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Το όπαμα μιαρ ανάπηςξηρ πος να αγγίζει κάθε πολίηη. 

 

Οι θέζειρ μαρ    

 

Πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή γηα ηε Νέα Γεκνθξαηία ζεκαίλεη ζρεδηαζκφο, ζπληνληζκφο θαη 

εθαξκνγή ησλ ηνκεαθψλ θαη νξηδφληησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ κε βάζε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά θάζε Πεξηθέξεηαο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδνληαη  ζε φινπο ηνπο 

Έιιελεο, απφ ηνπο ζπρλά ηαιαηπσξεκέλνπο θαηνίθνπο ησλ πφιεσλ, σο ηνπο λεζηψηεο 

καο, νη ίδηεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο αιιά θαη νη ίδηεο επθαηξίεο επεκεξίαο.  

 

Δίλαη αιήζεηα φηη ηα ηζρπξά πιενλεθηήκαηα ηεο ρψξαο καο δελ δηθαηνινγνχλ ηηο 

αληζφηεηεο πνπ θαηαγξάθνληαη εληφο θαη κεηαμχ ησλ Πεξηθεξεηψλ, νχηε θαη ηελ 

απφθιηζή ηνπο απφ ηνλ Δπξσπατθφ κέζν φξν.  

 

Ο ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ λαπηηιίαο, ηνπξηζκνχ, πνιηηηζκνχ, πγείαο θαη ν 

ρξεκαηνπηζησηηθφο, κπνξνχλ λα ηξνθνδνηήζνπλ ηζρπξφηεξα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, 

ην ίδην θαη νη ηνκείο ηειεπηθνηλσληψλ, κεηαθνξψλ θαη ελέξγεηαο, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε 

ψξηκν ζηάδην αλάπηπμεο. Τν δε πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

ζηνλ ηνκέα ηεο ΔΤΑ θαη ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο, κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ αχμεζε 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Η αμηνπνίεζε ηνπ 

θπζηθνχ πινχηνπ κε έκθαζε ζηνπο πδξνγνλάλζξαθεο, κπνξεί λα κεηψζεη ηελ ελεξγεηαθή 

εμάξηεζε θαη λα δεκηνπξγήζεη απαζρφιεζε θαη εηζφδεκα, ελψ ε γεσγξαθηθή καο ζέζε 

κπνξεί λα πξνζθέξεη κεγαιχηεξεο επθαηξίεο αλάπηπμεο ηνπ εκπνξίνπ θαη παξαγσγήο 

πνηνηηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Η επηζεηηθή νινθιήξσζε ηνπ κεγάισλ έξγσλ, κπνξεί 

λα ζηεξίμεη ηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ θαη λα δψζεη αμία ζηηο ππνδνκέο πνπ έρνπλ ήδε 

πινπνηεζεί ζηελ Πεξηθέξεηα, ε δε ήπηα νηθηζηηθή αλάπηπμε θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ 

παξάθηηνπ θαη νξεηλνχ πεξηβάιινληνο κπνξνχλ ηεο δψζνπλ πλνή. 

 

Όκσο ε θξίζε θαη ε βαζηά χθεζε, αλέηξεςαλ πνιιέο απφ ηηο πξνυπνζέζεηο αμηνπνίεζεο 

ησλ πιενλεθηεκάησλ απηψλ, ελψ έζεζαλ ζην πεξηζψξην κεγάιν αξηζκφ ζπκπνιηηψλ καο, 

δπζαλάινγν κε ηηο αληνρέο ηνπ Διιεληθνχ θνηλσληθνχ ηζηνχ.  

 

Με έλα λέν φξακα «έμππλεο» αλάπηπμεο (επελδπηηθφ, φρη θαηαλαισηηθφ), πνπ ζα αγγίδεη 

θάζε πνιίηε θαη ζα εκπλέεη κηα λέα «εηαηξηθή ζρέζε» Κξάηνπο – Πεξηθέξεηαο – 

Οηθνλνκίαο – Κνηλσλίαο, κε δηαθνξεηηθέο λννηξνπίεο θαη ινγηθέο, κπνξνχκε λα 

κεηαηξέςνπκε ηα πιενλεθηήκαηα ζε πξαγκαηηθή επεκεξία γηα φινπο, λα επηηχρνπκε 

αλαζηξνθή ηνπ επελδπηηθνχ θιίκαηνο θαη λα θαηαξγήζνπκε ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο 

αληζφηεηεο.  

 

Χξεηάδεηαη γη’ απηφ κηα λέα καθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή πην δίθαηεο, πην απνδνηηθήο, πην 

απνηειεζκαηηθήο θαη πεξηβαιινληηθά αζθαιέζηεξεο αμηνπνίεζεο ησλ πιενλεθηεκάησλ, 

κε ηεξαξρεκέλε εμεηδίθεπζε ζε ρσξηθφ επίπεδν (πξνζαξκνγή ησλ «απφ θάησ πξνο ηα 

άλσ αλαγθψλ» κε  ηνπο «απφ ηα άλσ πξνο ηα θάησ» ζηφρνπο), ζε ζπλάθεηα κε ηε 
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δπλακηθή θαη ηηο επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε θάζε Πεξηθέξεηα, ζε αξκνλία κε ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο πνπ ηίζεληαη ζηελ Δ.Δ.. θαη κε ζχγρξνλεο, θαηλνηφκεο, κεζφδνπο 

πινπνίεζεο.  

