεις, να επιβλέψουν και να υλοποιήσουν έργα λόγω 



υποστελέχωσης ή και ανυπαρξία τεχνικών υπηρεσιών ιδίως στα 
μικρά νησιά 

-Στόχος της πρωτοβουλίας αποτελεί η κατάρτιση ενός Ειδικού 
Σχεδίου Δράσης που θα διευκολύνει το σχεδιασμό, την ωρίμανση 
και την υλοποίηση έργων του ΕΣΠΑ 2014-2020, προκειμένου να 
διασφαλιστούν οι βασικές υποδομές ανάπτυξης και  συγκράτησης 
του πληθυσμού στα μικρά νησιά 

-Αναμένεται σε πρώτη φάση η προκήρυξη έργων έργων/μελετών με 
σχετικά υψηλό βαθμό ωρίμανσης εκ των οποίων περίπου 15 
αφορούν κτιριακά έργα και 27 έργα ύδρευσης – αποχέτευσης – 
αφαλατώσεων 

● Πλαίσιο δράσεων για την αναμόρφωση του ακτοπλοϊκού δικτύου – 
Συνδυασμένες Μεταφορές - Υδατοδρόμια 

-Οι ακτοπλοϊκές μεταφορές αποτελούν δημόσιο αγαθό 

-Οι θάλασσες για τις νησιωτικές περιοχές είναι ότι οι δρόμοι για την 
ενδοχώρα  

-Η διασύνδεση των νησιών τόσο με την ηπειρωτική Ελλάδα όσο και 
μεταξύ τους αποτελεί κομβική προτεραιότητα του ΥΝΑΝΠ για τη χάραξη 
μιας συνεκτικής νησιωτικής πολιτικής 

-Οι δράσεις αυτές αφορούν: 

Α. Στη συγκρότηση δυο ομάδων εργασίας: 

 (1) για την αναδιάρθρωση του θεσμικού πλαισίου του 
ακτοπλοϊκού δικτύου η οποία θα αφορά τόσο  

i. στην ριζική αναθεώρηση του νόμου για τις ακτοπλοϊκές 
μεταφορές (Ν.2932/2011) έτσι ώστε να εξυπηρετείται το δημόσιο 
συμφέρον όσο και  

ii. στον επαναπροσδιορισμό του γενικού ενδεικτικού δικτύου 
μεταφορών έτσι ώστε αυτό να καταστεί περισσότερο δεσμευτικό 
και να αποκτήσει μεγαλύτερο βαθμό νομιμοποίησης  

iii. Στον επανασχεδιασμό του χάρτη ακτοπλοϊκών μεταφορών για 
τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας με παράλληλη μείωση του 
κόστους 

 (2) σύσταση συμβουλίου για τις συνδυασμένες μεταφορές, 



στις οποίες επιδιώκεται η συμμετοχή πλήθους τοπικών 
φορέων (ΟΤΑ, Επιμελητηριακοί σύλλογοι) ώστε να 
επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή αποτύπωση των 
μεταφορικών αναγκών κάθε νησιού. 

-Εδώ, έρχεται να προστεθεί και η πρωτοβουλία για τον 
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου  για την καθολική 
λειτουργία υδατοδρομίων στην Ελλάδα. Το συγκεκριμένο 
νομοσχέδιο έρχεται να συμβάλει και να συμπληρώσει στο ήδη 
υπάρχον δίκτυο επιβατικών μεταφορών με αεροπορικά και 
ακτοπλοϊκά δρομολόγια, στη νησιωτική κυρίως Επικράτεια 

-Δημιουργία  δικτύου υδατοδρομίων που θα λειτουργεί 
συμπληρωματικά στο δίκτυο συνδυασμένων μεταφορών με 
αεροπορικά και ακτοπλοϊκά δρομολόγια, που θα λειτουργήσουν 
για πρώτη φορά στο Αιγαίο, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
νησιών 

Β. Στη συνεργασία με επιστημονικούς φορείς (Πανεπιστήμια, 
Ερευνητικά Κέντρα) για τη μείωση του κόστους των 
θαλάσσιων επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών 
(μεταφορικό ισοδύναμο)  

-Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι είναι έτοιμο το θεσμικό 
πλαίσιο για τη σύσταση του ΕΡ.ΙΝ.ΝΗ.ΠΟ που θα λειτουργεί υπό 
την εποπτεία του ΥΝΑΝΠ και βασικό αντικείμενο του οποίου θα 
είναι η συλλογή και ανάλυση δεδομένων, η εκπόνηση 
ερευνών/μελετών προκειμένου να τεκμηριωθούν και να 
προωθηθούν κατάλληλα εξειδικευμένες αναπτυξιακές πολιτικές για 
τα νησιά τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

