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«Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ »

Επέλεξα το θέμα « 3 ° ΚΠΣ στο Νομό Καβάλας » διότι αφ' ενός μεν το
Πρόγραμμα αυτό συμβάλει στην ανάτττυξη της περιοχής , αφ'ετέρου

αποδεικνύει

τη συνοχή του νομού Καβάλας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και εμείς ως φοιτητές του ΤΕΙ Καβάλας, θεωρώ ότι έχουμε την υποχρέωση
να ασχοληθούμε , στο μέτρο πάντα των δυνατοτήτων μας, με τον Νόμο που μας
φιλοξενεί και που μας έχει δεχτεί στην κοινωνία του.
Αμφίδρομα

λοιπόν

εμείς,

προσπαθούμε

να

αναπτύξουμε

και

να

ερευνήσουμε θέματα που αφορούν την περιοχή του νομού Καβάλας. Και όχι μόνο
αυτό. Αναπτύσσοντας

το συγκεκριμένο θέμα, αποκτούμε τη συνείδηση ότι η

Ευρώπη είναι πολύ κοντά μας και εμείς αποτελούμε ένα αναπόσπαστο κομμάτι
της.
Πράγματι, η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τη συνοχή ανάμεσα στα κράτη
μέλη της,

ευνοεί την ισόρροπη και βιώσιμη ανάτττυξη των οικονομικών

δραστηριοτήτων , την ανάπτυξη της απασχόλησης και των ανθρωπίνων πόρων,
την προστασία και την βελτίωση του περιβάλλοντος, την κατάργηση των
ανισοτήτων.
Μέσα σ'αυτό το πλαίσιο επέλεξα το θέμα μου, με σκοπό να προσεγγίσω
τους τρόπους ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού της περιοχής του Νομού Καβάλας,
με σκοπό πάντα την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας και
ισότητας των λαών της Ευρώπης.
Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας καταβάλει την οργανωτική προσπάθεια
που του αναλογεί, ώστε να υπάρχει πλήρης αντιστοίχηση μεταξύ, αφ'ενός των
τεράστιων πόρων που διατίθενται για την εκτέλεση των έργων και των δράσεων
και αφ'ετέρου των διατιθέμενων μέσων σε ανθρώπινο δυναμικό, εργαλεία
διαχείρισης και βελτιωμένες διαδικασίες υλοποίησης.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνω ότι ιδιαίτερα στο νόμο Καβάλας το
ανθρώπινο δυναμικό θα πρέπει να καταβάλει μέγιστες προσπάθειες, ώστε να
πάψει η Καβάλα και η περιοχή της να αποτελεί την περιφέρεια στην ανάτπυξη,
αλλά αντίθετα να αποτελέσει ένα αναπτυξιακό κέντρο, δυναμικά εξελισσόμενο.

Θα προσπαθήσω λοιπόν μέσα από την εργασία μου να καταδείξω τους
στόχους εκείνους ανάπτυξης που ευνοούν ιδιαίτερα το συγκεκριμένο Νομό.
Εξ' άλλου το Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης έχει γίνει πλέον κομμάτι της
καθημερινότητας μας.
Είναι μια ευκαιρία για ανάτπυξη και σύγκλιση με τις οικονομίες των
κοινοτικών εταίρων και η αξιοποίηση του αποτελεί καθήκον τόσο της πολιτείας όσο
και της καβαλιώτικης κοινωνίας .
Εμείς με την εργασία αυτή θα προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε τις
πληροφορίες και κάθε είδους μηνύματα όπως εκπέμπονται από τα Διαρθρωτικά
Προγράμματα

της Ε.Ε, κατ' αρχήν για τους εαυτούς μας και μετά για τον

περιβάλλοντα χώρο μας.
Βασική βέβαια προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του
Γ' ΚΠΣ είναι έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων, ώστε
αφ ενός να μην χαθούν ευκαιρίες και πολύτιμος χρόνος και αφ'ετερου οι
προσπάθειες να σχεδιαστούν έτσι ώστε να αντιμετωπίζουν πραγματικές ανάγκες
των επιχειρήσεων της περιοχής του νομού μας.
Ας δώσουμε λοιπόν μερικά στοιχεία για τον χαρακτήρα του προγράμματος
αυτού.
Η Επιτροπή λοιπόν της Ε.Ε για να πετύχει την κοινωνική και οικονομική
συνοχή των κρατών μελών της, δημιούργησε χρηματοδοτικά μέσα , δηλαδή τα
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

και

το ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ που χρησιμεύουν για την

συγχρηματοδότηση των κρατών μελών της. Το πόσο της συνολικής επιδότησης
των Διαρθρωτικών Ταμείων ανέρχεται

σε 195 δισεκατομμύρια ευρώ για την

περίοδο 2000 - 2006 εκτός του Ταμείου συνοχής.
Το Γ' Διαρθρωτικό πρόγραμμα 2000 - 2006 είναι το βασικό Αναπτυξιακό
Πρόγραμμα της χώρας για την τρέχουσα ΙΟετια και περιλαμβάνει:

A Το Γ '

Κοινοτικό Πλαίσιο Zm oitnc

με οικονομικό μέγεθος 42,28

δισεκατομμύρια ευρώ (14,41 τρις δρχ) για την περίοδο 2000 - 2006,από τα οποία

Η Κοινοτική Συμμετοχή ανέρχεται σε 21,32 δις ευρώ (7,27 τρις
δρχ).

Η Εθνική κρατική Συμμετοχή σε 10,438 δις ευρώ (3,56 τρις δρχ),
Η Ιδιωτική Συμμετοχή σχεδιάζεται σε 10,516 δις ευρώ (3,58 τρις
δρχ).

(πηγή : Οδηγός εφαρμογής για την τοπική αυτοδιοίκηση των επιχειρησιακών
προγραμμάτων 2000 - 2006)

Β Τις K oivotik ec Πρωτοβθϋλί£€ όπου χαραρακτιρίζονται από τα ακόλουθα
επιχειρησιακά προγράμματα :
■

LEADER PLUS . Έχει ως αντικείμενο την ανάτττυξη του αγροτικού

χώρου και υλοποιείται από τις Ομάδες Τοπικής Δράσης, με ισχυρή συμμετοχή της
αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεων της . Έχει συνολικό μέγεθος 392 εκ ευρώ
από τα οποία η κοινοτική χρηματοδότηση ανέρχεται σε 183 εκ ευρώ.
■

INTERREG III : Έχει ως περιεχόμενο τη διασυνοριακή, διακρατική

και διαπεριφερειακή συνεργασία , στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη. Το συνολικό
μέγεθος της αυτής της κοινοτικής χρηματοδότησης θα ανέλθει σε 604 εκατ.ευρώ.
■

EQUAL : Ενισχύει την άρση των ανισοτήτων και των διακρίσεων

στην προώθηση στην αγορά εργασίας, με την αξιοπσίηση νέων μέσων και
διακρατικών συνεργασιών . Ήδη υλοποιείται ο πρώτος κύκλος εφαρμογής με
αξιόλογη συμμετοχή της αυτοδιοίκησης. Έχει συνολικό μέγεθος 138,8 εκατ.ευρώ,
από τα οποία η κοινοτική χρηματοδότηση θα ανέλθει σε 104 εκατ.ευρώ.
■

URBAN : Ενισχύει την οικονομική και κοινοτική αποκατάσταση των

πόλεων και των αστικών κέντρων για την προώθηση της βιώσιμης αστικής
ανάπτυξης. Στην Κομοτηνή ήδη υλοποιούνται οι προτάσεις που χρηματοδοτούνται
από την κοινοτική πρωτοβουλία. Έχει συνολικό μέγεθος 37,4 εκατ.ευρώ, από τα
οποία η κοινοτική χρηματοδότηση θα ανέλθει σε 25,4 εκατ.ευρώ.

(πηγή : Οδηγός εφαρμογής για την τοπική αυτοδιοίκηση των επιχειρησιακών
προγραμμάτων 2000 - 2006)

Γ. Το Ταυείο Zuvoync χρηματοδότη ειδικά τον τομέα για το περιβάλλον.
Η αυτοδιοίκηση μπορεί να επωθεληθεί τους πόρους του ταμείου για την υλοποίηση
έργων όπως ύδρευσης, αποχέτευσης, επεξεργασίας λυμάτων και διαχείρισης
απορριμμάτων.
χρηματοδοτήσει
εκατ.ευρώ.

Για την περίοδο 2000 -

2006

το Ταμείο Συνοχής θα

στην χώρα μας 6,392 εκατ.ευρώ, με κοινοτική δαπάνη 3,32

(πηγή : Οδηγός εφαρμογής για την τοπική αυτοδιοίκηση των επιχειρησιακών
προγραμμάτων 2000 - 2006,σελ : 14)

Ιδιαίτερα για το Γ

ΚΠΣ, ο τύπος του προγράμματος είναι Περιφερειακός.

Χρηματοδοτείται από τα :
■

Διαρθρωτικά Ταμεία,

•

Το Ταμείο Συνοχής,

•

Και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Υπεύθυνη Εθνική Αρχή για την υλοποίηση του είναι το Υπουργείο Εθνικής
Οικονομίας, όπου και υποβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2000,
Περιλαμβάνει : 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), ένα
ανά Περιφέρεια της Ελλάδας,
11 Τομεακά Επιχειρησιακά προγράμματα.

(πηγή : Οδηγός εφαρμογής για την τοπική αυτοδιοίκηση των επιχειρησιακών
προγραμμάτων 2000 - 2006)

Εμείς θα ασχοληθούμε

με το Π.Ε.Π της Ανατολικής Μακεδονίας και

Θράκης, ιδιαίτερα δε με τα έργα που σχετίζονται με το νομό της Καβάλας.

Χρηματοδοτικά χαρακτηριστικά του Π.Ε.Π :
Συνολικό ύψος δαπάνης ΕΠ

1,115,648,897

Δημόσια δαπάνη (κοινοτική και εθνική)

977,799,897

Κοινοτική συμμετοχή

733,349,922

Εθνική συμμετοχή

244,449,975

Ιδιωτική συμμετοχή

137,849,000

Ευρωπαϊκά ταμεία που χρηματοδοτούν : ΕΤΠΑ

514,874,999

ΕΓΤΠΕ 154,784,615
ΕΚΤ

63,690,308

(πηγή : Οδηγός εφαρμογής για την τοπική αυτοδιοίκηση των επιχειρησιακών
προγραμμάτων 2 0 0 0 - 2006,σελ .20)

Η υλοποίηση του είναι έργο επίπονο και η επίτευξη του επιδιωκόμενου
αποτελέσματος απαιτεί τη συντονισμένη προσπάθεια όλων των φορέων,
κρατικών, κοινωνικών και ιδιωτικών.
ΓΓ αυτό θεωρώ ότι σε αυτό θα βοηθήσει η κατανόηση τσυ προγράμματος,
σε μας δε σαν πολίτες που διανύουμε τα πρώτα βήματα συμμετοχής μας στην
παραγωγή και αγορά εργασίας της χώρας μας, η εργασία αυτή θα μας αναγκάσει
να προσεγγίσουμε τρόπους δράσης και ανάπτυξης που έχουν αφετηρία την ΕΕ.
Στην κατεύθυνση αυτή, εύκολα θα κατανοήσουμε ότι ο ρόλος του ιδιωτικού
τομέα, στον οποίο πολλοί από μας αύριο θα αποτελέσουμε μέρος του,

είναι

αποφασιστικής σημασίας, διότι οι ενέργειες του θα ενισχύσουν τις ελληνικές
επιχειρήσεις, θα δυναμώσουν την εθνική οικονομία μας, θα βελτιώσουν το βιοτικό
επίπεδο και θα καταπολεμήσουν την ανεργία ιδιαίτερα στον νομο της Καβάλας.
Γενικά μπορούμε να πούμε ότι με την εφαρμογή του Γ'

ΚΠΣ ελληνική

οικονομία θα προσεγγίσει το 80% του βιοτικού επιπέδου της Ευρώπης των 15.
Στα επόμενα 7 χρόνια θα διατεθούν 15 τρις δρχ για να ολοκληρωθούν και να
βελτιωθούν οι υποδομές, να προωθηθεί η περιφερειακή ανάπτυξη και να
ενισχυθούν η βιομηχανία, το εμπόριο, ο τουρισμός και ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις.
Η ανάδειξη στην περιοχή μας τομέων όπως η γεωργία, ο τουρισμός και ο
πολιτισμός νομίζω ότι είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη και την επίτευξη των
στόχων.
Έτσι θα αξιοποιηθεί το Γ' ΚΠΣ για μια ισόρροπη κατανομή της ευημερίας
στο νομό Καβάλας, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

EE και οι YTHiOEoifc -rnc.

Κάνοντας μια ιστορική ανάδρομη για την Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπουμε ότι
ιδρύθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο

Πόλεμο, Η

ολοκλήρωσης ξεκίνησε την 9'’ ΜαΤου

όταν

διαδικασία της ευρωπαϊκής

η Γαλλία

πρότεινε ετπσήμως να

τεθούν «τα πρώτα συγκεκριμένα θεμέλια μιας ευρωπαϊκής ομοσπονδίας». Αρχικά ,
έξι χώρες προσχώρησαν στο εγχείρημα αυτό (Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία,
Λουξεμβούργο,

και

Κάτω Χώρες).

Σήμερα,

μετά από τέσσερα κύματα

προσχωρήσεων (1973 ; Δανία, Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο, 1981 : Ελλάδα,
1986 ; Ισπανία και Πορτογαλία, 1995 ; Αυστρία, Φιλανδία και Σουηδία).
Η Ε.Ε βασίζεται στις αρχές του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας. Είναι
η μετεξέλιξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

που περιελάμβανε την Ευρωπαϊκή

Οικονομική Κοινότητα, την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα και την
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας.
Το 1992 υπογράφτηκε στην ολλανδική πόλη Μάαστριχ
Μάαστριχ, η οποία τέθηκε

η Συνθήκη της

σε ισχύ από 01/11/1993. Προβλέπεται σταδιακά η

δημιουργία Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, με κοινή εξωτερική πολιτική
και κοινή ασφάλεια, με στόχο την πολιτική ενοποίηση.
Με βάση την αρχή του κράτους δικαίου , η λειτουργία της ΕΕ εξασφαλίζεται
από πέντε θεσμικά όργανα, το καθένα από τα οποία διαδραματίζει συγκεκριμένο
ρόλο ;
■

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (εκλέγεται από τους λαούς των μελών

κρατών).
•

Συμβούλιο της Ένωσης (αποτελείται από τις κυβερνήσεις των

κρατών μελών ).
■

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (κινητήρια δύναμη και εκτελεστικό όργανο)

■

Δικαστήριο (τήρηση δικαίου).

■

Ελεγκτικό

Συνέδριο

(χρηστή

και

θετιτή

διαχείριση

προϋπολογισμού της ΕΕ).

(πηγή : EUROPA - THE EU AT A GLANCE, europa.eu.int)
6

του

2.1.1

To ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

To Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι το όργανο

δημοκρατικής έκφρασης και

πολιτικού ελέγχου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που συμμετέχει επίσης στη
νομοθετική διαδικασία. Εκλεγμένο με καθολική ψηφοφορία από τον Ιούνιο του
1979, απαριθμεί σήμερα 626 βουλευτές, που εκλέγονται ανά πενταετία

: 99

βουλευτές προέρχονται από τη Γερμανία , ανά 87 από τη Γαλλία, Ιταλία και
Ηνωμένο Βασίλειο, 64 από την Αυστρία , 31 από τις Κάτω Χώρες , ανά 25 από το
Βέλγιο, την Ελλάδα και την Πορτογαλία, 22 από τη Σουηδία, ανά 16 από την Δανία
και τη Φιλανδία , 15 από την Ιρλανδία και 6 από το Λουξεμβούργο.
Η Συνθήκη του Μάαστριχ ενίσχυσε τον νομοθετικό ρόλο του Κοινοβουλίου
παρέχοντας του εξουσία συναπόφασης με το Συμβούλιο σε συγκεκριμένους τομείς
: ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων , εσωτερική αγορά, εκπαίδευση, έρευνα ,
περιβάλλον, διευρωπαϊκά δίκτυα, υγειά, πολιτιστικά θέματα, καταναλωτές.
Κατ' εφαρμογή αυτής της εξουσίας, το Κοινοβούλιο μπορεί, με απόλυτη
πλειοψηφία των μελών του, να απορρίψει την κοινή θέση που έλαβε το Συμβούλιο
και να περατώσει τη διαδικασία . Η Συνθήκη προβλέπει ωστόσο διαδικασία
συνδιαλλαγής.
Το Κοινοβούλιο μοιράζεται επίσης με το Συμβούλιο τις δημοσιονομικές
αρμοδιότητες ; εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Κοινότητας.
Έχει επίσης τη δυνατότητα να τον απορρίψει, πράγμα που έχει ήδη γίνει
επανειλημμένα. Στην περίπτωση αυτή , πρέπει να ξεκινήσει εκ νέου ολόκληρη η
διαδικασία του προϋπολογισμού. Το Κοινοβούλιο έχει χρησιμοποιήσει πλήρως τις
δημοσιονομικές του αρμοδιότητες προκείμενου να επηρεάσει τις κοινοτικές
πολιτικές.
Το

καθήκον

της

πολιτικής

του

κοινοβουλίου

είναι

σημαντικό.

Εκπροσωπώντας 375 πολίτες και αποδέκτης των πολιτικών και εθνικών
ευαισθησιών των Δεκαπέντε, το Κοινοβούλιο αποτελεί έναν τόπο ανάληψης
πρωτοβουλιών . Ζητά τακτικά να αναπτύσσει ή να αλλάξει τον προσανατολισμό
των υφισταμένων πολιτικών ή να θεσπίσει νέες.
Επίσης, το σχέδιο Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που εγκρίθηκε το
1984, υπήρξε

ο αποφασιστικός καταλύτης που οδήγησε τις κυβερνήσεις στη

σύναψη της Ενιαίας Πράξης.

Ομοίως, το Κοινοβούλιο ζήτησε και επέτυχε τη σύγκληση των δυο
διακυβερνητικών διασκέψεων σχετικά με την οικονομική , νομισματική και πολιτική
ένωση.
Το

Κοινοβούλιο είναι το όργανο δημοκρατικού έλεγχου : διαθέτει την

εξουσία να ανατρέπει την Επιτροπή

εγκρίνοντας πρόταση δυσπιστίας με την

πλειοψηφία των δυο τρίτων. Γνωμοδοτεί για το πρόγραμμα της και της υποβάλει
της παρατηρήσεις του. Ελέγχει την ορθή πορεία των κοινοτικών πολιτικών
στηριζόμενο κυρίως στις εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Ελέγχει επίσης την καθημερινή διαχείριση των πολιτικών, υποβάλλοντας
κυρίως γραπτές και προφορικές ερωτήσεις προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο.
Τέλος ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ενημερώνει το Κοινοβούλιο
για τα αποτέλεσμα τα που επέτυχε το εν λόγο όργανο.

( πηγή : europa.eu.int/institutions/parliament/index-el.htx)
2.1.2

Το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί το βασικό όργανο λήψης
αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεντρώνει τους υπουργούς των
δεκαπέντε χωρών ανάλογα με το θέμα που είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη
: εξωτερικές υποθέσεις, γεωργία, βιομηχανία, μεταφορές περιβάλλον κ.τ.λ.
Σύμφωνα με το άρθρο 145 της Συνθήκης της ΕΟΚ , το Συμβούλιο
διασφαλίζει το συντονισμό των γενικών οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών.
Το άρθρο 148 της Συνθήκης της ΕΟΚ

εισάγει μια διάκριση μεταξύ των

αποφάσεων που λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. με ειδική πλειοψηφία
(τουλάχιστον 62 ψήφοι επί του συνόλου 87) και ομόφωνα

% όσον αφορά τις

αποφάσεις που λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία (τουλάχιστον 62 ψήφοι),οι
ψήφοι σταθμίζονται ως εξής : Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο, 10
ψήφοι, Ισπανία 8 ψήφοι, Βέλγιο, Ελλάδα, Κάτω Χώρες και Πορτογαλία 5 ψήφοι,
Αυστρία και Σουηδία 4 ψήφοι, Δανία, Ιρλανδία και Φιλανδία

3 ψήφοι, και

Λουξεμβούργο 2 ψήφοι.
Οι περισσότερες νομοθετικές αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με ειδική
πλειοψηφία, ενώ η ομοφωνία απαιτείται για σημαντικότερους τομείς όπως η
προσχώρηση ενός νέου κράτους, η τροποποίηση των Συνθηκών ή η θέσπιση νέας
κοινής πολιτικής.

Κάθε χώρα της Ένωσης ασκεί, εκ ττεριτροπής, την προεδρία για χρονική
περίοδο έξι μηνών.
Οι αποφάσεις του Συμβουλίου

προετοιμάζονται από την Επιτροπή των

Μόνιμων Αντιπροσώπων των κρατών μελών (COREPER), η οποία αποτελείται
από ομάδες εργασίας αποτελούμενες από υπάλληλους των εθνικών υπουργείων.
Το Συμβούλιο διαθέτει επίσης μια Γενική Γραμματεία, με έδρα τις Βρυξέλλες, η
οποία προετοιμάζει και εκτελεί τις αποφάσεις.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι αποτέλεσμα της πρακτικής, που ξεκίνησε το
1974, και αφορά τις τακτές συνοδούς των πρωθυπουργών της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και του Γάλλου προέδρου της Δημοκρατίας.
Η πρακτική αυτή θεσμοθετήθηκε το 1987 με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη.
Έκτοτε , το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον δυο φορές το χρόνο και
απαριθμεί, ως ισότιμο μέλος, τον πρόεδρο της Επιτροπής .
Στην

αρχή

δίνονταν

τακτική

μορφή

στις

συνοδούς

κορυφής

που

συγκαλούνταν, από το 1961, κατόπιν πρωτοβουλίας ενός κράτους μέλους. Η
αυξημένη σημασία που απέκτησαν οι κοινοτικές υποθέσεις στην πολιτική ζωή των
κρατών αιτιολογεί την ευκαιρία που δόθηκε στους αρχηγούς των κυβερνήσεων να
συναντούνται και να εξετάζουν από κοινού τα σημαντικότερα θέματα που
αντιμετωπίζονται σε κοινοτικό επίπεδο.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,

κέντρο ώθησης των βασικών πολιτικών

πρωτοβουλιών της Ένωσης και όργανο διαιτησίας των επίμαχων θεμάτων για τα
οποία δεν επετεύχθη συμφωνία στα πλαίσια του Συμβουλίου των Υπουργών,
απόκτησε τάχιστα θεσμική δημόσια διάσταση χάρη στο κύρος των μελών του και
τη σοβαρότητα ορισμένων διακυβευόμενων θεμάτων.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θίγει επίσης προβλήματα διεθνούς επικαιρότητας
μέσω της Επιτροπής κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας
(ΚΕΠΠΑ), μηχανισμού συντονισμένης προσέγγισης και έκφρασης της κοινής
διπλωματίας των Δεκαπέντε.

(πηγή: europa.eu.int/institutions/council/index-el.htm)

2.1.3

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένα από τα βασικά όργανα του κοινοτικού
θεσμικού συστήματος

. Κατόπιν της Συνθήκης για τη συγχώνευση των

εκτελεστικών οργάνων που τέθηκε σε ισχύ την 1'’ Ιανουαρίου 1967, η επιτροπή
είναι ο κοινός οργανισμός των τριών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων : της ΕΚΑΧ, της
ΕΟΚ και της ΕΥΡΑΤΟΜ.
Αποτελούμενη από τις 5 Ιανουαρίου 1995 από 20 μέλη (ανά 2 μέλη για τη
Γαλλία, την Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και την Ισπανία, ανά 1
μέλος για εκάστη των υπολοίπων χωρών), που διορίστηκαν για πενταετή περίοδο
κατόπιν κοινής συμφωνίας από τα κράτη μέλη, μετά από ψήφο έγκρισης του
Κοινοβουλίου,

η

Επιτροπή

έχει

πλήρη

ανεξαρτησία

στην

άσκηση

των

αρμοδιοτήτων της.
Ενσαρκώνει το κοινοτικό συμφέρων και δεν πρέπει να συγκατανεύει σε
καμία παρέμβαση από οποιαδήποτε κράτος μέλος και αν προέρχεται.
Θεματοφύλακας των Συνθηκών , μεριμνά για την εφαρμογή των κανονισμών
και οδηγιών που εκδίδει το Συμβούλιο και μπορεί να προσφύγει ενώπιον του
Δικαστηρίου προκείμενου να επιβάλει την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου.
Διαθέτοντας το οιονεί μονοπώλιο της νομοθετικής πρωτοβουλίας, μπορεί να
παρέμβει οποιαδήποτε στιγμή για να διευκολύνει την επίτευξη συμφωνίας του
Συμβουλίου και μεταξύ αυτού και του Κοινοβουλίου.
Η Επιτροπή, ως όργανο διαχείρισης, εκτελεί τις αποφάσεις που έλαβε το
Συμβούλιο, για παράδειγμα στον τομέα της κοινής γεωργικής πολιτικής. Διαθέτει
ευρείες εξουσίες στα πλαίσια της υλοποίησης των κοινών πολιτικών που της
αναθέτει ο προϋπολογισμός : έρευνα και τεχνολογία, ενίσχυση στον τομέα της
ανάπτυξης , περιφερειακή συνοχή κ.λ.π. Εξαναγκάζετε σε συλλογική παραίτηση
κατόπιν καταψηφίσεως εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώπιον του
οποίου είναι υπεύθυνη.( Μέχρι σήμερα δεν έχει ουδέποτε καταψηφιστεί).
Η Επιτροττή ετπκουρείτε από έναν διοικητικό μηχανισμό, η έδρα του οποίου
είναι κυρίως κατανεμημένη μεταξύ Βρυξελών και Λουξεμβούργου. Οι είκοσι έξι
Γενικές Διευθύνσεις αποτελούν ειδικούς τομείς στην εφαρμογή των κοινών
πολιτικών και στη γενική διοικητική διαχείριση.
Αντίθετα με τις γραμματείες των κλασικών διεθνών οργανισμών, η Επιτροπή
διαθέτει δημοσιονομική αυτονομία και μπορεί να ασκήσει τα προνομία της υπό
συνθήκες πλήρους ανεξαρτησίας.
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Οι οπαδοί της ομοσπονδιακής ιδέας διαβλέπουν στην Επιτροπή σαν την αρχή
μιας Ευρωπαϊκής κυβέρνησης που θα είναι υπεύθυνη ενώπιον ενός Κοινοβουλίου
δυο Βουλών : του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Βουλής των κρατών μελών,
που θα προέλθει από το σημερινό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(πηγή : Europa.eu.int/institutions/comm/index-el.htm).

2.1.4
Το

Δικαστήριο

των

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων,

που

εδρεύει

στο

Λουξεμβούργο, αποτελείται από 15 δικαστές και επικουρείτε από 9 γενικούς
εισαγγελείς, που διορίζονται κατόπιν κοινής συμφωνίας από τις κυβερνήσεις των
κρατών μελών για περίοδο 6 ετών ανανεώσιμη. Η ανεξαρτησία τους είναι
διασφαλισμένη.
Ο ρόλος του Δικαστηρίου είναι να διασφαλίζει την τήρηση του δικαίου κατά
την ερμηνεία και την εφαρμογή των συνθηκών .
Το Δικαστήριο είναι επίσης η μόνη αρμόδια αρχή να αποφαίνεται, κατόπιν
αιτήσεως των εθνικών δικαστηρίων, σχετικά με την ερμηνεία των Συνθηκών , το
κύρος και την ερμηνεία των πράξεων των οργάνων.
Συνεπώς όταν ανακύτττει τέτοιο ζήτημα ενώπιον των εθνικών Δικαστηρίων,
τα δικαστήρια αυτά δυναμώνονται, και σε ορισμένες περιπτώσεις πρέπει, να
ζητούν από το Δικαστήριο να αποφανθεί επί του θέματος. Το σύστημα διασφαλίζει
την ενιαία ερμηνεία και ομοιόμορφη εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου σε όλη την
Κοινότητα.
Οσον αφορά το Πρωτοδικείο, που συνεστήθη το 1989 και αποτελείται από
15 δικαστές, είναι αρμόδιο να πραγματεύεται, με την επιφύλαξη ασκήσεως
αναιρέσεως του Δικαστηρίου που περιορίζεται στα νομικά θέματα, τις προσφυγές
των φυσικών ή νομικών προσώπων κατά τις Κοινότητας, καθώς και τις προσφυγές
κατά της Επιτροπής, δυνάμει της Συνθήκης ΕΚΑΧ και τις διαφορές μεταξύ της
Κοινότητας και των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων της.

(πηγή : http://europa.eu int/istitytions/eca/index-el.htm)

2.1.5
To Ελεγκτικό

TO ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Συνέδριο ιδρύθηκε το 1977, με την αναθεώρηση των

δημοσιονομικών διατάξεων των συνθηκών και κατέστη αυτόνομο θεσμικό όργανο
όταν άρχισε να ισχύει η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1993.
Αποτελείται από 15 μέλη που διορίζονται ομόφωνα από το Συμβούλιο,
κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για εξαετή θητεία.
Το κυριότερο έργο του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι ο έλεγχος

του

προϋπολογισμού της Ένωσης, δηλαδή της σύννομης και ορθής διαχείρισης των
κοινοτικών εσόδων και δαπανών. Διασφαλίζει επίσης την χρηστή δημοσιονομική
διαχείριση, συμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματικότητα και την διαφάνεια του
κοινοτικού συστήματος.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο συζητά και συνεργάζεται στενά με τα υπόλοιπα
κοινοτικά όργανα, διατηρώντας πάντοτε την ανεξαρτησία του. Βασικό του καθήκον,
είναι να επικουρεί τις αρμόδιες επί του προϋπολογισμού αρχές (Κοινοβούλιο και
Συμβούλιο),

υποβάλλοντας τους κάθε χρόνο τις παρατηρήσεις του, που

προέρχονται από την Ετήσια Έκθεση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του
προηγούμενου έτους. Οι παρατηρήσεις αυτές επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την
απόφαση του Κοινοβουλίου, σχετικά με την απαλλαγή της Επιτροπής για την
εκτέλεση του προϋπολογισμού.
Το Ελεγκτικό Συμβούλιο λοιπόν διενεργεί ελέγχους και εκδίδει αυτόνομα
εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις, αποφασίζοντας με πλήρη ελευθερία για την
οργάνωση των εργασιών του, ιδιαιτέρως για το χρονοδιάγραμμα των ελέγχων, το
χρόνο και τον τρόπο υποβολής των παρατηρήσεων του, όπως και για τη
δημοσιότητα

που

πρέπει

να

λαμβάνουν

οι

δημοσιευμένες

εκθέσεις

και

γνωμοδοτήσεις του.
Το προσωπικό του αποτελείται από 550 ειδικευμένους από τους οποίους
250 περίπου είναι εκλεκτές. Οι ελεγκτές, που κατανέμονται σε ομάδες ελέγχου και
ασκούν καθήκοντα ελέγχου, ετοιμάζουν τα σχέδια και τις εκθέσεις επί των οποίων
αποφασίζει το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο καλείται σε παρά πολλές περιτπώσεις να προβεί σε
έλεγχους στις έδρες των άλλων οργάνων, στα κράτη μέλη της Ένωσης και σε όλες
τις τρίτες χώρες στις οποίες χορηγείται κοινοτική ενίσχυση.

