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 Σςνέδπιο Πεπιφεπειακήρ Ανάπτςξηρ: 19-21 / 9/2019, Πάτπα – Ελλάδα 

Οι ζηόσοι ηηρ πολιηικήρ ζςνοσήρ ηηρ Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ για ηην πεπίοδο από ηο 2020 και εθεξήρ. 

Κύπιερ πποκλήζειρ για ηη διαμόπθωζη ενόρ δςναμικού οικοζςζηήμαηορ πεπιθεπειακήρ ανάπηςξηρ ζηο 

μέλλον 

Απφ ην 1981, έηνο έληαμεο ηεο Διιάδαο ζηελ ηφηε ΔΟΚ, πεξηζζφηεξα απφ 100 δηζεθαηνκκχξηα 

επξψ έρνπλ επελδπζεί απφ ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία θαη ην Σακείν πλνρήο ζηελ Διιάδα. Πνιιά δε 

έξγα πινπνηήζεθαλ ζηελ Γπηηθή Διιάδα, φπσο γηα παξάδεηγκα ε θαηαζθεπή ηνπ λένπ ιηκέλα ηεο 

Πάηξαο, νη απηνθηλεηφδξνκνη ηεο Ινλίνπ θαη ηεο Οιπκπίαο νδνχ, ε γέθπξα Ρίνπ-Αληηξξίνπ, πνιιέο 

εθπαηδεπηηθέο ππνδνκέο, θαζψο θαη πξσηνβνπιίεο φπσο απηή ηνπ πλεξγαηηθνχ ρεκαηηζκνχ 

«Coralia». 

Όζνλ αθνξά ηελ πεξίνδν πξνγξακκαηηζκνχ 2014-2020 πνπ δηαλχνπκε, ν θχξηνο φγθνο ησλ 

θνλδπιίσλ επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζε επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο πνπ έρνπλ ζηφρν λα 

επαλαπξνζαλαηνιίζνπλ ηελ νηθνλνκία καο πξνο κηα πην θαηλνηφκν θαη εμσζηξεθή πνξεία ελψ 

ζπγρξφλσο, ζεκαληηθά πνζά δηαηίζεληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο φπνπ πξέπεη λα γίλνπλ 

αθφκα πνιιά πξάγκαηα θαζψο ζηηο δχζθνιεο απηέο ζηηγκέο, πιεξψλνπκε πςειά πξφζηηκα ιφγσ ηεο 

κε ζπκκφξθσζεο κε ην θνηλνηηθφ θεθηεκέλν. 

πγρξφλσο, νη δηαθνξέο ζε επίπεδν αλάπηπμεο κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ πεξηθεξεηψλ αιιά θα ζε 

ζρέζε κε ηνλ κέζν φξν ηεο Έλσζεο έρνπλ δπζηπρψο ζεκαληηθά δηεπξπλζεί. Γηα παξάδεηγκα, ε 

πεξηνρή ηεο Μείδνλνο Πξσηεχνπζαο, πνπ ζρεδφλ πεξηιακβάλεη ην ήκηζπ ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ, 

είλαη ε κνλαδηθή πεξηθέξεηα ηεο ρψξαο κε πνζνζηφ θαηά θεθαιήλ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ 

Πξντφληνο 91% ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Έλσζεο. Όιεο νη ππφινηπεο πεξηθέξεηεο παξνπζηάδνπλ κεγάιε 

θαζπζηέξεζε θαη ηδηαίηεξα ε Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε κε ην πνζνζηφ θαηά θεθαιήλ 

ΑΔγρΠ λα αληηζηνηρεί ζην 46% ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Έλσζεο, ελψ ην Βφξεην Αηγαίν θαη ε Ήπεηξνο 

κε 48% θαη ε Γπηηθή Διιάδα κε 49% (πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο). 