-Η βελτίωση της προσβασιμότητας μέσω του επανασχεδιασμού του 
ακτοπλοϊκού χάρτη θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο για την 
τοπική οικονομία και τον τουρισμό όσο και για τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής, αμβλύνοντας σε μεγάλο βαθμό την αίσθηση της 
απομόνωσης που βιώνουν οι νησιώτες 

● Αντιμετώπιση του προβλήματος λειψυδρίας των “άνυδρων” νησιών 
με την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης 

-Εξασφαλίζεται έτσι: 



i. η υδατική αυτονομία / επάρκεια των νησιών αυτών σε πόσιμο νερό 

ii. η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων καθώς το νερό 
αποτελεί απαραίτητο πόρο για την ανθρώπινη ζωή 

iii. το δημόσιο συμφέρον, καθώς επιτυγχάνεται σημαντική μείωση του 
κόστους για το δημόσιο, σε σχέση με τη μεταφορά νερού με υδροφόρα 
πλοία η οποία είναι κοστοβόρα 

-Ενδεικτικό της προσπάθειάς μας είναι το γεγονός ότι η υλοποίηση 
της εγκατάστασης - λειτουργίας των μ/α και προμήθειας πόσιμου 
νερού στην νήσο Πάτμο και τους Αρκιούς έχει υπογεγραμμένη 
σύμβαση με προθεσμία ολοκλήρωσης τον Μάϊο 2017 (με την οποία 
πετύχαμε μείωση του κόστους έως και 87% σε σχέση με την 
προηγούμενη), το δε ταχυδιυλιστήριο λειτουργεί ήδη ενώ για τα 
υπόλοιπα νησιά προβλέπεται δημοπράτηση & υλοποίηση των 
έργων υποδομής μέχρι  το Δεκ. 2017   

 

● Ψηφιακή Πολιτική (Δορυφορικό τηλεοπτικό φάσμα – Internet) 

-Με πρωτοβουλία των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής 
Πολιτικής, Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, υλοποιούνται δράσεις 
που στοχεύουν στην τεχνολογική αναβάθμιση των νησιωτικών 
περιφερειών και στην εξοικείωση των κατοίκων των νησιών με τις 
νέες ψηφιακές και δορυφορικές τεχνολογίες και οι οποίες αφορούν 
στην: 

(1) Εξ' ολοκλήρου επιχορήγηση του ποσού για την απόκτηση του 
απαραίτητου εξοπλισμού για την δορυφορική τηλεοπτική 
πρόσβαση σε σταθμούς ελεύθερης λήψεις σε περιοχές όπου το 
σήμα που εκπέμπει η Digea είναι ασθενές / προβληματικό 

(2) Παροχή δωρεάν κινητής Ευρυζωνικής σύνδεσης  (Internet) 
μέσω κάλυψης του κόστους απόκτησης του εξοπλισμού (usb – 
modem stick) καθώς και του παγίου κόστους της σύνδεσης 

-Ήδη από τις 16 Μαΐου η δράση για τη δορυφορική τηλεοπτική 
πρόσβαση έχει αρχίσει να υλοποιείται και στα νησιά, ενώ τέλος του μήνα 
– αρχές επόμενου θα ξεκινήσει η εφαρμογή της δράση για το internet 

-Επιτυγχάνεται έτσι για τους δικαιούχους πολίτες των νησιών αφενός η 
παροχή ίσων ευκαιριών ενημέρωσης και αφετέρου πρόσβασης στις 



σύγχρονες δορυφορικές - ψηφιακές τεχνολογίες  

 

● Θέματα Ενεργειακής Πολιτικής 

-Προγραμματίζεται σε συνδυασμό με το Υπ. Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας και με τη συμβολή των ΑΔΜΗΕ, ΡΑΕ, η εξασφάλιση 
ενεργειακής αυτάρκειας μη διασυνδεδεμένων νησιών μέσω ΑΠΕ 
και διασύνδεσης με κεντρικό δίκτυο ΣΕΗ.  

-Ο τρόπος της ηλεκτροδότησης των μη διασυνδεδεμένων νησιών 
επανεξετάζεται ταχύτητα με προοπτική καινοτόμων και 
εκτεταμένων διασυνδέσεων τους με το ηπειρωτικό σύστημα, 
λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί 
από τη Ρ.Α.Ε. 