Οι ελεγκτές του Ελεγκτικού Συνεδρίου ελέγχουν λοιπόν τα παραστατικά των
χρηματοοικονομικών συναλλαγών και επισκέπτονται επίσης επιτόπου τους
άμεσους διαχειριστές και δικαιούχους των κοινοτικών πόρων. Κατά κανόνα, οι
αποστολές έλεγχου στα κράτη μέλη διαρκούν από μια έως δυο εβδομάδες και
πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τις εθνικές ελεγκτικές αρχές ή τις αρμόδιες
εθνικές υπηρεσίες.
Στην έκθεση έλεγχου

πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που

προκύπτουν από τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται και κυρίως να
υπογραμμίζονται οι αδυναμίες του συστήματος διαχειρίσεις, να καταγράφονται τα
λάθη , οι παρατυπίες και οι απατές που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο.
Όταν οι ελεγκτές ανακαλύπτουν απατές ή παρατυπίες, διαβιβάζουν το
ταχύτερο δυνατόν τις πληροφορίες που έχουν συλλέξει στα αρμοδία κοινοτικά
όργανα, προκείμενου να κινηθεί η πιο κατάλληλη διαδικασία.
Τέλος οι πολίτες, τα κράτη μέλη και τα κοινοτικά όργανα πληροφορούνται για
τα αποτελέσματα των εργασιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου με αντικειμενικότητα και
διαφάνεια κυρίως μέσω των εκθέσεων.

(πηγή : http://europa.eu .int/istitytions/eca/index-el.htm)
2.2

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΕΕ

Σημαντικές κοινωνικοοικονομικές ανισότητες υφίστανται μεταξύ ορισμένων
περιοχών της Ένωσης.
Για παράδειγμα σημειώνεται, ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ανά κάτοικο
του Λουξεμβούργο είναι δυο φορές υψηλότερο από το αντίστοιχο της Ελλάδας.
Παρόμοια, το Αμβούργο είναι η πλουσιότερη περιοχή της Ευρώπης. Οι ανισότητες
αυτές μεταξύ των περιοχών είναι επιζήμιες για την συνοχή της Ένωσης.
Η οικονομική και κοινωνική συνοχή αποτελεί, από αρκετά έτη έναν από τους
στόχους προτεραιότητας της ΕΕ. Πράγματι, προωθώντας τη συνοχή, η Ένωση
ευνοεί

την αρμονική, ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη των οικονομικών

δραστηριοτήτων, την ανάπτυξη της απασχόλησης και των ανθρώπινων πόρων,
την προστασία και την βελτίωση του περιβάλλοντος, την κατάργηση των
ανισοτήτων και την προώθηση της ισότητας μεταξύ των ανδρών και γυναικών.
Έτσι λοιπόν, η ΕΕ έχει στόχους την μείωση αναπτυξιακών ανισοτήτων και
την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσα στην Ένωση.
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Για να αποφέρει αποτέλεσμα τα η προσπάθεια οικονομικής και κοινωνικής
συνοχής, η Επιτροπή δημιούργησε χρηματοδοτικά μέσα ή Διαρθρωτικά Ταυεία και
το Ταυείο auvoync που χρησιμεύουν για την συγχρηματοδότηση στα κράτη μέλη
των περιφερειακών ή οριζοντίων παρεμβάσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα
των κρατών μελών, σύμφωνα με τα έγγραφα προγραμματισμού που έχουν
διαπραγματευθεί με την Επιτροπή.
Το πόσο της συνολικής επιδότησης των διαρθρωτικών ταμείων όπως
αναφέραμε, ανέρχεται σε 195 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2000-2006
εκτός του ταμείου συνοχής.

2.2.1

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Τέσσερα είδη διαρθρωτικών ταμείων έχουν συστηθεί όσο προχωρούσε η
ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού οικοδημημάτος ;
■

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης ( ΕΤΠΑ). Συμβάλει κυρίως στην

ενίσχυση των αναπτυξιακά καθυστερημένων περιφερειών, αυτών που βρίσκονται
στο στάδιο οικονομικού αναπροσανατολισμού και αυτών που αντιμετωπίζουν
διαρθρωτικές δυσχέρειες.
Σκοπός του λοιπόν είναι η προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής
συνοχής μέσω της διόρθωσης των κυρίων περιφερειακών ανισοτήτων και μέσω
της συμμετοχής στην ανάπτυξη και την ανασυγκρότηση των περιφερειών
συμβάλει στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης

και στην δημιουργία

σταθερών θέσεων απασχόλησης.
Ακόμη αναπτύσσεται το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠΑ με την συμμετοχή του
στις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες.
•

Το

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο(ΕΚΤ). Παρεμβαίνει κυρίως στο

πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση(ΕΝ). Σκοπός του ΕΚΤ
λοιπόν είναι, η υποστήριξη μέτρων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της
ανεργίας καθώς και για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την
κοινωνική ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας . Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην
προώθηση υψηλού επιπέδου απασχόλησης, στην αειφόρο ανάπτυξη και στην
οικονομική και κοινωνική συνοχή.
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•

To Ευρωπαϊκό Γενικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

ΕΓΤΠΕ). Συμβάλει στην ανάπτυξη και την διαρθρωτική προσαρμογή των
ιναπτυξιακά καθυστερημένων περιφερειών, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα
των δομών παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας των γεωργικών και δασικών
Γτροϊόντων.
■

Το Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού της Αλιείας (ΧΜΠΑ).

Αποτελεί ένα χρηματοδοτικό διαρθρωτικό μέσο που προορίζεται για τον τομέα της
αλιείας.

Δηλαδή

με

την

λήψη

μέτρων

στον

τομέα

της

αλιείας,

της

υδατοκαλλιέργειας, της μεταποίησης και εμπορίας των προϊόντων τους συμβάλει
στην επίτευξη βιώσιμης ισορροπίας μεταξύ των αλιευτικών πόρων και της
εκμετάλλευσης τους, στην

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των διαρθρώσεων

και στην ανάπτυξη οικονομικά βιώσιμων επιχειρήσεων στον τομέα, στην βελτίωση
του εφοδιασμού

της

αγοράς και

της

αξίας των

προϊόντων

αλιείας και

υδατοκαλλιέργειας.

(πηγή : www.asik.gr/drastinotites/carrefour-kanonismi-diarrth.htm και από την
Ανατπυξιακή Εταιρεία Ελευθερουπολης,κ.Διπλάρης.)

2.2.1.1

ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Επίσης ανατπύσσονται οι αρχές πάνω στις οποίες στηρίζονται οι ενισχύσεις
που παρέχονται για την περιφερειακή ανάπτυξη μέσω των διαρθρωτικών ταμείων ,
ώστε να διασφαλίζεται η σωστή χρήση των κεφαλαίων που είναι:
■ ο προγραμματισμός των ενισχύσεων,
■ η εταιρική σχέση που σημαίνει ότι οι φορείς όλων των επιπέδων
συμμετέχουν στην προετοιμασία,

τον σχεδίασμά και την υλοποίηση των

προγραμμάτων.
•

Η προσθετικότιτα που σημαίνει ότι οι κοινωνικοί πόροι δεν υποκαθιστούν τις

προσπάθειες

των

κρατών

και

των

περιφερειών,

αλλα

συμβάλουν

στο

επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.
■ Η διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της χρησιμοποίησης των
Ταμείων,
■ Η πληρωμές και η δημοσιονομική έλεγχοι.
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(πηνή : http://www asik.gr/drastmotites/carrefour-kanonismi-diarth. him)

2.1.1.2
0

προγραμματισμός

μεταρρυθμίσεων των

O npovpauuaTiauoc.

αποτελεί

διαρθρωτικών

ένα

από

ταμείων.

τα

κύρια

στοιχεία

Συνιστάται στην

των

κατάρτιση

πολυετών αναπτυξιακών προγραμμάτων και υλοποιείται σύμφωνα με μια
διαδικασία λήψης αποφάσεων βάσει εταιρικής σχέσης, σε περισσότερα στάδια,
μέχρι την ανάληψη της ευθύνης των δράσεων από τους δημόσιους ή ιδιωτικούς
φορείς των έργων.
Στο

πλαίσιο των διατάξεων του γενικού κανονισμού για τα διαρθρωτικά

ταμεία, η καλυπτόμενη περίοδος είναι επταετής για όλους τους στόχους (20002006), με δυνατότητα πάντως προσαρμογών σε συνάρτηση με την ενδιάμεση
αξιολόγηση (τέλος του 2003).
Σε πρώτη φάση, υποβάλλονται από τα κράτη μέλη προγράμματα ανάπτυξης
και ανασυγκρότησης που περιλαμβάνουν ;
■ Μια

ακριβή

περιγραφή

της

επικρατούσας

στην

οικεία

περιφέρεια

κατάστασης(ανισότητες, καθυστερήσεις, αναπτυξιακό δυναμικό).
■ Μια περιγραφή της πλέον κατάλληλης για την επίτευξη των τασσόμενων
στόχων στρατηγικής.
■ Ενδείξεις σχετικά με την προβλεπόμενη χρησιμοποίηση και τη μορφή της
χρηματοδοτικής συμμετοχής των ταμείων.
Τα κράτη μέλη θα υποβάλουν στη συνεχεία στην Επιτροπή τα έγγραφα
προγραμματισμού που περιλαμβάνουν τις γενικές κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής
εκτελεστικής αρχής.
Τα εν λόγω έγγραφα προγραμματισμού μπορούν να λάβουν τη μορφή :
Ενιαίων Εγγράφων Προγραμματισμού τα οποία αποτελούνται από ένα και μόνον
έγγραφο, το οποίο εγκρίνεται από την επιτροπή και στο οποίο συγκεντρώνονται
τα στοιχεία που περιέχονται σε ένα κσινοτικό πλαίσιο στήριξης, που συνίστανται
σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
Δηλαδή έγγραφα εγκρινόμενα από την επιτροπή, σε συμφωνία με το
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος,

τα οποία περιέχουν τη στρατηγική και τις

προτεραιότητες δράσης των Ταμείων και του κράτους μέλους, τους ειδικούς
στόχους τους, τη συμμετοχή των ταμείων και τους λοιπούς χρηματοδοτικούς
πόρους.
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Η επιτροπή διαπραγματεύεται με τα κράτη μέλη βάσει των εν λόγω
εγγράφων προγραμματισμού και πραγματοποιεί μια ενδεικτική κατανομή των
ταμείων για κάθε παρέμβαση και για κάθε κράτος μέλος.

(πηνή : htto://www. asik. ar/drastiriotites/carrefour-kanonismi-diarth.htm)

2.1.1.3

Εταιρική σγέση.

Η νέα ρύθμιση επεκτείνει την εταιρική σχέση στις περιφερειακές και τσπικές
αρχές, στους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους και στους λοιπούς αρμόδιους
οργανισμούς, εμπλέκοντας τους εταίρους αυτούς σε όλα τα στάδια, ήδη από την
έγκριση του αναπτυξιακού σχεδίου.
2.1.1.4

Προσθετικότιτα.

Σύμφωνα με την αρχή αυτή, οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις πρέπει να
προστίθενται στις εθνικές ενισχύσεις και όχι να τις υποκαθιστουν. Τα κράτη μέλη
οφείλουν να διατηρούν τις δημόσιες δαπάνες τους τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο με
αυτό της προηγούμενης περιόδου.
Μεταξύ των ετών 2000-2006,

το γεωγραφικό επίπεδο ελέγχου της

προσθετικότιτας θα απλουστευθεί. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα υποβάλουν στην
Επιτροπή τις αναγκαίες πληροφορίες κατά την έγκριση των προγραμμάτων, στο
μεσοδιάστημα της εφαρμογής τους και στο τέλος .

(πηνή: httD://www.asik.ar/drastiriotites/carrefour-kanonismi-diarth.htm)

2.1.1.5

Διαγείοιση. παρακολούθηση και α^ιολόνηση.

Στο πλαίσιο του νέου κανονισμού για τα διαρθρωτικά ταμεία, ορίζεται από τα
κράτη μέλη, για κάθε πρόγραμμα, μια διαχειριστική αρχή, της οποίας τα καθήκοντα
καλύπτουν

την

εφαρμογή,

αποτελεσματικότητα

του

την

κανονικότητα

προγράμματος

της

διαχείρισης

(συγκέντρωση

και

την

στατιστικών

και

χρηματοοικονομικών στοιχείων, κατάρτιση και αποστολή στην Επιτροπή των
ετήσιων εκθέσεων εκτέλεσης, διοργάνωσης της ενδιάμεσης αξιολόγησης κτλ).
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Επιπλέον, συγκροτούνται επιτροπές παρακολούθησης. Οι επιτροπές αυτές,
στις οποίες προεδρεύει ένας εκπρόσωπος της διαχειριστικής αρχής, διασφαλίζουν
την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα της υλοποίησης των διαρθρωτικών
δράσεων.
Οι υφιστάμενοι τρεις τύποι αξιολόγησης διατηρούνται αλλα με την
μεταρρύθμιση αυτή προσδιορίζεται επακριβώς ο υπεύθυνος φορέας. Έτσι, η
αρχική

αξιολόγηση υπάγεται στην ευθύνη των αρμόδιων αρχών των κρατών

μελών, η ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος πρέπει να πραγματοποιείται
από την αρχή που τα διαχειρίζεται, σε συνεργασία με την Επιτροπή και πριν από
τις 31 Δεκεμβρίου 2003, και τέλος, η τελική αξιολόγηση υπάγεται στην ευθύνη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με το κράτος μέλος και τη διαχειριστική
αρχή. Οι εκθέσεις αξιολογήσεις πρέπει να τίθενται στη διάθεση του κοινού.

ίππνή: httDV/wvm.asik.ar/drastinotites/carrefour-kanonismi-diarth.htm)

2.1.1.6_____ Πληρωυέ€ και δημοσιονουική έλενγοι.
Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συνάπτουν σύμβαση χρηματοδότησης, στην
οποία η Επιτροπή αναλαμβάνει την δέσμευση να καταβάλει πιστώσεις αναλήψεων
υποχρεώσεων βάσει των εγγράφων προγραμματισμού που έχουν εγκριθεί. Κάθε
κράτος μέλος ορίζει τότε για κάθε πρόγραμμα μια αρχή πληρωμής που θα είναι ο
ενδιάμεσος μεταξύ των τελικών δικαιούχων και της Επιτροπής.
Η αρχή πληρωμής παρακολουθεί την εξέλιξη και τη συμβατότητα προς τους
κοινοτικούς κανόνες των δαπανών των τελικών δικαιούχων σε συνεργασία με την
αρχή διαχείρισης. Οι φυσικές κινήσεις των κεφαλαίων (ή πιστώσεων πληρωμών)
της Ένωσης προς τα κράτη μέλη πραγματοποιούνται όταν η Επιτροπή αποδίδει τις
πραγματικές δαπάνες των τελικών δικαιούχων,

οι οποίες θεωρούνται και

πιστοποιούνται από τις αρχές πληρωμής.
Η

αυξανόμενη

αποκέντρωση

της

διαχείρισης

των

προγραμμάτων

συνεπάγεται στη βελτίωση των μηχανισμών έλεγχου, που υπάγονται στην
αρμοδιότητα των κρατών μελών.
Η Επιτροπή εξασφαλίζει η ίδια την αποτελεσματικότητα των συστημάτων, η
λειτουργία των οποίων εναπόκεινται στις αρχές διαχειρίσεις και πληρωμής.
Ποσοστό 5% των δαπανών ενός προγράμματος πρέπει να αποτελούν αντικείμενο
λεπτομερών ελέγχων μέσο π.χ. επιτόπου ελέγχων και δημοσιονομικών ελέγχων.
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Εφόσον διαπιστώνονται παρατυπίες τα κράτη μέλη έχουν την ευθύνη να
προβούν σε δημοσιονομικές διορθώσεις μέσω της ακύρωσης του συνόλου ή
μέρους της χρηματοδότησης των σχετικών ενεργειών. Τα χρηματοδοτικά

μέσα

που αποδεσμεύονται από τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκ νέου,
ενώ αυτά που ανακτώνται από την Επιτροπή αφαιρούνται και δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν εκ νέου.

ίπηνή : htto://www.asik.gr/drastiriotltes/carrefour-kanonismi-diadh.him)

2.3

ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2000-2006 ΓΙΑ ΤΗΝ Ε Ε

Αποβλέποντας στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαρθρωτικών
δράσεων, ο κανονισμός προβλέπει 3 κατά προτεραιότητα στόχους για την περίοδο
2000-2006 :
•

Ο στόχος

1 αποσκοπεί στην προώθηση

και την διαρθρωτική

προσαρμογή των αναπτυξιακά καθυστερημένων περιοχών, των οποίων το μέσο
κατ κεφαλή εισόδημα είναι χαμηλότερο του 75% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Αυτός ο νέος στόχος αφορά επίσης τις εξαιρετικά απομακρυσμένες
περιοχές (γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα, τις Αζόρες, Μαδέρα και τα Κανάρια
Νησιά) καθώς και τις περιοχές τις οποίες αφορά ο παλαιός στόχος 6 (ζώνες με
μικρή

πυκνότητα

πληθυσμού)

που

δημιουργήθηκε

με

τα

την

Πράξη

προσχωρήσεως της Αυστρίας, της Φιλανδίας και της Σουηδίας. Όπως ίσχυε και
πριν, τα 2/3 των μέτρων των διαρθρωτικών ταμείων λαμβάνονται για το στόχο .
Τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο αυτού του στόχου αφορούν το 20%
του συνολικού πληθυσμού της Ένωσης. Αποβλέποντας στην ενίσχυση της
αποτελεσματικότητας των αναλαμβανόμενων πιστώσεων για τις αναπτυξιακά
καθυστερημένες περιφέρειες, ο κανονισμός προβλέπει σημαντική συγκέντρωση
των διατιθέμενων πόρων υπέρ του στόχου 1.
•

Ο στόχος 2 συμβάλει στη στήριξη της οικονομικής και κοινωνικής

ανασυγκρότησης των περιοχών με διαρθρωτικά προβλήματα, εκτός από αυτές
που επιλέγονται για τον στόχο 1. Ο στόχος αυτός συγκεντρώνει τους παλαιούς
στόχους καθώς και άλλες περιοχές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα οικονομικής
διαφοροποίησης.
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Γενικότερα,

αφορά τις ζώνες εκείνες που σημειώνονται οικονομικές

αλλαγές, τις παρακμάζουσες αγροτικές περιοχές, τις περιοχές που αντιμετωπίζουν
κρίση και εξαρτώνται από την αλιεία καθώς και τις αστικές συνοικίες που
αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Το 18% κατ' ανώτατο όριο του πληθυσμού της
Ένωσης θα καλύπτεται από το εν λόγω στόχο.
•

Ο στόχος 3 συγκεντρώνει όλα τα μέτρα υπέρ της ανάτπυξης των

ανθρώπινων πόρων εκτός των περιοχών που επιλέγονται για το στόχο 1. Ο
στόχος

αυτός περιλαμβάνει τους παλαιούς στόχους. Αποτελεί το πλαίσιο

αναφοράς όλων των μέτρων, που λαμβάνονται για τη νέα ρύθμιση της
απασχόλησης στο πλαίσιο της συνθήκης του Άμστερνταμ και της ευρωπαϊκής
στρατηγικής για την απασχόληση.

(πηγή: http://www.asik.gr/drastlriotites/carrefour-kanonismi-diarth.htm)

Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η κατάρτιση του Σχεδίου Ανάπτυξης 2000-2006, οργανώθηκε σε κεντρικό
και ττεριφερειακό εττίπεδο με την συνεργασία των οργάνων ττρογραμματισμού,
Υπουργείων,

Περιφερειακών

Αρχών

και

Συμβουλίων,

Νομαρχιακών

Αυτοδιοικήσεων και Α' βάθμιας Αυτοδιοίκησης, με συμμετοχή των Κοινωνικών,
Οικονομικών και Επιστημονικών Εταίρων.
Τον

Οκτώβριο

του

1998,

συντάχθηκε

το

“

Συνοπτικό

Σχέδιο

Περιφερειακής Ανάπτυξης 2000 - 2006 στο οποίο αποτυπώθηκαν οι κεντρικές
στρατηγικές επιλογές ανάπτυξης

και οι κύριες τομεακές και περιφερειακές

κατευθύνσεις.
Το Μάρτιο του 1999, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Βερολίνου ενέκρινε
μετά από σημαντικές διαπραγματεύσεις αυξημένα κονδύλια για τη χώρα μας,
που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή προσδιορίζουν ένα ύψος
πόρων 17,5 τρις, που προβλέπεται να διατεθούν για την υλοποίηση της νέας
παρέμβασης μέσο του Γ' ΚΠΣ, του Β' Ταμείου Συνοχής και των νέων
Κοινοτικών Πρωτοβουλιών.
Τον Ιούνιο του 1999 εγκρίθηκαν οι νέοι διαρθρωτικοί Κανονισμοί της Ε.Ε,
και βάσει αυτών προσαρμόσθηκαν οι διαδικασίες και το περιεχόμενο των υπό
κατάρτιση προγραμμάτων.
Το

Σεπτέμβριο

του

1999,

με

επανάληψη

των

διαδικασιών

προγραμματισμού σε πιο εξειδικευμένη μορφή, συντάχθηκε το αναλυτικό Σχέδιο
Ανάπτυξης 2000 - 2006_που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ,
Τα Τομεακά και περιφερειακά ΣΕΠ 2000-2006 υποβλήθηκαν στην Ε.
Επιτροπή μεταξύ Φεβρουαρίου και Απριλίου 2000.
Τον Ιούλιο του 2000 εγκρίθηκε από το κολέγιο των Επιτρόπων το Γ ΚΠΣ .
Επίσης, το Ιούλιο του 1999 εγκρίθηκαν οι ενδεικτικές κατευθύνσεις της Ε.Ε., για
τα προγράμματα της περιόδου 2000-2006, που αφορούν τις Περιφέρειες του
στόχου 1 και λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση των Προγραμμάτων.
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Όπως εμφανίζεται παρακάτω οι συνολικά κατανεμημένοι πόροι του νέου
διαρθρωτικού προγράμματος στις επιμέρους προτεραιότητες που έχουν τεθεί (Γ
ΚΠΣ & Ταμείο Συνοχής) ανέρχονται σε 12,5 τρις δρχ. σε όρους δημόσιας
δαπάνης και με εκτιμώμενο συνολικό κόστος 16,2 τρις δρχ.

Κατανεμημένοι Πόροι Γ ΚΠΣ & Ταμείο

Δημόσια

Ιδιύτπκή

Συνολικό

Συνοχής σε ΔΙΣ ΔΡ

Δαπόνη

Συμμετοχή

κόστος

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

1.486

37

1.523

Μεταφορές

3.864

1.488

5.352

Ανταγωνισπκότητα (Μεταποίηση,

1.120

958

2.078

Τουρισμός, Ενέργεια, Ερευνά & Τεχνολογία)
Αγροπκή Ανάπτυξη και Αλιεία
Βελτίωση Ποιότητας Ζωής (Περιβάλλον,

714

572

1.286

1.350

5

1.355

773

194

967

500

3.689

3.754

16.250

Πολπισμός, Υγεία-Πρόνοια)
Κοινωνία της Πληροφορίας
Περιφερειακή Ανάπτυξη
3.189
Σύνολο

12.496

ίππ\^π: httoy/www.mathra.ar)

3.1

Γ’ ΚΠΣ ΚΑΙ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Προετοιμασία νέου συστήματος Εφαρμογής

Είναι γνωστό ότι κατά τη διάρκεια του Β’ ΚΠΣ έγιναν σημαντικές
μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της διαχειριστικής ικανότητας του συστήματος
διοίκησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων.
Αποτέλεσμα και των μεταρρυθμίσεων αυτών ήταν

η Ελλάδα να

ανταποκριθεί με επιτυχία στις προκλήσεις του ΚΠΣ. Αυτό έχει αναγνωριστεί κατ’
επανάληψη και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Παράλληλα όμως το Β’ ΚΠΣ έδωσε πολύτιμες εμπειρίες και μας “υπέδειξε”
την ανάγκη έντασης της προσπάθειας μας προκειμένου να ανταποκριθούμε στις
ποιοτικές και ποσοτικές απαιτήσεις τέτοιας εμβέλειας παρεμβάσεων. Όλοι πλέον
γνωρίζουμε το είδος και τη φύση των δυσκολιών που είχε το σύστημα εφαρμογής
της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.
Το θέμα των μηχανισμών εφαρμογής αποτέλεσε ένα μείζον ζήτημα και για
τη νέα διαρθρωτική παρέμβαση του Γ ΚΠΣ, κυρίως, λόγω:
•

Του αυξημένου μεγέθους και της φύσης της παρέμβασης

•

Της πολύ μεγαλύτερης απαίτησης για ποιότητα και αποτελεσματικότητα

•

Του νέου πλαισίου εταιρικής σχέσης με την Ε.Ε.
Είναι γνωστό

ότι

οι

νέοι

κανονισμοί των Διαρθρωτικών Ταμείων

διαμορφώνουν ένα νέο πλαίσιο εταιρικής σχέσης. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε:
•

Αποστασιοποίηση της Ε.Ε. (σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στο Β’ ΚΠΣ) από

τις διαδικασίες προγραμματισμού και επιλογής έργων.
•

Ενίσχυση του ελεγκτικού ρόλου της Ε.Ε. και δυνατότητα επιβολής

αυστηρών ποινών.
•

Μεταφορά της ευθύνης στο Κράτος - Μέλος και υποχρέωση του να τηρεί

συγκεκριμένες

διακριτές

διαχειριστικές

και

ελεγκτικές

διαδικασίες

με

θεσμοθετημένες ευθύνες των αρμοδίων αρχών.
•

Υπαρκτό τον κίνδυνο οριστικής πλέον απώλειας πόρων σε περίτττωση

καθυστερήσεων στη χρήση των πόρων.

(πηγή : http://www.ypan.gr & πληροφορίες από την νομαρχία Καβάλας)

3.1.1

Apyec νέου ouaTnuaToc.

Η ανάγκη βελτίωσης της αποτελεσματικότητας, της ποιότητας και της
διαφάνειας στη νέα αναπτυξιακή παρέμβαση, άλλα και οι αυξημένες απαιτήσεις
των νέων κανονισμών, επέβαλλαν την υιοθέτηση ενός συστήματος διοίκησης και
διαχείρισης του Γ ΚΠΣ, διαφοροποιημένου σε σχέση με αυτό του Β’ ΚΠΣ..
Το σύστημα αυτό συζητήθηκε και σχετικά πρόσφατα, στο πλαίσιο των
διαπραγματεύσεων που έγιναν, συμφωνήθηκε με την Ε.Ε να διαχωρίζονται
σαφώς οι λειτουργίες, οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες των οργάνων που θα
υποστηρίζουν το νέο σύστημα. Δεν μπορούν τα όργανα αυτά, παράλληλα με τις
διαχειριστικές και ελεγκτικές αρμοδιότητες που έχουν, να είναι και φορείς
υλοποίησης των έργων και δράσεων.
Τα όργανα που προβλέπονται εντάσσονται στη λειτουργίες του κράτους
λόγω των σημαντικών ευθυνών που αναλαμβάνουν, άλλα και λόγω του ότι
εξυπηρετούν ευρύτερους στόχους για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας
διοίκησης. Θα είναι ειδικές υπηρεσίες κατάλληλα συγκροτημένες για την
εξυπηρέτηση του στόχου της αποτελεσματικής εφαρμογής του ΚΠΣ.
Καθιερώνονται ενιαίες και τυποποιημένες διαδικασίες για τη διαχείριση,
τον έλεγχο, τις ροές χρηματοδοτήσεων.
Μεταβάλλεται

ουσιαστικά

η

φιλοσοφία

και

το

πλαίσιο

των

χρηματοδοτήσεων. Με την κατάργηση των ετήσιων προκαταβολών από την Ε.Ε.
(πλην

μιας

αρχικής

προκαταβολής

που

δίδεται

με

την

έγκριση

του

Προγράμματος), το Κράτος Μέλος (προ)χρηματοδοτεί τα έργα με δική του
ευθύνή.
Η χρηματοδότηση από πλευράς Ε.Ε. θα γίνεται απολογιστικά, βάσει
δεδηλωμένων και πιστοποιημένων δαπανών, (που θα καταγράφονται στο ΟΠΣ
ΈΡΓΟΡΑΜΑ”) σε επίπεδο Νομικής Δέσμευσης (υποέργο). Αυτό οδηγεί στην
ανάγκη διαμόρφωσης ενός εξορθολσγισμένου συστήματος χρηματοδότησης των
φορέων υλοποίησης, με την ευθύνη των Διαχειριστικών Αρχών.
Υιοθετείται ένα πολυεπίπεδο σύστημα ελέγχων στσ πλαίσιο λειτουργίας
των Διαχειριστικών Αρχών (πρωτοβάθμιος έλεγχος), της Αρχής Πληρωμής
(δευτεροβάθμιος

έλεγχος)

και

του

Εξωτερικού

Δημοσιονομικού

Ελέγχου

(τριτοβάθμιος έλεγχος). Το σύστημα ελέγχου πρέπει να διασφαλίζει στο 100% τη
νομιμότητα και κανονικότητα της διαχείρισης.

