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Δνημεπωηικό Σημείωμα   

Η ζηπαηηγική ηος ΔΣΠΑ 2007-2013 

 

Ο εζληθφο αλαπηπμηαθφο ζρεδηαζκφο γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013 ήηαλ απνηέιεζκα κίαο 

απαηηεηηθήο πξνζπάζεηαο ζχλζεζεο πξνηάζεσλ θαη ζπγθεξαζκνχ πξνηεξαηνηήησλ θαη κηαο 

πνιπεπίπεδεο πξνζέγγηζεο πνπ άγγημε ηηο ζπλνιηθέο αλαπηπμηαθέο επηινγέο ηεο νηθνλνκίαο 

θαη ηεο θνηλσλίαο ηεο ρψξαο, ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο Δ.Δ., ηελ νηθνλνκηθή ζπγθπξία θαη ηηο 

αληηθεηκεληθέο δπλαηφηεηεο απνηειεζκαηηθήο θαη απνδνηηθήο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ. 

 

Ζ πξνζπάζεηά θαζνδεγήζεθε απφ ην αλαπηπμηαθφ δπλακηθφ (potential) ζε ηνκείο πνιηηηθήο, 

ζηνπο νπνίνπο ε ρψξα καο δηαζέηεη ηζρπξά ζπγθξηηηθά, αληαγσληζηηθά, πιενλεθηήκαηα, φπσο 

ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο ρψξαο, ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, ην ελεξγεηαθφ δπλακηθφ, νη ππεξεζίεο (λαπηηιία, ηνπξηζκφο, πνιηηηζκφο, 

ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο), ε ςεθηαθή νηθνλνκία, νη θαηαζθεπέο 

 

Σηφρνο ηεο πνιηηηθήο πνπ δηακνξθψζακε ήηαλ ε δηεχξπλζε ησλ αλαπηπμηαθψλ δπλαηνηήησλ 

νιφθιεξεο ηεο ρψξαο, ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζε επίπεδα πςειφηεξα ηνπ κέζνπ 

Κνηλνηηθνχ φξνπ γηα ηελ επίηεπμε ηεο πξαγκαηηθήο ζχγθιηζεο θαη ηεο βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

δσήο φισλ ησλ πνιηηψλ ρσξίο απνθιεηζκνχο, κε ηαπηφρξνλε άκβιπλζε ησλ αληζνηήησλ. 

 

Σηο πλαίζιο αςηό, διαμοπθώζαμε, ηη ζηοσοθεζία ηος ΔΣΠΑ ζε ηέζζεπα επίπεδα: 

 

Πρώτο ήηαν ηο επίπεδο ηων Σηπαηηγικών Σηόσων.  

 

Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ ΔΣΠΑ επηθεληξψζεθε ζηε δηαζθάιηζε ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ πινπνίεζεο 

ηνπ θεληξηθνχ ζηφρνπ ηεο εζληθήο αλαπηπμηαθήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο εζηηάδνληαο 

ζε ηξία εηδηθά ζέκαηα: 

 

Τν πξψην εηδηθφ ζέκα ήηαλ ε πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο έξεπλαο θαη ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ε κεηαμχ ηνπο δηαζχλδεζε. Ζ ζηξαηεγηθή καο επηθεληξψζεθε ζηελ 

ππνζηήξημε ηεο νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο κέζα απφ ηελ επηδίσμε ηεο δηαξθνχο βειηίσζεο ηεο 

παξαγσγήο γλψζεο απφ ην ζχλνιν ηνπ παξαγσγηθνχ ηζηνχ ηεο ρψξαο, ηελ θάιπςε ηνπ 

ειιείκκαηνο ζηελ έξεπλα, θαηλνηνκία θαη ηερλνινγία, ηε ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θ.ιπ. 

 

Τν δεχηεξν εηδηθφ ζέκα ήηαλ ε επέλδπζε ζε βηψζηκεο ππνδνκέο σο απαξαίηεηεο 

πξνυπφζεζεο βειηίσζεο ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο ρψξαο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ 

πνιηηψλ. Σεκαληηθή ζέζε ζηε ζηξαηεγηθή καο θαηέιαβαλ ε νινθιήξσζε θαη νη ιεηηνπξγηθέο 

δηαζπλδέζεηο δηθηχσλ, ε θαιχηεξε αμηνπνίεζε νινθιεξσκέλσλ έξγσλ (κεηαθνξέο θαη 

πεξηβάιινλ), θαζψο θαη ε αλάπηπμε θαη παξνρή ζπλαθψλ ππεξεζηψλ. 

 

Τν ηξίην εηδηθφ ζέκα ήηαλ ε αλάπηπμε πνηνηηθνχ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηελ πξναγσγή ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο κέζα απφ ηελ εηζαγσγή λέσλ 

κνξθψλ νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο θαη κε ηε δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο θαιψλ πξαθηηθψλ.  

 

Ζ πξναγσγή ηεο δηά βίνπ κάζεζεο, ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

θαηάξηηζεο, ε πξνζαξκνζηηθφηεηα εξγαδνκέλσλ, εξγνδνηψλ θαη επηρεηξήζεσλ, ε πξφζβαζε 

ζηελ εξγαζία, ε δεκηνπξγία λέσλ επθαηξηψλ θαη ζέζεσλ εξγαζίαο, αιιά θαη ηα ελεξγεηηθά 

κέηξα απαζρφιεζεο, απνηέιεζαλ ηηο θχξηεο επηινγέο καο.  
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Δεύτερο ήηαν ηο Δπίπεδο ηων Θεμαηικών Πποηεπαιοηήηων. 

 

Με βάζε ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο, πξνζδηνξίζακε ηηο πέληε ζεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο, νη 

νπνίεο εμεηδίθεπζαλ ηε ζηξαηεγηθή ζηφρεπζε, επηδηψθνληαο ηελ επίηεπμε ηνπ αλαπηπμηαθνχ 

νξάκαηφο ηεο κέζα απφ ηνπο παξαθάησ πέληε εμεηδηθεπκέλνπο γεληθνχο ζηφρνπο. 

 

Πξψηνλ, ηελ επέλδπζε ζηελ παξαγσγηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο γηα ηελ αχμεζε ησλ 

παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ θαη ησλ εηζξνψλ Ξέλσλ Άκεζσλ Δπελδχζεσλ, ηελ αλάπηπμε 

βηψζηκεο επηρεηξεκαηηθήο πξσηνβνπιίαο, ηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο θαη ηε γεληθή πνηνηηθή 

αλαβάζκηζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζε φια ηα επίπεδα, 

ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πιενλεθηήκαηνο ηεο ρψξαο ζηε δηεζλή Κνηλφηεηα θαη ζηηο αγνξέο-ζηφρνπο, 

σο πχιεο εηζφδνπ ζηελ ΔΔ θαη ρψξνπ αλάπηπμεο δηεζλνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

 

Γεχηεξνλ, ην ζεζκηθφ πεξηβάιινλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δεκνζίσλ πνιηηηθψλ θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπο θαζψο θαη γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο 

θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ. 

 

Τξίηνλ, ηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο θαη ηελ θαηλνηνκία, γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

έληαζεο ησλ επελδχζεσλ ζην αλζξψπηλν θεθάιαην, γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ειιεληθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηελ ελίζρπζε ηεο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο 

θαηλνηνκίαο ζε φινπο ηνπο θιάδνπο σο βαζηθψλ παξαγφλησλ αλαδηάξζξσζεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο θαη κεηάβαζεο ζηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο, ηελ ςεθηαθή ζχγθιηζε ηεο ρψξαο κέζα 

απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε ησλ Τερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ. 

