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ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Αθήνα, 5 Ιουνίου 1996

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως χώρα και ως πολίτες κατά τη διάρκεια 

των θερινών μηνών (πυρκαγιές, αύξηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, 

ακτοπλοϊκή και αεροπορική διακίνηση επιβατών και τουριστών, καύσωνας κ.α.) 

καθώς και το πρόγραμμα δράσης για την ανάπτυξη των 

τα θέματα που απασχόλησαν το ΥτιουρνΐΚό~Συυβούλιο πο οποίο συνεδρίασε 

σήμερα υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη. Για τα θέματα αυτά 

σχετικές εισηγήσεις έκαναν οι αρμόδιοι Υπουργοί, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κώστας Λαλιώτης, 

Γεωργίας Στέφανος Τζουμάκας, Υγείας Αναστάσιος Πεπονής, Αιγαίου Αντώνης 

Κοτσακάς και Ναυτιλίας Κοσμάς Σφυρίου.

νησιών του Αιγαίου, ή τ α /

Οσον αφορά τα προβλήματα που δημιουργούνται στην διάρκεια του καλοκαιριού, 

ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης τόνισε την ανάγκη ενός συνολικού 

κυβερνητικού σχεδιασμού για την αντιμετώπισή τους, έγκαιρης προετοιμασίας 

του κρατικού μηχανισμού, προώθησης συγκεκριμένων μέτρων για την πρόληψή 

τους, καθώς και ετοιμότητας στην οποία πρέπει να βρίσκονται οι αρμόδιοι 

φορείς.

Οσον αφορά το πρόγραμμα δράσης για την ανάπτυξη των νησιών του Αιγαίου, το 

Υπουργικό Συμβούλιο, αποφάσισε τους επιμέρους στόχους και τα μέτρα της 

κυβέρνησης. Τα μέτρα της Κυβέρνησης επικεντρώνονται σε 6 κεντρικές ενότητες 

δράσης:
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1. Ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών, ενίσχυση της τοπικής

ανάπτυξης, στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

α. Για τα πιο μικρά νησιά θα αναπροσαρμοστούν προς τα κάτω τα όρια 

ένταξης μεταποιητικής δραστηριότητας στον αναπτυξιακό νόμο.

β. Θα μειωθεί το κόστος έκδοσης οικοδομικών αδειών για τα οικονομικά 

μειονεκτούντα νησιά της παραμεθόριας ζώνης του Αιγαίου.

γ. Στα πλαίσια του Β'ΚΠΣ περιλαμβάνονται μέτρα στο Περιφερειακό

Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου συνολικού κόστους 115 δις δρχ. και στο Περιφερειακό 

Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου συνολικού κόστους 92 δις δρχ.

δ. Οι προϋπολογισμοί των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

Βόρειου και Νότιου Αιγαίου θα αυξηθούν σε δραχμικούς όρους μέχρι το 1999 κατά 

το ποσό των 11 δις δρχ. περίπου (πάνω από τα σημερινά επίπεδα).

ε. Σε συνεννόηση και συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση θα προωθηθεί 

πρόγραμμα μετεγκατάστασης Ελλήνων μεταναστών στα νησιά που παρουσιάζουν 

ανάγκες στήριξης του πληθυσμιακού στοιχείου και εντοπίζονται ευκαιρίες 

απασχόλησης ειδικών επαγγελμάτων.

στ. Με τη σύνταξη συγκεκριμένου προγράμματος δράσης θα ενισχυθούν τα 

προγράμματα που αφορούν την ένταξη των παλιννοστούντων στην αγορά 

εργασίας στις Περιφέρειες του Βόρειου και Νότιου Αιγαίου, και τα προγράμματα 

συνεχιζόμενης κατάρτισης θα προσανατολισθούν στους τομείς μεγαλύτερης 

σημασίας για τις ανάγκες των νησιώ, ιδιαίτερα στον τουρισμό.

ζ. Εξετάζονται οι δυνατότητες ανάπτυξης διαφόρων δραστηριοτήτων σε 

μικρά νησιά του Αιγαίου.

η. Για τα νησιά τα οποία έχουν κάτω από 2.500 κατοίκους θα ισχύσουν ειδικά

φορολογικά μέτρα όπως η πλήρης απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των επί 

τόπου απασχολούμεων στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, Η μείωση του 

συντελεστή Φ.Π.Α., η κατάργηση του ειδικού φόρου τραπεζικών εργασιών και της
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εισφοράς του Νόμου 128, ο τριπλασιασμός των επιδομάτων των παραμεθόριων 

περιοχών, που παίρνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι που δουλεύουν στις περιοχές 

αυτές.

θ. Η Κυβέρνηση πέτυχε να συμπεριληφθεί το θέμα της διαμόρφωσης ειδικής 

πολιτικής για τις νησιωτικές περιοχές της Ευρώπης στη Διακυβερνητική 

Διάσκεψη να προωθεί την προσθήκη ειδικής διάταξης στη νέα Συνθήκη της ΕΕ.

2. Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς - Στήριξη και διαφύλαξη 

του περιβαλλοντικού στοιχείου - Πολιτική για την ποιότητα ζωής.

Πολιτιστική προβολή και διαφύλ αξη

α. Χρηματοδοτούνται έργα για την ποιοτική αναβάθμιση οικισμών και 

περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και για τον περιορισμό της αισθητικής 

ρύπανσης.

β. Υλοποιούνται προγράμματα δημιουργίας μουσείων στα μικρά νησιά.

γ. Βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα προστασίας και ανάδειξης των πιο 

σημαντικών αρχαιολογικών χώρων των νησιών του Αιγαίου.

δ. Σχεδιάζεται η ερφαρμογή ενός ευρύτερου προγράμματος αναβίωσης 

παραδοσιακών επαγγελμάτων και τεχνών, αξιοποίησης παραδοσιακών 

βιοτεχνικών και επαγγελματικών εγκαταστάσεων και η ίδρυση εργαστηρίων για 

την εκπαίδευση νέων σε παραδοσιακές τεχνικές.

ε. Υλοποιούνται έργα ποιοτικής αναβάθμισης οικισμών και περιοχών 

ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.

στ. Σχεδιάζεται η καθολική κτηματολογική αποτύπωση των νησιών του 

Αιγαίου.

ζ. Προωθείται η διαδικτύωση των νησιών του Αιγαίου μεταξύ τους μέσω του 

Ιη ίθ Γ Π θ ί σε θέματα πολιτιστικών πληροφοριών.
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η· Πρόγραμμα για τα “κειμήλια και αρχειακά τεκμήρια στην ιστορική

διαδρομή της αυτοδιοίκησης”.

* Προστασία της θάλασσας και της φύσης στο Αιγαίο

α. Υλοποιείται ειδικό πρόγραμμα για την προμήθεια ειδικών αντιρρυπαντικών 

σκαφών και εξοπλισμού και την παρακολούθηση της θαλάσσιας ρύπανσης.

β. Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος περιβάλλοντος 

σχεδιάζεται η ένταξη έργων κατά προτεραιότητα στα νησιά Σάμος, Λήμνος, 

Λέσβος και Σαρία, ενώ το πρόγραμμα Life '96 αναμένεται να εγκριθούν έργα σε 

πολλά άλλα μεγάλα ή μικρά νησιά.

* Διαχείριση υδάτινων 

διαχειριστικά σχέδια σε 

λιμνοδεξαμενών.

πόρων: αντιμετωπίζεται μέσα 

συνδυασμό με ένα εκτεταμένο

από ειδικά 

πρόγραμμα

Απορρίματα - Βιολογικοί Καθαρισμοί: προωθείται συνολικό πρόγραμμα 

δράσης για έργα υποδομής, εξοπλισμό, προγράμματα ανακύκλωσης και 

προγράμματα καθαρισμού των ακτών των νησιών του Βόρειου και Νότιου Αιγαίου. 

Επιπλέον, η Κυβέρνηση, συνεκτιμώντας τις επενδυτικές ανάγκες του 

προγράμματος της, θα εντάξει στον προγραμματισμό της την ακόμα μεγαλύτερη 

κάλυψη της βασικής αυτής ανάγκης των νησιών του Αιγαίου.

3. Τουρισμός, Αγροτική Ανάπτυξη, Οικονομικές υποδομές

α. Ενισχύει το θαλάσσιο τουρισμό κυρίως με το πρόγραμμα δημιουργίας 7 

σύγχρονων μαρίνων και πολλών καταφυγίων τουριστικών σκαφών.

β. Υλοποιείται πρόγραμμα βελτιώσεων και επεκτάσεων των αεροδρομίων σε 

10 νησιά.

γ. Θα χρηματοδοτήσει την προσφορά νέων τουριστικών προϊόντων και 

δράσεων, που μπορούν να επιμηκύνουν την τουριστική περίοδο.
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δ. Προχωρεί στο σχεδίασμά της στρατηγικής για τις τουριστικές υπηρεσίες 

στο Αιγαίο με ορίζοντα τη δεκαετία.

* Για την αγροτική ανάπτυξη:

α. Εχει ζητηθεί από την Ε.Ε η παράταση του ειδικού καθεστώτος επιδότησης 

εφοδιασμού των νησιών, για την αντιμετώπιση του κόστους μεταφοράς των 

γεωργικών προϊόντων.

β. Εχει προταθεί η κατοχύρωση ειδικών προϊόντων από την Ε.Ε ως Προϊόντα 

Ονομασίας Προέλευσης (γραβιέρα Νάξου, μαστίχα Χίου, μοσχολίβανο Χίου, ελιά 

Χίου, λάδι Μυτιλήνης, κ.ά).

γ. Εχει εκπονηθεί πρόγραμμα κατασκευής φραγμάτων, λιμενοδεξαμενών και 

έργων ανάσχεσης των υδάτων.

* Στον τομέα της.ενέργειας προγραμματίζει:

α. Την αξιοποίηση εναλλακτικών και ήπιων μορφών ενέργειας, με την 

εγκατάσταση πέντε αιολικών πάρκων στα νησιά Ρόδο, Κω, Λέρο και Πάτμο.

