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Ενημερωηικό Σημείωμα
Διοικηηική Διάρθρωζη και καηανομή Κοινοηικών πόρων
Μια σαμένη εςκαιπία για μια νέα διοικηηική διάπθπυζη ηηρ σώπαρ
Μηα κεγάιε επθαηξία γηα κηα, επθνιόηεξε από δηαδηθαζηηθήο άπνςεο, αλαδηνξγάλσζε ησλ
πεξηθεξεηώλ ηεο ρώξαο είρε παξέιζεη ηελ πεξίνδν 2002-2003. Η επθαηξία απηή ράζεθε όηαλ,
κε ηνλ Καλνληζκό 1059/2003 ηνπ Δπξσπατθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ηνπ Δπξσθνηλνβνπιίνπ ηεο
26εο Μαΐνπ 2003, απνθαζίζηεθε, γηα πξώηε θνξά, λα θαζνξηζζνύλ επίζεκα ε νλνκαηνινγία
θαη ν γεσγξαθηθόο πξνζδηνξηζκόο ησλ πεξηθεξεηώλ ησλ θξαηώλ-κειώλ ηεο ΔΔ.
Η θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΣΟΚ δελ κεξίκλεζε λα κειεηήζεη θαη λα πξνηείλεη, πξηλ από ηελ
πηνζέηεζε ηνπ ηόηε Καλνληζκνύ, ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ειιεληθώλ πεξηθεξεηώλ, παξόιν πνπ
ε ΔΣΥΔ θαη ην ηόηε ΥΠΔΘΟ είραλ ηε δπλαηόηεηα λα πξνβιέςνπλ ηηο εμειίμεηο ζηηο Κνηλνηηθέο
ρξεκαηνδνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηηο νηθνλνκηθέο θαη δεκνγξαθηθέο εμειίμεηο ησλ πεξηθεξεηώλ
ηεο Διιάδαο. Γπζηπρώο, ν Καλνληζκόο απηόο πξνέβιεπε όηη ε πξώηε αλαζεώξεζε ζα
κπνξνύζε λα γίλεη από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηξία ρξόληα κεηά ηελ πηνζέηεζή ηνπ,
δειαδή ην 2006, κεηά από έγθξηζε από ηελ «Δπηηξνπή Σηαηηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο» ζηελ
νπνία κεηέρνπλ εθπξόζσπνη όισλ ησλ θξαηώλ-κειώλ.
Σύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό, νη «Δδαθηθέο Σηαηηζηηθέο Μνλάδεο» (Unités Territoriales
Statistiques) αληηζηνηρνύλ ππνρξεσηηθά ζηηο δηνηθεηηθέο κνλάδεο ηεο ρώξαο. Γειαδή, ζε
γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο αζθείηαη δηνηθεηηθή εμνπζία θαη ιακβάλνληαη δηνηθεηηθέο ή
πνιηηηθέο απνθάζεηο. Η νλνκαηνινγία ησλ εδαθηθώλ ζηαηηζηηθώλ κνλάδσλ, ηα ιεγόκελα
NUTS (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques), είλαη ηεξαξρηθή. Απηό ζεκαίλεη όηη
θάζε θξάηνο-κέινο ππνδηαηξείηαη ζε εδαθηθέο κνλάδεο επηπέδνπ NUTS Ι, θαζεκία από ηηο
νπνίεο ππνδηαηξείηαη ζε εδαθηθέο κνλάδεο επηπέδνπ NUTS ΙΙ θαη νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο
ππνδηαηξνύληαη ζε εδαθηθέο κνλάδεο επηπέδνπ NUTS ΙΙΙ. Έηζη, νη γεσγξαθηθέο απηέο
πεξηνρέο γηα ηε ρώξα καο είλαη: NUTS Ι: Βόξεηα Διιάδα, Κεληξηθή Διιάδα, Αηηηθή, Νόηην
Αηγαίν-Κξήηε, NUTS ΙΙ: νη δεθαηξείο πεξηθέξεηεο, θαη NUTS ΙΙΙ: όινη νη λνκνί ηεο ρώξαο.