 

Δπεηδή δε ην ζχλνιν ησλ επηκέξνπο πνιηηηθψλ ηεο Δ.Δ. έρνπλ αλακθηζβήηεηε ρσξηθή 

επίπησζε, πηζηεχνπκε ζηελ αλάγθε λα εληζρπζεί αθφκε πεξηζζφηεξν ε κεηαμχ ηνπο 

ζπλέξγηα θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

απνδνηηθφηεηά ηνπο.  

 

Σην πιαίζην απηφ, δίλνπκε έκθαζε ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν πνπ αληηκεησπίδεη ήδε νμπκέλα 

πξνβιήκαηα ζηα νπνία πξνζηίζεληαη θαη εθείλα πνπ άπηνληαη ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηνλ 

αζηηθφ ρψξν. Η ζρέζε απηή είλαη πξνθαλέο φηη δελ ζα πξέπεη λα αθήλεηαη λα 

δηακνξθσζεί ρσξίο ηελ αλαγθαία αλαπηπμηαθή παξέκβαζε. Άιισζηε, ε έκθαζε ζηελ 

ηνπηθά ζηνρεπκέλε αλάπηπμε έλαληη ησλ «ρσξηθά ηπθιψλ» ηνκεαθψλ – νξηδφληησλ 

επηινγψλ θεξδίδεη ζηαδηαθά έδαθνο ζηηο πξνηάζεηο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο δηεζλψλ 

νξγαληζκψλ. Σην πιαίζην απηφ πηζηεχνπκε φηη γηα ηε ράξαμε θαη ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ 

πνιηηηθψλ πνπ έρνπλ ρσξηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ αληίθηππν - θαη δχζθνια βξίζθεη θαλείο 

εμαηξέζεηο - ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη παξαθάησ ζπγθεθξηκέλνη θαλφλεο ζρεδηαζκνχ, 

παξαθνινχζεζεο θαη δηαβνχιεπζεο : αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζην ρψξν 

εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ, αλάιπζε ησλ αλακελφκελσλ επηπηψζεσλ απφ ηελ εθαξκνγή 

ηνπο, αλάιπζε ησλ αλαγθαίσλ ζπλεξγηψλ θαη ζπκπιεξσκαηηθνηήησλ κεηαμχ ησλ 

πνιηηηθψλ, δηαξθήο παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο πξνθεηκέλνπ λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη έγθαηξα νη ελδερφκελεο αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο ζην ζρεδηαζκφ θαη 

βεβαίσο αλνηρηή δηαβνχιεπζε ζε φια ηα επίπεδα δηαθπβέξλεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ θαη ησλ θνξέσλ ηνπο.  

 

Παξάιιεια, πξνηεξαηφηεηα καο είλαη ε απφθηεζε εμεηδηθεπκέλεο ηαπηφηεηαο γηα θάζε 

Διιεληθή Πεξηθέξεηα, κε βάζε ηηο αλάγθεο θαη ηηο θξπκκέλεο επθαηξίεο γηα αλάπηπμε πνπ 

ππάξρνπλ ζε θάζε κηα απφ απηέο.  

 

Με ηε ρσξηθή εμεηδίθεπζε ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο, ζηνρεχνπκε ζε κηα λέα ζρέζε πφιεο-

ππαίζξνπ, ζηελ εμαζθάιηζε ηεο ηζφηεηαο πξφζβαζεο ζηηο ππνδνκέο θαη ζηε γλψζε, 

θαζψο θαη ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη νξζνινγηθή δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ηεο θπζηθήο 

θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θάζε Διιεληθήο Πεξηθέξεηαο.  

 

Έηζη, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε βηψζηκε αζηηθή αλάπηπμε, ηελ αλάπηπμε ησλ 

νξεηλψλ, ησλ λεζησηηθψλ, ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ θαη ησλ πεξηνρψλ πνπ ζπλδένληαη κε 

ηελ αιηεία θαη ηε δηαζπλνξηαθή, δηαθξαηηθή θαη δηαπεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία, είλαη ε 

πξνζαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρψξνπ (κεηξνπνιηηηθά 

θέληξα θαη κεζαίνπ κεγέζνπο πφιεηο, νξεηλέο πεξηνρέο, λεζησηηθά ζπκπιέγκαηα, 

αγξνηηθέο πεξηνρέο ή πεξηνρέο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αιηεία).  

 

Δηδηθά γηα ηηο λεζησηηθέο Πεξηθέξεηεο, ζηνρεχζνπκε ζηε δεκηνπξγία ελφο πξνηχπνπ 

πνιπαπαζρφιεζεο κέζσ ηεο δηαζχλδεζεο ησλ δηαθφξσλ ηνκέσλ κεηαμχ ηνπο φπσο: 
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ηνπξηζκφο, ν πξσηνγελήο ηνκέαο, ν πνιηηηζκφο ζε ζπλδπαζκφ κε δπλακηθέο παξεκβάζεηο 

βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο.  

