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2. Το Β’ & Γ’ ΚΠΣ και οι αναπτυξιακοί νόμοι για την ΙΙεριφέρεια



Το ΠΑΣΟΚ επενδύει στην ανάπτυξη των περιφερειών
( Μέση ετήσια επενδυτική δαπάνη στα πλαίσια του αναπτυξιακού νόμου)

σε σταθερές τιμές 1999

σε δις δραχμές
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΗΣ ΧΩΡΑΣ 

(ΚΠΣ 1994-99)
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Αύξηση (%) των κατά κεφαλήν τραπεζικών καταθέσεων μεταξύ των ετών 1994 και 1997 στις
περιφέρειες της Χώρας
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4. Εξελίξεις μεγεθών Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 1994-99
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Δημόσιες Δαπάνες 94-99 
σε σχέση με το Συνολικό Προϋπολογισμό
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Εισροές μέχρι 31-12-99 από τις συνολικές πιστώσεις στον Κοινοτικό Προϋπολογισμό 
για την Ελλάδα στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 1994-99
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ήταν γνωστό ότι η ευρύτερη περιοχή του Βορείου Αιγαίου αντιμετώπιζε τη γεωγραφική 
απομόνωση, ότι έπρεπε να αποκτήσει πιο σύγχρονες υποδομές, για να θωρακισθεί ακόμη πιο 
αποτελεσματικά απέναντι στην ανεργία και την πληθυσμιακή συρρίκνωση και να αποτραπεί η 
περιθωριοποίηση.

Η έλλειψη πρώτων υλών και η μικρή τοπική αγορά, ο παραμεθόριος χαρακτήρας και ο 
κατακερματισμός του χώρου της Περιφέρειας, η απόσταση από τα εθνικά και διευρωπαϊκά 
κέντρα και δίκτυα παραγωγικών δραστηριοτήτων, εξακολουθούν να επηρεάζουν ανασταλτικά 
τη δραστική βελτίωση των οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων της Περιφέρειας.

Με συνεχή προσπάθεια και, βεβαίως, με την αξιοποίηση των Κοινοτικών Προγραμμάτων και 
Πρωτοβουλιών, των εισοδηματικών ενισχύσεων από την ΚΑΠ, των κρατικών ενισχύσεων 
μέσω των Αναπτυξιακών Νόμων κ.λπ., μετατρέπουμε κάποια από τα δεδομένα μειονεκτήματα 
σε στοιχεία διαφορετικότητας, αξιοποιήσιμης στον τουριστικό ή και σε άλλους τομείς.

Τα τελευταία χρόνια, έγιναν πολλά και σημαντικά βήματα. Σίγουρα, πρέπει να γίνουν ακόμη 
περισσότερα, ωστόσο, απ’ άκρη σ’ άκρη σε ολόκληρη την Περιφέρεια, όπως και σε ολόκληρη 
την Ελλάδα, μία πραγματική κοσμογονία έργων και δράσεων δίνει το μήνυμα ότι πραγματικά 
κάτι άλλαξε. Ότι τα λόγια γίνονται έργα. Ότι οι προσπάθειες πιάνουν τόπο. Ότι τα όνειρα 
γενιών γίνονται πραγματικότητα.

Με όπλα το Β' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Βορείου Αιγαίου, η Κυβέρνηση σχεδίασε και υλοποιεί ένα πρόγραμμα έργων και δράσεων σε 
ολόκληρο το Βόρειο Αιγαίο.
Ε θνικοί και κοινοτικοί πόροι που συνολικά υπερβαίνουν τα 203 δισεκατομμύρια δραχμές 
διατέθησαν για την περίοδο 1994-99 στους Ν ομούς Λέσβου, Χ ίου και Σάμου.

