Τομέας Πολιτικής Εσθύνης Περιυερειακής Πολιτικής
Κωστής Μοσσοσρούλης - Βοσλεστής Ν. Χίοσ

Ενημερωτικό Σημείωμα
Η δημιουργία πέντε Μειζόνων Διοικητικών Περιφερειών
Λακβάλνληαο ππφςε ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ αμηνινγήζεσλ ησλ επηπηψζεσλ ησλ ΚΠΣ ζηε
ρψξα καο, θαζψο θαη ηα πξνβιήκαηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ Γ´ ΚΠΣ, ην πξψελ
ΥΠΟΙΟ (Γεληθή Γξακκαηεία Δπελδχζεσλ θαη Αλάπηπμεο) εμέηαζε εγθαίξσο (2005) ηε
δπλαηφηεηα αλαδηάξζξσζεο ησλ νξίσλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ 13 Πεξηθεξεηψλ ζην πιαίζην
ησλ λέσλ φξσλ πνπ πξνδηαγξάθνληαλ γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013.
Τα ζρέδηα ησλ Καλνληζκψλ ηεο πεξηφδνπ 2007-2013 δηακφξθσλαλ ηδηαίηεξα απαηηεηηθέο
ζπλζήθεο ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο ησλ παξεκβάζεσλ κε απνθέληξσζε ζηηο Πεξηθέξεηεο
ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο δηαρείξηζεο, ηεο εθηέιεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ απηψλ. Παξάιιεια,
ελίζρπαλ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ Δπξσπατθψλ Πεξηθεξεηψλ ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ησλ
θεληξηθψλ νξγάλσλ ηνπ θξάηνπο. Όια απηά, αιιά καδί κε ηνλ ζπληνληζκφ ησλ
Πξνγξακκάησλ ζηελ Πεξηθέξεηα θαη ηε δηαζχλδεζή ηνπο κε ηα εζληθά (ηνκεαθά)
πξνγξάκκαηα, απαηηνχζαλ θαηάιιειε νξγαλσηηθή δνκή πνπ κφλν κεγαιχηεξεο θαη
ηζρπξφηεξεο πεξηθέξεηεο κπνξνχζαλ λα πξνζθέξνπλ.
Ταπηφρξνλα, είρε δηακνξθσζεί ε αληίιεςε φηη, ζην πιαίζην ηνπ δηεπξπλφκελνπ δηεζλνχο
αληαγσληζκνχ, νη δηνηθεηηθέο αξρέο ζε θάζε γεσγξαθηθφ επίπεδν έπξεπε λα ζπλεηζθέξνπλ
ζηνλ γεληθφ ζηφρν επίηεπμεο ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, αμηνπνηψληαο ηα
ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα θάζε γεσγξαθηθνχ ρψξνπ. Γειαδή, πέξα απφ ην θεληξηθφ θξάηνο,
θαη νη πεξηθεξεηαθέο δηνηθήζεηο, νη ηνπηθέο δηνηθήζεηο, ηα κεηξνπνιηηηθά αζηηθά θέληξα
φθεηιαλ λα αλαπηχζζνπλ δξαζηεξηφηεηα ζε έλαλ νινέλα δηεπξπλφκελν γεσγξαθηθφ ρψξν.
Απφ απηή ηελ άπνςε, κία ηζρπξή πεξηθεξεηαθή νξγάλσζε ζα κπνξνχζε κε βειηησκέλν
ηξφπν λα αλαπηχμεη απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο.
Τν κέγεζνο κηαο δηνηθεηηθήο πεξηθέξεηαο πξνζδηνξίδεηαη επίζεο απφ ην γεγνλφο φηη ζα πξέπεη
λα δηακνξθψλνληαη νινθιεξσκέλα πεξηθεξεηαθά ζπγθξνηήκαηα, ζηα νπνία λα ιεηηνπξγνχλ
νηθνλνκίεο πνπ δελ ζα ζηεξίδνληαη απνθιεηζηηθά ζε έλαλ νηθνλνκηθφ θιάδν
(κνλνθαιιηέξγεηα), αιιά θαη ζε άιινπο, νχησο ψζηε λα δηακνξθψλνληαη ζπλέξγεηεο κεηαμχ
ησλ νηθνλνκηθψλ θιάδσλ θαη ηπρφλ αξλεηηθή εμέιημε ζε έλαλ απφ απηνχο λα κπνξεί λα
αληηζηαζκηζζεί απφ έλαλ άιιν.
Τν ζρεηηθά κεγάιν κέγεζνο κηαο δηνηθεηηθήο πεξηθέξεηαο επηηξέπεη επίζεο ηε δεκηνπξγία
νηθνλνκηψλ θιίκαθαο κε ζπλέπεηα ηελ επρεξέζηεξε θαη πην απηφλνκε ζρεηηθά ζπκκεηνρή ζηε
δηεζλή αληαγσληζηηθή νηθνλνκία. Τέηνηα κεγέζε πεξηθεξεηψλ θπζηνινγηθά πξέπεη λα έρνπλ
πιεζπζκφ κεγαιχηεξν ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ, ελψ ηξία έσο ηέζζεξα είλαη ζπλήζε ζηελ ΔΔ.
Φπζηθά ππάξρεη πξνζαξκνγή θάζε θνξά κε βάζε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο.
Παξά ηνλ έληνλν θαηαθεξκαηηζκφ ηεο ρψξαο καο κε ηνλ γεσγξαθηθφ δηακειηζκφ, ηελ
νξεηλφηεηα θαη ηνλ λεζησηηθφ ραξαθηήξα, ε νινθιήξσζε ηνπ δηθηχνπ ππνδνκψλ θαη ε
νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ πεξηθεξεηψλ, επέηξεπαλ ζηελ Διιάδα λα νξγαλψζεη έλα ζχζηεκα
πεξηθεξεηψλ κε νινθιεξσκέλε αλαπηπμηαθή πξννπηηθή. Ήηαλ, άιισζηε, γεγνλφο φηη, ζηηο
αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ε θαηάζηαζε ζηα δίθηπα ππνδνκψλ δελ άθελε πνιιά
πεξηζψξηα γηα πεξηθεξεηαθή νξγάλσζε ζε κεγαιχηεξεο γεσγξαθηθέο ελφηεηεο.