- Ειδικότερα οι σχεδιαζόμενες δράσεις αφορούν στη: 

 (1) Διασύνδεση 42 νήσων μέσω ΔΕΔΗΕ/ΑΔΜΗΕ 

 (2) Εκκίνηση του Προγράμματος "Ενεργειακά νησιά" στα πλαίσια 
της Μαλτέζικης Προεδρίας και των ενεργειακών στόχων της 
στρατηγικής “ΕΥΡΩΠΗ 2020” 

-Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη των Κρατών-
Μελών, καθώς και η θεσμοθέτηση χρηματοδοτικών εργαλείων για 
την υποστήριξη της ανάπτυξης της ενέργειας στα νησιά. Σε σχέση 
με την ηπειρωτική χώρα, τα νησιά αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες 
δυσκολίες ως προς την προμήθεια ενέργειας και την ανάπτυξη των 
ΑΠΕ.  

-Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος, κρίσιμη είναι η συνεργασία 
μεταξύ των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών μέσω 
προγραμμάτων όπως το SMILEGOV (Smart Islands Governance), 
ενώ ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η προσχώρηση των νησιών στο 
λεγόμενο Σύμφωνο των Νησιών (The Isle Pact) το οποίο αποτελεί 
μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία με την οποία η οποία ενισχύει το 
ρόλο των νησιωτικών κοινοτήτων στην κινητοποίηση κατά της 
υπερθέρμανσης του πλανήτη 

 

● Πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του τομέα της Υγείας 



-Ο τομέας των υπηρεσιών υγείας πέρα από το θεμελιώδη σκοπό που 
υπηρετεί, δηλαδή την προστασία της ανθρώπινης ζωής, αποτελεί και ένα 
τομέα ξεκάθαρα αναπτυξιακό, ιδιαίτερα για τις νησιωτικές περιοχές οι 
οποίες υφίστανται την απομόνωση και την ερημοποίηση 

-Με τη συνδρομή του ΕΚΑΒ, προγραμματίζεται μέσα στον επόμενο χρόνο 
η προμήθεια υγειονομικά διαμορφωμένων πλωτών για τη διακομιδή 
ασθενών, προϋπολογισμού 1εκ. €, τα οποία θα καλύψουν τους 
νησιωτικούς πληθυσμούς των Κυκλάδων, των Δωδεκανήσων και της 
Νότιας Κρήτης 

-Συνεργασία γραφείων ΑΝΥΕΘΑ και ΥΦΥΝΑΝΠ για την αποστολή οπλιτών 
ιατρών με στόχο την κάλυψη υγειονομικών αναγκών των 
απομακρυσμένων νησιών 

-Στόχος των δράσεων είναι: 

(1) η παροχή ενός τουλάχιστον βασικού επιπέδου υπηρεσιών 
υγειονομικής περίθαλψης για τους μόνιμους κατοίκους των νησιών 
και 

(2) η επιτυχής αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών μέσω 
καλύτερης και συντομότερης διακομιδής ασθενών μειώνοντας τους 
χρόνους καθυστέρησης που μπορεί να είναι κρίσιμοι για την υγεία 
του ασθενή 

 

● Ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και Αγροτική 
Ανάπτυξη 

-Στα πλαίσια του ΠΑΑ 2014-2020 που έχει υποβληθεί προς έγκριση  
στην Ε.Ε και συγκεκριμένα στον προσδιορισμό του ύψους 
προϋπολογισμού των μέτρων που έχουν εκχωρηθεί στις 
Περιφέρειες λήφθηκε υπόψη η νησιωτικότητα με αναλογική 
μεταφορά του 2% των πόρων από τις υπόλοιπες Περιφέρειες, στις 
Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. 

Ειδικότερα οι χρηματοδοτούμενες δράσεις θα περιλαμβάνουν: 

➔ Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με διαδικασία bottom – up 
που προϋποθέτει τη συμμετοχή των Ομάδων Τοπικής Δράσης 
(διαβούλευση με τοπικούς φορείς) με βάση τις τοπικές συνθήκες 
και ανάγκες κάθε νησιού, στα πλαίσια του Προγράμματος CLLD – 



LEADER (Τομείς: αγροτουρισμός, βιοτεχνία, οικοτεχνία και 
διασύνδεση παραγωγικών τομέων, μεταποίηση, δημόσιες 
υποδομές, κλπ.),  

➔ Μέτρα/κίνητρα για νέους αγρότες των μικρών νησιωτικών 
περιοχών  

➔ Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων 

➔ Μέτρα/κίνητρα για μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις των 
μικρών νησιωτικών περιοχών  