Ανάπτυξη τώρα
Ως γενικός αναπτυξιακός στόχος για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου υιοθετήθηκε η 
αναστροφή της τάσης για δημογραφική και οικονομική συρρίκνωση, μέσα από τη βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητάς της. Η ανάδειξη νέων συγκριτικών πλεονεκτημάτων, με κυρίαρχα 
στοιχεία την ποιότητα υπηρεσιών και προϊόντων, αλλά και την πολιτισμική της διάσταση.
Τα έργα υποδομής, τα έργα ζωτικής σημασίας που υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται στην 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στο πλαίσιο του Β' ΚΠΣ, είναι:

I. Οδικά Δίκτυα, υποδομές Μεταφορών και Συγκοινωνιών
Διατέθησαν συνολικά 55 δισ. δρχ. σε έργα όπως:
> Τα Λιμάνια Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου, Μαλαγαρίου, Καρλόβασι, Μύρινας, 

Πλωμαρίου, Ψαρρών.
> Τα Αεροδρόμια Μυτιλήνης, Ικαρίας.



> Οι οδικοί άξονες Χίου-Καρφά, Μυτιλήνης-Καλλονής, Μεσοτόπου-Ερεσσού, Γέφυρα 
Καλλονής-Αχλαδερή-Μ. Λίμνη Λέσβου, Άγιος Κήρυκος-Α/Δ Ικαρίας.

> Η σύνδεση των ορεινών οικισμών Πλωμαρίου.

II. Έργα και παρεμβάσεις για την προστασία του Περιβάλλοντος και την αναβάθμιση 
της Ποιότητας Ζωής

Διατέθησαν συνολικά 36,5 δισ. δρχ., με αιχμή την κατασκευή των:
> Βιολογικών Καθαρισμών Δ. Μυτιλήνης, Δ. Χίου, Πλωμαρίου, Καλλονής, Χώρας 

Σάμου, Κοκκαριού Σάμου, Πυθαγορείου Σάμου.
> Δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Δ. Μυτιλήνης, Δ. Χίου, Καλλονής, Πλωμαρίου, 

Βροντάδου, Μύρινας, Μήθυμνας, Ιωνίας, Χίου.

III. Υποδομές για την Υγεία και την Πρόνοια
Διατέθησαν συνολικά 12 δισ. δρχ. για την κατασκευή:
> Επεκτάσεων στα Νοσοκομεία Μυτιλήνης, Χίου, Λήμνου, Σάμου, Ικαρίας.
> Κέντρων Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στη 

Λέσβο, τη Χίο και τη Σάμο.

IV. Υποδομές στην Εκπαίδευση
Διατέθησαν συνολικά 12,3 δισ. δρχ., με αιχμή την κατασκευή:
> Γυμνασίων και Λυκείων στη Μυτιλήνη, Πέτρα, Αγιάσο, στο Δ. Χίου, στη Σάμο, στους 

Φούρνους.
> Την επισκευή-διαρρύθμιση του κτιρίου «Ξενία» για στέγαση του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου.

V. Παρεμβάσεις για την ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και νέων 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Διατέθησαν συνολικά 3,5 δις. δρχ., με αιχμή την υλοποίηση:
> Ιδιωτικών επενδύσεων στους κλάδους μεταποίησης και την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας των MME.

VI. Προγράμματα και δράσεις για την Κατάρτιση εργαζομένων και την αύξηση των 
θέσεων Απασχόλησης

Διατέθησαν συνολικά 7 δισ. δρχ., για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης σε όλη την 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

VII. Έργα και παρεμβάσεις για τον Τουρισμό και τον Πολιτισμό
Διατέθησαν συνολικά 24,5 δισ. δρχ., με αιχμή:
> Τις μαρίνες Μυτιλήνης, Χίου, Πυθαγορείου, Ικαρίας.
> Την ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων (ξενοδοχείο).
> Στερεώσεις, συντηρήσεις, αναδείξεις κάστρων και παραδοσιακών οικισμών.
> Την ανάπλαση του Ιστορικού Κέντρου Μυτιλήνης.
> Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Σιγρίου και την επανέκθεση του Αρχαιολογικού 

Μουσείου Χίου.
> Την ανακαίνιση της Παλαιάς Βουλής Σάμου.

