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Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020                                                                

ΩΣ ΕΡΕΙΣΜΑ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

1. Η «Ευρώπη 2020», η Γαλάζια Ανάπτυξη και η πολιτική της 

Εδαφικής και Κοινωνικής Συνοχής 

 

Η «Ευρώπη 2020»
1
 ως μία αναπτυξιακή στρατηγική σε μία συνεχώς μεταβαλλόμενη 

ΕΕ, θέτει ως στόχο μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς περιορισμούς οικονομία, όπου 

τα Κ-Μ επιδιώκουν υψηλά επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής 

συνοχής μέσω πέντε (5) στόχων –για την απασχόληση, την καινοτομία, την 

εκπαίδευση, την κοινωνική ένταξη και το κλίμα/ενέργεια–. 

Ειδικότερα η "Γαλάζια Ανάπτυξη"
2
 ως μία μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη 

στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης του θαλάσσιου και ναυτιλιακού τομέα, αποτελεί τη 

συμβολή της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής
3
 στην επίτευξη των στόχων 

για την Στρατηγική "Ευρώπη 2020". 

Κατά συνέπεια των παραπάνω, η εφαρμογή μίας πολιτικής Οικονομικής, Εδαφικής 

και Κοινωνικής Συνοχής
4
 αποτελεί μία “γέφυρα” πολιτικής, κλειδί για τις 

επενδύσεις της ΕΕ, προκειμένου να έρθει η πολυπόθητη βιώσιμη ανάπτυξη και η 

βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών σε όλες τις περιφέρειες της. Εστιάζει 

στην αλληλεγγύη, στη σύγκλιση των Περιφερειών μεταξύ τους, στη μείωση των 

αναπτυξιακών ανισοτήτων και γενικότερα των οικονομικών, κοινωνικών και 

εδαφικών διαφορών τους. 

                                                 
1 COM (2010) 2020, Ανακοίνωση της Επιτροπής, Ευρώπη 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξη, 3.3.2010. 

2 COM (2012) 494, Ανακοίνωση της Επιτροπής, Γαλάζια Ανάπτυξη, ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη στους 

τομείς της θάλασσας και της ναυτιλίας, 13.9.2012. 

3 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση 

προγράμματος στήριξης της περαιτέρω ανάπτυξης μίας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής, 30.11.2011. 

4 Άρθρα 174 έως 178 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). 



 

  
4 

 
  

Στα τρία νεότερα στοιχεία της πολιτικής συνοχής της ΕΕ συμπεριλαμβάνονται: α) οι 

Στρατηγικές Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση
5
, β) η 

ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη χωρική και αστική ανάπτυξη (Βιώσιμη Αστική 

Ανάπτυξη-ΒΑΑ, Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις-ΟΧΕ, Τοπική Ανάπτυξη με 

Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων-ΤΑΠΤοΚ), καθώς και γ) η στρατηγική για την 

Μακροπεριφέρεια Αδριατικής – Ιονίου (EUSAIR). 

Στη Συνθήκη της Λισαβόνας (Άρθρο 174) παράλληλα, προστίθεται μία ακόμα 

πτυχή στη συνοχή, αναφερόμενη στην «οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή», 

δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε περιοχές που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα 

φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα, όπως είναι κατά κύριο λόγο οι νησιωτικές 

περιοχές.  

Παρά τις τεράστιες προσδοκίες που δημιουργήθηκαν για τη νησιωτικότητα
6
 με τις 

παραπάνω πολιτικές γραμμές της ΕΕ, ελάχιστα έχουν μετουσιωθεί σε διακριτές 

πράξεις και έργα που ως στόχο θα είχαν την άρση της γεωγραφικής και κοινωνικής 

απομόνωσης των νησιωτικών πληθυσμών
7
. 

 

2.  Ο όρος της Νησιωτικότητας 

 

Η νησιωτικότητα αποτελεί μία διατομεακή και πολυτομεακή προσέγγιση που απαιτεί 

την άδραξη όσων διαθέσιμων εργαλείων και αναπτυξιακών ευκαιριών μπορούν να 

συνδράμουν στην εφαρμογή και παρακολούθηση των πολιτικών ισονομίας και 

ισοκρατίας απέναντι στην Κοινωνία των Πολιτών. Αποτελεί επίσης μία εστιασμένη 

πρόκληση σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που άπτονται της γεωγραφικής ασυνέχειας 

                                                 
5http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/smart_specialisation/smart_ris3_2012.pdf. 

6 Γ. Σπιλάνης, Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης, 

http://www.aegean.gr/lid/internet/elliniki_ekdosi/Dimosieuseis/Politiki-Nision.htm 

7  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την ειδική κατάσταση των 

νησιών (2015/3014(RSP)). 
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και της απομόνωσης των πληθυσμών και των σημερινών και μελλοντικών συνεπειών 

τους στην Ευρωπαϊκή Γαλάζια Οικονομία
8
.  

Η νησιωτικότητα προκρίνει δε, νέα δεδομένα στη σημερινή μακροοικονομία και 

προτρέπει την αναζήτηση νέων προσαρμοσμένων μοντέλων χρηματοδότησης και 

εναλλακτικών επιχειρηματικών μεθοδολογιών που δύναται να οδηγήσουν στην 

βιώσιμη ανάπτυξη. 

Η τρέχουσα ευρωπαϊκή πολιτική οπτική κατατάσσει το σύνολο των νησιών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διάφορες κατηγορίες που μπορεί να εκληφθεί ως μειονεξία ή 

αξιοποιήσιμη ιδιαιτερότητα, αντιμετωπίζοντας τα χαρακτηριστικά των νησιών ως 

ειδικές ανάγκες ή ειδικές ικανότητες αντίστοιχα. Πρόσφατα, σε Σεμινάριο του 

Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) - ESPON EGTC 
9
, όπου 

προσκλήθηκαν φορείς χάραξης τομεακών πολιτικών, καθώς και εμπειρογνώμονες 

από την ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα προκειμένου να συζητηθεί η πορεία 

και το μέλλον της Πολιτικής της Συνοχής της ΕΕ, αναρτήθηκε ηλεκτρονικό αρχείο 

(pdf) με τίτλο: «Espon Policy Brief: Διαμόρφωση Πολιτικών για περιοχές με ειδικά 

εδαφικά χαρακτηριστικά»
10

. Πρόκειται για ολιγοσέλιδη έκδοση που συγκεντρώνει 

συμπεράσματα μελετών του ESPON από ομοειδείς και παρεμφερείς θεματικές 

ενότητες και καταλήγουν σε γενικότερα συμπεράσματα, επιχειρώντας τη διατύπωση 

συστάσεων, παρατηρήσεων, προτροπών και προτάσεων πολιτικής. Δεν υπήρξε 

πρόοδος στην τυπολογία εδαφικού προσδιορισμού των νησιών καθώς και 

αναγνώριση τους ως περιοχές με ειδικά χαρακτηριστικά που απαιτούν τομεακή 

πολιτική μέριμνα για την αύξηση της ελκυστικότητας τους. Αντιθέτως, αρνητική 

εξέλιξη για τη διαμόρφωση νησιωτικής πολιτικής αποτέλεσε η διατύπωση του 

ESPON ότι δεν είναι απαιτητή η ανάπτυξη πολιτικής βάσει μίας «γεωγραφικής 

ειδικότητας- ιδιαιτερότητας» (no need to develop a policy “geographic specificity”), 

ενώ παράλληλα η ονομασία των περιοχών αυτών δεν αναφέρεται ως «περιοχές με 

                                                 
8 COM (2014) 254 final/2, Ανακοίνωση της Επιτροπής, Καινοτομία στο πλαίσιο της Γαλάζιας Οικονομίας: 

Αξιοποίηση του δυναμικού των θαλασσών και των ωκεανών μας με στόχο την πρόωθηση της απασχόλησης και 

της μεγέθυνσης, 13.5.2014. 

9 Σεμινάριο Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας ESPON EGTC «Αποκαλύπτοντας τις εδαφικές 

δυνατότητες και διαμορφώνοντας νέες πολιτικές - Συμβολή στη συζήτηση για την Πολιτική της Συνοχής μετά 

το 2020», Βαλέτα, 24 & 25 Μαΐου 2017. 

10 http://www.espon.eu/main/Menu_Publications/ [πρόσβαση 22 Απρ.2017]. 
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ειδικά χαρακτηριστικά» (άρθρο 174 ΣΛΕΕ), αλλά ως περιοχές «ειδικού τύπου». 

Παραλείπεται επίσης, η αναγκαιότητα ανάπτυξης επιμέρους τομεακών πολιτικών 

ειδικά για τις περιοχές ειδικού τύπου που έχουν την εμφανή αδυναμία δημιουργίας 

οικονομιών κλίμακας και προτείνεται ως κατ’ ελάχιστη, μία ολοκληρωμένη 

προσέγγιση βάσει τόπου, δεδομένου ότι η γεωγραφική ιδιαιτερότητα πχ. η 

νησιωτικότητα είναι μόνο ένας από τους πολλούς παράγοντες που επηρεάζουν την 

απόδοση οποιασδήποτε συγκεκριμένης περιοχής, υποτιμώντας το ρόλο της μεγάλης 

απόστασης ή της σπανιότητας του τόπου, καθώς θεωρητικά μπορούν να υπάρξουν 

και σε άλλες μη χαρακτηρισμένες ως ειδικές περιοχές. 

