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Eπιτυχής η συνάντηση εργασίας που οργάνωσε
το ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ESPON2013, στις
10 Μαρτίου 2011

Επεξεργασία

Προφίλ

Λογαριασµός

Προβολή περισσότερων

Φωτογραφικά
άλµπουµ φίλων

από το χρήστη SDMed Observation, Παρασκευή, 25 Μάρτιος 2011 στις 8:45 µ.µ.
Σύνοψη της Συνάντησης Εργασίας της 10ης Μαρτίου
Στις 10 Μαρτίου 2011, στο Αµφιθέατρο «Σάκη Καράγιωργα» του Παντείου Πανεπιστηµίου, έλαβε
χώρα Συνάντηση Εργασίας µε πρωτοβουλία του Εθνικού Σηµείου Επαφής ESPON2013 για την
Ευρωπαϊκή Χωρική Ανάπτυξη και Συνοχή. Η συνάντηση αυτή πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια µιάς

maggie taylor
από Cleopatra Mathianaki

δραστηριότητας διακρατικής δικτύωσης µε την επωνυµία ESPON-INTERSTRAT, που έχει στόχο
την κεφαλαιοποίηση και τη διάχυση των αποτελεσµάτων του Προγράµµατος ESPON.
Σηµειώσεις του/της SDMed
Observation
Σηµειώσεις για τον/την
SDMed Observation
Τα πρόχειρα του/της SDMed
Observation
Αναζήτηση σηµειώσεων
Σηµειώσεις φίλων
Σηµειώσεις σελίδων
Οι σηµειώσεις µου
Τα πρόχειρά µου
Σηµειώσεις σχετικά µε εµένα

Έχει δηλαδή, στόχο, την ενηµέρωση και την προώθηση µιάς διαδικασίας εκµάθησης των ελληνικών
δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων που αµέσως ή εµµέσως εµπλέκονται στη χάραξη χωροταξικών και
ευρύτερα αναπτυξιακών πολιτικών, πάνω στα ευρήµατα των µελετών και των έργων που
εκπονούνται στα πλαίσια του Προγράµµατος αυτού.
Το εν εξελίξει Πρόγραµµα ESPON 2013 σχεδιάστηκε για να ενισχύσει και για να διαδώσει σε
πανευρωπαϊκή κλίµακα γνώσεις σχετικές µε τις βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες εξελίξεις και
προοπτικές του κοινού ευρωπαϊκού χώρου, πάντα στο πλαίσιο της επιδιωκόµενης οικονοµικής,
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και µέσω αυτών να συνδράµει στο έργο των φορέων χάραξης
πολιτικής σε όλα τα επίπεδα – διακρατικό, εθνικό και περιφερειακό.
Στη Συνάντηση Εργασίας της 10ης Μαρτίου, συµµετείχαν :
 Η Γενική Γραµµατέας Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ κ.Μαρία Καλτσά καθώς και υπηρεσιακός

εκπρόσωπος του ΥΠΕΚΑ.
 Στελέχη του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που συµµετέχουν

στην Επιτροπή παρακολούθησης του Προγράµµατος ESPON2013 και οι υπεύθυνοι των
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Εθνικών Σηµείων Επαφής της Ιταλίας , της Κύπρου , της Βουλγαρίας, της Μάλτας και της
Άλµα σε Φίλο ή Σελίδα

Ελλάδας.
 ανώτατα στελέχη άλλων Υπουργείων ( ΥΠΕΚΑ αλλά και τοµεακά Υπουργεία) που εµπλέκονται

Προσθήκη ετικετών

µε τον χωροταξικό και αναπτυξιακό σχεδιασµό.
 καθηγητές Πανεπιστηµίων που έχουν ήδη εκπονήσει µελέτες του Προγράµµατος ESPON 2013

Εγγραφείτε
Σηµειώσεις του/της SDMed
Observation
Επεξεργασία ρυθµίσεων
εισαγωγής

και καθηγητές Πανεπιστηµίων που διδάσκουν σχετικά µαθήµατα
 ο νέος εκλεγµένος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Κος Πέτρος Τατούλης,

Εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Αττικής καθώς και ο Περιφερειακός Σύµβουλος
Αττικής κ.Σπύρος Σπυρίδων, εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, της Περιφέρειας Κυκλάδων και της Τοπικής Ένωσης
∆ήµων Αχαΐας. Η πρόσκληση και συµµετοχή εκπροσώπων από τις νέες Περιφέρειες της
χώρας όπως αυτές προέκυψαν από την πρόσφατη διοικητική
µεταρρύθµιση «Καλλικράτης»), κρίθηκε κεντρικής σηµασίας καθόσον βασικό ζητούµενο, µε
βάση τις προτεραιότητες του Προγράµµατος ESPON-INTERSTRAT, αποτελεί η επιτακτική
ανάγκη προώθησης «Στρατηγικών Ολοκληρωµένης Χωρικής Ανάπτυξης», κάτι που αφορά
κατ’ εξοχήν στην ανάπτυξη των Περιφερειών και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους
αλλά και στην προώθηση της εδαφικής συνοχής σε περιφερειακό επίπεδο.
 πλήθος προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών από το Τµήµα Οικονοµικής και

Περιφερειακής ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστηµίου αλλά και από άλλα Πανεπιστήµια και
το ΕΜΠ.
Στην Συνάντηση αυτή, ενηµερώθηκαν οι συµµετέχοντες για το πρόγραµµα ESPON 2013, καθώς και
για τις µελέτες που έχουν ήδη εκπονηθεί και γι’ αυτές που βρίσκονται εν εξελίξει. Στη συνέχεια,
τόσο µε τις εισηγήσεις τους όσο και κατά την επακολουθήσασα συζήτηση, οι εκπρόσωποι δηµόσιων
φορέων που ασχολούνται µε την χάραξη και εφαρµογή χωρικών πολιτικών, επεσήµαναν τα
ακόλουθα:
1.
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τονίστηκε η έλλειψη πληροφόρησης για τα ζητήµατα αυτά και κατά συνέπεια η
ανάγκη παρακολούθησης των µελετών που αναπτύσσονται µέσω του ESPON 2013
[1] – δεδοµένου του γεγονότος ότι ήδη εκπονούνται ή πρόκειται να εκπονηθούν
χωροταξικές µελέτες, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε αστικό επίπεδο. Επίσης,
επίκειται αναθεώρηση των περιφερειακών πλαισίων χωροταξικού σχεδιασµού και
αειφόρου ανάπτυξης.

2.

τονίστηκε ότι υφίστανται στρεβλώσεις τόσο στην υλοποίηση πολλών καθ’ όλα άρτιων
χωροταξικών και ρυθµιστικών µελετών που έχουν ήδη εκπονηθεί – και προς τις
οποίες δείχνει να µη συµµορφώνεται η πολιτική ηγεσία - όσο και στην όλη σύλληψη
των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων. Ήδη εκπονηθείσες µελέτες ουδέποτε
εφαρµόστηκαν, µένοντας «µελέτες στα συρτάρια». Έγιναν δε σχετικές αναφορές σε
τοµεακά ζητήµατα, όπως για παράδειγµα στον τουρισµό, όπου χαρακτηριστικά
ειπώθηκε ως η τουριστική ανάπτυξη είναι σήµερα περισσότερο «εργολαβοκεντρική»
παρά αµιγώς τουριστική και αναπτυξιακή.

3.

«Ενδεχοµένως σε κάποια χωροταξικά σχέδια να µην έγιναν όσες διαβουλεύσεις
έπρεπε να γίνουν µε τοπικούς φορείς», ειπώθηκε χαρακτηριστικά από ανώτερο
στέλεχος Υπουργείου, πάντως σε γενικές γραµµές τα περιφερειακά χωροταξικά
σχέδια εκπονούνται µε τη συµµετοχή των περιφερειακών συµβουλίων, «ανεξαρτήτως
του βαθµού συµµετοχής τους», ειπώθηκε επίσης χαρακτηριστικά.

4.

Είναι φανερή η έλλειψη σαφών πολιτικών κατευθύνσεων, ούτε έχουν δοθεί
κατευθύνσεις στον σχεδιασµό κατωτέρου επιπέδου.

5.

Εξετάζεται τροποποίηση των ήδη εκπονηθεισών περιφερειακών χωροταξικών και
ρυθµιστικών σχεδίων, για να προσαρµοστούν στη νέα διοικητική διάρθρωση της
χώρας «Καλλικράτης».

6.