 

Παξάιιεια, ζηνρεχνπκε ζηε κεηαηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο καο ζε ηζρπξά 

θέληξα παξνρήο, νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη δηνηθεηηθψλ, ππεξεζηψλ πςεινχ επηπέδνπ.  

 

Γηα ην ιφγν απηφ δίλνπκε έκθαζε ζηε ράξαμε εμεηδηθεπκέλσλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηηο 

πεξηνρέο εθείλεο πνπ ήδε δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο, κέζσ ηεο πνιηηηθήο 

«πφισλ έιμεο ηεο αλάπηπμεο» (ΔΣ13) ψζηε λα ππνθηλεζεί θαη λα ζηεξηρζεί δπλακηθά ε 

ελδνγελήο αλάπηπμε θαη λα δηαρπζνχλ ζπληνκφηεξα ηα απνηειέζκαηά ηεο ζε φιε ηελ 

Πεξηθέξεηα.  

 

Ωο Κπβέξλεζε άιισζηε, εθπνλήζακε εμεηδηθεπκέλε κειέηε (ΔΣ14) γηα ηελ ηζρπξνπνίεζε 

ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ηελ πξνεηνηκαζία αμηφπηζησλ κεραληζκψλ ππνζηήξημήο ηνπο (ΔΣ 

15), αλαδεηθλχνληαο έηζη ηελ πξνρεηξφηεηα κε ηελ νπνία ζρεδηάζηεθε ην Πξφγξακκα 

«Καιιηθξάηεο» αιιά θαη ηελ επηπνιαηφηεηα κε ηελ νπνία ιακβάλνληαη θξίζηκεο πνιηηηθέο 

απνθάζεηο απφ ηε ζεκεξηλή Κπβέξλεζε. 

 

Σην αλσηέξσ πιαίζην, πξψηε καο πξνηεξαηφηεηα είλαη ε θαηαγξαθή ησλ ζεζκηθψλ, 

ηερληθψλ θαη θπζηθψλ ππνδνκψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο ζε θάζε Πεξηθέξεηα γηα ηελ 

ηζφξξνπε αλάπηπμε θαη ε θαηάξηηζε πεξηθεξεηαθψλ ζηξαηεγηθψλ «έμππλεο» εηδίθεπζεο 

κε βάζε ηε δηαθνξνπνίεζε θάζε Πεξηθέξεηαο θαζψο θαη ν ζρεδηαζκφο ελφο εηδηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ππνδνκψλ εθείλσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπο, κέζσ λέσλ εξγαιείσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο.  

 

Γηα λα επηηεπρζνχλ φκσο νπζηαζηηθά θαη κεηξήζηκα απνηειέζκαηα γηα ηνπο Έιιελεο 

πνιίηεο, εθηφο απφ ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πεξηθεξεηαθή ηνπ εμεηδίθεπζε, 

απαηηνχληαη θαη ζεζκηθέο δηαζθαιίζεηο, αλάινγεο κε εθείλεο πνπ έρνπλ θαηαθηήζεη θαη 

απνιακβάλνπλ νη πην αλεπηπγκέλεο Πεξηθέξεηεο ηεο Δπξψπεο. Άιισζηε, ζην πιαίζην ηνπ 

δηεπξπλφκελνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ, πνιιέο Πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο αξρέο αιιά 

θαη κεηξνπνιηηηθά αζηηθά θέληξα έρνληαο απνθηήζεη ηηο δηαζθαιίζεηο απηέο, ήδε 

ζπλεηζθέξνπλ ζην γεληθφ ζηφρν ηεο ρψξαο ζηελ νπνία αλήθνπλ, αμηνπνηψληαο κε ηνλ 

θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ γεσγξαθηθνχ ηνπο ρψξνπ.  

 

Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα θαηαξηίζνπκε εηδηθφ Νφκν – Πιαίζην. Γηαηί πηζηεχνπκε πσο κφλν κία 

ηζρπξή πεξηθεξεηαθή νξγάλσζε κπνξεί λα έρεη επρεξέζηεξε ζπκκεηνρή ζηε δηεζλή 

αληαγσληζηηθή νηθνλνκία. Καη γηα λα είλαη ηζρπξή κηα πεξηθέξεηα ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη θαη 

επαξθείο κεραληζκνχο ππνζηήξημεο θαη πινπνίεζεο αιιά θαη θαηάιιειεο ζεζκηθέο 

δηαζθαιίζεηο. Γπζηπρψο φκσο, ε Κπβέξλεζε ηνπ ΠΑΣΟΚ επέιεμε λα αθπξψζεη νξηζκέλεο 

απφ ηηο πην βαζηθέο δηαζθαιίζεηο πνπ ε ΝΓ είρε πξνεηνηκάζεη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, 

φπσο ε ππνζηήξημε ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο θαη ε βειηίσζε 

ηεο επάξθεηαο ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθαξκνγή ηεο. Η ΝΓ ζα επαλαθέξεη 

ζπζηεκαηηθά ην ζέκα απηφ κε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο πξνζαξκνζκέλεο ζηε ζεκεξηλή 

δηνηθεηηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο ρψξαο καο. 