Για το λόγο αυτό, η Ελλάδα οφείλει να εντείνει τις προσπάθειες και τις πρωτοβουλίες 

και να αντιμετωπίσει την μοναδική πολυνησιακή της χωρική διάσταση μόνο ως 

συγκριτικό πλεονέκτημα και όχι ως ένα αναπτυξιακό περιορισμό λόγω της 

γεωγραφικής της ασυνέχειας. H νησιωτικότητα μπορεί επομένως να αποτελέσει 

πραγματικό εργαλείο της Γαλάζιας Ανάπτυξης. 

Επειδή στις νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας, η βιώσιμη ανάπτυξη και η κοινωνική 

συνοχή απειλούνται, τόσο από τα γνωστά εσωτερικά προβλήματα αλλά και από την 

εντονότερη πίεση που ασκούν οι σημερινές οικονομικές συνθήκες, η συνέργεια των 

πολιτικών των αρμόδιων εθνικών φορέων δεν αρκεί για να θεωρηθούν ότι συνιστούν 

από μόνα τους νησιωτική πολιτική. H αδυναμία πολλές φορές, των πολιτικών, 

προσώπων και δράσεων, ώστε να δώσουν ουσιαστικές λύσεις στο αναπτυξιακό 

πρόβλημα των νησιών, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι ιδιαιτερότητες των νησιών 

(μικρό μέγεθος, απομόνωση, περιφερειακότητα, πλούσιο, αλλά εύθραυστο, φυσικό 

και πολιτιστικό περιβάλλον) ταυτίζονται με φυσικά μειονεκτήματα και ότι είναι 

αδύνατο να ανατραπούν, ενώ απαιτείται η ίδια η Ευρώπη να αναπτύξει εξειδικευμένη 

πολιτική για αυτά. 

Με μεμονωμένες παρεμβάσεις δεν ασκείται αποτελεσματική Ευρωπαϊκή νησιωτική 

πολιτική, όπου, ανάλογα με τις περιστάσεις, τα νησιά ή τμήμα τους 

αντιμετωπίστηκαν είτε ως προβληματική είτε ως παραμεθόρια περιοχή, στην οποία 

εφαρμόστηκαν οριζόντιες επιχορηγήσεις με κύριο στόχο την μείωση του κόστους 
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επένδυσης, παραγωγής και διαβίωσης των κατοίκων, ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις 

κλπ.
11

.  

 

3. Ευρωπαϊκό Νομικό πλαίσιο – Τυπολογία & σύγχρονες πρακτικές 

νησιωτικότητας 

 

Ο πλέον καθιερωμένος ορισμός σήμερα, τουλάχιστον όσον αφορά στην προσέγγιση 

των ευρωπαϊκών νησιών, είναι αυτός που έχει δώσει η Στατιστική Υπηρεσία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat). Θέτει συγκεκριμένα γεωλογικά και γεωγραφικά 

κριτήρια, στα οποία προστίθενται χαρακτηριστικά που αφορούν στο μέγεθος του 

πληθυσμού, την απόσταση από την ηπειρωτική χώρα και το βαθμό απομόνωσης
12

. 

Εκτός από τους παραπάνω ορισμούς υφίσταται και η κατηγοριοποίηση των 

ευρωπαϊκών νησιών που βασίζεται μόνο σε πληθυσμιακά δεδομένα (ESPON 2010 - 

Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Χωρικής Ανάπτυξης και Εδαφικής Συνοχής)
13

.  

Παράλληλα, σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση Πρωτοβουλίας
14

 ECO/300, της 28ης 

Μαρ.’12, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), με θέμα: 

“Ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νησιά”: ο ορισμός της έννοιας του 

«νησιού» που χρησιμοποιεί η ΕΕ είναι ανεπαρκής και γι’ αυτό πρέπει να αναθεωρηθεί 

και να επικαιροποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα όρια της επικράτειας της ΕΕ, στα 

οποία περικλείονται πλέον και νησιωτικά κράτη μέλη. Σε προηγούμενες γνωμοδοτήσεις 

της, η ΕΟΚΕ πρότεινε να τροποποιηθεί αυτός ο ορισμός, πρόταση την οποία 

επαναλαμβάνει. 

                                                 
11 Χλωμούδης Κ., Λεκάκου Μ. & Γ. Σπιλάνης, (Ομάδα Εργασίας Ι.Τ.Α.), Ετήσιο Γενικό Συνέδριο ΚΕΔΚΕ, 

Θεσσαλονίκη 26-28 Νοεμβρίου 2008, Εισήγηση με θέμα τη Νησιωτική Πολιτική, Επιτροπή Νησιωτικών 

Πολιτικών και Πολιτικών Συνοχής. 

12 Σπιλάνης Γ. (1996) “Για μια Ευρωπαϊκή Πολιτική των Νησιών”, Κείμενα Έρευνας και Τεκμηρίωσης, αρ. 41, 

Αθήνα: ΕΚΕΜ. 

13 Σπιλάνης Γ. et al., Άτλαντας των Ευρωπαϊκών Νησιών - The Development of the Islands – European Islands 

and Cohesion Policy (EUROISLANDS), Targeted Analysis 2013/2/2. 

14 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Ειδικά προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν τα νησιά» (1229/2011). 
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Επίσης, σύμφωνα με την πρόταση Κανονισμού
15

 COM(2016) 788 σχετικά με τις 

εδαφικές τυπολογίες (Tercet), είναι σε εξέλιξη η πλήρης αξιοποίηση των διαδικασιών 

ευρωπαϊκής νομοθέτησης σχετικά με τις εδαφικές τυπολογίες και σε συνδυασμό με 

την ισχύουσα αξιολόγηση των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) και θα πρέπει 

να προσδιοριστεί η στόχευση της παρέμβασης με την οποία θα αναγνωρίζεται η 

νομική υπόσταση της νησιωτικότητας στο ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα και θα 

αντιμετωπίζεται η αυξανόμενη ανάγκη διαμόρφωσης της πολιτικής συνοχής 2014-

2020 της ΕΕ στο πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης. 

 

4. Εφαρμογή Εθνικού και Ευρωπαϊκού πλαισίου Στρατηγικής 

Ολοκληρωμένης Νησιωτικής Πολιτικής 

 

Η σημασία της νησιωτικότητας και των ιδιαιτεροτήτων της οικονομικής ανάπτυξης 

των νησιών αναγνωρίζεται στην Ελλάδα στο Σύνταγμα (άρθρα 101 παρ. 4 και 106 

παρ. 1Σ.), με σαφή αναφορά στην ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δοθεί για την 

ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών
16

. 

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της, όλοι οι φορείς οφείλουν να συμβάλλουν 

συντεταγμένα για την εφαρμογή ενιαίας ευρωπαϊκής νησιωτικής πολιτικής με κοινό 

στόχο τη διασφάλιση της εδαφικής και κοινωνικής συνοχής και της μοναδικότητας 

των νησιών, η Ευρωπαϊκή δε πολιτική ηγεσία οφείλει πρώτη να αναλάβει σημαντικές 

κανονιστικές πρωτοβουλίες. Η θέσπιση της «ρήτρας νησιωτικότητας» σε 

Ευρωπαϊκές πολιτικές με έντονη χωρική διάσταση και η κάλυψη του πρόσθετου 

κόστους νησιωτικότητας, όπως αυτό της προσπελασιμότητας, από τα διαρθρωτικά 

ταμεία είναι δύο άμεσοι στόχοι
17

.  

                                                 
15 Πρόταση Κανονισμού COM(2016) 788 final, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 όσον 

αφορά τις εδαφικές τυπολογίες (Tercet).  

16 Σπιλάνης Γ., 2003, ‘Αναπτυξιακές προοπτικές και απασχόληση στον Ελληνικό νησιωτικό χώρο’, στο 

Ευθυμιόπουλος Η., Μοδινός Μ. (επιμ) ‘Οι δρόμοι της αειφορίας. Περιβάλλον, εργασία, επιχειρηματικότητα’ 

Ελληνικά Γράμματα – ΔΙΠΕ 

17 ΑΠΕ-ΜΠΕ. (2017), Ρήτρα Νησιωτικότητας σε όλες τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ζήτησε ο Ν. Σαντορινιός, 

http://www.capital.gr/epikairotita/3189805/ritra-nisiotikotitas-se-oles-tis-europaikes-odigies-zitise-o-n-

santorinios, [πρόσβαση 8 Φεβ.2017] και,  
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Για την εφαρμογή μίας βιώσιμης νησιωτικής πολιτικής, απαιτείται η 

συστηματοποίηση του συνόλου εκείνων των προτάσεων που έχουν κατά καιρούς 

διατυπωθεί και διαμορφώνουν ουσιαστικά ένα ολοκληρωμένο Κυβερνητικό Σχέδιο 

Δράσης για τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των κατοίκων των νησιών και την 

ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης, με παράλληλα, το σχεδιασμό στοχευμένων 

νησιωτικών χρηματοδοτήσεων.  

Με το ν.4150/13 ανασυγκρότησης του Υπουργείου Ναυτιλίας Αιγαίου και 

Νησιωτικής Πολιτικής
18

(ΥΝΑΝΠ), άρθρο 32, επιχειρήθηκε πρώτη φορά η 

θεσμοθέτηση της αρχής της νησιωτικότητας με τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και 

Νησιωτικής Πολιτικής να προβλέπεται ότι θα συνεπικουρεί σε κάθε είδους 

κανονιστική απόφαση που επιφέρει ενδεχόμενες συνέπειες στην οικονομική, 

κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη των νησιών.  