VIII. Έργα υποδομής για την Αγροτική Ανάπτυξη
Διατέθησαν συνολικά 43,8 δισ. δρχ., με αιχμή:
> Στα φράγματα Ερεσσού και Σεδούντα Πλωμαρίου.



> Στα δίκτυα άρδευσης και ύδρευσης από λιμνοδεξαμενές και φράγματα, όπως Ζυφιά 
Χίου, Αγ. Γεωργίου Χίου, Μήθυμνας Λέσβου, Κεραμίου Λέσβου, Θεοποιήτου, 
Πεζίου Ραχών Ικαρίας, Θάνους Λήμνου.

> Τα έργα για την προστασία και ανάδειξη των δασών.
> Τα έργα για την ανάπτυξη, στήριξη και βελτίωση της παραγωγικότητας των 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
> Τα έργα και ενέργειες για τη στήριξη της αλιείας.
> Τα έργα για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των μεταποιητικών μονάδων.
> Τα έργα για τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος, με τη βελτίωση του αγροτικού 

δικτύου.

IX. Υποδομές Τηλεπικοινωνιών
Αιατέθησαν συνολικά για την Περιφέρεια 8,7 δισ. δρχ.

X. Ειδικό πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Μέχρι το 2004 θα διατεθούν συνολικά 46 δισ. δρχ.
Για τα έργα αποκλειστικά τοπικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις προτεραιότητες των 
Δήμων.

Στόχοι-Προτεραιότητες-Πόροι
για την ανάπτυξη της Περιφέρειας την περίοδο 2000-2006

Η Κυβέρνηση έγκαιρα σχεδίασε και ολοκλήρωσε την προετοιμασία της, ώστε η νέα περίοδος 
να αρχίσει με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για τη χώρα. Οι συνολικοί πόροι που θα 
διατεθούν για τη νέα αναπτυξιακή προσπάθεια θα προσεγγίσουν τα 16 τρισ. δραχμές, δηλαδή 
θα είναι αυξημένοι κατά 60% σε σχέση με εκείνους της προηγούμενης προγραμματικής 
περιόδου.

Ειδικά για τους Έλληνες αγρότες, έχουν εξασφαλισθεί για την περίοδο 2000-2006 επιπλέον 
πόροι 9 τρισ. δραχμών, για την ενίσχυση των εισοδημάτων τους, για την ανάπτυξη, για το 
ζωντάνεμα της υπαίθρου.

Αυτοί οι πόροι αποτελούν την εγγύηση για τη βιώσιμη, ισόρροπη ανάπτυξη της Ελλάδας, για 
την ολοκλήρωση και τον εκσυγχρονισμό των Υποδομών της, για την προστασία του 
Περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της Ποιότητας Ζωής, για την κατοχύρωση της 
Παραγωγικής και της Κοινωνικής Συνοχής της χώρας μας και για την ανάδειξη της 
Πολιτισμικής και Περιβαλλοντικής ταυτότητάς της, για την Παιδεία, την Υγεία, το Κοινωνικό 
Κράτος και την Απασχόληση.

Π Ε Ρ ΙΦ Ε Ρ Ε ΙΑ Κ Ο  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  
1994-1999

Π Ε Ρ ΙΦ Ε Ρ Ε ΙΑ Κ Ο  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  
2000-2006

Α Υ Ξ Η Σ Η
%

87 δισ. δρχ. 165 δισ. δρχ. 90%

Η εξυπηρέτηση μίας ολοκληρωμένης αναπτυξιακής στρατηγικής για το νησιωτικό χώρο 
αποτελεί στόχο της Κυβέρνησης κατά τη νέα προγραμματική περίοδο. Η αναγνώριση αυτή 
υποδηλώνεται από την ιδιαίτερα υψηλή ενίσχυση για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Η 
Περιφέρεια έχει την υψηλότερη κατά κεφαλήν ενίσχυση από τις άλλες Περιφέρειες της 
χώρας.

