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Εισήγηση στην πρόσφατη ημερίδα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Παρατήρησης για τη Χωρική
Ανάπτυξη και Συνοχή (Πρόγραμμα ESPON 2013) πραγματοποίησε ο Σπύρος Σπυρίδων. Η
συνάντηση διοργανώθηκε στις 8 Νοεμβρίου από το Πάντειο, το οποίο έχει αναλάβει τον
ρόλο του Εθνικού Σημείου Επαφής του Προγράμματος, υπό την διεύθυνση της Επίκουρης
Καθηγήτριας του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, κυρίας Στέλλας
Κυβέλου. Συμμετείχαν, μεταξύ των άλλων, εκπρόσωποι των διεθνών εταίρων του ESPON,
πανεπιστημιακοί, στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου
Πέτρος Τατούλης.
Η παρέμβαση του Σπ. Σπυρίδωνα αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες.
Αρχικά, παρουσίασε την τριετή εμπειρία του ως Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
(2006-2009) στην υλοποίηση του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδίου Δυτικής Ελλάδας.
Στην συνέχεια εξέθεσε τις δυσκολίες που ήδη παρουσιάζονται στην εφαρμογή του
προγράμματος "Καλλικράτης", εστιάζοντας στις αδυναμίες άσκησης χωροταξικής
πολιτικής, με τις οποίες έρχεται και ο ίδιος αντιμέτωπος, ως Περιφερειακός Σύμβουλος
Αττικής. Τέλος, επεσήμανε τις σημαντικές δυνατότητες που διαγράφονται για τις πόλεις
της ενωμένης Ευρώπης στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 (σχέδιο
«Ευρώπη 2020»), δίνοντας έμφαση στις στρατηγικές ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης
και κυρίως στον ρόλο των προγραμμάτων αστικής αναγέννησης.
«
Όπως είχα την ευκαιρία να αναφέρω και πριν από 8 μήνες, στην προηγούμενη συνάντηση
του ESPON, ο περιφερειακός σχεδιασμός της Αττικής, στον οποίο ήδη εργαζόμαστε, έχει
ιδιαίτερη βαρύτητα. Η Αττική, ιδιαίτερα το δίπολο Αθήνας-Πειραιά, ως μεγαλύτερη αστική
ενότητα της χώρας, αποτελεί το κυριότερο πληθυσμιακό κέντρο, αλλά και τη βασική
εναέρια και θαλάσσια πύλη μας προς το εξωτερικό. Ο χωροταξικός σχεδιασμός, ειδικότερα,
συνιστά σημαντικό εργαλείο για την αειφόρο ανάπτυξη, αφού όλες οι σοβαρές επενδύσεις
υπόκεινται στις διατάξεις του. Αρκεί να τον υλοποιήσουμε σύντομα, ώστε να μην ακυρωθεί
στην πράξη από τις καθυστερήσεις.
Με ένα σύγχρονο ρυθμιστικό σχέδιο, η Αττική μπορεί να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο
στην Ανατολική Μεσόγειο, ως διεθνές κέντρο ανάπτυξης. Είναι μια δυνατότητα υπαρκτή και
υλοποιήσιμη, στην οποία πιστεύω βαθιά».
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Χωρική Ανάπτυξη και Συνοχή (Πρόγραμμα ESPON 2013) πραγματοποίησε ο Σπύρος
Σπυρίδων.
Η συνάντηση διοργανώθηκε στις 8 Νοεμβρίου από το Πάντειο, το οποίο έχει αναλάβει τον
ρόλο του Εθνικού Σημείου Επαφής του Προγράμματος, υπό την διεύθυνση της Επίκουρης
Καθηγήτριας του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, κυρίας Στέλλας
Κυβέλου. Συμμετείχαν, μεταξύ των άλλων, εκπρόσωποι των διεθνών εταίρων του ESPON,
πανεπιστημιακοί, στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου
Πέτρος Τατούλης.

Η παρέμβαση του Σπ. Σπυρίδωνα αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες. Αρχικά, παρουσίασε την
τριετή εμπειρία του ως Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (2006-2009) στην υλοποίηση του
Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδίου Δυτικής Ελλάδας. Στην συνέχεια εξέθεσε τις
δυσκολίες που ήδη παρουσιάζονται στην εφαρμογή του προγράμματος "Καλλικράτης",
εστιάζοντας στις αδυναμίες άσκησης χωροταξικής πολιτικής, με τις οποίες έρχεται και ο
ίδιος αντιμέτωπος, ως Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής.

Τέλος, επεσήμανε τις σημαντικές δυνατότητες που διαγράφονται για τις πόλεις της
ενωμένης Ευρώπης στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 (σχέδιο
«Ευρώπη 2020»), δίνοντας έμφαση στις στρατηγικές ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης
και κυρίως στον ρόλο των προγραμμάτων αστικής αναγέννησης.

«Όπως είχα την ευκαιρία να αναφέρω και πριν από 8 μήνες, στην προηγούμενη συνάντηση
του ESPON, ο περιφερειακός σχεδιασμός της Αττικής, στον οποίο ήδη εργαζόμαστε, έχει
ιδιαίτερη βαρύτητα. Η Αττική, ιδιαίτερα το δίπολο Αθήνας-Πειραιά, ως μεγαλύτερη αστική
ενότητα της χώρας, αποτελεί το κυριότερο πληθυσμιακό κέντρο, αλλά και τη βασική
εναέρια και θαλάσσια πύλη μας προς το εξωτερικό.

Ο χωροταξικός σχεδιασμός, ειδικότερα, συνιστά σημαντικό εργαλείο για την αειφόρο
ανάπτυξη, αφού όλες οι σοβαρές επενδύσεις υπόκεινται στις διατάξεις του. Αρκεί να τον
υλοποιήσουμε σύντομα, ώστε να μην ακυρωθεί στην πράξη από τις καθυστερήσεις.

Με ένα σύγχρονο ρυθμιστικό σχέδιο, η Αττική μπορεί να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο
στην Ανατολική Μεσόγειο, ως διεθνές κέντρο ανάπτυξης. Είναι μια δυνατότητα υπαρκτή και
υλοποιήσιμη, στην οποία πιστεύω βαθιά».
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