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Αληίζεηα, ζήκεξα, κε ηελ αλάπηπμε γεληθψλ δηθηχσλ ππνδνκψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ κεηαθνξψλ,
ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα εθηπιίζζεηαη ζε έλα κεγαιχηεξν
γεσγξαθηθά ρψξν.
Σε θαζεκεξηλή βάζε, ν ρψξνο εξγαζίαο, αιιά θαη θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο, κπνξεί λα
εθηείλεηαη ζε απνζηάζεηο δεθάδσλ ρηιηνκέηξσλ, πξάγκα πνπ νδεγεί ζηε δπλαηφηεηα
δεκηνπξγίαο επξχηεξσλ δηνηθήζεσλ ζην ηνπηθφ επίπεδν. Οηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο
δξαζηεξηφηεηεο, πνπ δελ έρνπλ ηελ ίδηα θαζεκεξηλή πεξηνδηθφηεηα, αιιά εθηπιίζζνληαη ι.ρ.
αλά δεθαπελζήκεξν ή αλά κήλα θαη πνπ πεξηιακβάλνπλ κεηαθίλεζε ζην θέληξν κηαο
πεξηθέξεηαο, επίζεο κπνξνχλ λα εθηπιίζζνληαη ζε έλα επξχηεξν γεσγξαθηθφ πεδίν κε αθηίλα
γηα παξάδεηγκα δχν-ηξηψλ σξψλ. Δθηφο απφ απηφ, ε ξαγδαία εμέιημε ζηα κέζα ειεθηξνληθήο
επηθνηλσλίαο απνκεηψλεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ηε ζεκαζία ηνπ γεσγξαθηθνχ παξάγνληα.
Απηή ήηαλ ε βάζε γηα λα ηεθκεξησζεί ε αλαγθαηφηεηα δηεξεχλεζεο ηεο δπλαηφηεηαο κηαο λέαο
πεξηθεξεηαθήο νξγάλσζεο ηεο ρψξαο (ελφςεη θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ΔΣΠΑ).
Βέβαηα, ηπρφλ ζπλδπαζκφο ηεο λέαο απηήο νξγάλσζεο κε ηε δεκηνπξγία ζηαηηζηηθψλ
δεδνκέλσλ πνπ ζα επλννχζαλ θαηά ηε δηαπξαγκάηεπζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ πξννπηηθψλ
ηεο Δ.Δ. (Κνηλνηηθφο πξνυπνινγηζκφο), ζα έθαλε ηε δπλαηφηεηα απηή πεξηζζφηεξν εχθνιε
απφ πνιηηηθήο απφςεσο. Όπσο εμεγείηαη θαη ζε άιιν ζεκείσκα, ηειεπηαία επθαηξία γηα κηα,
επθνιφηεξε απφ δηαδηθαζηηθήο άπνςεο, αλαδηνξγάλσζε ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο είρε
παξέιζεη ηελ πεξίνδν 2002-2003. Η επθαηξία απηή ράζεθε φηαλ, κε ηνλ Καλνληζκφ 1059/2003
ηνπ Δπξσπατθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ηνπ Δπξσθνηλνβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 2003,
απνθαζίζηεθε, γηα πξψηε θνξά, λα θαζνξηζζνχλ επίζεκα ε νλνκαηνινγία θαη ν
γεσγξαθηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ πεξηθεξεηψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ.
Η θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΣΟΚ δελ κεξίκλεζε λα κειεηήζεη θαη λα πξνηείλεη, πξηλ απφ ηελ
πηνζέηεζε ηνπ ηφηε Καλνληζκνχ, ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ειιεληθψλ πεξηθεξεηψλ, παξφιν πνπ
ε ΔΣΥΔ θαη ην ηφηε ΥΠΔΘΟ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνβιέςνπλ ηηο εμειίμεηο ζηηο Κνηλνηηθέο
ρξεκαηνδνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηηο νηθνλνκηθέο θαη δεκνγξαθηθέο εμειίμεηο ησλ πεξηθεξεηψλ
ηεο Διιάδαο. Γπζηπρψο, ν Καλνληζκφο απηφο πξνέβιεπε φηη ε πξψηε αλαζεψξεζε ζα
κπνξνχζε λα γίλεη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηξία ρξφληα κεηά ηελ πηνζέηεζή ηνπ,
δειαδή ην 2006, κεηά απφ έγθξηζε απφ ηελ «Δπηηξνπή Σηαηηζηηθνχ Πξνγξάκκαηνο» ζηελ
νπνία κεηέρνπλ εθπξφζσπνη φισλ ησλ θξαηψλ-κειψλ.
Σχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ, νη «Δδαθηθέο Σηαηηζηηθέο Μνλάδεο» (Unités Territoriales
Statistiques) αληηζηνηρνχλ ππνρξεσηηθά ζηηο δηνηθεηηθέο κνλάδεο ηεο ρψξαο. Γειαδή, ζε
γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο αζθείηαη δηνηθεηηθή εμνπζία θαη ιακβάλνληαη δηνηθεηηθέο ή
πνιηηηθέο απνθάζεηο. Η νλνκαηνινγία ησλ εδαθηθψλ ζηαηηζηηθψλ κνλάδσλ, ηα ιεγφκελα
NUTS (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques), είλαη ηεξαξρηθή. Απηφ ζεκαίλεη φηη
θάζε θξάηνο-κέινο ππνδηαηξείηαη ζε εδαθηθέο κνλάδεο επηπέδνπ NUTS Ι, θαζεκία απφ ηηο
νπνίεο ππνδηαηξείηαη ζε εδαθηθέο κνλάδεο επηπέδνπ NUTS ΙΙ θαη νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο
ππνδηαηξνχληαη ζε εδαθηθέο κνλάδεο επηπέδνπ NUTS ΙΙΙ. Έηζη, νη γεσγξαθηθέο απηέο
πεξηνρέο γηα ηε ρψξα καο είλαη: NUTS Ι: Βφξεηα Διιάδα, Κεληξηθή Διιάδα, Αηηηθή, Νφηην
Αηγαίν-Κξήηε, NUTS ΙΙ: νη δεθαηξείο πεξηθέξεηεο, θαη NUTS ΙΙΙ: φινη νη λνκνί ηεο ρψξαο.