 Οη πξνηάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ην Πνιπεηέο Γεκνζηνλνκηθφ Πιαίζην (ΠΓΠ) 2021-

2027 θαζψο θαη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηελ πνιηηηθή ζπλνρήο, παξέρνπλ κηα λέα επθαηξία 

αλάπηπμεο, λα κεηψζνπκε ηελ απφζηαζε απφ ηηο πην πξνεγκέλεο ρψξεο ηεο Έλσζεο θαη λα 

αληηθξχζνπκε ην κέιινλ κε πεξηζζφηεξε εκπηζηνζχλε θαη αηζηνδνμία. Η Διιάδα πξέπεη λα δξάμεη 

απηή ηελ επθαηξία θαη ζπγρξφλσο λα ζπκκεηάζρεη ζηελ 4
ε
 βηνκεραληθή επαλάζηαζε 

δηαδξακαηίδνληαο ζεκαληηθφ ξφιν κε φξνπο θαηλνηνκίαο θαη ηερλνινγηψλ αηρκήο. χκθσλα κε ηηο 

πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο, ε πνιηηηθή ζπλνρήο θαηά ηελ εξρφκελε πεξίνδν πξνγξακκαηηζκνχ 2021-

2027 πξφθεηηαη λα εζηηάζεη ζηνπο αθφινπζνπο πέληε πνιηηηθνχο ζηφρνπο: κηα επθπέζηεξε, 

πεξηζζφηεξν ζπλδεδεκέλε, πην θνηλσληθή, κε ρακειέο εθπνκπέο πξάζηλε Δπξψπε θαη κηα Δπξψπε 

πην θνληά ζηνπο πνιίηεο. 

Όζον αθοπά ηον ζηόσο μιαρ εςθςέζηεπηρ Εςπώπηρ πος πεπιλαμβάνει ηην καινοηομία, ηην 

επισειπημαηικόηηηα και ηην τηθιακή ζύγκλιζη 

Καηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν πξνγξακκαηηζκνχ ζην πιαίζην ηνπ ζηφρνπ ηεο «έμππλεο εμεηδίθεπζεο» 

πηνζεηήζεθαλ ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ηξαηεγηθέο Καηλνηνκίαο θαη Έξεπλαο (γλσζηέο 

σο ζηξαηεγηθέο RIS), νη νπνίεο νδήγεζαλ ζηνλ εληνπηζκφ ησλ θπξηφηεξσλ ηνκέσλ αλάπηπμεο (π.ρ. 

γεσξγηθά πξντφληα δηαηξνθήο, πγεία, ηερλνινγίεο ησλ Πιεξνθνξηψλ θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ, 

ελέξγεηα, πεξηβάιινλ θαη βηψζηκε αλάπηπμε). Ωζηφζν, νη ζηξαηεγηθέο πνιιψλ πεξηθεξεηψλ είλαη ζε 

κεγάιν βαζκφ παξφκνηεο, ελψ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη πθηζηάκελεο δνκέο έρνπλ δπζθνιία λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηελ κεγάιε απηή πξφθιεζε πνπ δελ αθνξά κφλν ηελ δηαρείξηζε ησλ πφξσλ πνπ 
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έρνπλ δεζκεπηεί γηα ηελ θαηλνηνκία ζηα Πεξηθεξεηαθά Πξνγξάκκαηα, αιιά πνπ αθνξά επίζεο ηελ 

αλάγθε λα δηαζθαιηζζεί ε άξηηα νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο, ε 

δηαζχλδεζε θαη ζπλεξγαζία ηεο αγνξάο κε ηελ έξεπλα, ε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο θαη θαιψλ 

πξαθηηθψλ απφ άιιεο ρψξεο, ε δεκηνπξγία δηθηχσλ δηαζχλδεζεο κε ηδησηηθνχο ή δεκφζηνπο θνξείο 

ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ε ζηήξημε ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ γηα ζπκκεηνρή φρη κφλν ζηα Γηαξζξσηηθά 

πξνγξάκκαηα, αιιά θαη ζε δηάθνξα αληαγσληζηηθά πξνγξάκκαηα φπσο γηα παξάδεηγκα ην 

πξφγξακκα-πιαίζην «Οξίδσλ Δπξψπε» ή ην πξφγξακκα EU Invest. 

