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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΔΕΛΤΙΟ  Nο52                                                            Newsletter 

Γενικού Ενδιαφέροντος                                                                                            21.03.2017 

  
Ρόδος, Τρίτη 21.03.2017 

 
Ημερίδα για το Ειδικό Πρόγραμμα Δράσης για την ενίσχυση των Δήμων σε Μικρά Νησιά 

 
Στις 17/3 η ΕΕΤΑΑ (Υπουργείο Εσωτερικών) και η ΜΟΔ (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης) 

διοργάνωσαν συνάντηση ενημέρωσης των δημάρχων των μικρών νησιών για την πρωτοβουλία που 

αναλαμβάνουν προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη υλοποίηση έργων στους δήμους τους, οι οποίοι 

συχνά δεν διαθέτουν το απαραίτητο προσωπικό για να οργανώσουν τις απαιτούμενες διαδικασίες. 

 

Τις εργασίες άνοιξε ο πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος, ενώ από την πλευρά της 

ΚΕΔΕ χαιρέτισε ο δήμαρχος Μήλου κ. Δαμουλάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στα προβλήματα 

υποστελέχωσης των νησιωτικών δήμων. 

 

Ο πρόεδρος της ΜΟΔ κ. Παναγιώτης Πάντος παρουσίασε τη λειτουργία της «Μονάδας για την 

Υλοποίηση Έργων σε Δήμους Μικρών Νησιών» , που θα αποτελεί  έναν ισχυρό και ευέλικτο μηχανισμό 

ο οποίος  θα τρέχει τα έργα σε όλη τη διάρκεια ζωής τους, από τον σχεδιασμό και την ωρίμανση μέχρι τη 

διασφάλιση της χρηματοδότησής τους, τη δημοπράτηση και την επίβλεψη της κατασκευής τους. Για τον 

καλύτερο συντονισμό μάλιστα θα υπάρχει συγκεκριμένο στέλεχος της ΜΟΔ που θα συνεργάζεται 

σταθερά με κάθε δήμο, ώστε να λειτουργεί ως επισπεύδων για όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται. 

 

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ κ. Θόδωρος Γκοτσόπουλος, από την πλευρά του, τόνισε ότι οι 

δήμοι «δεν επιβαρύνονται με πρόσθετο κόστος ή διοικητικό βάρος, ενώ επίσης διατηρούν την κυριότητα 

των έργων σε όλη τη διάρκεια της υλοποίησής τους και έχουν πλήρη ενημέρωση για αυτά». 

 

Ακολούθησε διάλογος με τους δημάρχους για την πρακτική λειτουργία της Μονάδας, ενώ στη συνέχεια 

τα στελέχη της ΜΟΔ και της ΕΕΤΑΑ πραγματοποίησαν συναντήσεις με όλους τους παρευρισκόμενους 

δημάρχους, προκειμένου να υπάρξει μια πρώτη καταγραφή των πόρων και των προγραμματιζόμενων 

έργων κάθε νησιού. 

 

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν και χαιρέτησαν  ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Σκουρλέτης, ο Υφυπουργός 

Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Σαντορινιός, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ 

του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης κ. Κορκολής και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου 

Μεταφορών και Υποδομών κ. Δέδες (φορείς του οποίου θα αναλάβουν τη δημοπράτηση των έργων). 
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Χαιρετισμός Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ 

στην ημερίδα ΜΟΔ και ΕΕΤΑΑ 
για το Πρόγραμμα Υποστήριξης Μικρών Νησιών 

 

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Παναγιώτης Κορκολής, απεύθυνε σήμερα 

χαιρετισμό στην ημερίδα της ΜΟΔ και της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης 

(ΕΕΤΑΑ) με θέμα το Πρόγραμμα Υποστήριξης Μικρών Νησιών. 

 

Το Πρόγραμμα Υποστήριξης Μικρών Νησιών αποτελεί μία κοινή πρωτοβουλία του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Υποδομών και του 

Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για τη στήριξη μικρών νησιωτικών δήμων στον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων. Δημιουργείται ένας ισχυρός και ευέλικτος μηχανισμός, 

στελεχωμένος από εξειδικευμένο προσωπικό του Υπουργείου Οικονομίας και της ΜΟΔ που θα μπορεί 

να προγραμματίζει έργα εκ μέρους των μικρών νησιών, να διασφαλίζει τη χρηματοδότηση τους και να 

επιβλέπει την κατασκευή τους. Ο μηχανισμός βασίζεται στην ισότιμη συνεργασία των δήμων με τα 

Υπουργεία και θα λειτουργήσει άμεσα, χωρίς κόστος ή πρόσθετη γραφειοκρατία για τα νησιά. 

 

Όπως δήλωσε ο κ. Κορκολής: «Μέσα από το Πρόγραμμα Υποστήριξης Μικρών Νησιών παρέχουμε σε 

μικρούς νησιωτικούς δήμους, που δεν διαθέτουν τους πόρους και το αναγκαίο τεχνικό προσωπικό, τη 

δυνατότητα να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν σημαντικά αναπτυξιακά έργα και έργα υποδομής. Το 

εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό του Υπουργείου Οικονομίας και της ΜΟΔ θα προσφέρει στους 

δήμους στήριξη σε κάθε στάδιο υλοποίησης των έργων – από τον προγραμματισμό μέχρι την 

κατασκευή. Το Πρόγραμμα έρχεται σε συνέχεια των Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων για τα νησιά 

του Βορείου και του Νοτίου Αιγαίου που ενεργοποίησε πρόσφατα το Υπουργείο Οικονομίας και 

Ανάπτυξης και τα οποία απαντούν στις ιδιαίτερες ανάγκες των νησιών. Με επιπλέον χρηματοδότηση και 

ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη ενισχύουμε αποφασιστικά τα νησιά μας, ώστε να εκμεταλλευτούν 

πλήρως τις αναπτυξιακές τους δυνατότητες». 

 

 

Για την ΑΝ.ΔΩ Α.Ε 

  

Τμήμα Τεχνικής Στήριξης ΟΤΑ 

Τηλ. 2241075323 (εσωτ. 30) 

 


