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ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

1.1. Εισαγωγή  

 

Οι γεωπολιτικές συνθήκες που διαµορφώνονται στην Νοτιοανατολική Ευρώπη στην αυγή του 21ου 
αιώνα και οι εντεινόµενες προκλήσεις για τη διατήρηση και βελτίωση της ευηµερίας που απορρέουν 
από το άνοιγµα των αγορών παγκοσµίως και τη σηµαντική κινητικότητα βασικών συντελεστών 
παραγωγής δηµιουργούν νέα δεδοµένα διαµόρφωσης αναπτυξιακής πολιτικής και συνθήκες 
αναγκαιότητας για ευρύτερα περιφερειακά σύνολα και δοµές. 

Επιγραµµατικά, η νέα εποχή απαιτεί να αξιοποιηθεί και να κατοχυρωθεί ο ρόλος της Ελλάδας στην 
Ευρώπη των 27 κρατών µελών. Η θέση της Βόρειας Ελλάδας είναι εκ των πραγµάτων στρατηγική, 
ενώ µε την ολοκλήρωση στο άµεσο µέλλον της νέας διεύρυνσης, η Ελλάδα, µέσω της Μακεδονίας και 
της Θράκης, θα αποκτήσει χερσαία σύνορα και θα συνδέεται και γεωγραφικά πλέον µε την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, καθιστώντας τον βορειοελλαδικό χώρο δυναµικό γεωπολιτικό και οικονοµικό κέντρο της 
ευρύτερης περιοχής. 

Παράλληλα, η παγκοσµιοποίηση και ιδίως η ανάπτυξη του εµπορίου συνεπάγονται την ανάγκη για 
µεταβολές στις παραγωγικές δοµές των εθνικών και, κατ’ επέκταση, των περιφερειακών οικονοµιών. 
Είναι τώρα ακόµη πιο πιεστική η ανάγκη να ενισχυθεί η παραγωγή των κλάδων στους οποίους κάθε 
χωρικό υπο-σύνολο διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτηµα. Αυτό συµβαίνει γιατί ο διεθνής ανταγωνισµός 
ασκεί πίεση στην κατεύθυνση µιας πιο αποτελεσµατικής παραγωγικής δοµής και της υιοθέτησης νέων 
τεχνολογιών και καινοτοµιών. Η αναπτυξιακή πολιτική οφείλει εφεξής να διευκολύνει και όχι να 
καθυστερεί τις αναπόφευκτες προσαρµογές της παραγωγικής διάρθρωσης µε τη στροφή προς τοµείς 
συγκριτικού πλεονεκτήµατος. 

Η ενιαία αναπτυξιακή προσέγγιση του βορειοελλαδικού χώρου, η οποία περιλαµβάνει τις 
διοικητικές Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (GR11), Κεντρικής Μακεδονίας 
(GR12) και ∆υτικής Μακεδονίας (GR13), ανταποκρίνεται στην ανάγκη ύπαρξης ελάχιστης 
κρίσιµης µάζας σε επίπεδο εδαφικού, πληθυσµιακού, παραγωγικού, διοικητικού και 
τεχνολογικού δυναµικού ώστε να εδράζεται µια βιώσιµη στρατηγική περιφερειακής 
ανταγωνιστικότητας µε ευοίωνες προοπτικές. 