Ο σχεδιασμός της ανάπτυξης του Βορείου Αιγαίου για την περίοδο 2000-2006 έχει λάβει 
υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις, τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, την πολιτική για την 
ποιότητα ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος και κυρίως τις ραγδαίες εξελίξεις της



τεχνολογίας στην πληροφορική και την επικοινωνία, που βοηθούν στην άρση της 
απομόνωσης και την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων.

Η ανατροπή της τάσης δημογραφικής και οικονομικής συρρίκνωσης, που έχει προκαλέσει ο 
παραμεθόριος νησιωτικός χαρακτήρας της Περιφέρειας, αποτελεί βασικό αναπτυξιακό της 
στόχο. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από τη βελτίωση της ελκυστικότητας και την ανάδειξη και 
αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας, εξασφαλίζοντας την αειφορία 
και την ποιότητα ζωής.

Οι παρεμβάσεις σε έργα και ενέργειες που θα υλοποιηθούν για να εξυπηρετήσουν το γενικό 
αυτό αναπτυξιακό στόχο περιέχονται στις εξής προτεραιότητες:

I. Αναστροφή της δημογραφικής συρρίκνωσης του πληθυσμού και της 
περιθωριοποίησης της νησιωτικής οικονομίας, με την αξιοποίηση της τεχνολογίας και 
των τοπικών πλεονεκτημάτων

Πιο συγκεκριμένα θα επιδιωχθεί:
> Η ολοκλήρωση των έργων υποδομής στις μεταφορές και η βελτίωση της ποιότητας και 

συχνότητας του μεταφορικού έργου, καθώς και η ολοκλήρωση των αστικών 
υποδομών.

>  Η προστασία του περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητας ζωής.
> Η ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των νησιών και η σύνδεσή 

της με την τουριστική δραστηριότητα.
> Η αξιοποίηση των τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων και δομών και η εφαρμογή 

των νέων τεχνολογιών.
> Η αύξηση της μέσης τουριστικής δαπάνης με την επιμίκυνση της τουριστικής περιόδου 

(ήπιες μορφές τουρισμού), την αναβάθμιση των προσφερόμενων υποδομών και 
υπηρεσιών και την εκμετάλλευση των παραγωγικών και πολιτιστικών δεδομένων από 
το πλαίσιο του τουριστικού τομέα.

II. Εξασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης σε αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας, 
πρόνοιας, εκπαίδευσης και πολιτισμού αναψυχής

Ειδικότερα:
> Αναβάθμιση της πρωτοβουλίας φροντίδας υγείας, με τον εκσυγχρονισμό της κτιριακής 

υποδομής και εξοπλισμό των Κέντρων Υγείας μη αστικών περιοχών και 
περιφερειακών ιατρείων.

> Αναβάθμιση της 2ης και 3ης περίθαλψης, με την επέκταση της κτιριακής υποδομής και 
του εξοπλισμού στα γενικά νοσοκομεία Μυτιλήνης, Λήμνου και Χίου, καθώς και 
Σάμου εάν απαιτηθεί.

> Ίδρυση παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ, καθώς και αναβάθμιση υποδομών πρόνοιας.
> Επέκταση και εκσυγχρονισμός των υποδομών που αφορούν την Πρωτοβάθμια, 

Δευτεροβάθμια και Τεχνική Εκπαίδευση.