Η δηνηθεηηθή αλαδηάξζξσζε ζπλδέεηαη επζέσο κε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ NUTS αθνχ
παξεκβαίλεη ζε επίπεδν γεσγξαθηθήο-δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο ηεο ρψξαο, δειαδή ζε επίπεδν
λνκψλ, πεξηθεξεηψλ, δήκσλ, θαη ην απνηέιεζκά ηεο αληαλαθιάηαη ζηελ νλνκαηνινγία NUTS,
φπσο απηή πεξηέρεηαη ζηνλ Καλνληζκφ. Η δηνηθεηηθή αλαδηάξζξσζε θαη ζπλεπψο ε
ηξνπνπνίεζε ηεο νλνκαηνινγίαο ήηαλ δπλαηή ζε νπνηνδήπνηε επίπεδν NUTS.
EΣ 14 - Μείζονες Περιφέρειες

2/8

Κάζε αιιαγή πνπ επέξρεηαη ζηηο δηνηθεηηθέο κνλάδεο ηεο ρψξαο, ζηνλ βαζκφ πνπ επεξεάδεη
ηελ νλνκαηνινγία NUTS, πξέπεη λα αλαθνηλψλεηαη ζηελ Δπηηξνπή. Μέρξη ηε ζέζε ζε ηζρχ
ηνπ Καλνληζκνχ ΔΚ1059/2003, ζηηο 11 Ινπιίνπ 2003, νη αιιαγέο ησλ NUTS ξπζκίδνληαλ ζε
δηκεξέο επίπεδν κεηαμχ ησλ εζληθψλ ζηαηηζηηθψλ ππεξεζηψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη ηεο
Eurostat. Έηζη, πέληε ρψξεο, ε Γεξκαλία, ε Ιηαιία, ε Ιζπαλία, ε Πνξηνγαιία θαη ε Φηλιαλδία,
πξνρψξεζαλ ζε αιιαγέο ηεο νλνκαηνινγίαο NUTS πξηλ λα ηεζεί ζε ηζρχ ν Καλνληζκφο, ελψ
δχν απφ απηέο, ε Πνξηνγαιία θαη ε Γεξκαλία, ην έπξαμαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζήο
ηνπ. Όιεο ζρεδφλ νη ρψξεο απηέο ηξνπνπνίεζαλ ηα NUTS ζε επίπεδν Πεξηθεξεηψλ, δειαδή
NUTS ΙΙ. Τν γεγνλφο φηη ε Ιζπαλία θαη ε Πνξηνγαιία ήηαλ κέζα ζε απηέο επηβεβαίσλε φηη νη
ρψξεο απηέο πξνζδνθνχζαλ επηπιένλ δεκνζηνλνκηθά νθέιε απφ ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ
ηεο πεξηφδνπ 2007-2013.
Έθηνηε, θακία ρψξα δελ έρεη πξνρσξήζεη ζε παξφκνηα ηξνπνπνίεζε θαη απηφ θαλεξψλεη ηε
δπζθνιία ηεο λέαο δηαδηθαζίαο. Σπγθεθξηκέλα: απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ λένπ Καλνληζκνχ, νη
φπνηεο αιιαγέο ζεζπίδνληαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 4 κε δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχλ ζηελέο
δηαβνπιεχζεηο ηεο Δπηηξνπήο κε φια ηα θξάηε-κέιε θαη φρη κε δηκεξείο επαθέο· είηε κε
ηαθηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ πεξίπησζε ήζζνλνο ζεκαζίαο ηξνπνπνηήζεσλ, δειαδή θάζε ηξία
ρξφληα θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο, είηε κε έθηαθηε δηαδηθαζία, ζε
δηάζηεκα κηθξφηεξν ηεο ηξηεηίαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ηελ πεξίπησζε νπζηαζηηθήο
αλαδηνξγάλσζεο ηεο πξνζήθνπζαο (relevant) δηνηθεηηθήο δνκήο ηεο ρψξαο, ε ιεγφκελε
έθηαθηε δηαδηθαζία.
Σηελ πεξίπησζε ηεο έθηαθηεο δηαδηθαζίαο, ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα
πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ Καλνληζκνχ:
Πξψηνλ, νη πθηζηάκελεο δηνηθεηηθέο κνλάδεο λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ νξηζκφ ησλ
εδαθηθψλ 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 ιφγσ
πεξηνρή, εληφο ηνπ ζεζκηθνχ θαη λνκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ θξάηνπο-κέινπο.
Γεχηεξνλ, ην κέζν κέγεζνο ησλ δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη εληφο
ζπγθεθξηκέλσλ νξίσλ πιεζπζκνχ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ. Σπγθεθξηκέλα: γηα
ην επίπεδν NUTS Ι, ην ειάρηζην φξην πιεζπζκνχ είλαη 3 εθ. θαη ην κέγηζην 7 εθ., γηα ην
επίπεδν NUTS ΙΙ ην ειάρηζην φξην πιεζπζκνχ είλαη 800.000 θαη ην κέγηζην 3 εθ., γηα ην
επίπεδν NUTS ΙΙΙ ην ειάρηζην φξην πιεζπζκνχ είλαη 150.000 θαη ην κέγηζην 800.000.
Τξίηνλ, εθφζνλ ζε έλα θξάηνο-κέινο δελ ππάξρνπλ δηνηθεηηθέο κνλάδεο θαηάιιεινπ
κεγέζνπο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν δηνηθεηηθφ επίπεδν NUTS, απηφ δεκηνπξγείηαη κε
νκαδνπνίεζε θαηάιιεινπ αξηζκνχ πθηζηάκελσλ κηθξφηεξσλ ζπλνξεπνπζψλ δηνηθεηηθψλ
κνλάδσλ. Οη πξνθχπηνπζεο δηνηθεηηθέο κνλάδεο αλαθέξνληαη σο «κε δηνηθεηηθέο κνλάδεο».
Τα εθηειεζηηθά κέηξα ηεο Δπηηξνπήο ηίζεληαη ζε ηζρχ, σο πξνο ηε δηαβίβαζε ησλ ζηνηρείσλ,
ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ δεχηεξνπ έηνπο κεηά ηε ζέζπηζή ηνπο. Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη, απφ
ηε ζηηγκή πνπ ιακβάλεηαη ε απφθαζε γηα ηξνπνπνίεζε ησλ NUTS, κεζνιαβεί ρξνληθφ
δηάζηεκα ελφο ηνπιάρηζηνλ εκεξνινγηαθνχ έηνπο κέρξη λα αξρίζνπλ λα ιακβάλνληαη ππφςε
ηα λέα εδαθηθά ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ηεο ρψξαο.
