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Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές,

Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη, 

Αξιότιμη κυρία Αντιπεριφερειάρχη, 

Αγαπητοί συνάδελφοι Δήμαρχοι,

Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, 

Αξιότιμε κ. Πρύτανη, 

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, 

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, 

Καλωσήρθατε στον Πειραιά. Καλωσήρθατε στον ιστορικό χώρο του

Ιστιοπλοϊκού.  

Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων

Περιφερειακής  Ενότητας  Νήσων  Αττικής,  αλλά  και  για  εμένα

προσωπικά,  η  παρουσία  σας  στην  σημερινή  μας  επετειακή

εκδήλωση.  

Το  2016  οι  8  Δήμαρχοι  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Νήσων

Αττικής  και  ο  τότε  Αντιπεριφερειάρχης  κ.  Παναγιώτης

Χατζηπέρος,  συνεργαζόμενοι  με  την  Αναπτυξιακή  Εταιρεία

Πάρνωνα  και  άλλους  τοπικούς  φορείς,  δημιούργησαν  το  πρώτο

εργαλείο  υποστήριξης  για  το  αναπτυξιακό  έργο  της  νησιωτικής

ζώνης της Αττικής, με πρώτο Πρόεδρο τον τότε Δήμαρχο Αίγινας,

κ. Δημήτρη Μούρτζη. 
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Η δημιουργία του Δικτύου, αποτέλεσε μια πρωτοβουλία με όραμα

και απτό επιχειρησιακό αποτέλεσμα, η οποία διασφαλίζει τη συνεχή

διάχυση της πληροφορίας και της τεχνογνωσίας των ευρωπαϊκών

χρηματοδοτικών  προγραμμάτων  και  εργαλείων,  ενώ

ανταποκρίνεται  στις  εξελίξεις  που  διαδραματίζονται,  σε  τοπικό,

περιφερειακό αλλά και εθνικό επίπεδο. 

Με  αυτό  το  τρόπο,  το  Δίκτυο  Νήσων  Αττικής,  στα  πρώτα  του

βήματα ως Ομάδα Τοπικής Δράσης, ξεκίνησε με την υλοποίηση του

προγράμματος  LEADER/CLLD  2014-2020:  «Πολιτισμός &Πολιτισμός  &

Περιβάλλον  ΕΝ  ΠΛΩ», με σκοπό την εξυπηρέτηση της τοπικής»,  με  σκοπό  την  εξυπηρέτηση  της  τοπικής

στρατηγικής. 

Μιας  στρατηγικής,  η  οποία  βασίζεται  σε  σημαντικά  έργα  και

παρεμβάσεις δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα, που υλοποιούν οι

Δήμοι,  φορείς  των  Δήμων,  συλλογικοί  φορείς  αλιευτικού,

πολιτιστικού  και  περιβαλλοντικού  χαρακτήρα,  επιχειρηματίες,

αλιείς  και  άλλες  οικονομικές  οντότητες  που  επενδύουν  και

δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης. 

Το  Δίκτυο  παρότι  ακόμη  διανύει  την  παιδική  του  ηλικία,   σε

σύντομο  διάστημα  πέτυχε  κατόπιν  υποβολής  του  σχεδίου  της

Τοπικής  Στρατηγικής  με  τίτλο:  «Πολιτισμός &Πολιτισμός  &  Περιβάλλον  ΕΝ
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ΠΛΩ», με σκοπό την εξυπηρέτηση της τοπικής»  στο  Υπουργείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης,  χρηματοδότηση

συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους 7.400.000,00€. 

Επιπλέον,  μέσω  των  υπερδεσμεύσεων  που  εγκρίθηκαν  από  το

Υπουργείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  τον  Γενικό  Γραμματέα

Ενωσιακών  Πόρων  &  Υποδομών  κ.  Δημήτρη  Παπαγιαννίδη,  έχει

πλέον δημιουργηθεί ένα σύνολο δημόσιας δαπάνης ύψους 9,3 εκατ.

Ευρώ. 

