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Κύρια σημεία 2ης Θεματικής Ενότητας: 

 Η διασυνοριακή συνεργασία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της περιφερειακής ανάπτυξης 

ιδιαίτερα τώρα που επιχειρείται η πολυπόθητη ανάπτυξη των χωρών της Βαλκανικής, και η μείωση του 

χάσματος μεταξύ των προηγμένων περιφερειών του Βορρά σε σχέση με τις περιφέρειες του Νότου.  

 Είναι πλέον σαφές ότι οι δύο τομείς που αποτελούν πυλώνες για την οικονομία των χωρών μας  

είναι ο αγροδιατροφικός τομέας και ο τουρισμός.  

 Κατά την διάρκεια της ενότητας Οι καταξιωμένοι επιστήμονες και τεχνοκράτες παρουσίασαν τα 

εργαλεία καθώς και τον τρόπο έτσι ώστε να επιτευχθεί η ζητούμενη συνεργασία και βιώσιμή ανάπτυξη 

καθώς επίσης και τους τρόπους για άντληση κεφαλαίων από τα χρηματοδοτικά ευρωπαϊκά κονδύλια 

στα Βαλκάνια 

 Τα προγράμματα εδαφικής και διασυνοριακής συνεργασίας της ΕΕ αποτελούν σημαντικά μέσα 

πολιτικής που στοχεύουν σε παραμεθόριες περιοχές των κρατών μελών της ΕΕ. Αυτά τα προγράμματα 

συμβάλλουν σημαντικά, στην περιφερειακή ανάπτυξη των παραμεθόριων περιοχών, με επίκεντρο 

πάντα τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

 Είναι δε ιδιαίτερα  σημαντικό ότι η έδρα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Προγραμμάτων 

του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (Interreg), βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. 

 Η Διαχειριστική Αρχή έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα ικανή, καθώς, όχι μόνο έχει επιτύχει την 

αποτελεσματική διαχείριση των Προγραμμάτων Interreg, αλλά παράλληλα υπηρετεί και ολόκληρο το 

οικοδόμημα της χωρικής συνεργασίας 

 Όπως αποδεικνύεται από τα Προγράμματα Διασυνοριακής Συνεργασίας, όταν αντιμετωπίζεται 

από κοινού μια κοινή πρόκληση, το αποτέλεσμα και η βιωσιμότητά του είναι πολύ πιο αποτελεσματικά 

και αποδοτικά. Μέχρι στιγμής, τα προγράμματα στα οποία έχουν συμμετάσχει οι χώρες της Βαλκανικής 

και τα έργα που υλοποιήθηκαν από τους δικαιούχους έχουν δημιουργήσει αντίκτυπο στην 

περιφερειακή ανάπτυξη σε διάφορους τομείς όπως ο πολιτισμός, ο τουρισμός και το περιβάλλον. 

 Χρησιμοποιώντας την εμπειρία που αποκτήθηκε σε συνδυασμό με τις έξυπνες τεχνικές 

εξειδίκευσης πιστεύουμε ότι ο τουριστικός και αγροδιατροφικός τομέας θα εξελιχθεί και θα ανθήσει 

ειδικά μετά το μεγάλο πλήγμα της πανδημία. 

 Επομένως, είναι απαραίτητο να επικεντρωθούμε σε παρόμοια έργα στο μέλλον, προκειμένου να 

ανακάμψει η οικονομία της Βαλκανικής, αλλά και να βελτιωθεί το τουριστικό και αγροδιατροφικό 

αποτύπωμα, το οποίο με τη σειρά του θα οδηγήσει σε μια ανταγωνιστική και δυναμική ανάπτυξη. 

 Η πρόκληση στο νέο μοντέλο επιχειρηματικότητας θα είναι η  βιωσιμότητα, που θα προκύπτει 

μέσα  από την χρήση ψηφιακών εργαλείων και δράσεων πράσινης επιχειρηματικότητας Η νέα αυτή 



αναγκαιότητα  δεν είναι πολυτέλεια αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωση των επιχειρήσεων 

της περιοχής και την ενίσχυση της  διεθνής τους ανταγωνιστικότητας στο μέλλον.  

 Οι συμπράξεις και οι συνέργειες του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα και της ακαδημαϊκής 

ερευνητικής κοινότητας είναι αναγκαίες και πρέπει αποτελέσουν αναπτυξιακό εργαλείο για την 

διασυνοριακή συνεργασία και την επιχειρηματική ανάπτυξη στα βαλκάνια (Συμπράξεις Δημοσίου - 

Ιδιωτικού Τομέα). 

 Για να επιτευχθεί  η ανάπτυξη στον τουριστικό και αγροδιατροφικό τομέα, μικρών σε έκταση 

κρατών στο πλαίσιο της αειφορίας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διακρατική συνεργασία, η 

περιφερειακή ολοκλήρωση και η οικονομική σύγκλιση. 

 Στην περίπτωση των Βαλκανικών χωρών, η Ελλάδα πρέπει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο 

χρησιμοποιώντας τα υπάρχοντα χρηματοδοτικά/αναπτυξιακά εργαλεία της ΕΕ ή προτείνοντας τη 

θέσπιση νέων. 

 Χρειαζόμαστε τώρα, περισσότερο από ποτέ, μια τέτοια συνεργασία για βιώσιμη ανάπτυξη, 

αντιστρέφοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της ανάκαμψης στην μετά Covid 

εποχή.  

 

 

 

 

 

 


