
Πωσ οι αναλφςεισ Δεδομζνων επθρεάηουν το ςχεδιαςμό και τθν λιψθ 

αποφάςεων ςε περιφερειακό επίπεδο   

Κπξίεο θαη Κύξηνη :   

Καηαξρήλ επηζπκώ λα επραξηζηήζσ ηνπο δηνξγαλσηέο γηα ηελ πξόζθιεζε πνπ απεπζύλαηε 

ζην Σύλδεζκν Διιήλσλ Πεξηθεξεηνιόγσλ , λα παξεπξεζνύκε, ζην 7
ν
 Σπλέδξην  

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο πνπ δηνξγαλώλεηαη ζηε πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδνο. 

Γηα ηε ρξεζηκόηεηα θαη ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο δηνξγάλσζεο αλαπηπμηαθώλ ζπλεδξίσλ, 

πνπ λα αθνξνύλ ζηελ θιίκαθα ηεο πεξηθέξεηαο, δελ ρξεηάδεηαη λα επηρεηξεκαηνινγήζσ. Δίλαη 

θνηλόο ηόπνο ζε όζνπο ζπλεηζθέξνπλ άκεζα ,αιιά θαη ζε όζνπο ζπλεηζθέξνπλ έκκεζα, όηη 

κέζσ ησλ αλαπηπμηαθώλ ζπλεδξίσλ δίλεηαη κηα επθαηξία κέζα από έλα δεκόζην δηάινγν λα 

δηαηππσζνύλ απόςεηο απνηίκεζεο πξνγελέζηεξσλ επηινγώλ, δηεξεύλεζεο δπλαηνηήησλ 

αλάπηπμεο θαη ζθηαγξάθεζεο κειινληηθώλ πξννπηηθώλ.  

Βξηζθόκαζηε εκπξόο από ηελ λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2021-2027 θαη ήδε έρνπλ 

δηαηππσζεί δεκόζηα νη ζηόρνη
1
 πνπ αθνξνύλ ζηελ πνιηηηθή ζπλνρήο αιιά θαη ν 

πξνβιεκαηηζκόο πνπ αθνξά  ζε λέα θξηηήξηα ηνπ πσο λα θαηαλέκνληαη νη ρξεκαηηθνί  πόξνη.  

 

Έλαο πόξνο πνπ δελ ηξαβάεη ηελ πξνζνρή καο , αιιά κπνξεί λα πξνζζέζεη  αμία ζηνλ 

πεξηθεξεηαθό ζρεδηαζκό είλαη «ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα»   

 

Σηα επόκελα ιίγα ιεπηά ζα εζηηάζσ ζηνλ πόξν απηό ζα δνύκε ηηο πξνϋπνζέζεηο 

εληαηηθόηεξεο αμηνπνίεζήο ηνπ ηα νθέιε από ηελ αμηνπνίεζε ηνπ θαη ηέινο λα κνπ 

επηηξεςηε λα πξνρσξήζσ ζε κηα πξόηαζε πνπ θαηά ηε γλώκε καο ζα ζπλεηζθέξεη  κέζσ 

ηεο  αμηνπνίεζεο ησλ ζηαηηζηηθώλ δεδνκέλσλ ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηθέξεηαο.  

Δίλαη γεγνλόο όηη ζήκεξα  , ζε ζρέζε κε ηελ πξώηκε επνρή , ησλ Μεζνγεηαθώλ 

Οινθιεξσκέλσλ Πξνγξακκάησλ, είκαζηε πεξηζζόηεξν πινύζηνη ζηελ θιίκαθα ηεο 

πεξηθέξεηαο ζε ζηαηηζηηθά δεδνκέλα. Η πξώηε από όζν γλσξίδσ νξγαλσκέλε  παξνπζίαζε 

δεδνκέλσλ πνπ αθνξνύζαλ ηελ θιίκαθα ηεο πεξηθέξεηαο αιιά θαη ησλ λνκώλ ήηαλ κε 

Ννύκεξν  24 έθδνζε ηνπ ΚΔΠΔ θάησ από ηελ ζεκαηηθή πξνγξακκαηηζκόο κε ηίηιν «Βαζηθά 

ζηνηρεία θαηά λνκό θαη πεξηθέξεηα
2
»  Τελ ζθπηάιε ζηε ζπλερεία ηελ πήξε ε πεξηνδηθή 

εηήζηα έθδνζε ΔΠΙΛΟΓΗ πνπ δεκνζίεπε ζηνηρεία αλά λνκό θαη πεξηθέξεηα. Σην ζεκείν απηό 

λα επηζεκάλσ όηη ε άληιεζε ησλ δεδνκέλσλ πεξηθεξεηαθώλ  ε ηππνπνίεζε ηνπο θαη ε ρξήζε 