Η δηνηθεηηθή αλαδηάξζξσζε ζπλδέεηαη επζέσο κε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ NUTS αθνύ
παξεκβαίλεη ζε επίπεδν γεσγξαθηθήο-δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο ηεο ρώξαο, δειαδή ζε επίπεδν
λνκώλ, πεξηθεξεηώλ, δήκσλ, θαη ην απνηέιεζκά ηεο αληαλαθιάηαη ζηελ νλνκαηνινγία NUTS,
όπσο απηή πεξηέρεηαη ζηνλ Καλνληζκό. Η δηνηθεηηθή αλαδηάξζξσζε θαη ζπλεπώο ε
ηξνπνπνίεζε ηεο νλνκαηνινγίαο ήηαλ δπλαηή ζε νπνηνδήπνηε επίπεδν NUTS.
Κάζε αιιαγή πνπ επέξρεηαη ζηηο δηνηθεηηθέο κνλάδεο ηεο ρώξαο, ζηνλ βαζκό πνπ επεξεάδεη
ηελ νλνκαηνινγία NUTS, πξέπεη λα αλαθνηλώλεηαη ζηελ Δπηηξνπή. Μέρξη ηε ζέζε ζε ηζρύ
ηνπ Καλνληζκνύ ΔΚ1059/2003, ζηηο 11 Ινπιίνπ 2003, νη αιιαγέο ησλ NUTS ξπζκίδνληαλ ζε
δηκεξέο επίπεδν κεηαμύ ησλ εζληθώλ ζηαηηζηηθώλ ππεξεζηώλ ησλ θξαηώλ-κειώλ θαη ηεο
Eurostat. Έηζη, πέληε ρώξεο, ε Γεξκαλία, ε Ιηαιία, ε Ιζπαλία, ε Πνξηνγαιία θαη ε Φηλιαλδία,
πξνρώξεζαλ ζε αιιαγέο ηεο νλνκαηνινγίαο NUTS πξηλ λα ηεζεί ζε ηζρύ ν Καλνληζκόο, ελώ
δύν από απηέο, ε Πνξηνγαιία θαη ε Γεξκαλία, ην έπξαμαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζήο
ηνπ. Όιεο ζρεδόλ νη ρώξεο απηέο ηξνπνπνίεζαλ ηα NUTS ζε επίπεδν Πεξηθεξεηώλ, δειαδή
NUTS ΙΙ. Τν γεγνλόο όηη ε Ιζπαλία θαη ε Πνξηνγαιία ήηαλ κέζα ζε απηέο επηβεβαίσλε όηη νη
ρώξεο απηέο πξνζδνθνύζαλ επηπιένλ δεκνζηνλνκηθά νθέιε από ηελ θαηαλνκή ησλ πόξσλ
ηεο πεξηόδνπ 2007-2013.
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Έθηνηε, θακία ρώξα δελ έρεη πξνρσξήζεη ζε παξόκνηα ηξνπνπνίεζε θαη απηό θαλεξώλεη ηε
δπζθνιία ηεο λέαο δηαδηθαζίαο. Σπγθεθξηκέλα: από ηε ζέζε ζε ηζρύ ηνπ λένπ Καλνληζκνύ, νη
όπνηεο αιιαγέο ζεζπίδνληαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 4 κε δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνύλ ζηελέο
δηαβνπιεύζεηο ηεο Δπηηξνπήο κε όια ηα θξάηε-κέιε θαη όρη κε δηκεξείο επαθέο· είηε κε
ηαθηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ πεξίπησζε ήζζνλνο ζεκαζίαο ηξνπνπνηήζεσλ, δειαδή θάζε ηξία
ρξόληα θαηά ην δεύηεξν εμάκελν ηνπ εκεξνινγηαθνύ έηνπο, είηε κε έθηαθηε δηαδηθαζία, ζε
δηάζηεκα κηθξόηεξν ηεο ηξηεηίαο, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα ηελ πεξίπησζε νπζηαζηηθήο
αλαδηνξγάλσζεο ηεο πξνζήθνπζαο (relevant) δηνηθεηηθήο δνκήο ηεο ρώξαο, ε ιεγόκελε
έθηαθηε δηαδηθαζία.
Σηελ πεξίπησζε ηεο έθηαθηεο δηαδηθαζίαο, ζα πξέπεη λα ηεξνύληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα
πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ Καλνληζκνύ:
Πξώηνλ, νη πθηζηάκελεο δηνηθεηηθέο κνλάδεο λα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ νξηζκό ησλ
εδαθηθώλ κνλάδσλ. Γηνηθεηηθή κνλάδα είλαη ε γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία κηα δηνηθεηηθή
αξρή έρεη ηελ εμνπζία λα ιακβάλεη δηνηθεηηθέο ή πνιηηηθέο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ ελ ιόγσ
πεξηνρή, εληόο ηνπ ζεζκηθνύ θαη λνκηθνύ πιαηζίνπ ηνπ θξάηνπο-κέινπο.