Κατά  την  τρέχουσα  προγραμματική  περίοδο  (2014-2020)  το

Δίκτυο,  έχει  προκηρύξει  μια  πρόσκληση  δημοσίων  παρεμβάσεων

συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 2,3 εκατ. Ευρώ στην

οποία υποβλήθηκαν 37 αιτήσεις στήριξης και έχουν ήδη ενταχθεί

και υλοποιούνται 24 δημόσιες παρεμβάσεις, 7 σε έργα ΟΤΑ και 17

σε συλλογικούς φορείς.  

Επιπροσθέτως,  το  Δίκτυο  έχει  προκηρύξει  δύο  προσκλήσεις

ιδιωτικών επενδύσεων, οι οποίες μέσω των υπερδεσμεύσεων έχουν

αγγίξει το ποσό των 4,3 εκατ. Ευρώ, συνολικής δημόσιας δαπάνης. 

Η  1η Πρόσκληση ιδιωτικών επενδύσεων ενεργοποιήθηκε για

την  υποβολή  αιτήσεων  στήριξης  στις  20/03/2019  και  με  την

ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  υποβολής  αιτήσεων,  εγκρίθηκαν

τριάντα τρεις (33) αιτήσεις, οι οποίες βρίσκονται στη διαδικασία

της υλοποίησης και πληρωμών των δικαιούχων.  
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Στη  2η  Πρόσκληση  ιδιωτικών  επενδύσεων,  η  οποία  αφορά

Επιμορφωτικά  σεμινάρια,  εντάχθηκαν  2  πράξεις,  συνολικής

δημόσιας δαπάνης, 29 χιλιάδων Ευρώ.    

Επιπλέον το Δίκτυο Νήσων Αττικής προκήρυξε την 1η Πρόσκληση

Δημοσίων  Επενδύσεων  για  την  αειφόρο  ανάπτυξη  των

αλιευτικών περιοχών της ΠΕ Νήσων, στην οποία εντάχθηκαν 16

πράξεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 1,2 εκατ. Ευρώ. 

Τέλος, από τις 8 Οκτωβρίου, έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής

προτάσεων,  στο  πλαίσιο  της  1ης  Πρόσκλησης  Ιδιωτικών

Επενδύσεων  για  την  Αειφόρο  Ανάπτυξη  των  Αλιευτικών

Περιοχών και θα διαρκέσει έως τις 13 Δεκεμβρίου 2021, με το

ενδιαφέρον των δυνητικών δικαιούχων να είναι ιδιαιτέρως υψηλό.

Είναι προφανές από όλα τα παραπάνω, ότι μέσα σε αυτά τα πέντε

χρόνια  ζωής,  το  Δίκτυο  έχει  κατορθώσει  να  αναδειχθεί  στον

σημαντικότερο διαδημοτικό θεσμό της ευρύτερης περιοχής, τόσο

μέσω της επιτυχούς υλοποίησης του προγράμματος LEADER/CLLD,

αλλά και μέσω της καθοριστικής συμβολής του στην υποστήριξη

των  Δήμων  με  τεχνικές  υπηρεσίες,  ώστε  να  μπορέσουν  να

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καιρών. 

Μέσω  της  ενταγμένης  πράξης  «Δράσεις  Ωρίμανσης  Έργων

Δήμων  Π.Ε.  Νήσων  Αττικής» στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα

«Πολιτισμός &Αττική»  2014-2020,  στην  οποία  εντάχθηκαν  αρχικά  πέντε  (5)
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υποέργα,  εκπονήθηκαν  μελέτες  για  Κτιριακά  και  Λιμενικά  έργα,

Αναπλάσεις, Υπηρεσίες αλλά και Προμήθειες.