Παξάιιεια κε ηελ θαηλνηνκία, ζα ήζεια λα αλαθέξσ θάπνηα ζηνηρεία γηα ην επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ πνπ απφ κφλν ηνπ απνηειεί πξφθιεζε γηα ην κέιινλ. χκθσλα κε ηνλ δείθηε απφ ηελ 

έξεπλα ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ην 2019 (Survey : Doing 

Business 2019), ε Διιάδα θαηαιακβάλεη ηελ 72ε ζέζε κεηαμχ 190 ρσξψλ θαη ηελ ηειεπηαία ζέζε 

κεηαμχ ησλ 28 θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ, ελψ ε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ζηνηρεία 

ηνπ 2017 ήηαλ κφιηο 64,4% ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ 28 ηεο Έλσζεο.  

Σέινο, ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο απνηειεί αθφκα κηα 

κεγάιε πξφθιεζε γηα ην κέιινλ, αθνχ ε ρψξα καο θαηαηάζζεηαη ζηελ 27
ε
 ζέζε κεηαμχ ησλ 28 ηεο 

Έλσζεο ζχκθσλα κε ηνλ Γείθηε Ψεθηαθήο Οηθνλνκίαο θαη Κνηλσλίαο (ηνπ απνθαινχκελνπ δείθηε 

DESI) γηα ην 2018, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηνκέα ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Δηδηθφηεξα, ζε 

φηη αθνξά ηελ επξπδσληθή πξφζβαζε ζην ζπίηη θαη ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ, φιεο νη πεξηθέξεηεο, 

εθηφο ηεο Αηηηθήο, παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή πζηέξεζε πξάγκα πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ αλάγθε 

επίζπεπζεο ηεο πινπνίεζεο ηνπ ράξηε πνξείαο ζχκθσλα κε ηνλ λέν ςεθηαθφ πιαίζην. 

Όζον αθοπά ηον ζηόσο μιαρ ππάζινηρ Εςπώπηρ σαμηλών εκπομπών άνθπακα πος πεπιλαμβάνει 

ηην ενέπγεια, ηο πεπιβάλλον και ηην κςκλική οικονομία.  

Η αζθάιεηα ηνπ εθνδηαζκνχ θαη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ πεγψλ ελέξγεηαο παξακέλνπλ βαζηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο. Σν κείγκα πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

ζε ζχγθξηζε κε ηνπο κέζνπο φξνπο ηεο Έλσζεο ησλ 28, φπσο θαη πςειφηεξα κεξίδηα πεηξειαίνπ θαη 

ζηεξεψλ θαπζίκσλ ηελ ζηηγκή πνπ νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη ε ηνπνγξαθία ηεο Διιάδαο είλαη 

ηδαληθέο γηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο. 

Η δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ εμαθνινπζεί λα απνηειεί κείδνλα δηαξζξσηηθή πξφθιεζε, 

ιφγσ ηνπ φηη ε ρψξα καο βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ πγεηνλνκηθή ηαθή απνξξηκκάησλ πνπ 

αληηζηνηρεί ζην 82% ησλ παξαγφκελσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ζε ζχγθξηζε κε ηνλ κέζν φξν ηεο 

Έλσζεο ησλ 28 πνπ βξίζθεηαη ζην 24%. πλεπψο, είλαη πξνθαλέο φηη δελ ζα κπνξέζνπκε λα 

αληαπνθξηζνχκε ζηνλ αλαζεσξεκέλν ζηφρν ηεο Έλσζεο γηα πξφιεςε θαη αλαθχθισζε ηνπ 50% ησλ 

παξαγφκελσλ αζηηθψλ απνβιήησλ κέρξη ην 2020, θαζψο επί ηνπ παξφληνο αλαθπθιψλνπκε κφλν 

