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ΕΙΣΑΓΩΓΗ    
 
∆ύο γεγονότα έφεραν και πάλι στην επικαιρότητα το θέµα της ανάπτυξης των νησιών. Από 
τη µιά πλευρά σε καθαρά εθνικό επίπεδο οι συνεχείς και εντεινόµενες προκλήσεις της 
Τουρκίας στο Αιγαίο καθιστούν όλο και περισσότερο αναγκαία την οικονοµική, 
δηµογραφική και πολιτιστική θωράκιση των νησιών. Από την άλλη πλευρά, η 
∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη θεωρήθηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση ως µια ευκαιρία να 
τεθεί το αναπτυξιακό θέµα των νησιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο µε τη πρόβλεψη σχετικής 
διάταξης στη νέα συνθήκη που θα προκύψει από την αναθεώρηση της Συνθήκης του 
Maastricht (Παράρτηµα 1). Η διάταξη αυτή - εφόσον υιοθετηθεί -  θα δηµιουργήσει το 
νοµικό εκείνο έρεισµα που είναι απαραίτητο για οποιαδήποτε κοινοτική πολιτική. Το κείµενο 
που ακολουθεί αποτελεί προσπάθεια να παρουσιαστούν οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την 
ύπαρξη µιας ευρωπαϊκής πολιτικής νησιών, τους στόχους και το περιεχόµενο της1. 
 
Η λογική µε την οποία έχει γραφεί το κείµενο που ακολουθεί, δεν είναι η συνήθως 
χρησιµοποιούµενη, δηλαδή της επίκλησης της υπανάπτυξης των νησιών και κατά συνέπεια 
της ανάγκης συνεχούς µεταφοράς πόρων µε τη µορφή “κοινωνικής βοήθειας” προς ένα 
σύνολο που δεν µπορεί να δηµιουργήσει της προϋποθέσεις ανάπτυξης του, ως κυρίαρχο 
στοιχείο µιας πολιτικής νησιών. Αντίθετα παρουσιάζονται οι ιδιαιτερότητες του 
νησιωτικού  χώρου, οι λόγοι που οδήγησαν στη κατάσταση υπανάπτυξης, οι 
δυνατότητες που παρουσιάζονται σήµερα και η αναγκαιότητα εφαρµογής ειδικής 
πολιτικής όπου µε τη βοήθεια ενός ειδικού θεσµικού πλαισίου τα νησιά θα µπορέσουν να 
βρουν τον αναπτυξιακό τους δρόµο µέσα στη διευρυνόµενη Ευρωπαϊκή Ενωση. 
                       
1 Στο άρθρο αποτυπώνονται ο προβληµατισµός που αναπτύχθηκε στην άτυπη 
οµάδα εργασίας που συστήθηκε στο Υπ.Εξωτερικών για την επεξεργασία 
του υποµνήµατος προς τη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη µε εισηγήτρια την 
Μ.Λογοθέτη, αλλά κυρίως οι προσωπικές απόψεις του γράφοντος που 
συµµετείχε στην παραπάνω οµάδα. 



 
Οι διεκδικήσεις των νησιών δεν θα πρέπει να εστιαστούν στην εξασφάλιση αυξηµένης ροής 
πόρων προς αυτά, διότι µπορεί να απαντηθεί µε αρκετά πειστικά επιχειρήµατα ότι τα νησιά 
καλύπτονται επαρκώς από τα διαρθρωτικά ταµεία και από τις άλλες χρηµατοδοτικές 
παρεµβάσεις της ΕΕ. Βασικό επιχείρηµα υπέρ των νησιωτικών περιοχών είναι το γεγονός ότι 
δεν είναι δυνατόν η ΕΕ “να µεταχειρίζεται µε διαφορετικό τρόπο παρόµοιες καταστάσεις 
αλλά ούτε διαφορετικές καταστάσεις µε παρόµοιο τρόπο” καθόσον όπως αποφάσισε το 
Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο (Απόφαση της 23/1/83, υπόθεση 08/82), διότι αυτό αποτελεί 
πρακτική αρνητικής διάκρισης (pratique discriminatoire). Στη προκειµένη περίπτωση 
αποτελεί διάκριση σε βάρος των νησιών η προσπάθεια εφαρµογής των ίδιων κανόνων σε 
περιοχές µε διαφορετικά χαρακτηριστικά.  
 
Είναι λοιπόν αναγκαία η εφαρµογή διαφορετικών κανόνων σε µια σειρά από πολιτικές 
κρίσιµες για τα νησιά (όπως πχ. ενεργειακή, µεταφορών, ανταγωνισµού, γεωργίας κλπ), έτσι 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι διάφορες περιοχές της ΕΕ και οι επιχειρήσεις τους 
ανταγωνίζονται περίπου µε τους ίδιους όρους για να φτάσουν στο κοινό στόχο που είναι η 
οικονοµική και κοινωνική σύγκλιση (άρθρο 130 της συνθήκης του Maastricht) και 
γενικότερα η αειφόρος ανάπτυξη. Εποµένως αυτό που πρέπει να εξασφαλιστεί από την ΕΕ 
είναι να εφαρµοστούν οι κατάλληλες διαφοροποιήσεις στις επιµέρους πολιτικές και να 
δοθούν τα κατάλληλα µέσα σε κάθε περιοχή που αντιµετωπίζει προβλήµατα, ώστε να 
µπορέσει να συγκλίνει προς το µέσο κοινοτικό επίπεδο ανάπτυξης2 κινητοποιώντας το 
δυναµικό της και όχι για τη διαµόρφωση µιας τεχνητής - και υψηλού κόστους - υποστήριξης 
ενός ανεκτού βιοτικού επιπέδου. 
 
Πριν προχωρήσουµε στο περιεχόµενο της προτεινόµενης πολιτικής, θεωρούµε σκόπιµο να 
παρουσιάσουµε στοιχεία που αφορούν τα ευρωπαϊκά νησιά και τις ιδιαιτερότητες τους. 
 
 
ΜΕΡΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
 
Ως νησί θεωρείται κάθε τµήµα γής που περιβάλλεται από θάλασσα. H ΕUROSTAT 
(European Commission, 1994), στοχεύοντας σε ένα στατιστικό ορισµό µε κοινωνικο-
οικονοµική σηµασία, θεώρησε ότι ένα νησί πρέπει επιπλέον να: 
- έχει µόνιµο πληθυσµό  
- µην έχει σταθερή σύνδεση µε τη ξηρά 
- µην περιλαµβάνει πρωτεύουσα κράτους 
 
Με βάση τον παραπάνω ορισµό υπάρχουν περίπου 450 νησιά στην ΕΕ που καλύπτουν το 
4,5% του εδάφους. Σ’ αυτά δεν περιλαµβάνονται οι υπερπόντιες κτήσεις καθώς και τα 
βρετανικά νησιά που δεν αποτελούν κοινοτικό έδαφος. Μόνο τρεις χώρες της ΕΕ, το Βέλγιο, 
το Λουξεµβούργο και η Αυστρία δεν έχουν νησιά. 
 
Με βάση τον παραπάνω ορισµό στην έννοια του νησιού συµπεριλαµβάνονται γεωγραφικές 
ενότητες µε έκταση που κυµαίνεται από 25.700 τετρ.χ (Σικελία) µέχρι και λιγότερο από 1 
τετρ.χ, που έχουν πληθυσµό πολλών δεκάδων χιλιάδων αλλά και µερικών δεκάδων, που 
απέχουν λιγότερο από ένα χιλιόµετρο από την ηπειρωτική Ευρώπη αλλά και µερικές χιλιάδες 
χιλιόµετρα. Από διοικητικής πλευράς υπάρχουν, από τη µια πλευρά 16 περιφέρειες (Nuts Ι & 
II) αµιγώς νησιωτικές και από την άλλη µεγάλος αριθµός µικρών παράκτιων νησιών από τα 

                       
2 Η σύγκλιση δεν θα πρέπει να επιδιώκεται  µόνο µε βάση το ΑΕΠ 
γεγονός που κινδυνεύει να γυρίσει ως boomerang σε βάρος των περιοχών 
του Στόχου 1 όταν, µετά την είσοδο χωρών της Ανατολικής Ευρώπης µε 
κατά κεφαλή ΑΕΠ πολύ χαµηλότερο από εκείνο της ΕΕ µε 15 µέλη, πολλές 
από αυτές θα υπερβούν το όριο του 75% που αποτελεί το κριτήριο 
υπαγωγής τους στο στόχο αυτό. 
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οποία ορισµένα δεν αποτελούν ούτε αυτόνοµη διοικητική µονάδα (πχ. πολλά νησιά της 
Βρετάνης). 
 
Αφήνοντας στην άκρη εκείνα τα νησιά στα οποία είναι εγκατεστηµένη η πρωτεύουσα 
κράτους µέλους πχ. “ηπειρωτικό” Ηνωµένο Βασίλειο/Λονδίνο, Ιρλανδία/∆ουβλίνο, 
Sjaelland/Κοπενχάγη, σχεδόν 13 εκατοµµύρια πολίτες της Ευρωπαικής Ενωσης ζούν σήµερα 
σε µιά από τις 20 νησιωτικές περιφέρειες ή στα πολυάριθµα παράκτια νησιά που είναι 
κατάσπαρτα στα παράλια των χωρών της ΕΕ. 
 