➔ Μέτρα/κίνητρα για ενίσχυσης του εκσυγχρονισμού των 
Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων  

➔ Δράσεις πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων και υιοθέτησης 
συστημάτων ποιότητας  

-Αξιοποίηση των πόρων του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 σε τομείς όπως η 
αλιεία, οι ιχθυοκαλλιέργειες, η εμπορία / μεταποίηση, η Κοινή 
αλιευτική Πολιτική και η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική 

✓ Συγκεκριμένα, στις 18/4 αποφασίστηκε η ένταξη της πράξης  
«Μελέτη και ανάπτυξη ενιαίας ναυτιλιακής θυρίδας» στην 
Ενωσιακή Προτεραιότητα 6 «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ», του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & 
ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

✓ Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ (Ε.Τ.Θ.Α.) 

✓ Περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας εθνικής ενιαίας ναυτιλιακής 
θυρίδας, η οποία είναι ένα πληροφοριακό σύστημα όπου οι 
πλοίαρχοι των πλοίων ή οι ναυτικοί πράκτορες θα κοινοποιούν, 
πριν από τον κατάπλου σε ελληνικό λιμένα όλες τις απαιτούμενες 
πληροφορίες. 

 

III. Πρωτοβουλίες σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο 

 

● Η δημιουργία ενός κοινού πλαισίου νησιωτικής πολιτικής σε 
Ευρωπαϊκό Επίπεδο  



-Έχει στόχο, κατ' εφαρμογή του αρ.174 ΣΛΕΕ για ιδιαίτερη μέριμνα 
σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, να δημιουργήσει ένα 
ξεχωριστό πακέτο δράσεων για την αντιμετώπιση της 
νησιωτικότητας  

-Συγκεκριμένα, επιδιώκεται: 

  (1) Η ένταξη της ιδιαίτερης μέριμνας για την αντιμετώπιση της 
νησιωτικότητας στο κείμενο συμπερασμάτων της Μαλτέζικης 
προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ (Valletta Declaration) 

  (2) Η εισαγωγή της αναφοράς της νησιωτικότητας σε κείμενα 
συμπερασμάτων και εκθέσεις Συμβουλίου Υπουργών ΕΕ, 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Κοινοβουλίου που αναμένεται να 
εφαρμοστεί έως το τέλος της Μαλτέζικης Προεδρίας 

     (3) Η συγκρότηση ενός χρηματοδοτικού πακέτου καινοτόμων 
δράσεων για τα νησιά με σκοπό τις επενδύσεις σε τομείς αιχμής 
όπως:  

1. Η έξυπνη διακυβέρνηση, που θα περιλαμβάνει το συμμετοχικό 
στρατηγικό σχεδιασμό -με ευρεία συμμετοχή των ενδιαφερόμενων 
μερών- των πολιτικών που εφαρμόζονται σε τοπικό, περιφερειακό 
και εθνικό επίπεδο βάσει της ατζέντας για την Ευρώπη 2020.  

2. Η κυκλική οικονομία (Η επίτευξη της ισοπολιτείας στη νέα 
ψηφιακή εποχή) Η πρόσβαση των πολιτών στην ενιαία ψηφιακή 
αγορά με ταυτόχρονη αναβάθμιση των Τεχνολογιών Πληροφορίας 
και Επικοινωνιών.  

3. Η ανάπτυξη έξυπνων και βιώσιμων τεχνολογιών.  

4. Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας.  

5. Ο συντονισμός των δράσεων κατά της κλιματικής αλλαγής.  

6. Η ανάπτυξη ενός στρατηγικού πλαισίου για τη γαλάζια 
οικονομία.  

7. Η συνέργεια μεταξύ του δημόσιου τομέα, των επιχειρήσεων, της 
ακαδημαϊκής 

8. κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών.  

9. Η ανάπτυξη των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών. 



 

● Περιφερειακή Πολιτική – Πολιτική Συνοχής 

-Στις 5.4.2017, στη συνάντησή μου με την Ευρωπαία Επίτροπο 
Corina Cretu, συζητήθηκαν οι ιδιαίτερες πτυχές νησιωτικότητας 
που πλήττουν τη κοινωνική συνοχή   

-Η Επίτροπος δεσμεύτηκε για τη προώθηση υπηρεσιών one stop 
shop στα νησιά και για την στενότερη συνεργασία με την Ελληνική 
Κυβέρνηση και τις επιτροπές του Ε/Κ που εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα των νησιωτών ώστε να καταλήξουν σε μια κοινή θέση 
για τη νησιωτικότητα. 