 

http://www.moussouroulis.gr/13.pdf
http://www.moussouroulis.gr/14.pdf
http://www.moussouroulis.gr/15.pdf
http://www.moussouroulis.gr/15.pdf
http://www.moussouroulis.gr/DATA/pressrel/23.10.09%20-%20aop.pdf
http://www.moussouroulis.gr/DATA/pressrel/2009.12.11.pdf
http://www.moussouroulis.gr/DATA/pressrel/2009.12.11.pdf


  

Τομέας Πολιτικής Εσθύνης Περιφερειακής Πολιτικής                                                           4/9 

Παξάιιεια, πηζηεχνπκε ζηελ αλάγθε απνηειεζκαηηθφηεξεο ζηήξημεο ησλ ηδησηηθψλ 

επελδχζεσλ ζηελ Πεξηθέξεηα αιιά θαη εμεηδηθεπκέλεο πξνζέγγηζεο φζνλ αθνξά ζηα 

θίλεηξα, θνξνινγηθά θαη κε. Γη’ απηφ άιισζηε, είρακε θαηαξηίζεη θαη εθαξκφζεη έλα πνιχ 

ειθπζηηθφ Δπελδπηηθφ Νφκν (Ν.3299/04) κε βάζε ηνλ νπνίν αμηνπνηήζεθε ζεκαληηθά ην 

αλαπηπμηαθφ δπλακηθφ φισλ ησλ Διιεληθψλ Πεξηθεξεηψλ, παξέρνληαο εμεηδηθεπκέλα 

θίλεηξα αλάινγα κε ηε γεσγξαθηθή θαη ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζε επίπεδν 

Ννκνχ - πεξηνρήο. Η Κπβέξλεζε ηνπ ΠΑΣΟΚ αληί λα βειηηψζεη ηνλ Δπελδπηηθφ Νφκν 

απηφ, ηνλ αλέζηεηιε επί 12 θαη πιένλ κήλεο θαη, ηειηθά, ηνλ αληηθαηέζηεζε κε έλα λέν θαη 

πνιχ ιηγφηεξν θηιφδνμν, ν νπνίνο δελ ιακβάλεη θαζφινπ ππφςε ηελ Πεξηθεξεηαθή 

δηάζηαζε ηεο αλάπηπμεο. 

 

Αλαγλσξίδνπκε, σζηφζν, φηη παξά ηελ ρνξήγεζε ησλ εμεηδηθεπκέλσλ απηψλ θηλήηξσλ, 

θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ Δπελδπηηθνχ Νφκνπ, δηαπηζηψζεθε φηη 

νξηζκέλνη Ννκνί, γηα δηάθνξνπο ιφγνπο πνπ ζπλδένληαη κε φια ηα αλσηέξσ δεηήκαηα, 

παξνπζίαζαλ ζεκαληηθά πςειφηεξε πξνζέιθπζε επελδχζεσλ έλαληη ησλ άιισλ λνκψλ 

ηεο ίδηαο Πεξηθέξεηάο: πρ ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο, ν λνκφο Ηξαθιείνπ (10,59%) έλαληη 

ηνπ λνκνχ Χαλίσλ (2,40%), ζηελ Πεξηθέξεηα Ηπείξνπ, ν λνκφο Ισαλλίλσλ (4,83%) 

έλαληη ηνπ λνκνχ Θεζπξσηίαο (0,77%), ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο ν λνκφο 

Αραΐαο (4,71%) έλαληη ηνπ λνκνχ Ηιείαο (1,97%), ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ ν 

λνκφο Μεζζελίαο (7,78%) έλαληη ηνπ λνκνχ Αξγνιίδαο (1,16% θφζηνπο), ζηελ 

Πεξηθέξεηα Σηεξεάο Διιάδαο ν λνκφο Βνησηίαο (2,67%) έλαληη ηνπ λνκνχ Δπξπηαλίαο 

(0,12%). Πάλησο, ε θιαδηθή αλάιπζε επηβεβαίσζε ην δπλακηζκφ πνπ παξνπζηάδεηαη ζε 

θιαδηθφ επίπεδν. Σπγθεθξηκέλα : ν ηνπξηζκφο θαηέιαβε ηελ πξψηε ζέζε σο πξνο ην 

χςνο ησλ επελδχζεσλ (41,04%) θαη ηε δεχηεξε σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ αηηεκάησλ 

(26,58%), θπξίαξρε δε ζέζε είραλ νη επελδχζεηο εθζπγρξνληζκνχ μελνδνρεηαθψλ 

κνλάδσλ. Ο δεπηεξνγελήο ηνκέαο θαηέιαβε ηε δεχηεξε ζέζε (40,75% επί ηνπ χςνπο 

ησλ επελδχζεσλ θαη 56,45% επί ηνπ αξηζκνχ ησλ αηηεκάησλ) κε θπξίαξρν ηνλ θιάδν 

Τξνθίκσλ θαη Πνηψλ, ελψ νη ππεξεζίεο θαηέιαβαλ ηελ ηξίηε ζέζε (15,70% επί ηνπ 

χςνπο ησλ επελδχζεσλ θαη 11,21% επί ηνπ αξηζκνχ ησλ αηηεκάησλ, κε ηηο επελδχζεηο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο λα θπξηαξρνχλ. 