III. Διαφοροποίηση της νησιωτικής οικονομίας, με την αξιοποίηση της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας

Πιο συγκεκριμένα επιδιώκεται:
> Η αξιοποίηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας.
>  Αξιοποίηση και εφαρμογή των τεχνολογιών στις ΑΠΕ.
> Η έρευνα και αξιοποίηση της γεωθερμίας.
> Η επέκταση και βελτίωση των υποδομών και του εξοπλισμού των τμημάτων του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, που είναι εγκατεστημένα στα νησιά του Αιγαίου.
> Η αξιοποίηση των ερευνητικών καινοτομικών έργων, που αφορούν δράσεις για τη 

διασύνδεση των αποτελεσμάτων της έρευνας με τον παραγωγικό ιστό της Περιφέρειας.
> Προώθηση της απασχόλησης και κατάρτισης που άπτονται στις δράσεις που θα 

υλοποιηθούν στο πλαίσιο του άξονα αυτού.



Οι διασφαλισμένοι για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου πόροι, που θα προέρχονται από το 
ΠΕΠ και από άλλα Εθνικά Προγράμματα, θα εξειδικευθούν περαιτέρω σε συγκεκριμένα έργα, 
δράσεις και δραστηριότητες, που δεν έχουν ακόμη προσδιορισθεί.

Αυτό θα γίνει στη συνέχεια, με τη συμμετοχή όλων των φορεών που προ βλέπονται από τις 
διαδικασίες του προγραμματισμού, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις που εξυπηρετούν 
και υλοποιούν, αφενός τους εξειδικευμένους στόχους της Περιφέρειας και αφετέρου τις 
Εθνικές Πολιτικές και Δράσεις, των οποίων η εμβέλεια ξεπερνά την Περιφέρεια Βορείου 
Αιγαίου.

Τα έργα παν θα σημαδέψουν 
την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα

'Ζ Ολοκληρώνονται όλα τα φράγματα, οι λιμνοδεξαμενές και τα δίκτυα ύδρευσης και 
άρδευσης.
Με την πλήρη λειτουργία σημαντικών έργων στη διαχείριση του υδάτινου δυναμικού των 
νησιών, επιλύονται τα προβλήματα ύδρευσης των οικισμών και αναβαθμίζεται η γεωργία. 
Τα φράγματα και οι λιμνοδεξαμενές Τσικνιά, Καλλονής, Μολύβδου, Σεδούντα, Ερεσσού, 
Κάσπακα, Κόρης Γεφύρι, Αγίου Γεωργίου, Ραχών Ικαρίας και Σάμου, συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα και αντιμετωπίζουν οριστικά το φόβο της λειψυδρίας.
Το φράγμα του Τσικνιά αποτελεί το μεγαλύτερο φράγμα του Αιγαίου. Θα αρδεύει το 
εύφορο λεκανοπέδιο της κεντρικής Λέσβου, συνεισφέροντας ουσιαστικά στην τοπική 
αγροτική οικονομία.

'λ Τα μεγάλα νησιά Θα αποκτούν σύγχρονους οδικούς άξονες.
Σημαντικότατα οδικά έργα θα υλοποιηθούν σε όλα τα νησιά, βελτιώνοντας τις 
κυκλοφοριακές συνθήκες. Το οδικό δίκτυο Ικαρίας, η παράκαμψη της πόλης της Χίου, ο 
δρόμος Καλλονής-Σιγρίου, συγκαταλέγονται στα έργα που μικραίνουν τις αποστάσεις και 
διευκολύνουν τις μετακινήσεις.

'λ Αναβαθμίζονται οι τουριστικές υποδομές.
Οι μαρίνες Μυτιλήνης, Χίου, Πυθαγορείου και Ικαρίας αλλάζουν τα δεδομένα στον 
τουρισμό και προσελκύουν επισκέπτες υψηλού εισοδήματος.

'λ Η  υγεία στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.
Με την ανέγερση νέας πενταόροφης πτέρυγας στο Νοσοκομείο της Μυτιλήνης και την 
ολοκλήρωση των Νοσοκομείων Χίου και Λήμνου, εξασφαλίζεται στο Βόρειο Αιγαίο η 
λειτουργία σύγχρονα εξοπλισμένων μονάδων και στον πιο εξειδικευμένο τομέα.