Τον  Δεκέμβριο  του  2020,  με  τη  συμπαράσταση  και  αρωγή  του

Περιφερειάρχη  Αττικής  κ.  Γιώργου  Πατούλη  και  της

Αντιπεριφερειάρχη Νήσων κας. Βάσως Θεοδωρακοπούλου Μπόγρη

και λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των ήδη υλοποιημένων

ενεργειών, προστέθηκαν ακόμη 5 υποέργα, τα οποία στηρίζουν τη

στρατηγική  της  αναπτυξιακής  διαδικασίας,  συμπληρώνουν  τον

σχεδιασμό,  ικανοποιούν  τοπικές  ανάγκες  της  ευρείας  αυτής

διοικητικής μονάδας των 8 φορέων αυτοδιοίκησης που συγκροτούν

την  Π.Ε.  Νήσων  Αττικής  και  δημιουργούν  εργαλεία

μακροπρόθεσμου  σχεδιασμού  υποστήριξης  της  οικονομίας  στην

αναπτυξιακή  διαδικασία.  Στο  σημείο  αυτό  είναι  κρίσιμο  να

αναφέρω  ότι  από  τα  αδιάθετα  του  ΠΕΠ  της  τρέχουσας

προγραμματικής περιόδου, είναι κρίσιμο – κ. Περιφερειάρχα – να

δοθεί ακόμα μία τεχνική βοήθεια προς τα νησιά της Αττικής, για

την ωρίμανση σημαντικών έργων υποδομής, που οι 8 Δήμοι έχουμε

στον προγραμματισμό μας. 

Ένα εκ των σημαντικότερων έργων, το οποίο θα έχουμε την χαρά

να  παρουσιάσουμε  κατά  τη  διάρκεια  της  σημερινής  εκδήλωσης,

είναι η εκπόνηση του  Στρατηγικού Αναπτυξιακού Σχεδιασμού

της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής,  ο  οποίος  έχω

την  πεποίθηση  ότι  θα  αποτελέσει  ένα  πολύ  χρήσιμο  εργαλείο
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ανάπτυξης για τους Δήμους, την τοπική κοινωνία και εν γένει την

Περιφέρεια Αττικής.     

Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε εξάλλου, ότι οι στρατηγικοί στόχοι του

προς ανάπτυξη Στρατηγικού Προγράμματος είναι συναφείς με τις

εθνικές και ευρωπαϊκές κατευθύνσεις, αλλά και με τους Στόχους

Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε.

Το Δίκτυο, όμως, έχει ανοίξει τα φτερά του και πέρα από τα στενά

πλαίσια  της  περιοχής  παρέμβασης  του,  μέσω  των  διακρατικών

σχεδίων συνεργασίας στα οποία συμμετέχει ενεργά.

Χαρακτηριστικό  παράδειγμα,  αποτελεί  η  εκπαιδευτική  διημερίδα

που πραγματοποιήθηκε πριν δύο εβδομάδες στον Πόρο, στο πλαίσιο

του Διακρατικού Σχεδίου  «Smart Village Leader Network»» με

την  συμμετοχή  ομάδων  τοπικής  δράσης  από  τη  Λετονία  και  τη

Φινλανδία.   

Επιπλέον οι Δήμοι των νησιών, όπως π.χ. ο Πόρος και τα Κύθηρα,

ανέθεσαν στο Δίκτυο την υλοποίηση των προτάσεών τους για την

ωρίμανση  σημαντικών  έργων,  μέσω  της  πρόσκλησης  ΑΤ09  του

Προγράμματος  «Πολιτισμός &ΑΝΤΩ», με σκοπό την εξυπηρέτηση της τοπικήςΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»,  ενώ ειδικά ο  Δήμος Πόρου

έχει  αποφασίσει  την  αξιοποίηση  του  Νόμου  4674/2020

προκειμένου  να  αναλάβει  το  Δίκτυο  Δήμων,  ως  φορέας  τοπικής

αυτοδιοίκησης υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, τα καθήκοντα της

τεχνικής υπηρεσίας και της υπηρεσίας δόμησης. Στο σημείο αυτό
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θέλω ειδικότερα να  σταθώ στο  Νόμο 4674/2020  που  απετέλεσε

