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Οι ελληνικές περιυέρειες και η Πολιτική Σσνοτής:  

από τη ρητορική στην σλοποίηση 
 

 

Η Πνιηηηθή Σπλνρήο απνηέιεζε δηαρξνληθά ην θύξην εξγαιείν ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηνλ πεξηνξηζκό ησλ πεξηθεξεηαθώλ αληζνηήησλ 

θαη ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο απνηειεζκαηηθόηεηαο ζηηο επξσπατθέο 

πεξηθέξεηεο. Η ρώξα καο ζηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο  σθειήζεθε 

πνιιαπιώο από ηνπο πόξνπο ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο. Με ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ θνηλνηηθώλ πόξσλ αλαβαζκίζακε ηηο ππνδνκέο καο, εθζπγρξνλίζακε 

ηελ δεκόζηα δηνίθεζε, εληζρύζακε ηηο θνηλσληθέο δνκέο θαη ζηεξίμακε 

κεγάιν αξηζκό επηρεηξεκαηηθώλ ζρεδίσλ. Η ζεκεξηλή Διιάδα είλαη 

πιένλ κία ζύγρξνλε ρώξα θαη νη θνηλνηηθέο κεηαβηβάζεηο ζπλέβαιαλ 

θαζνξηζηηθά ζε απηό. 

 

Ωζηόζν, πνιιά πξάγκαηα ζα κπνξνύζαλ λα γίλνπλ δηαθνξεηηθά. Οη 

θνηλνηηθνί πόξνη δελ δεζκεύηεθαλ πάληνηε ζηηο νξζέο πξνηεξαηόηεηεο 

θαη ζπρλά ε εθαξκνγή ηνπο παξνπζίαζε ζεκαληηθό έιιεηκκα 

απνηειεζκαηηθόηεηαο. Δλίνηε νη πόξνη ησλ Γηαξζξσηηθώλ Τακείσλ 

ελίζρπζαλ επελδπηηθά ζρέδηα ακθίβνιεο αλαγθαηόηεηαο θαη άιινηε 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο εξγαιείν αληηθπθιηθήο πνιηηηθήο. Κάηη πνπ 

ππνγξακκίδεη ηελ αλαγθαηόηεηα δηαθύιαμεο απηνύ ηνπ ζεκαληηθνύ 

εξγαιείνπ αλάπηπμεο γηα ηε ρώξα καο (σο πεγή ρξεκαηνδόηεζεο αιιά 

θαη σο ζσξεπκέλε δηαρεηξηζηηθή εκπεηξία) από ηηο ζθνπηκόηεηεο ησλ 

πνιηηηθώλ αληαγσληζκώλ.  

 

Γίπια ζε απηέο ηηο γλσζηέο δηαρεηξηζηηθέο πζηεξήζεηο ηεο πεξηθεξεηαθήο 

πνιηηηθήο ζην εζληθό επίπεδν, ε πνιύρξνλε νηθνλνκηθή θξίζε πξνζέζεζε 

ην δηθό ηεο βάξνο. Καη αλακελόκελα, νη ζπγρξεκαηνδνηνύκελνη πόξνη 

δελ θαηόξζσζαλ λα αληηζηαζκίζνπλ ηελ θαηαζηξνθή ηνπ παξαγσγηθνύ 
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δπλακηθνύ θαη ηελ απαμίσζε ζεκαληηθνύ κέξνπο ησλ δεμηνηήησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Τα ζηνηρεία είλαη απνθαξδησηηθά. Σηνλ δείθηε ζύγθιηζεο 

κε ηελ Δπξσπατθή  Έλσζε  ππνρσξήζακε θαηά πεξίπνπ πέληε δεθαεηίεο 

(ζήκεξα βξηζθόκαζηε ζην 67% ηνπ θνηλνηηθνύ κέζνπ όξνπ)! Καη ν 

πξνζεθηηθόο παξαηεξεηήο ζα δηαπηζηώζεη όηη ην ζύλνιν ησλ ειιεληθώλ 

πεξηθεξεηώλ ηελ πεξίνδν 2000-2013 απέθιηλαλ από ηνλ θνηλνηηθό κέζν 

όξν. Σήκεξα ηέζζεξηο πεξηθέξεηεο καο βξίζθνληαη αλάκεζα ζηηο είθνζη 

θησρόηεξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε, 

Βόξεην Αηγαίν, Ήπεηξνο θαη Γπηηθή Διιάδα). 