ν' Αξιοποιούνται τα γεωθερμικά πεδία.
Τόσο στην εκμετάλλευση των ήπιων μορφών ενέργειας, όσο και στον ιαματικό τουρισμό, 
θα αναδειχθούν οι δυνατότητες στη χρήση της γεωθερμίας της Ικαρίας και της Λέσβου.

ν' Ενισχύεται το Π ανεπιστήμιο Αιγαίου.
Με την ολοκλήρωση των κτιριακών υποδομών του, το κορυφαίο πνευματικό ίδρυμα του 
Βορείου Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, διευρύνεται και αποκτά νέα τμήματα σε 
Λέσβο και Χίο.

ν' Ολοκληρώνονται οι υποδομές στΐ]ν εκπαίδευση.
Συνεχίζεται η κατασκευή νέων διδακτηρίων σε όλα τα νησιά. Καινούρια σχολεία, 
βιβλιοθήκες, σύγχρονος εξοπλισμός, ειδικά προγράμματα και η εισαγωγή της 
πληροφορικής εγγυώνται το μέλλον μίας εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες αντάξιας των 
παιδιών του Βορείου Αιγαίου.

ν' Δ ιαρκής επιμόρφωση, κόντρα στην ανεργία.
Με την κατάρτιση ανέργων και τη συνεχή επιμόρφωση των εργαζομένων, σε αντικείμενα 
άμεσα σχετιζόμενα με τις ανάγκες της τοπικής αγοράς, συνδέεται η γνώση με τον



παραγωγικό ιστό και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την απασχόληση ακόμη 3.000 
ατόμων.

^  Εκσυγχρονίζεται η αλιεία και η γεωργία.
Με τα έργα στα αλιευτικά καταφύγια όλων των νησιών, τα προγράμματα για την ενίσχυση 
της αλιείας και τις Ιχθυόσκαλες Λέσβου και Χίου, εκσυγχρονίζονται ο αλιευτικός στόλος 
των νησιών, βελτιώνονται οι υποδομές και γίνεται πιο ανταγωνιστικός και ο ευαίσθητος 
αυτός τομέας της οικονομίας.

Διαμετακομιστικά κέντρα και λαχαναγορές γίνονται στις πρωτεύουσες και των τριών 
Νομών, επιλύοντας τα προβλήματα διακίνησης των προϊόντων στα μεγάλα νησιά του 
Βορείου Αιγαίου.

λ" Γ ια  καλύτερο περιβάλλον, για ποιότητα ζωής.
Ολοκληρώνονται οι βιολογικοί καθαρισμοί και τα δίκτυα στη Μυτιλήνη, τη Χίο, τη Σάμο 
και ρυθμίζονται συνολικά ανά νησί, με τη λειτουργία κεντρικών χώρων υγειονομικής 
ταφής, τα θέματα διαχείρισης των απορριμμάτων.

'Ζ Επενδύοντας στην Κοινω νίας της Πληροφορίας.
Αξιοποιώντας τις δυνατότητες των χρήσεων της τηλεματικής, επενδύουμε στην Κοινωνία 
της Πληροφορίας στις μεταφορές, τις τηλεπικοινωνίες, την παιδεία, την υγεία, την 
πληροφόρηση, αντιμετωπίζουμε τις αρνητικές επιπτώσεις της νησιωτικότητας και του 
παραμεθόριου χαρακτήρα της περιοχής και κατακτάμε την άρση της αμομόνωσης.

'λ Στηρίζουμε τα τοπικά προϊόντα.
Ενισχύοντας τη μεταποίηση και τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων, στηρίζοντας με 
ειδικά προγράμματα την προβολή και προώθηση των τοπικών προϊόντων, αναδεικνύουμε 
την ποιοτική τους ταυτότητα και αναπτύσσουμε ουσιαστικά το δευτερογενή τομέα 
παραγωγής, δημιουργώντας παράλληλα νέες θέσεις εργασίας, που θα συγκρατήσουν τον 
πληθυσμό.