Οποιαδήποτε απόκλιση θα

επιφέρει αντίστοιχη ποινή που θα καταλογίζεται στους υπεύθυνους.
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Καθιερώνεται ένα ενιαίο σύστημα αξιολόγησης, εττιλογής και ένταξης
έργων στα Προγράμματα. Στη διαδικασία αυτή μπαίνουν κανόνες συνεργασίας
μεταξύ άμεσα εμπλεκομένων φορέων.
Καθίσταται υποχρεωτική η μηχανοργάνωση της διαδικασίας ένταξης,
χρηματοδότησης, παρακολούθησης και ελέγχου των δράσεων. Η ηλεκτρονική η
αποτελεσματικότητα της νέας παρέμβασης σε μεγάλο βαθμό θα εξαρτηθεί από
τη λειτουργία όλων όσων εμπλέκονται με την εφαρμογή του ΚΠΣ στο πλαίσιο του
νέου συστήματος. Ενός συστήματος που θέτει κανόνες στη διαχείριση και στον
έλεγχο, που επιμερίζει ευθύνες, που θέτει κριτήρια στην επιλογή των έργων.
Ενός συστήματος όμως που παράλληλα στηρίζεται στις αναγκαίες
πολιτικές διεργασίες που επιβάλλει ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της χώρας. Οι
διεργασίες αυτές πρέπει να αντανακλούν τις ανάγκες και προτεραιότητες της
κοινωνίας και να σναδεικνύουν τα σκόπιμα και ώριμα έργα, εισόγοντας στοιχεία
ιεράρχησης των αναγκών.

(πηγή : http://www.ypan.gr & πληροφορίες από την νομαρχία Καβάλας)

3.1.2

Επιτροπέ€ Διαχείρισης του Προνράυυατο€ 3°” ΚΠΣ

Στο πλαίσιο του νέου συστήματος συγκροτούνται τα παρακάτω όργανα:
•

Διαχειριστική Αρχή ΚΠΣ
Ειδική υπηρεσία στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Έχει τη συνολική

ευθύνη προγραμματισμού

και εξασφάλισης της αποτελεσματικότητας

και

νομιμότητας της διαχείρισης και της εφαρμογής του ΚΠΣ.
•

Διαχειριστικές Αρχές Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
Ειδικές υπηρεσίες στους φορείς ευθύνης των Προγραμμάτων (Υπουργεία

και Περιφέρειες). Έχουν την κύρια ευθύνη για την αποτελεσματικότητα και
κανονικότητα της διαχείρισης και της εφαρμογής των Προγραμμάτων.
.

Αρχή Πληρωμής
Ειδική υπηρεσία στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Έχει ως αποστολή

την εξασφάλιση των απρόσκοπτων χρηματοδοτικών ροών για τις παρεμβάσεις
του ΚΠΣ.
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•

Επιτροπή Εξωτερικού Δημοσιονομικού Ελέγχου
Ειδική υπηρεσία στο Υπουργείο Οικονομικών. Έχει ως αποστολή την

εξασφάλιση της τήρησης των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης
μέσω τριτοβάθμιου επιπέδου ελέγχου στις Διαχειριστικές Αρχές, την Αρχή
Πληρωμής και του Τελικούς Δικαιούχους.
Παράλληλα με τα όργανα αυτά λειτουργεί η Επιτροπή Παρακολούθησης
στο πλαίσιο του ΚΠΣ και του κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος. Είναι κυρίως
ένα “πολιτικό” όργανο στο οποίο συμμετέχουν κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι
με εποπτικές και στρατηγικές αρμοδιότητες. Η Ε.Π. καθορίζει τα κριτήρια
επιλογής των έργων

και έχει την κύρια ευθύνη

για τον

έλεγχο της

αποτελεσματικότητας και της ποιότητας εκτέλεσης του Προγράμματος.
Η εφαρμογή και η οργάνωση της διαχείρισης του ΚΠΣ θα υποστηρίζεται
από την Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης (ΜΟΔ), Η υποστήριξη αυτή
συνιστάται κυρίως σε θέματα οργάνωσης των Διαχειριστικών Αρχών, στην
επιλογή στελεχών, στη μεταφορά τεχνογνωσίας με την συνεχή κατάρτιση των
στελεχών, στην επεξεργασία συστημάτων και εργαλείων οργάνωσης της
διαχείρισης.
Τα παραπάνω όργανα υποστηρίζονται στη λειτουργία τους από το ΟΠΣ
ΈΡΓΟΡΑΜΑ”, το οποίο έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στις Γραμματείες των
Επιτροπών Παρακολούθησης του Β’ ΚΠΣ.
Επίσης, θα αναπτυχθούν περαιτέρω εφαρμογές του ΟΠΣ, για τη κάλυψη
πρόσθετων λειτουργιών των οργάνων του ΚΠΣ και των τελικών δικαιούχων, οι
οποίες και θα ενταχθούν στο Ε.Π. “Κοινωνία της Πληροφορίας".
Το ΟΠΣ “ ΕΡΓΟΡΑΜΑ” καλύπτει όλες τις λειτουργίες οι οποίες
αναφέρονται και περιγράφονται στις διατάξεις εφαρμογής του ΚΠΣ και των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Η υποχρέωση των φορέων για την παροχή των
απαραίτητων στοιχείων καλύτττεται με Νόμο και θα εξειδικευθεί με Υπουργικές
Αποφάσεις.
Επιπλέον, οι έλεγχοι που θα πραγματοποιούν όλες οι ελεγκτικές αρχές, σε
όλα τα επίπεδα του Γ’ ΚΠΣ, θα στηρίζονται στα στοιχεία και τα αρχεία που
επισήμως θα καταχωρούνται στο ΟΠΣ “ΕΡΓΟΡΑΜΑ". Τα πορίσματα των
ελέγχων, οι απαντήσεις και οι τελικές αποφάσεις θα καταχωρούνται ετπ'σης σ’
αυτό.
(πηγή : http://www.ypan.gr & πληροφορίες από την νομαρχία Καβάλας)
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3.1.3

Χοονοδιάνοαυυα AeiTOupyiac νέου aucrmuaToc c<papuovhc·

Στο συνημμένο χρονοδιάγραμμα προβλέπονται οι κρίσιμες φάσεις για την
έναρξη της διαδικασίας ένταξης έργων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα.
Ειδικότερα προβλέπονται;
• Ψήφιση νομοσχεδίου.
• Έκδοση

κοινών Υπουργικών

Διαχειριστικών

Αρχών.

Τσ

Αποφάσεων

ΥΠΕΘΟ

για

τη σύσταση

επεξεργάζεται

τις

των

ΚΥΑ

πσυ

ευθύνης

των

προβλέπονται στο σχέδιο Νόμου.
•

Συγκρότηση

Διαχειριστικών

Αρχών

στους

φορείς

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Υπουργεία και Περιφέρειες).
•

Συγκρότηση της Αρχής Πληρωμής (ΥΠΕΘΟ).

•

Έγκριση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από την Ε.Ε.

•

Έκδοση ΚΥΑ για τη συγκρότηση των Επιτροπών Παρακολούθησης. Το
ΥΠΕΘΟ επεξεργάζεται σχέδιο ΚΥΑ

•

Κατάρτιση Συμπληρώματος Προγραμματισμού, έγκριση του από την

•

Κατάρτιση κριτηρίων επιλογής έργων και έγκριση τους από την

Επιτροπή Παρακολούθησης και υποβολή του για ενημέρωση στην Ε.Ε.

Επιτροπή Παρακολούθησης.
•

Εφαρμογή από τις Διαχειριστικές Αρχές της διαδικασίας ένταξης των
έργων.

(πηγή: http://www.ypan.gr)

Atovcc nooT£pai0TnTac

tou

ΕΠ - Μέτοα uAoTToinanc των

προτεραιοτήτων

•

To Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας και

Θράκης έχει διάρκεια από 1-1-2000 έως 31-12-2006.
•

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανά

περιφέρεια,

που

περιλαμβάνει

τους

άξονες

προτεραιότητας

του

προγράμματος, σαν πρώτη βασική υποδιαίρεση.
•

Μία συνοπτική περιγραφή των σχεδιαζόμενων Μέτρων, υποδιαίρεση του

άξονα προτεραιότητας.
•

Ένα ενδεικτικό σχέδιο χρηματοδότησης.

Δημογραφικά στοιχεία περιφέρειας:

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

561.838(1998)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΜΩΝ:

55

ΕΚΤΑΣΗ

14.157,5

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 242.500
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ

220.800

Τα χρηματοοικονομικά του στοιχεία είναι τα παρακάτω :

Συνολικό κόστος
Δημόσια Δαπάνη
Κοινοτική Χρηματοδότηση
Ιδιωτική Συμμετοχή

1.115.648.896 ευρώ
977.799.896

ευρώ

733.349.922

ευρώ

137.849.00

ευρώ

(πηγή : από την Νομαρχία Καβάλας)
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4.1

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2000 - 2006 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Θεωρώ σαν πλεονέκτημα της Περιφέρειας Άνατ. Μακεδονίας - Θράκης,
τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και διεθνές επίπεδο, τη χαμηλή μέχρι τώρα
ανάπτυξη της, διότι.
•

διατήρησε αλώβητο το φυσικό και ανθρωπογενές της περιβάλλον,

•

διατήρησε την ύπαρξη τουριστικών πόρων,

•

της δίδεται η δυνατότητα ανάπτυξης ήπιων και νέων μορφών τουρισμού,

πού αφ' ενός θα συμβάλλει στην επέκταση χρονικά της τουριστικής περιόδου και
αφ' ετέρου στην ανάπτυξη των μέχρι σήμερα υποβαθμισμένων τουριστικών
περιοχών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, με αποτέλεσμα τη
βελτίωση του οικονομικού επιπέδου των κατοίκων.
Η αναπτυξιακή πορεία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στηρίζεται, κατά κύριο λόγο, στη σταδιακή αξισποίηση των ενδογενών
συντελεστών της παραγωγής, και επιπλέον, στη λειτουργία επιχειρήσεων με
ανταγωνιστικές προδιαγραφές.
Τώρα όμως με τα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ η ανάπτυξη της
Α.Μ.Θ.

συνδέεται

με

την

εξασφάλιση

υψηλού

επιπέδου

επενδυτικής

χρηματοδότησης και αποτελεσματικής αξιοποίησης του ενδογενούς ανθρώπινου
δυναμικού τους σε μακροχρόνια βάση.
Υπάογουν 2 στρατηνικέο επιλονέο:
•

Η πρώτη επιλογή αφορά την εστίαση της επενδυτικής δραστηριότητας

σε παραγωγικούς τομείς ή κλάδους εντάσεως εργασίας ή χαμηλής τεχνολογίας.
Αυτή η επιλογή κρίνεται μόνο βραχυπρόθεσμα, εφόσον μακροπρόθεσμα η
ΑΜΘ

θα έμπαινε

σε έναν αυξανόμενο ανταγωνισμό είτε στο πλαίσιο της

Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε στο ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον λόγω της
διεθνοποίησης της παραγωγής.
•

Η δεύτερη

στρατηγική

επιλογή

τοποθετεί

στο

επίκεντρο

της

αναπτυξιακής κατεύθυνσης της Περιφέρειας, την αξιοποίηση και επιλεκτική
εκμετάλλευση ενδογενών ιδιαιτεροτήτων, ανθεκτικών στο νέο περιβάλλον, με
παράλληλη επέκταση στη βαλκανική ενδοχώρα.

Οι πολιτικοοικονομικές εξελίξεις της Ευρώπης καταδεικνύουν τον στρατηγικό
ρόλο πού μπορεί να παίξει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης στον
εμπορικό, ενεργειακό και τουριστικό τομέα στην ευρύτερη περιοχή, και όχι μόνο.
Ο στρατηγικός σχεδιασμός για την ανάτπυξη της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ως το 2010 επηρεάζεται από την οικοδόμηση της νέας Ευρώπης, την
παγκόσμια εξάπλωση των αρχών της δημοκρατίας και της ελεύθερης αγοράς,
καθώς και το τέλος του διπολικού συστήματος πού κυριαρχούσε στη διεθνή
σκηνή για 40 και πλέον χρόνια.
Πιο αναλυτικά θα αναφέρω τα παρακάτω;
•

Η ανάδειξη της σημασίας των βεβαιωμένων αποθεμάτων πετρελαίου της

Κασπίας θάλασσας και η αναζήτηση εναλλακτικής οδού διέλευσης τους προς τις
αγορές, έναντι των στενών του Βοσπόρου, μέσω του προτεινόμενου αγωγού
μεταφοράς ρωσικών πετρελαίων Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολης, καθίστα την
Ελλάδα και ειδικότερα την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης διεθνή
παράγοντα ενεργειακής ισορροπίας και σταθερότητας, στον βαθμό πού η
απρόσκοπτη ροή πετρελαίου ταυτίζεται με ζωτικά ενεργειακά συμφέροντα της
Δύσης.
•

Σε συνδυασμό με τις υπό διαμόρφωση σκέψεις δημιουργίας κέντρων

ηλεκτροπαραγωγής στα ελληνο-βουλγαρικά σύνορα, για την κάλυψη εκατέρωθεν
αναγκών,

καθώς και αναγκών γειτονικών χωρών της Ε.Ε.,

καθώς και

χρησιμοποίησης του εδάφους της ως μέσου διακίνησης ιρανικού και τουρκικού
φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, καταδεικνύονται οι πολλαπλές δυνατότητες
της Περιφέρειας να καταστεί ένα σημαντικό ενεργειακό σταυροδρόμι μεταξύ
Μέσης Ανατολής / Κεντρικής Ασίας και Δυτικής Ευρώπης.
•

Η αξιοποίηση της θέσης της Α.Μ.Θ. και η ανάδειξη της σε στρατηγικό

κόμβο διαμετακόμισης ενέργειας συνδέεται με την ουσιαστική ένταξη των
χαράξεων των ενεργειακών δικτύων πού διέρχονται από την Περιφέρεια σε
ευρύτερα, ευρωπαϊκά και διηπειρωτικά δίκτυα μεταφοράς ενέργειας και στην
κατασκευή ή ανάτπυξη χώρων αποθήκευσης ενεργειακών πρώτων υλών, πού
θα εξυπηρετούν ευρύτερες ανάγκες ασφαλούς ενεργειακού εφοδιασμού των
χωρών της Νότιας Βαλκανικής.

•

Η δημιουργία των καθέτων αξόνων και της Εγνατίας οδού, παράλληλα

με τη διεύρυνση της Ε.Ε. και την τελωνειακή ένωση της Ε.Ε. με την Τουρκία,
προσφέρουν τη δυνατότητα της ανάπτυξης μορφών τουρισμού διελεύσεως οδικός τουρισμός- με τη δημιουργία της αναγκαίας υποδομής (εστιατόρια,
ξενοδοχεία, μοτέλ κ,λπ. συγκροτήματα ανεφοδιασμού και ανάπαυσης των
ταξιδιωτών).
•

Η επάρκεια των εδαφικών και -υδατικών πόρων, οι αξιόλογοι δασικοί και

αλιευτικοί πόροι, ως επίσης και η ιδιαιτερότητα του βροχομετρικού συστήματος
πού επιτρέπει τη φυσική αναβλάστηση και προσδιορίζει τη δασική χλωρίδα
παρόμοια με εκείνη της Μεσευρώπης, ως και η ύπαρξη μικροκλιματικών ζωνών,
προσδίδουν στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ. σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα για την
ανάπτυξη του συνόλου των κλάδων του αγροτικού τομέα.
•

Το υπέδαφος της περιφέρειας περιέχει αξιόλογα κοιτάσματα μετάλλων

—χρυσός— στον Έβρο και στη Ροδόπη. Αντίστοιχα ανεκμετάλλευτος, όπως και
ο ορυκτός πλούτος,

παραμένει ουσιαστικά

ο ενεργειακός πλούτος της

περιφέρειας, παρά το γεγονός ότι έχει σε μεγάλο βαθμό ερευνητικά βεβαιωθεί
(γεωθερμικά πεδία).
Αντίθετα, η λατόμευση μαρμάρου έχει αναπτυχθεί σημαντικά στη Δράμα
και στην Καβάλα, με αποτέλεσμα να αποτελεί το βασικό εξαγώγιμο προϊόν της
περιοχής.
Στην ευρύτερη περιοχή της ΑΜΘ υπάρχουν πλούσιοι φυσικοί
ιδιαίτερα τουριστικοί πόροι, όπως είναι;
Βιότοποι
Δάση
Ιαματικές πηγές
Σπήλαια
Τοπία Ιδιαιτέρου κάλλους
Παραλίες
Λίμνες
Ποτάμια
Παραδοσιακοί οικισμοί
Αρχαιολογικοί χώροι - Μνημεία - Μουσεία - Εκκλησίες - Μοναστήρια
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4.1.1

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΆΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2000-2006.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, στο πλαίσιο της σχεδίασης του Γ Κ.Π.Σ. η
Περιφέρεια ΑΜΘ διατυπώνει τις εξής επισημάνσεις-προτάσεις σχετικά με την
αναπτυξιακή στρατηγική τη ς :
1. Διατήρηση των παρεμβάσεων του Π.Ε,Π -Α.Μ.Θ. πού αποβλέπουν στον
εκσυγχρονισμό των βασικών υποδομών σε υποβαθμισμένες περιοχές και των
δράσεων κατάρτισης του ενεργού δυναμικού της περιφέρειας.
2. Εντατικοποίηση της ενίσχυσης των παραγωγικών υποδομών και δράσεων
εφαρμοσμένης έρευνας, αφού οι συνθήκες ανάπτυξης των συντελεστών της
παραγωγής αποτελούν το βασικότερο συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
της οικονομίας

της

Περιφέρειας.

Προτείνεται

ακόμα,

η διερεύνηση

της

δυνατότητας ενίσχυσης του διαθέσιμου σχηματοοικονομικού κεφαλαίου στην
Περιφέρεια Ανατολικής

Μακεδονίας - Θράκης, στο πλαίσιο δημιουργίας π.χ.

Εταιρείας Venture Capital.
3. Σχεδίασμά νέων παρεμβάσεων, πού ενσωματώνουν νέα πρότυπα
διαχείρισης και προώθησης της πρωτογενούς παραγωγής και πού τονώνουν τις
ενδογενείς συνθήκες ζήτησης, μέσω της υποστήριξης της δημιουργίας κεντρικών
σημείων διάθεσης και προώθησης προϊόντων της γεωργίας και της μεταποίησης,
της δημιουργίας περιφερειακού κέντρου τυποποίησης και πιστοποίησης της
ποιότητας των τοπικών προϊόντων και της περαιτέρω ενίσχυσης των δράσεων
προβολής των επενδυτικών ευκαιριών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
4. Σχεδίασμά νέων παρεμβάσεων τόνωσης της δημιουργίας σχετιζομένων και
υποστηριζόμενων κλάδων στον τομέα της μεταποίησης, μέσω της υποκίνησης
των κλαδικών δικτύων, των βιομηχανικών η τεχνολογικών υπεργολαβιών και την
περαιτέρω ενίσχυση των φορέων διάχυσης και μεταβίβασης τεχνογνωσίας σε
δυναμικούς κλάδους (π.χ.: μάρμαρα, κλωστοϋφαντουργία),
5.

Σχεδίασμά νέων παρεμβάσεων,

πού ενισχύουν την επιχειρησιακή

στρατηγική, καθώς και τη διάρθρωση και την ανταγωνιστικότητα των τοπικών
αγορών.
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Σχετικές δράσεις περιλαμβάνουν τη δημιουργία υποδομών διεκπεραίωσης ή
ανταλλαγής των παραγωγικών αγαθών, την ενίσχυση της διεθνοποίησης των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της δημιουργίας διαβαλκανικών δομών
προώθησης τοπικών προϊόντων, την ενίσχυση τοπικών συμμετοχών σε διεθνείς
εκθέσεις, την περαιτέρω βελτίωση των διαθέσιμων εκθεσιακών χώρων στην
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και την ενεργοποίηση δράσεων,
πού σχετίζονται με την εξυγίανση του ανταγωνισμού των ετπχειρήσεων σε
ενδοπεριφερειακό επίπεδο.
6.

Διαφοροποίηση της προσφερόμενης τουριστικής υπηρεσίας και αξιοποίηση

των

πλεονεκτημάτων

του

φυσικού

περιβάλλοντος

στο

πλαίσιο

μιας

ολοκληρωμένης στρατηγικής πού βασίζεται στους όρους της αειφόρου ανάπτυξης.
Κατά την ανάπτυξη όμως της Περιφέρειας, αναγκαίες παρεμβάσεις εκ μέρους
της πολιτείας αποτελούν τα εξής.
1. Η προστασία της πολυπολιτισμικής ταυτότητας της Α.Μ.Θ.
2.

Η πλήρης ενσωμάτωση της μειονότητας στο κοινωνικό-οικονομικό

γίγνεσθαι.
3. Η αποκατάσταση των ομογενών και η αναστροφή της αρνητικής
πληθυσμιακής εξέλιξης στις ακριτικές περιοχές της Α.Μ.Θ.
Το Γ ΠΕΠ

Αν.

Μακεδονίας - Θράκης διακρίνεται σε έξι άξονες

προτεραιοτήτων μέσω των οποίων επιδιώκεται η επίτευξη των Στρατηγικών
στόχων, ως εξής;

4.1.1.1_______ Προτεραιότητα 1

-

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Η πρώτη προτεραιότητα καλύπτει τις δράσεις για την ανάπτυξη του
Πρωτογενή Τομέα και τις παρεμβάσεις για τη στήριξη των Ορεινών και
Μειονεκτικών Περιοχών.
Η επιτάχυνση του ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα με την κατά
προτεραιότητα υλοποίηση επενδύσεων υποδομής σε δραστηριότητες που
προσδίδουν ευελιξία και ανταγωνιστικότητα καθώς και η δημιουργία μηχανισμών
υποστήριξης

των

αναδιαρθρώσεων

αναμένεται

να

συμβάλουν

στην

ολοκληρωμένη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου και στην ομαλοποίηση των
διαδικασιών αφομοίωσης των απολεσθέντων θέσεων απασχόλησης.

Ακόμη βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της
Περιφέρειας

αποτελεί

συμπληρώσεων

η

που

προώθηση

αίρουν

των

τους

αναγκαίων

υφιστάμενους

αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι και οι αγρότες -

βελτιώσεων
περιορισμούς

και
που

παραγωγοί της Ανατολικής

Μακεδονίας - Θράκης στους τομείς των εγγειοβελτιωτικών -

περιβαλλοντικών

υποδομών.
Οι προτεινόμενες ενέργειες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των
αγροτικών δραστηριοτήτων περιλαμβάνουν.
•

Την διαφοροποίηση και ποιοτική αναβάθμιση της φυτικής, ζωικής,

δασικής και αλιευτικής παραγωγής.
•

Την υποστήριξη των ομάδων παραγωγών ή άλλων εταιρικών σχέσεων

που λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο και αυξάνουν την προστιθέμενη αξία της
παραγωγής.
•

Την

παροχή

σύγχρονης

τεχνογνωσίας,

εφαρμογή

καινοτομικών

δράσεων σε όλο το φάσμα των γεωργικών δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με
πιλοτικές εφαρμογές ανά κλάδο.
•

Την δημιουργία των απαραίτητων υποστηρικτικών υποδομών

•

Τη δόμηση νέων και την αναβάθμιση υφιστάμενων περιβαλλοντικών

υποδομών όσον αφορά την ποιότητα των υδάτων και του εδάφους σε αγροτικές
περιοχές.
Η ανάδειξη της πολιτισμικής, οικολογικής και οικονομικής σημασίας του
Ορεινού Χώρου της Αν Μακεδονίας - Θράκης στα πλαίσια μιας γενικευμένης
(και

όχι

πιλοτικής)

πολιτικής καθιστά

επιβεβλημένη

την

ολοκληρωμένη

αναπτυξιακή παρέμβαση με κατανομή ικανών πόρων σε υποδομές και
ενδογενείς δραστηριότητες στη βάση μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για
αναθέρμανση της οικονομίας των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και την
συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού.
Ειδικότερα προβλέπεται η αξιοποίηση των δυνατοτήτων δημιουργίας
θέσεων εργασίας και βιώσιμου εισοδήματος σε τομείς της τοπικής παραγωγής
και των υπηρεσιών που μέχρι σήμερα έχουν χρησιμοποιηθεί καθώς και η
ενεργός, με ολοκληρωμένη μορφή, στήριξη της δημιουργίας των αναγκαίων
υποδομών

διαβίωσης,

πρόσβασης

και

υποστήριξης

της παραγωγικής

δραστηριότητας στις ορεινές περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης,
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συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην πρόοδο προς μια ισορροπημένη,
παραγωγικά και χωροταξικά, ανάτπυξη και στην ενίσχυση της κοινωνικής
συνοχής.
Απαιτείται τέλος ειδική ενισχυτική παρέμβαση με μικρής κλίμακας δράσεις,
στις υποδομές του νησιώτικου χώρου

και των άλλων περιβαλλοντικά

ευαίσθητων περιοχών της Περιφέρειας με διαδικασίες και τρόπους που θα
επιλεγούν μέσω ειδικών κριτηρίων και κανόνων, που θα καθορίσει η περιφέρεια
σε συνεργασία με κοινωνικούς και άλλους φορείς, ώστε να διασφαλισθεί το
επιδιωκόμενο επίπεδο διαβίωσης και ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών και δη
αυτών

που

προσδιορίζονται

από

ιδιαίτερα

φυσικά,

γεωγραφικά

και

περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερα οι προτεινόυενες ενέρνειες περιλαυβάνουν:
ΑντανωνκΓπκότητα Ανροπκού Τορέα
•

Επενδύσεις σε επίπεδο γεωργικών εκμεταλλεύσεων

•

Βελτίωση της Μεταποίησης και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων

•

Έγγειες βελτιώσεις

•

Αναδασμός

•

Διαχείριση υδάτινων πόρων

•

Ανάπτυξη και βελτίωση υποδομών του Αγροτικού Χώρου.

•

Ανασύσταση δασοκομικού παραγωγικού δυναμικού & προστασία δασικού
περιβάλλοντος

•

Προστασία περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τη δασοκομία & κτηνοτροφία

•

Βασικές υπηρεσίες για την αγροτική οικονομία

•

Υποδομές (αλιευτικά καταφύγια - ιχθυοβελτιωτικά έργα - δίκτυα

•

γεωθερμικών πεδίων - προώθηση εφαρμοσμένων τεχνολογιών - ΕΤΠΑ )

•

Υποδομές συνδυασμένης εγγειοβελτιωτικής προστασίας

Ανάπτυξη Ορεινών και ΜΕΐονεκτικών Περιογών
•

Στήριξη τουριστικών & τοπικών δραστηριοτήτων (βιοτεχνικών κλπ)

•

Ανακαίνιση & ανάπτυξη χωριών και προστασία και διατήρηση αγροτικής

κληρονομιάς
•

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ανάπτυξης ειδικών περιοχών - ΕΤΠΑ
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•

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ανάπτυξης ειδικών περιοχών - ΕΚΤ

•

Συμπλήρωση & ενίσχυση υποδομών νησιωτικών & περιβαλλοντικά

ευαίσθητων περιοχών
Δηλαδή
Τον μετασχηματισμό της αγρό-οικονομικής δραστηριότητας προς πλέον
σύγχρονες και ανταγωνιστικές μορφές παραγωγής, προβολής, εμπορίας, κ.λ.π..
Την εντατική ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού σε οργανωμένο και
κατάλληλα μεθοδευμένο πλαίσιο.
Την στήριξη της οικοτεχνίας και βιοτεχνίας μικρής κλίμακας
Την συγκρότηση ημιαστικών κέντρων ανάπτυξης σε κομβικά σημεία του
ορεινού χώρου
Τη βελτίωση των δυνατοτήτων πρόσβασης στα ορεινά κέντρα.
Την κάλυψη των αναγκών σε βασικές υποδομές και σε υποδομές
διασύνδεσης

στα

νησιά,

Θάσο

και

Σαμοθράκη,

και

στις

περιοχές

περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος στα πλαίσια της διασφάλισης της αειφόρου
ανάπτυξης.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΟΙΝ/ΚΗ
ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΜ/ΧΗ

ΣΥΜ/ΧΗ

ΣΥΜ/ΧΗ

ΕΘΝΙΚΗ

ΔΑΠΑΝΗ

ΣΥΜ/ΧΗ

ΕΤΠΑ

ΕΚΤ

ΕΓΠΤ-Π

ΣΥΜ/ΧΗ

295,228

221,421

61,578

6,606

153,237

73,807

Αγροτική
ανάπτυξη 350,136

(πηγή :http://www.hellasaskps.gr/6201-amth.htm , Έκθεση 2 ^ επιτροπής
παρακολούθησης ΚΠΣ και βιβλίο : οδηγός εφαρμογής για την τοπική
αυτοδιοίκηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων 2000 - 2006).

4.1.1.2

Προτεραιότητα 2:

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η δεύτερη προτεραιότητα καλύπτει τις δράσεις για την ανάπτυξη του
Δευτερογενή & Τριτογενή Τομέα με σαφή προσέγγιση στσν Ιδιωτικό Τομέα, την
συμμετοχή του οποίου ενισχύει η Περιφέρεια.