 

Σπλνςίδνληαο, πηζηεχνπκε φηη ε αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο : (α) πξέπεη λα δηαζέηεη 

ζπγθξνηεκέλε «απφ πάλσ πξνο ηα θάησ ζηξαηεγηθή» κε «απφ θάησ πξνο ηα πάλσ» 

πεξηθεξεηαθή εμεηδίθεπζε θαη λα κελ πεξηνξίδεηαη ζηελ εμεηδίθεπζε ησλ εζληθψλ 

ηδηαηηεξνηήησλ, (β) λα ζέηεη δηαπγείο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο, ζεκαηηθέο (ηνκεαθέο) θαη 

ρσξηθέο πξνηεξαηφηεηεο, (γ) λα δηνηθείηαη επηηειηθά, (δ) λα θηλεηνπνηεί ησλ ηδησηηθφ ηνκέα 

θαηάιιεια πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε αλαγθαία κφριεπζε θαη (δ) λα πινπνηείηαη 

απνηειεζκαηηθά κε ζπληνληζκφ θαη ζπλέξγεηα φισλ ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ.  Πηζηεχνπκε 

ηέινο, ζηελ αλάγθε ξηδηθήο κεηαξξχζκηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε έγθαηξε ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ αιιά θαη ε 

ζπλέξγεηα Κνηλνηηθψλ θαη ακηγψο εζληθψλ πφξσλ. 

 

Σην σο άλσ πιαίζην νθείινπκε : Να αλαδεηθλχνπκε ηα πξνβιήκαηα ελεκεξψλνληαο ηνλ 

πνιίηε θαη λα ηα επηιχνπκε ρσξίο λα ππνινγίδνπκε πνιηηηθφ θφζηνο. Να επηιέγνπκε 

ζηειέρε κε δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα, ηερλνθξαηηθή θαηάξηηζε, επαγγεικαηηθή θαηαμίσζε, 

http://www.moussouroulis.gr/DT_Anaptyxiakos.pdf
http://www.moussouroulis.gr/DT_Anaptyxiakos.pdf
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ζχγρξνλε αληίιεςε πεξί ηεο αλάπηπμεο κε βάζε ηα δηεζλή δεδνκέλα θαη, βεβαίσο, κε 

ερέγγπα ρξεζηήο δηαρείξηζεο ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο. Να ζπλεξγαδφκαζηε κε φινπο ηνπο 

θνξείο θαη λα ηνπο ππνζηεξίδνπκε. Να θαηαλννχκε ηηο δπζθνιίεο ηνπ θάζε επηπέδνπ θαη 

ην ξφιν πνπ έρεη ν θαζέλαο ζην ζχζηεκα. Να ειέγρνπκε γηα λα κελ επαλαιακβάλνληαη 

ιάζε αιιά θαη γηα λα ηα πξνιακβάλνπκε. Να δηαζθαιίδνπκε φηη νη πφξνη επελδχνληαη 

ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο, ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ, ηεο νηθνλνκίαο, ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο. Σην δε εμσηεξηθφ, νθείινπκε λα δίλνπκε 

κία εληαία εηθφλα αμηνπηζηίαο, ζπκβάιινληαο κε ηνπο ρεηξηζκνχο καο ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

θχξνπο ηεο ρψξαο αιιά θαη ζηε βειηίσζε ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο καο ηθαλφηεηαο ζε θάζε 

ζέκα.  

 

Σε επξσπατθφ ινηπφλ επίπεδν, παξαθνινπζνχκε φιεο ηηο πξσηνβνπιίεο ησλ ζεζκηθψλ 

νξγάλσλ ηεο Δ.Δ. θαη ησλ Κπβεξλήζεσλ κε βάζε ηηο νπνίεο εμειίζζεηαη θαη εκπινπηίδεηαη 

ε Δπξσπατθή Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή θαη ζπκκεηέρνπκε ζηηο δηεξγαζίεο ζρεηηθά κε ηε 

δηακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ πνιηηηθψλ ηεο πεξηφδνπ 2014-2020, κε 

επίθεληξν ηε Σηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020» ε νπνία αλακέλεηαη λα επεξεάζεη θαζνξηζηηθά 

ηε λέα Πνιηηηθή Σπλνρήο θαζψο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζή ηεο.  

 

Σην πιαίζην απηφ, πηζηεχνπκε φηη πξέπεη : (α) λα απνθεπρζεί ε «εζληθνπνίεζε» ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο κε βάζε ηελ αξρή «ίζεο επθαηξίεο, αιιά θαηά πεξίπησζε 

αληηκεηψπηζε ησλ Κξαηψλ-Μειψλ θαη Πεξηθεξεηψλ θαη φρη ε ίδηα ζπληαγή γηα φιεο θαη γηα 

φια», (β) λα ζπλερηζζεί ε εληζρπκέλε ρξεκαηνδφηεζε αθφκε θαη πξνο ηηο πινπζηφηεξεο 

