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ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Συμμετοχή ςτη διαβούλευςη για την
κατάρτιςη ενόσ Ολοκληρωμένου Σχεδίου
Βιώςιμησ Ανάπτυξησ του Δήμου Τανάγρασ
Φίλεσ και Φίλοι,
Σο 2014 με τθ ςφναψθ τθσ ςυμφωνίασ εταιρικισ ςχζςθσ τθσ Ελλάδασ με τθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΠΑ 2014-2020) και με τα νζα χρθματοδοτικά εργαλεία που
διανοίγονται ςτο πλαίςιο του νζου πολυετοφσ δθμοςιονομικοφ πλαιςίου τθσ Ε.Ε, θ
χϊρα μασ ζχει ειςζλκει ςε μια νζα, απαιτθτικι, αλλά πολλά υποςχόμενθ περίοδο.
Μια περίοδο μεγάλων ευκαιριϊν, αλλά και υψθλϊν αλλαγϊν και προκλιςεων ςε
εκνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Α. Το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020
ε ςφγκριςθ με τθν προθγοφμενθ προγραμματικι περίοδο (2007-2013),
εντοπίηονται δυο ςθμαντικζσ διαφορζσ. Η πρϊτθ διαφορά αφορά τθ ςαφι
κατεφκυνςθ προσ τθ χρθματοδότθςθ προγραμμάτων και ζργων που προωκοφν τθν
καινοτομία και τθν εξωςτρζφεια, τθν επιχειρθματικότθτα και τθν ενδυνάμωςθ
δράςεων κοινωνικοφ χαρακτιρα, τθ διαςφάλιςθ τθσ αειφορίασ και τθσ κοινωνικισ
ςυνοχισ. Η δεφτερθ αφορά τθν φπαρξθ ενόσ ιδιαίτερα ζντονου ανταγωνιςτικοφ
πλαιςίου διεκδίκθςθσ πόρων, κακϊσ, λόγω και τθσ οικονομικισ δυςπραγίασ, κα
δίνεται προτεραιότθτα και κα χρθματοδοτοφνται ϊριμεσ ςτρατθγικζσ και
ολοκλθρωμζνα προγράμματα τοπικισ ανάπτυξθσ τα οποία κα ενιςχφουν τθν
απαςχόλθςθ, τθν άρςθ των αποκλειςμϊν και τθν ανταγωνιςτικότθτα.
Είναι ςθμαντικό επίςθσ, ότι ςτθ νζα περίοδο 2014-2020 ο τρόποσ χρθματοδότθςθσ
αποκτά ζναν πολυτομεακό και πολυταμειακό χαρακτιρα, αφοφ κα παρζχεται θ
δυνατότθτα ςτουσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ τθσ κοινισ χριςθσ πόρων.
Κακοριςτικόσ –πζραν των κονδυλίων από τα διαρκρωτικά ταμεία τθσ Ε.Ε.
(Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο,
Σαμείο υνοχισ, Ευρωπαϊκό Γεωργικό Σαμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, Ευρωπαϊκό
Σαμείο Θάλαςςασ και Αλιείασ)
κα είναι ο ρόλοσ και των πρόςκετων
χρθματοδοτικϊν εργαλείων τθσ Ε.Ε όπωσ Ορίηοντασ 2020 (Horizon 2020), COSME,
Creative Europe, EaSI, Erasmus +, Life +, Connecting Europe κ.α.
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Β. Οι Δήμοι ςτη νέα προγραμματική περίοδο
Παρά τισ υψθλότερεσ απαιτιςεισ και τισ δυςκολίεσ που απορζουν από το νζο
πλαίςιο λειτουργίασ του ΕΠΑ, είναι κετικό ότι οι Διμοι καλοφνται πλζον να
ςτραφοφν ςε ολοκλθρωμζνεσ αναπτυξιακζσ ςτρατθγικζσ με πολλαπλαςιαςτικά
οφζλθ για τθν κοινωνία και τθν οικονομία.
Σο γεγονόσ δε, ότι θ νζα προγραμματικι περίοδοσ «ςυμπίπτει», κατά μιά ζννοια,
χρονικά με τθ νζα δθμοτικι περίοδο, δίνει περαιτζρω ϊκθςθ ςτουσ εκπροςϊπουσ
τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ αϋ βακμοφ να προςαρμόςουν τα επιχειρθςιακά τουσ
προγράμματα (2015-2019) ςτισ κατευκφνςεισ των Ε.Π τθσ Πολιτικισ υνοχισ 20142020. Σα νζα χρθματοδοτικά εργαλεία για τουσ Διμουσ, όπωσ θ «Ανάπτυξθ με
πρωτοβουλία τοπικϊν κοινοτιτων», θ «Ολοκλθρωμζνθ Εδαφικι Επζνδυςθ» και θ
Ολοκλθρωμζνθ Βιϊςιμθ Αςτικι Ανάπτυξθ ςε ςυνδυαςμό με άλλεσ πρωτοβουλίεσ
τθσ Ε.Ε., μποροφν και πρζπει να αποτελζςουν ουςιαςτικζσ ευκαιρίεσ ανάκαμψθσ
υπό οριςμζνεσ πάντοτε προχποκζςεισ.
Προχποκζςεισ που αφοροφν το ςαφι προςδιοριςμό των τοπικϊν αναπτυξιακϊν
αναγκϊν, τον ξεκάκαρο κακοριςμό των τελικϊν ςτόχων και τθν αποςαφινιςθ των
επενδυτικϊν προτεραιοτιτων. Προχποκζςεισ όπωσ θ ζνταςθ των προςπακειϊν, θ
γριγορθ προςαρμογι των Διμων ςτισ νζεσ αλλαγζσ, θ ςφναψθ ευρφτερων
ςυνεργαςιϊν για τθν επίτευξθ ενόσ ολοκλθρωμζνου αναπτυξιακοφ
προγραμματιςμοφ τοπικϊν πολιτικϊν.