 

Τέηαξηνλ, ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο 

ζηελ απαζρφιεζε, ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο, ηε δεκηνπξγία απνδνηηθνχ 

θαη νηθνλνκηθά βηψζηκνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, ηελ αλάδεημε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ, θνηλσληθνχ θαη αλαπηπμηαθνχ ραξαθηήξα ησλ ζεκάησλ ηζφηεηαο ησλ θχισλ κε 

ηελ άκεζε ζχλδεζή ηνπο κε ηηο εζληθέο πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο, δειαδή αλάπηπμε-

απαζρφιεζε-θνηλσληθή ζπλνρή. 

 

Πέκπηνλ, ηελ ειθπζηηθφηεηα ηεο Διιάδαο θαη ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο, σο ηφπνπ επέλδπζεο, 

εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ 

ζπλαθψλ ππεξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ ηεο ρψξαο, ηελ ελίζρπζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ 

ελεξγεηαθνχ ηνκέα ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ηελ εμσζηξέθεηα θαη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, ηελ 

αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ άζθεζε απνηειεζκαηηθήο πεξηβαιινληηθήο 

πνιηηηθήο θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πνιηηηζκνχ σο δσηηθνχ παξάγνληα ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

 

Τρίτο ήηαν ηο Δπίπεδο ηων Χωπικών Πποηεπαιοηήηων. 

 

Ζ ρσξηθή εμεηδίθεπζε ησλ αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ απνηεινχζε θξίζηκν ζηνηρείν ηεο εζληθήο 

καο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηελ επίηεπμε δηαρξνληθψλ 

δηαξζξσηηθψλ παξεκβάζεσλ ζηελ νηθνλνκία θάζε πεξηθέξεηαο. Έηζη, ε ζηξαηεγηθή ηεο 

πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο εζηίαζε ζηε δηακφξθσζε επξχηεξσλ θαη πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθψλ 

ρσξηθψλ ελνηήησλ κε ηελ εθαξκνγή πξνζαξκνζκέλεο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο θαη ηε 

δεκηνπξγία ελφο κηθξνχ αξηζκνχ αληαγσληζηηθψλ πφισλ αλάπηπμεο ζε απηέο. Σην πιαίζην απηφ, 

κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ θαζψο θαη ησλ πξνβιεκάησλ 

πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, απνθαζίζακε ηε δηακφξθσζε πέληε επξχηεξσλ ρσξηθψλ ελνηήησλ 

κε απψηεξν ζηφρν ηελ ελδπλάκσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο. 
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Οη πέληε ρσξηθέο ελφηεηεο είλαη νη εμήο: (1) Μαθεδνλίαο-Θξάθεο (πεξηθέξεηεο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο, Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, Γπηηθήο Μαθεδνλίαο), (2) Πεινπνλλήζνπ, 

Γπηηθήο Διιάδαο, Ηνλίσλ Νήζσλ, (3) Θεζζαιίαο, Σηεξεάο Διιάδαο, Ζπείξνπ, (4) Κξήηεο, 

Νήζσλ Αηγαίνπ (Πεξηθέξεηεο Κξήηεο, Ννηίνπ Αηγαίνπ, Βνξείνπ Αηγαίνπ) θαη (5) Αηηηθήο. 

Σεκεηψλσ εδψ φηη βάζε γηα ηηο πέληε απηέο ρσξηθέο ελφηεηεο απνηέιεζε επηζηεκνληθή κειέηε 

πνπ εθπνλήζακε γηα ηε δεκηνπξγία Μεηδφλσλ Πεξηθεξεηψλ (βι. Δλεκεξσηηθφ Σεκείσκα 14).   

 

Ζ ζηξαηεγηθή καο απηή νινθιεξψζεθε κε ηε ρσξηθή ηεο δηάζηαζε, ηελ εηζαγσγή δειαδή 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ άκεζα ζπλδεδεκέλσλ κε ηνλ ρψξν, νη νπνίνη θαη πξνζδηνξίδνπλ ην 

πεξηερφκελν ηεο ρσξηθήο αλάπηπμεο: ηελ αλάπηπμε ελφο ηζφξξνπνπ θαη πνιπθεληξηθνχ 

αζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη κηαο λέαο ζρέζεο πφιεο-ππαίζξνπ, ηελ εμαζθάιηζε ηεο ηζφηεηαο 

πξφζβαζεο ζηηο ππνδνκέο θαη ζηε γλψζε, θαζψο θαη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη νξζνινγηθή 

δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ηεο θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. 

 

Έηζη, αλαδείρζεθαλ πέληε ρσξηθέο πξνηεξαηφηεηεο: Ζ βηψζηκε αζηηθή αλάπηπμε, ε αλάπηπμε 

νξεηλψλ πεξηνρψλ, ε αλάπηπμε λεζησηηθψλ πεξηνρψλ, ε αλάπηπμε αγξνηηθψλ πεξηνρψλ θαη 

πεξηνρψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αιηεία θαη ε δηαζπλνξηαθή, δηαθξαηηθή θαη δηαπεξηθεξεηαθή 

ζπλεξγαζία (ν απνθαινχκελνο θαη «Σηφρνο 3»). 

 

Το τέταρτο και ηελεςηαίο επίπεδο ήηαν οι Διδικοί Σηόσοι και ηα Κύπια Μέζα επίηεςξήρ 

ηοςρ.  

 

Σην επίπεδν απηφ πεξηιάβακε ηελ εμεηδίθεπζε ησλ Γεληθψλ Σηφρσλ θαζψο θαη ησλ Κχξησλ 

Μέζσλ κε ηα νπνία ζα επηηεπρζνχλ. 

 

Οη ζεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο πνπ επηιέμακε ζην ΔΣΠΑ, ηηο νπνίεο θαη ρξεκαηνδνηήζακε 

ηζφξξνπα ψζηε ε βαζηθή καο επηδίσμε λα κελ εμαξηάηαη απφ ηελ επηηπρία ηεο πην επλνεκέλεο 

ρξεκαηνδνηηθά, ζπλδχαζαλ άξηζηα Σπλνρή θαη Σηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο. 

 

Γηα πξψηε θνξά ζε ζηξαηεγηθφ θείκελν ηεο ρψξαο εμεηδηθεχηεθαλ νη πξνηεξαηφηεηεο απηέο 

αλάινγα κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρψξνπ (κεηξνπνιηηηθά θέληξα θαη κεζαίνπ 

κεγέζνπο πφιεηο, νξεηλέο πεξηνρέο, λεζησηηθά ζπκπιέγκαηα, αγξνηηθέο πεξηνρέο ή πεξηνρέο 

πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αιηεία) θαη ηέζεθαλ ζηφρνη άκεζα ζπλδεδεκέλνη κε απηφλ. 

 

Γηα πξψηε, επίζεο, θνξά, δφζεθε ηφζν κεγάιε έκθαζε ζηελ πεξηθεξεηαθή δηάζηαζε κε ηελ 

αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο γηα θάζε ρσξηθή ελφηεηα κε θαηάιιειε εμεηδίθεπζε ησλ αλαπηπμηαθψλ 

παξεκβάζεσλ, ηδίσο εθείλσλ γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, θαη πξνεηνηκάζηεθε ε κεηάβαζε απφ 

ηηο επηδνηήζεηο ζηελ παξνρή δαλεηζκνχ κε επλντθνχο φξνπο κέζσ θαηλνηφκσλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ πνπ ζα κπνξέζνπλ λα πξνσζήζνπλ ηε κφριεπζε θεθαιαίσλ. 