Το ΥΝΑΝΠ οφείλει να σχεδιάζει τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης εθνικής 

στρατηγικής για τα ελληνικά νησιά και να καταθέτει προτάσεις για την αναγκαιότητα 

ύπαρξης ειδικής πολιτικής για τα Ευρωπαϊκά νησιά στο πλαίσιο της Πολιτικής 

Συνοχής, έχοντας επαφές με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και ομάδες πίεσης (lobbies, 

πλατφόρμες επικοινωνίας) που λειτουργούν είτε στα Ευρωπαϊκά όργανα (Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο-ΕΚ, Επιτροπή Περιφερειών-ΕπΠ, Ευρωπαϊκή Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή-ΕΟΚΕ, Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας-ΕΟΕΣ) είτε 

γύρω από αυτά (Επιτροπή Νησιών της CRPM, Επιμελητήρια Ευρωπαϊκών Νησιών - 

INSULEUR, Δίκτυο Μικρών Ευρωπαϊκών Νησιών - ESIN) για τη διαμόρφωση 

συναντίληψης για το περιεχόμενο της πολιτικής αυτής και ανάληψη κοινής δράσης με 

στόχο την υιοθέτηση της από την ΕΕ. Σύγχρονες συστηματικές και μεθοδολογικές 

πρακτικές και προσεγγίσεις μπορούν να υιοθετηθούν: επιστημονικά φόρουμ, 

διαδικτυακές και μεθοδολογικές πλατφόρμες επικοινωνίας, συνεχείς διαβουλεύσεις 

και πολυεπίπεδη και συνεργατική εκπροσώπηση, αξιοποίηση συλλογικής 

νοημοσύνης μέσω πληθοπορισμού (crowdsourcing), δικτύωση ΜΚΟ, Σωματείων και 

Οργανώσεων, Σύνδεσμοι, Επιμελητήρια, Δίκτυα, Παρατηρητήρια, κ.ά., με συνεχή 

                                                                                                                                            

Σπιλάνης Γ. (2017), Πιλοτική διαδικασία εφαρμογής Ρήτρας Νησιωτικότητας, https://www.ikariaki.gr/πιλοτική-

διαδικασία-εφαρμογής-ρήτρα/, [πρόσβαση 22 Μαρτ.2017]. 

18 Ν. 4150/13, ΦΕΚ (102/Α/2013)"Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου & άλλες διατάξεις". 
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και επίμονη παρουσία στα διεθνή φόρουμ με εμπειρογνώμονες και εξειδικευμένο 

προσωπικό του δημόσιου τομέα  και άλλων ανεξάρτητων αρχών, επιστημονικών 

φορέων και πανεπιστημίων (απαιτείται η προάσπιση της συνέπειας, της σταθερότητας 

και της συνέχειας στη γνώση). 

Προς την ίδια κατεύθυνση το Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής -ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ. καθώς 

και το Ερευνητικό Ινστιτούτο Νησιωτικής Πολιτικής του ΥΝΑΝΠ αποτελούν 

καθοριστικά εργαλεία προάσπισης της νησιωτικότητας και η άμεση ενεργοποίησή 

τους κρίνεται επιβεβλημένη, στο πλαίσιο επίσης και της συνταγματικής επιταγής, για 

άσκηση ειδικής πολιτικής για την ανάπτυξη των νησιών (Άρθρο 101 του 

Συντάγματος). 

Μετά και την πρόσφατη (28/3/2017) πρωτοβουλία της Ελλάδας, κατά το Συμβούλιο 

Υπουργών Μεταφορών και Ναυτιλίας στη Βαλέτα, συντελέστηκε ένα μικρό βήμα 

προς την κατεύθυνση αναγνώρισης της νησιωτικής πολιτικής που αφορά όχι μόνο την 

Ελλάδα, αλλά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή νησιωτική περιοχή της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Το Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών αποφάσισε να εγγραφεί στα  κείμενα 

της Διακήρυξης και να είναι ένα από τα ζητήματά της, η Νησιωτική Πολιτική. Για να 

μη μείνει κενό γράμμα  αυτή η προσπάθεια και αυτή η αναφορά στη Διακήρυξη, θα 

πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία ως τον Ιούνιο και η Διακήρυξη της 

Βαλέττας να γίνει Διακήρυξη στο τακτικό Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ και κείμενο 

της ΕΕ
19

.  

Επίσης, ένα βήμα προς μία θετική κατεύθυνση, αποτελεί και η αναγνώριση των 

δυσκολιών της μικρονησιωτικότητας κατά την πρόσφατη κοινή συνεδρίαση 

εκπροσώπων του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών (ΕΔΜΝ) με τους 

εκπροσώπους της Επιτροπής στις Βρυξέλλες
20

, όπου συζητήθηκε θετικά η 

δυνατότητα χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκούς πόρους ενός ικανού αριθμού 

τεχνικού προσωπικού ανά μικρό νησί που θα έχει ως κύριο έργο του την τεχνική 

υποστήριξη των Ευρωπαϊκών  έργων στο νησί, καθώς επίσης η διάρκεια σύμβασης 

                                                 
19 ΥΝΑΝΠ (2017), Στήριξη της ανταγωνιστικότητας της Ναυτιλίας στη Σύνοδο των Υπουργών Μεταφορών της 

ΕΕ, στη Βαλέτα, της Μάλτας http://www.hcg.gr/node/14671 [πρόσβαση 30/3/2017]. 

20 ΕΔΜΝ (2017), Θετική η κομισιόν στην στελέχωση τεχνικών υπαλλήλων σε όλα τα μικρά νησιά, 

http://www.smallislands.org/18/1/archives_news/?recID=81 , [πρόσβαση 30/4/2017]. 
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του προσωπικού θα λήγει μετά το κλείσιμο του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Η εξέλιξη αυτή μπορεί να αποβεί σημαντική για την πορεία αναγνώρισης του 

δικαιώματος λήψης συγκεκριμένων μέτρων ως προς την άρση της απομόνωσης των 

νησιών και να συντελέσει σε σύνολο δέσμης εξειδικευμένων διορθωτικών πολιτικών 

πρωτοβουλιών, όπως η εφαρμογή του μεταφορικού ισοδυνάμου (Μ.Ι.)
21

, η δωρεάν 

πρόσβαση “ιντερνετ”
22

, αρχικά πιλοτικά στα μικρονήσια κάτω των 1.000 κατοίκων
23

. 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι στην πρόσφατη ανοικτή διαβούλευση στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών για το σχέδιο Γνωμοδότησης της 

Πρωτοβουλίας “ένα νέο στάδιο για την Ευρωπαϊκή πολιτική Γαλάζιας Ανάπτυξης”
24

 

κρίνεται σημαντικό καταρχήν το πολιτικό συμπέρασμα (παρ.63) ότι οι θαλάσσιες 

υποθέσεις θα πρέπει να αποτελέσουν στο μέλλον αντικείμενο συχνών συνεδριάσεων 

μιας σύνθεσης του Συμβουλίου για τη θάλασσα καθώς το Ε.Κ. και η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή των Περιφερειών  (CoR) πρέπει άμεσα να εξετάσουν τρόπο καλύτερης 

διακυβέρνησης των θαλασσίων υποθέσεων. Επίσης, γίνεται σαφής αναφορά στη 

σημασία επίτευξης ενεργειακής αυτονομία των νησιών, διευκολύνοντας τους στόχους 

της Πρωτοβουλίας για τα Έξυπνα Νησιά
25

, ενώ παράλληλα προμηνύεται η 

δημιουργία μίας Λευκής Βίβλου για τη θαλάσσια πολιτική με τίτλο “η θάλασσα στην 

καρδιά της Ευρώπης” και η οποία θα αποδειχθεί μεγάλης σημασίας για τη 

στρατηγική απαρχή μίας ολοκληρωμένης νησιωτικής πολιτικής.  

Τέλος, οι Στρατηγικές Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση στις 

νησιωτικές Περιφέρειες καλούν να εντοπίσουν τις δραστηριότητες εκείνες στις οποίες 

                                                 
21 Καψής, Α. (2014), Μεταφορικό Ισοδύναμο στην ελληνική Ακτοπλοϊα. Διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής 

στη Γραμμή Πειραιάς-Πάρος-Νάξος-Θήρα, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ. 

22 Καθημερινή (2017), Δωρεάν πρόσβαση στο ίντερνετ ζητούν οι δήμαρχοι 13 μικρών νησιών, 

http://www.kathimerini.gr/906965/article/epikairothta/ellada/dwrean-prosvash-sto-internet-zhtoyn-oi-dhmarxoi-

13-mikrwn-nhsiwn, [πρόσβαση 27/4/2017] και,  

http://www.dimokratiki.gr/02-06-2017/ta-nisia-tis-dodekanisou-pou-tha-echoun-dorean-internet/ [πρόσβαση 

2/6/2017] 

23 Δημοκράτης, (2017), Να εφαρμοστεί το μεταφορικό ισοδύναμο, http://www.dimokratis.gr/ 

index.php?article=2017-4-12_na_efarmostei_to_metaforiko_isodynamo, [πρόσβαση 12/4/2017]. 

24 Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, (2017), Σχέδιο Γνωμοδότησης ΝΑΤ-VI/019, Ένα νέο στάδιο για την 

ευρωπαϊκή πολιτική γαλάζιας ανάπτυξης. 