Γ. Οικοδομώντασ μια ολοκληρωμένη βιώςιμη ςτρατηγική
ανάπτυξησ για το Δήμο Τανάγρασ.
Η περιοχι μασ τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίηει προβλιματα. Σαυτόχρονα όμωσ
είναι και ζνασ τόποσ με αξιοςθμείωτα εγγενι πλεονεκτιματα, όπωσ θ ιςτορική
κληρονομιά , το πολιτιςτικό απόκεμα, θ λαογραφία, οι παραδόςεισ, τα υψθλισ
ποιότθτασ αγροδιατροφικά προϊόντα κ.α. Πλεονεκτιματα τα οποία μποροφν και
πρζπει να αποτελζςουν βαςικά ςυςτατικά μιασ ςυνολικισ προςπάκειασ για τθν
παραγωγική αναςυγκρότηςη τησ ευρφτερησ περιοχήσ του Δήμου Σανάγρασ.
Προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι καλοφνται να ςυνδράμουν οι φορείσ τθσ τοπικισ
αυτοδιοίκθςθσ, οι παραγωγικοί φορείσ, αλλά και οι ίδιοι οι πολίτεσ οι οποίοι
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γνωρίηουν, βιϊνουν κακθμερινά τισ δυςκολίεσ, αλλά δεν παφουν να οραματίηονται
ζνα καλφτερο αφριο για τον τόπο τουσ.
τθν προςπάκεια αυτι αρωγόσ κα ςτακεί το Εργαςτιριο Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν
Πολιτικϊν και Προγραμμάτων Ανάπτυξθσ του Πανεπιςτθμίου Πειραιά το οποίο
υπζγραψε προγραμματικι ςφμβαςθ – ςυνεργαςία με το Διμο Σανάγρασ με τελικό
ςτόχο τθν κατάρτιςθ ενόσ Ολοκληρωμζνου χεδίου για τη Βιώςιμη Ανάπτυξη του
Δήμου Σανάγρασ.
Για να επιτευχκεί ωςτόςο ο τελικόσ ςτόχοσ χρειάηεται ορκολογικόσ ςχεδιαςμόσ
πολιτικϊν και προγραμματιςμόσ βθμάτων. Χρειάηεται βοφλθςθ, ςυνεργαςία και
ςυναίνεςθ.
Πιο αναλυτικά, θ «οικοδόμθςθ» μιασ ρεαλιςτικισ αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ
προχποκζτει να απαντιςουμε ςε τρία βαςικά και αλλθλζνδετα ερωτιματα. Σι
επιδιϊκουμε; Γιατί και πώσ κα το επιτφχουμε;

τι

Σο « » προχποκζτει να ζχουμε προςδιορίςει τουσ ςτόχουσ μασ, τα επιδιωκόμενα
αποτελζςματα και τθ νζα διακριτι ταυτότθτα που επικυμοφμε να αποκτιςει θ
ευρφτερθ περιοχι του Διμου Σανάγρασ. Μια ταυτότθτα ςυνυφαςμζνθ με τθν
παράδοςθ, τθν ιςτορία, τον αγροδιατροφικό τομζα, τον πολιτιςμό, τθν βιομθχανία.