 

Το πεπιθεπειακό ζκέλορ ηος ΔΣΠΑ 

 

Χωπική ενόηηηα Μακεδονίαρ-Θπάκηρ  

 

(Πεπιθέπειερ Κενηπικήρ Μακεδονίαρ, Αναηολικήρ Μακεδονίαρ – Θπάκηρ, Γςηικήρ 

Μακεδονίαρ) 

 

Τν αλαπηπμηαθφ φξακα ηεο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο γηα ηελ πεξίνδν 2007 – 2013 

ζπκππθλψλεηαη ζηε δεκηνπξγία κηαο βηψζηκεο αληαγσληζηηθήο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο κε 

έληνλν εμσζηξεθή πξνζαλαηνιηζκφ θαη εζσηεξηθή νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, ρσξηθή θαη 

δηνηθεηηθή ζπλνρή. Ο πξνζαλαηνιηζκφο απηφο ζηεξίδεηαη ζηελ αλάδεημε ηνπ ξφινπ ηεο 
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ρσξηθήο ελφηεηαο σο θφκβνπ ελέξγεηαο θαη κεηαθνξψλ δηεζλνχο αθηηλνβνιίαο, ζηελ ελίζρπζε 

ηνπ πνιπθεληξηθνχ αζηηθνχ ζπζηήκαηφο ηεο κε ηηο αλαδπφκελεο δηθηπψζεηο κεηαμχ 

ζπγθεθξηκέλσλ αζηηθψλ θέληξσλ θαη ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ κεηξνπνιηηηθνχ θέληξνπ 

ηεο Θεζζαινλίθεο ζε θέληξν ππεξεζηψλ θαη θαηλνηνκίαο. 

 

Ο ζηφρνο είλαη πνιπιεηηνπξγηθφο θαη δίλεη έκθαζε ζηελ: • αμηνπνίεζε ηεο ζέζεο ηεο ρσξηθήο 

ελφηεηαο ζην ρψξν ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη εηδηθφηεξα ησλ Βαιθαλίσλ, θαζψο θαη 

ηεο εγγχηεηαο ζηηο αλαδπφκελεο αγνξέο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο θαη ηεο Αλαηνιηθήο 

Μεζνγείνπ. • ππνζηήξημε ηεο θαηλνηνκηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ψζηε λα αλαπηπρζνχλ 

αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη λα δνζεί κηα ζεκαληηθή ψζεζε ζηελ αχμεζε ηεο 

απαζρφιεζεο. Σην ίδην πιαίζην εληάζζεηαη ε αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ θαη ε ζπγθξφηεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αγνξάο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο 

κηαο νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο αλαβάζκηζεο ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο. • ηζφξξνπε θαη βηψζηκε νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή αλάπηπμε κε ζηφρν ηε κείσζε ησλ αληζνηήησλ θαη κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή φισλ ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο αλάπηπμεο. Ζ άκβιπλζε ησλ ελδνπεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ ζα ζπκβάιεη 

ζηε ζπλνρή ηνπ βνξεηνειιαδηθνχ ρψξνπ, ζηε δεκηνπξγία πεξηθεξεηαθήο ζπλείδεζεο, ζηελ 

αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πεξηθεξεηαθψλ πνιηηηθψλ θαη δξάζεσλ, ζηε δεκηνπξγία 

ιεηηνπξγηθψλ δηθηπψζεσλ, ζε θνηλέο δξάζεηο θαη ζηε δεκηνπξγία κηαο ζπκπαγνχο ρσξηθήο 

ελφηεηαο. 

 

Κχξηα αλαπηπμηαθή επηινγή γηα ηελ Κενηπική Μακεδονία, ηφζν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνθιήζεσλ φζν θαη γηα ηελ εθκεηάιιεπζε επθαηξηψλ ζην πιαίζην ηεο νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο, 

είλαη ε αλάπηπμε κηαο πεξηθεξεηαθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα, κε ζηφρν ην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ζε πεξηνρή θαηλνηνκίαο, ηζφξξνπεο θαη 

αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Παξάιιεια, ε γεσγξαθία ηεο πεξηνρήο δηακνξθψλεη έλα εμαηξεηηθά 

επλντθφ ππφβαζξν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηε 

δηακφξθσζή ηεο ζε κεηξνπνιηηηθφ βαιθαληθφ Κέληξν, αιιά θαη πφιν δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο 

θαη επξσπατθήο νινθιήξσζεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Ν.Α. Δπξψπεο. 

 

Σεκαληηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ είλαη ε αλάπηπμε 

νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ θαη ε βειηίσζε ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο ηεο 

Πεξηθέξεηαο, ηφζν ζην επίπεδν ηνπ ΠΣΘ (κε παξεκβάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ησλ 

κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ εληφο ηεο κεηξνπνιηηηθήο πεξηνρήο) φζν θαη ζηελ επξχηεξε 

πεξηθέξεηα. Παξάιιεια, ν ξφινο ηεο Πεξηθέξεηαο ζηε ΝΑ Δπξψπε θαη ηδηαίηεξα ζηα Βαιθάληα 

αλακέλεηαη λα εληζρπζεί κέζσ ηεο νινθιήξσζεο έληαμήο ηεο ζηα δηεπξσπατθά δίθηπα, ηεο 

αχμεζεο ησλ δηαζπλνξηαθψλ δηεπθνιχλζεσλ θαη ηεο αλάπηπμεο ησλ ζπλδπαζκέλσλ 

κεηαθνξψλ. 

 

Ζ ελίζρπζε ηεο εμσζηξεθνχο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο ζα επηηεπρζεί κέζσ ηεο ηφλσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνπο 

θιάδνπο ηνπ δεπηεξνγελή θαη ηνπ ηξηηνγελή πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πεξηθεξεηαθή 

αληαγσληζηηθφηεηα, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηήξημεο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο κε ζηφρν ηελ 

αλαβάζκηζε ηεο παξαγφκελεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηδηαίηεξα ζε θιάδνπο πιήηηνληαη απφ ηνλ 

δηεζλή αληαγσληζκφ, ηελ ελδπλάκσζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ηζηνχ εξεπλεηηθψλ, επηρεηξεκαηηθψλ 

θαη θαηλνηνκηθψλ δνκψλ (Εψλε Καηλνηνκίαο Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο, Πφινο Καηλνηνκίαο 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ζχζηεκα Θεξκνθνηηίδσλ, spin-off εηαηξεηψλ, clusters ηερλνινγηθψλ 

εηαηξεηψλ), ηεο πξνψζεζεο ηεο ρξήζεο ΤΠΔ θαη ηεο παξνρήο ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ ζε 

επηρεηξήζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο αιιά θαη ηεο πξνψζεζεο ηεο ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε 

ηνκείο πνπ αμηνπνηνχλ ΤΠE. 
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Τέινο, ζεκαληηθή ζέζε ζηε ζηξαηεγηθή θαηέρνπλ δξάζεηο πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο ηνπ 

θπζηθνχ –δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο, νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο πξνζηαηεπφκελσλ 

πεξηνρψλ θαη ζεκαληηθψλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαζψο θαη Βειηίσζεο θαη νξζνινγηθήο 

δηαρείξηζεο ησλ ππνδνκψλ πεξηβάιινληνο. 