Σε θάζε πεξίπησζε, ηφζν γηα ηε δηνηθεηηθή αλαδηνξγάλσζε ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο κε
θαζαξά αλαπηπμηαθά θίλεηξα, φζν θαη γηα ηελ πηζαλφηεηα δηεθδίθεζεο θαιχηεξσλ
δεκνζηνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ζην κέιινλ, ε Διιάδα ρξεηαδφηαλ κηα πνιχ ζνβαξή κειέηε
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πξνζδηνξηζκνχ ησλ λέσλ νξίσλ ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο θαη, βεβαίσο, ηε ζέζπηζε λνκηθνχ
πιαηζίνπ.
Έηζη, ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2005 ε Γεληθή Γξακκαηεία Δπελδχζεσλ θαη Αλάπηπμεο πξνρψξεζε
ζηελ αλάζεζε Δηδηθήο Δκπεηξνγλσκνζχλεο γηα ηνλ «επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ νξίσλ ησλ
πξνγξακκαηηθψλ πεξηθεξεηψλ ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 1059/2003» βάζεη
πνιχ ζπγθεθξηκέλσλ πξνδηαγξαθψλ θαη παξαδνηέσλ.
Σηε βάζε ηεο κειέηεο απηήο, ηεθκεξηψζεθε ε ζθνπηκφηεηα ηεο δηνηθεηηθήο αλαδηάξζξσζεο
ηεο ρψξαο ιακβάλνληαο ππφςε επηά παξακέηξνπο:
Πξψηνλ, νη λέεο Σηξαηεγηθέο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηε Σπλνρή θαη νη Καλνληζκνί
ηζρπξνπνηνχλ ηε ζπλππεπζπλφηεηα ΔΔ θαη θξαηψλ-κειψλ ζην ζηξαηεγηθφ επίπεδν θαη
«επαλεζληθνπνηνχλ» ηελ πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή ζην επίπεδν ηνπ ιεπηνκεξνχο ζρεδηαζκνχ
θαη ηεο εθαξκνγήο. Σπλεπψο, ζε κηα ξηδηθή αλαδηάξζξσζε ηνπ εζληθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο
πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο, ζα κπνξνχζε λα εληαρζεί θαη ε πεξηθεξεηαθή αλαδηάξζξσζε.
Γεχηεξνλ, νη ζεκεξηλέο πεξηθέξεηεο δελ δηαζέηνπλ επαξθέο κέγεζνο γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ
αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο. Τν πιήζνο ηνπο είλαη δπζαλάινγα κεγάιν κε κέζν νηθνλνκηθφ
κέγεζνο κηθξφηεξν απηνχ φρη κφλν ησλ θπξηφηεξσλ θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ-15, αιιά θαη ησλ
ρσξψλ ηεο δηεχξπλζεο. Σε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο, πιελ ηεο Αηηηθήο θαη, θαηά πεξίπησζε, ηεο
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, νη ηηκέο ησλ δεηθηψλ αληαγσληζηηθφηεηαο θαη θαηλνηνκίαο είλαη
εμαηξεηηθά ρακειέο.
Απφ ηελ επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ηεο Eurostat, θάλεθε φηη, ζε πιεζπζκηαθά ζπγθξίζηκεο
ρψξεο, ην πιήζνο ησλ πεξηθεξεηψλ θπκαίλεηαη απφ 7 έσο 11 θαη ζηηο ρψξεο ηεο δηεχξπλζεο
απφ 4 (Σινβαθία) έσο 16 (Πνισλία). Τν Αθαζάξηζην Πεξηθεξεηαθφ Πξντφλ ηεο κέζεο
ειιεληθήο πεξηθέξεηαο ήηαλ, θαηά κέζν φξν, κηθξφηεξν ηνπ αληίζηνηρνπ κηαο νπγγξηθήο ή
ζινβαθηθήο πεξηθέξεηαο, ην 1/3 κηαο ηζπαληθήο θαη ην 1/2 κηαο απζηξηαθήο, θηλιαλδηθήο ή
πνξηνγαιηθήο. Σηε κέζε ειιεληθή πεξηθέξεηα, ε επελδπηηθή πξνζπάζεηα, δειαδή ην ζχλνιν
ηνπ Αθαζάξηζηνπ Σρεκαηηζκνχ Παγίνπ Κεθαιαίνπ, ήηαλ ίζε κε ην 1/5 κηαο κέζεο ηηαιηθήο,
κηθξφηεξε απφ κηα κέζε πνισληθή θαη ιίγν πςειφηεξε απφ κηα κέζε ηζερηθή ή νπγγξηθή.
Τξίηνλ, ελψ ζηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2007-2013 επηβάιιεηαη ζηελή ζχλδεζε ηεο
πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο κε ηε Σηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο, νη ειιεληθέο πεξηθέξεηεο
ζηεξνχληαλ αλάινγεο εκπεηξίαο, ηθαλνηήησλ θαη κεραληζκψλ, δηφηη, ζηε δηάξθεηα ηξηψλ ΚΠΣ,
ε αλαπηπμηαθή πξνζπάζεηα επηθεληξψζεθε θπξίσο ζηηο ππνδνκέο, π.ρ. ζην Γ΄ ΚΠΣ. Τν
ζχλνιν ησλ παξεκβάζεσλ γηα ην παξαγσγηθφ πεξηβάιινλ απνξξνθνχζε ην 22% ηεο
Κνηλνηηθήο ζπλδξνκήο έλαληη 30,5% ζηελ Ιζπαλία θαη 48,5% ζηε λφηηα Ιηαιία, ε δε ζπκκεηνρή
ησλ ππνδνκψλ ήηαλ δπζαλάινγα πςειή. Η αδπλακία ησλ νηθνλνκηψλ ησλ ειιεληθψλ
πεξηθεξεηψλ λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ αληαγσληζηηθνχ δηεζλνχο πεξηβάιινληνο
είρε, άιισζηε, θαηαγξαθεί ζε φια ηα πξνγξακκαηηθά έγγξαθα ηνπ Γ΄ ΚΠΣ.