Πεξηθέξεηεο, εθφζνλ ε αιιειεγγχε πξέπεη λα θαιχπηεη φινπο αλεμαηξέησο ηνπο 

Δπξσπαίνπο πνιίηεο θαη λα ιακβάλεη ππφςε φρη κφλν ηελ Πεξηθεξεηαθή αιιά θαη ηελ 

εζληθή επεκεξία, (γ) λα ππάξμεη ζπγθεθξηκέλε απνηχπσζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί 

θαηά (θαη κεηά) ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν, 

δηεξεπλψληαο ηηο πιένλ θαηάιιειεο δεκνζηνλνκηθέο ιχζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνθιήζεσλ κε βάζε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο θάζε 

Πεξηθέξεηαο θαη (δ) λα παξακείλεη ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Τακείν ζηα Γηαξζξσηηθά 

Τακεία γηα κεγηζηνπνίεζε ησλ ζπλεξγηψλ, θαη, κέζσ νπζηαζηηθήο αλαδηάξζξσζεο ησλ 

θνλδπιίσλ ηνπ, λα θαηαζηεί πην απνδνηηθφ γηα ηνλ εξγαδφκελν θαη ηηο επηρεηξήζεηο.  

 

Επίλογορ 

 

Δπηδίσμε καο είλαη ε εμαζθάιηζε ηνπ θαιχηεξνπ απνηειέζκαηνο ζην ζπληνκφηεξν δπλαηφ 

ρξφλν θαη ζην πιένλ ζπκθέξνλ θφζηνο κε βάζε ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο, ηνπ πγηνχο 

αληαγσληζκνχ, ηεο νηθνλνκίαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη κε 

νπζηαζηηθή αμηνπνίεζε ηεο ηερλνγλσζίαο θαη εκπεηξίαο αιιά θαη ηεο πεξηθεξεηαθήο θαη 

ηνκεαθήο εμεηδίθεπζεο ηνπ Ιδησηηθνχ Τνκέα, ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη Δξεπλεηηθψλ 

Κέληξσλ ηεο ρψξαο καο. 

 

Τελ πνιηηηθή καο απηή ζα πξνσζήζνπκε κε ινγηθέο «ξήμεο» θαη «επίηαμεο» θαη ζα 

ρξεκαηνδνηήζνπκε κε βάζε ηηο αξρέο : «ιίγα εζληθά ρξήκαηα ζε πνιινχο ζηφρνπο ζε 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν» θαη «πνιιά Κνηλνηηθά ρξήκαηα ζε ιίγνπο ζηφρνπο ζε εζληθφ 

επίπεδν».  

http://www.moussouroulis.gr/08.pdf
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Δπηθπιάμεηο πνπ ρξήδνπλ ελδειερνχο εμέηαζεο αθνξνχλ ζην πεξηβάιινλ θαη ην 

θνηλσληθφ ζπκθέξνλ ηνπ αδπλάηνπ, φπνπ δηαπηζησκέλα ζίγεηαη. 

 

Σην αλσηέξσ πιαίζην ν Τνκέαο Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο δηακνξθψλεη έλα Σρέδην Γξάζεο 

ελδεηθηηθά ζηνηρεία - πξνηάζεηο ηνπ νπνίνπ παξνπζηάδνληαη αθνινχζσο πξνο 

δηαβνχιεπζε.   

 

Γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ δηαδηθηπαθψλ νκάδσλ πνπ ζπγθξνηνχκε αιιά θαη παληφο 

ελδηαθεξνκέλνπ, πξνεηνηκάδνπκε αλαιπηηθφ εξσηεκαηνιφγην πνπ ζα απνζηείινπκε πξνο 

φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Σηελ πξνζπάζεηά καο απηή, θαινχκε φινπο λα 

ζπκκεηέρνπλ θαη λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο αιιά θαη λα απαληήζνπλ ζηηο 

εξσηήζεηο, είηε ζην forum, ή επηθνηλσλψληαο απεπζείαο καδί καο ζηελ αθφινπζε 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε : info@moussouroulis.gr 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@moussouroulis.gr
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 Πεπιθεπειακή εξειδίκεςζη για ηην πποζέλκςζη επενδύζεων 

 

Οη Διιεληθέο Πεξηθέξεηεο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο επθαηξίεο γηα επελδχζεηο. Δλδεηθηηθά :  

 

Σηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε ππάξρνπλ επθαηξίεο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα γηα 

επελδχζεηο ζηε βηνινγηθή γεσξγία (δεκεηξηαθά, ηεχηια θαη βακβάθη) θαη ζηελ εθηξνθή 

δψσλ, ζην δεπηεξνγελή ηνκέα, γηα ηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, ξνχρσλ θαη 

πθαζκάησλ, πξντφλησλ κεηάιινπ θαη επίπισλ μπιείαο, ζηε βηνκεραλία κεηαιιεπκάησλ 

γηα λα αμηνπνηεζνχλ ηα πθηζηάκελα απνζέκαηα ζε κφιπβδν, ρξπζφ, πεξιίηε, δεφιηζν, 

γξαλίηε θαη κάξκαξν θαη ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα, γηα λα αλαπηπρζνχλ ελαιιαθηηθέο 

κνξθέο ηνπξηζκνχ φπσο αγξνηνπξηζκφ, γθνιθ θαη ρεηκεξηλφο ηνπξηζκφο.  

