
Με  πολύ  χαρά  παρευρίσκομαι  σήμερα  και  χαιρετίζω  την  κεντρική  επετειακή
εκδήλωση για τα πέντε χρόνια του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής.
Όπως έχω τονίσει  πολλές  φορές,  οι  8 Δήμοι  της ΠΕ Νήσων Αττικής,  βρίσκονται
διαρκώς στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και της πολιτικής μας, με έργα και πράξεις
ουσίας. 

Το  2016,  οι  8  αυτοί  Δήμοι,  αποφάσισαν  να  ενώσουν  τις  δυνάμεις  τους  και  να
αξιώσουν  το  μερίδιο  που  δίκαια  τους  αναλογεί  από  τους  εθνικούς  και  τους
ευρωπαϊκούς πόρους. Συνέστησαν το Δίκτυο αυτό, έχοντας ως όραμα και στόχο την
διεκδίκηση σημαντικών  έργων,  αλλά κυρίως  την γρήγορη και  ευέλικτη  ωρίμανσή
τους. Και στο σημείο αυτό θέλω ιδιαίτερα να σταθώ στην ανάγκη να ενισχυθούν οι
Δήμοι, αλλά και οι Περιφέρειες, ακόμα περισσότερο προκειμένου να μελετούν και να
ωριμάζουν τα έργα τους με  χρόνο γρήγορο,  με τρόπο ευέλικτο  αλλά με απόλυτη
διαφάνεια  και  νομιμότητα.  Έτσι,  δεν  μπορώ  παρά  να  συγχαρώ  την  παρούσα
Κυβέρνηση  γιατί  με  το  Νόμο  4674/2020  έδωσε  στην  Αυτοδιοίκηση  πρώτου  και
δεύτερου βαθμού σημαντικά αναπτυξιακά εργαλεία αλλά και τη θεσμική δυνατότητα
να ενεργούν γρήγορα και ευέλικτα με στόχο την υλοποίηση των αναπτυξιακών τους
προγραμμάτων. 

Η υλοποίηση του προγράμματος LEADER και του προγράμματος ΑΛΙΕΙΑ, στους 8
Δήμους  της  ΠΕ  Νήσων,  μέσω  του  Δικτύου,  με  δεσμευμένους  πόρους  δημόσιας
δαπάνης σχεδόν 9 εκατομμυρίων ευρώ, είναι πολύ σημαντική. Εκτελούνται μέσω της
χρηματοδότησης  αυτής  τόσο  δημόσια  έργα  των  8  Δήμων,  όσο  και  ιδιωτικές
επενδύσεις.  Και  αντιλαμβανόμαστε  όλοι  πόσο  σημαντικό  είναι  να  ενισχύονται  οι
ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι επαγγελματίες και οι επιτηδευματίες,  μέσα στην κρίσιμη
περίοδο που διανύουμε. 

Κλείνοντας,  θέλω  να  συγχαρώ  τους  8  Δημάρχους,  με  τους  οποίους  άλλωστε
συνεργάζομαι  στενά,  τον  Δήμαρχο  Κυθήρων  –  με  τον  οποίο  γνωρίζομαι  και
συνεργάζομαι για σχεδόν 15 χρόνια – που ως πρόεδρος του Δικτύου,  εμπνέει  και
καθοδηγεί αυτήν την εξαιρετική συνεργασία και προσπάθεια, αλλά και τις υπηρεσίες
της Περιφέρειας στον Πειραιά, που ενισχύουν κάθε προσπάθεια των Δήμων. 

Είμαι  σίγουρος ότι το Δίκτυο Νήσων Αττικής, θα συνεχίσει  την αναπτυξιακή του
πορεία και στην επόμενη προγραμματική περίοδο, μέσα στην οποία οι προκλήσεις για
την αυτοδιοίκηση θα είναι πολλές. 

Η Περιφέρεια θα συνεχίσει να σας στηρίζει τόσο μέσα από την Τεχνική Βοήθεια του
ΠΕΠ, όσο και θεσμικά αλλά και διοικητικά με τις υπηρεσίες της στον Πειραιά και
φυσικά με την καθημερινή αγωνία της Αντιπεριφερειάρχη Νήσων κας. Μπόγρη, που
εργάζεται συστηματικά για τους 8 Δήμους αρμοδιότητάς της. 

Σας ευχαριστώ. 