Για την μεταποίηση προώθηση της καινοτσμίας, η ενσωμάτωση της έρευνας
και ανάπτυξης στην παραγωγική διαδικασία, η

συνδυασμένη ενίσχυση των

βιομηχανικών υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών, η εφαρμογή
κινήτρων ανάτπυξης σε συγκεκριμένσυς κλάδους της μεταποίησης που έχουν
πολλαπλασιαστικές ωφέλειες στον ευρύτερο παραγωγικό ιστό, απστελούν τους
βασικούς

άξονες

παρέμβασης

για

την

ενίσχυση

της

επιχειρηματικής

ανταγωνιστικότητας και την δημιουργία νέων απασχόλησης στην Περιφέρεια.
Η

ενσωμάτωση

των

προτεραιοτήτων

των

εθνικών

τομεακών

προγραμμάτων στο Γ. ΠΕΠ εξασφαλίζει την αναγκαία συνοχή σε εθνικό και
κοινοτικό επίπεδο αλλά και την συμπληρωματικότητα ώστε να ενισχύονται οι
πολιτικές σε τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας
Η συντονισμένη,

με το ενιαίο πλαίσιο τουριστικής πολιτικής που

διαμορφώνεται από τον EOT, παρέμβαση ενίσχυσης του τουρισμού με την
προώθηση

ολοκληρωμένων

προγραμμάτων

και

την

συνχρηματοδότηση

ιδιωτικών επενδύσεων αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην ορθολογική
αξιοποίησή των φυσικών και των ανθρωπογενών πόρων προσέλκυσης
ημεδαπών και αλλοδαπών
περιόδου.

τουριστών και στην

επιμήκυνση της τουριστικής

Εξίσου σημαντική είναι και η προβλεπόμενη αναβάθμιση των

πολιτιστικών υποδσμών της Ανατολικής Μακεδονίας συνδέουν τα

Θράκης, οι οποίες

φυσικά με τα ανθρωπογενή χαρακτηριστικά του τοπικού

αναπτυξιακού περιβάλλοντος.
Επιπλέον η ενσωμάτωση της αειφορίας στην παραγωγική διαδικασία,
ειδικά σε συσχετισμό με την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της Περιφέρειας,
αναμένεται να συμβάλει αποφασιστικά στην δημιουργία περισσότερο βιώσιμων
όρων άσκησης των παραγωγικών δραστηριοτήτων που επιβαρύνουν το
περιβάλλον.
Ειδικότερα οι ποοτεινόυενεο ενέονειες περιλαμβάνουν:
•

Έρευνα - Καινοτομία

•

Δικτύωση - Συνεργασία - Υπηρεσίες

•

Υποδομές επιχειρηματικότητας

•

Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων Ν. 2601/98

•

Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας στις ΜΜΕ

•

Αειφορική

διαχείριση

πλουτοπαραγωγικών

(ΝΕΣΤΟΣ,ΑΛΛΕΙΑ,ΠΑΓΓΑΙΟ)
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πόρων

•

Ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων (υποδομές, επιχειρηματικές

•

Υποδομές πολιτισμού

δραστηριότητες, προώθηση-προβολή).

Δηλαδή :
•

Τσν εκσυγχρσνισμό και δημισυργία υποδομών επιχειρηματικότητας,

•

Την στοχευόμενη ενίσχυση μεταπσιητικών δραστηριοτήτων,

•

Την στήριξη των μηχανισμών ανάπτυξης και διάχυσης εφαρμοσμένης

έρευνας και της απρόσκοπτης ενσωμάτωσης των αποτελεσμάτων της στην
παραγωγική διαδικασία,
•

Την επιμόρφωση των στελεχών και την επάρκεια του ανθρώπινου

δυναμικού.
•

Τον εκσυγχρονισμό των σχετικών με τσν πολιτισμό υποδομών και την

ενσωμάτωση της
•

Πολιτιστικής διάστασης στην βιώσιμη τσπική ανάπτυξη.

•

Τσν ποιοτικό εκσυγχρονισμό υφιστάμενων τουριστικών επιχειρήσεων.

•

Την δημισυργία υποδσμών για την ανάπτυξη θεματικών και εναλλακτικών
μορφών τουρισμού,

•

Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών ΜΜΕ.

•

Τη βελτίωση της διασύνδεσης του τουρισμού με άλλες παραγωγικές
δραστηριότητες

•

Τη διασφάλιση

της αειφορικής συμβατότητας των δραστηριοτήτων

εξόρυξης και παραγωγής μεταλλεύματος.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΟΙΝ/ΚΗ
ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΜ/ΧΗ

ΣΥΜ/ΧΗ

ΣΥΜ/ΧΗ

ΕΘΝΙΚΗ

ΔΑΠΑΝΗ

ΣΥΜ/ΧΗ

ΕΤΠΑ

ΕΚΤ

ΕΓΠΤ-Π

ΣΥΜ/ΧΗ

139,382

104,536

104,536

0

0

34,201

ΚΑΙΝ/ΜΙΑ
ΑΝΤΑΓΓΓΑ 207,380

(πηγή :http://wvm.hellasaskps.gr/6201-amth.htm, Έκθεση 2 ^ επιτροπής
παρακολούθησης ΚΠΣ και βιβλίο : οδηγός εφαρμογής για την τοπική
αυτοδιοίκηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων 2000 - 2006 ).

Προτεραιότητα 3.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Η ολοκλήρωση των αναγκαίων υποδομών διασύνδεσης της Περιφέρειας
με τον ευρύτερο χώρο. Η δημιουργία βάσης εξόρμησης προς την ΕΥΡΩπαϊκή
ενδοχώρα

σε

συνδυασμό

με την

προσέλκυση

διεθνούς

και εγχώριου

επενδυτικού ενδιαφέροντος για τα διερχόμενα δίκτυα και τις συνοδευτικές
δραστηριότητες και η προώθηση του διασυνοριακού εμπορίου και παροχής
υπηρεσιών μέσω της συνάρθρωσης των περιφερειακών υποδομών στα πάσης
φύσεως διακρατικά δίκτυα (ηλεκτρονικά, πολιτιστικά, τεχνογνωσίας, κ.λ.π.),
αποτελούν τα ενδεδειγμένα μέσα για την αξιοποίηση της διέλευσης των
διηπειρωτικών

μεταφορικών και επικοινωνιακών δικτύων από την Ανατολική

Μακεδονία - Θράκη με αντικειμενικό σκοπό την ισχυροποίηση των παραγωγικών
δεσμών με τις Βαλκανικές οικονομίες,
Η προώθηση και η ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού ενεργειακού τομέα που
θα αξιοποιεί τις δυνατότητες για ανάπτυξη ήπιων μορφών ενέργειας. Ειδικότερα
οι προτεινόμενες ενέργειες περιλαμβάνουν:
•

Την προώθηση εφαρμογής της Κοινωνίας των πληροφοριών

στον

κοινωνικό ιστό
•

Υποδομές μεταφορών

•

Υποδομές ενέργειας

•

Κοινωνία της Πληροφορίας - τηλεπικοινωνίες

•

Υποδομές εκπαίδευσης - Κατάρτισης (Πανεπιστήμιο- Τ.Ε.Ι. κ.λ.π.)

Δηλαδή
•

Τη βελτίωση και λειτουργική ολοκλήρωση των μεταφορικών υποδομών

διασύνδεσης (συμπεριλαμβανομένων των λιμενικών & σιδηροδρομικών).
•

Την αξιοποίηση σύγχρονων μέσων διεύρυνσης

τσυ επιχειρηματικού

πεδίου
•

Την προώθηση δράσεων αξιοπσίησης δυνατστήτων παραγωγής ενέργειας

από ήπιες πηγές.
•

Τη συνέχιση των υποδομών ανωτάτης και ανωτέρας εκπαίδευσης -

κατάρτισης

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΟΙΝ/ΚΗ

ΣΥΜ/ΧΗ

ΣΥΜ/ΧΗ

ΣΥΜ/ΧΗ

ΕΘΝΙΚΗ

ΚΟΣΤΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

ΣΥΜ/ΧΗ

ΕΤΠΑ

ΕΚΤ

ΕΓΠΤ-Π

ΣΥΜ/ΧΗ

266,537

262,601

196,951

196,951

0

0

65,332

Αξισ/ση
της
περφ/ριας

(πηγή :http://www.hellasaskps.gr/6201-amth.htm, Έκθεση 2 ^ επιτροπής
παρακολούθησης ΚΠΣ και βιβλίο : οδηγός εφαρμογής για την τοπική
αυτοδιοίκηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων 2000 - 2006 ).

4.1.1.4

ΠοοτΕοαιότητα 4:

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος αποτελεί βασικό στόχο του
Προγράμματος, καθώς πρόκειται για παρεμβάσεις σε χώρους, όπου ζουν και
δραστηριοποιούνται άνθρωποι, αποτελούν κέντρα επικοινωνίας, δημιουργίας,
διατήρησης

της πολιτιστικής

περιβάλλον προσφέρει

κληρονομιάς.

Το

αναβαθμισμένο

ποιότητα στη ζωή, προστασία της υγείας,

δομημένο
διασφαλίζει

τα τοπικά οικοσυστήματα, συμβάλλει στην ορθή αστική διαχείριση.
Σε ειδικές ζώνες θα υλοποιηθούν μικρής κλίμακας παρεμβάσεις. Η επιλογή
αυτή θα γίνει μέσω τρόπων που θα επιλεγούν και θα υλοποιούνται με ειδικές
διαδικασίες και κριτήρια που θα καθοριστούν μέσω της συνεργασίας της
Περιφέρειας και των ενδιαφερόμενων σχετικών φορέων.
Οι δράσεις της προτεραιότητας αυτής συμπληρώνονται από δράσεις
άλλων προτεραιοτήτων.
Ειδικότερα, οι προτεινόυενεο ενέργειες περιλαμβάνουν:
•

Υποδομές οδικές & ποιότητας περιβάλλοντος

•

Αναζωογόνηση αστικών περιοχών

•

Αστική & τοπική διαχείριση

.

Ολοκληρωμένη παρέμβαση αστικής ανάπτυξης - ΕΚΤ

Δηλαδή
•

Ολοκληρωμένη παρέμβαση αστικής ανάπτυξης - ΕΤΠΑ

Τη δόμηση νέων και την αναβάθμιση υφιστάμενων μεταφορικών και
περιβαλλοντικών υποδομών (νερό, αστικά απόβλητα) σε αστικές
περιοχές.
Ολοκληρωμένες

παρεμβάσεις με συνεκτικές και συγκροτημένες

δράσεις σε υποβαθμισμένες αστικές περιοχές.
Διαχείριση των αστικών περιοχών.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΣΥΜ/ΧΗ
ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΜ/ΧΗ

ΣΥΜ/ΧΗ

ΕΘΝΙΚΗ 1

ΔΑΠΑΝΗ

ΣΥΜ/ΧΗ

ΕΤΠΑ

ΕΚΤ

ΕΓΠΤ-Π

ΣΥΜ/ΧΗ

82,232

61,674

50,616

11,058

0

20,558

Αστική
85,232

ανάπτυξη

[(πηγή :http://www.hellasaskps.gr/6201-amth.htm, Έκθεση 2 ^ επιτροπής
παρακολούθησης ΚΠΣ και βιβλίο : οδηγός εφαρμογής για την τοπική
αυτοδιοίκηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων 2000 - 2006).

4.1.1.5

Προτεραιότητα 5 ΑΜΒΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

- ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Η προώθηση των αναγκαίων βελτιώσεων και συμπληρώσεων που αίρουν
τους υφιστάμενους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι και οι
επιχειρηματίες

της Ανατολικής

Μακεδονίας -Θράκης

στους

τομείς

των

μεταφορικών υποδομών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας. Για τις υποδομές υγείας και πρόνοιας
επιδιώκεται ανάλογη ενίσχυση των δυνατοτήτων τους.
Τέλος η στήριξη του ρόλου όλων των βαθμίδων της δημόσιας εκπαίδευσης
στην κτήση γνώσεων και στη βελτίωση των ευκαιριών για τη δια βίου εκμάθηση,
η ενεργοποίηση και η προληπτική δράση των περιφερειακών και τοπικών
υπηρεσιών απασχόλησης για την προώθηση της απασχόλησης των νέων και
μακροχρόνιων ανέργων, των μειονεκτούντων ατόμων και των γυναικών.
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και τέλος, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την ανάπτυξη της
προσαρμοστικότητας

και

επιχειρηματικότητας του

ανθρώπινου

δυναμικού

συνθέτουν την βασική περιφερειακή στρατηγική για την απασχόληση.
Η συγκέντρωση της στήριξης του Γ Π.Ε.Π. σε έργα υποδομών αποβλέπει
στην βελτίωση της χωρητικότητας των δικτύων, της απόδοσης και της ποιότητας
των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Ειδικότερα, οι προτεινόμενες ενέργειες περιλαμβάνουν:
•

Ολοκλήρωση Συνδυασμένων Μεταφορικών Υποδομών

•

Υποδομές Υγείας - Πρόνοιας

•

Ανάπτυξη & Αναβάθμιση Εκπαιδευτικών Μηχανισμών (α'θμιας, β’θμιας

εκπαίδευσης)
•

Δράσεις Κοινωνικής Υποστήριξης

•

Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης

•

Ανάπτυξη και Προσαρμοστικότητα Ανθρώπινου Δυναμικού

Δηλαδή
•

Τη

βελτίωση

και

ολοκλήρωση

συστημάτων μεταφορών (εθνικό και

των

περιφερειακών

δικτύων

νομαρχιακό οδικό δίκτυο,

και

λιμένες,

συνδυασμένοι κόμβοι, διαμετακομιστικά -εμπορευματικά κέντρα, κ.λ.π),
•

Τη δημιουργία νέων και ολοκλήρωση των υφιστάμενων υποδομών υγείας

και πρόνοιας.
•

Τη βελτίωση των δυνατοτήτων και της αποτελεσματικότητας των δομών

και των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.
•

Την εφαρμογή του εθνικού σχεδίου δράσης για την απασχόληση σε

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και
•

Τη δημιουργία των αναγκαίων υποδομών και μηχανισμών για την

κοινωνική οικονομική ενσωμάτωση των μη προνομιούχων κοινοτήτων και
κοινωνικών ομάδων.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΟΙΝ/ΚΗ

ΣΥΜ/ΧΗ

ΣΥΜ/ΧΗ

ΣΥΜ/ΧΗ

ΕΘΝΙΚΗ

ΚΟΣΤΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

ΣΥΜ/ΧΗ

ΕΤΠΑ

ΕΚΤ

ΕΓΠΤ-Π

ΣΥΜ/ΧΗ

196,585

188,579

141,434

96,045

45,389

0

47,154

Ανάπτυξη
ανθρ/νου
δυναμ/κου

(πηγή :http://www.hellasaskps.gr/6201-amth.htm, Έκθεση 2 ^ επιτροπής
παρακολούθησης ΚΠΣ και βιβλίο : οδηγός εφαρμογής για την τοπική
αυτοδιοίκηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων 2000 - 2006 ).

4.1.1.6
•

Τεχνική Βοήθεια 6. ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Καλύπτει

δαπάνες

στήριξης

του

έργου

της

γραμματείας

παρακολούθησης καθώς και τις δαπάνες για την προβολή και την επικοινωνία
του ΕΠ
•

Καλύπτει τις αναγκαίες τεχνικές μελέτες και την ενημέρωση για το

ποιες είναι οι δυνατότητες που παρέχει το ΕΠ στον αγροτικό χώρο.
•

Καλύτπει τις ανάγκες προετοιμασίας - παρακολούθησης και διαχείρισης

των ενεργειών που αναφέρονται στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.
Στο ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης η πρωτοβάθμια εκπαίδευση
εμφανίζεται ως τελικός δικαιούχος σε 7 από τα 16 μέτρα του άξονα <ANAnPf5H
ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ>, σε 2 από τα 8 μέτρα του άξονα <ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ>, σε 1
από τα 3 μέτρα του άξονα <ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ>, σε όλα τα μέτρα του άξονα < ΑΣΤΙΚΗ Ανάτττυξη> , και σε 5 από
τα 6 μέτρα του άξονα ,ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ>
Ο συνολικός προϋπολογισμός των 19 αυτών μέτρων ανέρχεται σε
412,618,000 euro,το 36,98% δηλαδή του συνολικού προϋπολογισμού του ΠΕΠ.

(πηγή :http://vmw.hellasaskps.gr/6201-amth.htai, Έκθεση 2 ^ επιτροπής
παρακολούθησης ΚΠΣ και βιβλίο : οδηγός εφαρμογής για την τοπική
αυτοδιοίκηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων 2000 - 2006 ).

4.2

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ

Α.Π. 1 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΩΣ Δ Υ ΤΙΚ Η Σ Π Υ ΛΗΣ' ΓΙΑ ΤΗΝ
ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α Ξ ΙΟ Π Ο ΙΗ ΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Μέτρο 1,1
Μέτρο 1.2

Υποδομές μ ετα φ ο ρ ώ ν__________________________
Επέκταση τω ν υποδομών και εκσυγχρονισμός τω ν
επιχειρήσεων
Ανάπτυξη και προώθηση της καινοτομίας___________

Μέτρο 1.3

Α.Π. 2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ Υ Π ΗΡΕΣΙΩ Ν
Μέτρο
Μέτοο
Μέτοο
Μέτρο

2.1
2.1
2.2
2.3

Αστικές υποδομές - Περιβάλλον (2.1.1)
Αστικές υποδομές - Περιβάλλον (2.1.2)
Υποδομές Υγείας - Πρόνοιας - Εκπαίδευσης
Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε
τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας - ΕΤΠΑ
Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε
Υοπικές ζώνες μικρής κλίμακας - ΕΚΤ

Μέτρο 2.4

ι

Α.Π. 3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟ Υ Ρ ΙΣΤΙΚ Η Σ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ ΤΑΣ ΠΡΟ ΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Τ ΙΚ Ω Ν
ΠΟΡΩΝ
Μέτοο 3.1
Μέτοο 3.2

Μέτοο
Μέτοο
Μέτοο
Μέτρο

3.3
3.32
3.33
3.4

Ποοστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος
Ενίσχυση των υποδομών και της επιχειρηματικότητας
- ανταγωνιστικότητας στον τριτογενή τομέα.
Αξιοποίηση των φυσικώ ν πόρων
Ανάδειξη πολιτισμικών στοιχείων J'’ πρόσκληση
Ανάδειξη πολιτισμικών στοιχείων 2'' πρόσκληση
Ανάδειξη πολιτισμικών στοιχείων 3'^ πρόσκληση
Μηχανισμοί υποστήριξης και προβολής του
τουριστικού προϊόντος

Α.Π. 4 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ Υ ΠΑΙΘ ΡΟ Υ
Μέτρο 4.1 Διαχείριση υδατικών πόρων - Έγγειες βελτιώσεις
Μέτρο 4·2 /Ανάπτυξη της δασοπονίας και Αειφόρος ανάπτυξη
ιασικών οικοσυστημάτων
Μέτρο 4.3 |Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις - Προβολή
Όπικών προϊόντων
Μέτρο 4.4 Προστασία του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τη ν
γεωργία, την δασοκομία, τη ν διατήρηση του τοπίου και τις
συνθήκες εκτροφής ζώων
Μέτοο 4.5 Παοεμβάσεκ σε επίπεδο γεωργικής γης
Ανακαίνιση
και ανάπτυξη των οικισμών, προστασία και
Μέτρο 4.6
Ριατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς________________

Μέτρο 4.7

Στήριξη της επιχειρηματικότητας στις ορεινές περιοχές Καινοτομικές δράσεις
Μέτρο 4.8 Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ανάπτυξης περιοχών
στην ύπαιθρο με συγκροτημένες και συνεκτικές
δράσεις

Μέτρο 4.9

Παρεμβάσεις στην αλιεία

Μέτρο 4.10 Υποδομές μεταφορών στην ύπαιθρο
Μέτρο 4.11 Ενίσχυση των υποδομών Υγείας - Πρόνοιας και
Εκπαίδευσης στην ύπαιθρο
Μέτρο 4.12 Ανάδειξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος
Μέτρο 4.13 Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις μικρής κλίμακας σε τοπικές
ζώνες του αγροτικού χώρου
A .π. 5 ΥΠΟ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ Α Ν Θ ΡΩ ΠΙΝΟ Υ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Μέτρο 5.2
Μέτρο 5.3

Ανάπτυξη της γυναικείας απασχόλησης και
επιχειρηματικότητας - Προώθηση της ισότητας τω ν
δύο φύλων
Λειτουργία νέων δομών ή/και νέων τμημάτω ν σε
υφιστάμενες δομές Βρεφονηπιακών ή/και
Βρεφονηπιακών ολοκληρωμένης φροντίδας ή/και
Παιδικών σταθμών ή/κα ι Κέντρων δημιουργικής
απασχόλησης παιδιών ή/και Κέντρων δημιουργικής
απασχόλησης παιδιών με αναπηρία (ΚΔΑΟ-ΑΜΕΑ)
Βοήθεια στο σπίτι και Κέντρα ημερήσιας φροντίδας
ηλικιωμένων
Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
Τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης

Μέτρο 6.1
Μέτρο 6.2
Μέτρο 6.3

Τεχνική Βοήθεια ΕΙΠΑ
Τ ε χ ν ικ ή ^ ^ θ ε ια ΕΚΤ
Τ εχνική Βοήθεια ΕΓΤΠΕ

Μέτρο 5.1

Μέτρο 5.1°

Μέτρο 5.1β

Α.Π. 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

(Πηγή : Οδηγός εφαρμογής για την τοπική αυτοδιοίκηση των επιχειρησιακών
προγραμμάτων 2000-2006, σελ:21-22 και πληροφορίες από την νομαρχία
καβάλας.)

Έργα από το ΠΕΠ ΑΜ0 στο vou6 KaBdAac

Ο πλήpηc ττίνακαζ έργων που ενκοίθηκαν στη συνεδρίαση του
Περιφερειακού ΣυρβοαΛίου (me 19-2-2002 και αφοοούν την Νοααργιακή
Αυτοδιοίκηση ΚαΒάλαε

_(μετά από τις προτάσεις του Νομαρχιακού

Συμβουλίου) :

5.1.1

Εκπαίδευση

• Προσθήκη αιθουσών στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας 582.246 Ε
• Κατασκευή νηπιαγωγείου στην οδό Ρωμανού της Καβάλας 440.205 Ε
• Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Ιο Λύκειο Καβάλας 733.675 Ε
• Προσθήκη αιθουσών στο 6ο Γυμνάσιο Καβάλας 733.675 Ε
• Κατασκευή νηπιαγωγείου στον Ποτό- Θεολόγου Θάσου 278.796 Ε
• Κατασκευή νηπιαγωγείου στη Νέα Καρβάλη 425.531 Ε
• Κατασκευή νηπιαγωγείου στην Κεραμωτής 234.776 Ε
• Προσθήκη

αιθουσών Δημοτικού

Σχολείου

Πρίνου

Θάσου

352.164

Ε

Καβάλας

293.470

Ε

προτεινόμενο
• Προσθήκη

αιθουσών

13ου

Δημοτικού

Σχολείου

προτεινόμενο
Συνολική δαπάνη, 3.991.195 Ε ή 1.360.000,000 δραχμές
5.1.2

ΜεταΦθρέ€

• Ασφαλτόστρωση- τσιμεντόστρωση του οδικού δικτύου προς το Χιονοδρομικό
Κέντρο Παγγαίου β'φάση), προϋπολογισμού 440.205 Ε
• Βελτίωση βατότητας για την ανάδειξη θρησκευτικών μνημείων Ιερών Μονών
Εικοσιφοίνιτσας και Αγ. Δημητρίου, προϋπολογισμού 440.205 Ε
• Ασφαλτόστρωση υπολοίπου δασικού δρόμου από την Λεκάνη προς την
δασική θέση Παναγία (β'φάση), προϋπολογισμού 146.735 Ε
• Βελτίωση- διαπλάτυνση της υπ' αριθμ. 8 επαρχιακής οδού, προϋπολογισμού
2.054.300 Ε
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• Παράκαμψη Ερατεινού και κόμβος με επαρχιακή οδό προς αεροδρόμιο
«Μέγας Αλέξανδρος», προϋπολογισμού 440.205 Ε
•

Βελτίωση- διαπλάτυνση της 11ης επαρχιακής οδού, προϋπολογισμού

1.173.800 Ε
•

Βελτίωση τμήματος επαρχιακής οδού από τ. Εγνατία οδό έως τα Λουτρά

Ελεύθερων, προϋπολογισμού 440.205 Ε
•

Δρόμος Χορτοκοπίου - Παγγαιώτισα, προϋπολογισμού 146.735 Ε

•

Βελτίωση-διαπλάτυνση του τμήματος της 12ης επαρχιακής οδού από Άγιο

Ανδρέα έως το Λιμάνι της Νέας Περάμου, προϋπολογισμού 587.000 Ε
Συνολική δαπάνη, 5.869.405 Ε ή 2.000.000.000 δραχμές

5.1.3
• Αναδασμός-

παράλληλα

έργα

Αναδασυοί
(Αμισιανά,

Κοκκινόχωμα,

Ζυγός,

Αμυγδαλεώνας, Π. Καβάλα, Ξεριάς, Αντιφίλιττποι, Κρηνίδες, νήσος Θάσος),
προϋπολογισμού 3.815.113 Ε
• Αναδασμός- παράλληλα έργα (Παλαιοχώρι, Νικήσιανη, Γεωργιανή, Δωμάτια,
Φίλιττποι, Κρυνονέρι), προϋπολογισμού 3.815.113 Ε
Συνολική

δαπάνη,

7.630.226

Ε

ή

2.600.000.000

δραχμές

5.1.4 Εννειοβελτιωτικά
• Κατασκευή φράγματος Μαρμαρά, προϋπολογισμού 11.738.811 Ε
• Λιμνοδεξαμενή Φιλίττπων, προϋπολογισμού 880.410 Ε
• Αρδευτικό δίκτυο Γέροντα- Ζαρκαδιάς, προϋπολογισμού 968.452 Ε
Συνολική δαπάνη, 13.587.673 Ε ή 4.630.000.000 δραχμές
5.1.5

Λιυενικό

• Κρηπίδωση μώλων λιμενίσκου Νέας Ηρακλείτσας, προϋπολογισμού 587.000 Ε
• Βελτίωση λιμενικών εγκαταστάσεων Ποτού, προϋπολογισμού 587.000 Ε
• Αλιευτικό καταφύγιο στο δήμο του Κόλπου του Ορφανού, προϋπολογισμού
587.000 Ε
• Λιμάνι Λιμεναρίων και προστασία- ανάπλαση ακτής, προϋπολογισμού 880,410

• Λιμάνι Ποταμιάς (αντιμετώπιση προσάμμωσης), προϋπολογισμού 322.817 Ε
• Σκάλα

αλιευτικού

λιμενίσκου

Κοινύρων,

προϋπολογισμού

264.000

Ε

Συνολική δαπάνη, 3.228.227 Ε ή 1.100.000.000 δραχμές

5.1.6

Λοιπά Εονα

• Εκθεσιακό Κέντρο Καβάλας, συνολικού προϋπολογισμού 2.142.333 Ε (από το
ΠΕΠ καλύπτεται το 50% της δαπάνης)

ZYE5iaau6c/ Προνοαυυατισυό€ Nouou- Νουαογιακού ΣυυΒουλίου- Φορέων

• Λιμάνι Καβάλας
• Ολοκλήρωση Περιμετρικής οδού Καβάλας
• Εθνικό δίκτυο νήσου Θάσου
• Νοσοκομείο Καβάλας, προϋπολογισμού 2.641.325 Ε
Σύνολο δαπανών (δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για την ανέγερση του
Νοσοκομείου),

35.377.842

Ε

ή

12.055.000.000

δραχμές

{ττηγή των πληροφοριών για τα έργα στον Ν.Καβάλας Η νομαρχία Καβάλας)

5^2_______ Προτεινόυενα έονα στο Nou6 ΚαΒάλαο
Στις 4 Αττριλίου 2002 σε συνεδρίαση της Βουλής, κατατέθηκε αναφορά με την
οποία ο Δήμος Καβάλας ζητούσε την προώθηση έργων υττοδομής στο Νομό
Καβάλας όπως η δημιουργία Σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και
Θερμότητας, κάθετων οδικών αξόνων νέου λιμανιού, σιδηροδρόμου κ,λπ
Ο δε Δήμος Παγγαίου Καβάλας κατέθεσε προτάσεις αναπτυξιακών έργων
του Νομού Καβάλας όπως η κατασκευή αθλητικού κέντρου στο Δήμο Παγγαίου,
πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής κ.λπ.
Επίσης κατατέθηκε αναφορά προς τον Υπουργό ΥΠΕΧΩΔΕ εκ μέρους της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησής Καβάλας στην οποία θέτει

θέματα μείζονος

σημασίας για την περιοχή του νομού Καβάλας.
Όπως αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής του νέου λιμανιού αποτελεί
αναγκαιότητα για το νομό Καβάλας, αφού η έναρξη της λειτουργίας του θα
αποβεί ευεργετική για το νομό και το σύνολο της Ανατολικής ΜακεδονίαςΘράκης.
Νέες προοτπικές διανοίγονται για το σύνολο της περιοχής, η οποία
αυτομάτως μπορεί να καταστεί ένας από τους σημαντικότερους εμπορευματικούς
κόμβους της νοτιοανατολικής Μεσογείου.
Το βάθος της Βαλκανικής ενδοχώρας , σε συνδυασμό με την εγγύτητα των
δημοκρατιών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, προσδίδουν στο νομό Καβάλας μία
προνομιακή γεωπολιτική θέση, η οποία αναμφίβολα θα πρέπει να αξιοποιηθεί με
τον πλέον πρόσφορο τρόπο για την ανάπτυξη της οικονομίας. Η λειτουργία του
νέου

εμπορικού

λιμανιού

θα είχε ως άμεσο

αποτέλεσμα

την

μερική

αποσυμφόρησή των εργασιών του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα
θα ήταν συμπληρωματικό και προς αυτό της Αλεξανδρούπολης, η , όσο το
δυνατό ταχύτερη, εγκατάσταση στη χερσαία ζώνη του νέου λιμανιού του
απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού θα έδινε τη δυνατότητα, μέχρι να
ολοκληρωθεί πλήρως το λιμάνι, της αποδοτικότερης λειτουργίας του, της
εξυπηρέτησης μεγαλυτέρων σκαφών και της διακίνησης προϊόντων πέραν των
όσων μέχρι σήμερα υπάρχει η δυνατότητα φορτοεκφόρτωσης.