 

Σηε Γςηική Μακεδονία έκθαζε ζα δνζεί ζηελ αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηνπ ηνκέα ηεο 

ελέξγεηαο βειηηψλνληαο ηε δηαζχλδεζή ηεο κε ην ηνπηθφ παξαγσγηθφ ζχζηεκα, ελψ εμαηξεηηθήο 

ζεκαζίαο είλαη θαη ε δεκηνπξγία κφληκεο δνκήο Πεξηθεξεηαθνχ Πφινπ Καηλνηνκίαο γηα ηελ 

Δλέξγεηα. Δπηπιένλ, ε ζηξαηεγηθή ζα εζηηάζεη ζηε δηαθνξνπνίεζε θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο 

παξαγσγηθήο δνκήο κε ηελ πηνζέηεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Σην πιαίζην απηφ, έκθαζε ζα δνζεί ζην ζρεδηαζκφ θαη 

ηελ πινπνίεζε Πεξηθεξεηαθνχ Σρεδίνπ Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο κε έκθαζε ζηε δηακφξθσζε 

θαη ηελ πινπνίεζε νινθιεξσκέλσλ παξεκβάζεσλ ζε επηιεγκέλα clusters ηεο Πεξηθέξεηαο. 

 

Τέινο, ζα επηδησρζνχλ ε νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κε ηελ παξάιιειε πηνζέηεζε θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ αμηνπνίεζεο θαη 

επαλάρξεζήο ηνπο, ε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ θαη επηθίλδπλσλ απνβιήησλ θαζψο θαη ε 

απνθαηάζηαζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ θαη αθνπζηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 

Σηελ Αναηολική Μακεδονία - Θπάκη πνπ παξνπζηάδεη κεγαιχηεξν αλαπηπμηαθφ έιιεηκκα, ε 

ζηξαηεγηθή ζα εζηηάζεη ζε επηινγέο πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ πςειφ ξπζκφ αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ γηα 

ηελ επίηεπμε ηεο ζχγθιηζεο. Δηζη, πξνηεξαηφηεηα ζα δνζεί ζηελ νινθιήξσζε ησλ ππνδνκψλ 

κεηαθνξψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θάζεησλ νδηθψλ αμφλσλ θαη πνιχηξνπσλ 

κεηαθνξψλ (κεζνξηαθνί ζηαζκνί αιια θαη ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ ηκεκάησλ 

ζχλδεζεο ηεο Δγλαηίαο κε ρψξνπο νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Αθφκε, ηδηαίηεξν βάξνο ζα 

δνζεί ζηελ πξνζέιθπζε λέσλ επελδχζεσλ κε ζηφρν ηηο λέεο γεηηνληθέο αγνξέο, έηζη ψζηε λα 

επηηεπρζεί ε βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Παξάιιεια, ε αλάπηπμε ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ππεξεζηψλ 

εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Παξάιιεια, ζα 

επηδησρζεί ε νινθιήξσζε ησλ αζηηθψλ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ, ε δεκηνπξγία επξπδσληθψλ ή 

αζχξκαησλ δηθηχσλ ζηνπο ηνπξηζηηθνχο πφινπο θαη ε ελζσκάησζή ηνπο ζηελ Πεξηθεξεηαθή 

νηθνλνκία Δκθαζε ηέινο ζα δνζεί ζηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο (π.ρ. 

πξνζηαζία ηεο πνηφηεηαο επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδάησλ) θαη ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε 

ελεξγεηαθψλ πφξσλ, αμηνπνηψληαο ηα γεσζεξκηθά απνζέκαηα (ελαιιαθηηθέο κνξθέο 

ελέξγεηαο). 

 

Χωπική ενόηηηα Πελοποννήζος, Γςηικήρ Δλλάδαρ και Ιονίων Νήζων 

 

Γηεχξπλζε ησλ αλαπηπμηαθψλ δπλαηνηήησλ ηεο ρσξηθήο ελφηεηαο, ε επηηάρπλζε ηνπ ξπζκνχ 

νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο θαη ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο πξαγκαηηθήο ζχγθιηζεο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ.  Τξείο 

αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο εμεηδηθεχνπλ ηε ζηξαηεγηθή ζηφρεπζε ηεο ρσξηθήο ελφηεηαο: 1) 

Διθπζηηθφηεηα ηεο πεξηνρήο πξνγξακκαηηζκνχ σο ηφπνπ επελδχζεσλ, εξγαζίαο θαη 

δηαβίσζεο, 2) Δπέλδπζε ζηνλ παξαγσγηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο ζηελ πεξηνρή 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη 3) Άκβιπλζε ελδνπεξηθεξεηαθψλ θαη δηαπεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ. 

 

Ζ Πεπιθέπεια Γςηικήρ Δλλάδαρ ζα εζηηάζεη ζηελ αλάπηπμε αιιά θαη ηελ επηηάρπλζε 

νινθιήξσζεο ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ (π.ρ. νινθιήξσζε κεγάισλ έξγσλ 

κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ) θαη ζπγθεθξηκέλα ε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ηνπ Γπηηθνχ Άμνλα ηεο 

ΠΑΘΔ Κφξηλζνο-Πάηξα) πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ κεηαθνξψλ θαη ζα 

δξάζνπλ σο αλαπηπμηαθφ εξγαιείν νηθνλνκηθήο αλαδηάξζξσζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ γηα ην 
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ζχλνιν ηεο ρσξηθήο ελφηεηαο. Σεκαληηθή ζέζε επίζεο θαηέρνπλ παξεκβάζεηο ζην πιαίζην 

ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ (αλάπηπμε εκπνξεπκαηηθψλ ζηαζκψλ). Έκθαζε  ζα δνζεί επίζεο 

ζηελ αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ζε ηνκείο έληαζεο γλψζεο θαη ηνλ αλαπξνζαλαηνιηζκφ ηνπ 

παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ ζε ππεξεζίεο θαη πξντφληα πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο. Δηδηθφηεξα, 

ζα επηδησρζεί ε πξνψζεζε θαη ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο ΑΔΗ, ΤΔΗ, εξεπλεηηθψλ ηλζηηηνχησλ 

θαη επηρεηξήζεσλ, ε ίδξπζε λέσλ θαη ν εθζπγρξνληζκφο πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ κε έκθαζε 

ζηελ θαηλνηνκία θαη λέεο ηερλνινγίεο αιιά θαη ε δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ πξντφλησλ κε ηελ 

αμηνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο. 

 

Γεδνκέλσλ ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ απφ πιεπξάο θιίκαηνο, γεσγξαθηθήο ζέζεο, 

θπζηθψλ θαη αξραηνινγηθψλ-πνιηηηζηηθψλ πφξσλ ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο ζηξαηεγηθήο ζα 

απνηειέζεη ε νινθιεξσκέλε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε κε έκθαζε ζηηο εηδηθέο –ελαιιαθηηθέο 

κνξθέο ηνπξηζκνχ. Έκθαζε, ηέινο, ζα δνζεί ζε παξεκβάζεηο πξνζηαζίαο θαη βειηίσζεο ηνπ 

αζηηθνχ θαη δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο (π.ρ. αλάπηπμε πεξηβαιινληηθψλ ππνδνκψλ 

επεμεξγαζίαο δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο ζηεξεψλ θαη πγξψλ απνβιήησλ) αιιά θαη ζηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο. 

 

Ζ Πεπιθέπεια Πελοποννήζος ζα ζηνρεχζεη ζηε βειηίσζε ηεο ειθπζηηθφηεηάο ηεο κε ηελ 

νινθιήξσζε ησλ ππνδνκψλ γηα ηε ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε ησλ πεξηνρψλ ηεο ελδνρψξαο 

κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε ηα αζηηθά θαη εκηαζηηθά θέληξα ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ ζπγθεληξψλνπλ 

ζεκαληηθέο ππεξεζίεο πεξηθεξεηαθήο θαη ηνπηθήο θιίκαθαο. Δηδηθφηεξα, ζα δνζεί έκθαζε ζηελ 

νινθιήξσζε ησλ βαζηθψλ νδηθψλ αμφλσλ αιιά ζε ζπκπιεξσκαηηθέο παξεκβάζεηο ζε 

δεπηεξεχνπζεο ζπλδέζεηο (π.ρ.εκηαζηηθέο ή νξεηλέο πεξηνρέο). 