∆ιαµέσου των νησιών της, η ΕΕ προσεγγίζει πολλές θάλασσες και ωκεανούς του κόσµου: τη 
Βαλτική, τη Βόρεια θάλασσα, τη Μεσόγειο, τον Ατλαντικό, τη Καραϊβική και τον Ινδικό 
ωκεανό. Αν και η βαρύτητα των νησιών στην Ευρωπαϊκή Ενωση είναι σχετικά µικρή σε 
όρους πληθυσµού και επιφάνειας, ωστόσο δεν είναι ασήµαντη εξετάζοντας την από πολλές 
άλλες σκοπιές.  
 
Πράγµατι διαµέσου των νησιών τους ορισµένα κράτη µέλη ελέγχουν τεράστιες θαλάσσιες 
ζώνες µε σηµαντικά αποθέµατα αλιείας και πετρελαίου. Τα νησιά αποτελούν επίσης 
πλεονεκτήµατα για τον ευρωπαϊκό τουρισµό, παράγουν πολλά αγαθά ειδικού ενδιαφέροντος, 
ενώ παράλληλα διαθέτουν πλούσια φυσικά οικοσυστήµατα µε αξιόλογα ενδηµικά είδη και 
σηµαντικά πολιτιστικά στοιχεία - που δηµιουργήθηκαν µέσα στη µακραίωνα ιστορία τους - 
συµβάλλοντας µε το τρόπο αυτό στη ποικιλοµορφία και την ισόρροπη ανάπτυξη του 
ευρωπαϊκού χώρου. Σε πολλές περιπτώσεις τα νησιά αποτελούν όχι µόνο τα εξωτερικά 
σύνορα της ΕΕ αλλά τις προφυλακές της ανά το κόσµο, παρέχοντας της στρατηγικές θέσεις 
για την ανάπτυξη εµπορικών σχέσεων µε τρίτες χώρες, τη προστασία των θαλάσσιων και 
εναέριων µεταφορών ή ακόµα και για την ίδια της την ασφάλεια. 
 
Οµως για να µπορέσουν τα νησιά να συνεχίσουν να διαδραµατίζουν το ρόλο τους αυτό µε 
όλο και µεγαλύτερη επιτυχία και αποτελεσµατικότητα στο πλαίσιο της διευρυνόµενης ΕΕ, 
είναι απαραίτητο να βρίσκονται σε µια συνεχή αναπτυξιακή διαδικασία.  
 
Είναι όµως γεγονός αναµφισβήτητο ότι τα νησιά συµπεριλαµβάνονται µεταξύ των λιγότερο 
αναπτυγµένων περιφερειών της ΕΕ. Πράγµατι εξετάζοντας τους δείκτες που αφορούν το 
κατά κεφαλή ακαθάριστο προϊόν3 και τη διάρθρωση του ανά τοµέα, τη δηµογραφία, το 
επίπεδο εκπαίδευσης των κατοίκων, την απασχόληση, τη παραγωγικότητα, το επενδεδυµένο 
κεφάλαιο, τη πραγµατοποιούµενη έρευνα, κλπ - δηλαδή τους δείκτες που αναφέρονται στην 
ανταγωνιστικότητα και τη δυναµικότητα των οικονοµιών - διαπιστώνει κανείς ότι, µε 
ελάχιστες εξαιρέσεις, τα νησιά παρουσιάζουν σηµαντικές αποκλίσεις από τις ηπειρωτικές 
περιφέρειες και ειδικοτέρα τις πιό δυναµικές από αυτές. 
 
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, ο πολιτιστικός 
µαρασµός, η τεχνολογική και οικονοµική εξάρτηση κλπ δηµιουργώντας ένα φαύλο κύκλο 
υπανάπτυξης. Εποµένως γίνεται σαφές ότι δεν πρόκειται για προβλήµατα συγκυριακής 
φύσης, αλλά για δοµικά προβλήµατα. Κατά συνέπεια οι πολιτικές που θα εφαρµοστούν 
για να είναι αποτελεσµατικές θα πρέπει να έχουν ως στόχο τη διόρθωση των 
γενεσιουργών αιτίων του προβλήµατος και όχι των επιφαινοµένων του. 
 

                       
3 Τα στοιχεία του 1993 δείχνουν ότι από τις 15 αµιγείς νησιωτικές 
περιφέρειες µόνο µία (Νησιά Aland - Φιλανδία) έχει κατά κεφαλή ΑΕΠ 
υψηλότερο του µέσου κοινοτικού, 10 έχουν δείκτη χαµηλότερο του 75% 
του κοινοτικού και 5 βρίσκονται µεταξύ των 10 ευρωπαϊκών περιφερειών 
µε το χαµηλότερο ΑΕΠ. (Πίνακας 1) 
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Πίνακας 1 - Το κατά κεφαλή ΑΕΠ στις νησιωτικές περιφέρειες της ΕΕ 
 
Νησιωτικές περιφέρειες Πληθυσµός 

1993 
Κατά 
κεφαλή 
ΑΕΠ 1993 
(ΜΑ∆) 

Κατά κεφαλή 
ΑΕΠ 1993 
(ΕΕ15=100) 

Ιόνια Νησιά (Ε) 195 8745 55
Βόρειο Αιγαίο (Ε) 188 7800 49
Νότιο Αιγαίο (Ε) 260 9815 62
Κρήτη (Ε) 548 8922 56
Balears (Ισπ) 730 15699 99
Canarias (Ισπ) 1526 11990 76
Corse (Γ) 252 12328 78
Gouadeloupe (Γ) 402 7343 39
Martinique (Γ) 366 8221 54
Reunion (Γ) 612 7426 49
Sicilia (Ι) 5097 11302 71
Sardegna (Ι) 1685 12253 77
Acores (Π) 239 6679 42
Madeira (Π) 255 7120 45
Aland (Φ) 25 19992 126
 
Πηγή: EUROSTAT, Per capita GDP in the European Union’s regions, Statistics in focus,  
1/96 
 
 
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
 
Οι νησιωτικές περιφέρειες χαρακτηρίζονται στα κείµενα των διαφόρων οργάνων της ΕΕ ως 
περιφερειακές - εξ αιτίας της µεγάλης απόστασης τους από τα µεγάλα οικονοµικά κέντρα της 
ηπειρωτικής Ευρώπης -, ως περιθωριακές - εξ αιτίας του δευτερεύοντος ρόλου που 
διαδραµατίζουν σήµερα στις οικονοµικές, πολιτικές, πολιτιστικές και τεχνολογικές εξελίξεις -
, και ακόµη ως µειονεκτικές θεωρώντας ότι οι ιδιαιτερότητες τους αποτελούν καθοριστικό 
και ανυπέρβλητο εµπόδιο σε ότι αφορά την αναπτυξιακή τους εξέλιξη. 
 
Παρά τις διαφορές που παρουσιάζουν µεταξύ τους4, τα νησιά έχουν ορισµένα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά, που συνθέτουν τη ταυτότητα τους, και τα διακρίνουν σαφώς από τις άλλες 
συνήθως αναφερόµενες ως προβληµατικές περιοχές, όπως τις αγροτικές, τις παράκτιες, τις 
ορεινές. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νησιών µπορούν να οµαδοποιηθούν σε τρεις 
κατηγορίες (Σπιλάνης, 1993): 
 
α) το µικρό µέγεθος τόσο σχετικά µε την έκταση, όσο και µε το πληθυσµό. Αυτό ισχύει 
ιδιαίτερα για τα µικρά νησιά, αλλά και για τα µεγαλύτερα συγκρινόµενα µε την ηπειρωτική 
χώρα. Με βάση το χαρακτηριστικό αυτό τα νησιά έχουν: ι) περιορισµένη ποικιλία και 
ποσότητα πρώτων υλών µειώνοντας έτσι τις δυνατότητες για παραγωγικές δραστηριότητες 
ιδιαίτερα µεγάλης κλίµακας και ιι) περιορισµένη φέρουσα ικανότητα από φυσική, 
οικονοµική και κοινωνική πλευρά, “αποζητώντας” δραστηριότητες µικρής κλίµακας µε 
µεγάλη διαφοροποίηση στη προσπάθεια για τη διατήρηση της ισορροπίας. 
 
                       
4 Αναφερόµαστε σε παραµέτρους όπως το µέγεθος, ο πληθυσµός, η 
γεωγραφική θέση και ο βαθµός αποµόνωσης, οι οικονοµικές 
δραστηριότητες, ο πολιτισµός, η διοικητική εξάρτηση κλπ 
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Η ευαίσθητη περιβαλλοντική ισορροπία που χαρακτηρίζει τα νησιωτικά οικοσυστήµατα, σε 
συνδυασµό µε την έλλειψη άφθονων φυσικών πόρων και ενδοχώρας, καθιστά επικίνδυνη για 
την οικολογική τους ισορροπία τη µονοµερή ανάπτυξη που θα είχε ως αποτέλεσµα την 
εντατική χρήση ορισµένων φυσικών πόρων (πχ. νερό, έδαφος), ενώ θα αλλοίωνε ένα βασικό 
χαρακτηριστικό στοιχείο του νησιωτικού φυσικού οικοσυστήµατος που είναι η 
ποικιλοµορφία και η µικρή κλίµακα.  
 