Γεύηεξνλ, ην κέζν κέγεζνο ησλ δηνηθεηηθώλ κνλάδσλ ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη εληόο
ζπγθεθξηκέλσλ νξίσλ πιεζπζκνύ πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ Καλνληζκό. Σπγθεθξηκέλα: γηα
ην επίπεδν NUTS Ι, ην ειάρηζην όξην πιεζπζκνύ είλαη 3 εθ. θαη ην κέγηζην 7 εθ., γηα ην
επίπεδν NUTS ΙΙ ην ειάρηζην όξην πιεζπζκνύ είλαη 800.000 θαη ην κέγηζην 3 εθ., γηα ην
επίπεδν NUTS ΙΙΙ ην ειάρηζην όξην πιεζπζκνύ είλαη 150.000 θαη ην κέγηζην 800.000.
Τξίηνλ, εθόζνλ ζε έλα θξάηνο-κέινο δελ ππάξρνπλ δηνηθεηηθέο κνλάδεο θαηάιιεινπ
κεγέζνπο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν δηνηθεηηθό επίπεδν NUTS, απηό δεκηνπξγείηαη κε
νκαδνπνίεζε θαηάιιεινπ αξηζκνύ πθηζηάκελσλ κηθξόηεξσλ ζπλνξεπνπζώλ δηνηθεηηθώλ
κνλάδσλ. Οη πξνθύπηνπζεο δηνηθεηηθέο κνλάδεο αλαθέξνληαη σο «κε δηνηθεηηθέο κνλάδεο».
Τα εθηειεζηηθά κέηξα ηεο Δπηηξνπήο ηίζεληαη ζε ηζρύ, σο πξνο ηε δηαβίβαζε ησλ ζηνηρείσλ,
ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ δεύηεξνπ έηνπο κεηά ηε ζέζπηζή ηνπο. Απηό πξαθηηθά ζεκαίλεη όηη, από
ηε ζηηγκή πνπ ιακβάλεηαη ε απόθαζε γηα ηξνπνπνίεζε ησλ NUTS, κεζνιαβεί ρξνληθό
δηάζηεκα ελόο ηνπιάρηζηνλ εκεξνινγηαθνύ έηνπο κέρξη λα αξρίζνπλ λα ιακβάλνληαη ππόςε
ηα λέα εδαθηθά ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ηεο ρώξαο.
Σε θάζε πεξίπησζε, ηόζν γηα ηε δηνηθεηηθή αλαδηνξγάλσζε ησλ πεξηθεξεηώλ ηεο ρώξαο κε
θαζαξά αλαπηπμηαθά θίλεηξα, όζν θαη γηα ηελ πηζαλόηεηα δηεθδίθεζεο θαιύηεξσλ
δεκνζηνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ ζην κέιινλ, ε Διιάδα ρξεηαδόηαλ κηα πνιύ ζνβαξή κειέηε
πξνζδηνξηζκνύ ησλ λέσλ νξίσλ ησλ Πεξηθεξεηώλ ηεο θαη, βεβαίσο, ηε ζέζπηζε λνκηθνύ
πιαηζίνπ.