Τέηαξηνλ, ε πεξηθεξεηαθή δηάξζξσζε ηεο ρψξαο πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ην πεξηθεξεηαθφ
πξφβιεκα, ην νπνίν είλαη θαη’ αξράο πξφβιεκα ππεξζπγθέληξσζεο θαη θαηά δεχηεξν ιφγν
πξφβιεκα ζνβαξψλ ελδν-πεξηθεξεηαθψλ αληζνξξνπηψλ.
Πξάγκαηη, νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα ζπγθεληξψλνληαλ ζε δχν κφλν
πεξηθέξεηεο, ηελ Αηηηθή θαη, δεπηεξεπφλησο, ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία, ην δε θαηά θεθαιήλ
εηζφδεκα ήηαλ θαηψηεξν ηνπ κέζνπ εζληθνχ φξνπ παληνχ πιελ ηεο Αηηηθήο. Η Αθαζάξηζηε
Πξνζηηζέκελε Αμία παξαγφηαλ θαηά 50% ζηελ Αηηηθή θαη ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία ή θαηά
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80% ζε 7 απφ ηηο 13 πεξηθέξεηεο. Η Αηηηθή θαη ε Κεληξηθή Μαθεδνλία πξνζέιθπαλ ην 50%
ησλ ζπλνιηθψλ επελδχζεσλ θαη ηα 3/4 ησλ ηδξπφκελσλ λέσλ επηρεηξήζεσλ. Σε 12
πεξηθέξεηεο ην δεισζέλ θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα ήηαλ θαηψηεξν ηνπ κέζνπ εζληθνχ θαη ζε 9
πεξηθέξεηεο νη θαηά θεθαιήλ θαηαζέζεηο ήηαλ ρακειφηεξεο απφ ην 80% ηνπ κέζνπ εζληθνχ
φξνπ.
Δπίζεο, πιελ Αηηηθήο θαη Ννηίνπ Αηγαίνπ, ζην εζσηεξηθφ ησλ πεξηθεξεηψλ εληνπίζηεθαλ
κεγάιεο δηαθνξέο ζηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο κεηαμχ λνκψλ, αθφκε θαη λνκνί κε καθξνπξφζεζκε
κείσζε ηνπ ΑΔΠ. Γηα παξάδεηγκα, έλαο λνκφο ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο είρε
ηελ πεξίνδν 1996-2000 αξλεηηθφ εηήζην ξπζκφ κεηαβνιήο ΑΔΠ, ελψ δχν λνκνί ηεο ίδηαο
πεξηθέξεηαο είραλ ζεηηθφ ξπζκφ κεηαμχ 6 θαη 9%. Δπίζεο, ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία, δχν
λνκνί είραλ αξλεηηθφ ξπζκφ, ελψ νη ππφινηπνη πέληε είραλ ζεηηθφ. Αληίζηνηρεο αληζνξξνπίεο
εκθαλίδνληαλ κεηαμχ ρσξηθψλ ελνηήησλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ ίδηνπ ηνπ λνκνχ: πξσηεχνπζαπεξίκεηξνο, πεδηλέο-νξεηλέο πεξηνρέο, παξαζαιάζζηεο-εζσηεξηθέο δψλεο.
Πέκπηνλ, ε ζεκεξηλή δηάξζξσζε ησλ πεξηθεξεηψλ ζπκβάιιεη ζηελ εκθάληζε ζηαηηζηηθψλ
«παξαδφμσλ» κε ζεκαληηθέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. Τα ζηνηρεία ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ θαηά
πεξηθέξεηα, βάζεη ησλ νπνίσλ νξίδεηαη ε θαηά ζηφρν επηιεμηκφηεηά ηνπο, δελ αληαλαθινχλ ηηο
πξαγκαηηθέο αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο ή αδπλακίεο ηνπο, π.ρ., κε βάζε ην θαηά θεθαιήλ
Αθαζάξηζην Πεξηθεξεηαθφ Πξντφλ ζε Μνλάδεο Αγνξαζηηθήο Γχλακεο, Αηηηθή θαη Κεληξηθή
Μαθεδνλία θαηαηάζζνληαη ζηελ 3ε θαη 5ε ζέζε «αλάπηπμεο» αληηζηνίρσο, ελψ ε Σηεξεά
Διιάδα ζηε 2ε θαη ε Γπηηθή Μαθεδνλία ζηελ 4ε, κε επηπηψζεηο ζηελ επηιεμηκφηεηα ηνπο θαηά
ηε λέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν.
Έθηνλ, νπδέπνηε νη πεξηθέξεηεο άζθεζαλ νπζηαζηηθά ηηο πξνγξακκαηηθέο ηνπο αξκνδηφηεηεο.
Η πινπνίεζε ηνπ Γ΄ ΚΠΣ επέβαιε ηε δεκηνπξγία δηαθξηηήο δνκήο: νη ΔΥΓ δελ απνηεινχλ
νξγαληθφ ηκήκα ησλ πεξηθεξεηψλ, ηα Πεξηθεξεηαθά Σπκβνχιηα πεξηνξίδνληαη κφλν ζε
δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο, ελψ νη Γηεπζχλζεηο Σρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο πεξηνξίδνληαη ζε
ξφιν Τειηθνχ Γηθαηνχρνπ. Γειαδή, ιεηηνπξγεί κηα δηνίθεζε «δχν ηαρπηήησλ», κηα πην
ζχγρξνλε γηα ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα Πξνγξάκκαηα θαη κηα παιαηά θαη αλεπαξθήο γηα ηα
Δζληθά Πξνγξάκκαηα.
Έβδνκνλ, δελ πθίζηαηαη έλα «βέιηηζην» πξφηππν πεξηθεξεηαθήο δηάξζξσζεο. Σηα
πεξηζζφηεξα θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ, ε πεξηθεξεηνπνίεζε εκθαλίζηεθε σο κέζν ελίζρπζεο ηεο
πνιηηηθήο Σπλνρήο, ππφ δηάθνξνπο ηχπνπο, ζε ζχλδεζε κε ηηο εηδηθέο Κνηλνηηθέο απαηηήζεηο
θαη κε έληνλε ηάζε κεγέζπλζεο.
