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Αριθ.	Πρωτ.:	242	

	
 
 
Αγαπητέ Συνάδελφε, 
 

Οι Νησιωτικοί Δήµοι αποτελούν ένα σηµαντικό κοµµάτι της ελληνικής περιφέρειας µέσω 

του οποίου µπορεί να προβληθεί η αναπτυξιακή φυσιογνωµία του ελληνικού νησιωτικού 

χώρου.  Η άποψη της Κ.Ε.Δ.Ε. είναι ότι η Νησιωτικότητα µπορεί να αποτελέσει έναν από 

τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της Χώρας και να µετατραπεί από πρόβληµα που είναι 

σήµερα σε ευκαιρία. 

Η µελέτη µε τίτλο «Νησιωτική Πολιτική-Τοπική Αυτοδιοίκηση και Νησιωτικότητα» 

που εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε την συνεργασία του 

Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης και αντικείµενό της ήταν η µελέτη των Δήµων που 

ταυτόχρονα αποτελούν και Νησιά, είναι η υπεύθυνη και επιστηµονικά τεκµηριωµένη 

πρόταση της Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθµού και της Κ.Ε.Δ.Ε στον εθνικό διάλογο που πρέπει 

άµεσα να ξεκινήσει, προκειµένου να µετατρέψει τα νησιά µας σε πόλο ανάπτυξης και 

δηµιουργίας πλούτου και θέσεων απασχόλησης για την Πατρίδα µας. 

Στόχος του συνεδρίου αποτελεί η διερεύνηση των δυνατοτήτων διαµόρφωσης ενός 

προτύπου νησιωτικής ανάπτυξης, ώστε µετέπειτα να χαραχθεί µια Εθνική Νησιωτική 

Στρατηγική εναρµονισµένη µε τη νησιωτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία 

µε την Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδας και µε την συνδροµή του Ινστιτούτου 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, διοργανώνει Θεµατικό Συνέδριο στα Κύθηρα, στο 

ξενοδοχείο Kythea Resort στην Αγία Πελαγία, 

 
την 25η & 26η Σεπτεµβρίου 2017 µε θέµα: 

 
«Νησιωτική Πολιτική-Τοπική Αυτοδιοίκηση και Νησιωτικότητα» 
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Σας καλούµε να παρακολουθήσετε τις εργασίες του Συνεδρίου και να απευθύνετε 

χαιρετισµό, προκειµένου µέσα από την ουσιαστική συµµετοχή και την ανταλλαγή 

απόψεων, να προσδιορίσουµε λύσεις και πολιτικές διαχείρισης υπέρ των νησιωτικών 

δήµων. 

Σας επισυνάπτουµε το πρόγραµµα του συνεδρίου και για περισσότερες πληροφορίες 

σχετικά µε την διοργάνωση του,  µπορείτε να απευθυνθείτε στις κυρίες Χαρά Λόκα και Ζωή 

Κουλτούκη, στο Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τηλ. 210.3250300. 

 

 
                                                    Με εκτίµηση  

 

 
 
 

                                                    Γιώργος Πατούλης 
Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδας 

 Πρόεδρος Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
        Δήµαρχος  Αµαρουσίου 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