 

Παξάιιεια, εληζρύζεθε ε αζπκκεηξία αλάκεζα ζηελ Αηηηθή θαη ηηο 

ππόινηπεο πεξηθέξεηεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε όηη, ε Αλαηνιηθή 

Μαθεδνλία θαη Θξάθε έρεη ην κηζό θαηά θεθαιήλ εηζόδεκα από ηελ 

Αηηηθή. Σήκεξα ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη ζηελ 9
η
 ζέζε  ζηελ 

πεξηθεξεηαθή αληζόηεηα αλάκεζα ζε 30 θξάηε ηνπ ΟΟΣΑ (Regions and 

Cities At a Glance 2018).  

 

Καη βέβαηα, πεξηηηεύεη λα επηζεκάλνπκε ην γεγνλόο πσο, ν θόζκνο γύξσ 

καο αιιάδεη ξαγδαία. Καη ε ειιεληθή νηθνλνκία αλαδεηεί ηνλ βεκαηηζκό 

ηεο ζηνλ δηεζλή θαηακεξηζκό εξγαζίαο ζε έλα πεξηβάιινλ ηζρπξώλ 

πξνθιήζεσλ- ηερλνινγηθώλ, πεξηβαιινληηθώλ θαη θνηλσληθώλ. Η 

πξνζαξκνγή ησλ ειιεληθώλ πεξηθεξεηώλ ζηηο αλαδπόκελεο ζπλζήθεο ζα 

απαηηήζεη νινθιεξσκέλν ζρέδην, απνηειεζκαηηθή πεξηθεξεηαθή 

δηαθπβέξλεζε θαη απμεκέλνπο ρξεκαηνδνηηθνύο πόξνπο.  

 

Η ζεκαζία ηνπ γεσγξαθηθνύ ρώξνπ σο κνριόο αλάπηπμεο εληζρύεηαη ζην 

ζεκεξηλό παγθόζκην θαηακεξηζκό εξγαζίαο. Η νινέλα απμαλόκελε 

δπλαηόηεηα ησλ επελδπηηθώλ θεθαιαίσλ, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

εξγαδνκέλσλ λα κεηαθηλνύληαη εθεί όπνπ εληνπίδνπλ πξνζθνξόηεξεο 
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δπλαηόηεηεο θεξδνθνξίαο θαη εηζνδεκάησλ, απμάλεη ηελ ζεκαζία ησλ 

ηνπηθώλ πεξηνρώλ σο ειθπζηηθώλ επελδπηηθώλ πξννξηζκώλ. Πεξίπνπ 

ζηηο κηζέο από ηηο ρώξεο ηνπ ΟΟΣΑ, πεξηζζόηεξν από ην 40% ηνπ 

ζπλνιηθνύ εζληθνύ ΑΔΠ ηνπο παξάγεηαη ζε ιηγόηεξεο από ην 10% ησλ 

πεξηθεξεηώλ ηνπο. 

 

Οη πνιηηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πεξηθεξεηώλ πξέπεη λα ζηνρεύνπλ ζηε 

ρσξηθή ζπγθέληξσζε ηνπ κρίσιμοσ μεγέθοσς γλώζεο, δεμηνηήησλ, 

ρξεκαηνδνηηθώλ πόξσλ θαη ζεζκηθώλ ξπζκίζεσλ, ώζηε λα 

αλαδεηθλύνληαη θαη λα αμηνπνηνύληαη ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα 

ησλ πεξηνρώλ εληζρύνληαο θαη’ απηόλ ηνλ ηξόπν ηελ «επελδπζηκόηεηά» 

ηνπο. Όκσο νη επηά από ηηο ελλέα πεξηθέξεηεο ηεο Δ.Δ. κε ηνλ 

ρακειόηεξν δείθηε επελδύζεσλ ην 2015 ήηαλ ειιεληθέο.  

 

Δίλαη θαίξηαο ζεκαζίαο ε δηάθξηζε αλάκεζα ζε «πεξηθέξεηεο ρακεινύ 

εηζνδήκαηνο» (low-income regions) θαη «πεξηθέξεηεο κε αλαπηπμηαθή  

πζηέξεζε» (lagging regions). Η πεξηνξηζκέλε αλαπηπμηαθή δπλακηθή ησλ 

δεύηεξσλ ςαιηδίδεη ηηο αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο ηνπο. Υπνινγίδεηαη όηη 