Λακβάλνληαο ππφςε ηηο παξακέηξνπο θαη ηα ζηνηρεία απηά νξίζηεθαλ επηά ζπγθεθξηκέλα
θξηηήξηα γηα κηα απνηειεζκαηηθή αλαδηάξζξσζε ησλ πεξηθεξεηψλ:
Πξψηνλ, ε δηνηθεηηθή δηάξζξσζε πξέπεη λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα κηα ζαθή δηάθξηζε
ησλ ιεηηνπξγηψλ ζρεδηαζκνχ, παξαθνινχζεζεο, αμηνιφγεζεο, ειέγρνπ θαη εθαξκνγήο ησλ
αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ. Η ζεκεξηλή δηάξζξσζε πξνέθπςε ζην ηέινο κηαο
καθξφρξνλεο δηαδηθαζίαο ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο, θαηά πεξηφδνπο, ίζρπζαλ ζηαηηζηηθέο
πεξηθέξεηεο, ρψξνη επζχλεο ρσξηθψλ ππνπξγείσλ π.ρ. Βνξείνπ Διιάδνο θαη Αηγαίνπ,
πεξηνρέο επζχλεο Γεληθψλ Γξακκαηέσλ ηεο δηθηαηνξίαο, πξνγξακκαηηθέο πεξηθέξεηεο
ππνπξγείνπ Σπληνληζκνχ κε ηηο Υπεξεζίεο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, πεξηνρέο εθαξκνγήο
ΜΟΠ, πεξηθέξεηεο λφκνπ 1622/86. Σε φιε απηή ηελ εμέιημε, πξπηάλεπζαλ ηζηνξηθά θαη
γεσγξαθηθά θξηηήξηα, νηθνλνκηθέο πξαθηηθέο θαη θνηλσληθνί, πνιηηηθνί θαη δηνηθεηηθνί
παξάγνληεο, φπσο ε αθηίλα επηξξνήο κεηξνπνιηηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ε εκβέιεηα ησλ
ηνπηθψλ αγνξψλ, ε δνκή ησλ ππεξεζηψλ ησλ θεληξηθψλ ππνπξγείσλ, νη αξκνδηφηεηεο ησλ
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λνκαξρηαθψλ ππεξεζηψλ, ε ηνπηθή ηαπηφηεηα, νη ηνπηθνί θαη πεξηθεξεηαθνί κεραληζκνί ηεο
θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θ.ιπ. Έηζη, δελ ζπληειέζηεθε, εθ ησλ πξνηέξσλ, πξνζδηνξηζκφο ηνπο
κε βάζε ηηο πξνγξακκαηηθέο αλάγθεο, ε δε ππνζηήξημε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο είλαη
κία κφλν απφ ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ απνθεληξψζεθαλ.
Γεχηεξνλ, ε πεξηθεξεηαθή αλαδηάξζξσζε πξέπεη λα αληηκεησπίδεη ηηο θχξηεο πξννπηηθέο ή
απεηιέο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πεξηθεξεηψλ, πξνο βνξξά ηηο ρψξεο ηεο λέαο θαη ηεο επφκελεο
δηεχξπλζεο αιιά θαη ηηο πξνβιεκαηηθέο δψλεο ησλ δπηηθψλ Βαιθαλίσλ, πξνο αλαηνιάο ηελ
Τνπξθία θαη ηηο κεζαλαηνιηθέο ρψξεο, πξνο λφην ηηο κεζαλαηνιηθέο ρψξεο, θαη πξνο δπζκάο
ηελ Ιηαιία, θαη λα είλαη ζπκβαηή κε ηα πθηζηάκελα θαη ζρεδηαδφκελα δη-επξσπατθά δίθηπα.
Γειαδή, λα κε δηαζπάηαη, θαηά ην δπλαηφλ, ε πεξηνρή επηξξνήο ελφο θαίξηνπ άμνλα πνπ
δηέξρεηαη απφ ειιεληθφ έδαθνο, ψζηε απηή λα θαζίζηαηαη επσθειήο γηα έλα ζχλνιν
πεξηθεξεηψλ κέζα απφ ηελ πξνζέιθπζε ζπλνδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, π.ρ. Δγλαηία Οδφο,
Ιφληα Οδφο, ΠΑΘΔ, ζαιάζζηνη άμνλεο κεηαθνξψλ.
Τξίηνλ, ην πιήζνο ησλ πεξηθεξεηψλ πξέπεη λα είλαη ηέηνην, ψζηε λα πξνθχπηνπλ ζεκαληηθέο
αληαγσληζηηθέο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο ρσξίο λα δεκηνπξγνχληαη δηνηθεηηθέο κνλάδεο
αληαγσληζηηθέο ησλ εζληθψλ. Τν κέγεζφο ηνπο πξέπεη λα δηεπθνιχλεη ηελ απνδνηηθφηεξε
αμηνπνίεζε πφξσλ θαη πξνζσπηθνχ, θαη λα είλαη ζπγθξίζηκν κε ησλ άιισλ γηα λα κελ
πξνθχςνπλ κεγάιεο δηαθνξέο.
Τέηαξηνλ, ε ράξαμε ησλ νξίσλ ησλ Πεξηθεξεηψλ δελ πξέπεη λα δηαηαξάζζεη ηε ζεκεξηλή
γεσγξαθηθή, νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ζπλέρεηα θαη ζπλάθεηα ή θάπνηεο
πθηζηάκελεο εμαηξεηηθά έληνλεο ηδηαηηεξφηεηεο, π.ρ. ήηαλ αλέθηθηε, αλ θαη εκθαληδφηαλ σο
ζθφπηκε, ε δηνηθεηηθή ζχλδεζε Ηπείξνπ θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ήηαλ δχζθνιε κία
αληίζηνηρε ζχλδεζε Πεινπνλλήζνπ θαη Κξήηεο.