25 Πρωτοβουλία Έξυπνα Νησιά, http://www.smartislandsinitiative.eu/gr/about.php,  

και Διακήρυξη των Έξυπνων Νησιών, χάραξη νέων δρόμων για τα ευρωπαϊκά νησιά (2017), 

http://www.smartislandsinitiative.eu/gr/declaration.php. 
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παρουσιάζουν ή είναι σε θέση να οικοδομήσουν, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και 

σε αυτές να επικεντρώσουν τους διαθέσιμους πόρους και τις προσπάθειες, ώστε να 

καταστεί δυνατή η επίτευξη σημαντικών αναπτυξιακών αποτελεσμάτων. 

Πέρα όμως από το πλαίσιο της πολιτικής για τη χωρική ανάπτυξη και την έξυπνη 

εξειδίκευση, ας δούμε τις ξεχωριστές αναπτυξιακές προκλήσεις σε πέντε ενδεικτικές, 

αλλά όχι μόνες, κλαδικές πολιτικές προτεραιότητας: 

 

i) Νησιωτική πολιτική στην αλιεία 

Η Μεσόγειος Θάλασσα πέρα της μοναδικότητάς της, περιλαμβάνει έναν αλιευτικό 

κλάδο με περισσότερους από 300.000 εργαζόμενους, με ένα 80% του δυναμικού του 

στόλου να ανήκει στους αλιείς μικρής κλίμακας (σκάφη<10μ) και στους οποίους 

αντιστοιχεί ¼ του συνόλου των αλιευμάτων. Με τη συρρίκνωση των 

ιχθυοαποθεμάτων καθώς το 90% των εκτιμώμενων αποθεμάτων υφίστανται 

υπερεκμετάλλευση, αυτές οι θέσεις εργασίες είναι υπό απειλή επηρεάζοντας την 

επισιτιστική ασφάλεια, τα μέσα βιοπορισμού και τη σταθερότητα και την ασφάλεια 

της περιοχής
26

. 

Με προϋπολογισμό 6,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2014-2020, το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) χρηματοδοτεί έργα για την 

υλοποίηση της νέας αναθεωρημένης Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) και 

παρέχει οικονομική υποστήριξη σε αλιείς, υδατοκαλλιεργητές και παράκτιες 

κοινότητες. 

Τονίζεται ότι στο Άρθρο 30 του Κανονισμού του ΕΤΘΑ
27

 και προκειμένου να 

προστατευτούν και να αποκατασταθούν η θαλάσσια βιοποικιλότητα και τα 

οικοσυστήματα στο πλαίσιο των βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων, το ΕΤΘΑ 

μπορεί να στηρίζει δράσεις για τη συμβολή στην καλύτερη διαχείριση ή διατήρηση 

των θαλάσσιων βιολογικών πόρων και για την προετοιμασία σχεδίων προστασίας και 

διαχείρισης για δραστηριότητες σχετικές με την αλιεία που αφορούν τις περιοχές  

                                                 
26

  Δελτίο Τύπου ΕΕ - Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτυγχάνει 10ετή δέσμευση για τη διάσωση των ιχθυαποθεμάτων 

της Μεσογείου. Βρυξέλλες 30 Μαρτίου 2017. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-770_el.htm 

27 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 της 15ης Μαΐου 2014 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, 

(ΕΤΘΑ). 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-770_el.htm
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NATURA 2000 και τις ειδικά προστατευόμενες περιοχές που αναφέρονται στην 

Οδηγία 2008/56/ΕΚ
28

 και σε άλλους ειδικούς οικοτόπους. Αντίστοιχα προβλέπονται 

δράσεις για τη διαχείριση, αποκατάσταση και παρακολούθηση των θαλάσσιων 

προστατευόμενων περιοχών ενόψει της εφαρμογής των μέτρων προστασίας του 

χώρου που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 4 της Οδηγίας 2008/56/ΕΚ και 

δράσεις που αποσκοπούν στη διατήρηση και βελτίωση της βιοποικιλότητας και των 

υπηρεσιών οικοσυστήματος, όπως η αποκατάσταση συγκεκριμένων θαλάσσιων και 

παράκτιων οικοτόπων για τη στήριξη βιώσιμων αλιευτικών αποθεμάτων.  

Η ΕΕ θα πρέπει να στηρίξει– μέσω της ΚΑλΠ και του ΕΤΘΑ – την ανάκαμψη του 

αλιευτικού δικτύου, που είναι εγκατεστημένο σε δυναμικές και ανταγωνιστικές 

παράκτιες κοινότητες, διότι αποτελεί μία πηγή άμεσης και έμμεσης απασχόλησης για 

τα παράκτια εδάφη, καθώς και ένα εργαλείο συνοχής για την Ευρώπη. Σύμφωνα και 

με το εγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ) 2014-

2020, τα εγκεκριμένα μέτρα που μπορούν να εξειδικευθούν προς όφελος ιδίως της 

μικρονησιωτικής αλιευτικής επιχειρηματικότητας, αφορούν δράσεις ενίσχυσης των 

υποδομών σε ιχθυόσκαλες, αλιευτικούς λιμένες και καταφύγια, ενίσχυση των μέτρων 

μεταποίησης και μεταφοράς με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των 

τελικών προϊόντων, και στήριξη της παροχής υπηρεσιών με γνώμονα τις κοινές 

βιώσιμες πρακτικές αλίευσης και τη καλύτερη οργάνωση μέσω ίδρυσης 

συνεταιρισμών και φορέων συνδιαχείρισης. 

Με την πρόσφατη Διακήρυξη της Μάλτας «MedFish4Ever»
29

, απτό παράδειγμα της 

επιτυχούς πολιτικής γειτονίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθορίζεται λεπτομερές 

πρόγραμμα εργασίας για τα επόμενα 10 χρόνια με βάση φιλόδοξους αλλά 

ρεαλιστικούς στόχους. Η διακήρυξη υπεγράφη από τους εκπροσώπους των αρμόδιων 

Υπουργείων των χωρών που βρίσκονται τόσο στη βόρεια όσο και στη νότια 

ακτογραμμή της Μεσογείου. Με την υπογραφή της διακήρυξης, το ζήτημα αποκτά 

πολιτική διάσταση και παύει πλέον να αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης σε τεχνικό 

μόνο επίπεδο. Μεταξύ άλλων, προτείνεται να υποστηριχθεί η βιώσιμη αλιεία και 

                                                 
28 Οδηγία 2008/56/ΕΚ της 17ης Ιουνίου 2018 – Δράση της ΕΕ στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο 

περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική). 

29 Ministerial Conference on the sustainability of Medieterreanean Fisheries (2017), Malta MedFish4Ever 

Ministerial Declaration, on 30 of March 2017. 
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υδατοκαλλιέργεια μικρής κλίμακας, εξορθολογίζοντας τα συστήματα 

χρηματοδότησης τοπικών σχεδίων, όπως η αναβάθμιση στόλων με τεχνικές και 

αλιευτικά εργαλεία χαμηλού περιβαλλοντικού αντικτύπου, η κοινωνική ένταξη και η 

συμμετοχή των αλιέων στην προστασία του περιβάλλοντος, θέσεις προσαρμοσμένες 

στις απαιτήσεις της μικρονησιωτικότητας και που ευνοούν στην εστίαση 

εξειδικεύσεων μέτρων και δράσεων με πεδίο την πολυνησιακή Ελλάδα και την 

βιώσιμη ανάπτυξη της αλιείας ιδίως στα μικρά νησιά και νησίδες. 

 

ii) Νησιωτική πολιτική στην ενέργεια 

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι μπορεί να αποτελέσει στο μέλλον κλειδί της βιώσιμης 

ανάπτυξης των νησιωτικών περιφερειών η εξέλιξη και αξιοποίηση, λόγου χάρη της 

κυματικής ενέργειας, σύμφωνα με το JRC Ocean Energy Status Report (2016)
30

, 

καθώς η Ευρώπη αποτελεί πρωτοπόρα δύναμη παγκοσμίως στην ανάπτυξη 

καινοτόμων ωκεάνιων ενεργειακών τεχνολογιών (πχ. παλιρροιακή και κυματική 

αξιοποίηση), ιδίως τα τελευταία τρία χρόνια.  

Σε αρκετές περιπτώσεις όμως, η ανάγκη για αξιοποίηση του δυναμικού κυρίως της 

υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της οικονομικής 

ανάπτυξης, τη βελτίωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού και την 

προώθηση της ανταγωνιστικότητας, αποτελεί ένα ακόμη κίνητρο για την εκπόνηση 

θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων
31

. Παράλληλα, οι υποχρεώσεις που απορρέουν για 

τα κράτη-μέλη (K-M) από την Οδηγία για τις ΑΠΕ 2009/28/ΕΚ καθιστά 

αναπόδραστο τον προσανατολισμό προς τον θαλάσσιο χώρο, προκειμένου να 

επιτευχθούν οι στόχοι για το συνολικό μερίδιο ΑΠΕ με ορίζοντα το 2020
32

. Ο 

σχεδιασμός της εθνικής ενεργειακής πολιτικής είναι μείζονος σημασίας για τα νησιά 

τα οποία προσφέρονται ως  ιδανικά πεδία ελεγχόμενου πειραματισμού και εφαρμογής 

νέων καινοτόμων και έξυπνων δικτύων ενέργειας. Οι σημερινές τεχνολογικές 

                                                 
30 Joint Research Center (JRC) Ocean Energy Status Report (2016), Technology, market and economic aspects of 

ocean energy in Europe. 