ζε κεζνπξόζεζκν νξίδνληα νη ρακεινύ εηζνδήκαηνο πεξηθέξεηεο ησλ 

Βαιθαλίσλ θαη ηεο Αλαηνιηθήο Δπξώπεο ζα καο έρνπλ μεπεξάζεη. Γηα 

ηνλ ιόγν απηό ε «καιαθή ρξεκαηνδόηεζε» πνπ πξνζθέξνπλ νη 

ζπγρξεκαηνδνηνύκελνη πόξνη ζηε ρώξα καο νθείιεη λα εληζρύζεη 

πξώηηζηα ηνλ παξαγσγηθό κεηαζρεκαηηζκό ηεο νηθνλνκίαο ζηελ 

θαηεύζπλζε ηεο πξνώζεζεο ηεο θαηλνηνκίαο ζηηο βαζηθέο αιπζίδεο αμίαο 

ηεο νηθνλνκίαο καο θαη ηελ επέλδπζε ζηελ αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ 

ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ (upskilling θαη reskilling), κε εηδηθόηεξε 

έκθαζε ζηελ ςεθηαθή νηθνλνκία. 
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Όκσο ε Διιάδα παξακέλεη νπξαγόο ζηελ ελζσκάησζε ηεο θαηλνηνκίαο 

θαη ηεο ηερλνινγηθήο εηνηκόηεηαο. Με ηελ εμαίξεζε ηεο Αηηηθήο, όιεο νη 

Πεξηθέξεηέο καο θαηαηάζζνληαη ζηηο ηειεπηαίεο είθνζη κία ζέζεηο ζηνλ 

Δπξσπατθό Καηάινγν Πεξηθεξεηαθήο Αληαγσληζηηθόηεηαο γηα ην 2016. 

 

Δίλαη πηα θαηξόο θαη επθαηξία ελόςεη ηνπ ζρεδηαζκνύ ηεο λέαο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηόδνπ 2021-2027 λα ζέζνπκε ζε εθαξκνγή έλα 

νινθιεξσκέλν ζρέδην κε ζαθείο πξνηεξαηόηεηεο θαη άμνλεο:  

 

- Τελ απνηειεζκαηηθή παξαθνινύζεζε ηεο πινπνίεζεο ηεο 

πεξηθεξεηαθήο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο καο κε ηελ εηζαγσγή 

κεηξήζηκσλ δεηθηώλ-ζηόρσλ θαζώο θαη ηελ εθαξκνγή κνληέισλ 

πξόβιεςεο (forecasting) ζε πεξηθεξεηαθό θαη ελδνπεξηθεξεηαθό 

επίπεδν. 

- Τε κεηαηόπηζε ηεο πξνγξακκαηηθήο ζηόρεπζεο ησλ ΔΓΔΤ από ηελ 

πεξαηηέξσ ελίζρπζε  ησλ θπζηθώλ ππνδνκώλ (νδηθνί άμνλεο, θιπ.) 

ζε δξάζεηο πνπ έρνπλ κεγαιύηεξν πνιιαπιαζηαζηή (πρ. επελδύζεηο 

ζην αλζξώπηλν θεθάιαην). 

- Τε ρξεκαηνδνηηθή ελίζρπζε ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δπηρεηξεζηαθώλ 

Πξνγξακκάησλ (ΠΔΠ) κε απμεκέλνπο πόξνπο ζε ζρέζε κε ηα 

ηνκεαθά Πξνγξάκκαηα. Γέζκεπζε ηεο δηάζεζεο ηνπ ελόο ηξίηνπ 

θαη’ ειάρηζην ησλ δηαζέζηκσλ πόξσλ ηνπ ΔΣΠΑ 2021-2027 ζηηο 

Πεξηθέξεηεο, έλαο δείθηεο όπνπ είκαζηε νπξαγνί ζηνλ ΟΟΣΑ.   

- Τελ κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ ζηηο Πεξηθέξεηεο ώζηε λα ππεξβνύκε 

ηελ «πεξηθεξεηαθή ηπθιόηεηα» (ην regional blindness), δειαδή 

ηελ παξαγλώξηζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ θαη ησλ αλαγθώλ ησλ 

ηνπηθώλ πεξηνρώλ όηαλ αθνινπζνύληαη παλνκνηόηππεο πνιηηηθέο. 

Καη παξάιιεια λα εληζρύζνπκε νπζηαζηηθά θαη λα αλαβαζκίζνπκε 

ηελ δηαρεηξηζηηθή ηθαλόηεηα ησλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ κε 
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ηερλνγλσζία θαη θαηαξηηζκέλν αλζξώπηλν δπλακηθό, κέζσ 

απμεκέλσλ πόξσλ ηερληθήο βνήζεηαο ζηηο πεξηθεξεηαθέο αξρέο γηα 

ηνπο ζθνπνύο απηνύο. Σεκεηώλσ όηη, νξηζκέλεο δπζιεηηνπξγίεο 

ησλ Πεξηθεξεηώλ ζηε δηαρείξηζε ησλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ 

έξγσλ είλαη θάηη πνπ έρεη ήδε επηζεκάλεη ν ΟΟΣΑ ζηα 

πξνθαηαξθηηθά ζρόιηα ηεο Έθζεζήο ηνπ, ε νπνία αλακέλεηαη ηνλ 

επόκελν κήλα.  