Επιπλέον, η, σε λίγες ημέρες, ολοκλήρωση της μελέτης που αφορά τη
λειτουργία Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών, δημιουργεί νέα δεδομένα, αφού η
υλοποίηση των προβλεπομένων από αυτήν θα δώσει τη δυνατότητα σε όμορες
χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου να βρουν διέξοδο στο Αιγαίο και κατ'
επέκταση στη Μεσόγειο, παρακάμτποντας τα στενά του Βοσπόρου.
Εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αναβάθμισης της λειτουργικότητας του
λιμανιού και των παρεχομένων υπηρεσιών του.
Η έγκριση του αιτήματος από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας θα δώσει τη
δυνατότητα

σε ένα

μεγάλο αριθμό ελληνικών εμπορικών επιχειρήσεων

εξαγωγικού χαρακτήρα, αλλά και σε άλλες που δραστηριοποιούνται στον χώρο
της Βαλκανικής χερσονήσου να χρησιμοποιούν τις χερσαίες εγκαταστάσεις του
λιμανιού ως ενδιάμεσο διαμετακομιστικό εμπορικό σταθμό.
Οι θετικές προοπτικές που διανοίγονται είναι προφανείς, ενώ ήδη έχει
εκδηλωθεί και το ανάλογο ενδιαφέρον από οικονομικούς φορείς και επιχειρήσεις
της Βουλγαρίας

Η Σιδηοοδρουική σύνδεση νέου λιυανιού υε

touc

Toξότεc του Νομού E0vBnc

Αποτελεί μία από τις προϋποθέσεις παροχής αναβαθμισμένων υπηρεσιών
από το νέο εμπορικό λιμάνι, το οποίο είναι δυνατό να λειτουργήσει και ως ένας
κόμβος συνδυασμένων μεταφορών.
Το επιχειρησιακό σχέδιο για την σιδηροδρομική ζεύξη του νέου εμπορικού
λιμανιού με τους Τοξότες, αποτελεί αντικείμενο ενδελεχούς διερεύνησης από τις
αρχές της δεκαετίας από την πλευρά του ΟΣΕ, δίχως, όμως, εξαιτίας έλλειψης
των απαραιτήτων πιστώσεων, να προχωρήσει και στην υλοποίησή του. Το Γ
Κ.Π.Σ.

αποτελεί

την

τελευταία

ευκαιρία.

Το

εκτιμώμενο

κόστος

του

συγκεκριμένου έργου δεν ξεπερνά τα 12 δισεκατομμύρια δραχμές, μικρό
αναφορικά με τα οφέλη που θα προκόψουν για την τοπική και εθνική οικονομία.

{πηγή των πληροφοριών για τα έργα στον Ν.Καβάλας Η νομαρχία Καβάλας)

L3________Προεντετανυένα εονα στον vouo KaBdiAac.
Στις
Μακεδονίας-

26

Ιουνίου

Θράκης

2000

στο

αττοφασίσθηκε

Περιφερειακό
η

Συμβούλιο

προένταξη

14

Ανατολικής

προτάσεων

στο

ττρόγραμμα του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
Το συνολικό ύψος των χρημάτων ττου αφορούν τα εγκεκριμένα έργα
ανέρχεται στο ποσό των 2,235 δισεκατομμυρίων δραχμών.
Μεταξύ των έργων που έχουν προενταχθεί είναι:
•

Η δεύτερη φάση της κατασκευής του επαρχιακού οδικού δικτύου Ζυγός-

Κρυονερίου (290 εκατομμύρια δραχμές),
•

Η διαπλάτυνσης της επαρχιακής οδού Νικητών- Πλαταμώνα (210

εκατομμύρια δραχμές)
•

Οι παρεμβάσεις για την παράκαμψη του υδραγωγείου της πόλης της

Καβάλας στα Αμισιανά
•

Η παράκαμψη του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων.

•

Ανάθεση από την ΒΙΠΕΤΒΑ σε μελετητικό γραφείο η σύνταξη της μελέτης
για την κατασκευή των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού και του
δικτύου αποχέτευσης,

•

Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του προγράμματος ανάπτυξης του
ορεινού όγκου, (τμήμα της οροσειράς της Ροδόπης και το Παγγαίο όρος).

Αποφασίσθηκε το συγκεκριμένο πρόγραμμα να εφαρμοσθεί και για τις δύο
περιοχές.
Από το 1990 έχει παραχωρηθεί έκταση 69 στρεμμάτων για την ανέγερση των
νέων κτιρίων εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου Καβάλας, πλην, όμως δεν είχε
προβλεφθεί η αλλαγή των όρων δόμησης στη συγκεκριμένη περιοχή, με
αποτέλεσμα να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την αναθεώρηση των ζωνών
οικιστικού ελέγχου, να αποσταλεί στη συνέχεια στο ΥΠΕΧΩΔΕ, ώστε να εκδοθεί
Προεδρικό Διάταγμα για να διευθετηθεί και αυτό το ζήτημα.

(πηγή των πληροφοριών για τα έργα στον Ν.Καβάλας Η νομαρχία Καβάλας)

5.4
•

Περιγραφή έονων του ΠΕΠ στο Nou6 KaBiiAac

Αιγαιακό

θαλάσσιο κέντρο Νέας Ηρακλείτσας:

έχει συνταχθεί

προμελέτη και μακέτα του έργου. Απαιτούνται η πρόσληψη τεχνικού συμβούλου
(θα διατεθεί πίστωση 73.350 Euro), παραχώρηση της απαραίτητης έκτασης στη
θέση «Αλάνα», η σύνταξη οριστικών μελετών και σύσταση και λειτουργίας φορέα
διαχείρισης. Το εκτιμώμενο κόστος ανέρχεται στα 733.675 Euro..
•

Λιμάνι Ορφανού: αφορά την αντιμετώπιση προβλήματος διάβρωσης

και παράλληλη κατασκευή λιμενικού καταφυγίου. Έχει εκποιηθεί από την ΑΕΝΑΚ
ΑΕ

προκαταρκτική

έκθεση

με γενικό προσχέδιο προτεινόμενων

έργων.

Απαιτούνται χωροθέτηση, άδεια σύνταξης προμελέτης με βάση την οποία θα
ξεκινήσουν

οι

διαδικασίες

στην

προέγκριση

χωροθέτησης

και

έγκριση

περιβαλλοντικών όρων, αδειοδοτήσεις (άδεια επέμβασης και χρήση χώρου από
την ΚΕΑ, ΓΕΝ, YEN, Εναλίες Αρχαιότητες κλπ). Το εκτιμώμενο κόστος μελετών
ανέρχεται στα 176.000 Euro.
•

Οργάνωση και λειτουργία χιονοδρομικού κέντρου Παγγαίου: Το

εκτιμώμενο κόστος ανέρχεται 440.205 Euro.
•

«Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών Δρόμων»,στον δήμο Παγγαίου,

προϋπολογισμού 35 εκατομμυρίων δραχμών. Πρόκειται για παρεμβάσεις σε
σημεία που χρήζουν άμεσης επέμβασης και αυτά βρίσκονται σχεδόν όλα στο
Παλαιοχώρι και κυρίως στη Δρυάδα.
Στη συνέχεια δημοπρατήθηκε το έργο «Τσιμεντοστρώσεις Δημοτικών
Δρόμων»

προϋπολογισμού

30

εκατομμυρίων

δραχμών

και

τέλος

δημοπρατήθηκε η πρώτη φάση του Πάρκου Γεωργιανής, προϋπολογισμού 100
εκατομμυρίων δραχμών. Το έργο αυτό που θα ξεκινήσει στο δημοτικό
διαμέρισμα Γεωργιανής θα αλλάξει ριζικά την εικόνα του κέντρου του οικισμού,
και συγκεκριμένα το ρέμα.
Ακόμη ένα σημαντικό έργο για τον δήμο μας ξεκίνησε να πραγματοποιείται.
Αυτό το έργο αφορά τον τομέα της ύδρευσης και ειδικότερα το εξωτερικό δίκτυο
ύδρευσης του Παλαιοχωρίου. Οι εργασίες για την αντικατάσταση του εξωτερικού
δικτύου

ύδρευσης στο Παλαιοχώρι ξεκίνησαν την Τρίτη 4

Ιουνίου και

περιλαμβάνουν την αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού από την γεώτρηση
στην περιοχή «Ντουμπλίκια» στα παλιά Σφαγεία Παλαιοχωρίου, και από εκεί
στην πρώην βιοτεχνία Γ. Χατζούδη, από όπου ακολουθώντας τον κεντρικό
δρόμο φτάνει στην πλατεία.
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Επίσης η μελέτη περιλαμβάνει και το τμήμα από την οικία Μανίτσα μέχρι
την δεξαμενή στο Πάρκο Παλαιοχωρίου.
Τέλος θα εκτιμηθεί η κατάσταση του δικτύου προς την Αγία Βαρβάρα και
αν αυτό χρήζει αντικατάστασης θα αντικατασταθεί, μια και περιέχεται στην μελέτη
του έργου, αν όμως δεν χρειάζεται τα χρήματα θα δοθούν για κάποιο άλλο έργο
στο Παλαιοχώρι. Πρόκειται για ένα έργο ενταγμένο στο Ειδικό Πρόγραμμα
Τ οπικής Αυτοδιοίκησης.
Στο πλαίσιο της Αναπτυξιακής Πολιτικής της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας

και

προχώρησε

στην έγκριση δημοπράτησης και νέων έργων του

Θράκης,

ο

γενικός

γραμματέας

Αρης

Παπαδόπουλος
Ειδικού

Προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το έργο «Αντικατάσταση και επέκταση
εξωτερικού δικτύου ύδρευσης δήμου Παγγαίου», που αφορά το εξωτερικό δίκτυο
ύδρευσης του δημοτικού διαμερίσματος

Παλαιοχωρίου.

Ο προϋπολογισμός του έργου, τον οποίο ορίζει η Περιφέρεια, αγγίζει τις
172.000 Ε, δηλαδή 58.609.000 δραχμές, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του
ανέρχεται στα 120 εκατομμύρια δραχμές. Στόχος των συγκεκριμένων δράσεων,
σύμφωνα με την Περιφέρεια είναι η αναβάθμιση του τόπου και κατά συνέπεια η
βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων με την εξασφάλιση επάρκειας και
καλής

ποιότητας

νερού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατασκευή του έργου αυτού ήταν επιδίωξη της
δημοτικής αρχής, ώστε να ξεπεραστούν τα όποια προβλήματα παρουσιάζονται
στο υπάρχον δίκτυο λόγω της παλαιότητας του. Προβλέπεται η πλήρης
αντικατάσταση των αμιαντοσωλήνων με νέες πλαστικές που δεν θα εγκυμονούν
κανέναν κίνδυνο για την υγεία των δημοτών.
Στο πλαίσιο της Αναπτυξιακής Πολιτικής της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης εγκρίθηκε η δημοπράτηση και άλλων έργων. Μέσα σε
αυτά είναι και η εγκεκριμένη παρέμβαση έργων οδοποιίας στο δήμο μας και
αφορά το έργο «Διαμερισματική Οδοποιία Δήμου Παγγαίου», προϋπολογισμού,
σύμφωνα με την Περιφέρεια 234.776€. Το έργο αυτό είναι εντα γμένο στο Ειδικό
Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ) και αφορά το Δημοτικό Διαμέρισμα
Γεωργιανής
Τέλος μία από τις πρώτες προτεραιότητες της δημοτικής αρχής ήταν η
ένταξη του έργου στο Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ),
πράγμα που πέτυχε.
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Έτσι το ττροϋπολογισμού 150 εκατομμυρίων δραχμών έργο, που τόση
ανάγκη είχε το δημοτικό διαμέρισμα της Γεωργιανής είναι πλέον γεγονός και
οσονούπω

αναμένεται

να

ολοκληρωθεί.

Όπως σημείωσε ο δήμαρχος Παράσχος Σιμούδης «αυτό το έργο ήταν
μέσα στις προτεραιότητες μας για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των
δημοτών της Γεωργιανής και συμπεριλαμβάνεται σε μια σειρά έργα που έχουν
προγραμματιστεί για το δημοτικό αυτό διαμέρισμα».
•

Μελέτη- κατασκευή φράγματος Μαριών; Το εκτιμώμενο κόστος

ανέρχεται 440.205 Euro.
•

Βελτίωση

τμήματος της

17ης επαρχιακής

οδού

Θεολόγου-

Κοίνυρα: Το εκτιμώμενο κόστος ανέρχεται 205.430 Euro.
•

Σύνδεση

Εγνατίας οδού με αεροδρόμιο «Μέγας Αλέξανδρος»-

Κεραμωτής. Το κόστος της μελέτης θα ανέλθει στις 352.164 Ε
•

Κατασκευή Μικρό-φράγματος
Στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής της Περιφέρειας ΑΜΘ ο Γενικός

Γραμματέας κ. Άρης Παπαδόπουλος, αποφάσισε την ένταξη στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα της Περιφέρειας μας, ενός ακόμη σημαντικού έργου για το νομό
Καβάλας. Πρόκειται για το έργο με τον τίτλο «Κατασκευή Μικρό-φράγματος και
αποθήκης νερού στην τάφρο Δάτου (Α. Γιάννης)» συνολικού προϋπολογισμού
880.411 Ευρώ.
Με

το

συγκεκριμένο

έργο,

πρόκειται

να

κατασκευαστεί

χώρος

αποθήκευσης νερού, με την συνένωση των υφιστάμενων τάφρων, καθώς με
ρυθμιστικές εισόδους νερού. Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει επίσης την
κατασκευή δρόμου, απαραίτητου για την πρόσβαση στο χώρο του φράγματος και
της αποθήκης νερού. Τελικός δικαιούχος του έργου, είναι η Διεύθυνση Εγγείων
Βελτιώσεων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καβάλας.
Με το ίδιο πρόγραμμα, εντάχθηκε και το έργο με τίτλο «Βελτίωση
άρδευσης Γιακά Νέστου (Ζαρκάδια - Γέροντας)» που εντάσσεται στο Μέτρο 1.5
του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΜΘ. Με το εν λόγω έργο, προβλέπεται η
κατασκευή ενός αντλιοστασίου στην Κοινότητα Ζαρκαδιάς, και ενός ακόμη στην
Κοινότητα Γέροντα του Νομού Καβάλας.

Παράλληλα, το έργο περιλαμβάνει σημαντικές παρεμβάσεις βελτίωσης του
αρδευτικού δικτύου της περιοχής σε έκταση 2.100 στρεμμάτων. Τελικός
δικαιούχος του έργου είναι η Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Καβάλας ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα
968.452 Ευρώ.
•

Οδικό Δίκτυο No 12 ΚΑΒΑΛΑΣ - ΔΡΑΜΑΣ
Στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής της Περιφέρειας Ανατολικής

Μακεδονίας- Θράκης ο Γενικός Γραμματέας κ. Αρης Παπαδόπουλος
αποφάσισε την ένταξη στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα της περιφέρειας μας
του έργου με τον τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Εθνικής Οδού No 12 ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΡΑΜΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΣΚΑΡΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΟΜΒΟ
ΚΡΗΝΙΔΩΝ».
Με το συγκεκριμένο έργο πρόκειται να κατασκευαστεί η παράκαμψη
των οικισμών Λυδίας και Κρηνίδων

καθώς και οι παράλληλοι συνδετικοί

αγροτικοί δρόμοι. Παράλληλα το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή, 5
ισόπεδων κόμβων, 3 μεγάλων γεφυρών, 21 μικρών κιβωτοειδών οχετών
και 5 σωληνωτών αποστραγγιστικών τάφρων.
Τελικός δικαιούχος του έργου είναι η Διεύθυνση Δημόσιων Έργων της
Περιφέρειας ΑΜΘ,

ενώ ο επιλέξιμος προϋπολογισμός του ανέρχεται στα

7.337.()()( ΕΥΡΩ).
•

Κατάρτιση ανέργων
Στα πλαίσια του έργου «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ του

Αξονα 1. Μέτρο 3 του Ε. Π «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», έχει
εγκριθεί από την «Ε.Υ Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το
Ε.Κ.Τ του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων» η υλοποίηση του
προγράμματος

κατάρτισης

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
Κέντρο

για

ανέργους

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Επαγγελματικής

Κατάρτισης

τίτλο

«ΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΕΡΓΩΝ» στο

με

«Περιφερειακό

Εκπαιδευτική

Καβάλας»

το

οποίο

συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ με τις ακόλουθες προδιαγραφές:
Τίτλος Προγράμματος:
Έργων

Εκπαιδευτικό

Τεχνίτες Εργαλειομηχάνών & Μηχανημάτων

Επίπεδο:, Απόφοιτοι

Λυκείου

-

ΤΕΕ

Καταρτιζόμενων: 20 άτομα. Διάρκεια Προγράμματος: 400 ώρες.
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,Αριθμός

•

Γενικό Νοσοκουείο ΚαΒάλαο
Ένα πενταετές σχέδιο δράσης, χρηματοδοτούμενο από το ΠΕΠ ΑΜΘ,

εγκρίθηκε από τα υπουργεία Υγείας και Μακεδονίας - Θράκης Έτσι
υλοποιείται ο στόχος στο πλαίσιο μιας κοινωνικής πολιτικής και βελτίωσης των
παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
Ο πρόεδρος του ΠΕΣΥ υποσχέθηκε ενισχυμένη φροντίδα και

άριστη

εξυπηρέτηση για τους πολίτες της περιοχής που επισκέπτονται το Νοσοκομείο
Καβάλας.
Ο ίδιος δε ανακοίνωσε.
«Ήδη προχωρήσαμε στην πρώτη φάση ενός άμεσου προγραμματισμού,
ώστε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών, τόσο από άποψη
λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας όσο και από αυτή της εξυπηρέτησης του.
Είναι καιρός κάποιος να νοιαστεί για τον ασθενή, για τον άνθρωπο. Ξεκινάμε
λοιπόν από τα πιο απλά, όπως είναι το Κέντρο Υποδοχής, εκεί όπου με το
χαμόγελο κατευθύνουμε τον επισκέτπη στο σωστό σημείο, αποκλείοντας το
ενδεχόμενο άσκοπης και κουραστικής περιπλάνησης του, στο κτήριο του νο
σοκομείου. Γιατί αυτό που μετρά είναι ο ίδιος ο άνθρωπος.
Έτσι, προχωρούμε και σε σημαντικές αλλαγές στα εξωτερικά ιατρεία,
όπου με

τον εξωραίσμό αυτών,

αλλά και την απαλή μουσική

που

χρησιμοποιούμε, ευελπιστούμε να κάνουμε τη διαμονή του εκεί, όσο το δυνατό
πιο ευχάριστη. Ανάλογη εξυπηρέτηση θα προσφέρουμε σε όλες τις υποδομές
του νοσηλευτικού μας ιδρύματος, ενώ μέριμνα υπάρχει και για τους λα
θρομετανάστες. Το ΠΕΣΥ βάσει σχετικής εγκυκλίου, είναι έτοιμο να παράσχει
υγειονομική κάλυψη σε όλους τους ανθρώπους που περνούν τα σύνορα μ α ς .»
Στους στόχους του ΠΕΣΥ ΑΜΘ και συγκεκριμένα για το Γενικό Νοσοκομείο
Καβάλας, συγκαταλέγονται:
•

ΜΕΘ με χρόνο περάτωσης τον Σεπτέμβριο του 2003.

•

Τεχνητός Νεφρός - 4 νέες θέσεις με χρόνο περάτωσης το Δεκέμβριο του

2002 .
•

Χώρος επειγόντων κεντρικού, με χρόνο περάτωσης τον Σεπτέμβριο του

Μετακίνηση σχολής με χρόνο περάτωσης τον Αύγουστο του 2002.
Αξιοποίηση χώρου σχολής, με χρόνο περάτωσης το Δεκέμβριο του

•

Διαμόρφωση παραρτήματος επειγόντων, με χρόνο περάτωσης το

Νοέμβριο του 2002.
•

Περίφραξη παραρτήματος -πύλες, μέχρι το Νοέμβριο του 2002.

•

Μηχανοργάνωση

τακτικών

ραντεβού

με

χρόνο

περάτωσης

τον

Οκτώβριο του 2002.
•

Λειτουργία γραμματείας ακτινολογικού μέχρι τον Αύγουστο του 2002.

•

Έλεγχος εισιτηρίων - εξιτηρίων με χρόνο περάτωσης τον Σεπτέμβριο του

2002 .
•

Ατομικό συνταγολόγιο παθολογικές, χειρουργικές, ττνευμονολογικές,

καρδιολογικές κλινικές μέχρι το Δεκέμβριο του 2002.
•

Χρεώσεις εργαστηριακών πράξεων, μέχρι τον Αύγουστο του 2002.

•

Μείωση λίστας στο 50% της σημερινής μέχρι το Δεκέμβριο του 2002.

•

Εκπαίδευση σε Πληροφορική με χρόνο περάτωσης το Δεκέμβριο του

2002 .

Επιδιορθώσεις εγκαταστάσεων.

Η

διοίκηση

μάλιστα

του

ιδρύματος

ανακοίνωσε

δεκατρείς

παρεμβάσεις - ενέργειες στα δυο κτιριακά συγκροτήματα του Γενικού
Νοσοκομείου Καβάλας.
Τα σημαντικότερα έργα που έχουν υλοποιηθεί λοιπόν η υλοποιούνται
είναι:
•

Προστασία μέσα στο Νοσοκομείο και στις Πύλες

•

Γραφεία υποδοχής

•

Δημιουργία ευπρεπισμένων χώρων αναμονής (καθίσματα, κλιματισμός,

ψήκτρες, τηλεόραση) σε κεντρικό κτήριο, στον οικισμό πρώην διοίκησης και στο
παράρτημα του ιδρύματος.
•

Ευπρεπισμός κλινικών: καρδιολογικής, παιδιατρικής, Β παθολογικής. Η

συνέχεια μάλιστα θα δοθεί με άλλες τρεις κλινικές μέχρι το τέλος του χρόνου.
•

Μεταφορά φαρμακείου και δημιουργία (στο χώρο που κατελάμβανε) των

Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών. Η ενέργεια θα ολοκληρωθεί μέχρι τον 11ο
μήνα του 2002.
•

Μεταφορά ρευματολογικής κλινικής στον χώρο της Σχολής

•

Ευπρεπισμός νοσοκομείου (σκάλες, είσοδοι, τζαμαρία κλιμακοστασίου,

εξεταστήρια, τοττοθέτηση κλιματισμού σε θαλάμους,

εξωτερική εμφάνιση,

περίφραξη άνω κτηρίου).

(πηγή : Εφημερίδα<Έθνος της Κυριακής- Οικονομία>)

Το γρονοδιάνραυυα δράσπ€ νια το νέο νοσοκουείο KaBoAdc
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΕΣΥ κ. Χασάπη, μετά την αποπομπή των
καταπατητών του οικοπέδου που προορίζεται για την ανέγερση του νέου
νοσοκομείου Καβάλας, τα βήματα που έχουν γίνει και που θα γίνουν με ορίζοντα
δετίας είναι:

•

Αύγουστος του 2001: Ανάθεση έργσυ στη ΔΕΠΑΝΟΜ από το υπουργείο

Υγείας
•

Σεπτέμβριος 2001:

Απόφαση αξιοποίησης παλαιότερης μελέτης

ανέγερσης νοσοκομείου, προσαρμοσμένης στα δεδομένα της Καβάλας
•

Χειμώνας 2001 : Πίστωση πόρων 5 δισ.

•

Ιούλιος του 2002 : Διαγωνισμός για την ανάθεση του μελετητικού

γραφείου .Κατατίθεται η μελέτη ολοκληρωμένη .
•
•

Την Τετάρτη 24 Ιουλίου, η μελέτη εγκρίνεται από το Δ.Σ.
Παρασκευή 26 Ιουλίου: Η μελέτη φεύγει εγκεκριμένη στο υπουργείο

Υγείας για να εγκριθεί το τεχνικό δελτίο που εκπονήθηκε από τη ΔΕΠΑΝΟΜ,
έργου από το υπουργείο, προκειμένου να προχωρήσουν και οι υπόλοιπες
χρηματοδοτήσεις.
Μάλιστα η ΔΕΠΑΝΟΜ, έκανε ήδη την αναγγελία του έργου στην Ε.Ε ενώ
το συνολικό κόστος αυτού, ανέρχεται στα 21 δισ. με τα 9 να προέρχονται αϊτό
το ΠΕΠ του Γ ΚΠΣ και τα 11,6 αίτιο εθνικούς πόρους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ε.Ε. εκτιμώμενος χρόνος δημοπράτησης του
έργου είναι η 31 η/12/2002, εκτιμώμενος χρόνος εγκατάστασης εργολάβου η
15η/1/2003 και εκτιμώμενος χρόνος αποπεράτωσης του νέου νοσοκομείου η 31
η/12/2006.
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Τέλος, το νέο κτήριο, θα διαθέτει 380 κλίνες, (από την μελέτη προβλέπεται
η δυνατότητα επέκτασης του κτηρίου), θα είναι υπερσύγχρονο, βάσει της νέας
αντίληψης που υπάρχει για τα νοσοκομεία. Όσο για το υπάρχον κτιριακό
συγκρότημα, θα αποτελέσει ένα αστικό κέντρο υγείας με τις υπηρεσίες που θα
φιλοξενηθούν εκεί να καθορίζονται μετά από ειδική μελέτη. Μάλιστα χρόνια
περιστατικά, θα μπορούν να νοσηλεύονται στο σημερινό κτιριακό συγκρότημα.

•

Η

πορεία rnc ΜΕ0

Η μελέτη για την κατασκευή της ΜΕΘ που ξεκίνησε να εκπονείται πέρσι,
ολοκληρωμένη παραδόθηκε και εγκρίθηκε ήδη από το υπουργείο Υγείας. Το
έργο, αναμένεται να δημοπρατηθεί μεταξύ Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2()()2 και ο
χρόνος λειτουργίας της ΜΕΘ υπολογίζεται για τον Σεπτέμβριο του 2003. θα
διαθέτει τέλος 1 2 κλίνες για τη νοσηλεία των ασθενών.

•

Κέντρα εξυπηοέτησπ€ πολιτών
Το πρόγραμμα STAGE

2002

χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό

πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ ΚΠΣ.
Σκοπός του προγράμματος είναι οι νέοι

να αποκτήσουν εργασιακή

εμπειρία και δεξιότητες στον τομέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών,
ώστε να έχουν περισσότερες ευκαιρίες για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας.
Προβλέπει την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από 4.000 ανέργους,
ηλικίας μέχρι 35 ετών, πτυχιούχους ΑΕΙ - ΤΕΙ στον Τομέα της Πληροφορικής.
Από τις 4000 δέσεις οι 2000 θέσεις προορίζονται για τον ιδιωτικό τομέα και οι
2000 για το δημόσιο.
Δύο χιλιάδες τπυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ θα προσληφθούν με σύμβαση εννέα
μηνών από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσω του ΟΑΕΔ για να
καλυφθούν οι ανάγκες λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
Υπολογίζεται ότι η τοποθέτηση των 2000 ατόμων θα γίνει τον Σεπτέμβριο
του 2002, περίοδο που συμπίπτει με την έναρξη λειτουργίας 500 ΚΕΠ σε όλη
την χώρα.

To 60% θα καλυφθεί από γυναίκες και το 40% από άνδρες, ενώ
τουλάχιστον το 67% θα καλυφθεί από ανέργους που είναι εγγεγραμμένοι στα
μητρώα ανέργων των υπηρεσιών.
Η υπουργική απόφαση γι αυτές τις προσλήψεις τιτλοφορείται «πρόγραμμα
απόκτησης εμπειρίας STAGE 2002 στον τομέα της Πληροφορικής και των
Επικοινωνιών».
Υπογράφεται από τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης,
Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Υπεύθυνος φορέας για την παρακολούθηση, αξιολόγηση και έλεγχο του
προγράμματος είναι ο Ο.Α,Ε.Δ.

(ττηγή των πληροφοριών η νομαρχία Καβάλας & ΟΑΕΔ)

Κέντρο Προσουοιωσπ€

•

Στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ σκοπεύει να προωθήσει την ολοκλήρωση και
λειτουργία του “Κέντρου Προσομοίωσης”, με στόχο όχι μόνο την προβολή του
Ιδρύματος στο οποίο ανήκει, αλλά και για πλησιάσει αισθητά το όραμα της
αυτοχρηματοδότησης μετά το πέρας του Β’ ΕΠΕΑΕΚ.
Το Κέντρο Προσομοίωσης του ΤΕΙ Καβάλας μπορεί σύντομα να
αποτελέσει προϊόν προσφοράς και συνεργασίας εκ μέρους της τοπικής
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης α)προς παρεμφερή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και
οργανισμούς και β) προς την Αγορά Εργασίας εν γένει. Βασικός στόχος
λειτουργίας του Γ.Δ. παραμένει η δημιουργία αυτόνομης (όσο και ανθρώπινης)
μονάδας

ταχείας

και

έγκυρης

επαγγελματικής

και

συμβουλευτικής

πληροφόρησης, μια και ο αιώνας που μόλις άρχισε στηρίζει τη δυναμική του στην
ταχύτητα και εγκυρότητα της πληροφόρησης.

(πηγή των πληροφοριών το Γραφείο Διασυνδέσεων του ΤΕΙ Καβάλας)
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Oi παρακάτω προτάσεις

υποβλήθηκαν στην Περιφέρεια Ανατολικής

Μακεδονίας και Θράκης και στη Νομαρχία

Καβάλας, από το Τεχνικό

Επιμελητήριο Ελλάδας.
Επεξεργάσθηκαν από τις Μόνιμες Επιτροπές Ανάπτυξης της Καβάλας και
εγκρίθηκαν από την Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ-ΑΜ.