31 Οδηγία 2009/28/ΕΚ της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές. 
32

 Μπαβούσης Δ. (2016), Η κανονιστική μεταχείριση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, Ομαδοποιώντας τις πρωτοβουλίες. Nomosphysis.org.gr 
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προκλήσεις με γνώμονα την καινοτομία βρίσκουν ιδιαίτερα ελκυστικά πεδία τα 

νησιά, ως κλειστά συστήματα προσδιορισμένων απαιτήσεων, σε ζητήματα 

αποθήκευσης και διαχείρισης της ενέργειας (πχ. TILOS HORIZON 2020 project
33

 και 

WiseGRID
34

 αντίστοιχα) καθώς και σε άλλα θέματα εφαρμογής διαφόρων 

ενεργειακών επιδείξεων (μεταφορικά μέσα, ενεργειακοί συλλέκτες, κ.ά.). 

Παραμένουν σύγχρονες προκλήσεις προς άμεση επίλυση, οι ενεργειακές 

διασυνδέσεις των μη διασυνδεδεμένων νησιών με την ηπειρωτική χώρα
35

, το “cold 

ironing”, και ο εξηλεκτρισμός των λιμένων, η ηλεκτροκίνηση και τα έξυπνα 

συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικού ρεύματος, προσαρμοσμένα και στοχευόμενα 

και ιεραρχημένα έργα υποδομών που εξυπηρετούν συνεργατικό ρόλο εξυπηρέτησης 

των νησιών, χωρίς να θέλουμε να παραλείψουμε το συνδυαστικό ρόλο των Α.Π.Ε. 

των εναλλακτικών και καθαρότερων καυσίμων (LNG, Η2, κ.ά.), λύσεις που πρέπει να 

συνάδουν με το ευρύτερο Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής για την ανάπτυξη της αγοράς 

των εναλλακτικών καυσίμων και την υλοποίηση των υποδομών τους
36

. 

Για παράδειγμα, μεγάλης σημασίας είναι το Πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια - 

Ευρώπη» (ΙΕΕ) της ΕΕ σε θέματα νησιωτικότητας, το οποίο αντιμετωπίσει τα 

ζητήματα της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης που εμποδίζουν την υλοποίηση των 

σχεδίων βιώσιμης ενέργειας, και την έλλειψη πόρων και τεχνογνωσίας στα νησιά. 

Βοηθά τους νησιωτικούς φορείς να βρουν τρόπους χρηματοδότησης έργων βιώσιμης 

ενέργειας και να αντιμετωπίσουν την απροθυμία των χρηματοοικονομικών 

ιδρυμάτων να επενδύσουν σε έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας. Η συγκρότηση 

συστάδων (clusters) νησιών μέσω δικτύωσης πλατφόρμων ή οργανισμών και η 

ανταλλαγή γνώσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, η ταύτιση Στρατηγικών 

Κατευθυντήριων Γραμμών για να ξεπεραστούν τα υφιστάμενα εμπόδια με τη βοήθεια 

ανεπτυγμένων νησιών, καθώς και η διαδικασία μάθησης από τις εμπειρίες περιοχών-

μοντέλων θα είναι ο οδηγός για την εξερεύνηση αυτού του δρόμου.  

                                                 
33 Διπλή βράβευση στην Ευρώπη για την Τήλο, http://www.lifo.gr/now/greece/149587,  [πρόσβαση 21 Ιουν.’17]. 

34 Στην Κύθνο ο πρώτος σταθμός φόρτισης ηλεκτροκίνητων στο Αιγαίο, http://greenagenda.gr/tag/wisegrid/, 

[πρόσβαση 8/6/2017]. 

35 Το σχέδιο για τα ενεργειακά νησιά. http://www.karfitsa.gr/το-σχέδιο-για-τα-ενεργειακά-νησιά/ [πρόσβαση 

16Απρ.’17] και http://www.enikonomia.gr/economy/149820,to-schedio-gia-ta-exypna-nisia.html [πρόσβαση 

17Απρ.’17] 

36 Σύμφωνα με το Ν.4439 (ΦΕΚΑ222/’16) ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ. 
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Ειδικότερα οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας βρίσκονται συχνά σε αφθονία στα 

ευρωπαϊκά νησιά και η ανάπτυξή τους μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στον 

περιορισμό των διαρθρωτικών μειονεκτημάτων μόνιμης φύσης που έχουν να 

αντιμετωπίσουν τα νησιά, εξασφαλίζοντας σημαντικά κοινωνικοικονομικά οφέλη. Οι 

τεχνικοί περιορισμοί που υφίστανται στο επίπεδο των δικτύων των αυτόνομων 

συστημάτων στα νησιά, ο κορεσμός των καλωδίων διασύνδεσης με την υπόλοιπη 

ήπειρο, και/ή τα κόστη των μεταφορών που δημιουργούν διακρίσεις δυσχεραίνουν 

την πλήρη εκμετάλλευση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, αποτελώντας εμπόδιο 

στην εξαγωγή τους
37

. Υπάρχει στις περιοχές αυτές ένα ισχυρό δυναμικό ενεργειακής 

αποτελεσματικότητας, ωστόσο οι σχετικές επενδύσεις παρουσιάζονται λιγότερο 

ελκυστικές λόγω της απουσίας οικονομιών κλίμακας. 

Η Οδηγία 2009/28/ΕΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης των ανανεώσιμων 

μορφών ενέργειας, ορίζει πως οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται 

από ανανεώσιμες πηγές στις νησιωτικές (μεταξύ άλλων) περιφέρειες πρέπει να 

υπόκεινται –στο μέτρο του δυνατού- σε ένα λογικό κόστος δικτύωσης, προκειμένου 

να εξαλειφθούν οι ανισότητες σε σχέση με τους αντίστοιχους παραγωγούς σε πιο 

κεντρικές περιφέρειες. 

 

iii) Περιβάλλον και βιώσιμη χωρική ανάπτυξη των νησιών 

Η ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων καθώς και η ανάπτυξη του 

εργαλείου της Κυκλικής Οικονομίας
38

, αποτελούν προτεραιότητες νησιωτικής 

περιβαλλλοντικής προστασίας. Ακόμη και η νεοφυής επιχειρηματικότητα δύναται να 

ηγηθεί των πρωτοβουλιών σε σχέση με τη δημόσια διοίκηση και να εντάσσει νέες 

δράσεις και κανόνες διαχείρισης της οικιακής χρήσης του νερού, καινοτόμα 

προσαρμοσμένες σε παραδοσιακά πρότυπα και πρακτικές ορθολογικής διαχείρισης 

πρωτογενών πόρων για τα νησιά
39

. Ας μη ξεχνάμε ότι, η επιτυχής διαχείριση του 

                                                 
37 35η Ετήσια Σύνοδος της Επιτροπής των Νησιών της  CPMR, Βρυξέλλες 25 Ιουνίου 2015. 

38 Aνακοίνωση Ε.Ε. COM(2015) 614 final, (2.12.2015): “Το κλείσιμο του κύκλου – Ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ 

για την κυκλική οικονομία”. 

39  Δελτίο Τύπου ΥΠΕΝ: Σ. Φάμελλος: Περιβάλλον, υδατικοί πόροι και καινοτομία βασικοί πυλώνες της 

παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=785&sni%5B524%5D= 
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υδάτινου νησιωτικού ισοζυγίου θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τους 

συνδυασμένους χειρισμούς που θα ακολουθηθούν στην νησιωτική πολιτική για το 

νερό, τον τουρισμό, τις επιχειρήσεις και την οικιακή χρήση, μέσω των καινοτόμων 

έξυπνων τεχνολογιών εξοικονόμησης, επανάχρησης και ανακύκλωσης του νερού.  

Μία σημαντική επίσης πτυχή για την ακεραιότητα της μοναδικότητας των νησιών 

είναι η ανάδειξη στο ζήτημα της προστασίας και της διαχείρισης του φυσικού 

περιβάλλοντος είτε των Προστατευόμενων Περιοχών με τη διατήρηση και ενίσχυση 

της λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισής τους
40

 , καθώς και μέσω μίας εθνικής 

πολιτικής προστασίας του Τοπίου και ενίσχυσης της θεσμικής εξειδίκευσης της 

διαφύλαξης του
41

, συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών προτύπων δομημένου 

περιβάλλοντος, της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και των περιοχών ιδιαιτέρου 

φυσικού κάλλους. Εν όψει μάλιστα και του Ευρωπαϊκού Έτους 2018 για την 

πολιτιστική κληρονομιά
42

, η Ελλάδα πρέπει να στρέψει τις πρωτοβουλίες της, αρχής 

γενομένης σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου, προς τη θεματική ανάδειξη της προστασίας 

του νησιωτικού Τοπίου συνάμα με την πολιτιστική του Κληρονομιά.  

Παράλληλα, πρέπει να υλοποιούνται αντίστοιχες θεσμικές εξειδικεύσεις, δηλαδή να 

εφαρμόζεται η ρήτρα νησιωτικότητας όπου είναι αναγκαίο. Πρόσφατα παραδείγματα 

αποτελούν οι θεσμοθετήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των μελετών των Τοπικών 

Χωρικών Σχεδίων (ΤΧΣ) και Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (ΕΧΣ) του Ν.4447/16
43

, περί 

χωρικού σχεδιασμού και βιώσιμης ανάπτυξης, όπου οι προδιαγραφές προβλέπουν 

αρχές και στόχους του σχεδιασμού, με έμφαση στην κοινωνική συνοχή, τη βελτίωση 

της ποιότητας ζωής, τη συνετή διαχείριση της γης και την προστασία των φυσικών 

συστημάτων και της γεωργικής γης. Στην Υπουργική Απόφαση δεν προβλέπεται 

διακριτά ο νησιωτικός χωρικός προσδιορισμός, κατ’ εφαρμογή της ρήτρας 

                                                                                                                                            

4727&language =el-GR [πρόσβαση, 3/3/2017]. 