                                                           
1(1)Μια εξυπνότερθ Ευρώπη—καινοτόμοσ και ζξυπνοσ οικονομικόσ μεταςχηματιςμόσ. (2)Μια πιο «πράςινθ» Ευρώπη με 
χαμηλζσ εκπομπζσ διοξειδίου του άνθρακα. (3)Μια πιο διαςυνδεδεμζνθ Ευρώπη—κινητικότητα και περιφερειακζσ 
διαςυνδζςεισ ΤΠΕ. (4)Μια πιο κοινωνικι Ευρώπη—υλοποίηςη του ευρωπαϊκοφ πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.(5)Μια 
Ευρώπη πιο κοντά ςτουσ πολίτεσ τησ –βιώςιμη και ολοκληρωμζνη ανάπτυξη των αςτικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών  
χάρη ςε τοπικζσ πρωτοβουλίεσ . Τν θιεηδί επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ είλαη νη επελδύζεηο. Αλ επηρεηξήζνπκε λα πεξηγξάςνπκε κε 

ηξεηο ιέμεηο ηηο πξνηεξαηόηεηεο ηεο πεξηόδνπ 2021-27 απηέο αθνξνύλ ζε έμππλεο, βηώζηκεο  θαη απνδνηηθέο επελδύζεηο πνπ 

απαληνύλ ζε δεκνγξαθηθέο ,πεξηβαιινληηθέο θαη θιηκαηνινγηθέο πξνθιήζεηο θαη ηαπηόρξνλα επηδηώθνπλ νη πξνεγκέλεο 

ηερλνινγίεο  λα απνηειέζνπλ ιύζε ζε ζέκαηα επηρεηξεκαηηθήο αληαγσληζηηθόηεηαο κηθξώλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ , 
2 Καηνρηαλνπ- Μαξθνγηαλλαθε- Καββαδηα, 1986 



ηνπο δελ ήηαλ  ζην παξειζόλ κηα  ηδηαίηεξα εύθνιε  ππόζεζε.  Τα δηαζέζηκα  απηά ζηνηρεία 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην παξειζόλ  ζηηο εηζεγήζεηο πνπ ηεθκεξίσλαλ έλα αλαπηπμηαθό 

πξνζαλαηνιηζκό ,αιιά ζπλήζσο πέξα από ηελ παξάζεζε αξηζκώλ απνπζίαδε ε 

επεμεξγαζκέλε πιεξνθνξία θαη ε  βαζηζκέλε ζηελ  επεμεξγαζκέλε πιεξνθνξία 

ηεθκεξίσζε:  

Είλαη δηαθνξεηηθό λα δηαηππώλνπκε κηα άπνςε πνπ ζπκππθλώλεηαη ζηε θξάζε « ηα 

πξνηεηλόκελα πξνο έληαμε έξγα ζα έρνπλ ζεηηθή  επίπησζε ζηελ νηθνλνκία ηεο πεξηθέξεηα » 

από ην λα δηαηππώζνπκε ηε θξάζε « ηα πξνηεηλόκελα πξνο έληαμε έξγα ζα έρνπλ ζεηηθή  

επίπησζε ζηελ νηθνλνκία ηεο πεξηθέξεηα πνπ εθηηκάηαη ζην α% ηνπ πεξηθεξεηαθνύ 

αθαζάξηζηνπ πξντόληνο»  Σήκεξα λνκίδσ  έρνπκε δπλαηόηεηα ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ θαζώο θαη εξγαιεηνζήθεο γηα λα πξνζρσξήζνπκε ζε εθηηκήζεηο επηπηώζεσλ. 

Φπζηθά ζα αλαξσηεζνύκε Γηαηί ε εληαηηθόηεξε αμηνπνίεζε ησλ ζηαηηζηηθώλ δεδνκέλσλ 

ζα πξνζζέζεη αμία ζηνλ ζρεδηαζκό ?  

Γηα ηξεηο ηνπιάρηζηνλ ιόγνπο  

 

Μπνξνύκε λα ηεθκεξηώζνπκε όρη κόλν ηηο επηινγέο καο αιιά θαη ηελ απόξξηςε ησλ 

ελαιιαθηηθώλ επηινγώλ. Σε πεξηόδνπο πνπ νη ρξεκαηηθνί πόξνη δελ εύθνινη ε αμηνπνίεζε 

ηνπο , εηδηθά ζην ζθέινο ησλ ηδίσλ πόξσλ έρεη κεγάιε θνηλσληθή ζεκαζία.  