- Τέινο, ηελ θιαδηθή ζηόρεπζε θαη ελίζρπζε ησλ βαζηθώλ αιπζίδσλ 

αμίαο. 

 

Σηε δηαβνύιεπζε πνπ κόιηο μεθίλεζε κε ην ζύλνιν ησλ εκπιεθνκέλσλ 

θνξέσλ ζην πιαίζην ηεο θαηάξηηζεο ησλ επηρεηξεζηαθώλ πξνγξακκάησλ 

ηεο λέαο πεξηόδνπ 2021-2027 ππό ην ζπληνληζκό ηνπ Υπνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο θαη Δπελδύζεσλ, ζηόρνο καο είλαη ε αληηπξνζσπεπηηθή 

απνηύπσζε ησλ νπζηαζηηθώλ αλαγθώλ ηεο ρώξαο, κε ηελ ελεξγή 

ζπλεηζθνξά ησλ πξαγκαηηθώλ ελδηαθεξνκέλσλ ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο 

θνηλσλίαο. 

 

Δπηζεκαίλσ όηη ζηε δηαβνύιεπζε δεζκεπόκαζηε από ηηο θαηεπζύλζεηο 

ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Πνιηηηθή Σπλνρήο ζηε ρώξα καο (ην 

Παξάξηεκα IV) θαη βέβαηα νθείινπκε λα ιάβνπκε ππόςε καο ηνπο 

δείθηεο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Δαξηλνύ Δμακήλνπ θαη ηηο εηδηθέο ζπζηάζεηο 

γηα ηε ρώξα καο (Country-Specific Recommendations). Σεκεηώλσ επίζεο 

όηη, όιεο νη ζρεηηθέο εθζέζεηο θαη δείθηεο αλαδεηθλύνπλ ην δήηεκα ηεο 

δηεύξπλζεο ησλ πεξηθεξεηαθώλ αληζνηήησλ, κε έκθαζε ζην ςεθηαθό 

ράζκα, ηελ αλάγθε αλαδσνγόλεζεο ησλ απνβηνκεραλνπνηεκέλσλ 

πεξηνρώλ, ηελ αλαγθαηόηεηα κίαο λέαο γεληάο πνηνηηθώλ θαη πςειήο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο κεγάισλ έξγσλ, ηελ αλαβάζκηζε ησλ εξγαζηαθώλ 

δεμηνηήησλ, ηελ πξνώζεζε ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο. Όια ηνπο επίζεο 
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δεηήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή ησλ θπβεξλεηηθώλ 

πξνηεξαηνηήησλ. 

 

Γίπια ζε απηέο ηηο θαηεπζύλζεηο λα πξνζζέζσ ηελ πξόζεζή καο λα 

αλαδείμνπκε θαη λα εληζρύζνπκε ηνλ ξόιν ησλ πόιεσλ σο δπλακηθνύο 

πόινπο αλάπηπμεο. Δίλαη ελδεηθηηθό όηη, ηελ πεξίνδν 2005-2012 αλάκεζα 

ζε 750 πόιεηο, ην 72% ησλ πόιεσλ παξνπζίαζαλ ξπζκνύο αλάπηπμεο 

κεγαιύηεξνπο ηεο νηθνλνκίαο ησλ ρσξώλ ηνπο, αθόκε θαη ζηηο 

πεξηπηώζεηο πνπ αλήθαλ ζε θαζπζηεξεκέλεο πεξηθέξεηεο (World Bank). 

Σε απηό ην πιαίζην είλαη ζεκαληηθό λα: 

 

- Δλδπλακώζνπκε ηελ ηθαλόηεηα ησλ ηνπηθώλ αξρώλ λα ζρεδηάδνπλ 

θαη λα πινπνηνύλ αλαπηπμηαθέο πνιηηηθέο (εθαξκόδνληαο 

απνηειεζκαηηθά κία ζηξαηεγηθή έμππλεο εμεηδίθεπζεο), κε ηε 

κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ από ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ζηηο 

πεξηθεξεηαθέο θαη ηηο δεκνηηθέο αξρέο (ε Δπηηξνπή πξνσζεί ην 

local ownership).  

- Να ζθεθηνύκε ηελ ζπγθξόηεζε δηαπεξηθεξεηαθώλ ζπκβνπιίσλ γηα 

ην ζπληνληζκό ησλ ΠΔΠ, θαζώο ηα δηνηθεηηθά όξηα ησλ 

πεξηθεξεηώλ δελ ηαπηίδνληαη θαη’ αλάγθε κε ηα ιεηηνπξγηθά όξηα 

ηνπο. 