40 Ροδιακή (2017), Πρόταση του Μ. Κόνσολα η θεσμοθέτηση της Προστατευόμενης Περιοχής Καρπάθου – 

Σαρίας https://www.rodiaki.gr/article/363226/protash-toy-m-konsola-h-thesmothethsh-ths-prostateyomenhs-

perioxhs-karpathoy-sarias, [πρόσβαση 24/4/2017]. 

41 Ν.3827/10, ΦΕΚ (30/Α/2010), Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου. 

42 Ευρ. Συμβούλιο της ΕΕ, (2017), Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018: μια γιορτή για την 

πολυμορφία και τον πλούτο της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, http://www.consilium.europa.eu/el/ 

press/press-releases/2017/02/09-cultural-heritage/, [πρόσβαση 9/2/2017]. 

43 ΦΕΚ Β’ 1975/6.6.2017 και ΦΕΚ Β’ 1976/7.6.2017 περί προδιαγραφών για Τοπικά και Ειδικά Χωρικά Σχέδια 

https://greenagenda.gr/ /πήραν-φεκ-οι-προδιαγραφές-για-τοπικά-κ/., [πρόσβαση 9/6/2017]. 
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νησιωτικότητας, με αποτέλεσμα να μην εξειδικεύεται ο ανάλογος σχεδιασμός ούτε ο 

στόχος προσδιορισμού των ΤΧΣ σε βάθος 15ετίας και ο οποίος αποσκοπεί στην 

εξασφάλιση κατοικίας, απασχόλησης, ποιότητας ζωής, κοινωνικών υπηρεσιών, 

επικοινωνιών και μεταφορών. 

Η μετάβαση τέλος, σε μία Κυκλική Οικονομία προϋποθέτει αλλαγή της εστίασης 

στην επαναχρησιμοποίηση, επισκευή, ανανέωση και ανακύκλωση υφιστάμενων 

υλικών και προϊόντων. Η Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την αποδοτικότερη χρήση των 

πόρων (EREP) έχει εντοπίσει αρκετούς και πολλά υποσχόμενους τομείς για τις 

επιχειρήσεις, όπως η βελτίωση της πληροφόρησης αναφορικά με τις πρώτες ύλες που 

περιέχει ένα προϊόν και πως μπορεί να επισκευαστεί ή να ανακυκλωθεί, καθώς και 

νέα επιχειρηματικά μοντέλα και αρχές για χρήση σε πρότυπα που αναφέρονται σε 

βιώσιμους τρόπους τροφοδοσίας πρώτων υλών. Η Στρατηγική της Κυκλικής 

Οικονομίας
44

 είναι σήμερα αναγκαιότητα αλλά και δομικό εργαλείο για την 

ευρωπαϊκή οικονομία και ανταγωνιστικότητα, ενώ η διασύνδεση της με τη νησιωτική 

πολιτική έχει ιδιαίτερη και κομβική αξία.   

Παράλληλα, η σύσταση σε εθνικό επίπεδο ενός υφυπουργείου Νησιωτικής Πολιτικής 

είναι ένδειξη ότι η παραπάνω στρατηγική αποτελεί πρόκληση με στόχο, μεταξύ 

άλλων, την ισόρροπη ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών, την ανάδειξη των 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων των νησιωτικών περιοχών, την εξασφάλιση των 

βασικών υποδομών, τη δημιουργία ισχυρής τοπικής ταυτότητας και την προβολή των 

ιδιαίτερων πολιτιστικών και περιβαλλοντικών στοιχείων όλων των νησιών. Είναι 

σημαντικό να τονιστεί ότι μέσω της δικτύωσης των μεγάλων νησιών της Μεσογείου, 

η χώρα μπορεί να αποτελέσει βασικό πόλο για μια κοινή ευρωπαϊκή νησιωτική 

πολιτική με σαφή στόχο την επεξεργασία ειδικών αναπτυξιακών πολιτικών - μέσα σε 

αυτές και η Κυκλική Οικονομία. Η Διακήρυξη για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ομίλου 

Εδαφικής Συνεργασίας για την Κυκλική Οικονομία στις Νησιωτικές Περιοχές της 

Μεσογείου
45

, υπογράφηκε με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης και στόχο έχει 

τη δικτύωση των νησιωτικών Χωρών και Περιφερειών της Μεσογείου σε ένα κοινό 

                                                 
44 Aνακοίνωση Ε.Ε. COM(2014) 398 final, (2.7.2014): “Προς μια κυκλική οικονομία: πρόγραμμα μηδενικών 

αποβλήτων για την Ευρώπη”. 

45 ΕΠΙΧΕΙΡΩ (2016), ‘’Κυκλική Οικονομία - Εδαφική Συνοχή - Νησιωτικότητα” Συνέδριο από την Περιφέρεια 

Κρήτης http://www.epixeiro.gr/article/33159, [πρόσβαση 9/11/2016]. 
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μέτωπο διερεύνησης αναγκών, υιοθέτησης καλών πρακτικών και διεκδίκησης 

σημαντικών χρηματοδοτήσεων. Το SCREEN
46

,  (Synergic CirculaR Economy across 

European regioNs -Συνέργειες για την Κυκλική Οικονομία στις Ευρωπαϊκές 

Περιφέρειες) αποτελεί Πρόγραμμα του Ανταγωνιστικού Ευρωπαϊκού Πλαισίου 

Horizon 2020, που εγκρίθηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στοχεύει σε 

δράσεις για την μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία στις Περιφέρειες της ΕΕ, μέσα 

από τον προσδιορισμό και την υλοποίηση επιχειρησιακών συνεργιών Έρευνας και 

Καινοτομίας, σε συμφωνία με τις προτεραιότητες των Περιφερειακών Στρατηγικών 

Έξυπνης Εξειδίκευσης στο πλαίσιο του Horizon 2020 και τα διαρθρωτικά-

επενδυτικά ταμεία της Ε.Ε.. 

 

iv) Πολιτική Μεταφορών στα νησιά 

Παρά το γεγονός ότι τα προβλήματα που απορρέουν από τη νησιωτικότητα 

επιδεινώνονται και λόγω τρίτων πιέσεων, όπως της ευρωπαϊκής οικονομικής 

στασιμότητας, των μεταναστευτικών ροών και των περιβαλλοντικών πιέσεων εν 

μέσω κλιματικής αλλαγής, το ίδιο το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών αποτελεί 

διαρκή μόχλευση αναπτυξιακών ευκαιριών και σημαντικό πυλώνα οικονομικής και 

κοινωνικής ανάκαμψης για τα νησιά, αφενός λόγω της μεγάλης κλίμακας του, 

αφετέρου γιατί αποτελεί τη βάση ευρείας εξάπλωσης νέων ανταγωνιστικών 

τεχνολογιών, ψηφιακών δυνατοτήτων και καινοτομιών, οι οποίες μπορούν να 

εξασφαλίσουν αποτελεσματικές πολυτροπικές και βιώσιμες μεταφορές παράλληλα με 

τη μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα.  

Σκοπός δε της σύστασης της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 είναι η επιτάχυνση των 

επενδύσεων στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων και η μόχλευση 

χρηματοδότησης, τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, 

καθιστώντας δυνατή την πλήρη αξιοποίηση των συνεργειών μεταξύ των τομέων των 

μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας. 

                                                 
46 http://cordis.europa.eu/project/rcn/205933_en.html 
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Οι προκλήσεις της αποτελεσματικότερης διαχείρισης των πολυτροπικών μεταφορών, 

σε μία χώρα με κυρίαρχο χαρακτηριστικό την πολυνησία και ιδιαίτερα τη μικρο-

νησιωτικότητα, μία ειδικότερη εδαφική τυπολογία, έχουν τεράστια δυναμική και 

εξελίσσονται διαρκώς λόγω της αναπτυσσόμενης ναυτιλίας αλλά και του τουρισμού 

και της κρουαζιέρας.  

Για παράδειγμα, το δίκτυο συνδέσεων με υδροπλάνα
47

, το οποίο προσφάτως 

εξελίσσεται στα ελληνικά νησιά, καθώς επίσης η προοπτική διαθεσιμότητας των 

εναλλακτικών καθαρών καυσίμων (LNG)
48

 σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογικές 

εφαρμογές στα μέσα μεταφοράς (cold ironing, electric bunkering, διεργασίες 

παραγωγής Η2), αποτελούν  θετικά υποσχόμενες προκλήσεις όσο αφορά τη βελτίωση 

του δείκτη προσπελασιμότητας των απομακρυσμένων νησιών, την αύξηση των 

επενδύσεων στον τομέα των μεταφορών, την οικονομική μεγέθυνση  και τη 

δημιουργία θέσεων εργασίας. Για το λόγο αυτό απαιτείται συνεχής εγρήγορση στην 

εφαρμογή της αναπτυξιακής στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και επιδίωξη σχεδιασμού 

έργων υποδομής με προστιθέμενη αξία. 

Στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ειδική κατάσταση των 

νησιών (2015/3014(RSP)), η Επιτροπή καλείται να αναφέρει με ποιον τρόπο 

προτίθεται να εφαρμόσει το άρθρο 174 ΣΛΕΕ σχετικά με τα μόνιμα μειονεκτήματα 

των νησιωτικών περιφερειών που δυσχεραίνουν τη φυσική τους ανάπτυξη και 

παρακωλύουν την επίτευξη οικονομικής κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, και 

υπενθυμίζεται ειδικότερα η ανάγκη για καλύτερες συνδέσεις μέσω θαλασσίων οδών, 

για βελτιωμένη πρόσβαση σε λιμένες και καλύτερες υπηρεσίες στις διατροπικές 

μεταφορές και στη βιώσιμη κινητικότητα των νησιωτικών περιοχών. 