β. Την προώθηση των υποβρύχιων διασυνδέσεων των νησιών τόσο με το 

Διασυνδεδεμένο Σύστημα, όσο και μεταξύ τους.

γ. Εργα ενίσχυσης σταθμών των νησιών.

δ. Εργα αισθητικής αναβάθμισης των δικτύων διανομής ιδιαίτερα σε 

παραδοσιακούς οικισμούς ή επιβαρυμένα κέντρα πόλεων.

ε. Εργα γεωθερμίας, για την ενεργειακή αυτονομία μιας σειράς νησιών του 

Αιγαίου.

στ. Την ενίσχυση και αναβάθμιση της προσφοράς ενέργειας στη Ρόδο με 

σύγχρονη αντιρυπαντική τεχνολογία.



Στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, τα προγραμματιζόμενα έργα και η ενίσχυση 

του προσωπικού του OTE σε περισσότερα νησιά, θα αναβαθμίσουν την ποιότητα, 

και την αξιοπιστία των υπηρεσιών αυτών.

4. Δ ιασφάλιση αναβαθμισμένων υπηρεσιών Υγείας και Παιδείας

* Υπηρεσίες Υγείας

α. Κατασκευή νέου Γεν.Νοσοκομείου στη Ρόδο και υλοποίηση παρεμβάσεων 

επέκτασης-εκσυγχρονισμού σε άλλα επτά νοσοκομεία των νησιών.

β· Δημιουργία δύο παραρτημάτων του ΕΚΑΒ στη Ρόδο και Μυτιλήνη.

γ. Αμεση διάθεση στο ΕΚΑΒ δύο ελικοπτέρων στη Χίο και Ρόδο.

δ. Προώθηση εκούσιων αποσπάσεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού 

και πρόσληψη νέου προσωπικού για τις αυξημένες ανάγκες των νησιών στη θερινή 

περίοδο.

ε. Το ΙΚΑ έχει δρομολογήσει ειδικό πρόγραμμα αναβάθμισης των υπηρεσιών 

του στα ανατολικά νησιά του Αιγαίου (Χίος, Κως, Κάλυμνος, Σάμος, Ρόδος, 

Μυτιλήνη).

στ. Το Υπουργείο Υγείας θα παρουσιάσει προγράμματα αναβάθμισης των 

αγροτικών ιατρείων , κέντρων υγείας και νοσοκομείων στα πλαίσια της 

εφαρμογής του Κ.Π.Ι. ώστε να ενισχυθεί σημαντικά το αίσθημα ασφάλειας.

* Εκπαίδευση

α. Εφαρμογή του προγράμματος ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ στα Λύκεια της

Δωδεκανήσου γαι την ενίσχυση της εφευρετικότητας των μαθητών και την 

εξοικείωσή με τον τεχνικό πολιτισμό.

β. Εγκριση έργων υποδομής στο πανεπιστήμιο Αιγαίου - Επανεξέταση του 

τρόπου οργάνωσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
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γ. Θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα οι προτάσεις που υποβάλλονται από 

το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και 

Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και θα εφαρμόζεται ευνοϊκότερος 

συντελεστής αξιολόγησης.

δ. Θα εξεταστεί η δυνατότητα ειδικής μεταχείρισης των “απομονωμένων” 

περιοχών της χώρας σε θέματα βιβλιοθηκών, πληροφορικής στα σχολεία και 

ξένων γλωσσών.

ε. Προγραμματίζεται η λειτουργία θερινών προγραμμάτων διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης για τη διάδοση και ενίσχυση του ελληνικού πολιτισμού και της 

ελληνικής γλώσσας.

στ. Ιδρυση Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων στη Λήμνο.

5. Βελτίωση της οργανωτικής αποτελεσματικότητας του Κράτους 

και του Δημόσιου τομέα

α. Θα διατεθούν κατά παρέκκλιση της πολιτικής προσλήψεων και κατά 

προτεραιότητα πρόσθετες θέσεις για εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό για την 

κάλυψη αναγκών της διοίκησης.

β. Με νομοσχέδιο επιλύεται το πρόβλημα της ανυπαρξίας τίτλων ιδιοκτησίας 

σε τέσσερα μικρά νησιά της Δωδεκανήσου.

γ. Ιδρύεται ως συντονιστικό όργανο της κυβερνητικής πολιτικής στο Αιγαίο, 

το Συντονιστικό Συμβούλιο Αιηγαίου (ΣΣΑ).

6. Ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας και ανάδειξη του Αιγαίου σε 

πολιτ ικό  - κοινωνικό - περιφερειακό πόλο.

Εξετάζεται η επέκταση του Προγράμματος για την κοινωνική θητεία που 

ισχύει στη Θράκη, και για την περιοχή των νησιών του Αιγαίου.
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Το Υπουργείο Αιγαίου οφείλει να προωθήσει τη δικτύωση των τοπικών 

κοινωνιών και τη συνεργασία του με Δήμους και Κοινότητες της ηπειρωτικής 

Ελλάδας.
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