Η ύπαρξη µικρής τοπικής αγοράς σχετικά αποµονωµένης είχε και έχει ακόµη και σήµερα5 
ανάγκη από την ανάπτυξη πολλών και ποικίλων δραστηριοτήτων και αποτελεί ανασταλτικό 
παράγοντα για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων µεγάλης κλίµακας όπως απαιτεί το σύγχρονο 
µοντέλο ανάπτυξης. Παράλληλα η ποικιλία είναι απαραίτητη για να υπάρχει ευσταθής 
ισορροπία στη τοπική οικονοµία, δεδοµένων των κινδύνων που συνεπάγεται µακροπρόθεσµα 
η εξειδίκευση σε µία βασική δραστηριότητα. Τέλος η µονοκαλλιέργεια έχει έντονες 
επιπτώσεις, συχνά αρνητικές, και στο κοινωνικό ιστό του νησιού (βλέπε επιπτώσεις από πχ. 
τουρισµό, ναυτιλία).  
 
β. τη περιφερειακότητα και την αποµόνωση. Στο στοιχείο της περιφερειακότητας, που 
χαρακτηρίζει τη µεγάλη πλειοψηφία των νησιών, προστίθεται και εκείνο της φυσικής τους 
αποµόνωσης εξ αιτίας της ασυνέχειας του χώρου. Στη περίπτωση των νησιωτικών 
συµπλεγµάτων παρατηρείται το φαινόµενο της “διπλής νησιωτικότητας” των µικρότερων 
νησιών που κινούνται ως δορυφόροι των µεγαλύτερων στη πληθώρα των ευρωπαϊκών 
αρχιπελάγων (πχ. Azores, Canaria, Κυκλάδες, ∆ωδεκάνησα, Balears).  
 
Ο συνδυασµός των παραπάνω συνεπάγεται αυξηµένο κόστος που εκφράζεται ως: 
• κόστος χρηµατικό τόσο σε ότι αφορά τη λειτουργία των επιχειρήσεων και σε ότι αφορά 

τη διαβίωση των κατοίκων. Αυτό οφείλεται κύρια στο αυξηµένο µεταφορικό κόστος που 
συνεπάγεται η µεταφόρτωση και η χρήση πολλαπλών µεταφορικών µέσων, καθώς και η 
ασυνεχής ροή των µεταφορικών µέσων λόγω της παρεµβολής της θάλασσας που 
επιβάλλει αυξηµένα αποθέµατα. Τέλος η αδυναµία δηµιουργίας οικονοµιών κλίµακας και 
συγκέντρωσης, λόγω του κατακερµατισµού του χώρου, έχει ως αποτέλεσµα αυξηµένες 
τιµές στα παραγόµενα  και προσφερόµενα αγαθά και υπηρεσίες. 

 
• κόστος απόκτησης έργων και υπηρεσιών υποδοµής εξ αιτίας των αρνητικών 

οικονοµιών κλίµακας που δηµιουργούνται. Η φυσική διάσπαση του χώρου δηµιουργεί την 
ανάγκη για ύπαρξη σε κάθε νησί, όλων των βασικών τουλάχιστον υποδοµών και 
υπηρεσιών που είναι αναγκαίες για την επιβίωση τους σε επίπεδο ανάλογο µε εκείνο των 
άλλων περιοχών (πχ. παραγωγή ενέργειας, βασικές υπηρεσίες µεταφορών και 
επικοινωνιών, εκπαίδευση, υγεία) αλλά και εκείνων που είναι απαραίτητες για την 
οικονοµική και κοινωνική τους ανάπτυξη (πχ. επαγγελµατική κατάρτιση, τραπεζικές 
υπηρεσίες, σύγχρονες τηλεπικοινωνίες, πολιτιστικές υποδοµές και υπηρεσίες κλπ) σε κάθε 
νησί ακόµη και αν ο αριθµός των κατοίκων δεν το δικαιολογεί, δεδοµένης της αδυναµίας 
ουσιαστικής εξυπηρέτησης από τις υποδοµές που υπάρχουν σε γειτονικά νησιά ή στην 
ηπειρωτική χώρα. 

 
• κόστος ευκαιριών γιατί µπορεί κανείς να επωφεληθεί λιγότερο από τις ευκαιρίες που 

προσαρµόζονται στον οικονοµικό αλλά και στους άλλους τοµείς. 
 
• κόστος ενηµέρωσης, γιατί η ενηµέρωση φτάνει µε καθυστέρηση στις αποµακρυσµένες 

περιοχές και επιπλέον χρειάζεται µεγαλύτερο κόστος ιδιαίτερα για την απόκτηση 
εξειδικευµένης πληροφόρησης. 

 
                       
5 σε µικρότερο βαθµό βέβαια εξ αιτίας της µειωµένης αποµόνωσης που 
υπάρχει λόγω της βελτίωσης των µεταφορών ιδιαίτερα στο τέλος του 20ου 
αιώνα 
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γ. ιδιαίτερες πολιτιστικές αξίες και βιωµατική ταυτότητα που έχουν επηρεαστεί από την 
ιδιαιτερότητα του νησιού - η νησιωτικότητα (Codaccioni 1989,  Vernikos 1990) - που 
δηµιουργεί ένα “κλίµα” µέσα στο οποίο διαπλάθεται ο νησιώτης και που επηρεάζει πολύ το 
τρόπο σκέψης και δράσης του, καθώς και ιδιόµορφο, πλούσιο αλλά και εύθραυστο 
περιβάλλον που έχει ανάγκη ιδιαίτερης διαχείρισης µέσα στη λογική της αειφόρου 
ανάπτυξης 
 
Αποτελούν οι ιδιαιτερότητες που αναπτύξαµε παραπάνω “µειονεξίες” µόνιµες και µη 
ανατρέψιµες, παράγοντες ακυρωτικοί µιας αναπτυξιακής διαδικασίας όπως συχνά 
αναφέρονται6; Θα πρέπει να υπογραµµίσουµε ότι πολλά από τα νησιά που σήµερα 
χαρακτηρίζονται ως υπανάπτυκτα υπήρξαν σε παλαιότερες εποχές σηµαντικά κέντρα 
ανάπτυξης και λίκνα πολιτισµού. Η νησιωτικότητα δεν µπορεί κατά συνέπεια να θεωρηθεί 
apriori συνώνυµο της υπανάπτυξης, ούτε τα πολιτισµικά χαρακτηριστικά των νησιωτικών 
πολιτισµών, που έχουν αφήσει απτά στοιχεία δηµιουργικότητας, πρωτοβουλίας και 
φαντασίας, ως αίτια της καθυστέρησης ή της µαταίωσης της αναπτυξιακής διαδικασίας. 
 
Οµως οι ιδιαιτερότητες αυτές έρχονται σε αντίθεση µε τα βασικά χαρακτηριστικά του 
κυρίαρχου µοντέλου ανάπτυξης που χαρακτηρίζεται από οικονοµίες κλίµακας (οµοιόµορφη 
παραγωγή µεγάλης κλίµακας και χαµηλού κόστους), οικονοµίες συγκέντρωσης 
(αστικοποίηση) και οικονοµική αποτελεσµατικότητα (Sophoulis - Spilanis 1993). Η έλλειψη 
πόρων σε µεγάλη ποσότητα που θα µπορούσε να είναι αντικείµενο µαζικής παραγωγής 
ικανής να ανταγωνιστεί παρόµοια προϊόντα που παράγονται στην ηπειρωτική χώρα τους 
δηµιουργεί ένα σοβαρό µειονέκτηµα. Αποτέλεσµα της κατάστασης αυτής - σε συνδυασµό µε 
τις σηµαντικές αλλαγές που σηµειώθηκαν στις µεταφορές (µείωση του ρόλου των θαλάσσιων 
µεταφορών και διαφοροποίηση των θαλάσσιων δρόµων) - είναι η περιθωριοποίηση των 
νησιών (Spilanis, 1993). 
 
Η ανατρεψιµότητα ή µη των “µειονεξιών” εξαρτάται από την οπτική γωνιά που εξετάζεται το 
αναπτυξιακό ζήτηµα. Αναλύοντας ιστορικά την εξέλιξη της αναπτυξιακής πορείας των 
νησιών βλέπουµε ότι η επικράτηση της οικονοµίας της αγοράς και του συγκεκριµένου 
µοντέλου ανάπτυξης που χαρακτηρίζεται από οµοιόµορφη παραγωγή µεγάλης κλίµακας, 
οικονοµίες συγκέντρωσης, οικονοµική αποτελεσµατικότητα και άριστη κατανοµή των 
πόρων, οδήγησε στην περιθωριοποίηση τους.  Πράγµατι τα βασικά χαρακτηριστικά του 
αναπτυξιακού µοντέλου του 20ου αιώνα έρχονται σε ευθεία αντίθεση µε τα χαρακτηριστικά 
των νησιών όπως τα αναλύσαµε προηγούµενα. 
 