5.5.1

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Σήμερα ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται σε μία διαδικασία αλλαγών και
απαιτήσεων και η οικονομική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών εξαρτάται
ολοένα και περισσότερο από άλλους τομείς δραστηριότητας εκτός του αγροτικού,
όπως είναι οι μεταφορές, το εμπόριο, οι υπηρεσίες, η βιομηχανία, ακόμη και ο
τουρισμός.
ΓΓ αυτό και σε ότι αφορά την αγροτική ανάπτυξη το ΤΕΕ-ΑΜ με την
πεποίθηση ότι ο πρωτογενής τομέας έχει μεγάλες δυνατότητες, πιστεύει ότι η
συνολική πρόταση για ανάπτυξη θα πρέπει να διαμορφωθεί στο πλαίσιο μιας
γενικότερης θεώρησης με συνολική στρατηγική που θα λαμβάνει υπόψη της,
τους άλλους τομείς δραστηριότητας, καθώς επίσης και το ανθρώπινο δυναμικό,
την κοινωνική υποδομή, το περιβάλλον των οικισμών.
Ενδεικτικά θα αναφέρουμε τις προτάσεις μας για:
α) Τεχνητό εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής
Ορφανού από νερά του ποταμού Στρυμόνα (πιλοτική παρέμβαση).
β) Δημιουργία χωμάτινων φραγμάτων σε κατάλληλα επιλεγμένες θέσεις, για
άρδευση γεωργικών εκτάσεων (π.χ. περιοχή Ν.Καρβάλης).
γ) Συνέχιση και ολοκλήρωση των αρδευτικών έργων στον ποταμό Νέστο
(πεδιάδα Φιλίττπων).
5.5.2

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Η περιοχή του Νομού Καβάλας έχει μία παράδοση σε αυτόν τον τομέα,
καθώς ο τομέας που ήταν ανατπυγμένος για πολλές δεκαετίες πριν τον πόλεμο,
παρουσίασε μετά κάμψη, αφού διαφοροποιήθηκαν τα συστήματα παραγωγής, η
ζήτηση, οι αγορές, οι πρώτες ύλες και η ενέργεια.

Έδειξε δείγματα ανάκαμψης στην δεκαετία του 70 και '80 με στροφή προς
την παραγωγή άλλων προϊόντων, όπως το μάρμαρο, το ένδυμα, τα τρόφιμα, το
ξύλο, τα χημικό

προϊόντα.

Όμως κατά την τελευταία δεκαετία και με το δεδομένο της ανάγκης
ενίσχυσης της Θράκης, δημιουργήθηκε ένα αρνητικό κλίμα, που επηρέασε
αρνητικά την εξέλιξη

του

κλάδου.

Η μεγάλη διαφοροποίηση των κινήτρων υπέρ της Θράκης είχε σαν
αποτέλεσμα εδώ και μερικά χρόνια τον περιορισμό των επενδύσεων και την
αύξηση της

ανεργίας.

Η κατάσταση αυτή δεν προβλέπεται να μεταβληθεί ριζικά κατά τα επόμενα
χρόνια και για τον λόγο αυτό, εμείς θα πρέπει να βελτιώσουμε τους άλλους
παράγοντες που συμβάλλουν θετικά και λειτουργούν υποστηρικτικά για την
απόφαση επιλογής θέσης εγκατάστασης μεταποιητικών μονάδων.
Τους παράγοντες αυτούς πρέπει να τους ανατττύξουμε έτσι ώστε να
δημιουργούν συγκριτικό πλεονέκτημα για την περιοχή και ρυθμιστικό στοιχείο
προσέλκυσης επενδυτικών σχεδίων.
Οι παράγοντες αυτοί είναι, υποδομές μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και
ενέργειας, υποδομή της ΒΙ.ΠΕ.Καβάλας, εξειδίκευση του εργατικού δυναμικού, το
πολιτιστικό και κοινωνικό περιβάλλον, η παροχή υπηρεσιών υψηλής στάθμης
στήριξης των επιχειρήσεων.
Στα πλαίσια αυτά πρέπει:
1. Να ολοκληρωθεί η κατασκευή και η βελτίωση του οδικού δικτύου (Εγνατία
οδός, λοιπές εθνικοί οδοί).
2. Ολοκλήρωση του κάθετου άξονα (Καβάλα - Δράμα - Εξοχή στον Ελληνικό
χώρο) και σύνδεσή του με την Εγνατία οδό σε δύο σημεία:
α) Δράμα - Κουδούνια - Στρυμόνας
β) Δράμα - Καβάλα με κλειστό αυτοκινητόδρομο και με παράκαμψη του Δοξάτου
και Αγ.

Αθανασίου.

3. Προώθηση της μελέτης για την μεσογειακή χάραξη της Εγνατίας στο τμήμα
ποταμός Στρυμόνας - Ν.Πέραμος δια της Πιερίας κοιλάδας, έργο για το Γ Κ.Π.Σ.
4. Περιμετρική Καβάλας: Συνέχιση και ολοκλήρωσή της από τον Πρ.Ηλία
μέχρι τα νεκροταφεία (έξοδος από την πόλη της Καβάλας).

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
Το Λιμάνι της Καβάλας είναι ένας από τους τρεις κόμβους θαλασσίων
μεταφορών (Θεσσαλονίκη, Καβάλα,Αλεξανδρούπολη).
Η ανάπτυξη της μεταφορικής δραστηριότητας και των χερσαίων
υπσδσμών (Εγνατία, κάθετοι άξονες, βελτίωση σιδηροδρόμου) στην Ανατσλική
Μακεδονία και Θράκη δεν νοείται χωρίς την ύπαρξη σύγχρονου λιμένα στην
Καβάλα.
Οι προοτττικές επίσης της προς Βορρά επέκτασης της εξυπηρετούμενης
ενδοχώρας των λιμανιών και η προοπτική ανάπτυξης συνδυασμένων μεταφσρών
επιτάσσουν την ολοκλήρωση των λιμανιών παράλληλα με την αντίστσιχη των
χερσαίων 3 μεταφορικών αξόνων.
Είναι χαρακτηριστικό ότι από τους 5 κάθετους άξονες που συνδέουν ή θα
συνδέσουν την χώρα μας με την Βουλγαρία (και μέσω αυτής με βορειότερες
χώρες), οι τρεις συγκλίνουν προς το λιμάνι της Καβάλας. Έτσι απστελεί
επιτακτική ανάγκη η με ταχείς ρυθμούς ολοκλήρωση τσυ νέου μείζονος λιμένα
Καβάλας.
Πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχει πλήρης ετοιμότητα εγκεκριμένων
μελετών (Γενικές μελέτες σκοπιμότητας, Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου,
τεχνικές

μελέτες

κατασκευής

για

μεγάλο

μέρος

των

έργων,

μελέτη

εγκαταστάσεων υποδσμής καταλοίπων, οικονομοτεχνική μελέτη για το σύνολο
των έργων, περιβαλλοντική μελέτη για το σύνολο των έργων).
Παράλληλα με την κατασκευή του μείζονος λυμένος θα γίνει σταδιακή
ένταξη του υπάρχοντας λιμανιού μέσα στον ιστό της πόλης και η αποσυμφόρησή
του από την δραστηριότητα διακίνησης φορτίων. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η
εκπόνηση μελέτης ανάπλασης ευρύτερου χώρου του Λιμένος Καβάλας με την
προοπτική της μετατροπής του σε επιβατικό τουριστικό.
•

Να εκπονηθεί μελέτη αφομοιωτικής ικανότητας του κόλπου της

Καβάλας.
•

Να χρηματοδοτηθεί και να δημοπρατηθεί άμεσα η υπάρχσυσα Μελέτη

Συστήματσς Πετρελαιοειδών καταλοίπων.
Στην

ευρύτερη περιοχή

του

Ν. Καβάλας οι

απαιτήσεις ασφαλσύς

ελλιμενισμού των σκαφών αναψυχής και αλιείας επιβάλλουν τη βελτίωση των
υπαρχόντων μικρών λιμένων, με κυρίαρχο θέμα την ολοκλήρωση του λιμένος της
Ν.Περάμου (Ελευθερών) και των λιμενίσκων της Θάσου, της οποίας η λιμενική
υποδομή δεν είναι ικανοποιητική.
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Να εκπονηθεί μελέτη οργάνωσης του Νοσοκομείου Καβάλας για την
καλύτερη και αποδοτικότερη χρήση των υποδομών και του ανθρώπινου
δυναμικού.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Είναι αναγκαίο ένα σύγχρονο συνεδριακό κέντρο στην πόλη της Καβάλας.

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
Ολοκλήρωση του νέου κτιρίου του αεροδρομίου και ολοκλήρωση των
λοιπών εγκαταστάσεων.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
βελτίωση

του

επιπέδου

εξυπηρέτησης

των

τηλεπικοινωνιών

με

εκσυγχρονισμό του δικτύου (γραμμές οπτικών ινών, I.S.D.N.)
Ολοκλήρωση των υδροηλεκτρικών έργων του ποταμού Νέστου για την
σταθεροποίηση

του

ενεργειακού συστήματος.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Δημιουργία χώρων υγιεινονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) στον
Ν. Καβάλας και στο νησί της Θάσου (ο χώρος εγκατάστασης και ο αριθμός των
Χ.Υ,Τ.Α. θα

προκύψει

μετά από

μελέτη).

Δημιουργία βιολογικών καθαρισμών στους παραλιακούς οικισμούς του
Ν.Καβάλας με έντονα προβλήματα όπως Χρυσούπολη, Ν.Καρβάλη, Ηρακλείτσα,
Ν Πέραμος,
Συνολική

Θάσος.
μελέτη

και

καταγραφή

του

υδάτινου

δυναμικού

για

ορθολογικότερη χρήση. Ευαισθητοποίηση του αγροτικού πληθυσμού σε θέματα
περιβαλλοντικής προστασίας.

{πηγή : των πληροφοριών το Τεχνικό Επιμελητήριο Καβάλας)

5.S.3

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ TQMEA7

Για τον τριτογενή τομέα, το ΤΕΕ ττιοτεύει ότι εξελισσόμενος μττορεί να
αποτελέσει τον βασικό άξονα ανάτττυξης της περιοχής.
Στην προοπτική αυτή συνηγορούν η ιστορική διαδρομή της, η θέση της, η
διαφοροποίηση των συνθηκών λειτουργίας του εμπορίου και του τουρισμού.
Υπάρχει σταθερή φιλελευθεροποίηση των οικονομιών, ανάπτυξη της
διασυνοριακής συνεργασίας, διαρκώς στενότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών,
διαδικασίες που πρέπει να αξιοποιηθούν.
Το ένα σκέλος ανάπτυξης του τριτογενή τομέα αποτελεί ο τουρισμός. Η
περιοχή συνιστά τη φυσική διέξοδο προς τη Μεσόγειο, όλων των χωρών της
Ανατολικής Ευρώπης και μπορεί με κατάλληλες παρεμβάσεις και πολιτική, να
προσελκύσει το τουριστικό ρεύμα από τις χώρες αυτές και την πρώην Σοβιετική
Ένωση και να αναπτύξει όχι μόνο τον παραδοσιακό παραθεριστικό τουρισμό,
αλλά και άλλες μορφές τουρισμού, όπως είναι ο ιστορικός, ο θρησκευτικός, ο
ιαματικός, ο οικολογικός.
Οι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των
δικτύων μεταφορών και τηλεπικοινωνιών, την αξιοποίηση τουριστικών πόρων, το
περιβάλλον, την υποδομή των περιοχών προορισμού των επισκεπτών και με
παράλληλη πολιτική ενημέρωση και διαφήμιση.
Όμως σήμερα και με γνώμονα την εξέλιξη, που σημειώνεται σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο, στον Τομέα των μεταφορών μπορούμε να ανατττύξουμε την
περιοχή σε εμπορευματικό κέντρο, προοπτική που αποτελεί και την βασική
πρότασή μας. Στο νέο λιμάνι συντρέχουν τόσο ο οριζόντιος οδικός άξονας της
Βόρειας Ελλάδας (Εγνατία) με τις κάθετες διακλαδώσεις προς τις γειτονικές
χώρες, όσο και το σιδηροδρομικό δίκτυο μετά την επέκτασή του, ενώ την εικόνα
συμπληρώνει η ύπαρξη του σύγχρονου αερολιμένα.
Έτσι ο χώρος αυτός ικανοποιεί τις προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σε
κέντρο συνδυασμένων μεταφορών προς την Μέση Ανατολή, τις χώρες τις
Βόρειας Αφρικής, αλλά και την Τουρκία, χώρες της Μαύρης Θάλασσας, αγορές
που συγκεντρώνουν και το ενδιαφέρον της Ε.Ε.
(πηγή : των πληροφοριών το Τεχνικό Επιμελητήριο Καβάλας)

Προνράυυατα του Γ' ΚΠΣ

Θεώρησα σκόπιμο επίσης να περιγράψω μερικά από τα προγράμματα του
Γ ΚΠΣ που έχουν ιδιαίτερη σημασία

για το νομό Καβάλας, λόγω της

ενασχόλησης των κατοίκων με τη θαλάσσια αλιεία και λόγω των στόχων
ανάπτυξης τουριστικής, γεωργικής, επιχειρησιακής.
Με τους πίνακες αυτούς παράσχετε σε κάθε ενδιαφερόμενο
απαραίτητη

πληροφόρηση

για

τις χρηματοδοτικές

ευκαιρίες

η
που

παρουσιάζονται με σκοπό την άμεση και αποτελεσματική αξιοποίηση τους

6.1.1

Πρόνοαρρα :

κατασκευή

νέων σκαφών

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Στόχος του προγράμματος είναι η κατασκευή νέων αξιόπλοων σκαφών σε
αντικατάσταση παλαιών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα του
αλιευτικού στόλου
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, πλοιοκτήτες
επαγγελματικού αλιευτικού σπογγαλιευτικού ή οστρακαλιευτικού σκάφους (εν
ενεργεία ή απολεσθέντος), που προβαίνουν στην αντικατάσταση του
1.
•

Τα νέα σκάφη θα πρέπει μεταξύ άλλων:
να ναυπηγούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τεχνολογικής προόδου

και να πληρούν τις προϋποθέσεις περί υγιεινής, ασφάλειας, κλπ
.

να αντικαθιστούν σκάφη της ίδιας κατηγορίας ως προς τα αλιευτικά του

εργαλεία.
• να έχουν ολική χωρητικότητα και ισχύ μηχανής ίση ή μικρότερη εκείνης των
σκαφών που αντικαθιστούν.
2 Τα προς αντικατάσταση αλιευτικά σκάφη θα πρέπει να πληρούν μεταξύ
άλλων τις ακόλουθες προϋποθέσεις;

Να είναι εφοδιασμένα με άδεια αλιείας σε ισχύ, κατά την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης, εγγεγραμμένα στα ελληνικά νηολόγια / λεμβολόγια, να
έχουν Αριθμό Μητρώου Αλιευτικού Σκάφους (Α.Μ.Α.Σ), να είναι καταχωρημένα
στο Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο (ΚΑΜ) και να είναι καταμετρημένα σε ΟΤ.
•

Η ηλικία των σκαφών που πρόκειται να αντικατασταθούν, εκτός των

απολεσθέντων, πρέπει να είναι μεγαλύτερη από:
12 έτη για σκάφη παράκτιας αλιείας, ολικού

μήκους μικρότερου ή

μεγαλύτερου των 12 μέτρων. 15 έτη για σκάφη Μέσης Αλιείας (Γρι-γρι,
Μηχανότρατες, Μικτά). 20 έτη για σκάφη Ατλαντικής Αλιείας.

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για ένταξη στο
Πρόγραμμα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους Η διάρκεια υλοποίησης των
προτεινόμενων υποέργων να μην ξεπερνά τα δύο (2) έτη.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Το ύψος της χρηματοδότησης είναι ανάλογο με την κατηγορία του
σκάφους ανά κλάση χωρητικότητας
• Ποσοστό επιχορήγησης : 40%
• Ιδία συμμετοχή 15% τουλάχιστον
• Τραπεζικός δανεισμός : 45% (το μέγιστο)
ΤΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ
Επιλέξιμη θεωρείται κάθε δαπάνη που πραγματοποιείται από τον τελικό
αποδέκτη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου (υποέργου) και εντάσσεται
στις ακόλουθες κατηγορίες:
1. Κατασκευή του σκάφους
2. Αγορά και τοποθέτηση συστήματος πρόωσης
3. Λοιπός εξοπλισμός
• Αγορά και τοποθέτηση μηχανημάτων συντήρησης και επεξεργασίας
αλιευμάτων
• Αγορά και τοποθέτηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού συσκευών ελέγχου.
• Αγορά και τοποθέτηση αλιευτικού εξοπλισμού

{πηγή

6.1.2

του προγράμματος το Τεχνικό Επιμελητήριο Καβάλας)

Πρόγραμυα : £KauYXP0viau6c υπαρχόντων αλιευτικών σκαφών
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στόχος του προγράμματος είναι ο εκσυγχρονισμός υπαρχόντων εν
ενέργεια αλιευτικών σκαφών προκειμένου να βελτιωθούν και να προσαρμοστούν
στις απαιτήσεις της τεχνολογικής προόδου.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, πλοιοκτήτες
επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους (περιλαμβανόμενης της σπογγαλιείας και
οστρακαλιείας), που προβαίνουν στον εκσυγχρονισμό του
Τα σκάφη που θα εκσυγχρονιστούν και εφόσον ο εκσυγχρονισμός τους
δεν συνεπάγεται αλιευτική ικανότητα από άποψη χωρητικότητας ή ισχύος, θα
πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
• Να είναι εφοδιασμένα με άδεια επαγγελματικής αλιείας, σε ισχύ κατά την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης, όλων των κατηγοριών αλιευτικών σκαφών,
πλην τράτων και σκαφών Γριγρι υπολειπομένων διαστάσεων.
• Να είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Νηολόγια ή Λεμβολόγια.
• Να έχουν Αριθμό Μητρώου Αλιευτικού Σκάφους (Α.Μ.Α.Σ.) και να έχουν
καταχωρηθεί στο Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο (Κ.Α.Μ.).Η ηλικία τους να είναι
μεγαλύτερη του ενός έτους και μικρότερη των 30 ετών, κατά την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης.
•

Να μην αυξάνεται η χωρητικότητα του σκάφους (ΟΤ) και η ισχύς της

μηχανής σε περίτπωση εργασιών μετασκευής ή αντικατάστασης, αντίστοιχα.
ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για ένταξη στο
Πρόγραμμα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους Η διάρκεια υλοποίησης των
προτεινόμενων υποέργων να μην ξεπερνά το ένα (1) έτος.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
To ύψος της χρηματοδότησης είναι ανάλογο με την κατηγορία του
σκάφους ανά κλάση χωρητικότητας
• Ποσοστό εττιχορήγησης : 40%
• Ιδία συμμετοχή 15% τουλάχιστον
• Τραπεζικός δανεισμός : 45% (το μέγιστο)

ΤΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ
Επιλέξιμη θεωρείται κάθε δαπάνη που πραγματοποιείται από τον τελικό
αποδέκτη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και εντάσσεται στις
ακόλσυθες κατηγσρίες:
1. Σκάφος
2. Σύστημα πρόωσης
3. Λοιπός εξοπλισμός
• Αντικατάσταση ή εγκατάσταση μηχανημάτων συντήρησης και επεξεργασίας
αλιευμάτων
•Αντικατάσταση

ή εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού,

καθώς και

οποιουδήποτε σύγχρονου και απαραίτητου εξοπλισμού για τον εξορθολογισμό
των αλιευτικών δραστηριοτήτων.
• Ειδικός εξοπλισμός σπογγαλιευτικών ή οστρακαλιευτικών σκαφών
• Διάφορα άλλα υλικά και εργασίες που αποσκοπούν στην ολσκλήρωση τσυ
εκσυγχρονιζόμενσυ σκάφους και που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω
κατηγορίες.
(πηγή : του προγράμματος το Τεχνικό Επιμελητήριο Καβάλας)

β.1.3. Πρόνοαυυα : Μεταποίηση και εμπορία προϊόντων aAEiiac και
υδοτοκαλλιέονειας

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Τα επενδυτικά σχέδια τα οποία θα προταθούν για ένταξη, θα πρέπει να
περιλαμβάνουν ενέργειες οι οποίες εντάσσονται στις ακόλουθες δράσεις

Δράση 1: Αύξηση της ικανότητας/ κατασκευή νέων ή επέκταση υπαρχουσών
μονάδων
Δράση 2

Εκσυγχρονισμό υπαρχουσών μονάδων μεταποίησης, χωρίς

αύξηση δυναμικότητας
Δράση 3: Κατασκευή νέων εγκαταστάσεων εμπορίας.
Δράση 4: Εκσυγχρονισμό υπαρχουσών εγκαταστάσεων εμπορίας.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις
τους, λοιπές οργανώσεις καθώς και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για ένταξη στο
Πρόγραμμα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους
Η διάρκεια υλοποίησης των προτεινόμενων υποέργων να μην ξεπερνά τα
δύο (2) έτη .
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ο προϋπολογισμός των έργων πρέπει να είναι από 50.000 ΕΥΡΩ μέχρι
8.000.000 ΕΥΡΩ
•

Ποσοστό επιχορήγησης : 50%

•

Ιδία συμμετοχή 15% τουλάχιστον

•

Τραπεζικός δανεισμός : 35% (το μέγιστο)
ΤΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ
Ως επιλέξιμη θεωρείται κάθε δαπάνη που πραγματοποιείται από το φορέα

για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και εντάσσεται στις ακόλουθες
κατηγορίες;
1. Δαπάνη για την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό
βιομηχανοστασίων, κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς
και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
2. Δαπάνη για την αγορά οικοπέδου.
3. Δαπάνη για την κατασκευή νέων αποθηκευτικών ή ψυκτικών χώρων.

4,Δαπάνη

για την αγορά

και εγκατάσταση

καινούργιων

σύγχρονων

μηχανημάτων, εξοπλισμού και μέσων μεταφοράς.
δ.Δαπάνη για την αγορά εργαστηριακού εξοπλισμού.
6. Δαπάνη για μελέτες και αμοιβές συμβούλων.
7.

Δαπάνη για την προμήθεια λογισμικού καθώς και λογισμικού αναβάθμισης.

δ.Δαπάνη για επεξεργασία των απορριμμάτων των προϊόντων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας.
Θ.Δαπάνες για εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού

(πηγή : του προγράμματος το Τεχνικό Επιμελητήριο Καβάλας)
6.1.4. Ποόνοαυυα «υδατοκαλλιέονειαι»

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σκοπός του προγράμματος είναι:
•

η αύξηση των ικανοτήτων της παραγωγής υδατοκαλλιέργειας που θα

προέλθει από τις παρακάτω ενέργειες και που θα αφορούν:
•

στη δημιουργία νέων μονάδων, ειδών εμπορικής αξίας εδώδιμων και μη,

καθώς και σταθμών παραγωγής γόνου αυτών.
■ στην επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενων εγκαταστάσεων.
•

στον

εκσυγχρονισμό υφισταμένων

δομών

των

ιχθυοτροφικών

εκμεταλλεύσεων εσωτερικών υδάτων.
•

Ο εκσυγχρονισμός ή και μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας

χωρίς αύξηση των ικανοτήτων παραγωγής που θα προέλθει από τις παρακάτω
ενέργειες και που θα αφορούν :
■ Αναπροσαρμογή

των

διαχειριστικών

μεθόδων,

με

την

εφαρμογή

σύγχρονης τεχνολογίας και εξοπλισμών.
■ Βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και αναβάθμιση της ποιότητας των
παραγόμενων προϊόντων
■ Ενέργειες

που

διασφαλίζουν

προσεγγίσεις

στην

προστασία

περιβάλλοντος.
■ Αναβάθμιση της οργάνωσης επιχειρήσεων του τομέα,
■ Μετεγκαταστάσεις μονάδων σε χώρους συγκεκριμένων προδιαγραφών
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του

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΡΤΔΙ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, ή ενώσεις
τους,

συνεταιρισμοί

ή

άλλες

οργανώσεις

καθώς

και

φορείς

τοπικής

αυτοδιοίκησης που διαθέτουν ιδιοκτήτη ή μισθωμένη χερσαία ή υδάτινη
(θαλάσσιας ή λιμναίας) έκταση.

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για ένταξη στο
Πρόγραμμα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους Η διάρκεια υλοποίησης των
προτεινόμενων υποέργων να μην ξεπερνά τα δύο (2) έτη.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ο συνολικός προϋπολογισμός του κάθε έργου δεν θα πρέπει να ξεπερνά
το ποσό των 5 εκατ ΕΥ ΡΩ :
•

Ποσοστό επιχορήγησης : 45%

•

Ιδία συμμετοχή 15% τουλάχιστον

•

Τραπεζικός δανεισμός : 40% (το μέγιστο)
ΤΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ
θεωρούνται επιλέξιμες για την ίδρυση, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό,

ή την μετεγκατάσταση μονάδων Υδατοκαλλιέργειας οι δαπάνες αγοράς ή
κατασκευής για:
1. Κατασκευή εγκαταστάσεων και αποθηκευτικών χώρων,
2. Μηχανολογικό , ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και ειδικό εξοπλισμό
3. Μεταφορικά μέσα
4. Λοιπό εξοπλισμό
5. Οι δαπάνες για τη μελέτη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων
ποιότητας
6. Δαπάνες για εξοπλισμό γραφείων και χώρων προσωπικού
7.

Τη μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού - μηχανημάτων,

Θ.Την αγορά γόνου ιχθυδίων ή γεννητόρων ( μόνο στην περίτττωση ίδρυσης
νέας μονάδας ή επέκτασης υπάρχουσας)

9. Για περίπτωση μετεγκατάστασης μονάδας που έχει επιδοτηθεί θεωρούνται
επιλέξιμες και οι εργασίες μεταφοράς εγκαταστάσεων καθώς και προμήθειες
εξοπλισμού, απαραίτητες για την εγκατάσταση στο νέο χώρο ανεξάρτητα από
τον χρόνο κτήσης τους.
10. Για τη μελέτη κατασκευή της επένδυσης, σύνταξη τεχνικοοικονομικής
προμελέτης, μελέτης, περιβαλλοντικών επιπτώσεων κλπ.

(πηγή : του προγράμματος το Τεχνικό Επιμελητήριο Καβάλας)

6.1.5.

Ποόνραυαα : Eπεvδύσειc στη υεταποίηση και
εμπορία γεωργικών προϊόντων

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Στόχος του Προγράμματος είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων για επενδύσεις
στους τομείς της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων.
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Στο

πρόγραμμα

μπορούν

να

συμμετέχουν

φορείς

που

δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση ή και εμπορία προϊόντων των ακολούθων
τομέων: Κρέας, αυγά - πουλερικά, γάλα, μέλι, ζωοτροφές, φυτά μεγάλης
καλλιέργειας

(δημητριακά,

φαρμακευτικά

και αρωματικά φυτά,

ρύζι

κλπ),

οπωροκηπευτικά,

κρασί,

άνθη και καλλωπιστικά,

λάδι,

σπόροι

&

πολλαπλασιαστικό υλικό.
Είδη φορέων: Φυσικά πρόσωπα, εταιρίες κάθε μορφής, συνεταιριστικές
οργανώσεις, εταιρίες στις οποίες συμμετέχουν φορείς δημόσιου ενδιαφέροντος,
διεπαγγελματικές οργανώσεις και, σε ειδικές περιπτώσεις νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου (ΟΤΑ Ιου και 2ου βαθμού).
ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Οι προτάσεις που θα εγκριθούν θα πρέπει να υλοποιηθούν (και η
υλοποίηση τους να ολοκληρωθεί)
•

Σε 24 μήνες αν ο προϋπολογισμός τους είναι μικρότερος από 600.000

ΕΠΗ. (204.450 χιλ.δρχ.)
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•

Σε 36 μήνες αν ο προϋπολογισμός τους είναι από 600.000 ΕΠΚ μέχρι 1.2

εκατ ΕΠΚ (408.900 χιλ.δρχ.)
•

Σε 48 μήνες αν ο προϋπολογισμός τους είναι πάνω από 1.2 εκατ Ευ Κ

(408.900 χιλ.δρχ.)
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται κάθε χρόνο μέχρι το 2006 από 2
Ιανουαρίου μέχρι 10 Μαρτίου και από Ιουλίου μέχρι 10 Σεπτεμβρίου ή μετά από
προκήρυξη του Υπουργείου Γεωργίας.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ο προϋπολογισμός των έργων πρέπει να είναι από 80 χιλ. ΕΠΚ (περ 27
εκατ δρχ.) μέχρι 20 εκατ ΕΠΚ (περ. 6.8 δις δρχ.)
Η χρηματοδοτική ενίσχυση μιας εγκεκριμένης επένδυσης, ανέρχεται σε
ποσοστό 50% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της. Εφ' όσον ψηφιστεί ο
σχετικός κανονισμός από της Ευρωπαϊκή Ένωση, το ποσοστό αυτό για τα νησιά
του Αιγαίου θα είναι 65%.
ΤΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ
Οι

Ενέργειες που θα θεωρηθούν επιλέξιμες για κάθε πρόταση,

ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες;
• Κτίρια και έργα διαμόρφωσης χώρων
• Μηχανολογικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός. Μεταφορά και εγκατάσταση
•

Ειδικές εγκαταστάσεις

• Αγορά συστημάτων λογισμικού
• Λοιπές δαπάνες
• Μεταφορικά μέσα

(ττηγή : του προγράμματος το Τεχνικό Επιμελητήριο Καβάλας)

— Πρόγραμμα__:

Επενδύσει< στις νεωονικές εκυεταλλεύσεκ

με Ev0EiUic oiKOvoutKnc Βιωσιυότητασ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σκοττός του προγράμματος είναι η ανάτττυξη του γεωργικού τομέα, με
στόχο τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και των συνθηκών διαβίωσης,
εργασίας και παραγωγής των κατοίκων της υπαίθρου.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Μπορούν

να

είναι

φυσικά

πρόσωπα,

νομικά

πρόσωπα

και

συνεργαζόμενες εκμεταλλεύσεις, εφόσον πληρούν μεταξύ άλλων τις παρακάτω
κύριες προϋποθέσεις
• Έχουν την ιδιότητα του γεωργού για φυσικά πρόσωπα ή από την συστατική
πράξη προκύτπει ότι η κύρια δραστηριότητα είναι η άσκηση της γεωργίας για τα
νομικά πρόσωπα.
• Αντλούν τα εισοδήματα τους τουλάχιστον κατά 25% από γεωργικές
εκμεταλλεύσεις.
ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για ένταξη στο
Πρόγραμμα σε τρεις (3) περιόδους και σύμφωνα με τις προκηρύξεις από την
Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Τα ποσά ενίσχυσης είναι τα παρακάτω:
• Ανά Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας της εκμετάλλευσης τα 75.000 ΕΥΡΩ
• Ανά εκμετάλλευση φυσικού προσώπου τα 225.000 ΕΥΡΩ
• Ανά εκμετάλλευση νομικού προσώπου και συνεργαζόμενη εκμετάλλευση τα
600.000 ΕΥΡΩ

Τα ποσοστά ενίσχυσης επιλέξιμων δαπανών

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Τα ποσά ενίσχυσης είναι τα παρακάτω:
• Ανά Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας της εκμετάλλευσης τα 75.000 ΕΥΡΩ
Ανά εκμετάλλευση φυσικού προσώπου τα 225.000 ΕΥΡΩ
Δικαιούχος
Ορεινές και

Λοιπές περιοχές

μειονεκτικές
Νέος γεωργός , ο οποίος την ημερομηνία του
φακέλου υποψηφιότητας του δεν έχει υπερβεί το 40”
Λοιποί δικαιούχοι

(πηγή : Ενημερωτικός οδηγός του προγράμματος από το Τεχνικό
Επιμελητήριο Καβάλας)
ΤΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ
Ως επιλέξιμη θεωρείται κάθε δαπάνη που πραγματοποιείται από το φορέα
για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και εντάσσεται στις ακόλουθες
κατηγορίες:
• Δαπάνες ανέγερσης ή απόκτησης ή βελτίωσης γεωργικών κτισμάτων.
• Αγορά νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού, συμπεριλαμβανόμενου και του
λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
• Η πρώτη αγορά ζώων και οι δαπάνες αγοράς ζώων αναπαραγωγής υψηλής
ποιότητας
• Δαπάνες εγγείων βελτιώσεων και γεωτρήσεων.
• Δαπάνες εγκατάστασης φυτειών.
• Δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού
μεταποίησης -τυποποίησης & εμπορίας της πρωτογενούς παραγωγής της
εκμετάλλευσης.
• Δαπάνες για επενδύσεις προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και
βελτίωσης των συνθηκών υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων.