πεξίπνπ ην 16%. Ιδηαίηεξα πξνβιεκαηηθή είλαη ε θαηάζηαζε ζηελ Αηηηθή, ε νπνία παξάγεη ην ήκηζπ 

ηνπ εζληθνχ ζπλφινπ ζηεξεψλ απνβιήησλ αιιά θαη ζηελ Πεινπφλλεζν θαη Γπηηθή Διιάδα, φπνπ 

εμαθνινπζεί λα ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο παξάλνκσλ ρσκαηεξψλ γηα ηηο νπνίεο πιεξψλνπκε 

ζεκαληηθά πξφζηηκα. 

Όζνλ αθνξά ηα αζηηθά ιχκαηα, νη ειιείςεηο παξακέλνπλ ζεκαληηθέο κε γλψκνλα ην ελσζηαθφ 

πεξηβαιινληηθφ θεθηεκέλν. χκθσλα κε ηα πθηζηάκελα ζρέδηα δηαρείξηζεο απνβιήησλ, εθηηκάηαη 

φηη απαηηνχληαη πεξηζζφηεξν απφ έλα δηζεθαηνκκχξην επξψ γηα ηελ ζπκκφξθσζεο ηεο ρψξαο καο κε 

ηελ ζρεηηθή νδεγία, εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηελ θαηεγνξία ησλ νηθηζκψλ Γ’ πξνηεξαηφηεηαο, 

δειαδή απηνχο κε ηζνδχλακν πιεζπζκφ 2 000 έσο 15 000. πγρξφλσο, ε πεξηνξηζκέλε δηνηθεηηθή 

θαη ηερληθή ηθαλφηεηα ησλ δήκσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθέιεηαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 
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ιεηηνπξγία ησλ ήδε πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαζψο θαη ε κε 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο ιπκαηνιάζπεο πνπ ζε πνζνζηφ 40% θαηαιήγεη ζήκεξα ζε 

ρσκαηεξέο, απνηεινχλ ζνβαξά ζέκαηα πνπ δεηνχλ άκεζα ιχζεηο.  

Σέινο, ην 2018, νη ειιεληθέο αξρέο ελέθξηλαλ ην «ρέδην Γξάζεο γηα ηελ Κπθιηθή Οηθνλνκία». 

Πεξηιακβάλεη βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο πξνηεξαηφηεηεο θαη εηζάγεη δείθηεο 

επηπηψζεσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο κεηάβαζεο ζηελ θπθιηθή νηθνλνκία. Όκσο ε χπαξμε ηνπ 

ζρεδίνπ δξάζεο παξφηη είλαη έλα ζεκαληηθφ βήκα, δελ αξθεί. Η δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ε εμάιεηςε ησλ δηνηθεηηθψλ πεξηνξηζκψλ θαη ε δεκηνπξγία ζηαζεξψλ δνκψλ 

δηαθπβέξλεζεο, απνηεινχλ θχξηεο πξνθιήζεηο πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ. 

Όζον αθοπά μια πιο ζςνδεδεμένη Εςπώπη πος πεπιλαμβάνει ηιρ έξςπνερ μεηαθοπέρ και ηην 

κινηηικόηηηα και ηιρ πεπιθεπειακέρ ηεσνολογίερ πληποθοπιών και επικοινυνιών. 