- Να εληζρύζνπκε ηελ παξνρή δεκόζησλ νηθνλνκηθώλ αγαζώλ πνπ 

απμάλνπλ ηελ επελδπηηθή ειθπζηηθόηεηα ησλ πόιεσλ, θύξηα ζηηο 

ςεθηαθέο θαη κεηαθνξηθέο ππνδνκέο. 

- Να πξνσζήζνπκε ηελ ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθώλ επηρεηξήζεσλ ζηηο 

εζληθέο θαη δηεζλείο αιπζίδεο αμίαο εληζρύνληαο ηελ 

ειθπζηηθόηεηά ηνπο θαη ην local branding κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

λέσλ επξσπατθώλ ρξεκαηνδνηηθώλ κέζσλ δηα-ηνπηθώλ 

ζπλεξγαζηώλ. 
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Με βάζε ηνλ νδηθό ράξηε πνπ έρνπκε απνζηείιεη ζηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή, πξόθεηηαη λα θαηαζέζνπκε ην λέν Σύκθσλν Δηαηξηθήο Σρέζεο 

θαη ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ λέσλ πξνγξακκάησλ ηνλ πξνζερή Ιαλνπάξην. 

Καζ’ όιε απηή ηελ πεξίνδν θαη κέρξη ηνλ Ιούλιο τοσ 2020 πνπ ζα 

ππνβιεζνύλ πξνο έγθξηζε ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηα λέα 

επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα, ε δηαβνύιεπζε πξόθεηηαη λα ζπλερηζηεί. Με 

πεξηθεξεηαθέο ζπλαληήζεηο θαη θιαδηθά ζπλέδξηα, θπξίσο όκσο κε ηελ 

ιεηηνπξγία ελόο λένπ κεραληζκνύ γηα ηελ εθπόλεζε ησλ λέσλ 

επηρεηξεζηαθώλ πξνγξακκάησλ, κε εηδηθέο νκάδεο έξγνπ, ηερληθνύο 

ζπκβνύινπο θαη κε ηε ζπκκεηνρή ησλ βαζηθώλ stakeholders αιιά θαη ηεο 

Γξακκαηείαο Σπληνληζκνύ ηεο Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο (θάηη πνπ 

είλαη δεισηηθό ηεο ζεκαζίαο πνπ απνδίδεη ε θπβέξλεζε ζηελ 

απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ πόξσλ). 

 

Καη βέβαηα, ζην ίδην δηάζηεκα, ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ην Υπνπξγείν 

Δμσηεξηθώλ, πξόθεηηαη λα εληαηηθνπνηήζνπκε ηηο πξνζπάζεηεο 

πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπκε ηνπο πόξνπο πνπ ζα ηειηθώο ζα 

θαηαλεκεζνύλ ηε ρώξα καο. Τα 21,7 δηο επξώ (ζε ηξέρνπζεο ηηκέο) ηεο 

αξρηθήο θαηαλνκήο ζα απνηειέζνπλ ηε βάζε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο πνπ 

επειπηζηνύκε όηη ζα ιάβεη ππόςε ηεο ηα επηρεηξήκαηά καο, αλάκεζα ζηα 

άιια νη ζπλέπεηεο ηεο πνιύρξνλεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη 

κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο, νη ζπλέπεηεο ηνπ Brexit ζηελ θαηαλνκή ησλ πόξσλ 

(ην θόζηνο ππνινγίδεηαη ζηα δύν δηο επξώ).     

 

Οινθιεξώλνληαο, ζα επαλαιάβσ όηη δελ έρνπκε ην δηθαίσκα λα 

αθήζνπκε αλεθκεηάιιεπηε ηελ παξακηθξή δπλαηόηεηα αλάθακςεο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη δελ πξόθεηηαη λα ηελ αθήζνπκε. Τν ρξσζηάκε 

ζηνπο εαπηνύο καο έπεηηα από ηα πνιιά δύζθνια ρξόληα πνπ 
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πξνεγήζεθαλ. Καη ε πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή- ην πηζηεύσ αθξάδαληα- 

είλαη ην πιένλ θαηάιιειν πεδίν όπνπ πξέπεη λα επηθεληξώζνπκε ηνπο 

πόξνπο θαη ηηο πνιηηηθέο καο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκθηιηώζνπκε ηελ 

αλάπηπμε κε ηελ αιιειεγγύε. 

 

Σαο επραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο. 

 

 