 

Σηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία ππάξρνπλ επθαηξίεο αλάπηπμεο ζηελ θαιιηέξγεηα δεκεηξηαθψλ 

θαη βακβαθηνχ θαη ηελ εθηξνθή δψσλ ιφγσ πςειήο παξαγσγηθφηεηαο ηεο ηνπηθήο 

νηθνλνκίαο. Ο δεπηεξνγελήο ηνκέαο παξέρεη πξννπηηθέο επελδχζεσλ ζηελ παξαγσγή 

ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, πθαζκάησλ θαη ξνχρσλ, πξντφλησλ κεηάιινπ, ρεκηθψλ πξντφλησλ 

αιιά θαη ζηελ παξαγσγή νρεκάησλ. Σηε βηνκεραλία κεηαιιεπκάησλ ππάξρνπλ 

απνζέκαηα γηα εθκεηάιιεπζε ζε βσμίηε, ληθέιην, κφιπβδν, καγγάλην, ρξπζφ θαη ραιθφ. Ο 

ηνπξηζηηθφο θιάδνο είλαη ήδε πνιχ αλαπηπγκέλνο, ηδηαίηεξα ζηε Χαιθηδηθή.  

 

Σηε Γπηηθή Μαθεδνλία ππάξρνπλ πξννπηηθέο αλάπηπμεο ζε ηνκείο φπσο ε βηνινγηθή 

γεσξγία (θξαζί, ζηηάξη θαη θαξχδηα), ε παξαγσγή ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, ξνχρσλ θαη 

γνπλαξηθψλ, μπιείαο, καξκάξνπ θαη δνκηθψλ πιηθψλ. Σηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα κπνξεί λα 

αλαπηπρζεί ν αγξνηνπξηζκφο θαη ν ρεηκεξηλφο ηνπξηζκφο. Γπλαηφηεηεο αλάπηπμεο 

ππάξρνπλ επίζεο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο αιιά θαη ηεο ελέξγεηαο δεδνκέλνπ φηη ε 

Πεξηθέξεηα παξάγεη ην 17% ηεο εζληθήο παξαγσγήο.  

 

Σηε Θεζζαιία ππάξρνπλ επθαηξίεο γηα επέλδπζε ζηε βηνινγηθή γεσξγία κε αλαδηάξζξσζε 

ησλ θαιιηεξγεηψλ αιιά θαη ζηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, κεηάιισλ, ηζηκέληνπ, 

ξνχρσλ θαη μπιείαο. Ο ηνπξηζηηθφο ηνκέαο πξνζθέξεη επίζεο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ηνπ 

ελαιιαθηηθνχ αιιά θαη ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ.  

 

Σηελ Ήπεηξν ππάξρνπλ επθαηξίεο γηα επέλδπζε ζηνλ ηνκέα εθηξνθήο δψσλ, ζηελ 

αλάπηπμε βηνινγηθήο γεσξγίαο φπνπ ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο αλαδηάξζξσζεο 

θαιιηέξγεηαο θαη αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ θαη ζηελ παξαγσγή πςειήο πνηφηεηαο 

πξντφλησλ θηελνηξνθίαο. Δπθαηξίεο ππάξρνπλ επίζεο θαη ζηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ θαη 

πνηψλ, κεηάιισλ θαη μπιείαο. Ο ηνπξηζηηθφο ηνκέαο παξέρεη δπλαηφηεηεο επέλδπζεο γηα 

ηελ αλάπηπμε πςειήο πνηφηεηαο ηνπξηζκνχ θαζψο θαη γηα ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ.  

 

Σηα Ιφληα Νεζηά, ε δεκηνπξγία βηψζηκεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο είλαη εθηθηή εάλ 

πξνσζεζεί κηα πνιχπιεπξε πνιηηηθή αλακφξθσζεο ηνπ θιάδνπ. Δπθαηξίεο ππάξρνπλ 

επίζεο ζηε βηνινγηθή γεσξγία, ελψ δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο έρεη θαη ε παξαγσγή 

ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. 

 

http://www.remth.gr/
http://www.rcm.gr/
http://www.westernmacedonia.gr/
http://www.pthes.gov.gr/
http://www.php.gov.gr/
http://www.ionianisia.gov.gr/
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Σηε Γπηηθή Διιάδα, ε γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ ιηκαληνχ ηεο Πάηξαο πξνζθέξεη ζεκαληηθέο 

επθαηξίεο αλάπηπμεο. Παξάιιεια, ε Πάηξα είλαη ην κεγαιχηεξν πεξηθεξεηαθφ θέληξν 

αθηηλνβνιίαο ζε νιφθιεξε ηε Γπηηθή Διιάδα θαη έηζη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο «Πφινο 

Αλάπηπμεο ζηνλ Δζληθφ θαη Δπξχηεξν Μεζνγεηαθφ Χψξν». Πξννπηηθέο αλάπηπμεο έρεη 

επίζεο ε βηνινγηθή γεσξγία, ε αιηεία, νη θιάδνη ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη ράξηνπ. Ο 

ηνπξηζηηθφο θιάδνο πξνζθέξεη πνιιέο επθαηξίεο επέλδπζεο γηα αλάπηπμε ζπκβαηηθψλ 

αιιά θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, φπσο ν αγξνηνπξηζκφο θαη ηα θέληξα spa.  

