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Αθήνα, 16 Απριλίου 1999

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης απηύθυνε χαιρετισμό στο 
Συνέδριο του Υπουργείου Αιγαίου με θέμα “Το νέο μοντέλο διοίκησης 
του Αρχιπελάγους”.

Ο Πρωθυπουργός στον χαιρετισμό του αναφέρει τα εξής:

“Θα ήθελα να συγχαρώ όσους είχαν την πρωτοβουλία διοργάνωσης του 
Συνεδρίου για το νέο μοντέλο διοίκησης του Αρχιπελάγους και να ευχηθώ 
κάθε επιτυχία στις εργασίες σας. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δείχνει 
αναμφίβολα το ενδιαφέρον της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των 
αναπτυξιακών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών προβλημάτων των νησιών 
μας. Δείχνει την επιλογή μας να εργαστούμε με σχέδιο, με σύστημα και με 
αποτέλεσμα για να δώσουμε συγκεκριμένες λύσεις.

Ο χώρος του Αιγαίου αποτελεί για μας τους Έλληνες το λίκνο του 
πολιτισμού μας. Ως αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητάς μας βρισκόταν 
και εξακολουθεί πάντοτε να βρίσκεται στο κέντρο της προσοχής και του 
ενδιαφέροντος μας.

Το Αιγαίο έχει, πέρα από την πολιτισμική του αξία, μέγιστη εθνική αξία και 
τεράστια αναπτυξιακή σημασία. Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του εθνικού 
μας κορμού. Για την Κυβέρνησή μας πρόοδος και ευημερία της υπόλοιπης 
Ελλάδας είναι άμεσα συνδεδεμένη με το Αιγαίο.

Γτα μας ισχυρή Ελλάδα σημαίνει και ισχυρό Αιγαίο. Ισχυρό Αιγαίο 
σημαίνει, ισχυρή Ελλάδα. Για μας τα προβλήματα και οι ανάγκες των 
νησιών βρίσκονται σε πρώτη προτεραιότητα.

Ο χώρος του Αιγαίου παρουσιάζει, ωστόσο, σημαντική διαφοροποίηση σε 
σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, η οποία οφείλεται στη γεωγραφική τους 
ιδιαιτερότητα. Τούτο έχει ως συνέπεια ,να πρέπει οι πολιτικές μας για όλα 
τα θέματα να διαφοροποιούνται και να προσαρμόζονται αναλόγως. Τα 
προβλήματα του Αιγαίου είναι διαφορετικά από τα προβλήματα της 
υπόλοιπης Ελλάδας και γι’ αυτό η αντιμετώπισή τους πρέπει να είναι 
διαφορετική.

Εφαρμόζοντας αυτή τη βασική αρχή στην πολιτική μας προχωράμε, στην 
ενεργοποίηση της Συνθήκης του Άμστερνταμ. Η Συνθήκη του Άμστερνταμ 
αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εκπονήσει και να εφαρμόσει
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ιδιαίτερα προγράμματα για τις νησιωτικές εποχές. Πρόκειται για πρόβλεψη, 
που οψείλεται και στη δική μας αποφασιστική παρέμβαση. Πρόκειται για 
ρύθμιση που δημιουργεί μεγάλες δυνατότητες που πρέπει να 
αξιοποιήσουμε στο έπακρο. Έχουμε ήδη κατοχυρώσει τη δυνατότητα 
υλοποίησης ιδιαίτερων έργων και προχωράμε στην υλοποίηση και την 
αξιοποίηση των σχετικών δεσμεύσεων.

Έχουμε σχεδιάσει ιδιαίτερες πολιτικές μέσω του Υπουργείου Άμυνας σε 
συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για όλα τα κρίσιμα θέματα 
των νησιών μας, όπως είναι η υγεία, οι μεταφορές, ο πρωτογενής και 
δευτερογενής τομέας, η διαχείριση των προβλημάτων του περιβάλλοντος, 
τα θέματα του πολιτισμού, του αθλητισμού και της παιδείας, καθώς επίσης 
και τα θέματα της πολιτικής παρουσίας και της ασφάλειας.

Ιδιαίτερα κρίσιμος τομέας για την αναβάθμιση και την πρόοδο του Αιγαίου 
είναι η αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από 
τους δημόσιους οργανισμούς και υπηρεσίες. Ο πολίτης τους Αιγαίου 
ταλαιπωρείται σήμερα πολύ περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον πολίτη 
της χώρας όταν θέλει να διεκπεραιώσει τις υποθέσεις τους με τις δημόσιες 
υπηρεσίες. Πρέπει να μετακινείται μέσω ενός δικτύου μεταφορών ιδιαίτερα 
δυσκίνητου και δαπανηρού, περιφερόμενος από νησί σε νησί ή. από το 
νησί του στον Πειραιά και την Αθήνα για την απόκτηση μιας βεβαίωσης ή 
ενός πιστοποιητικού.