 

Μαο δίλεηαη ε  δπλαηόηεηα ζπζηεκαηηθήο ζην ρξόλν  παξαθνινύζεζεο ηεο εμέιημεο 

κεγεζώλ ηεο πεξηθέξεηαο. Απηό πξνζζέηεη αμία όρη κόλν ζην ζρεδηαζκό αιιά ζην ζύλνιν ηεο 

πεξηθέξεηαο . Όζνη ελδηαθέξνληαη λα επελδύζνπλ ζηελ πεξηθέξεηα έρνπλ κηα νξγαλσκέλε 

πιεξνθνξία  κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπο.  

 

Ο ηξίηνο ιόγνο  είλαη ε δπλαηόηεηα ηεο δεκόζηαο δηάζεζεο ησλ δεδνκέλσλ πξνο ην 

πιήζνο (εκάο-όινπο)  ηαπηόρξνλα κε ηελ δηαηύπσζε πξνβιήκαηνο ζην νπνίν αλαδεηνύκε 

ιύζε. Δελ θαινύκε ην θνηλό λα επηιέμεη ηελ α-ή β- πξνηεηλνκέλε θαηάζηαζε αιιά ην θάλνπκε 

ζπκκέηνρν θαη αλαδεηνύκε ιύζεηο Η  βνήζεηα ζην πεξηθεξεηαθό ζύζηεκα ιήςε απνθάζεσλ από 

κηα ηέηνηα ελέξγεηα είλαη αλεθηίκεηε.  

 

Είλαη δύζθνιν ?  

Γελ ζα απαληήζσ αιιά ζαο θαιώ λα ζθεθηνύκε ηηο δπλαηόηεηεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ην 

δηαπηζησκέλν από ηελ Διιεληθή ζηαηηζηηθή Αξρή γεγνλόο όηη ζήκεξα ην 32% ηνπ εξγαηηθνύ 

δπλακηθνύ ηεο ρσξάο είλαη κε πηπρίν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  ζε ζρέζε κε ην 8% ηνπ
3
 

1981 . 
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Αλ ζθεθηνύκε  ζε πην πεξηβάιινλ θαινύκαζηε λα ζρεδηάζνπκε θαη πνηεο  είλαη νη πξνθιήζεηο 

, ε παξαπάλσ πξνζέγγηζε ζπληζηά κηα πνιύηηκε βνήζεηα ζην πεξηθεξεηαθό ζύζηεκα ιήςεο 

ησλ απνθάζεσλ .  

 

Να κνπ επηηξαπεί λα θιείζσ κε κηα πξόηαζε πξνο όζνπο είλαη κέηνρνη ζηνλ πεξηθεξεηαθό 

ζρεδηαζκό: Πξνθαλώο θάζε πεξηθέξεηα είλαη ζε ζέζε λα εληαηηθνπνηήζεη ηε αμηνπνίεζε ησλ 

δηαζέζηκσλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ ,αιιά θαη λα ζπκβάιεη ζηελ άληιεζε λεώλ ζε δηάθνξεο 

θιίκαθεο  γηα παξάδεηγκα ζηε θιίκαθα ησλ δήκσλ.  

 

Τα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζηελ πεξηθέξεηα ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα ζε δπλεηηθνύο 

ρξήζηεο Απηό ζα βνεζήζεη αθελόο ζηε γλώζε ηνπ πεξηθεξεηαθνύ πεξηβάιινληνο θαη ησλ 

πξνβιεκάησλ ηνπ  αιιά θαη αθεηέξνπ  ζηε κείσζε θόζηνπο εηδηθά ζε όξνπο ρξόλνπ όζσλ 

αλαδεηνύλ πεξηθεξεηαθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία.  

Έρνληαο ηα δεδνκέλα ρξήζηκν ζα είλαη λα θαηαζθεπαζηεί  έλα ‘dashboard’  κε ηα βαζηθά 

κεγέζε ηεο πεξηθέξεηα θαη ηελ εμέιημε ηνπ. Έλα θαιό dashboard είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζε 

πηζαλνύο επελδπηέο . Τειεηώλνληαο ζα επηζεκάλσ ηα εμήο: Ο Πξνζερηηθόο ζρεδηαζκόο 

κεηώλεη ηνπο θηλδύλνπο θαη βνεζάεη ζηελ αλάπηπμεο κηαο πεξηθέξεηαο. Απηό όκσο πνπ ζα 

θάλεη ηελ πεξηθέξεηα λα αλαπηπρζεί είλαη νη άλζξσπνη θαη γηα ην ιόγν απηό  ε πεξηθέξεηα ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη ειθπζηηθή ώζηε λα έιθεη λένπο αλζξώπνπο , λα έιθεη ηαιέληα. Αλ απηό 

ζπλδπαζηεί κε  data driven πξνζέγγηζε ζηνλ πεξηθεξεηαθό ζρεδηαζκό έλα απνηέιεζκα 

ζα θέξεη γηα ηελ πεξηθέξεηα :  Αλάπηπμε      

 