πολιτικό τέκνο της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΣ –

των  κ.κ.  Τάκη  Θεοδωρικάκου  και  Θοδωρή  Λιβάνιου  –  και

υποστηρίζεται  φυσικά και  από τη σημερινή ηγεσία,  τον κ.  Μάκη

Βορίδη και τον κ.  Στέλιο Πέτσα. Ο Νόμος αυτός ξεκαθαρίζει  το

πλαίσιο  λειτουργίας  των  Δικτύων  Δήμων,  δημιουργεί  τους

Αναπτυξιακούς  Οργανισμούς  και  αποτυπώνει  με  σαφήνεια  τα

εργαλεία  που  έχουν  πλέον  οι  Δήμοι  στη  διάθεσή  τους  για  την

σύντμηση  των  χρόνων  εκπόνησης  μελετών  και  ωρίμανσης  των

έργων  τους,  που  αν  αφεθούν  στην  συνήθη  διαδικασία  σπανίως

ολοκληρώνονται  οδηγώντας  την  πολυπόθητη  απορρόφηση  των

κοινοτικών και εθνικών πόρων στα βράχια. Αξιοποιούμε λοιπόν το

Νόμο  4674,  ενεργώντας  πάντα  με  διαφάνεια  και  νομιμότητα,

παρέχοντας  στους  Δήμους  μέλη  του  Δικτύου  μας  αξιόπιστες

τεχνικές  υπηρεσίες,  με  αποτέλεσμα τα σημαντικά  τους  έργα να

ωριμάζουν σε χρόνο σύντομο και χωρίς ανούσιες γραφειοκρατικές

καθυστερήσεις.  

Με  γνώμονα  το  μέλλον  και  με  δεδομένη  την  ενεργή  διαδικασία

συμμετοχής  του  Δικτύου  στην  διαβούλευση  για  τη  νέα

προγραμματική  περίοδο  2021  –  2027,  που  το  Υπουργείο

Ανάπτυξης, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και η Περιφέρεια

Αττικής,  οργανώνουν και  βρίσκεται  σε  εξέλιξη,  στόχος είναι  να

δοθεί έμφαση στη νησιωτική θαλάσσια ανάπτυξη της περιοχής των

Νήσων  Αττικής.  Αυτό  εξάλλου  φάνηκε  και  στην  προχθεσινή
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ενημέρωση που έκανε η Περιφέρεια αναφορικά με τους άξονες του

νέου  ΠΕΠ,  όπου  στον  Στόχο  Πολιτικής  5,  τα  νησιά  θα  έχουν

πρωταγωνιστικό ρόλο. 

Και  κάπου εδώ –  αγαπητέ  κ.  Υπουργέ –  θα πρέπει  το  Δίκτυο να

αξιοποιήσει μαζί με τους Δήμους και το  πρόγραμμα ΝΕΑΡΧΟΣ,

του Υπουργείου Ναυτιλίας, ζήτημα στο οποίο θα χρειαστούμε και

την δική σας υποστήριξη. 

Τέλος, το Δίκτυο θα συνεργαστεί με το νέο Αναπτυξιακό Οργανισμό

της Περιφέρειας Αττικής, τη «Νέα Μητροπολιτική Αττική», τα

στελέχη του οποίου σήμερα μας τιμούν με την παρουσία τους, στο

πλαίσιο  υλοποίησης της  ΟΧΕ Νήσων,  επί  τη βάσει  της θετικής

ανταλλαγής  απόψεων  που  έχουμε  ήδη  πραγματοποιήσει  και

σύντομα  θα  ολοκληρωθεί  προκειμένου  να  παρουσιαστεί  στον  κ.

Περιφερειάρχη.    

Κυρίες  και  κύριοι,  σήμερα  γιορτάζουμε  το  παρελθόν  μας,  αλλά

ταυτόχρονα ατενίζουμε  με  αισιοδοξία  και  ελπίδα  το  μέλλον.  Το

ταξίδι του Δικτύου στα Νησιά της Αττικής ξεκίνησε και το μόνο

βέβαιο  είναι  πως  τα  επόμενα  χρόνια  αναμένεται  να  είναι

ιδιαιτέρως συναρπαστικά.

Σας ευχαριστώ πολύ όλες και όλους για την αποψινή παρουσία σας.