«Είναι απαραίτητη η προσαρµογή των χωροταξικών σχεδίων στην ανάπτυξη». Εδώ
πρέπει να τονίσουµε την επισήµανση από πλευράς πανεπιστηµιακών καθηγητών αλλά
και εκπροσώπων των Περιφερειών, για το γεγονός ότι µέχρι σήµερα αυτά δεν
συµβαδίζουν µε την ανάπτυξη των Περιφερειών. Είναι φανερή η αδυναµία
υλοποίησής τους καθώς και ο βαθµός αναποτελεσµατικότητάς τους, συχνά δε
κατάδηλη η αποτυχία τους. Το κυριότερο όµως πως «δεν νοείται χωροταξική
µελέτη διιστάµενη της αναπτυξιακής µελέτης». Επίσης πως - µε τα µέχρι
σήµερα δεδοµένα - οι Περιφέρειες, εξαιτίας συνήθως της κεντρικής γραφειοκρατικής
δοµής του κράτους, εµποδίζονται στην προσέλκυση επενδύσεων, ωθούνται σε
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µεγάλου κόστους µελέτες άνευ ουσίας και αποτελεσµατικότητας και δαπανώνται
χρήµατα σε µη αναπτυξιακά έργα. Οι Περιφέρειες έχουν τελικώς περιέλθει σε
αναπτυξιακά αδιέξοδα. Απαιτείται λοιπόν, µε την ευκαιρία και της υλοποίησης του
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, η ανάδειξή τους σε οργανωτικές, πολιτικοοικονοµικές και
ανθρωπογεωγραφικές οντότητες, µε ταυτότητα Τόπου και εδαφικού
κεφαλαίου και δυνατότητα ολοκληρωµένου «εσωτερικού σχεδιασµού»
τους.
7.

Τονίστηκε η έλλειψη πόρων από τις Περιφέρειες.

8.

Από πολλούς Πανεπιστηµιακούς επισηµάνθηκε τέλος πως ο νέος εκλεγµένος
περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, µε την εισήγησή του «έδειξε το
δρόµο». Η εισήγησή του αναφέρθηκε αναλυτικότερα στα εξής : Τονίστηκε, µε τον
πιο κατηγορηµατικό τρόπο, πως το κεντρικό κράτος προβαίνει σε σχεδιασµούς
εκατοµµυρίων χωρίς αντίκρισµα. Η κεντρική ∆ιοίκηση είναι πλέον «εγνωσµένης
ανεπάρκειας» ως προς τον αναπτυξιακό σχεδιασµό των Περιφερειών της. Οι µέχρι
τώρα σχεδιασµοί από πλευράς κεντρικών υπηρεσιών του κράτους είναι καταδήλως
ανορθολογικοί, οδηγούν σε τεράστιες αναποτελεσµατικές δαπάνες και τις Περιφέρειες
σε αναπτυξιακά αδιέξοδα. Απαιτείται έτσι η ανάθεση των κάθε είδους χωροταξικών
µελετών απ’ ευθείας στις Περιφέρειες, «τελείωσε το µεγάλο κράτος», ανέφερε
χαρακτηριστικά ο νέος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου. Η νέα ∆ιοικητική
µεταρρύθµιση «Καλλικράτης» είναι. κατ’ αυτόν. η µεγαλύτερη µεταρρύθµιση από
συστάσεως του νεοελληνικού κράτους και αποτελεί την τελευταία ευκαιρία της
Ελλάδος. Ακόµα τόνισε πως οι δηµόσιοι πόροι δεν πρέπει να χρησιµοποιηθούν
παρά µόνο για µόχλευση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Ήρθε η ώρα του «fast
track των πολιτών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κος Τατούλης. Η λύση για
την ανάπτυξη είναι µία : «αυτοχρηµατοδότηση, αυτοχρηµατοδότηση,
αυτοχρηµατοδότηση». Απαιτείται γι’ αυτό «χωρικός σχεδιασµός µε
καθολικότητα και ρεαλισµό».