Η περιθωριοποίηση των νησιών που είναι ταυτόχρονα οικονοµική, δηµογραφική, 
τεχνολογική, πολιτιστική και πολιτική είχε ως αποτέλεσµα τη συρρίκνωση της παραγωγικής 
βάσης των νησιών, την απροθυµία κράτους και ιδιωτών να επενδύσουν εξ αιτίας της χαµηλής 
παραγωγικότητας, την εγκατάλειψη των νησιών από τα πλέον παραγωγικό ανθρώπινο 
δυναµικό. Η περιθωριοποίηση τους είχε ως επακόλουθο αρνητικές επιπτώσεις σε όλους τους 
τοµείς, οδηγώντας τα νησιά στο καθεστώς υπανάπτυξης που γνωρίζουν σήµερα. Οι 
επιπτώσεις αυτές - εξ αιτίας της έντασης και της γενίκευσης τους σε όλους τους νησιωτικούς 
χώρους - ενεδύθησαν τη µορφή εγγενών και αναλλοίωτων χαρακτηριστικών των νησιών (που 

                       
6 Η έκθεση της Οκονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε τίτλο 
“Μειονεκτικές νησιωτικές περιοχές” συνέδεσε το χαρακτηρισµό 
“µειονεκτικός” µε την έννοια “νησιωτικός” χωρίς καµµία διαφοροποίση ή 
εξαίρεση, µε προφανή τη διάθεση να υποστηρίξει την ανάγκη πολιτικής 
υπερ των νησιών.  Η σύνδεση όµως των δύο αυτών όρων πήρε σιγά-σιγά, 
µε τη συνεχή επίκληση ιδιαίτερα από πολιτικούς, την έννοια της 
µόνιµης φυσικής αδυναµίας των νησιών να αναπτυχθούν και την ανάγκη 
της συνεχούς παροχής εξωτερικής βοήθειας (assistance). Μελέτη του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου (Σοφούλης, 1990: 90-94) περιορίζει τον αριθµό 
των µειονεκτικών νησιών σε εκείνα που δεν µπορούν να αναπτυχθούν µέσα 
από τους µηχανισµούς της αγοράς. 
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συχνά αποδίδονται ως φυσικές µη ανατρέψιµες µειονεξίες), ενώ αποτελούν τις δευτερογενείς 
επιπτώσεις από την εφαρµογή του συγκεκριµένου µοντέλου ανάπτυξης. Η κατάσταση αυτή 
είναι ανατρέψιµη, εφόσον µεταβληθεί το πλαίσιο που τη δηµιούργησε. 
 
Το γεγονός ότι, δεν θεωρούµε τις ιδιαιτερότητες των νησιών ως µειονεξίες και 
σταθερούς ακυρωτικούς παράγοντες κάθε αναπτυξιακής διαδικασίας, δεν σηµαίνει ότι 
δεν υπάρχουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νησιών. Υπάρχουν, όπως και εκείνα των 
αστικών, των ορεινών, των αγροτικών, των παράκτιων περιοχών και ως τέτοια πρέπει 
να λαµβάνονται υπόψη στις εφαρµοζόµενες πολιτικές, έτσι ώστε οι τελευταίες να 
συµβάλλουν αποτελεσµατικά στο κοινό στόχο που είναι η ολοκληρωµένη και βιώσιµη 
ανάπτυξη.7 Αλλωστε οι ειδικές παρεµβάσεις της ΕΕ µε προγράµµατα για τις αστικές, τις 
αγροτικές και τις υπερ-περιφερειακές περιοχές υποδηλώνει όχι έχει κατανοητή η ανάγκη για 
διαφοροποιηµένη προσέγγιση χώρων µε διαφορετικά χαρακτηριστικά8. 
 
 
ΟΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
 
Οµως αν και µέχρι σήµερα δεν έχουν ανατραπεί οι βασικές αρχές του µοντέλου που 
κυριάρχησε από τη δεκαετία του '20 µέχρι τη δεκαετία του '70, έχουν επέλθει σηµαντικές 
αλλαγές που επηρεάζουν τις δυνατότητες ανάπτυξης των νησιών (Σπιλάνης, 1995). Μεταξύ 
των άλλων θα πρέπει να αναφέρουµε:  
 
- τις τεχνολογικές αλλαγές που επιτρέπουν να επανεκτιµηθεί η βαρύτητα αρχών όπως οι 
οικονοµίες κλίµακας και οι οικονοµίες συγκέντρωσης όσον αφορά στην οργάνωση του 
χώρου και της παραγωγικής διαδικασίας. 
Η εφαρµογή των νέων τεχνολογιών στους τοµείς των επικοινωνιών και της πληροφόρησης 
δεν καθιστούν αναγκαία τη φυσική παρουσία στο χώρο των δρώµενων (πχ. τηλεδιάσκεψη, 
τηλεεργασία), χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι υποκαθίσταται πλήρως η συνεύρεση των 
ανθρώπων. 
Η εφαρµογή τους στο τοµέα της παραγωγής αναβαθµίζει τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (που 
µπορούν πιό εύκολα να ενσωµατωθούν στο παραγωγικό ιστό µιας περιφερειακής και µικρής 
κλίµακας οικονοµίας) και τους επιτρέπει να προβάλουν σαν φορείς που ενσωµατώνουν 
γρήγορα τις νέες τεχνολογίες και τα µηνύµατα της αγοράς, ενώ παράλληλα δηµιουργούν 
θέσεις εργασίας υποκαθιστώντας στο ρόλο αυτό τις µεγάλες επιχειρήσεις. Οι µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις µπορούν µέσα στο νέο καθεστώς της ευέλικτης συσσώρευσης να αποτελέσουν 
τη κινητήρια δύναµη των περιφερειών προς µιά νέα αναπτυξιακή διαδικασία. 
 
- τις άλλες τεχνολογικές αλλαγές (ανάπτυξη νέων µορφών ενέργειας, τεχνολογίες µερικής 
υποκατάστασης φυσικών πόρων, πρόοδος στο τοµέα των µεταφορών κλπ) που περιορίζουν 
τις επιπτώσεις που προέρχονται από το µικρό µέγεθος και την αποµόνωση των νησιών. 
 
- το κυρίαρχο ρόλο που διαδραµατίζουν σήµερα οι υπηρεσίες στο σχηµατισµό του 
εθνικού πλούτου γεγονός που απελευθερώνει τα νησιά από τους περιορισµούς που επιβάλλει 
η έλλειψη επαρκών φυσικών πόρων, η µικρή φέρουσα ικανότητα τους αλλά και ακόµη η 
µικρή τοπική αγορά (αφού η παραγωγή των υπηρεσιών επηρεάζεται λιγότερο από το κόστος 
που επιβάλλει η απόσταση). 
 
- τις αλλαγές που καταγράφονται σχετικά µε τις ανθρώπινες επιδιώξεις υπέρ ποιοτικών 
στόχων όπως η διατήρηση της ποιότητας του περιβάλλοντος, η προτίµηση για προϊόντα 
                       
7 Η ανάγκη για τεκµηρίωση της ιδιαιτερότητας αυτής οδήγησε της 
ευρωπαϊκές νησιωτικές περιφέρειες στη δηµιουργία του δικτύου EURISLES 
(Σπιλάνης 1993, Σπιλάνης 1994) 
8 Μεταξύ άλλων αναφέρουµε τα προγράµµατα Leader, Urban, Regis, 
Poseima, Poseidom, Poseican (Pauline E. - Rigobert M-J., 1993). 
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"υγιεινά", µη µαζικής παραγωγής και υψηλής ποιότητας, η διάθεση προσέγγισης τοπικών 
πολιτισµών, η βελτίωση του πλαισίου της καθηµερινής ζωής µε στροφή προς τις µικρές 
κλίµακες. Τα φαινόµενα αυτά χαρακτηρίζουν συχνά τις µικρές και αποµονωµένες νησιωτικές 
κοινωνίες δηµιουργώντας ανάλογα πλεονεκτήµατα. 
 
- την αυξανόµενη ζήτηση που εκφράζουν εργαζόµενοι µε υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης 
και ανώτερες διοικητικές θέσεις  (τα "λευκά κολάρα" όπως πχ. ερευνητές, ανώτερα 
στελέχη επιχειρήσεων, managers κλπ) για εγκατάσταση τους σε χώρους µε υψηλής 
ποιότητας φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον αλλά και υψηλή ποιότητα παρεχόµενων 
υπηρεσιών. Το παραπάνω πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι τα νησιά 
αποτελούν χώρους µε ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον εξ αιτίας της πολυπλοκότητας των 
συστηµάτων τους (φυσικών και ανθρώπινων) που συνδυάζεται µε τη µικρή κλίµακα και τον 
σαφώς ορισµένο χώρο. 
 
- την συνεχώς αυξανόµενη βαρύτητα που έχει στον οικονοµικό τοµέα ο ελεύθερος χρόνος 
και οι δραστηριότητες που συνδέονται µε αυτόν. 
 
- την ενίσχυση του περιφερειακού και τοπικού επιπέδου ως του κατάλληλου επιπέδου 
λήψης αποφάσεων για τη ρύθµιση των ανισορροπιών της αγοράς µε στόχο την 
αποτελεσµατικότερη διαχείριση των τοπικών προβληµάτων, υποκαθιστώντας στο ρόλο αυτό 
το κεντρικό κράτος, γεγονός που λειτουργεί σαν αντίβαρο στη διεθνοποίηση των οικονοµιών.  
 