Σύμφωνα επίσης με την πρωτοβουλία ανακήρυξης του έτους 2017 ως «Ευρωπαϊκό 

έτος για τη Ναυτιλία», οι στρατηγικές προτεραιότητες της ευρωπαϊκής Επιτροπής 

στον τομέα των Μεταφορών με έμφαση στις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, 

                                                 
47 Τζάννε Μ. (2017), τα υδροπλάνα μπαίνουν στα ελληνικά λιμάνια, http://www.newmoney.gr/palmos-

oikonomias/321666-ta-idroplana-mpainoun-sta-ellinika-limania, [πρόσβαση 1/5/2017]. 

48 ENERGEIA (2017), Προχωρούν οι χωροθετήσεις για τις υποδομές LNG Μικρής Κλίμακας http://eco-

gas.gr/proxwroun-oi-xwrothethseis-gia-tis-ypodomes-lng-mikrhs-klimakas/, [πρόσβαση Απρίλιος 2017]. 
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οφείλουν να διασφαλίζουν την αναγκαία προσβασιμότητα και συνδεσιμότητα της 

κάθε ιδιαίτερης νησιωτικής περιοχής.  

Πρέπει επομένως να δοθεί άμεση προτεραιότητα στις συνιστώσες υποδομές και στην 

ανάπτυξη τόσο του κεντρικού δικτύου όσο και του εκτεταμένου δικτύου με ιδιαίτερη 

μέριμνα στην εξειδίκευση στρατηγικών έργων κοινού ενδιαφέροντος αλλά 

ανεξαρτήτου κλίμακας μεγέθους, που αφορούν τη βελτίωση των ιδιαίτερων 

συνδέσεων με τις πιο ευάλωτες και απομακρυσμένες περιοχές της Ένωσης, ιδιαίτερα 

τις μικρο-νησιωτικές.  

Ως γνωστόν, το Kεντρικό Δίκτυο έχει αρχικά προσδιοριστεί με βάση μία 

αντικειμενική μεθοδολογία σχεδιασμού. Η μεθοδολογία αυτή έχει εντοπίσει τους 

σημαντικότερους αστικούς κόμβους, λιμένες και αερολιμένες καθώς και σταθμούς 

διέλευσης συνόρων. Όπου είναι δυνατόν, οι κόμβοι αυτοί συνδέονται με 

πολυτροπικές συνδέσεις, εφόσον είναι οικονομικά βιώσιμες, ασφαλείς για το 

περιβάλλον και εφικτές έως το 2030.  

Είναι σκόπιμο η μεθοδολογία αυτή να αναπροσαρμόζεται όταν κρίνεται αναγκαίο για 

να εξασφαλίζεται η διασύνδεση όλων των κρατών μελών και η ένταξη περισσοτέρων 

κύριων νησιών στο κεντρικό δίκτυο λαμβάνοντας υπόψη τις δυναμικές δυνατότητες 

που αναπτύσσονται τόσο σε τεχνολογικό επίπεδο υποδομών, όσο και σε επίπεδο 

στρατηγικών απαιτήσεων της εφαρμογής της πολιτικής των μεταφορών με γνώμονα 

την ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης νησιωτικής πολιτικής. 

Επιπροσθέτως, προτείνεται να εξεταστεί η αναγκαιότητα θέσπισης λεπτομερών 

κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013
49

 όσο αφορά τη 

νησιωτικότητα και σύνταξης οδηγιών εφαρμογής (εγκυκλίου) μέσω διορθωτικών 

διατάξεων, οι οποίες θα αντιπροσωπεύουν στον επιθυμητό βαθμό το εδαφικό 

ανάλογο του νησιωτικού χαρακτήρα της Ένωσης τόσο στο κεντρικό όσο και στο 

εκτεταμένο δίκτυο.  

Αντίστοιχα το εκτεταμένο δίκτυο, ως ένα ευρωπαϊκής κλίμακας δίκτυο μεταφορών, 

έχει θέσει ως σκοπό να εξασφαλίζει την προσβασιμότητα και συνδεσιμότητα όλων 

                                                 
49 Κανονισμός ΕΕ αριθ 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των 

προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών. 
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των περιοχών της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των απομακρυσμένων, 

νησιωτικών και άκρως απόκεντρων περιοχών, όπως εξάλλου επιδιώκεται με την 

ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική που θεσπίστηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

1255 /2011 προκειμένου να ενισχυθεί η μεταξύ τους κοινωνική και οικονομική 

συνοχή. Παράλληλα, στις κατευθυντήριες γραμμές που θεσπίζονται στον κανονισμό 

(ΕΕ) αριθ. 1315/2013 προβλέπονται οι απαιτήσεις για την υποδομή του εκτεταμένου 

δικτύου, ώστε έως το 2050 να προωθηθεί η ανάπτυξη δικτύου υψηλής ποιότητας σε 

όλη την Ένωση. Στην περίπτωση της νησιωτικής μας χώρας, είναι προφανές ότι η 

«νησιωτικότητα» είναι ουσιαστικά απούσα στην αποτύπωση του εκτεταμένου 

δικτύου, με προφανείς τις επακόλουθες συνέπειες στην ανταγωνιστικότητα και την 

τελική επιλεξιμότητα ώριμων έργων υποδομών, στην ελκυστικότητα των νησιών και 

κατ’ επέκταση στη διαδικασία βιώσιμης ανάπτυξης τους. Με βάση το κοινό όραμα 

για την εξασφάλιση ενός σύγχρονου και ενιαίου διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, 

το οποίο θα υπηρετεί τις απαιτήσεις και του τελευταίου ευρωπαίου πολίτη-νησιώτη, 

καλούμαστε να είμαστε αρωγοί σε ένα συνεχή διάλογο για τις απαραίτητες 

πρωτοβουλίες υπό τη μορφή ανακοινώσεων, προτάσεων αναθεωρήσεων κανονισμών, 

εφαρμογή εγκυκλίων και διατάξεων εκτελεστικού χαρακτήρα στο διευρωπαϊκό 

δίκτυο μεταφορών. 

Είναι γεγονός ότι, τόσο οι κοινοτικές όσο και οι εθνικές πολιτικές για την 

περιφερειακή ανάπτυξη, πλην της γενικότερης αναγνώρισης των ενδογενών 

προβλημάτων των νησιωτικών περιοχών, δεν έχουν κάνει κάποιο ουσιαστικό βήμα 

εξειδίκευσης. Ένα παράδειγμα αποτελεί η προσπελασιμότητα, η οποία 

αντιμετωπίζεται περισσότερο ως πρόβλημα υποδομών και λιγότερο ως ζήτημα 

λειτουργίας του συστήματος μεταφορών, που θα πρέπει να διασφαλίζει ίσους όρους 

ανταγωνισμού στη νησιωτική επιχειρηματικότητα. Ο ρόλος της ΕΕ επιτάσσει την 

ανάγκη για στήριξη εξαρχής της πρωτοβουλίας Θαλάσσιες Λεωφόροι, που 

προτάθηκε στη Λευκή Βίβλο για τις Μεταφορές και έγινε αναπόσπαστο μέρος του 

ΔΕΔ-Μ. Οι Θαλάσσιες Λεωφόροι τώρα συμπεριλαμβάνονται, με τους ίδιους όρους 

με τους 9 «χερσαίους» διαδρόμους πολλαπλών μέσων μεταφοράς, στη λίστα 

προτεραιοτήτων του CEF. Ωστόσο, τα νομοθετικά έγγραφα του ΔΕΔ-Μ και του CEF 

δεν είναι πολύ ξεκάθαρα όσον αφορά στην υλοποίησή τους. Οι θαλάσσιες αρτηρίες 
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που προβλέπονται στον κανονισμό ΔΕΔ-Μ αποσκοπούν σε αποδοτικές και βιώσιμες 

μεταφορές, με την κάλυψη των βασικών αναγκών υποστήριξης των νησιωτικών 

υποδομών θαλάσσιων μεταφορών, καθώς και με την υποστήριξη των μεταφορών. Οι 

θαλάσσιες μεταφορές είναι ζωτικής σημασίας για τις νησιωτικές περιφέρειες και οι 

θαλάσσιες αρτηρίες θα συνεχίσουν να αποτελούν το σημαντικότερο μέσο για να 

διασφαλιστεί, όχι μόνο η ανάπτυξη των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων, 

αλλά και η συνδεσιμότητα των νησιωτικών λιμένων του ΔΕΔ-Μ.  

Στην Ελλάδα το 14% του πληθυσμού κατοικεί σε 124, από τα 3500 συνολικά νησιά 

ενός εκτεταμένου Αρχιπελάγους που περιβάλλει τη χώρα μας –μοναδικού 

φαινομένου για κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τριανταμία (31) κύριες 

ακτοπλοϊκές γραμμές εξυπηρετούν σήμερα τις ανάγκες μεταφοράς κατοίκων, 

επισκεπτών και εμπορευμάτων, συνδέοντας τα 96 λιμάνια των νησιών με τα 42 της 

ηπειρωτικής χώρας
50

. Η ακολουθούμενη μέχρι σήμερα πολιτική, συναρμοδιότητας 

τεσσάρων Υπουργείων και αρκετών Οργανισμών (χωρίς την ουσιαστική συμμετοχή 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης) με επίκεντρο το μεταφορικό μέσο (κυρίως το πλοίο) και 

όχι το μεταφορικό έργο, διαμόρφωσε συνθήκες, ολιγοπωλιακές ή μονοπωλιακές, από 

τις οποίες προκύπτει η δημιουργία ομάδων νησιών τριών ταχυτήτων.  