 

Σηε Σηεξεά Διιάδα, ν ζεκαληηθφηεξνο ηνκέαο είλαη ν δεπηεξνγελήο, φπνπ ε αλάπηπμε, ν 

εθζπγρξνληζκφο θαη ε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο απαηηνχλ 

ζπλερή δξάζε. Πξννπηηθέο επέλδπζεο ππάξρνπλ θαη πάιη ζηε βηνινγηθή γεσξγία. Ο 

ηνπξηζηηθφο θιάδνο πξνζθέξεη πνιιέο επθαηξίεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ, 

ηνπ ρεηκεξηλνχ ηνπξηζκνχ, ηνπ αζιεηηθνχ θαη ηνπ ζπλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ. Η Πεξηθέξεηα 

έρεη πνιινχο αμηφινγνπο πνιηηηζηηθνχο αιιά θαη θπζηθνχο πφξνπο, φπσο ηα ηακαηηθά 

ινπηξά θαη ην κεηαιιηθφ λεξφ, δηαζέηεη δε έλα ζχκπιεγκα βνπλψλ αιιά θαη λεζηά, ηα 

νπνία κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα αμηφινγν ηνπξηζηηθφ ρψξν ζε επξσπατθφ επίπεδν. 

 

Σηελ Πεινπφλλεζν, ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα δεκηνπξγεί πξννπηηθέο 

επέλδπζεο κέζσ ηεο αλαδηάξζξσζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ. Ο δεπηεξνγελήο ηνκέαο είλαη θαη 

απηφο ζρεηηθά ζεκαληηθφο (βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη πνηψλ). Ο ηνπξηζηηθφο ηνκέαο 

πξνζθέξεηαη γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε (ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο).  

 

Σην Βφξεην Αηγαίν, ην ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζκηθφ παξειζφλ ηεο πεξηνρήο, ην νπνίν 

θαζηεξψλεηαη φιν θαη πην πνιχ κέζσ ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ησλ εξεπλεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, παξνπζηάδεη ηζρπξέο πξννπηηθέο ζε δηεζλέο 

επίπεδν. Ο ηνπξηζκφο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηελ πεξηνρή θαη πξνζθέξεη πνιιέο 

επθαηξίεο γηα κεγάιε αλάπηπμε ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ. Δπίζεο, ζεκαληηθή επθαηξίεο 

επέλδπζεο ζηηο ΑΠΔ αιιά θαη ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο κέζσ αλαδηάξζξσζεο ησλ 

θαιιηεξγεηψλ αιιά θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ.  

 

Σην Νφηην Αηγαίν ην θπζηθφ πεξηβάιινλ απνηειεί ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα πνπ 

πξνζειθχεη κεγάιν αξηζκφ ηνπξηζηψλ. Οη πξννπηηθέο επέλδπζεο βξίζθνληαη ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ ελαιιαθηηθνχ θαη ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ. Η πεξηνρή είλαη πφινο έιμεο ιφγσ 

ηνπ ήπηνπ θιίκαηνο, ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ λεζηψλ, ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ 

πνιηηηζηηθψλ πφξσλ.  

 

Σηελ Κξήηε, ν ηνπξηζκφο είλαη ν πην ζεκαληηθφο ηνκέαο θαη πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο 

αλάπηπμεο ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ αιιά θαη αμηνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ, πνιηηηζκηθνχ 

θαη ηζηνξηθνχ πεξηβάιινληνο. Η πεξηνρή δηαζέηεη επίζεο αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηνλ 

ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ φπσο νη ηειεπηθνηλσλίεο, ε βηνηερλνινγία θαη νη ΑΠΔ. Όζνλ αθνξά 

ζηε γεσξγία, πξννπηηθέο επέλδπζεο ππάξρνπλ ζηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηππνπνίεζεο θαη ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ.  

 

Σηελ Αηηηθή, νη θαηαζθεπαζηηθέο θαη βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο. 

Πξννπηηθέο ππάξρνπλ φρη κφλν ζηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ θαη πνηψλ αιιά θαη ζηελ 

http://www.pde.gov.gr/gr/index.php
http://portal.nafthiotidas.gr/
http://www.peloponnisos.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=40
http://www.northaegean.gr/
http://www.notioaigaio.gr/per/
http://www.pkr.gov.gr/
http://www.patt.gov.gr/main/
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παξαγσγή ηνπ θνθ, ηε δηχιηζε ηνπ πεηξειαίνπ, ηελ θαηαζθεπή εμνπιηζκνχ θαη 

ζπζθεπψλ, ηελ ηειεφξαζε θαη ηηο επηθνηλσλίεο θαη ηελ παξαγσγή ρεκηθψλ πξντφλησλ. Ο 

ηνκέαο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ κπνξεί λα αλαπηπρζεί πνιχ πεξηζζφηεξν. Ο ηνπξηζκφο 

πξνζθέξεη πνιιέο πξννπηηθέο πεξαηηέξσ επέλδπζεο. 

 

Τα αλσηέξσ ζα πξέπεη λα εμεηδηθεπηνχλ πεξηζζφηεξν ζην πιαίζην δηαβνχιεπζεο. 