6.1.7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΓ
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην δημισυργία των προϋποθέσεων, στα
πλαίσια των οπαίων οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα αποκτήσουν:
• Ενδείξεις οικονομικής βιωσιμότητας
• Τις ελάχιστες προϋποθέσεις σχετικά με το περιβάλλον την υγιεινή και καλή
διαβίωση των ζώων
• Ο κάτοχος της θα αποκτήσει επαρκή επαγγελματική ικανότητα.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα, εφόσον πληρούν μεταξύ άλλων τις
παρακάτω κύριες προϋποθέσεις;
• Έχουν την ιδιότητα του γεωργού για φυσικά πρόσωπα
• Αντλούν τα εισοδήματα τους τουλάχιστον κατά 25% από γεωργικές
εκμεταλλεύσεις
• Είναι μόνιμοι κάτοικοι ορεινού ή μειονεκτικού Δημοτικού ή Κοινοτικού
Διαμερίσματος
• Είναι ενήλικα άτομα και δεν έχουν υπερβεί το 52° έτος της ηλικίας τους κατά
την ημερομηνία λήψης της απόφασης χορήγησης της ενίσχυσης
ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για ένταξη στο
Πρόγραμμα σε τρεις (3) περιόδους και σύμφωνα με τις προκηρύξεις από την
Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Το μέγιστο ύψος των δαπανών κατά περίπτωση δικαιούχου και
εκμετάλλευσης δεν υπερβαίνει τα 25.000 ΕΥΡΩ ενώ το ποσοστό ενίσχυσης δεν
υπερβαίνει το 50% των επιλέξιμων δαπανών
. Ενημερωτικός οδηγός του προγράμματος από το Τεχνικό
Επιμελητήριο Καβάλας)

6 ilii----- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ETT£v6iiacic ττολυατΓασγόλησπ€ στκ
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Εκμεταλλεύσεκ via την ανάπτυξη ανοοτουοισηκών ΥΕΐοοτγνικών κΛττ
δραστηριοτήτων

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση της διαφοροποίησης των
δραστηριοτήτων στην εκμετάλλευση με στόχο τη δημιουργία πολυαπασχόλησης
και εναλλακτικών εισοδημάτων στην εκμετάλλευση.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Δικαιούχοι μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και
συνεργαζόμενες εκμεταλλεύσεις , εφόσον πληρούνται οι παρακάτω μεταξύ
άλλων προϋποθέσεις.
Φυσικό πρόσωπο
• Είναι κάτοικος Δημοτικού ή κοινοτικού Διαμερίσματος επιλέξιμων περιοχών
• Αντλεί τουλάχιστον το 25% του ατομικού του εισοδήματος από γεωργικές
εκμεταλλεύσεις που ασκούνται στα όρια της γεωργικής εκμετάλλευσης και δεν
αφιερώνει για τις εκτός της εκμετάλλευσης δραστηριότητες περισσότερα από 115
ημερομίσθια .
Νομικό πρόσωπο
•

Έχει νομική προσωπικότητα και στη συστατική πράξη προβλέπεται ως

δραστηριότητα και η άσκηση της γεωργίας
•

Η πλειοψηφία του μετοχικού- εταιρικού κεφαλαίου ανήκει σε φυσικά

πρόσωπα γεωργούς που πληρούν
τις προϋποθέσεις των φυσικών προσώπων Συνεργαζόμενη εκμετάλλευση
•

Τουλάχιστον τα 2/3 των μελών που την απαρτίζουν πληρούν τις

προϋποθέσεις των παράπονο) παραγράφων
•

Εμφανίζεται με την μορφή ομάδας παραγωγών ή και νομικού προσώπου
ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για ένταξη στο

Πρόγραμμα σε τρεις (3) περιόδους και σύμφωνα με τις προκηρύξεις από την
Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Τα ττοσά ενίσχυσης είναι τα παρακάτω
• Ανά εκμετάλλευση φυσικού προσώπου μέχρι τα 225.000 ΕΥΡΩ
• Ανά εκμετάλλευση νσμικού προσώπου και συνεργαζόμενης εκμετάλλευσης
μέχρι τα 600 000 ΕΥΡΩ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Τα ποσά ενίσχυσης είναι τα παρακάτω · Ανά εκμετάλλευση φυσικού προσώπου μέχρι
τα 225.000 ΕΥΡΩ · Ανά εκμετάλλευση νομικού προσώπου και συνεργαζόμενης
εκμετάλλευσης μέχρι τα 600.000 ΕΥΡΩ Τα ποσοστά ενίσχυσης επιλέξιμων δαπανών
Δικαιούχος

Μέγιστο ποσοστό Ενίσχυσης

Νέος γεωργός , ο οποίος την ημερομηνία του φακέλου

55%

υποψηφιότητας του δεν έχει υπερβεί το 40° έτος της ηλικίας
του και 5ετια στην άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας
50%

Λοιποί δικαιούχοι

{πηγή : Ενημερωτικός οδηγός του προγράμματος από το Τεχνικό
Επιμελητήριο Καβάλας)
ΤΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ
Ως επιλέξιμη θεωρείται κάθε δαπάνη που πραγματοποιείται από το φορέα
για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και εντάσσεται στις ακόλουθες
κατηγορίες;
1. Δημιουργία ή και βελτίωση διανυκτέρευσης και εστίασης
2. Δημιουργία ή και βελτίωση των υποδομών διημέρευσης,
3. Δημιουργία ή και βελτίωση μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας και ειδών
παραδοσιακής τέχνης για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και την
αξιοποίηση τοπικών δεξιοτήτων
4. Δημιουργία κέντρων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης τοπικών
προϊόντων, π.χ αγροτουρισμού, παραδοσιακής τέχνης.

6.1.9

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Δικτυωθείτε

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Στόχος του Προγράμματος είναι η εξοικείωση των μικρών εττιχειρήσεων με
την ψηφιακή οικονομία και να αξιοττοιήσουν τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες ττου
προσφέρει το ίντερνετ.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Για τους σκοπούς του προγράμματος, οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε 3
κατηγορίες:
• Επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν σύνδεση με το ίντερνετ.
• Επιχειρήσεις που είναι συνδεδεμένες και διαθέτουν διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.
• Επιχειρήσεις που είναι συνδεδεμένες, διαθέτουν διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
και ηλεκτρονική παρουσίαση (ιστοσελίδα) Στο πρόγραμμα μπορούν να
συμμετέχουν επιχειρήσεις των δύο πρώτων από τις παραπάνω κατηγορίες που:
• Απασχολούν με σχέση εξαρτημένης εργασίας μέχρι 10 άτομα εκτός του
επιχειρηματία
• Έχουν κλείσει τουλάχιστον μια διαχειριστική χρήση και έχουν υποβάλει
φορολογική δήλωση
• Ανήκουν σε ένα από τους επιλέξιμους κλάδους (αναλυτικός πίνακας
υπάρχει στον οδηγό του προγράμματος)
• Έχουν κύκλο εργασιών μέχρι 200 εκατ. δρχ.
ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Αιτήσεις υποβάλλονται συνεχώς μέχρι το 2003 και αξιολογούνται τρεις
φορές το χρόνο. Προκειμένου μια αίτηση να περιλαμβάνεται στον πρώτο ετήσιο
κύκλο πρέπει να υποβάλλεται μέχρι το τέλος Ιανουάριου, για το δεύτερο κύκλο
μέχρι το τέλος Μαΐου και για τον τρίτο κύκλο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου Χρόνος
υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων: 3 μήνες.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΓΗ
Θα χρηματοδοτηθούν συνολικά 50000 επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα
(3500 επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης)
Μέγιστο ύψος προϋπολογισμού των έργων: 600 χιλ. δρχ.
Επιχορήγηση: 40%

ΤΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ
Για επιχειρήσεις που δεν είναι συνδεδεμένες στο internet: Προμήθεια του
αναγκαίου εξοπλισμού(ηλεκτρονικός υπολογιστής κλπ) και κόστος σύνδεσης στο
ίντερνετ για δύο χρόνια.
Για επιχειρήσεις που είναι συνδεδεμένες στο : Ανάτπυξη εταιρικής
παρουσίασης (εμπορικής ιστοσελίδας) στο διαδίκτυο και κόστος συντήρησης και
φιλοξενίας της ιστοσελίδας για 2 χρόνια
Και για τις δύο προαναφερόμενες κατηγορίες προβλέπεται δωρεάν
εκπαίδευση

προσωπικού

στην

έδρα

της επιχείρησης

(επί πλέον

του

προϋπολογισμού).

(πηγή : Ενημερωτικός οδηγός του προγράμματος από το Τεχνικό
Επιμελητήριο Καβάλας)
6.1.10

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΗΛεκτοονικοποίηση επιχειρήσεων

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙ)

Σε συνέχεια του Προγράμματος «Δικτυωθείτε», σχεδιάστηκε πρόσφατα η
επόμενη δράση του Υπουργείου Ανάπτυξης στον Τομέα του ηλεκτρονικού
επιχειρήσεων. Πρόκειται για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την
ηλεκτρονικοποίηση των επιχειρηματικών λειτουργιών τους», συνολικού
προϋπολογισμού 50 δις. δρχ.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους
της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών και
απασχολούν

περισσότερα

χρηματοδοτούνται

σε

από

ποσοστό

5
40%

άτομα.

Μέσω

ολοκληρωμένα

του

προγράμματος

επενδυτικά

ηλεκτρονικού επιχειρήσεων μέγιστου προϋπολογισμού 85 εκατ. δραχμών.

σχέδια

Τα επενδυτικά σχέδια αφορούν στην εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής
και επικοινωνιών για διαχείριση επιχειρησιακών πόρων, εσωτερική οργάνωση και
διοίκηση της επιχείρησης, διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, οικονομική και
λογιστική διαχείριση, διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, υιοθέτηση σύγχρονων
εργαλείων του ηλεκτρονικού επιχειρήσεων(ενδεικτικά ηλεκτρονικά καταστήματα,
ηλεκτρονικός εφοδιασμός, συστήματα διαχείρισης πελατών κτλ.) καθώς και την
υλοποίηση 4 έργων επιχειρησιακού ανασχεδιασμού που κρίνονται απαραίτητα
για την εφαρμογή των παραπάνω.
Τα σχέδια πρέπει να είναι διετή, να έχουν μετρήσιμους επιχειρησιακούς
στόχους και να παρέχουν λύσεις σύγχρονες, επεκτάσιμες και διαλειτουργικές.
Εκτιμάται ότι θα χρηματοδοτηθούν πάνω από 1.500 επενδυτικά σχέδια.
Το σχέδιο της προκήρυξης ετοιμάστηκε πρόσφατα από τα στελέχη του
Υπουργείου Ανάπτυξης και έχει ανοίξει ένας κύκλος διαβούλευσης με τους
συλλογικούς και επαγγελματικούς φορείς.
Το πρόγραμμα αναμένεται να προκηρυχθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης
προς το τέλος Απριλίου 2002
{πηγή : Ενημερωτικός οδηγός του προγράμματος από το Τεχνικό
Επιμελητήριο Καβάλας)

κ 1 11

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜ/ΣΕΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Το πρόγραμμα ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, αφορά τους
τομείς ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ και ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ και καλύπτει και τις 13 Περιφέρειες της

Η συνολική προβλεπόμενη επιχορήγηση ανέρχεται σε 98,200,ΟΟΟευρω
(33,4 δις δρχ) για τη Μεταποίηση και 70,000,000 ευρώ (23,9 δις δρχ) για τον
Τουρισμό. Η επιχορήγηση καλύπτεται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Ανάπτυξης (ΕΠΤΑ) και κατά 25% από εθνικούς πόρους.

ΣΤΟΧΟΣ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Στόχος της ενίσχυσης είναι η προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της
καινοτομίας στους τομείς της Μεταποίησης και του Τουρισμού.
Για τις ανάγκες του προγράμματος η Ελληνική Επικράτεια υποδιαιρείται σε
τρεις Γεωγραφικές Ενότητες:
•

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : Ποσοστό ενίσχυσης 35%

(Περιφέρεια Αττικής, Νόμος Θες/νικης)
.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 : Ποσοστό Ενίσχυσης 40%

( Περιφέρειες : Κεντ.Μακεδονίας(πλην νομού Θες/νικης ), Θεσσαλίας, Στερεός
Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Κρήτης)
.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ; Ποσοστό Ενίσχυσης 45%

(Περιφέρειες : Αν. Μακεδονίας -

Θράκης, Δυτ. Μακεδονίας, Ηπείρου,

Πελοποννήσου, Βορ. Αιγαίου, Ν.Αιγαίου, Ιονίων Νησιών, Επαρχία Τροιζηνίας της
Περιφέρειας Αττικής και όλα τα νησιά της χωράς πλην Κρητης.)
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το

πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες και ( με εξαίρεση τη

γεωγραφική ενότητα 1) σε υπό ίδρυση νέες, μεταποιητικές επιχειρήσεις καθώς
και σε υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις και σε τουριστικές επιχειρήσεις, που
προτίθενται να συνεργαστούν για την υλοποίηση κοινών δράσεων. Οι υποψήφιες
επιχειρήσεις πρέπει να συγκεντρώνουν τα ακόλουθα χαρακτηρίστηκα ανάλογα
με την γεωγραφική ενότητα πραγματοποίησης της επένδυσης ;
•

Αριθμό απασχολούμενων μέχρι 50 άτομα.

•

Ελάχιστο αριθμό απασχολούμενων από 0-8 άτομα (ανάλογα με τη

γεωγραφική ενότητα)
•

Ελάχιστο μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών τριετίας : ανάλογα με τη

γεωγραφική ενότητα από 50,000 έως και 200,000 ευρώ στην Μεταποίηση και
από 20,000 έως και 140,000 στον Τουρισμό.
•

Μέγιστο ετήσιο κύκλο εργασιών τριετίας 4000,000 ευρώ.

•

Το όριο του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού για την ενίσχυση των

υφιστάμενων επιχειρήσεων κυμαίνονται από 30,000 έως 150,000 ευρώ και για
τους δυο τομείς.

•

Τα όρια του εττιχορηγούμενου προϋπολογισμού για τις υπό ίδρυση νέες

επιχειρήσεις

κυμαίνονται

απο30,000

έως

και150,000

ευρώ,

ανεξάρτητα

γεωγραφικής ενότητας και τομέα.
Απαραίτητη προϋπόθεση η συμμετοχή του δυνητικού δικαιούχου με ίδια
κεφαλαία που καλύτπουν τουλάχιστον το 30% της υπό ενίσχυση πρότασης.

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Υποβολή επενδυτικών προτάσεων από 25 Νοεμβρίου 2002 έως και 17
Ιανουάριου 2003.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
•

Βιομηχανία τροφίμων και ποτών

•

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών -πλην των επιχειρήσεων

παραγωγής συνθετικών ινών, που δεν είναι επιλέξιμες
•

Κατασκευή ειδών ένδυσης - κατεργασία και βαφή γουναρικών

•

Κατεργασία

και

δέψη

δέρματος

-

κατασκευή

ειδών

ταξιδιού

(αποσκευών), τσαντών ειδών σελοποιίας και υποδημάτων.
•

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό , εκτός

από έπιπλα.
•

Παραγωγή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί

.

Εκδόσεις,

εκτυπώσεις

και

αναπαραγωγή

προεγγεγραμμένων

και

πυρηνικών καυσίμων
•

Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων

•

Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ουσίες

•

Κατασκευή άλλων προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά

•

Παραγωγή βασικών μετάλλων

•

Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού

•

Κατασκευή μηχανών γραφείου και Η/Υ

.

Κατασκευή εξοπλισμού και συσκευών ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και

επικοινωνιών
.

Κατασκευή ιατρικών οργάνων, οπτικών οργάνων

•

Κατασκευή επίπλων - λοιπές βιομηχανίες

•

Ανακύκλωση
84

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
•

Μεταλλευτικές επιχειρήσεις

•
Επιχειρήσεις εξόρυξης ,επεξερνασίας, και αξιοποίησης βιομηχανικών
ορυκτών
•

Επιχειρήσεις λατόμευσεις μαρμάρου που διαθέτουν εξοπλισμό κοπής

και επεξεργασίας
•

Επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων στον τομέα της πληροφορικής

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
•

Ξενοδοχεία Δ και Ε' τάξης

•

Κάμπινγκ δ'τάξης

•

Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια

•

Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα

ΛΟΙΠΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
•

Επιχειρήσεις

εκμεταλλεύσεως

εγκαταστάσεων

ειδικής

τουριστικής

υποδομής (εκμεταλλεύσεις μαρίνων, συνεδριακών και χιονοδρομικών κέντρων)
•

Τουριστικά γραφεία και τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών και

ναυλομεσιτικά γραφεία
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
•

Δημιουργία,

επέκταση,

εκσυγχρονισμός

χώρων

παραγωγής,

αποθήκευσης και διοίκησης της επιχειρήσεις
Ανάπτυξη προϊόντων και εφαρμογών πληροφορικής
Ενσωμάτωση αποτελεσμάτων ερευνάς στην παραγωγή
Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων
Ανάπτυξη καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία
Κατασκευή πρωτότυπου εφεύρεσης
Προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας
Δημιουργία .επέκταση, εκσυγχρονισμός εργαστηρίων εφαρμοσμένης
βιομηχανικής ερευνάς

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.
•

Εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων τουριστικών καταλυμάτων

•

Εξορθολογισμός

.εκσυγχρονισμός

υπηρεσιών

και

διοικητικών

διαδικασιών της επιχείρησης
•

Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών

•

Ανάπτυξη καινοτομιών

{πηγή

Ενημερωτικός οδηγός του προγράμματος από το Τεχνικό
Επιμελητήριο Καβάλας)

6.1.12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη .υποστήριξη και προώθηση
της επιχειρηματικότητας των γυναικών από 18 έως και 55 ετών που επιθυμούν
να

δραστηριοποιηθούν

επιχειρηματικά

στους

οικονομικούς

τομείς

της

μεταποίησης ,του εμπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισμού αξιοποιώντας τις
γνώσεις ,την κατάρτιση και τα ταλέντα τους.
Η εφαρμογή του προγράμματος έχει περιφερειακή διάσταση .αφορά
όλους τους νομούς της χωράς και στοχεύει στην ενίσχυση της περιφερειακής
επιχειρηματικής δυναμικής και των τοπικών οικονομιών.
ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
•

Η ενίσχυση γυναικών ηλικίας από 18 έως και 55 ετών για την έναρξη

άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας
•

Η δημιουργία νέων σύγχρονων και βιώσιμων επιχειρήσεων στους τομείς

της μεταποίησης .του εμπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισμού , με ιδιαίτερη
έμφαση στην περιφερειακή ανάτπυξη και στην τοπική οικονομία.
•

Η ενθάρρυνση και υποστήριξη των γυναικών σε επιχειρηματικές

δραστηριότητες που σχετίζονται με προϊόντα και διαδικασίες παραγωγής.
•

Η ενίσχυση εξειδικευμένων υπηρεσιών που προάγουν την ποιότητα σε

όλους τους επιλέξιμους οικονομικούς τομείς καθώς και την προστασία του
περιβάλλοντος.

•

Η έμφαση στην κοινωνική οικονομία με ενίσχυση των ττρωτοβουλιών

εττιχειρηματικής δραστηριότητας με ανταττοδοτικό, για τις τοττικές κοινωνίες
χαρακτήρα
•

Η ενίσχυση της παροχής τουριστικού προϊόντος με ήπια για το

περιβάλλον χαρακτηριστικά καθώς και του τουριστικού προϊόντος που βασίζεται
σε συγκεκριμένες υπηρεσίες(θεματικός τουρισμός).
•

Η

προώθηση

μεταποίησης,

νέων

επιχειρηματικών

ιδεών

στους

τομείς

της

του εμπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισμού με την

αξιοποίηση ως πολιτισμικό, κοινωνικό και οικονομικό γεγονός των Ολυμπιακών
Αγώνων του 2004.
Οι παραπάνω στόχοι προβλέπονται να επιτευχθούν με την αξιοποίηση
κίνητρων

υπό

μορφή

χρηματοδοτικών

ενισχύσεων για

την

υλοποίηση

συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Ο αρχικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στο πόσο των 7
δις δρχ εκ των οποίων το 50% αποτελεί την δημόσια χρηματοδότηση και το
υπόλοιπο

50%

την

ίδια

συμμετοχή

των

γυναικών

-

επιχειρηματιών

συμπεριλαμβανόμενου και τραπεζικού δανεισμού.
Η διάρκεια του προγράμματος σχετίζεται με την περίοδο υλοποίησης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας , στο πλαίσιο υλοποίησης
του 3ου ΚΠΣ (2000-2006).
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γυναίκες που δεν έχουν επιχειρηματική
δραστηριότητα.
Επιλέξιμες είναι όλες οι γυναίκες μεταξύ 18 μέχρι και 55 ετών
συμπληρωμένων και στις δυο περιπτώσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της
πρότασης, οι οποίες δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα κατά το
διάστημα από 01.01.2000 έως την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.
Με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
.

Οι επιλέξιμες υποψήφιες, μπορούν να συμμετέχουν σε μια μόνο

πρόταση , εφόσον το προτεινόμενο ποσοστό συμμετοχής είναι τουλάχιστον το
75% του συνολικού κεφαλαίου της προς σύστασης νέας επιχείρησης.
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•

Σε κάθε ττερίπταχτη οι γυναίκες επιχειρηματίες πρέπει να συμμετέχουν

ενεργά στην επιχείρηση και η διοίκηση να ασκείται αποδεδειγμένα από τις ίδιες.
•

Οι επιχορηγήσεις που δίδονται αθροίστηκα σε μια τριετία δεν πρέπει να

υπερβούν ανά δικαιούχο τα 100,000 ευρώ.
•

Να μην απαγορεύεται από την νομοθεσία η εγκατάσταση και λειτουργία

της υπό σύσταση επιχείρησης στον προτεινόμενο χώρο.

(ττηγή

Ενημερωτικός οδηγός του προγράμματος από το Τεχνικό
Επιμελητήριο Καβάλας)

6.1.13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη .υποστήριξη και προώθηση
της επιχειρηματικότητας στους νέους από 18 έως και 35 ετών που επιθυμούν να
δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στους οικονομικούς τομείς της μεταποίησης
,του εμπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισμού αξιοποιώντας τις γνώσεις ,την
κατάρτιση και τα ταλέντα τους για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων.
Η εφαρμογή του προγράμματος έχει περιφερειακή διάσταση ,αφορά
όλους τους νομούς της χωράς και στοχεύει στην ενίσχυση της περιφερειακής
επιχειρηματικής δυναμικής και των τοπικών οικονομιών.
ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
.

Η ενίσχυση νέων ηλικίας από 18 έως 35 ετών για την έναρξη άσκησης

επιχειρηματικής δραστηριότητας
•

Η δημιουργία νέων σύγχρονων και βιώσιμων επιχειρήσεων στους τομείς

της μεταποίησης ,του εμπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισμού , με ιδιαίτερη
έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην τοπική οικονομία.
•

Η

προώθηση

νέων

επιχειρηματικών

ιδεών

στους

τομείς

της

μεταποίησης, του εμπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισμού με την
αξιοποίηση ως πολιτισμικό, κοινωνικό και οικονομικό γεγονός των Ολυμπιακών
Αγώνων του 2004.

•

Η έμφαση στην τταραγωγή, τυποποίηση, συσκευασία και εμπορία των

παραδοσιακών και χειροτεχνικών προϊόντων.
•

Η έμφαση στην κοινωνική οικονομία με ενίσχυση των πρωτοβουλιών

επιχειρηματικής δραστηριότητας με ανταποδοτικό, για τις τοπικές κοινωνίες
χαρακτήρα
•

Η ενίσχυση της παροχής τουριστικού προϊόντος με ήπια για το

περιβάλλον χαρακτηριστικά καθώς και του τουριστικού προϊόντος που βασίζεται
σε συγκεκριμένες υπηρεσίες(θεματικός τουρισμός).
•

Η ενίσχυση για την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην

τυποποίηση, συσκευασία και εμπορία βιολογικών προϊόντων.
Οι παραπάνω στόχοι προβλέπονται να επιτευχθούν με την αξιοποίηση
κινήτρων

υπό

μορφή

χρηματοδοτικών

ενισχύσεων για την

υλοποίηση

συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Ο αρχικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των
10 δις δρχ εκ των οποίων το 50% αποτελεί την δημόσια χρηματοδότηση και το
υπόλοιπο

50%

την

ίδια

συμμετοχή

των

νέων

επιχειρηματιών

συμπεριλαμβανόμενου και τραπεζικού δανεισμού.
Η διάρκεια του προγράμματος σχετίζεται με την περίοδο υλοποίησης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας , στο πλαίσιο υλοποίησης
του 3ου ΚΠΣ (2000-2006).
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους που δεν έχουν επιχειρηματική
δραστηριότητα.
Επιλέξιμοι είναι όλοι οι νέοι μεταξύ 18 μέχρι και 35 ετών συμπληρωμένων
και στις δυο περιπτώσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, οι
οποίες δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα κατά το διάστημα από
01.01.2000 έως την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

Με τις ακόλουθες προϋττόθεσης:
•

Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι, μπορούν να συμμετέχουν σε μια μόνο πρόταση

, εφόσον το προτεινόμενο ποσοστό συμμετοχής είναι τουλάχιστον το 75% του
συνολικού κεφαλαίου της προς σύστασης νέας επιχείρησης.
•

Σε κάθε περίπτωση

οι νέοι επιχειρηματίες πρέπει να συμμετέχουν

ενεργά στην επιχείρηση και η διοίκηση να ασκείται απσδεδειγμένα από τους
ίδιους.
•

Οι επιχορηγήσεις που δίδονται αθροιστικά σε μια τριετία δεν πρέπει να

υπερβούν ανά δικαιούχο τα 100.000 ευρώ.
•

Να μην απαγορεύεται από την νομοθεσία η εγκατάσταση και λειτουργία

της υπό σύσταση επιχείρησης στον προτεινόμενο χώρο.

(πηγή όλων των προγραμμάτων: Το Τεχνικό Επιμελητήριο
Καβάλας,κ. Μαυρομάτη και οι τράπεζες Εθνική, Πεφακως, Απικης,
Κυπρου,ΝΟνΑ, ALPHA, CITIBANK)

6.2
Το

2002

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Γ'ΚΠΣ

θεωρείται

ιδιαίτερη

κρίσιμη

χρονιά

για

την

εξέλιξη

των

χρηματοδοτικών προγραμμάτων, καθώς για πρώτη φορά από το 2001, χρονιά
έναρξης του Γ'ΚΠΣ, υπάρχει κίνδυνος να χαθεί μέρος των κονδυλίων που έχουν
εγκριθεί από την ΕΕ.
Σε κάθε χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ πρόγραμμα, η προθεσμία
απορρόφησης των πόρων που έχουν προβλεφθεί για κάθε έτος εκπνέει 2 χρόνια
αργότερα (ν+2).
Από τα 5 δις.ευρω που αποτελούν την συνολική δημόσια δαπάνη για τα
επενδυτικά προγράμματα, δυο χρόνια μετά την έναρξη της προγραμματικής
περιόδου, έχει απορροφήσει περίπου 1δις.ευρω.