Σύνοτη - Σςμπέπαζμα
Η Δ.Δ. πξνθεηκέλνπ λα ππνινγίζεη θαη λα θαηαλείκεη ηνπο Κνηλνηηθνύο πόξνπο, ππνδηαηξεί
ππνρξεσηηθά κηα ρώξα ζε ηξία γεσγξαθηθά επίπεδα πνπ αληηζηνηρνύλ ζε δηνηθεηηθέο
κνλάδεο: ην εζληθό, ηηο Πεξηθέξεηεο θαη ηνπο Ννκνύο ή αιιηώο «Δδαθηθέο Σηαηηζηηθέο
Μνλάδεο» (NUTS). Οη Κνηλνηηθέο εληζρύζεηο ππνινγίδνληαη ζην επίπεδν 2 πνπ αληηζηνηρεί
ζηηο Γηνηθεηηθέο Πεξηθέξεηεο (ην επίπεδν 3 αληηζηνηρεί ζηνπο Ννκνύο ηεο ρώξαο). Οη
ππνινγηζκνί γίλνληαη ζην επίπεδν πνπ νξίδεηαη από ην Κξάηνο – κέινο θαη ηαπηνπνηείηαη από
ηελ Δπηηξνπή. Γηα ηε ρώξα καο έρνπλ ηαπηνπνηεζεί νη δεθαηξείο Πεξηθέξεηεο. Η δηνηθεηηθή
αλαδηάξζξσζε ζε επίπεδν δήκσλ, λνκώλ θαη πεξηθεξεηώλ είλαη απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα
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ηνπ Κξάηνπο – Μέινπο. Όκσο γηα λα εγθξηζεί από ηελ Δ.Δ. απαηηείηαη δηαπξαγκάηεπζε γηα
ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ όπνησλ αιιαγώλ από ηελ Eurostat θαηά ηα επίπεδα NUTS. Με βάζε
ηνλ Καλνληζκό ΔΚ 1059/2003, ηπρόλ λέα ηαπηνπνίεζε γίλεηαη : αλά ηξηεηία εθόζνλ ε
δηνηθεηηθή αλαδηνξγάλσζε είλαη ήζζνλνο ζεκαζίαο ή ζπληνκόηεξα εθόζνλ είλαη νπζηαζηηθή.
Μέρξη λα ηεζεί ζε ηζρύ ν Καλνληζκόο (11 Ινπιίνπ 2003), νη όπνηεο αιιαγέο ξπζκίδνληαλ ζε
δηκεξέο επίπεδν κεηαμύ Eurostat θαη Δζληθώλ Σηαηηζηηθώλ Υπεξεζηώλ. Έηζη Ιηαιία, Ιζπαλία,
Πνξηνγαιία, Γεξκαλία θαη Φηιαλδία ηξνπνπνίεζαλ ην επίπεδν ησλ πεξηθεξεηώλ θαη πέηπραλ
θαιύηεξεο θαηαλνκέο πόξσλ γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013. Τόηε, όπσο αλαιπηηθά αλαθέξζεθε
αλσηέξσ, ράζεθε κηα κεγάιε επθαηξία γηα ηε ρώξα. Παξ’ όιν πνπ ε ΔΣΥΔ θαη ην ΥΠΟΙΟ
είραλ ηελ δπλαηόηεηα λα πξνβιέςνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαη δεκνγξαθηθέο εμειίμεηο ζηελ
Διιάδα, ε θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΣΟΚ δελ πξνρώξεζε ζε πξόηαζε ηξνπνπνίεζεο.. Καη απηό
κπνξεί λα κε καο θόζηηζε σο πξνο ην ύςνο ηνπ δεκνζηνλνκηθνύ θαθέινπ πνπ ε Κπβέξλεζε
ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο δηαπξαγκαηεύηεθε θαη πέηπρε ην 2005, αιιά καο θόζηηζε σο πξνο ηηο
επηιεμηκόηεηεο θαη ην ρακειό αλώηαην ύςνο κεηαβηβάζεσλ εηδηθά ζηηο Πεξηθέξεηεο Ννηίνπ
Αηγαίνπ θαη Σηεξεάο Διιάδαο.
Η νέα διαδικαζία και ηο σπονοδιάγπαμμα
Μεηά ηε ζέζε ζε ηζρύ ηνπ λένπ Καλνληζκνύ ε ηξνπνπνίεζε, ή ε λέα ηαπηνπνίεζε γίλεηαη
(βάζεη ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 4) είηε αλά ηξηεηία (ηαθηηθή δηαδηθαζία) εθόζνλ πξόθεηηαη γηα
ηξνπνπνηήζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο, είηε ζπληνκόηεξα (έθηαθηε δηαδηθαζία), εθόζνλ πξόθεηηαη,
όπσο νξίδεη ν Καλνληζκόο, γηα νπζηαζηηθή αλαδηνξγάλσζε ηεο πξνζήθνπζαο δηνηθεηηθήο
δνκήο ηεο ρώξαο. Από ηε ζηηγκή πνπ απνθαζίζεη ε Δπηηξνπή ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ NUTS,
κεζνιαβεί ηνπιάρηζηνλ έλα έηνο κέρξη λα αξρίζνπλ λα ιακβάλνληαη ππόςε ηα λέα εδαθηθά
ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ηεο ρώξαο (ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό «ηα εθηειεζηηθά κέηξα ηεο
Δπηηξνπήο ηίζεληαη ζε ηζρύ, σο πξνο ηε δηαβίβαζε ησλ ζηνηρείσλ, ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ
δεύηεξνπ έηνπο κεηά ηε ζέζπηζή ηνπο»).