-Εξέθεσα αναλυτικά το βαθμό στον οποίο οι ενδοπεριφερειακές 
ανισότητες έχουν ιδιαίτερα αρνητική επίπτωση στα νησιά 
(ερημοποίηση), ενώ τονίστηκε η αναγκαιότητα να ληφθούν υπόψη 
περισσότεροι αναπτυξιακοί δείκτες στην κατανομή των πόρων των 
διαρθρωτικών ταμείων όπως: 

■ ο δείκτης RCI (Regional Competitiveness Index) 

■ ο δείκτης HDI (Human Development Index) 

■ ο δείκτης SPI (Social Progress Index) 

■ δείκτες περιβαλλοντικής κατάστασης, TESI (δείκτης παροχής 
οικοσυστημικών υπηρεσιών), ποσοστά πράσινων υποδομών 

■ δείκτες ελκυστικότητας της οικονομίας και ειδικότερα: 

α) Δείκτης άμεσης επίπτωσης της νησιωτικότητας στην 
ελκυστικότητας με βάση την προσβασιμότητα και τις 
οικονομίες της αγοράς  

β) Δείκτης επίπτωσης στην ελκυστικότητα από την ύπαρξη 
υψηλής ποιότητας φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου 

γ) Δείκτης έμμεσης επίπτωσης της νησιωτικότητας στην 
ελκυστικότητα με βάση την ύπαρξη/απουσία άλλων μορφών 
κεφαλαίου, 

διότι το ΑΕΠ και μόνο είναι αποπροσανατολιστικό ως προς τη 
συμμετρική απεικόνιση των κοινωνικών ωφελειών από τις δράσεις 
του ΕΣΠΑ 



 

IV. Επίλογος 

-Είναι εξαιρετική πρωτοβουλία η διοργάνωση αυτού του συνεδρίου από 
το Παν. Πειραιώς καθώς τόσο η Νησιωτικότητα όσο και η Γαλάζια 
Οικονομία – έννοιες στενά συνδεδεμένες - βρίσκονται στο επίκεντρο των 
ευρωπαϊκών πολιτικών στην αναζήτηση κοινών τρόπων για την επίτευξη 
μιας βιώσιμης ανάπτυξης και ευημερίας 

-Είναι ανάγκη η έννοια της νησιωτικότητας να επαναπροσδιοριστεί κατά 
τρόπο τέτοιο ώστε να σηματοδοτεί τη μετατροπή των μειονεκτημάτων σε 
ευκαιρίες ανάπτυξης και καινοτομίας σε όλες τις διαστάσεις που 
αποτελούν την έννοια της Γαλάζιας Οικονομίας 

-Είναι εξίσου σημαντική η συμμετοχή όλων των φορέων των νησιών, οι 
προτάσεις και απόψεις των οποίων αποτελούν μεγάλη συνδρομή στην 
προσπάθεια που κάνει η Κυβέρνηση για μια ολοκληρωμένη νησιωτική 
πολιτική σε όλα τα επίπεδα  

-Η εμπλοκή όλων των φορέων στα πλαίσια της διαβούλευσης μέσω της 
συναίνεσης και του διαλόγου με την τοπική κοινωνία είναι αυτή που σε 
μεγάλο βαθμό θα κρίνει και την επιτυχία αυτής της πολιτικής  

-ο Οδικός Χάρτης μας σχεδιάστηκε για να μετατραπεί η νησιωτικότητα 
από αδυναμία ανάπτυξης σε ευκαιρία προόδου, η συστηματική μελέτη 
των χαρακτηριστικών της νησιωτικότητας θα μας αποκαλύψει πως εαν 
τα νησιά μας περιβληθούν με τις πολιτικές εκείνες που συγκρατούν τη 
κοινωνική και οικονομική συνοχή τότε θα αναδειχθεί ένα νέο 
αναπτυξιακό μοντέλο βασισμένο στο ανοικτό πνεύμα, την ευστροφία και 
τη δημιουργικότητα των νησιωτών. Το μοντέλο αυτό αποτελεί τη πυξίδα 
μας για τον 21ο αιώνα. 

-Είναι άλλωστε εθνική μας προτεραιότητα η Χώρα να επενδύσει στους 
τομείς της γαλάζιας ανάπτυξης και να παραδώσει στις επόμενες γενιές 
μια οικονομία δίκαιη και βιώσιμη. 

-Η ανάπτυξη είναι ο δρόμος, η συνεργασία ο τρόπος και η βελτίωση του 
επιπέδου ζωής των νησιωτών ο στόχος. 

 

 

 



 