 
Από όσα αναφέραµε παραπάνω µπορούµε να συµπεράνουµε ότι το περιβάλλον µέσα στο 
οποίο εξελίσσονται τα νησιά έχει µεταβληθεί σηµαντικά και συνεχίζει να µεταβάλλεται µε 
τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη τους. Ορισµένα  
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νησιών, που µέχρι τώρα εθεωρούντο σαν φυσικά µη 
αναστρέψιµα µειονεκτήµατα και κατά συνέπεια σαν εµπόδια στην ανάπτυξη, µεταβάλλονται 
σε πλεονεκτήµατα ή "ουδετεροποιούνται". Πολλά από τα νησιά φαίνεται να διαθέτουν σε 
αφθονία αρκετούς από τους "πόρους" εκείνους που επιθυµεί να "καταναλώσει" ο σηµερινός 
κάτοικος των αναπτυγµένων χωρών, δηµιουργώντας µε το τρόπο αυτό και αντίστοιχα 
συγκριτικά πλεονεκτήµατα. 
 
Το κρίσιµο ερώτηµα που τίθεται είναι κατά πόσο οι “θεωρητικές” δυνατότητες για αυτόνοµη 
αναπτυξιακή διαδικασία που έχουν δηµιουργηθεί µπορούν να αξιοποιηθούν από τις 
νησιωτικές περιοχές και κάτω από ποιες προϋποθέσεις. Αποτελεί η διαδικασία της 
ευρωπαϊκής ενοποίησης όπως αυτή λειτουργεί σήµερα το κατάλληλο πλαίσιο; 
 
 
 
Η ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ  
 
Η αντιµετώπιση του αναπτυξιακού προβλήµατος των νησιών - κυρίως σε επίπεδο εθνικών 
κρατών - συνολικά µαζί µε εκείνο των υπόλοιπων υπανάπτυκτων περιοχών, χωρίς να 
λαµβάνονται υπόψη οι ιδιοµορφίες τους, είχε ως συνέπεια οι πολιτικές που εφαρµόστηκαν να 
είναι αναποτελεσµατικές.  
 
Η µη διαφοροποίηση των αναπτυξιακών στόχων και των χρησιµοποιούµενων µέσων 
(κλαδικές πολιτικές και µεταφορά κεφαλαίων µε τη µορφή υποδοµών και µεταβιβάσεις 
εισοδηµάτων) µε βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής, αλλά αντίθετα η 
υιοθέτηση των κοινών προτύπων της αστικής - βιοµηχανικής ανάπτυξης δεν θα µπορούσε να 
προσφέρει λύσεις στα νησιά. Τα τελευταία δεν αποτελούν χώρους που θα µπορούσαν να 
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προσελκύσουν δραστηριότητες ανταγωνιστικά προς τις άλλες περιοχές, κυρίως τις αστικές, 
µέσα στο συγκεκριµένο µοντέλο ανάπτυξης. 
 
Το ίδιο παρατηρείται σήµερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μπροστά στη νέα κατάσταση που 
διαµορφώνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο µε τη εφαρµογή της ΟΝΕ, τα νησιά, όπως και οι 
υπόλοιπες καθυστερηµένες περιφέρειες αναµένεται να βρεθούν σε ακόµη δυσµενέστερη θέση 
από πριν, όπως έδειξαν οι σχετικές µελέτες της ΕΕ (Επιτροπή Ε.Κ. 1991:67-72) και 
υποστηρίζει η πλειοψηφία των ερευνητών (Χατζηµιχάλης, 1996). Η αναµενόµενη διεύρυνση 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης προς τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης θα ισχυροποιήσει αυτή τη 
τάση.  Αλλωστε η σηµαντική ενίσχυση των διαρθρωτικών ταµείων για τη περίοδο 1994-99 
έγινε έτσι ώστε να εµποδιστεί η διεύρυνση της απόκλισης µεταξύ αναπτυγµένων και µη 
περιοχών. Οµως οι παρεµβάσεις αυτές δεν φαίνεται να αρκούν ώστε να βάλουν τις 
περιφέρειες αυτές και τα νησιά ειδικότερα σε µια αναπτυξιακή διαδικασία. 
 
Η προσπάθεια να υπάρξουν ίδιοι όροι ανταγωνισµού µεταξύ µητροπολιτικών και νησιωτικών 
περιοχών στη λογική της ενοποίησης της εσωτερικής αγοράς, µε τη κατάργηση των ειδικών 
καθεστώτων που ίσχυαν για διάφορες νησιωτικές περιοχές (πχ. ειδικά φορολογικά 
καθεστώτα9, ενισχύσεις στη τοπική βιοµηχανία), η µείωση της προστασίας ζωτικών τοµέων 
της οικονοµίας τους (πχ. µεσογειακή και τροπική γεωργία, παραδοσιακή βιοµηχανία) στη 
βάση της αρχής του ανταγωνισµού και της περιστολής δαπανών κλπ, δείχνει να αγνοούνται 
παράµετροι όπως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργούν µικρές και αποµακρυσµένες 
περιοχές (συνθήκες ατελούς λειτουργίας της αγοράς, υψηλό κόστος µεταφορών και 
επικοινωνιών κλπ), την ισχύ των δυνάµεων της αγοράς όταν λειτουργούν ελεύθερα και το 
ειδικό βάρος του “παρελθόντος” που οφείλεται στη συσσώρευση κεφαλαίων, ανθρώπων, 
υποδοµών και τεχνογνωσίας στις κεντρικές περιοχές.  Θα µπορούσαµε µάλιστα να 
υποστηρίξουµε ότι για τις νησιωτικές περιοχές αυτή καθ’αυτή η έννοια της ενιαίας αγοράς 
έρχεται σε αντίθεση µε τα χαρακτηριστικά των νησιών, όπου στη πράξη κυριαρχεί ο 
κατακερµατισµός της. 
 
Παράλληλα, δεν υπάρχει καµία ένδειξη ότι η προσδοκώµενη από την ενοποίηση επιτάχυνση 
της αύξησης του ευρωπαϊκού ΑΕΠ θα ωφελήσει τις λιγότερο αναπτυγµένες περιοχές έτσι 
ώστε να µειώσουν την απόσταση τους από τις ισχυρές περιφέρειες. Η ίδια η Επιτροπή της ΕΕ 
έχει αναφερθεί αόριστα σε µακροχρόνια βελτίωση που θα σηµειωθεί από τη αναδιάρθρωση 
του παραγωγικού ιστού, τη βελτίωση σε ότι αφορά το ανθρώπινο δυναµικό και το 
επενδυµένο κεφάλαιο, την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων που θα 
αποκαλυφθούν. 
 
Αντίθετα, η επιβαλλόµενη αναδιάρθρωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων από την 
ενοποίηση της αγοράς θα περιορίσει τη παραγωγική βάση των νησιών και κατά συνέπεια θα 
αυξήσει την ανεργία έστω βραχυπρόθεσµα. Επιπλέον αναµένεται να αυξηθεί η άµεση ή 
έµµεση εξάρτηση των µεγάλων και δυναµικών τοπικών επιχειρήσεων από εκείνες του 
κέντρου και η τεχνολογική εξάρτηση των νησιών. Τέλος η µείωση της προστασίας της 
ευρωπαϊκής αγοράς που σηµειώνεται στις διεθνείς διαπραγµατεύσεις αφορά κύρια τους 
τοµείς στους οποίους έχουν εξειδικευθεί τα νησιά στο πλαίσιο του διεθνούς καταµερισµού 
εργασίας (γεωργία, παραδοσιακή βιοµηχανία) εκτός του τουρισµού.  
 
Ταυτόχρονα δεν δίνεται η δυνατότητα στα νησιά να δηµιουργήσουν νέα ισχυρά συγκριτικά 
πλεονεκτήµατα που θα τους επιτρέψουν να συµµετάσχουν δυναµικά και ανταγωνιστικά στην 
Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. 
 

                       
9 Οι επιπτώσεις από τη κατάργηση τους αναµένεται να έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στο κόστος ζωής, στο κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων, στα 
έσοδα των τοπικών αρχών, στη τοπική παραγωγή (Polverini, 1991) 
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Η συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης και γενικά η επιδείνωση των προοπτικών ανάπτυξης 
και βελτίωσης του επιπέδου ζωής δηµιουργεί εµφανή κίνδυνο για νέα µαζική έξοδο από τα 
νησιά. Και εάν στη λογική της λειτουργίας της αγοράς, η εγκατάλειψη µη αποδοτικών 
δραστηριοτήτων είναι αναγκαία χωρίς να συνυπολογίζεται το κοινωνικό και άλλο κόστος, ο 
κατακερµατισµός του νησιωτικού χώρου και η έλλειψη ενδοχώρας δεν επιτρέπει 
εναλλακτικές λύσεις και επιβάλλει την εγκατάλειψη των νησιών µε ότι αυτό συνεπάγεται: 
συσσώρευση κατοίκων στα αστικά κέντρα της ηπειρωτικής ευρώπης, µη άριστη αξιοποίηση 
του ευρωπαϊκού χώρου10, χαµηλός βαθµός αξιοποίησης των υποδοµών και γενικότερα των 
επενδύσεων που έχουν υλοποιηθεί µε κοινοτικούς πόρους κλπ.  
 