Είμαστε αποφασισμένοι να θέσουμε ένα οριστικό τέλος σ’ αυτή την 
κατάσταση. Είμαστε αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουμε κάθε τι που κάνει - 
τη ζωή των κατοίκων των νησιών δύσκολη και τους ταλαιπωρεί.

Η κυβέρνησή μας έχει καταβάλει ήδη σοβαρές προσπάθειες. για τη 
βελτίωση αυτής της κατάστασης. Εφαρμόζει με επιτυχία εδώ και ένα χρόνο 
το σύστημα της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης των πολιτών, ενώ κατοχύρωσε 
την αποδεικτική ισχύ του φαξ και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
Δημιουργεί επίσης νομαρχιακά κέντρα πληροφόρησης των πολιτών και 
υΤτηρεσίες μιας στάσης στις υπηρεσίες πρώτης γραμμής, όπως είναι οι 
συντάξεις του ΙΚΑ και οι ιδιωτικές επενδύσεις στην Περιφέρεια.

Οι πρωτοβουλίες μας, όμως, δεν σταματάνε εδώ. Ειδικά για το χώρο του 
Αιγαίου έχουμε σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εξυπηρέτησης 
των πολιτών του Αιγαίου από τις δημόσιες υπηρεσίες. Ο στόχος του 
προγράμματος μας είναι ένας και μοναδικός: Να διευκολύνουμε τους 
πολίτες στις καθημερινές τους συναλλαγές με το δημόσιο. Να τους 
εξασφαλίσουμε αποτελεσματικότερες, αμεσότερες και οικονομικότερες 
υπηρεσίες.

Ξεκινάμε με την παρέμβασή μας σε πολύπλοκες διαδικασίες που 
γνωρίζουμε ότι ταλαιπωρούν ιδιαίτερα τους πολίτες του Αιγαίου. Στόχος 
μας είναι να μπορέσει ο πολίτης κάθε νησιού και κάθε Δήμου να
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ολοκληρώνει τις συναλλαγές του με το Κράτος χωρίς να χρειάζεται να 
μετακινείται από το νησί του. Για να πετύχουμε στο στόχο μας αυτόν, 
δημιουργούμε ένα σύστημα πλήρους δικτύωσης μεταξύ όλων των 
επιπέδων Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, η έξοδος του οποίου θα βρίσκεται 
στο πλησιέστερο προς τον πολίτη σημείο, δηλαδή, στο Δήμο. Οι Δήμοι 
μετατρέπονται σε Διοικητήρια τα οποία θα μπορούν να προσφέρουν 
ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους πολίτες.

Άλλωστε, η αποκέντρωση δεν αποτελεί ένα θεωρητικό σχήμα. Πριν απ’ 
όλα πρέπει να εξυπηρετεί τον πολίτη και να συμβάλει στην απλούστευση 
των διαδικασιών. Να τον πείθει ότι είναι ο μόνος δρόμος για ένα κράτος 
σύγχρονο και αποτελεσματικό.

Ο πολίτης θα μπορεί, κατ’ αρχήν, να παίρνει μέσω των Κέντρων 
πληροφόρησης τα οποία δημιουργούνται στους Δήμους κάθε χρήσιμη 
πληροφορία για την υπόθεσή του. Στη συνέχεια, θα μπορεί μέσω του 
δικτύου που θα συνδέσει τα νησιά του Αιγαίου μεταξύ τους να 
προμηθεύεται όλα ανεξαιρέτως τα απαιτούμενα έντυπα αιτήσεων. Αφού τα 
συμπληρώσει με τον υπάλληλο του Δήμου μπορεί να τα στέλνει με φαξ -και 
πολύ σύντομα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο- στην αρμόδια υπηρεσία η 
οποία θα του αποστέλλει, στη συνέχεια, την αίτηση ή το πιστοποιητικό που 
ζητάει με τον ίδιο τρόπο.

Επιπλέον αυτού, δημιουργούνται στις έδρες των Νομών υπηρεσίες μιας 
στάσης για τις περισσότερο πολύπλοκες και σημαντικότερες υπηρεσίες 
(πολεοδομία, γεωργία, μεταφορές). Μ’ αυτόν τον τρόπο, ακόμη κι όταν 
είναι αναπόφευκτη η μετακίνηση του πολίτη, αυτή συνοδεύεται από το 
μέγιστο για αυτόν όφελος.

Εκτιμούμε ότι με τις παρεμβάσεις μας αυτές θα αλλάξουμε εντελώς και 
μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα την κατάσταση που επικρατεί 
σήμερα. Θα αγωνιστούμε μαζί με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, μαζί με την 
κοινωνία να κάνουμε το Αιγαίο όχι απλά ένα χώρο που ο πολίτης θα 
εξυπηρετείται από το Κράτος. Αλλά έναν χώρο, όπου η παρουσία και η 
λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών θα είναι υποδειγματική.

Γνωρίζοντας, ότι το Συνέδριό σας επικεντρώνεται σ’ αυτά ακριβώς τα 
θέματα και ότι διερευνά τους βέλτιστους τρόπους παροχής ποιοτικών 
υπηρεσιών στους πολίτες, εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες σας”.