Πέκπηνλ, δελ ήηαλ επθηαία κηα απφηνκε ξηδηθή αλαηξνπή ηεο απνθεληξσηηθήο δνκήο ηεο
ρψξαο, δεδνκέλνπ φηη ε πεξηθεξεηνπνίεζε ήηαλ έλα ζρεηηθά πξφζθαην επίηεπγκα ηεο
ειιεληθήο δηνίθεζεο. Δπίζεο, ε αλαδηάξζξσζε δελ πξέπεη λα ζίγεη ζεκεξηλά φξηα λνκψλ, γηα
λα απνθεπρζεί επξχηεξε δηνηθεηηθή αλαζηάησζε, π.ρ. κία λνκαξρηαθή απηνδηνίθεζε δελ
κπνξεί λα ππάγεηαη ζε κηα πεξηθέξεηα γηα εθηέιεζε έξγσλ (Τειηθφο Γηθαηνχρνο) θαη ζε κηα
άιιε γηα ηνλ αλαπηπμηαθφ πξνγξακκαηηζκφ (σο κνλάδα ζρεδηαζκνχ θαη παξαθνινχζεζεο).
Έθηνλ, θάζε πεξηθέξεηα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη έλα ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ θαη δηνηθεηηθφ
θέληξν, εη δπλαηφλ κεηξνπνιηηηθήο εκβέιεηαο, ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη θαιχηεξεο ζπλζήθεο
δηνίθεζεο ηεο αλάπηπμεο θαη νξγάλσζεο θαη ζηειέρσζεο ησλ ππεξεζηψλ. Τέηνηα θέληξα είλαη
ε Αζήλα, ε Θεζζαινλίθε, ε Πάηξα, ην Ηξάθιεην, ε Λάξηζα θ.ιπ. Η αλαδηάξζξσζε πξέπεη
επίζεο λα ιακβάλεη ππφςε ηε ζεκεξηλή θαη ηε ζρεδηαδφκελε δηαζεζηκφηεηα θνηλσληθψλ
ππνδνκψλ, γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζή ηνπο.
Έβδνκνλ, νη λέεο πεξηθεξεηαθέο νληφηεηεο πξέπεη λα θαιχπηνπλ νηθνλνκηθά ζχλνια κε θαηά
κέζν φξν ηθαλνπνηεηηθφηεξνπο δείθηεο απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ησλ ζεκεξηλψλ πεξηθεξεηψλ.
Τν δεηνχκελν είλαη ε δηακφξθσζε ηζρπξψλ απφιπησλ κεγεζψλ θαη ε πεξαηηέξσ κείσζε ησλ
δηα-πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ.
Δθαξκφδνληαο ηα θξηηήξηα απηά, πξνέθπςε σο θαηαιιειφηεξν ην ζρήκα πεξηθεξεηαθήο
δηάξζξσζεο, θαηά ην νπνίν «ζπλελψλνληαη» αλά ηξεηο νη πθηζηάκελεο πεξηθέξεηεο θαη
δεκηνπξγνχληαη Γηεπξπκέλεο/Μείδνλεο Πεξηθέξεηεο, σο εμήο:
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Σηε Βφξεηα Διιάδα: ε Αλαηνιηθή Μαθεδνλία-Θξάθε, ε Κεληξηθή Μαθεδνλία θαη ε Γπηηθή
Μαθεδνλία, σο «βνξεην-ειιαδηθφ ηφμν» σο πξνο ηηο ρψξεο ηεο επφκελεο δηεχξπλζεο ηεο ΔΔ
θαη σο δψλε επηξξνήο ηεο Δγλαηίαο νδνχ, κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε.
Σηε Γπηηθή Διιάδα: ηα Ιφληα λεζηά, ε Γπηηθή Διιάδα θαη ε Πεινπφλλεζνο, σο «δπηηθνειιαδηθφ ηφμν» κε εγγχηεηα ζηα «παιαηά» θξάηε-κέιε θαη σο δψλε επηξξνήο ηεο Ιφληαο νδνχ,
κε έδξα ηελ Πάηξα,
Σηελ Αλαηνιηθή Διιάδα: ην Βφξεην Αηγαίν, ην Νφηην Αηγαίν θαη ε Κξήηε, σο «λνηην-αλαηνιηθφ
ειιαδηθφ ηφμν» σο πξνο ηηο ρψξεο ηεο Αζίαο θαη Αθξηθήο θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ησλ πξνθιήζεσλ απφ ελδερφκελε έληαμε ηεο Τνπξθίαο ζηελ ΔΔ, κε έδξα ηνλ Πεηξαηά.
Σηελ Κεληξηθή Διιάδα: ε Θεζζαιία, ε Ήπεηξνο, ε Σηεξεά Διιάδα, σο «θεληξηθφο θνξκφο»
ηεο ρψξαο, κε έδξα ηε Λάξηζα.
Σηελ Αηηηθή, φιε ε πεξηθέξεηα κε έδξα ηελ Αζήλα.
Με βάζε ηελ αλαδηάξζξσζε απηή επηηπγράλνληαλ ηέζζεξηο βαζηθνί ζηφρνη :
Πξψηνλ, ε δηακφξθσζε πεξηθεξεηψλ κε νινθιεξσκέλν αλαπηπμηαθφ πξνθίι, κε ζεκαληηθή
κεηαπνηεηηθή δξαζηεξηφηεηα, θαζψο επίζεο θαη έλα ηζρπξφ θέληξν παξνρήο ππεξεζηψλ
πςειήο ζηάζκεο, νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο, δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο, θ.ιπ.
Γεχηεξνλ, έλα επαξθέο κέγεζνο γηα λα αζθεί ε πεξηθέξεηα ζπγθξίζηκεο δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο
νκφινγεο επξσπατθέο πεξηθέξεηεο ψζηε λα κπνξεί ζην κέιινλ λα δηαζέηεη επαξθέο
ζηειερηαθφ δπλακηθφ ζε πνιηηηθφ, δηνηθεηηθφ, νηθνλνκηθφ πεδίν, γηα λα δεκηνπξγεί ηζφηηκεο θαη
επσθειείο ζπλεξγαζίεο ζηνλ επξσπατθφ ρψξν.
Τξίηνλ, πξνζαξκνγή ησλ νξηδφληησλ θαη θαηαθφξπθσλ ζρέζεσλ ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο
απηνδηνίθεζεο ζηηο λέεο δνκέο ιακβάλνληαο ππφςε ηα θξηηήξηα ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο
αλαινγηθφηεηαο. Η θαηεχζπλζε απηή ζπλάδεη θαη κε ηηο επξσπατθέο αληηιήςεηο γηα ηελ
πξνψζεζε λέσλ αξρψλ δηαθπβεξλεζηκφηεηαο ιακβάλνληαο επίζεο ππφςε θαη ην θξηηήξην
ηεο απινχζηεπζεο.