 

Ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζα δνζεί επίζεο ζηελ ελζσκάησζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ηελ εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ. Σην πιαίζην απηφ, ζα επηδησρζεί 

εηδηθφηεξα ε ζπλεξγαζία θνξέσλ κε εξεπλεηηθά θέληξα γηα ηελ αλάπηπμε θαηλνηνκηθψλ 

κεζφδσλ παξαγσγήο π.ρ. ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. Δπηπιένλ, έκθαζε ζα δνζεί ζηελ αλάπηπμε 

θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ΤΠΔ απφ ηηο ππεξεζίεο δεκνζίνπ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

πνιηηψλ (θαη εηδηθφηεξα ζηηο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο), αιιά θαη ζην πιαίζην ησλ εκπνξηθψλ 

ζπλαιιαγψλ. (π.ρ. ειεθηξνληθφ εκπφξην). Έκθαζε ηέινο ζα δνζεί ζηελ αμηνπνίεζε .ησλ 

αμηφινγσλ θπζηθψλ θαη αξραηνινγηθψλ/πνιηηηζηηθψλ ρψξσλ κε ηε ζπληήξεζε θαη ηελ αλάδεημε 

ηζηνξηθψλ ηφπσλ θαη κλεκείσλ αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. 

 

Ζ Πεπιθέπεια Ιονίων Νήζων ζα εζηηάζεη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο κε λέεο θαη ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο 

πξνζαξκνζκέλεο ζηελ ηνπηθή ηαπηφηεηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηαθνξνπνίεζε θαη ηνλ 

αλαπξνζαλαηνιηζκφ ηεο νηθνλνκίαο ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ θαη ηε δηεχξπλζε ηεο παξαγσγηθήο 

βάζεο ηνπ δεπηεξνγελή ηνκέα. Έκθαζε ζα δνζεί θαη ζηε βειηίσζε ησλ ζπλεξγαζηψλ ησλ 

δεκφζησλ εξεπλεηηθψλ θνξέσλ (αμηνπνίεζε ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ) κε επηρεηξήζεηο θαη 

παξαγσγηθνχο θνξείο, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο παξαγσγήο εθαξκνζκέλεο έξεπλαο θαη 

ηερλνινγίαο, ηε ζχλδεζε επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη θαηλνηνκίαο θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ 

ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ θιάδσλ θαη ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ ζε θιάδνπο πςειφηεξεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο. Δπίζεο, ζα επηδησρζεί ε αλάπηπμε ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζε 

πεξηνρέο κε εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη αλαπηπμηαθή ηνπνινγία, φπσο ζε αζηηθέο, 

απνκνλσκέλεο, κεηνλεθηηθέο, παξάθηηεο πεξηνρέο, κε ζθνπφ ηελ ζπκβνιή ζηελ επίηεπμε ηεο 

ρσξηθήο ζπλνρήο. Με δεδνκέλν ηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα ησλ λεζηψλ ζα δνζεί έκθαζε ηφζν 

ζηηο κεηαμχ ηνπο ζπλδέζεηο (ζαιάζζηεο ζπλδέζεηο θαη ππνδνκέο ιηκέλσλ) φζν θαη ζηηο 

ζπλδέζεηο ησλ λεζηψλ κε ηνλ επεηξσηηθφ θνξκφ ηεο ρσξηθήο ελφηεηαο. Τέινο, έκθαζε ζα 

δνζεί ζηνλ εκπινπηηζκφ θαη ηε βειηίσζε πδάησλ γηα χδξεπζε, νινθιήξσζε θαη 

εθζπγρξνληζκφ ησλ δηθηχσλ άληιεζεο θαη δηαλνκήο πφζηκνπ λεξνχ, κε πξνηεξαηφηεηα ζηηο 
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πεξηνρέο πνπ αληηκεησπίδνπλ απμεκέλα πξνβιήκαηα. Δηδηθή κέξηκλα ζα ιεθζεί γηα ηελ 

πινπνίεζε ζρεδηαζκνχ δηαρείξηζεο απνβιήησλ ζε ζπλδπαζκφ κε πεξηβαιινληηθή 

απνθαηάζηαζε πεξηνρψλ. 

 

Χωπική ενόηηηα Θεζζαλίαρ, Σηεπεάρ Δλλάδαρ, Ηπείπος 

 

Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηεο ειθπζηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο νηθνλνκίαο 

κε ηε βειηίσζε ηεο ρσξηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηελ πηνζέηεζε αεηθνξηθψλ κεζφδσλ 

αλάπηπμεο παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη δηαρείξηζεο ηνπ θπζηθνχ θαη δνκεκέλνπ 

πεξηβάιινληνο. Ο ζηφρνο απηφο ζα επηηεπρζεί κε ηε δπλακηθή αμηνπνίεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ ηεο ρσξηθήο ελφηεηαο ζε έλα λέν πεξηβάιινλ φπνπ θχξην ξφιν δηαδξακαηίδεη 

ε επέλδπζε ζηελ γλψζε, ηελ πνηφηεηα, ηελ θαηλνηνκία θαη ηα δίθηπα.Τα αζηηθά θέληξα 

απνηεινχλ ηα δπλακηθά ζεκεία ζηα νπνία ζα ζηεξηρζεί ε ζπλνιηθή αλαπηπμηαθή πξνζπάζεηα. 

 

Ζ ζηξαηεγηθή εζηηάδεη ζηελ νινθιήξσζε ηνπ κεηαθνξηθνχ ηζηνχ θαη ηε ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε 

ησλ κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ, πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηε κείσζε ηεο ελδνπεξηθεξεηαθήο 

αληζνξξνπίαο, ζα ελζαξξχλνπλ ηε δηαπεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία θαη ζα ζπκβάινπλ ζηελ 

ελδπλάκσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ πφισλ αλάπηπμεο. Κνηλή ζπληζηψζα απνηειεί θαη ε έκθαζε 

ζηελ επέλδπζε ζηε γλψζε θαη ηελ θαηλνηνκία γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο 

εμσζηξέθεηαο ηεο ρσξηθήο ελφηεηαο.  

 

Ζ Πεπιθέπεια Θεζζαλίαρ ζα εζηηάζεη ζηε δηακφξθσζε θαηλνηνκηθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ ζα 

εληζρχεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Πεξηθέξεηα κε ηελ πξνψζεζε 

ζπλεξγαζηψλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη παξαγσγηθψλ θνξέσλ. Δπίζεο ζα δψζεη έκθαζε 

ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ πηζηνπνηεκέλεο πνηφηεηαο θαη 

ππεξεζηψλ κε ηελ ελίζρπζε ζπιινγηθψλ κνξθψλ δξάζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Παξάιιεια έκθαζε ζα δνζεί ζηε βηψζηκε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο Πεξηθέξεηαο κε ηελ 

νξγάλσζε ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ησλ ζεζζαιηθψλ πεξηνρψλ κε γλψκνλα ηε δηαθχιαμε 

ηνπ θπζηθνχ θαη δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο. Δηδηθφηεξα, ζα επηδησρζεί ε πξνζηαζία ηνπ 

ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα, γεσξγηθή ξχπαλζε, ππεξ-αιίεπζε 

αιιά θαη ε νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πδάησλ. 