Παρατηρήσεις επί της εισήγησης του Κου Πέτρου Τατούλη
Στην εισήγηση του Κου Τατούλη έχουµε να παρατηρήσουµε/συµπληρώσουµε τα ακόλουθα (που
άλλωστε τέθηκαν στην επακολουθήσασα συζήτηση και µε τις οποίες συµφώνησε) : Ο οµιλητής
εισηγήθηκε την ανάδειξη των Περιφερειών της χώρας – των 13 περιφερειών κατά τη νέα ∆ιοικητική
µεταρρύθµιση Καλλικράτης – σε οργανωτικές, πολιτικοοικονοµικές και ανθρωπογεωγραφικές
οντότητες, όπως είχε προτείνει και ο καθηγητής Κος Ηλίας Μπεριάτος, µε την επισήµανση πως θα
πρέπει τα νέα χωροταξικά/αναπτυξιακά σχέδια να εκπονηθούν από τις Περιφέρειες και όχι από το
κεντρικό κράτος. Θα πρέπει εδώ να επισηµάνουµε πως οι χώρες τις Ευρώπης, ιδιαιτέρως τα
παλαιότερα µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναπτύσσονται µέσω της αυτοδύναµης ανάπτυξης των
περιφερειών τους - σε άλλες λιγότερο σε άλλες περισσότερο, το γενικό πάντως µοντέλο δοµής και
λειτουργίας του κράτους είναι αυτό. Το νεοελληνικό κράτος όµως ανεπτύχθη ουσιαστικά ως µία
περιφέρεια µε πρωτεύουσα την Αθήνα[2]. Απαιτείται όµως πλέον άλλη δοµή ανάπτυξής του, δοµή
συµβαδίζουσα µε τον τρόπο ανάπτυξης και διακρατικής συνεργασίας όλης της υπόλοιπης Ευρώπης.
Αυτήν τη δυνατότητα µπορεί να προσφέρει ο Καλλικράτης, αρκεί αυτό να καταστεί συνείδηση τόσο
της κεντρικής πολιτικής σκηνής όσο και των κεντρικών κρατικών υπηρεσιών, βεβαίως όµως και των
νέων εκλεγµένων περιφερειακών ∆ιοικήσεων. Αυτό θα συνιστά πραγµατική «επανίδρυση του
κράτους» και έτσι πράγµατι το πρόγραµµα Καλλικράτης αποτελεί τη µεγαλύτερη µεταρρύθµιση από
συστάσεως του νεοελληνικού κράτους, «ενδεχοµένως την τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος» – όπως
είπε ο Κος Τατούλης. Ασφαλώς όµως αποτελεί τη µόνη διέξοδο στην σηµερινή οικονοµική κρίση,
αλλά και στο συνακόλουθο αναπτυξιακό αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η χώρα εξ’ αιτίας του
ανορθολογικού τρόπου λειτουργίας της.
Συµπεράσµατα
Από την Συνάντηση αυτή :
 Επισηµάνθηκε η επιτακτική ανάγκη συνεχούς πληροφόρησης των φορέων που αµέσως ή

εµµέσως εµπλέκονται στη χάραξη και παραγωγή χωροταξικών και ευρύτερα αναπτυξιακών
πολιτικών για τις µελέτες εφαρµοσµένης έρευνας και τα έργα στοχευµένης ανάλυσης που
εκπονούνται από το Πρόγραµµα ESPON 2013. ∆εσµεύθηκαν έτσι οι εκπρόσωποι των
φορέων που συµµετείχαν στην Συνάντηση αυτή να λαµβάνουν υπόψη τους τα ευρήµατα των
µελετών και έργων του ESPON. Η δέσµευση αυτή αποτελεί άλλωστε και τον πρώτο και
βασικό στόχο της δραστηριότητας διακρατικής δικτύωσης ESPON-INTERSTRAT.
 Tα παραπάνω ανέδειξαν και πάλι την ανάγκη δηµιουργίας µηχανισµού για την πληροφόρηση

των φορέων αι την διαδραστική εκµάθηση της γνώσης αυτής, κάτι που θα µπορούσε ν’
αποτελεί τον πυρήνα του Ελληνικού Παρατηρητηρίου «Χωρικής Ανάπτυξης και Συνοχής»
 Επισηµάνθηκε η ανάγκη νέας αναπτυξιακής δοµής του κράτους – κάτι που εδράζεται στην

νέα διοικητική µεταρρύθµιση «Καλλικράτης» - µε την ανάγκη εκπόνησης «Στρατηγικών
Ολοκληρωµένης Χωρικής Ανάπτυξης» µε ευθύνη των νέων Περιφερειών της χώρας και µε
αναφορά κατ’ αρχήν σε αυτές.

[1] Από την Γ.Γ. Χωροταξίας, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Κα
Μαρία Καλτσά,
[2] για πολλούς και διαφόρους λόγους, δεδοµένου και του τρόπου ιδρύσεώς του ως Κράτους - δηλ.
όχι ως Έθνους, γιατί ως τέτοιο προέρχεται από τα βάθη της Ιστορίας - κατά τον 19ο αιώνα .
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