Τέλος, η “φυσική” εξειδίκευση των νησιών στο µαζικό τουρισµό που χαρακτηρίζεται από 
ολοένα και ισχυρότερη µονοπωλιακή του διάρθρωση και που στηρίζεται όλο και περισσότερο 
στη κατανάλωση εισαγώµενων αγαθών, παρά τα θετικά του αποτελέσµατα στη συγκράτηση 
του πληθυσµού και στη µεγέθυνση του ΑΕΠ, έχει δείξει τα όρια του ως προς τη συµβολή του 
στην ανάπτυξη (Spilanis, 1985:294-343). Παράλληλα πολλαπλασιαζονται οι αµφισβητήσεις 
για τη βιωσιµότητα αυτού του µοντέλου τουριστικής ανάπτυξης ιδιαίτερα λόγω των 
περιβαλλοντικών πιέσεων που προκαλεί. 
 
∆ιαπιστώνουµε λοιπόν ότι η άκριτη και χωρίς παρεκκλίσεις εφαρµογή της ενιαίας 
αγοράς ακυρώνει τις ίδιες τις παρεµβάσεις της ΕΕ και καθιστά αναποτελεσµατική τη 
πολιτική της. Είναι αυτό το ζητούµενο σε µια προσπάθεια για τη χάραξη πορείας προς 
την αειφορία;  
 
Πρέπει λοιπόν να απαντηθεί η ερώτηση σε ότι αφορά το είδος της ανάπτυξης που 
επιφυλάσσει η ΕΕ για τα νησιά της. Θα αποτελούν περιοχές αναψυχής και “απόδρασης” για 
τους κατοίκους των ηπειρωτικών περιοχών (τουλάχιστον αυτά που βρίσκονται στη ζώνη του 
ήλιου); Ποια πολιτική χρήσεων γής θα εφαρµοστεί; Θα υπάρξει διαφοροποίηση 
δραστηριοτήτων ή θα επικρατήσει η µονοκαλλιέργεια; Θα πρέπει τα νησιά να λειτουργούν µε 
βάση τα φυσικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα και την οικονοµική αποτελεσµατικότητα; Ποιο 
το περιεχόµενο της αειφορίας για τα νησιά; Θα αποτελούν τα νησιά περιοχές “κοινωνικής 
προστασίας” ή θα πρέπει να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να ξαναγίνουν τα νησιά 
χώροι πρωτοβουλιών; Πολλά ερωτήµατα που ζητούν απαντήσεις µέσα από τις πολιτικές που 
θα εφαρµοστούν. 
 
Η ευθραυστότητα του νησιωτικού χώρου, που αποδεικνύεται ότι έχει µικρή αντίσταση 
σε εξωγενείς παράγοντες (φυσικούς, ανθρώπινους και ανθρωπογενείς), απαιτεί τις 
κατάλληλες παρεµβάσεις που δεν µπορούν να προέλθουν παρά µόνο από µια 
συγκροτηµένη κοινή νησιωτική πολιτική.  Η πολιτική θα πρέπει να διαπνέεται όχι απλά 
από τη προσπάθεια για “παθητική” σύγκλιση µε µεταφορά πόρων, αλλά από τη 
ενεργοποίηση εσωτερικών δυνάµεων για ενεργή σύγκλιση. Χρειάζεται να δηµιουργηθεί 
το κατάλληλο “περιβάλλον” έτσι ώστε να επανενταχθούν τα νησιά στην αναπτυξιακή 
διαδικασία που σηµειώνεται στην ΕΕ. Είναι αναγκαίο λοιπόν να υπάρξει η κατάλληλη 
αναφορά στις νέες συνθήκες που θα προκύψουν από τη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη ώστε 
να δηµιουργηθεί το κατάλληλο νοµικό πλαίσιο. 
  
Παρά την αναγνώριση της ιδιαιτερότητας των νησιών πού έχει εκφραστεί σε πολλά επίπεδα 
και από όλα τα όργανα της ΕΕ αλλά και άλλους διεθνείς οργανισµούς (Παράρτηµα 2), τα 
τελευταία 15 χρόνια, καµιά πολιτική δεν έχει εφαρµοστεί. Τα προγράµµατα που έχουν 
υιοθετηθεί για τις εξόχως περιφερειακές περιοχές (REGIS, POSEIDOM, POSEIMA, 

                       
10 Αναφερόµαστε εδώ στη λογική που προωθείται στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Χωροταξικής Πολιτικής και αποτυπώνεται στις µελέτες Ευρώπη 
2000 και 2000+ 
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POSEICAN) και το ειδικό πρόγραµµα νησιών Αιγαίου, δεν συνιστούν ολοκληρωµένη 
πολιτική υπέρ των νησιών που είναι απαραίτητη για τη βιώσιµη ανάπτυξη τους11. 
 
 
ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 
 
Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω η πολιτική που θα εφαρµοστεί θα πρέπει να 
στηρίζεται στις παρακάτω αρχές: 
- της ίσης µεταχείρισης 
- της αξιοποίησης και της σωστής διαχείρισης του ευρωπαϊκού χώρου 
- της διαφύλαξης της φυσικής και πολιτιστικής ποικιλοµορφίας της ΕΕ 
- της αειφορίας 
- της επικουρικότητας 
 
Οι βασικοί στόχοι που θα πρέπει να έχει η πολιτική αυτή είναι: 
- η επίτευξη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Συνοχής 
- η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ 
- η άριστη αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων 
 
Τα µέσα για την υλοποίηση των στόχων κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: 
- ειδικές δράσεις και πολιτικές υπέρ των νησιών (θετικά µέτρα) 
• ευρωπαϊκά δίκτυα: σύγχρονες υποδοµές τηλεπικοινωνιών για έξοδο από την αποµόνωση 
• amιnagement du territoire (περιφερειακός σχεδιασµός) µε στόχο τη προστασία των 

ιδιαίτερων πολιτιστικών και περιβαλλοντικών πόρων και αντιµετώπιση των πιέσεων από 
το τουρισµό µε βάση την αρχή της αειφορίας. Ειδικές ενισχύσεις για την εφαρµογή των 
αναγκαίων µέτρων 

• εφαρµογή της υποχρέωσης παροχής υπηρεσιών δηµοσίου συµφέροντος, δεδοµένου ότι το 
µικρό µέγεθος της αγοράς είτε δεν ελκύει ιδιώτες παραγωγούς είτε ωθεί στη δηµιουργία 
καταστάσεων µονοπωλίου σε βάρος των νησιών 

• ενίσχυση της Ε&ΤΑ, µεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας και εισαγωγής 
καινοτοµιών ειδικά για θέµατα που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα νησιά (µεταφορές, ενέργεια, 
διαχείριση νερού και αποβλήτων, εφαρµογές τηλεϊατρικής, τηλε-εκπαίδευσης, τηλε-
εργασίας  κλπ) και γενικά στο σχεδιασµό νέων προϊόντων και υπηρεσιών 

• ενίσχυση της διανησιωτικής συνεργασίας για την αντιµετώπιση των ειδικών προβληµάτων 
τους µέσα από τη λειτουργία δικτύων µε στόχο τη δηµιουργία νέου τύπου οικονοµιών 
κλίµακας 

 
- ειδικές ρυθµίσεις/εξαιρέσεις από τις κοινοτικές πολιτικές (αρνητικά µέτρα) 
• ειδική ενίσχυση των µικρών νησιωτικών επιχειρήσεων µέσα από την άρση εµποδίων στη 

λειτουργία τους 
• ειδικές ρυθµίσεις σε επιµέρους πολιτικές κρίσιµες για τα νησιά όπως τη πολιτική 

µεταφορών, φορολογίας, ανταγωνισµού, φορολογίας, γεωργίας κλπ  
Ενδεικτικά παραδείγµατα µέτρων που έχουν προταθεί η εφαρµόζονται σε νησιωτικές 
περιοχές αναφέρονται στο παράρτηµα 3. 
 
Η εφαρµογή των παραπάνω µπορεί να γίνει µε: 
• τη καθιέρωση του ειδικού εντύπου για την εκτίµηση των επιπτώσεων των επιµέρους 

κοινοτικών πολιτικών για τα νησιά ανάλογης µε εκείνη για το περιβάλλον 

                       
11 Την αναγκαιότητα για µια ολοκληρωµένη και συνεκτική πολιτική υπερ 
των νησιών υπογραµίζουν τόσο οι οικονοµικοί (Επιµελητήρια των 
Νησιωτικών Περιοχών της ΕΕ)  όσο και οι πολιτικοί εκπρόσωποι των 
νησιών (Επιτροπή Νησιών της ∆ιάσκεψης των Παράκτιων και Περιφερειακών 
Περιοχών της Ευρώπης) στις διακηρύξεις τους 
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• τη δηµιουργία ειδικής υπηρεσίας στην Επιτροπή που να συντονίζει τη πολιτική των 
νησιών  

• τη καθιέρωση ειδικής γραµµής στον κοινοτικό προϋπολογισµό 
• την εισαγωγή ποσοστώσεων υπέρ των νησιών σε κοινοτικές πρωτοβουλίες ειδικού 

ενδιαφέροντος για τα νησιά 
  
 
Η αυστηρή εφαρµογή της αρχής της επικουρικότητας στη πολιτική που θα αποφασιστεί, θα 
συµβάλλει στη διαµόρφωση ενός θετικού, αλλά και ταυτόχρονα ευέλικτου, πλαισίου που 
είναι αναγκαίο έτσι ώστε, σε συνδυασµό µε τις πολιτικές που θα υιοθετηθούν σε εθνικό και 
τοπικό επίπεδο, να διαµορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη τους. Η έλλειψη 
στρατηγικής στα επίπεδα αυτά λήψης αποφάσεων - που να λαµβάνει υπόψη τις ιδιοµορφίες 
κάθε νησιού ή οµάδας νησιών - αξιοποιώντας το όποιο πλαίσιο διαµορφωθεί σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, θα ακυρώσει ουσιαστικά τις θετικές του επιπτώσεις. 
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Παράρτηµα 1  
 

∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΣΚΕΨΗ ‘96 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
 
 

Το θέµα των νησιωτικών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ενωσης 
 
 
Η Ελλάδα αποδίδει µεγάλα σηµασία στην συµπερίληψη ειδικής στην αναθεωρηµένη 
Συνθήκη που να αφορά τις νησιωτικές περιοχές. 
 
1. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΗΣΙΩΝ 
 
ΟΡΙΣΜΟΣ: Εάν ορίσουµε το νησί ως τµήµα ξηράς µικρότερο της ηπείρου που περιβάλλεται 
από θάλασσα ή νερό, το οποίο έχει µόνιµο πληθυσµό, δεν έχει σταθερή σύνδεση µε τη ξηρά 
και δεν περιλαµβάνει πρωτεύουσα κράτους, τότε αναφερόµαστε σε ένα σύνολο 450 νήσων 
της Ε.Ενωσης, που καλύπτει το 4,5% του εδάφους της και το 4% του πληθυσµού της. Είναι 
ενδιαφέρον ότι µόνο τρία κράτη µέλη δεν έχουν νησιά, ενώ για ορισµένα κράτη µέλη, τα 
νησιά καλύπτουν ένα σηµαντικό τµήµα του εδάφους και του πληθυσµού τους (έως 19% και 
14%) αντιστοίχως. 
 
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Παρά την έντονη διαφοροποίηση που υπάρχει µεταξύ των νησιών, 
αυτά έχουν κοινά χαρακτηριστικά - ιδιαιτερότητες µόνιµου χαρακτήρα, που τα διακρίνουν 
σαφώς από τις ηπειρωτικές περιοχές, όπως: 
- το µικρό µέγεθος, µε προφανείς επιπτώσεις στην ποικιλία και την ποσότητα πρώτων υλών, 
καθώς και την αποδοτική χρήση των περιορισµένων συντελεστών παραγωγής, λαµβανόµενης 
υπόψη και της ευαίσθητης οικολογικής ισορροπίας των νησιών. 
- την περιφερειακότητα και την αποµόνωση, µε αρνητικές επιπτώσεις στο κόστος λειτουργίας 
της οικονοµίας τους (κόστος απόκτησης, κόστος υπηρεσιών, κόστος υποδοµής, κόστος 
ευκαιριών, κόστος ενηµέρωσης και επικοινωνίας) 
- τα ιδιαίτερα πολιτισµικά χαρακτηριστικά παλαιότερων εποχών κυρίως, και το ιδιόµορφο, 
πλούσιο αλλά και εύθραυστο περιβάλλον, ιδιαιτερότητες σηµαντικής αξίας που πρέπει µε 
κάθε τρόπο να διαφυλαχθούν και να παραδοθούν στις επόµενες γενιές των Ευρωπαίων 
πολιτών. 
 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά εµποδίζουν τα νησιά να 
συµµετέχουν ισότιµα στην αναπτυξιακή διαδικασία και ειδικά στην ευρωπαϊκή ενοποίηση. 
Βεβαίως δεν αποτελούν µειονεξίες και σταθερούς ακυρωτικούς παράγοντες µιάς 
αναπτυξιακής διαδικασίας. Είναι γνωστό ότι σε παλαιότερες εποχές τα υπανάπτυκτα σήµερα 
νησιά, αποτέλεσαν λίκνα πολιτισµού. Οµως οι ιδιαιτερότητες αυτές έρχονται σε αντίθεση µε 
το κυρίαρχο µοντέλο ανάπτυξης που χαρακτηρίζεται από οικονοµίες κλίµακος, οικονοµίες 
συγκέντρωσης και οικονοµική αποτελεσµατικότητα. Η περιθωριοποίηση των νησιών είναι 
ταυτοχρόνως οικονοµική, δηµογραφική, τεχνολογική, πολιτιστική και πολιτική και είχε ως 
επακόλουθο αρνητικές επιπτώσεις σε όλους τους τοµείς. Οµως οι επιπτώσεις αυτές 
ενεδύθησαν την µορφή εγγενών και αναλλοίωτων χαρακτηριστικών των νησιών, που συχνά 
αποδίδονται ως φυσικές µειονεξίες, ενώ αποτελούν δευτερογενείς επιπτώσεις ενός 
συγκεκριµένου µοντέλου ανάπτυξης. Η κατάσταση είναι ανατρέψιµη, εφόσον µεταβληθεί το 
πλαίσιο που την δηµιούργησε. 
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2. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΗΣΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΝΗΣΩΝ 
ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΥΝΘΗΚΗ 
 
Η λειτουργία της Ενιαίας αγοράς και η πορεία προς την Οικονοµική και Νοµισµατική Ενωση 
µιας συνεχώς διευρυνόµενης Ε.Ενωσης, σύµφωνα µε ορισµένες µελέτες της Ε.Ενωσης, 
αναµένεται να δυσχεράνει την επίτευξη του στόχου της Οικονοµικής και Κοινωνικής 
Συνοχής, εν γένει στις καθυστερηµένες περιφέρειες της Ε.Ενωσης. 
 
Η µέχρι σήµερα κοινοτική πολιτική περιορίστηκε κυρίως σε παρεµβάσεις των ∆ιαρθρωτικών 
Ταµείων (περιοχές του στόχου 1 και 5β), οι οποίες όµως δεν υπήρξαν επαρκείς εφόσον 
ορισµένες άλλες πολιτικές συχνά ακύρωσαν τα αποτελέσµατα της επέµβασης των 
∆ιαρθρωτικών Ταµείων. 
 
Η ευθραυστότητα του νησιωτικού χώρου απαιτεί µια συνεκτική νησιωτική στρατηγική, η 
οποία θα πρέπει να διαπνέεται, όχι µόνο από µιά προσπάθεια “παθητικής” σύγκλισης µε τη 
µεταφορά πόρων αλλά από την δηµιουργία κατάλληλου “περιβάλλοντος”, µε την 
ενεργοποίηση εσωτερικών διαδικασιών, ώστε να επανενταχθούν τα νησιά στην αναπτυξιακή 
διαδικασία της Ε.Ενωσης του µέλλοντος. 
 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΝΗΣΙΩΝ: Καλείται σήµερα λοιπόν, η Ε.Ενωση να απαντήσεις στο πρόβληµα 
των νησιωτικών περιοχών της µε µιά ολοκληρωµένη και συνεκτική στρατηγική η οποία θα 
διαπνέεται από τις εξής αρχές: 
- της ίσης µεταχείρισης των περιφερειών της Ε.Ενωσης δηλ. την µεταχείριση διαφορετικών 
καταστάσεων µε διαφορετικούς τρόπους 
- της πλήρους αξιοποίησης του Ευρωπαϊκού χώρου 
- της διαφύλαξης της φυσικής και πολιτιστικής ποικιλοµορφίας της Ε.Ενωσης 
- της αειφόρου ανάπτυξης 
- της επικουρικότητας 
 
Στόχος της πολιτικής αυτής είναι η επίτευξη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Συνοχής σε 
όλες τις περιφέρειες της Ε.Ενωσης, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που έχουν νησιωτικό 
χαρακτήρα. Παράλληλα όµως, η πολιτική αυτή, εν κατακλείδι, θα στοχεύει στην βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας της Ε.Ενωσης, µέσω της πλήρους αξιοποίησης του παραγωγικού της 
δυναµικού. 
 
Τα µέσα για την επίτευξη αυτής της πολιτικής είναι η πρόβλεψη της δυνατότητας να 
θεσπίζονται ειδικές ρυθµίσεις υπέρ των νήσων στις κοινοτικές πολιτικές µε την εφαρµογή 
ειδικών δράσεων στο πλαίσιο των κοινοτικών πολιτικών (θετικά µέτρα), και µε εξαιρέσεις 
από την εφαρµογή ορισµένων κοινοτικών πολιτικών (αρνητικά). Μια γενική ρήτρα περί 
ειδικής µέριµνας για τα νησιά σε κάθε κοινοτική πολιτική (fiche προσαρτηµένη στις σχετικές 
προτάσεις της Ε.Επιτροπής) θα ενίσχυε τον συνεκτικό χαρακτήρα της πολιτικής. 
 
 
3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ 
 
Η νέα Συνθήκη θα πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: 
 
α. Προσθήκη στον τίτλο XIV άρθρο 130Α, στο µέσον της 2ης παραγράφου, ως εξής: ... 
µεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών, συµπεριλαµβανοµένων και των 
νησιωτικών και στην µείωση της καθυστέρησης ..” 
 
β. Προσθήκη στον τίτλο XIV,  ενός νέου άρθρου 130ΣΤ ως εξής: 
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Το Συµβούλιο, λαµβάνοντας υπόψη τους στόχους του άρθρου 130Α, αποφασίζει µε την 
διαδικασία του άρθρου 130Α, αποφασίζει µε την διαδικασία του άρθρου 189Β και µετά από 
διαβούλευση µε την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών, 
ρυθµίσεις και δράσεις υπέρ των νησιωτικών περιοχών, που πρέπει να ληφθούν κατά την 
διαµόρφωση και την υλοποίηση των πολιτικών και των δράσεων της Κοινότητας. 
 