Οι ζηόσοι ηηρ πεπιόδος 2000-2006 και οι επιλεξιμόηηηερ για ηην πεπίοδο 2014-2020
Οη Κνηλνηηθέο εληζρύζεηο ρνξεγνύληαη αλάινγα κε ηελ νηθνλνκηθή επξσζηία θάζε πεξηθέξεηαο
NUTS 2 ε νπνία εθθξάδεηαη σο πνζνζηό ηνπ πεξηθεξεηαθνύ ΑΔΠ/θάηνηθν ζε ζρέζε κε ηνλ
θνηλνηηθό κέζν όξν (100%), ζε κνλάδεο αγνξαζηηθήο δύλακεο (PPS). Οη θαηεγνξίεο πνπ
ίζρπαλ ηελ πεξίνδν 2007-2013 είλαη ηξεηο: (1) ν Σηόρνο ζύγθιηζεο (Σηόρνο 1): ΑΔΠ/θάηνηθν <
75% (EU25), (2) ε Σηαηηζηηθή ζύγθιηζε (phasing out) όπνπ ππάγνληαη νη πεξηθέξεηεο, νη
νπνίεο ζα ήηαλ θάησ από ην θαηώθιη ηνπ 75% ζηελ Δπξώπε ησλ 15 (EU15), σζηόζν ην
μεπέξαζαλ ιόγσ ηεο δηεύξπλζεο (ΔU25) θαη (3) ε Φπζηθή ζύγθιηζε (phasing in) όπνπ ην
ΑΔΠ/θάηνηθν > 75% (EU15).
Από ηα δηαζέζηκα ζήκεξα (4.02.2011) ζηνηρεία, θαίλεηαη όηη ζην δεκνζηνλνκηθό πιαίζην ηεο
πεξηόδνπ 2014-2020, επέξρνληαη νη αθόινπζεο αιιαγέο :


Σην Σηόρν 1 (θαζεζηώο ακηγνύο ζύγθιηζεο) παξακέλνπλ κόλν νη Πεξηθέξεηεο Αλαηνιηθήο
Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, Ηπείξνπ θαη Γπηηθήο Διιάδαο



Σε θαζεζηώο κεηάβαζεο εθηόο ζηόρνπ 1 (ζηαηηζηηθή ζύγθιηζε) εηζέξρνληαη νη Πεξηθέξεηεο
Θεζζαιίαο, Πεινπνλλήζνπ, Ινλίσλ Νήζσλ θαη Βνξείνπ Αηγαίνπ θαη παξακέλνπλ νη
Πεξηθέξεηεο Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο.
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Σε θαζεζηώο κεηάβαζεο εληόο ζηόρνπ 2 (θπζηθή ζύγθιηζε) εηζέξρεηαη ε Αηηηθή (ζήκεξα
βξίζθεηαη ζηε ζηαηηζηηθή ζύγθιηζε) θαη ε Κξήηε (ζήκεξα βξίζθεηαη ζε θαζεζηώο ακηγνύο
ζύγθιηζεο) θαη παξακέλνπλ νη Πεξηθέξεηεο Σηεξεάο Διιάδαο θαη Ννηίνπ Αηγαίνπ.

Σσνεπώς ηο ηοπίο ηων κοινοηικών τρημαηοδοηήζεων αλλάζει επικίνδσνα για ηην
Ελλάδα.
Σύκθσλα κε ηελ πξόηαζε πνπ ζα θάλεη ε Δπηηξνπή, δει. ηηο ρξνλνζεηξέο ησλ ζηαηηζηηθώλ
ζηνηρείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ή ηε βάζε γηα ηε ζπδήηεζε ησλ επηιεμηκνηήησλ (Δ.Δ. 27 ή
άιιε), ν εζληθόο κέζνο όξνο ππεξβαίλεη ηνλ Κνηλνηηθό (EU GNI), κε απνηέιεζκα ε Διιάδα λα
κελ αληιήζεη πόξνπο νύηε από ην Τακείν Σπλνρήο.