Η αχμεζε ηνπ εκπνξίνπ κεηαμχ Δπξψπεο, Άπσ Αλαηνιήο θαη Αθξηθήο ζπλαηλεί ζηελ αλάπηπμε ησλ 

κεηαθνξψλ ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην, φπνπ ε Διιάδα έρεη ζεκαληηθφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα 

ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο. Όπσο απνδεηθλχεηαη, ν Πεηξαηάο, ε Θεζζαινλίθε αιιά θαη ε 

Πάηξα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα γίλνπλ ζεκαληηθφηαηεο πχιεο πξνο ηε Ννηηναλαηνιηθή θαη Κεληξηθή 

Δπξψπε, κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο λα νινθιεξσζνχλ ζπγρξφλσο αμηφπηζηεο ζηδεξνδξνκηθέο 

ζπλδέζεηο κεγάισλ απνζηάζεσλ. Δπηπιένλ θαη πξνθεηκέλνπ λα επλνεζεί κηα πεξηζζφηεξν 

ελδνπεξηθεξεηαθή ζχγθιηζε θαη λα αληηζηαζκηζηεί ην βάξνο ηεο Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο, ζα 

πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ επελδχζεηο γηα ηελ βηψζηκε αζηηθή θηλεηηθφηεηα θαη γεληθφηεξα ηελ 

αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηα κεζαία αζηηθά θέληξα, φπσο ε Πάηξα. 

Όζον αθοπά μια Εςπώπη πιο κονηά ζηοςρ πολίηερ, πος πεπιλαμβάνει ηην αναζςγκπόηηζη 

αζηικών, αγποηικών και παπάκηιυν πεπιοσών. 

Βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ αζηηθή θαη εδαθηθή αλαζπγθξφηεζε θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν 

πξνγξακκαηηζκνχ απνηεινχλ νη δξάζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζχλνιν ησλ δεθαηξηψλ 

Πεξηθεξεηαθψλ Πξνγξακκάησλ. χκθσλα κε ηελ κέρξη ζήκεξα εκπεηξία απφ ηελ εθαξκνγή ησλ 

ζηξαηεγηθψλ βηψζηκεο αζηηθήο αλάπηπμεο αιιά θαη ησλ νινθιεξσκέλσλ ρσξηθψλ παξεκβάζεσλ 

δηαπηζηψλνπκε νξηζκέλα ζέκαηα πνπ ρξίδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο γηα ην κέιινλ φπσο: 

α)  ηελ αλάγθε εθπφλεζεο καθξνπξφζεζκσλ ζηξαηεγηθψλ νινθιεξσκέλεο αζηηθήο αλάπηπμεο κε 

ηελ ζπκκεηνρή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ζηξαηεγηθψλ πνπ λα ππεξβαίλνπλ ηελ ρξνληθή δηάξθεηα 

κηαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ θαη πνπ λα ζρεδηάδνπλ κε έλα ηξφπν νιηζηηθφ ηελ βηψζηκε 

αζηηθή αλαζπγθξφηεζε ησλ πφιεσλ ζηηο νπνίεο ζέινπκε λα δνχκε θαη λα εξγαδφκαζηε ζην 

κέιινλ θαη 

β)  ηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ηνπηθψλ αξρψλ λα ζρεδηάζνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ ηηο ελ 

ιφγσ ζηξαηεγηθέο. 

 

Θα ήζεια λα νινθιεξψζσ ιέγνληαο φηη πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα, φηαλ ζπδεηνχζακε ηηο πξνθιήζεηο 

πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο κε έλαλ πξψελ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Πεξηθεξεηαθήο 

Πνιηηηθήο θαη Αζηηθήο Αλάπηπμεο, είρε πεη: «Οη πξνθιήζεηο θαζηζηνχλ ηε δσή καο ελδηαθέξνπζα, 

αιιά αλ θαηαθέξνπκε λα ηηο αληηκεησπίζνπκε ζα ηελ θαηαζηήζνπλ νπζηαζηηθή". Η παηξίδα καο 

δηαζέηεη πνιινχο ηθαλνχο θαη έκπεηξνπο αλζξψπνπο πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζε πξνγξακκάησλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχλ ηα Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά θαη Δπελδπηηθά 

Σακεία θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζεσξψ φηη θάιιηζηα κπνξνχκε λα ππεξβνχκε ηηο πξνθιήζεηο, 

αμηνπνηψληαο ηελ ηεξάζηηα εκπεηξία ηνπο. 
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