 

Ζ Πεπιθέπεια Σηεπεάρ Δλλάδαρ ζα πξνσζήζεη ηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ παξαγσγηθνχ ηεο 

ηζηνχ πξνο ηνκείο, θιάδνπο θαη ππεξεζίεο πςειφηεξεο πξνζηηζέκελεο αμίαο, νη νπνίνη 

ελζσκαηψλνπλ ηηο εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγηθή πξφνδν θαη ζηελ θαηλνηνκία κε ηξφπν πνπ λα 

εμαζθαιίδεη πςειφ επίπεδν ζπλεξγηψλ κεηαμχ ησλ ηξηψλ ηνκέσλ παξαγσγήο, ηνπ πξσηνγελή 

ηνκέα ζηηο πεδηλέο πεξηνρέο θαη ησλ ήπησλ θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ ζηελ  

νξεηλή ηεο ελδνρψξα θαη ηελ Δχβνηα. Δπηπιένλ, ε ζηξαηεγηθή ζα εζηηάζεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ 

ηνπηθνχ εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ θαη ηελ πξνζέιθπζε εξεπλεηψλ απφ ην εμσηεξηθφ θαη ηελ 

πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο εξεπλεηηθψλ θνξέσλ θαη επηρεηξήζεσλ ζε θνηλέο δξάζεηο κε άιιεο 

ρψξεο ηεο ΔΔ. 

 

Σεκαληηθφ ζηφρν απνηειεί ε νινθιήξσζε ηνπ Γηεπξσπατθνχ Γηθηχνπ θαζψο θαη ησλ 

ηξνθνδνηηθψλ αμφλσλ ηνπ θαη ησλ ζπλδέζεσλ κε ηηο θχξηεο πχιεο ηεο ρψξαο. Ηδηαίηεξε 

ζεκαζία ζα δνζεί ζηε δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο θαη ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο απφ ηελ απζαίξεηε νηθηζηηθή δξαζηεξηφηεηα αιιά θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαηηελ αλάπηπμε αεηθνξηθψλ κεζφδσλ αιηείαο θαη 

ηρζπνθαιιηέξγεηαο. Τέινο, έκθαζε ζα δνζεί ζηελ απνδνηηθφηεξε θαη πεξηβαιινληηθά 

αλαβαζκηζκέλε αμηνπνίεζε ησλ εγρψξησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ θαη ηελ πξνψζεζε ησλ ΑΠΔ. 
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Σηελ Πεπιθέπεια Ηπείπος ζα επηδησρζεί ε νινθιήξσζε ησλ ππνδνκψλ κεηαθνξψλ (Δγλαηία 

νδφο θαη αλάπηπμε ζπλδέζεσλ) αιιά θαη ππνδνκψλ δηακεηαθνξηθνχ εκπνξίνπ, ε νπνία θαη ζα 

δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εθπιήξσζε ηνπ ζηφρνπ γηα αλάδεημε ηεο Ζπείξνπ ζε 

Γπηηθή Πχιε ηεο Φψξαο πξνο ηελ ΔΔ θαη ηα Βαιθάληα, ζα ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

πεξηθεξεηαθήο αληαγσληζηηθφηεηαο, ζηελ βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζηε 

δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ησλ πνιηηψλ ζε ππεξεζίεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα 

δσήο. Παξάιιεια, έκθαζε ζα δνζεί ζηελ ελίζρπζε ησλ ηειεπηθνηλσληψλ κε ηελ ηαπηφρξνλε 

πξφζβαζε ζε επξπδσληθέο γξακκέο αιιά θαη ηελ αλάπηπμε αζχξκαησλ δηθηχσλ θαη ςεθηαθψλ 

ππεξεζηψλ ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηδίσο ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. 

 

Δπίζεο, ζα πξνσζεζεί ε θαηλνηνκηθή ηθαλφηεηα θαη επηρεηξεκαηηθή αληαγσληζηηθφηεηα κε ηελ 

ελίζρπζε ηεο έξεπλαο γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ, ηελ πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηελ. Δηζη, ζα πξνσζεζεί ηδίσο ε 

δεκηνπξγία – αλάπηπμε πεξηθεξεηαθψλ πφισλ θαηλνηνκίαο ζε ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ 

Ήπεηξν θαη ε αλάπηπμε δηθηχσλ γηα ηε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο θαη ηε δηεξεχλεζε ησλ 

ηερλνινγηθψλ πξννπηηθψλ ζε επηιεγκέλνπο θιάδνπο. Γηα ηε βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο ζα πξνσζεζεί ε δεκηνπξγία νξγαλσκέλσλ ρψξσλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ε ελίζρπζε κεραληζκψλ ή θέληξσλ παξνρήο νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ 

ππνζηήξημεο ζηηο ΜΜΔ. 

 

Γεδνκέλνπ φηη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ απνηειεί γηα ηελ Ήπεηξν έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

αλαπηπμηαθά ηεο πιενλεθηήκαηα, φπσο ε βηνινγηθή γεσξγία θαη θηελνηξνθία θαη νη ήπηεο 

κνξθέο ηνπξηζκνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ην θπξίαξρν ηνπξηζηηθφ πξφηππν ζηηο παξαζαιάζζηεο 

πεξηνρέο, ε Πεξηθέξεηα ζα επηδηψμεη ηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. Έκθαζε 

ζα δνζεί θαη ζε δξάζεηο αλάδεημεο θαη ζπληήξεζεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο 

ππαίζξνπ. Τέινο έκθαεζε ζα δνζεί θαη ζηελ θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή ζρεδίσλ νινθιεξσκέλεο 

δηαρείξηζεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαη νηθνζπζηεκάησλ- Πεξηνρέο NATURA 2000. 

 

Χωπική ενόηηηα Κπήηηρ και Νήζων Αιγαίος (Πεπιθέπειερ Κπήηηρ, Νοηίος Αιγαίος, 

Βοπείος Αιγαίος) 

 

Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη αλάδεημε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο αλαπηπμηαθήο ρσξηθήο 

ελφηεηαο Κξήηεο θαη λήζσλ Αηγαίνπ, ζε ζπλζήθεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Ο ζηφρνο ζα 

επηηεπρζεί κε έκθαζε ζηε ιεηηνπξγηθή ελδνπεξηθεξεηαθή θαη δηαπεξηθεξεηαθή δηαζχλδεζε ησλ 

πεξηνρψλ ηεο ρσξηθήο ελφηεηαο, κε ηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ κεηαθνξψλ θαη ηε ρξήζε ΤΠΔ. 

Δπίζεο, ζα εληζρπζεί ε θαηλνηφκνο επηρεηξεκαηηθφηεηα, κε ηελ παξάιιειε ελδπλάκσζε ησλ 

εμσζηξεθψλ ζπλεξγαζηψλ, ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ πφξσλ σο 

ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα θαη ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο. 

Τέινο, ν ζηφρνο ηεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ζα επηδησρζεί ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αμηνπνίεζε θαη πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 

Σηελ Πεπιθέπεια Κπήηηρ, γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Ν.Α. 