γιατί

Για να απαντιςουμε ςτο «
» είναι αναγκαίο να ζχουμε εκ των προτζρων
αναγνωρίςει τα προβλιματα και τισ δυςκολίεσ τθσ περιοχισ, να ζχουμε διαγνϊςει
τισ επιμζρουσ τοπικζσ ανάγκεσ, τα αναπτυξιακά κενά κακϊσ και τουσ τομείσ ςτουσ
οποίουσ κζλουμε να παρζμβουμε ι τουσ τομείσ που κζλουμε να αναδείξουμε. Η
γιρανςθ του πλθκυςμοφ, θ ανεργία, οι αυξανόμενεσ τάςεισ «φυγισ» των νζων ςτα
μεγάλα αςτικά κζντρα, και θ ανάδειξθ νζων μορφϊν επιχειρθματικότθτασ μποροφν
να αποτελζςουν ςτοχευμζνουσ τομείσ παρζμβαςθσ.

πωσ

Σο τρίτο ερϊτθμα («
») αφορά τθν προετοιμαςία του πλαιςίου
χρηματοδότηςησ των δράςεων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ που ςχεδιάηουμε. Πάντοτε
ςε ςυνάρτθςθ και με τουσ κεματικοφσ ςτόχουσ τθσ ςτρατθγικισ «Ευρϊπθ 2020», τισ
επενδυτικζσ προτεραιότθτεσ των διαρκρωτικϊν ταμείων τθσ Ε.Ε., τα νζα
χρθματοδοτικά εργαλεία και τθ διαςφνδεςθ τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ με τον
ευρφτερο αναπτυξιακό ςχεδιαςμό ςε επίπεδο εκνικό και ςε επίπεδο Περιφζρειασ.
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Για να επιτευχκοφν όλα τα παραπάνω το Πανεπιςτιμιο Πειραιά δρομολογεί το
ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ ςυγκεκριμζνων βθμάτων που κα ςυμβάλουν ςτθν
επιτυχι κατάρτιςθ μιασ ολοκλθρωμζνθσ ςτρατθγικισ για τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ τθσ
περιοχισ. (γράφθμα)
τθν παροφςα φάςθ, είναι περιςςότερο αναγκαία από ποτζ θ ςυμμετοχι όλων των
τοπικϊν δρϊντων του Διμου Σανάγρασ και των πολιτϊν, ϊςτε να τεκοφν με
ορκολογικό και αποτελεςματικό τρόπο τα κεμζλια για τθ ςυγκρότθςθ ενόσ νζου
παραγωγικοφ μοντζλου για τθν περιοχι.
Για το λόγο αυτό, αποβλζπουμε ςτθν εμπειρία ςασ, τθ γνϊςθ και τθ ςυμμετοχι ςασ
ςτθν προςπάκειά μασ να διαγνϊςουμε ςε βάκοσ τα προβλιματα και τισ τοπικζσ
ανάγκεσ του Διμου Σανάγρασ, ϊςτε με τθ ςειρά μασ βάςει τθσ τεχνογνωςίασ και τθσ
επιςτθμονικισ μασ ιδιότθτασ, να ςυμβάλλουμε επιτυχϊσ ςτο βιϊςιμο αναπτυξιακό
ςχεδιαςμό του Διμου Σανάγρασ.
Με τιμή,

Ο Δήμαρχος Τανάγρας
Βασίλειος Περγάλιας

Καθηγητής Άγγελος Χ. Κότιος
Οικονομολόγορ
Κοζμήηοπαρ σολήρ Οικονομικών, Επισειπημαηικών
και Διεθνών ποςδών
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Διεςθςνηήρ Επγαζηηπίος Διεθνών και Εςπωπαϊκών
Πολιηικών & Ππογπαμμάηων Ανάπηςξηρ
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