Πρόγραμμα : Αλιεία
Μέχρι στιγμής έχουν ενταχθεί 58 έργα ύψους 131 εκ. ευρώ δημόσια
δαπάνη.
Στο μέτρο για τις υδατοκαλλιέργειες, συνολικού κόστους 115,1 εκ. ευρώ,
έχουν ενταχθεί 2 έργα με 104 επενδυτικά σχέδια, προϋπολογισμού 19,1 εκ.ευρω
δημόσια δαπάνη.
Στο μέτρο για την διάλυση αλιευτικών σκαφών έχουν πραγματοποιηθεί
δυο προσκλήσεις και έχουν εντσχθεί 11 έργα με 1,307 υποέργα και έχει
υλοποιηθεί διάλυση 203 αλιευτικών σκαφών.
Κατά των μήνα Δεκέμβριο 2002 πραγματοποιήθηκαν πληρωμές 6,4 εκ.ευρω.
Πρόγραμμα : Ανασυγκρότηση me υπαίθρου
Έως το τέλος του χρόνου 2003 θα έπρεπε να έχουν γίνει πληρωμές
τουλάχιστον 182,074 εκ.ευρω, για να μην υπάρχει ενδεχόμενο απώλειας
οικονομικών πόρων, ωστόσο δεν υπάρχει πρόβλημα , αφού οι πληρωμές έως τον
Οκτώβριο του 2002 είχαν ανέλθει στα 225 εκ.ευρω, ποσό που υπερβαίνει την τιμή
ν+2 του 2001.
Μέχρι στιγμής έχουν ενταχθεί 242 έργα, υψους 1,089 εκ.ευρω. έχουν
υπογραφτεί συμβάσεις ύψους 508 εκ.ευρω, ενώ οι πληρωμές ανέρχονται στα 246
εκ.ευρω.
Ωστόσο σημαντική καθυστέρηση φαίνεται ότι έχει σημειωθεί στο μέτρο για
τις επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις συνολικού κόστους 795,9 εκ.ευρω.
Μέχρις στιγμής οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις για το 2003 που έχουν
επενδυθεί είναι μηδέν.
Στο μέτρο που αφορά την μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων,
συνολικού κόστους 777,4 εκ.ευρω, ο στόχος που έχει τεθεί για το 2003 είναι 250
επενδυτικά σχέδια, ωστόσο μέχρις στιγμής το ποσοστό επίτευξης του ανέρχεται σε
76,3%,καθώς από τους 10500 νέους αγρότες έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα
8010.
Πρόγραμμα: Μικοομεσαίες επιχειρήσεις
Παρά τις θετικές εκτιμήσεις της οικονομικής ηγεσίας για την πορεία των
προγραμμάτων πολλοί επιχειρηματίες εκφράζουν σαφή
προϋποθέσεις

παράπονα για τις

που θέτουν οι Διαχειριστικές Αρχές των διαφόρων υπουργείων,

προκειμένου να μετέχουν σε κάποια από τα κοινοτικά προγράμματα.
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Δηλαδή, οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων υποστηρίζουν ότι
η πλειονότητα (95%) αποκλειστικέ ουσιαστικά από τα έργα του ΓΚΠΣ εξαιτίας των
ορίων του τζίρου και απασχόλησης που είχαν τεθεί.
Σύμφωνα με τα μέχρις στιγμής στοιχεία, έχουν δεσμευθεί κονδύλια που
φθάνουν στο 73% του συνολικού των 6,4 δις.ευρω, ωστόσο το ποσοστό
απορρόφησης των κοινοτικών πόρων, ως σήμερα ,δεν υπερβαίνει το 12%.

(πηγή : εφημερίδα « ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ».ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 02/02/2003,ΣΕΛ : 4)

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΏΠΟΝ ΤΟΥ Ν.ΚΑΒΑΑΑΓ

Για

την

τταρούσα

εργασία

θεώρησα σκόπιμο να παρεμβάλω 2

συνεντεύξεις από πολιτικά πρόσωπα της περιοχής μας, τον Σταύρο Καμπέλη
ΓΓ. Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας - Θράκης την περίοδο που εγκρίθηκε το
πρόγραμμα και τον δήμαρχο Καβάλας κ. Στάθη Εριφυλλίδη,

Ο δήμαρχος Καβάλας στο δηυοτικό συυβούλιο me 21-11-2002 είπε τα
παρακάτω, σγετικά υ ε το Γ ΚΠΣ και πc UEΛέτεc εκ ucoouc του.

«Για μας ως διοίκηση δεν έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά στις προτάσεις κι
όχι γιατί δεν δεχόμαστε τις προτάσεις δημοτικών συμβούλων ή φορέων, αλλά δεν
έχουμε την δυνατότητα πλέον για το άμεσο μέλλον να προτείνουμε κάτι , μια και
δεν θα έχουμε ωριμότητα σ’ αυτό το οποίο θα προταθεί. Θέλω να επιστήσω την
προσοχή σας ότι το Γ’ ΚΠΣ δεν τελειώνει φέτος ή του χρόνου αλλά το 2006»,
είπε απευθυνόμενος στους δημοτικούς συμβούλους και πρόσθεσε:
«Δηλαδή έχουμε καιρό να γίνουν και άλλες συζητήσεις, να προταθούν
έργα τα οποία θα τα προχωρήσουμε. Έχουμε την δυνατότητα με μια
οργανωμένη τεχνική υπηρεσία και οικονομικές δυνατότητες να προχωρήσουμε
σε εκπόνηση μελετών και να καταθέσουμε και άλλες προτάσεις. Πριν λίγες
εβδομάδες βρήκε η διακήρυξη για την πρόταξη έργων σε συγκεκριμένα
υποπρογράμματα και αρκετά -για να μην πω όλα- αυτά που είχαμε προτείνει εδώ
και τρία χρόνια περίπου που άρχισε η διαδικασία της προένταξης, είναι
επιλέξιμα».
Κατόπιν αναφέρθηκε στις εξελίξεις επί συγκεκριμένων έργων: «Αυτή τη
στιγμή είμαστε στη φάση να δώσουμε αγώνα να εγκριθεί το έργο του πάρκου
Φαλήρου και πιστεύω ότι συντομότατα την Α’ φάση του έργου φωτισμού των
μνημείων και κτιρίων θα την έχουμε στα χέρια μας.
Την προπερασμένη εβδομάδα υποβάλλαμε εκ νέου (διότι αλλάζουν
συνεχώς οι διαδικασίες με το Γ ΚΠΣ και τον τρόπο ένταξης των έργων και του
ελέγχου τους), το τεχνικό δελτίο για να εναρμονιστούμε με την διακήρυξη
ύδρευσης του Παληού που ήταν έργο προενταγμένο πριν 2 χρόνια».
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Σύμφωνα με τον ίδιο η διοίκηση αναζητά «φόρμουλα για το ττως θα
εντάξουμε το έργο του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού και την ττληρωμή
του κονδυλίου για τα υπόβαθρα, ένα κονδύλι 300 εκατομμυρίων. Έχουμε
υποδείγματα για το πώς σε άλλες περιφέρειες χρηματοδοτήθηκαν τέτοια έργα και
τέτοιες μελέτες καθ’ ολοκληρία. Έτσι ένα κομμάτι του Σχεδίου Πόλης να
χρηματοδοτηθεί από το Γ ΚΠΣ».
Όπως ανέφερε εξάλλου για τα δύο μεγάλα έργα, αυτό της Δημοπκής
Καττναποθήκης και της αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης της πόλης, για
το μεν πρώτο προέκυψε νέο πρόβλημα αφού υπηρεσιακός παράγοντας από το
ΥΠΕΣΔΑ ζητά εδαφολογικές μελέτες και γεωτρήσεις κάτω από το κτίριο για να
διαπιστωθεί αν υπάρχουν πηγάδια και τι μπορεί να γίνει για να διασφαλιστεί η
προστασία του κτιρίου.
Οσον αφορά δε την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης ο δήμαρχος
τόνισε ότι «είμαστε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και θέλω να πιστεύω ότι θα
είναι το πρώτο έργο που θα ενταχθεί για χρηματοδότηση».

Ztoupoc Καυττέλπ€ Γ.Γ. riEoigipciac Αν. Μακεδονία€ - Θράκη€

•

Ποια χρονική περίοδο περιλαμβάνουν τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης ;
Θα αναπτύξω τα κύρια σημεία ενός 1θετούς σχεδίου ανάπτυξης για την

Ανατολική Μακεδονία -Θράκη, πού περιλαμβάνει τη χρονική περίοδο 1995-2005
και συμπίπτει χρονικά με τα δύο Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, το Β' ΚΠΣ πού είναι
σε εξέλιξη και το Γ πού αναμένεται να αρχίσει υλοποιούμενο την 1-1-2000.
•

Πώς μπορούμε μέχρι το 2010 να φτάσουμε στη μεγάλη αύξηση

πληθυσμού της περιοχής;
Μια πρόταση πού ήδη έχει κατατεθεί στην κυβέρνηση και αναφέρεται
στην ανθρώπινη κρίσιμη μάζα πού απαιτείται για την ανάπτυξη της περιοχής και
την υλοποίηση φιλόδοξων προγραμμάτων.
•

Πως θα αντιμετωπίσει η Ανατολική Μακεδονία - Θράκη τη απομόνωση

της και την απόσταση από το κέντρο της Αθήνας
Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, το ακρότατο σημείο της
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ανατολή, προσπαθεί σήμερα να
μετατρέψει τα παραδοσιακά, θεωρούμενα μειονεκτήματα της, της απομόνωσης
από την φυσική της ενδοχώρα στα βόρεια των συνόρων της και της απόστασης

της από το κέντρο, σε συγκριτικά πλεονεκτήματα. Προσπάθεια την οποία της
επιτρέπει σήμερα να καταβάλει η ευνοϊκή διεθνής συγκυρία: «η τπώση» δηλαδή
του «τείχους του Βερολίνου» και η ειρήνευση στη Μέση Ανατολή.
•

Θεωρείτε ότι τα δύο γεγονότα αυτά σχετίζονται με την ανάτπυξη της

Περιφέρειάς μας
Είναι ιστορικά γεγονότα και τα δυο πού σηματοδοτούν τη χάραξη ενός
πλαισίου πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην τομή των οποίων σημαντικό
γεωπολιτικό ρόλο αναλαμβάνει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.
Χώρος, —λοιπόν— γέφυρα επαφής της Ελλάδας με τα Βαλκάνια, την Ασία και τη
Μεσόγειο και ρόλος διαμεσολαβητικός, τον οποίο η Ανατολική Μακεδονία και
Θράκη είχε ιστορικά, ανέκαθεν, αναλάβει. «Πεδίο» νευραλγικής σημασίας με
χώρο αναφοράς —υπερβαίνοντα τη γεωγραφία του «εθνικού χώρου» τα ευρέα
όρια της Βαλκανικής, της Αδριατικής, της Νότιο-Ανατολικής Μεσογείου και της
Μαύρης θάλασσας.
Με αφετηριακό συγκριτικό πλεονέκτημα τη γεωγραφία της, η Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, ανατολικό σύνορο και παραμεθόριος περιοχή
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσπαθεί σήμερα να μετασχηματίσει το τοπίο της
υστέρησης, στον οικονομικό, κοινωνικό και ευρύτερα στον πολιτισμικό τομέα
•

Πιες είναι οι κύριες οι πολιτικές ανάτπυξης και οι στρατηγικοί στόχοι του

προγράμματος αυτού:
I.

Το «σύνδρομο» και η πραγματικότητα της απομόνωσης,

θεμελιώθηκε στην περιοχή, ταυτόχρονα με τη θεμελίωση «του τείχους του
Βερολίνου» αντικαθίσταται. Έτσι, από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση
δράσεων και υποδομών πού επιτρέπουν τη σύνδεση της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας - Θράκης με την υπόλοιπη Ελλάδα και από τον εθνικό στρατηγικό
σχεδιασμό ανάτπυξης προς τα Βαλκάνια και τις Παρευξείνιες χώρες με τη
βελτίωση, κατ' αρχήν, της προσβασιμότητας του ελληνικού χώρου προς τη
βαλκανική ενδοχώρα. Ο ευρύτερος στόχος όπως θα προκόψει από τα επόμενα
είναι μεν εφικτός, η υλοποίηση του όμως προϋποθέτει προσεκτικούς χειρισμούς
των ευκαιριών ή των απειλών πού δημιουργούν οι ταχύτατες εξελίξεις στο
διεθνές περιβάλλον.

πού

r
II. Συγχρόνως, σχεδιάζονται και υλοττοιούνται υποδομές, βασισμένες στη
λογική των διευρωπαϊκών δικτύων πού υπερβαίνουν τη στενότητα του «εθνικού
χώρου» και επιτρέπουν την ανάπτυξη πολιτικών κατά τομέα (οικονομία ενέργεια - περιβάλλον - πολιτισμός) με βάση την ποιότητα και τις δυνατότητες
του βαλκανικού χώρου, ως ολότητας.
Επί αιώνες η Βαλκανική είχε τα γνωρίσματα ενός οικονομικού χώρου, πού
η ομαλή εξέλιξη του ανακόπηκε βίαια, μόλις τα τελευταία 60 χρόνια, από τον Β'
παγκόσμιο πόλεμο και τον διαχωρισμό των κρατών σε αντίπαλα μπλοκ.
•

Πως θα αντιμετωπιστεί η μουσουλμανική μειονότητα της περιοχής;
Η στρατηγική ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας -

Θράκης ενισχύεται μέσα από την εφαρμογή μιας πολιτικής πλήρους ισονομίας
και ισοπολιτείας προς τη μουσουλμανική μειονότητα της περιοχής και την
προσπάθεια ανάπτυξης καλών σχέσεων με τη γείτονα Τουρκία.
•

Τι επιδιώκει το δεκαετές αναπτυξιακό πρόγραμμα, που περιλαμβάνει τα

Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης;
Οι δυο προαναφερόμενοι στρατηγικοί στόχοι εξειδικεύονται στο δεκαετές
ανατττυξιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, το
οποίο υλοποιείται, αλλά και εξελίσσεται διαρκώς με τη συνεργασία των
θεσμοθετημένων,

για

την

ανάπτυξη

της

Περιφέρειας

οργάνων,

του

Περιφερειακού Συμβουλίου, των Νομαρχιακών Συμβουλίων, των δημοσίων και
ιδιωτικών φορέων.
Το δεκαετές αυτό αναπτυξιακό σχέδιο επιδιώκει ανάπτυξη βιώσιμη και
ανταγωνιστική,

σύμφωνα δηλαδή με τις παραμέτρους πού επιβάλλει η

διεθνοποίηση της οικονομίας, εξακολουθεί όμως ο πρωταγωνιστικός ρόλος στην
αναπτυξιακή διαδικασία ν' αποδίδεται στον άνθρωπο, στις αρχές της ισονομίας
και της ισοπολιτείας, στο φυσικό και το πολιτιστικό περιβάλλον.
Σημαντικό είναι ότι για την υλοποίηση του δεκαετούς αναπτυξιακού
σχεδίου υπάρχουν και δεσμευμένοι πόροι: Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, εθνικοί
πόροι, κοινοτικές πρωτοβουλίες και προγράμματα, αλλά και προοτπική νέων
διεκδικήσεων πόρων μέσω ανταγωνιστικών προγραμμάτων, για τους οποίους η
Περιφέρεια σχεδιάζει να εγκαθιδρύσει τους απαραίτητους κι αναγκαίους
μηχανισμούς.

Σημειωτέον ότι στο χρονικό διάστημα ισχύος του Β' Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης υττολογίζεται ότι
έχουν

διατεθεί

χρηματοδοτήσεις

πού

υπερβαίνουν

κατά

πολύ

το

1

τρισεκατομμύριο δραχμές, γεγονός ττού αποδεικνύει τη σύμπλευση προσδοκιών
και οραμάτων τοπικής κοινωνίας και εθνικού κέντρου.
•

Ποιος ο βασικός προγραμματικός στόχος σχετικά με την ανάτπυξη των

επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας;
Η ανάτττυξη νέων Ιδιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή προϋποθέτει
σχεδιασμό, πόρους και ευέλικτους Ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, πού θα
πραγματοποιήσουν τον ανατπυξιακό σχεδιασμό.
Υποχρέωση της πολιτείας είναι να διασφαλίσει το αναγκαίο πλαίσιο
υποδομών, κινήτρων, χρηματοδοτήσεων και θεσμών, μέσα στο οποίο θα κινηθεί
δημιουργικά

ο

ιδιωτικός

τομέας.

Οι

σημαντικές,

όπως

αποδεικνύεται,

χρηματοδοτήσεις από την πλευρά της πολιτείας θα πρέπει να συνοδευτούν από
πολλαπλάσιου ύψους ιδιωτικές επενδύσεις.
Ο ανατπυξιακός νόμος 1892/90 πού ουσιαστικά ξεκίνησε το 1994,
ολοκλήρωσε τις εγκρίσεις του το 1997 και θα υλοποιεί επενδύσεις έως το 2000
περίπου, έχει, ήδη, ορατά αποτελέσματα. 1.150 εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια
πού αφορούν 850 επιχειρήσεις με προϋπολογισμό 450 δισεκατομμύρια περίπου,
εκ των όποιων 250 δισ. είναι επιδοτήσεις από την πολιτεία. Στόχος, οι 12.000
έως 15.000 θέσεις απασχόλησης έως το 2000.
Ενδεικτικό θετικό αποτέλεσμα είναι η ύπαρξη τριάντα μιας (31), εκ των
επιχειρήσεων πού χρηματοδοτήθηκαν, μεταξύ των 500 πρώτων ελληνικών
επιχειρήσεων σε κέρδη και τζίρο.
Στον νέο σε ισχύ σήμερα αναπτυξιακό νόμο, η πρόθεση είναι να
ενισχυθούν εκείνες, κυρίως, οι επιχειρήσεις πού μπορούν να επιβιώσουν στον
διεθνή ανταγωνισμό. Έτσι, παρά το ότι η Θράκη παραμένει στην κορυφή των
επενδυτικών κινήτρων, οι παλιές επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν μέχρι
και το 100% της νέας τους επένδυσης, μόνον, εφόσον έχουν ανάλογα κέρδη. Για
τις επιχειρήσεις πού δεν έχουν κλείσει πενταετία ή επιδότηση κεφαλαίου
περιορίζεται στο 45%. Παρ' όλα αυτά το επενδυτικό ενδιαφέρον παραμένει και
ήδη εξετάζονται 10 νέα επενδυτικά σχέδια.

•

Ποιες είναι κύρια οι υποδομές πού σχετίζονται με την παραγωγική

διαδικασία και τις επιχειρήσεις;
Οι υποδομές πού σχετίζονται με την παραγωγική διαδικασία και τις
επιχειρήσεις (π.χ. υποδομές μετα(ρορών, ενέργειας, δικτύων) στην Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ,Έχουν ως εξής:
A Δίκτυα Υποδουών Μεταφορών
Υλοποιείται δίκτυο μεταφορών με στόχο:
1. Την αναβάθμιση των μεταφορών και των διεθνών διασυνδέσεων της
Περιφέρειας
2. Την άρση του χαρακτήρα της απομονωμένης και απομακρυσμένης
Περιφέρειας από το εθνικό και τα μεγάλα αστικά κέντρα του ελλαδικού χώρου.
Κατ' αρχήν, η Εγνατία θα παίξει το ρόλο:
3. Του βασικού άξονα διεθνών μεταφορών
4. Της δυτικής πύλης εισόδου προς τις βαλκανικές και ευρωπαϊκές χώρες -της
κύριας, αρά, συνδετικής αρτηρίας μεταξύ Δύσης και Ανατολής.
Κατά δεύτερο λόγο οι κάθετοι άξονες διασύνδεσης της Ελλάδας με τη
Βουλγαρία, δηλαδή οι κάθετοι άξονες:
1. Ορμένιου - Αλεξανδρούπολης
2. Κομοτηνής - Νυμφαίας
3. Ξάνθης - Βουλγαρίας
4. Δράμας - Εξοχής,
σε συνδυασμό με την οριζόντια αρτηρία της Εγνατίας διαμορφώνουν ένα
ολοκληρωμένο

δίκτυο

μεταφορών,

διασφαλίζοντας

την

ουσιωδέστερη

προϋπόθεση για την ανάτπυξη διαβαλκανικής οικονομικής, κοινωνικής και
πολιτισμικής συνεργασίας.
Συγχρόνως ο κάθετος άξονας Αλεξανδρούπολης - Ορμένιου διασυνδέει
την Εγνατία με τον κάθετο διευρωπαϊκό άξονα Αλεξανδρούπολης - Ελσίνκι και οι
κάθετοι άξονες Δράμας - Εξοχής, Κομοτηνής - Νυμφαίας και Ξάνθης Βουλγαρίας θα διασύνδεουνε την Εγνατία με το οριζόντιο διευρωπαϊκό άξονα
Κωνσταντινούπολης - Δρέσδης.
Υπάρχει

ωστόσο

ένα

πρόβλημα,

πού

σύντομα

αναμένεται

να

αντιμετωπισθεί. Η θαλάσσια μεταφορά, κυρίως μεταξύ Αλεξανδρούπολης (ή
Καβάλας) και Πειραιά, πού θα μειώσει το κόστος μεταφοράς των προϊόντων.
Ήδη έχει κινηθεί διαδικασία κάλυψης αυτού του κενού.

ο

διεθνής χαρακτήρας των οδικών έργων Περιφέρειας Ανατολικής

Μακεδονίας - Θράκης συμπληρώνεται με τα έργα βελτίωσης των αεροδρομίων
«Δημόκριτος» της Αλεξανδρούπολης και «Μέγας Αλέξανδρος» της Χρυσούπολης
(Καβάλα) και την ταυτόχρονη επέκταση των λιμανιών τους (Αλεξανδρούπολη,
Καβάλα), πού θα επιτρέψουν σε μεγάλο αριθμό σκαφών να ελλιμενίζονται
διακινώντας εμπορευματικά αγαθά, από και προς τα Βαλκάνια, τις Παρευξείνιες
χώρες και την Ανατολή, από και προς την Ευρώττη.
Παράλληλα επιχειρείται εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού δικτύου με
στόχο τη δρομολόγηση ταχέων αμαξοστοιχιών, και νέας γραμμής για την
απευθείας σύνδεση Θεσσαλονίκης - Καβάλας - Τοξοτών.

Β Δίκτυα Ενέονειαο
Στον τομέα της ενέργειας τα εν εξελίξει υδροηλεκτρικά έργα στον ποταμό
Νέστο,

το

υδροηλεκτρικό

έργο

θησαυρού

και

το υδροηλεκτρικό έργο

Πλατανόβρυσης, τα οποία προβλέπεται να τεθούν σε λειτουργία στα τέλη του
1999, αξιοποιούν τα υδάτινο δυναμικό του Νέστου, και
1. Θα παράγουν ενέργεια πού αντιστοιχεί στο 70% της κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
2. Θα καλύπτουν τις αρδευτικές ανάγκες των πεδιάδων Δράμας - Νέστου Ξάνθης και Κομοτηνής και
3. Θα εξοικονομούν την πρόσθετη ενέργεια πού δαπανάται για την άντληση
νερού.
Στον πίνακα των σημαντικών έργων ενέργειας, πού υλοποιούνται στην
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, συγκαταλέγεται και η κατασκευή
του Ενεργειακού Σταθμού Κομοτηνής, πού θα χρησιμοποιεί ως καύσιμο το
φυσικό αέριο, και θα ολοκληρωθεί με την υλοποίηση των δικτύων διανομής του
φυσικού αερίου για αστική (Κομοτηνή) και βιομηχανική (ΒΙΠΕ Κομοτηνής)
κατανάλωση.
Το έργο θεωρείται σημαντικό, γιατί εξασφαλίζει σταθερής τάσης ενέργεια
για τη βιομηχανία, φθηνή και «καθαρή» για το περιβάλλον.
Η

αναβάθμιση

των

ενεργειακών

υποδομών

της

Περιφέρειας

θα

ολοκληρωθεί, τέλος, με τη σχεδιαζόμενη διέλευση του πετρελαιαγωγού από το
Μπουργκάς, μέσω ελληνικού εδάφους, στην Αλεξανδρούπολη.

Γ Δίκτυα υποδουών τηλεπικοινωνιών
Σχεδιάζεται ή δημιουργία δύο διεθνών κόμβων, στη Νυμφαία και στο
τελωνείο Κήπων, πού θα συνδέσουν με καλώδια οπτικών Ινών το εθνικό δίκτυο
με τα δίκτυα της Τουρκίας, της Βουλγαρίας και των πέραν αυτής χωρών.
Στους τρεις νομούς της Θράκης κατασκευάζονται, ήδη, μεγάλα δίκτυα
καλωδίων οπτικών ινών τα οποία παράσχουν αξιόπιστες επικοινωνίες, διεθνών
προδιαγραφών.
Ειδική μέριμνα λαμβάνεται τέλος και για την επικοινωνιακή σύνδεση
δύσβατων περιοχών της Ορεινής Ροδόπης μέσω ειδικών Ραδιοσταθμών.

(πηγή : των συνεντεύξεων οι εφημερίδες
«ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ»,

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»,

«ΕΒΔΟΜΗ>.)

Συυπεοάσυατα

Η έγκριση του ΓΚΠΣ αποτελεί το επιστέγασμα μίας τριετούς επίπονης και
μεθοδικής προσπάθειας και μίας ανοικτής διαδικασίας με την κοινωνία,
προκειμένου να προκριθούν οι καλύτερες δυνατές ανατπυξιακές επιλογές της
χώρας.
Η

διαρθρωτική

αυτή

παρέμβαση

παίζει

καθοριστικό

ρόλο

στην

περιφερειακή σύγκλιση, στην ισόρροπη κατανομή της ευημερίας, στην κοινωνική
συνοχή και στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων.
Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της συλλογικής αυτής προσπάθειας,
αποτελεί η κινητοποίηση και η συντονισμένη δράση του συνόλου των αρχών και
φορέων εφαρμογής του προγραμματισμού του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,
των κοινωνικό -

οικονομικών εταίρων, αποτελούν Το Υπουργείο Εθνικής

Οικονομίας στο πλαίσιο των ευθυνών συντονισμού της εκτέλεσης του ΚΠΣ,
καταβάλει την οργανωτική προσπάθεια που του αναλογεί, ώστε να υπάρχει
πλήρης αντιστοίχιση μεταξύ, αφ’ ενός των τεράστιων πόρων που διατίθενται για
την εκτέλεση των έργων και των δράσεων και αφ’ ετέρου των διατιθέμενων
μέσων σε ανθρώπινο δυναμικό, εργαλεία διαχείρισης και βελτιωμένες διαδικασίες
υλοποίησης.
Σύγκλιση της Ελληνικής Περιφέρειας προς τις αναπτυγμένες Περιφέρειες
της Ευρώπης και να καταστεί η χώρα ισχυρός πόλος ανάπτυξης και ευημερίας.
Με την εφαρμογή του Γ ΚΠΣ η ελληνική οικονομίας θα προσεγγίσει το 80%
του βιοτικού επιπέδου της Ευρώπης των 15,
Η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, σε τομείς όπως η γεωργία,
ο τουρισμός, ο πολιτισμός, ο χρηματοπιστωτικός τομέας, οι νέες τεχνολογίες
Για να επιτευχθούν αυτοί οι

στόχους θα πρέπει Να αξιοποιηθεί το Γ

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για μια ισόρροπη κατανομή της ευημερίας στην
Ελλάδα.
Στα επόμενα 7 χρόνια διατίθενται 15 τρις δρχ. για να ολοκληρωθούν και να
βελτιωθούν οι υποδομές, να προωθηθεί η περιφερειακή ανάτπυξη και να
ενισχυθούν η βιομηχανία, το εμπόριο, ο τουρισμός και ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις.
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To Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Γ ΚΠΣ) έχει γίνει ττλέον κομμάτι της
καθημερινότητας μας. Έχει χαρακτηριστεί σαν η ευκαιρία της Ελλάδας για
ανάπτυξη και σύγκλιση με τις οικονομίες των κοινοτικών εταίρων της και η
βέλτιστη αξιοποίηση του αποτελεί καθήκον τόσο της πολιτείας όσο και της
κοινωνίας
Η εμπειρία των προηγούμενων Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης δείχνει ότι η
υλοποίηση του Γ ΚΠΣ είναι έργο απαιτητικό και εττίπονο και η επίτευξη του
μέγιστου δυνατού αποτελέσματος απαιτεί την εμπλοκή και τη συντονισμένη
προσπάθεια όλων των φορέων (κρατικών, κοινωνικών και ιδιωτικών).
Στην κατεύθυνση αυτή, ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα είναι αποφασιστικής
σημασίας προκειμένου οι διατάξεις του Γ ΚΠΣ να μετουσιωθούν σε πρακτικές
ενέργειες που θα ενισχύσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις, θα δυναμώσουν την
εθνική οικονομία και θα καταπολεμήσουν την ανεργία
Όπως είναι φυσικό,

βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα

της προσπάθειας αυτής είναι η ευρεία έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση όλων των
ενδιαφερομένων ώστε αφ' ενός να μη χαθούν ευκαιρίες και πολύτιμος χρόνος και
αφ’ ετέρου οι όποιες προσπάθειες να σχεδιαστούν κατά τρόπο που να
αντιμετωπίζουν πραγματικές ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ :
'

Εβδομη.
Χρονόμετρο.
Εξπρές (ελληνική περιφέρεια)
Χρήμα και οικονομία.
Το χρήμα.
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ : Οδηγούς ττρογραμμάτων Γ'ΚΠΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ.
ΙΝΤΕΡΝΕΤ ;
Υπουργείο Εργασίας : www.lador-minisstrv.ar
Υπουργείο Εσωτερικών: www.vDes.gr
Υπουργείο Περιβάλλοντος: www.minenv.gr
Υπουργείο Πολιτισμού : www.culture.ar
Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης . www.mathra.or
Υπουργείο Ανάπτυξης : www.vpan.gr
Υπουργείο Οικονομικών : www.vpetho.gr
Υπουργείο Οικονομίας: www.hellaskps.gr
Υπουργείο OiKOvouiac(EPrO/MA):www.vpetho.arerQorama/defaultx.asp
Υπουργείο Οικονομίας(γ'κπς): www.mnec.ar/greece- map
Υπουργείο Εργασίας: www.minaaric.gr.
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης . www.remth.or
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ(κ.Γ.ΔΙΠΛΑΡΗΣ και ο

Κ.ΣΚΟΡΔΑΣ)
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (κ.ΚΑΛΙΝΤΖΟΓΛΟΥ)
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΑ NOVA
ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA
ΒΙΒΛΙΟ : ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2000-2006(κ.ΚΑΡΑΣΑΒΟΓΛΟΥ)
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