Μεζνγείνπ ζηε βάζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο ηεο, ζα πξνσζεζεί αλάδεημε ηνπ 

Ζξαθιείνπ ζε εκπνξεπκαηηθφ θέληξν ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, κε δεδνκέλε ηελ χπαξμε άιισλ 

ηζρπξψλ θαη ήδε αλεπηπγκέλσλ ιηκαληψλ, ηφζν ζηελ αλαηνιηθή φζν θαη ζηελ θεληξηθή 

Μεζφγεην. Μέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ, δει. ηεο ζέζεο θαη 

πθηζηάκελεο ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο θαη εκπεηξίαο, ζα πξνσζεζεί ε αλάδεημή ηεο ζε θέληξν 

ηειεπηθνηλσληαθφ, δηαζπλδένληαο ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε ηελ ΝΑ Μεζφγεην, ελψ ε 

ζεκαληηθή ζπγθέληξσζε αθαδεκατθψλ, εξεπλεηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ ηδξπκάησλ δεκηνπξγνχλ 

ζεηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάδεημε ηεο Κξήηεο ζαλ Κέληξν Τειεκαηηθψλ Δθαξκνγψλ θαη 

Υπεξεζηψλ. 
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Παξάιιεια, θαίξηαο ζεκαζίαο είλαη ε νινθιήξσζε θαη ε αλαβάζκηζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη 

ησλ ιηκέλσλ ηεο Πεξηθέξεηαο, πεξηθεξεηαθνχ θαη ηνπηθνχ επηπέδνπ, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ 

νπζηαζηηθή βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πξνζβαζηκφηεηαο, βαζηθήο παξακέηξνπ βειηίσζεο ηεο 

ειθπζηηθφηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ζπλαθφινπζα ηεο αλαβάζκηζεο ηεο ζπλνιηθήο 

αληαγσληζηηθφηεηάο ηεο. 

 

Μέζσ ηεο πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ γηα ΑΠΔ ζε ζπλδπαζκφ κε δξάζεηο εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο, ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ζα ρξεζηκεχζεη σο πηινηηθή Πεξηθέξεηα - 

θέληξν αληαιιαγήο εκπεηξηψλ θαη κεηαθνξάο ηερλνινγίαο θαη ηερλνγλσζίαο γηα εθαξκνγέο 

ΑΠΔ ζηελ Δπξψπε θαη ηε Μεζφγεην. Δπηπιένλ, ζα δνζεί έκθαζε ζηελ ελίζρπζε ησλ 

ππνδνκψλ ησλ Δξεπλεηηθψλ Ηδξπκάησλ ηεο Κξήηεο κε ζηφρν ηελ παξαγσγή λέαο γλψζεο θαη 

ηελ ελ ζπλερεία κεηαηξνπή ηεο ζε θαηλνηνκηθά πξντφληα, ζε ηνκείο πνπ ελδηαθέξνπλ ηνλ 

παξαγσγηθά ηζηφ ηεο Κξήηεο, αιιά θαη ηεο ρψξαο γεληθφηεξα. Σην πιαίζην απηφ, ζα επηδησρζεί 

ε ππνζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα παξαγάγνπλ ππεξεζίεο θαη πξντφληα πςειήο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη πςειήο ηερλνινγίαο. Τέινο, ζα δνζεί έκθαζε ζηελ επξχηεξε δηάδνζε 

θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΔ, γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο. Τέινο, έκθαζε ζα δνζεί θαη ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο 

θαη ηε δηαζχλδεζή ηνπ κε ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά. 

 

Ζ Πεπιθέπεια Νοηίος Αιγαίος, ζα εζηηάζεη ζηε βειηίσζε ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο θαη ηεο 

δηαζχλδεζεο ησλ λεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο κε ηα ππφινηπα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, θαζψο θαη κε ηνλ 

επεηξσηηθφ θνξκφ ηεο ρψξαο. Δηζη, ζα δψζεη έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ιηκέλσλ θαη ηε βειηίσζε 

ησλ ζαιάζζησλ ζπλδέζεσλ. Παξάιιεια, ζα δψζεη έκθαζε ζηελ πξνψζεζε ηεο έξεπλαο, ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο κε έκθαζε ζηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηνλ παξαγσγηθφ ηζηφ ηεο 

ρψξαο σο παξάγνληα αλάπηπμεο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο. Σην πιαίζην απηφ, ζα επηδηψμεη ηε 

ζπκκεηνρή ζηα πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο ηεο Έξεπλαο, ηεο Τερλνινγίαο θαη ηεο Καηλνηνκίαο 

ησλ ππφινηπσλ πεξηθεξεηψλ. Ζ επηινγή απηή, σο πξνηεξαηφηεηα αλάπηπμεο θαηά ηελ λέα 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, ζα γίλεη αθνξκή λα πξνσζήζεη άκεζα ηελ δηαπεξηθεξεηαθή θαη 

δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία. Έκθαζε ζα δνζεί θαη ζηε βειηίσζε ππεξεζηψλ θαη εθαξκνγψλ γηα ηνλ 

πνιίηε (ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, δηνηθεηηθή θάιπςε κε θαηλνηφκεο εθαξκνγέο) ηδίσο ζηηο 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο αιιά θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο Τερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο 

θαη Δπηθνηλσληψλ (Τ.Π.Δ.) απφ επηρεηξήζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο. 

 

Τέινο, ε Πεξηθέξεηα ζα εζηηάζεη ζε παξεκβάζεηο πνηνηηθήο αλαβάζκηζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαη 

πνιηηηζηηθνχ πξντφληνο θαη ηε δηαζχλδεζε κε ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη ηα ηνπηθά 

πξντφληα, ελψ παξάιιεια ζα πξνσζεζνχλ δξάζεηο πξνζηαζίαο ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο απφ θαηλφκελα εμάληιεζεο παλίδαο αιιά θαη ξχπαλζεο αιιά θαη δξάζεηο 

επεμεξγαζίαο πδάησλ (ιχκαηα). 

 

Ζ Πεπιθέπεια Βοπείος Αιγαίος ζα εζηηάζεη ζηε βειηίσζε ηεο δηαζχλδεζεο ησλ λεζηψλ ηεο κε 

ηνλ επεηξσηηθφ θνξκφ ηεο ρψξαο, αιιά θαη ηε ιεηηνπξγηθή θαη ρσξηθή δηαζχλδεζε ησλ λεζηψλ 

κεηαμχ ηνπο, κε παξάιιειε ελδπλάκσζε ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο απφ θαη πξνο ηηο εζσηεξηθέο 

δψλεο ησλ λεζηψλ κε ηα δηνηθεηηθά, νηθνλνκηθά / παξαγσγηθά θέληξα ησλ λεζηψλ, θαζψο θαη κε 

ηηο πχιεο εηζφδνπ / εμφδνπ ηεο Πεξηθέξεηαο (αεξνδξφκηα, ιηκάληα). Έκθαζε ζα δνζεί θαη ζηελ 

ελίζρπζε ηεο βηψζηκεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε δξαζηεξηφηεηεο ζπκπιεξσκαηηθέο ζηνλ 

ηνπξηζκφ θαη ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, ελψ ζα επηδησρζεί θαη ε εγθαηάζηαζε θαη ε ρξήζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ (πρ επξπδσληθά δίθηπα) γηα ηε βειηίσζε ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο ησλ πνιηηψλ, ηδίσο ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. Παξάιιεια, κεγάιε 

ζεκαζία ζηε ζηξαηεγηθή ζα δνζεί ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ θαη 

αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο, κε δεδνκέλν φηη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ αλάγεηαη πιένλ ζηνλ 
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θπξίαξρν πινπηνπαξαγσγηθφ ηεο πφξν, γηα ηελ πξνψζεζε θαη επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο, γηα 

αεηθφξν / βηψζηκε αλάπηπμε. Έηζη, ζα πξνσζεζνχλ παξεκβάζεηο φπσο Απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ, Οξζνινγηθή θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη δηαλνκή ηνπ 

πφζηκνπ λεξνχ, γηα κείσζε ησλ απσιεηψλ θαη θάιπςε ησλ αλαγθψλ, θάιπςε θαηά ην 

κεγαιχηεξν δπλαηφ κέξνο ησλ αλαγθψλ επέθηαζεο θαη αληηθαηάζηαζεο δηθηχσλ απνρέηεπζεο 

θαη εγθαηαζηάζεσλ ΔΔΛ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πγξψλ απνβιήησλ. 