Σςμπέπαζμα
Η Κπβέξλεζε κπνξνύζε λα αληηκεησπίζεη ην πξόβιεκα κε κηα έγθαηξε θαη ξηδηθή αλαδηάηαμε
ηνπ δηνηθεηηθνύ ράξηε ηεο ρώξαο κε θαηάιιειεο κεηαθηλήζεηο Ννκώλ θαη ζπλελώζεηο
Πεξηθεξεηώλ, ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηηο αλάγθεο : (α) απνηειεζκαηηθόηεξεο Κνηλνηηθή
πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή (επξσπατθή δηάζηαζε) θαη (β) άξζεο ησλ αληζνηήησλ ζε επίπεδν
Φώξαο, Πεξηθέξεηαο αιιά θαη Ννκνύ, πνπ επί ζεηξά εηώλ ππνλνκεύνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαη
θνηλσληθή ζπλνρή (εζληθή δηάζηαζε).
Αλ θαη είλαη γλσζηή ε κεγάιε επζύλε ηεο πξνεγνύκελεο δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο ηεο ρώξαο, ν
«Καιιηθξάηεο» δηαηήξεζε ηα θξηηήξηα (γεσγξαθηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά, πνιηηηθά θαη
δηνηθεηηθά) κε βάζε ηα νπνία πξνέθπςε δεθαεηίεο πξηλ θαη ηα νπνία έρεη ήδε αθπξώζεη ε
ζεκεξηλή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα.
Ανηίθεηα, μια νέα, ζύγτρονη διοικηηική αναδιοργάνωζη θα έπρεπε : λα νδεγεί ζε
αληαγσληζηηθόηεξεο πεξηθέξεηεο πνπ λα αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθόηεξα ηηο πξνθιήζεηο,
λα δεκηνπξγεί ηζρπξόηεξεο δνκέο πνπ λα απμάλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ
αλαπηπμηαθώλ πνιηηηθώλ, λα απνθεύγεη δξακαηηθέο αιιαγέο ζην ηη κπνξνύκε θαη ηη δελ
κπνξνύκε λα ρξεκαηνδνηήζνπκε ζε κηα πεξηθέξεηα (απηό πνπ απνθαινύκε επηιεμηκόηεηα),
θαη ηέινο,λα εγγπάηαη ηελ επσθειέζηεξε δπλαηή Κνηλνηηθή ρξεκαηνδόηεζε.
Η Κπβέξλεζε δελ δηαζθάιηζε ηίπνηε από απηά.
Ωο πξνο ηελ ηαπηνπνίεζε, ε Κπβέξλεζε είρε δπν επηινγέο : ή λα δηαηεξήζεη ηηο ζεκεξηλέο
Πεξηθέξεηεο εθόζνλ απέθιεηζε ηελ αλαδηάξζξσζή ηνπο ζε επξύηεξεο, ή λα νξίζεη ηηο επηά
Γεληθέο Γηνηθήζεηο.
Σηελ πξώηε πεξίπησζε, νη επηπηώζεηο ζηα Κνηλνηηθά θνλδύιηα θαη ηηο επηιεμηκόηεηεο ζα είλαη
όπσο θάλεθε από ηα αλσηέξσ, ηεξάζηηεο.
Σηε δεύηεξε πεξίπησζε, κε δεδνκέλν ην όηη ν ραξαθηήξαο ησλ επηά Γεληθώλ Γηνηθήζεσλ δελ
είλαη αλαπηπμηαθόο, αληίζεηα κε ην πώο παξνπζηάδεηαη από ηελ Κπβέξλεζε, ζα έπξεπε λα
πεηζζεί ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη θπξίσο ε Eurostat όηη πξόθεηηαη πεξί «νπζηαζηηθήο
αλαδηνξγάλσζεο» θάηη εμαηξεηηθά αβέβαην. Καη απηό δηόηη νη πόξνη, θαηαλέκνληαη ζηελ
πεξηνρή όπνπ κηα δηνηθεηηθή αξρή έρεη εμνπζία λα ιακβάλεη εθείλεο ηηο δηνηθεηηθέο ή πνιηηηθέο
απνθάζεηο πνπ έρνπλ αληίθηππν ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. Η δε Δπηηξνπή εμεηάδεη αλ νη
ζηόρνη ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο κπνξνύλ λα επηηύρνπλ κε ηηο εμνπζίεο πνπ
παξαρσξνύληαη ζηελ πεξηνρή απηή.
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