Οι μεταφορές στα νησιά αποτελούν Υπηρεσία Γενικού Οικονομικού Ενδιαφέροντος 

51
 δεδομένου ότι διασφαλίζουν την κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική αλλά και 

γεωγραφική συνοχή του εθνικού χώρου. Σε αυτή την βάση πρέπει να δομηθεί η 

σχέση με την Πολιτεία αλλά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, παράλληλα με την 

υιοθέτηση της αρχής του μεταφορικού ισοδυνάμου. Μίας αρχής που στοχεύει στην 

κατά το δυνατόν εναρμόνιση της τιμολογιακής επιβάρυνσης του χρήστη των 

θαλάσσιων μεταφορών με αυτή των χερσαίων μεταφορών για την απολαβή ανάλογης 

υπηρεσίας ανεξαρτήτως του μεταφορικού μέσου που χρησιμοποιείται και 

αντικατάστασης της πολιτικής που είχε ως επίκεντρο το πλοίο με μια πολιτική που θα 

οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος μεταφορών με το 

συντονισμό και διαφορετικών μέσων. Σε ευρεία σύσκεψη  του ΥΝΑΝΠ και του ΥΜΕ 

                                                 
50 ΚΕΔΚΕ, (2006), Εισήγηση ΔΣ ΚΕΔΚΕ για το θεματικό συνέδριο «μεταφορές στο νησιωτικό χώρο και ο ρόλος 

της τοπικής αυτοδιοίκησης». 

51 Ανακοίνωση της E.Επιτροπής 2012/C8/02, σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

τις κρατικές ενισχύσεις στην αντιστάθμιση για παροχή δημόσιας υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος. 
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με αρμόδιους φορείς συστάθηκαν 2 αναγκαίες επιτροπές προς την κατεύθυνση 

επανασχεδιασμού των συνδυασμένων μεταφορών και επανεξέτασης του θεσμικού 

πλαισίου των μετακινήσεων
52

.  

Η εφαρμογή του ακτινωτού προτύπου «Hub and Spoke» (λιμάνια κόμβοι, με 

συνδέσεις σε μικρότερα λιμάνια) είναι μια βιώσιμη λύση διασυνδεσιμότητας των 

νησιών
53

 και βρίσκεται ήδη σε διαδικασία υποβολής σε αντίστοιχη ανοικτή 

πρόσκληση χρηματοδότησης, με σκοπό την πιλοτική της εφαρμογή στις Κυκλάδες
54

.  

Επίσης, είναι ξεκάθαρη η ανάγκη συνολικής αναθεώρησης του συστήματος των 

επιδοτήσεων, καθώς σήμερα δεν καλύπτει τις υφιστάμενες ανάγκες χρηματοδότησης, 

παράλληλα με την ανάγκη αναδιάρθρωσης των δρομολογίων, αλλά και τη 

διαφαινόμενη μείωση του ποσοστού ΦΠΑ, που περιέχεται στους ναύλους, τόσο 

επιβατών όσο και οχημάτων.  

 

vi) Τουρισμός – Επιχειρηματικότητα 

Η ανάπτυξη του τουρισμού σ’ ένα σημαντικό αριθμό νησιών είχε ως αποτέλεσμα να 

ανακοπεί ή και να αναστραφεί η καθοδική πορεία λόγω κρίσης, χωρίς όμως να 

δρομολογηθεί κάποια αναπτυξιακή διαδικασία. Αυτή η οικονομική κατάσταση, που 

διαρκεί αρκετές δεκαετίες τώρα, αποτελεί ταυτόχρονα αιτία και αποτέλεσμα μιας 

σειράς φαινομένων, όπως η αποδιάρθρωση του τοπικού παραγωγικού ιστού, η 

δημογραφική και κοινωνική αποσταθεροποίηση, η αδυναμία συγκράτησης 

εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού κλπ., δημιουργώντας ένα φαύλο κύκλο 

υπανάπτυξης.  

Η σχεδόν ανεξέλεγκτη κατανάλωση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων των 

νησιών, που αποτελούν το συγκριτικό πλεονέκτημα πάνω στο οποίο στηρίζεται η 
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/ContentFiles10427/20170310_prokhryxh_ereynw_dhmiourgw_kainotomw.pdf [πρόσβαση 10/3/2017]. 



  

  
25 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΩΣ ΕΡΕΙΣΜΑ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ –  Δημήτρης Παναγόπουλος 

τουριστική ανάπτυξη, κατά περίπτωση τόσο από τους δημόσιους φορείς, όσο και από 

τους ιδιώτες, έχει λάβει σε ορισμένες περιπτώσεις εκτεταμένες διαστάσεις. 

Αποτέλεσμα των ανωτέρω γεγονότων είναι να απειλείται σοβαρά η υποβάθμιση του 

τουριστικού προϊόντος. Η συνεχιζόμενη προώθηση του μοντέλου του οργανωμένου 

μαζικού τουρισμού, που απαιτεί όλο και μεγαλύτερες υποδομές και τουριστικές 

εγκαταστάσεις, απειλεί την ισορροπία των μικρής κλίμακας νησιών, ενώ το κόστος 

ικανοποίησης των αναγκών σε υποδομές αυξάνει εκθετικά. 

Ζητούμενο είναι καταρχήν πως ο τουρισμός θα κεφαλαιοποιήσει την υψηλή ζήτηση 

με νέο εθνικό μοντέλο «οικονομίας της φιλοξενίας»
55

. Η νεοφυής 

επιχειρηματικότητα, η κοινωνική οικονομία
56

, καθώς και η τόνωση της στοχευμένης 

και καινοτόμας δραστηριότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SME’s) είτε μέσω 

συστάδων επιχειρήσεων (clustering), ιδίως στο ναυτιλιακό τομέα και το yachting, 

μπορούν να δώσουν ώθηση στο branding και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 

νησιών. Σημειώνεται, ότι νέες ιδέες και τάσεις των καιρών προσδίδουν άλλη άποψη 

στον τουρισμό, όπως είναι τα δίκτυα τοπιακής φυσιογνωμίας - territory branding
57

, το 

διεθνές κίνημα του αργού τουρισμού -slow movement
58

, slow food, κ.ά., τα οποία 

ήρθαν για να αποκαταστήσουν την πρακτική περασμένων δεκαετιών ενός 

συστημικού τουρισμού που περιοριζόταν στην απλή παραδοχή του τουρισμού του 

«ήλιου και της θάλασσας». 

 

5. Χρηματοδοτικά εργαλεία και αναπτυξιακές δυνατότητες 

 

Για την Πολιτική Συνοχή 2014-2020 διατέθηκαν 351,8 δισεκατομμύρια ευρώ στα 28 

Κράτη-Μέλη της ΕΕ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο (1/3) του 
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προϋπολογισμού της ΕΕ. Μέσω της Πολιτικής Συνοχής εκατοντάδες χιλιάδες έργα 

υλοποιούνται ανά την Ευρώπη και τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), 

και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) που καλύπτει τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ τα οποία έχουν 

ΑΕΠ χαμηλότερο από το 90% του μέσου όρου των Κ-Μ. 

Πρόσφατα το ΥΝΑΝΠ, μέσα από συντεταγμένες επικοινωνίες που έχει ξεκινήσει και 

αφορούν τη νησιωτική επικράτεια σε συνάρτηση με τις ανάγκες των νησιών της 

Ευρώπης, προσπαθεί για την εδραίωση της εφαρμογής της αρχής της νησιωτικότητας 

στην ευρωπαϊκή νομοθέτηση, αλλά και για την υιοθέτηση συγκεκριμένων θεσμικών 

και αναπτυξιακών παρεμβάσεων που θα ανατρέψουν την παρούσα κατάσταση (πχ. 

μελέτη επιπτώσεων νησιωτικότητας και συγκρότηση ενός ξεχωριστού πυλώνα 

χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της, με τελικό στόχο την αλλαγή στατιστικών 

δεικτών για την κατανομή κοινοτικών πόρων και δημιουργία ενός Ταμείου 

Νησιωτικής Συνοχής και Ανάπτυξης για την περίοδο 2021-2027
59

, σχεδιασμός ο 

οποίος ελήφθη υπόψη στη διάσκεψη της διακομματικής Επιτροπής του 

Ευρωκοινοβουλίου SEARICA (Ιntergroup) στο Στρασβούργο, με θέμα τις 

Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις στα ευρωπαϊκά νησιά
60

. 

Παράλληλα, με τον πρόσφατο καθορισμό αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ 3987/Β/2016), επιχειρείται η αντιμετώπιση των 

προβλημάτων των νησιών να μην αφορά ασύνδετες πολιτικές, αλλά να απαιτούνται 

συντονισμένες ενέργειες για την ανάδειξη της Ρήτρας Νησιωτικότητας ως εργαλείου 

σχεδιασμού πραγματικών και με νόημα παρεμβάσεων, που θα ακολουθούνται από 

στοχευμένες νησιωτικές χρηματοδοτήσεις στα νησιά βάσει μεθοδικού σχεδιασμού 

και όχι μεμονωμένων επιχορηγήσεων. 
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