 

Χωπική ενόηηηα Αηηικήρ 

 

Δλίζρπζε ηνπ δηεζλνχο ξφινπ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, σο επξσπατθήο κεηξφπνιεο ζην 

ρψξν ηεο λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηεο Μεζνγείνπ. Ζ επίηεπμε ηνπ νξάκαηνο ζα εζηηάζεη 

ζηελ πξνζπάζεηα θαζηέξσζεο ηεο Πεξηθέξεηαο σο Γηεζλνχο Δπηρεηξεκαηηθνχ Κέληξνπ, ηε 

βειηίσζε ηεο εμσζηξέθεηαο ηνπ ηνπηθνχ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

πξνζέιθπζεο μέλσλ επελδχζεσλ κέζσ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηεο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο θαη ηεο δηάδνζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ. 

 

Ζ βειηίσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο Αηηηθήο ζπλαξηάηαη άκεζα κε ηελ πνηφηεηα ησλ ππνδνκψλ 

ηεο. Έηζη, θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηελ Αηηηθή ζα είλαη νη παξεκβάζεηο αλαβάζκηζεο-επέθηαζεο 

ηνπ ηνκέα αζηηθψλ κεηαθνξψλ αιιά θαη βειηίσζεο ζπγθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ, γηα ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ αιιά θαη ηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ 

ησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο ζηε κεηαθίλεζε ζα  εληζρχζνπλ ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο 

ηάζεηο πνπ ήδε δηαθαίλνληαη θαη ζα επηηξέςνπλ ηελ πξνζέγγηζε ζην κέζν επξσπατθφ επίπεδν. 

Δπηπιένλ, κείδνλνο ζεκαζίαο ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηεο Αηηηθήο ζε επίπεδν Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ζαλ θέληξν δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ θαη βαζηθή πχιε εηζφδνπ ζηελ Δ.Δ είλαη θαη ε 

νινθιήξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ γηα ηελ θαιχηεξε δηαζχλδεζε κε ηα 

ιηκάληα θαη ηνπο κεγάινπο νδηθνχο δηαπεξηθεξεηαθνχο άμνλεο (π.ρ. ζπληνληζκέλε αλάπηπμε 

ησλ Δκπνξεπκαηηθψλ Κέληξσλ ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ Αλαηνιηθή Αηηηθή: Λαχξην –Μελίδη). 

 

Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηελ αλάδεημε ηεο 

Αηηηθήο Μεηξφπνιεο σο πφινπ αληαγσληζηηθφηεηαο, επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ θαη 

θαηλνηνκίαο, ε ζηξαηεγηθή ζα εζηηάζεη ζηελ πξνψζεζε νινθιεξσκέλσλ παξεκβάζεσλ ΔΤΑ, 

εζηηαζκέλσλ ζε θιάδνπο πςειήο πξνηεξαηφηεηαο πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ αλαδηάξζξσζε 

ησλ παξαγσγηθψλ ηνκέσλ πξνο ηνκείο, λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο πςειφηεξεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη πην θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ. Αθφκε, πξνηεξαηφηεηα ζα δνζεί ζηελ 

εθαξκνγή δξάζεσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε κεηαηξνπή ηεο γλψζεο ζε θαηλνηνκηθά πξντφληα, 

δηαδηθαζίεο θαη ππεξεζίεο απφ ππάξρνπζεο ή λέεο επηρεηξήζεηο (spin-offs), ζηε δεκηνπξγία 

λέσλ θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ (start-ups), ζηελ ππνβνήζεζε κεηαθνξάο ηερλνινγίαο θαη 

ηερλνγλσζίαο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο αιιά θαη ζηελ ελίζρπζε άπισλ (soft) ππνδνκψλ πνπ 

πξνάγνπλ επζέσο ηελ πεξηθεξεηαθή αληαγσληζηηθφηεηα, φπσο ε πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγίαο 

ηερλνινγηθψλ πάξθσλ θαη ηεο δηθηχσζήο ηνπο κέζσ ζπζπεηξψζεσλ (clustering) κε 

Παλεπηζηήκηα θαη άιινπο εξεπλεηηθνχο θνξείο, ε δεκηνπξγία δηθηχσλ επίδεημεο γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ ΜΜΔ, δίθηπα θαηλνηνκίαο, δηαρείξηζεο γλψζεο, 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο θ.ιπ.). 

 

Έκθαζε ζα δνζεί ζε ππνδνκέο δηαρείξηζεο ησλ πγξψλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ, ζηελ 

ελαξκφληζε κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηεο ΔΔ θαη ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ απφ θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο, ηνκέα πνπ ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο παξνπζηάδεη πςειή επηθηλδπλφηεηα (ππξθαγηέο, 

πιεκκχξεο). 
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Έκθαζε ηέινο ζα δνζεί ζηε κείσζε ησλ αληζνηήησλ αλάκεζα ζηα δηάθνξα γεσγξαθηθά 

ηκήκαηα ηεο κε παξεκβάζεηο πξνψζεζεο ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο θαη ησλ ίζσλ 

επθαηξηψλ, ηδηαίηεξα ζε ζχιαθεο κε ππνβαζκηζκέλε πνηφηεηα δσήο θαη ιεηηνπξγία ηεο πφιεο 

πνπ πζηεξνχλ σο πξνο ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, αθνχ ππάξρεη ζεκαληηθή ζπγθέληξσζε 

επαίζζεησλ γηα ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ νκάδσλ πιεζπζκνχ φπσο είλαη νη εζληθέο 

κεηνλφηεηεο, νη κεηαλάζηεο, νη λένη θαη νη γπλαίθεο. 

 

Τέινο, έκθαζε ζα δνζεί ζε παξεκβάζεηο πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ αζηηθνχ 

ηνπίνπ κέζσ ηεο αλαδσνγφλεζεο ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ, ηελ εθαξκνγή εθηεηακέλσλ 

αλαπιάζεσλ θαη ηελ αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, π.ρ.επξείαο 

θιίκαθαο παξεκβάζεηο πνπ αθνξνχλ είηε ζηελ αμηνπνίεζε κεηξνπνιηηηθψλ πάξθσλ, είηε ζηελ 

αμηνπνίεζε δσλψλ κε νκνηνγελή ραξαθηεξηζηηθά θαη ζεκαληηθέο πξννπηηθέο πξνζέιθπζεο 

δξαζηεξηνηήησλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο (βηνκεραλία, εκπφξην, logistics, έξεπλα θαη 

αλάπηπμε-δηάρπζε ηερλνινγίαο, ππεξεζίεο, αλαςπρή, ηνπξηζκφο-πνιηηηζκφο, λαπηηιία θ.ιπ.). 

Μπνξεί π.ρ. λα πεξηιεθζεί ε πηινηηθή αμηνπνίεζε πεξηνρψλ, κε έκθαζε ζηε ζπλδπαζηηθή 

αλαδσνγφλεζε ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρήο (φπσο π.ρ. Βνηαληθφο), κε απνζπκθφξεζε θαη 

κεηαθνξά δξαζηεξηνηήησλ απφ θνξεζκέλε πεξηνρή (φπσο π.ρ. Λ. Αιεμάλδξαο,), ε αμηνπνίεζε 

ηκήκαηνο ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ ηεο Αηηηθήο αιιά θαη ε αμηνπνίεζε ησλ Οιπκπηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ε αλάδεημε εγθαηαζηάζεσλ θαη ιεηηνπξγηψλ κεηξνπνιηηηθνχ ραξαθηήξα. 

 


