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Ρόδος , 20.03.2014 
  
Ρόδος, 22-23 Απριλίου : ετήσια συνέλευση της επιτροπής νήσων της Ευρώπης 
 
Ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής επιτροπής για θέματα περιφερειακής πολιτικής Γιοχάνες Χαν θα επισκεφτεί τον 
επόμενο μήνα τη Ρόδο, για να συμμετάσχει σε συνέδριο που διοργανώνει η Ελληνική προεδρεία.  

Θέμα του συνεδρίου θα είναι οι νέες πολιτικές και πρωτοβουλίες της ευρωπαϊκής ένωσης για τη νέα 

προγραμματική περίοδο και τη συμβολή της στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι 
νησιωτικές και παράκτιες ευρωπαϊκές περιφέρειες.  
Στο συνέδριο θα πάρουν επίσης μέρος υψηλόβαθμα στελέχη των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, κυβερνητικά 
στελέχη, εκπρόσωποι Ελληνικών και ευρωπαϊκών τοπικών και περιφερειακών αρχών, εμπειρογνώμονες, 
ακαδημαϊκοί κ.α.  
Σημειώνεται ότι οι εργασίες του θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της ετήσιας γενικής συνέλευσης της επιτροπής 

νήσων της CPMR, που θα διεξαχθεί στη Ρόδο το διάστημα από 22 έως 23 Απριλίου.  
Πρόκειται για την 34η συνέλευση, που διοργανώνεται στο νησί μας από την περιφέρεια νοτίου Αιγαίου και το 
διευρωπαϊκό δίκτυο των παράκτιων περιφερειών της Ευρώπης (CPMR).  
Όπως αναφέρει το newsbomb, ο κ. Χαν εξέφρασε την άποψη πως στην Ελλάδα υπάρχουν ενδείξεις οικονομικής 
ανάκαμψης, που ο ίδιος ελπίζει ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα γίνει αισθητή και στους πολίτες.  
Ο Αυστριακός Επίτροπος σε συνέντευξή του στη δημόσια Αυστριακή Τηλεόραση, είπε ότι ευελπιστεί πως και 
εφέτος, όπως και πέρυσι, θα υπάρξει στην Ελλάδα μια καλή τουριστική περίοδος, που θα δώσει τα απαραίτητα 
κίνητρα ανάπτυξης.  
Παρατηρώντας πως μέσα στα τελευταία πέντε χρόνια έχουν χαθεί στην Ευρώπη περίπου τρία εκατομμύρια θέσεις 
εργασίας, ο Ευρωπαίος Επίτροπος επισήμανε ότι με τα μέσα που διαθέτει η Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ έχουν 
δημιουργηθεί 600.000 θέσεις εργασίας και αυτό ισχύει και για την Ελλάδα.  
Κάθε χώρα, όπως είπε, υποβάλει ένα σχέδιο στρατηγικής από το οποίο προκύπτει σε ποιούς τομείς πρέπει να 
διατεθούν οι πόροι, για παράδειγμα στην Ελλάδα στους τομείς του τουρισμού και της παρασκευής τροφίμων, ενώ 
υπάρχουν περιφέρειές της όπου λειτουργούν καλά πανεπιστήμια και άρα εκεί υπάρχουν δυνατότητες.  
Τόνισε επίσης πως στόχος είναι να δημιουργηθούν μακροπρόθεσμα θέσεις εργασίας, εκτιμώντας πως μέχρι τέλος 
του 2020 θα είναι ορατά τα αποτελέσματα αυτών των μέτρων, ενώ παρέπεμψε στο γεγονός ότι στην Ελλάδα, 
όπως και σε άλλες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, το ποσοστό εκβιομηχάνισης βρίσκεται στο 50% άλλων 
ευρωπαϊκών χωρών, όπως η Αυστρία και η Γερμανία.  
Ο κ. Χαν εξέφρασε επίσης την επιθυμία του να παραμείνει μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετά τη λήξη 
αυτής της θητείας του τον ερχόμενο Οκτώβριο, υπενθυμίζοντας πως με το έργο του ως Επίτροπος Περιφερειακής 
Πολιτικής έχει τύχει διεθνούς αναγνώρισης. 
 
 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  
 

No7 
 

20.03.2014 
 

Γενικού Ενδιαφέροντος 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. 

28ης Οκτωβρίου 72, 85100 Ρόδος ● Τηλ. +30 22410 78230-75323 - Fax +30 22410 75324  

Web Site: www.ando.gr ● email: ando@ando.gr 

 

 

http://www.crpm.org/
http://www.ando.gr/