γ. Τροποποίηση του άρθρου 92.3 της Συνθήκης, µε τη προσθήκη ενός νέου σηµείου ε) Οι 
ενισχύσεις που απευθύνονται στην αντιστάθµιση των µονίµων προβληµάτων που 
χαρακτηρίζουν ορισµένες περιοχές και ιδίως αυτών που απορρέουν από το νησιωτικό τους 
χαρακτήρα θεωρούνται συµβατές µε την Ενιαία Αγορά. 
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Παράρτηµα 2  

 
 Αναγνώριση τις ιδιαιτερότητας των νησιών από διεθνείς οργανισµούς 

 
Α. Ευρωπαϊκή Ενωση 
1983 - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής και 
Χωροταξίας (εισηγητής D.Harris), σχετικά µε τις “Περιφερειακές Παράκτιες Περιοχές και τα 
νησιά της Ε.Κ”, ‘έγγραφο 1-105/83. 
1986 - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής και Χωροταξίας 
(εισηγητής S.Barret), σχετικά µε τις περιφερειακές παράκτιες περιοχές και τα νησιά της 
Κοινότητας”, έγγραφο PE 103.652, 28/1/86 
1987 - OKE - Μειονεκτικές Νησιωτικές Περιοχές, Γνωµοδότηση της Ολοµέλειας 
(συνεδρίαση στις 2/7/87) 
1988 - Συµβούλιο Κορυφής Ρόδου: ειδική παράγραφος για τις ιδιαιτερότητες των νησιών στη 
τελική διακήρυξη 
1989 - Επιτροπή Ε.Κ.,  ανάθεση µελέτης µε τίτλο “The socio-economic consequences of 
completing the internal market for island regions of the E.C” στην Ernst & Young.. 
1987 - Επιτροπή ΕΚ: 3η περιοδική έκθεση για την κοινωνικο-οικονοµική κατάσταση των 
περιφερειών, σ.46-49 
1993 - EUROSTAT, The portait of the islands 
1994 - Επιτροπή Ε.Κ.: Ευρώπη 2000, “Παράκτιες Περιοχές και νησιά”, σ.177-194. 
 
Β. Συµβούλιο της Ευρώπης 
1981  - ∆ηµιουργία της ∆ιάσκεψης των Ευρωπαϊκών Νησιωτικών Περιφερειών (Confιrence 
des Regions Insulaires Europιennes) στο πλαίσιο της ∆ιάσκεψης των Τοπικών και 
Περιφερειακών Αρχών της Ευρώπης (Confιrence des Pouvoirs Locaux et Rιgionaux de 
l΄Europe) 
1981  - ∆ιακήρυξη της Teneriffe 
1984 - ∆ιακήρυξη των Αζορών 
1991  - ∆ιακήρυξη των νησιών Alland 
 
Γ. Ηνωµένα Εθνη 
• ∆ράσεις υπέρ των µικρών νησιωτικών κρατών 
• Ετήσιες εκθέσεις του Γ.Γ. προς τη Συνέλευση σχετικά µε τις ανάγκες των νησιών και µε 

τον απολογισµό των δράσεων 
• 25/4 - 6/5/1994 - Global Conference on the sustainable development of Small Island 

Developing States, Barbados - Ειδικό πρόγραµµα δράσης στο πλαίσιο της διακήρυξης του 
Ρίο (Doc A/CONF.176/9) 

 
∆. ∆ιάσκεψη των Περιφερειακών και Παράκτιων Περιοχών της Ευρώπης (Confιrence 
des Rιgions Pιripheriques et Maritimes) - (∆ιαπεριφερειακή οργάνωση µε µέλη 
περισσότερες από 80 περιφέρειες) 
1980 - Ιδρυση της Επιτροπής Νησιών για την προβολή των νησιωτικών ιδιαιτεροτήτων και 
την επίλυση των προβληµάτων 
1993 - ∆ιακήρυξη “Για µιά ευρωπαϊκή πολιτική των νησιών”,  14η ∆ιάσκεψη στη Κέρκυρα, 
8-9/4/93 
 
Ε. ∆ιάσκεψη των Επιµελητηρίων των Ευρωπαϊκών περιφερειών της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης 
Ιδρύθηκε το 1994 µε πρωτοβουλία της ∆ιάσκεψης Eπιµελητηρίων Ελληνικών Νησιών 
1995 - Μανιφέστο “Για µια κοινοτική πολιτική βιώσιµης ανάπτυξης των νησιωτικών 
περιοχών της Ε.Ε.”, που υιοθετήθηκε στο 2ο Συνέδριο της ∆ιάσκεψης, Palma de Mallorca, 
27-28/10/95 
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Παράρτηµα 3  

 
Ενδεικτικές προτάσεις για µέτρα που έχουν υποβληθεί για ειδικές ρυθµίσεις στις 

κοινοτικές πολιτικές ή που εφαρµόζονται σε κράτη µέλη 
 
Μεταφορές 
- µηδενικό ΦΠΑ στις µεταφορές 
- αρχή της εδαφικής συνέχειας 
- ειδικό µειωµένο τιµολόγιο για τους κατοίκους των νησιών και τα εξαγόµενα αγαθά 
- εφαρµογή της υποχρέωσης για παροχή υπηρεσιών δηµοσίου συµφέροντος 
- εξασφάλιση ότι το προσωπικό των µέσων µεταφοράς θα οµιλεί την εθνική γλώσσα µετά την 
απελευθέρωση των µεταφορών 
- συµµετοχή των νησιωτικών αρχών σε θέµατα που αφορούν την οργάνωση των µεταφορών 
 
Φορολογία 
- µειωµένοι συντελεστές ΦΠΑ µέχρι 50% 
- µειωµένοι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στο πετρέλαιο και στη βενζίνη (-22 ecu κατ’ανώτατο 
όριο σε σχέση µε τους ελάχιστους συντελεστές) 
- µειωµένοι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στην αιθυλική αλκοόλη, οινοπνευµατώδη ποτά 
(µέχρι 50% του εθνικού συντελεστή) 
- ειδικές ζώνες για δραστηριότητες off shore 
 
 
Γεωργία - Κτηνοτροφία - Αλιεία 
- ενισχύσεις για τη παραγωγή - τυποποίηση - εµπορία  παραδοσιακών προϊόντων (τυριών, 
πατάτας,  κρασιού, τροπικά προϊόντα ....) µε µέγιστο όγκο παραγωγής 
- ενισχύσεις για τη παραγωγή προϊόντων (πχ. οπωροκηπευτικών, ζαχαροκάλαµου, κλπ ) για 
τοπική κατανάλωση 
- ενισχύσεις για διατήρηση παραδοσιακών καλλιεργιών για αποφυγή διάβρωσης και 
διατήρησης χλωρίδας 
- ενισχύσεις στις ζωοτροφές 
- ενίσχυση για στροφή σε προϊόντα ποιότητας 
- ενίσχυση οργανώσεων παραγωγών  
- διαρθρωτικές  ενισχύσεις εθνικού χαρακτήρα 
- εξαιρέσεις από ποσοστώσεις παραγωγής για σηµαντικά προϊόντα  
- προστασία των αλιευτικών πεδίων των νησιών υπέρ της παράκτιας αλιείας - καθιέρωση 
αδειών αλιείας στις ζώνες των νησιών  
- εφαρµογή βιολογικής γεωργίας µε ειδικά κίνητρα 
 
Περιβάλλον 
- ίδρυση παρατηρητηρίων για τη παρακολούθηση των εξελίξεων στο περιβάλλον 
- εξαίρεση από το φόρο περιβάλλοντος για τα καύσιµα 
- εξαίρεση από το νόµο περί ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων 
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The European Union has a total of 450 islands covering 4,5% of its territory and accounting 
for 4% of its population. Certain of these islands are relatively close to the European 
mainland, others, the “ultra-peripherals”, lie at strategical positions all over the world. That 
fact allows the member-states and the EU to control an important amount of resources. 
 
The special features of the islands - small size, peripheral position and isolation, fragile 
environment and special characteristics of civilisation - have marginalized them in all spheres 
(economy, demography, technology). Only in one from the 15 island regions (Aland islands, 
Finland) the gross domestic product per person is over the European average. This situation 
can be overcome due to the use of technological innovations and the optimal use of their 
resources. A favorable context for the implamentation of internal procedures has to be 
createted, in order to reintegrate the islands into the development process of the EU. 
 
The operation of the single market and the economic and monetary union may be expected to 
weigh particularly heavily on the lagging regions of the EU and specially on the islands. To 
respond to the structural problems of the islands the EU is called to adopt a global and 
coherent strategy based on the following principles: 
- equal treatment for the various regions of the European Union, as different situations have to 
be handled in different ways 
- well-balanced development of the community’s territory 
- preservation of the physical and cultural diversity of the E.U. 
- sustainable development 
- subsidiarity 
 
The main goals to be fulfilled from such a policy are: 
- the achievement of the economic and social cohesion 
- the improvement of the competitiveness of the European economy 
- the best use of the community’s funds. 
 
The measures to be used are: I) special actions and policies for the islands (positive measures) 
and ii) derogations to european legislation and policies (negative measures). 
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