Τέηαξηνλ, ν αλαπηπμηαθφο πξνγξακκαηηζκφο ηεο πεξηθέξεηαο είλαη ν άμνλαο γχξσ απφ ηνλ
νπνίν δνκνχληαη νη αξκνδηφηεηέο ηεο. Έηζη, νη Μείδνλεο Πεξηθέξεηεο ζα νξίδνληαλ σο
Σηαηηζηηθέο Μνλάδεο NUTS ΙΙ ηεο Διιάδαο θαη ζα ζπγθέληξσλαλ φιεο ηηο πξνγξακκαηηθέο θαη
δηαρεηξηζηηθέο αξκνδηφηεηεο ζρεηηθά κε ηηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηεο επελδχζεηο,
αιιά θαη ηηο εζληθέο, αλαιακβάλνληαο θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ηηο απνθεληξσκέλεο ιεηηνπξγίεο
πνπ αθνξνχλ ζηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή, ηελ παξαθνινχζεζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ
αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο αλάπηπμεο, εληφο ηεο ρσξηθήο ηνπο αξκνδηφηεηαο, ζην
πιαίζην ηνπ δεκνθξαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ησλ Καλνληζκψλ ησλ Γηαξζξσηηθψλ Τακείσλ
ηεο ΔΔ, ηνπ ΔΣΠΑ θαη ηνπ ΠΓΔ. Θα απνηεινχζαλ δε ηηο πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο επηπέδνπ 2
γηα ηελ θαηαλνκή ησλ Κνηλνηηθψλ πφξσλ.
Οη πθηζηάκελεο 13 πεξηθέξεηεο ηνπ λφκνπ 1622 ζα νξίδνληαλ σο Σηαηηζηηθέο Μνλάδεο NUTS
ΙΙΙ θαη ζα παξέκελαλ σο πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο ζε θαηψηεξν επίπεδν, δηαηεξψληαο, πιελ
εθείλσλ πνπ ζα κεηαθέξνληαλ ζηηο Μείδνλεο Πεξηθέξεηεο, φιεο ηνπο ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε έξγσλ θαη παξεκβάζεσλ θαζψο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ
Πεξηθεξεηαθνχ Σπκβνπιίνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ πξνο ηνπο
θεληξηθνχο δεκφζηνπο θνξείο γηα έξγα θαη κέηξα πνιηηηθήο εζληθήο ζεκαζίαο πνπ αθνξνχλ
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ηελ πεξηθέξεηα, ζηε γλσκνδφηεζε γηα εηδηθά αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα εζληθψλ θνξέσλ,
ζηε δηακφξθσζε πιαηζίσλ γηα θαηάξηηζε λνκαξρηαθψλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ θ.ιπ.
Η δηάξζξσζε απηή εμαζθάιηδε αληαγσληζηηθφηεξεο πεξηθεξεηαθέο νηθνλνκίεο κε ζχλδεζή
ηνπο κε ηνπο θχξηνπο άμνλεο ησλ Γηεπξσπατθψλ Γηθηχσλ, ηζρπξφηεξεο θαη επαξθέζηεξα
ζηειερσκέλεο δνκέο κε κεηξνπνιηηηθφ θέληξν επξσπατθήο ή εζληθήο εκβέιεηαο, κηθξφηεξν
πιήζνο πεξηθεξεηψλ ζε ζρέζε κε ην ζεκεξηλφ, ζπγθξίζηκα εδαθηθά-πιεζπζκηαθά-νηθνλνκηθά
κεγέζε, ίδην αξηζκφ ζεκεξηλψλ πεξηθεξεηψλ αλά Μείδνλα Πεξηθέξεηα, αιιά θαη κεγάιε
εμνηθνλφκεζε αλζξψπηλσλ θαη ιεηηνπξγηθψλ πφξσλ.
Έηζη, νη Μείδνλεο Πεξηθέξεηεο ζα είραλ νινθιεξσκέλν αλαπηπμηαθφ πξνθίι θαη ζα
απνηεινχζαλ έλα ηζρπξφ θέληξν παξνρήο, νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη δηνηθεηηθψλ,
ππεξεζηψλ πςειήο ζηάζκεο. Θα είραλ επίζεο επαξθέο κέγεζνο ψζηε λα αζθνχλ ζπγθξίζηκεο
δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νκφινγεο επξσπατθέο πεξηθέξεηεο, δεκηνπξγψληαο ηζφηηκεο θαη
επσθειείο ζπλεξγαζίεο ζηνλ επξσπατθφ ρψξν.
Τν φιν εγρείξεκα ήηαλ ζε απφιπηε αξκνλία κε ηηο ζχγρξνλεο επξσπατθέο αληηιήςεηο γηα ηελ
πξνψζεζε λέσλ αξρψλ δηαθπβέξλεζεο. Ήηαλ φκσο θαη ηδηαίηεξα δχζθνιν δηφηη πξνυπέζεηε
κηα πνιχ ηζρπξή πξνζπάζεηα γηα ελνπνίεζε δνκψλ θαη πξνζσπηθνχ θαη πξνκήλπε ηεξάζηηεο
πνιηηηθέο δπζθνιίεο σο πξνο ηε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ πξνο ηηο Μείδνλεο Πεξηθέξεηεο,
ηφζν απφ ην θέληξν, φζν θαη απφ ηηο ζεκεξηλέο πεξηθέξεηεο.
Με βάζε ηε κειέηε ησλ Μεηδφλσλ Πεξηθεξεηψλ, θαηαξηίζηεθε λνκνζρέδην (είλαη ζηε δηάζεζε
νπνηνπδήπνηε ην δεηήζεη απφ ηνλ Τνκέα Πνιηηηθήο Δπζχλεο Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο ηεο ΝΓ)
θαη ζρεδηάζηεθαλ ηα πέληε λέα Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΣΠΑ. Οη
Μείδνλεο Πεξηθέξεηεο κεηνλνκάζηεθαλ ζε Φσξηθέο Δλφηεηεο, νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε
θαη ζην πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο» γηα ηηο απνθεληξσκέλεο θξαηηθέο δηνηθήζεηο.
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