Ωστόσο η ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας – Θράκης απαρτίζεται από δύο διοικητικές περιφέρειες 
που ανήκουν στο στόχο σύγκλισης – phasing out (Κεντρική και ∆υτική Μακεδονία) και µία περιφέρεια 
αµιγούς στόχου σύγκλισης (Ανατολική Μακεδονία – Θράκη). Το γεγονός αυτό επιφέρει 
διαφοροποιήσεις ως προς τις πηγές χορήγησης των κοινοτικών πόρων και συνεπώς ως προς τη 
στοχοθεσία κάθε διοικητικής περιφέρειας.  Ειδικότερα, (α) για την Κεντρική και ∆υτική Μακεδονία δεν 
προβλέπεται η διάθεση πόρων προερχόµενων από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) και χορηγούµενων µέσω των Τοµεακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, ενώ στην 
Ανατολική Μακεδονία – Θράκη οι παρεµβάσεις του ΕΤΠΑ θα υλοποιηθούν και µέσω Τοµεακών 
Προγραµµάτων, (β) και στις τρεις διοικητικές περιφέρειες οι δράσεις που σχετίζονται µε το ανθρώπινο 
δυναµικό και τη διακυβέρνηση και χρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 
υλοποιούνται κυρίως µέσω Τοµεακών ΕΠ, (γ) και στις τρεις διοικητικές περιφέρειες οι δράσεις που 
σχετίζονται µε την αγροτική ανάπτυξη και την αλιεία θα χρηµατοδοτηθούν από τα αντίστοιχα Ταµεία 
και Προγράµµατα που καταρτίζονται από Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και (δ) το 
Ταµείο Συνοχής θα χρηµατοδοτήσει έργα µεταφορών και περιβάλλοντος. 
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Χάρτης 1: Η χωρική ενότητα της Μακεδονίας – Θράκης 
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1.2. Κοινωνικο-οικονοµική ανάλυση & διαρθρωτικοί δείκτες  

 

Επιγραµµατικά, η Μακεδονία - Θράκη διαθέτει έντονα διαφοροποιηµένο, υψηλής αισθητικής αξίας και 
πλούσιο φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον, σχετικά ισόρροπη παραγωγική διάρθρωση µε σηµαντική 
παρουσία όλων των τοµέων της οικονοµίας, αξιόλογες υποδοµές και διεθνείς συνδέσεις (π.χ. οδικές, 
αεροπορικές, θαλάσσιες), ευνοϊκή γεωγραφική θέση µε κοινά σύνορα µε τέσσερις Βαλκανικές χώρες 
και σε µικρή απόσταση από τις υπόλοιπες αναδυόµενες αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 
µεγάλες ενεργειακές και σχετικά µεγάλες βιοµηχανικές µονάδες µε σηµαντική παρουσία 
κεφαλαιουχικών και ενδιάµεσων κλάδων, εύφορες πεδιάδες µε πλούσιο υδατικό δυναµικό και 
ποικιλοµορφία στην αγροτική παραγωγή, σηµαντικούς και διαφοροποιηµένους τουριστικούς πόρους, 
σηµαντικά ιδρύµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και σηµαντικά ερευνητικά κέντρα. Ειδικότερα, ο 
συνολικός οικονοµικός χώρος της Μακεδονίας – Θράκης καταλαµβάνει το 32,3% του εδάφους της 
συνολικής ελληνικής επικράτειας, κατοικείται από το 25,39% του πληθυσµού της χώρας και παράγει 
το 23,66% του εθνικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος1.  

Ακολούθως παρατίθενται τα στοιχεία που αφορούν την συγκριτική επίδοση της Μακεδονίας - Θράκης, 
της Ελλάδας και της Ε.Ε. (Ε.Ε.-25=100) ανά ∆ιαρθρωτικό ∆είκτη µε βάση τα πλέον επίκαιρα διαθέσιµα 
στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT (βάση δεδοµένων New Cronos). 

 

∆ιαρθρωτικοί ∆είκτες για τη Μακεδονία - Θράκη 

ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ 
∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ (έτος) Μακεδονία - 

Θράκη Ελλάδα ΕΕ-25 

− ΑΕΠ κατά κεφαλήν σε Μονάδες 
Αγοραστικής ∆ύναµης (2003)  

75,4 81,1 100 

− Παραγωγικότητα της εργασίας ανά 
απασχολούµενο (2002, ΑΕΠ σε ΜΑ∆ / 
απασχολούµενο) 

85,3 84,5 100 

− Συνολικό ποσοστό απασχόλησης (2004) 54,8 59,4 63,1 

− Ποσοστό απασχόλησης εργαζοµένων 
µεγαλύτερης ηλικίας (2004) 

38,4 39,4 40,9 

− Ποσοστό µακροχρόνιας ανεργίας (2003) 56,4 55,04 45,1 

− Επίπεδο εκπαίδευσης νέων (2003) 58,1 61,97 76,5 

− Συµµετοχή στη δια βίου µάθηση (2003) 2,88 2,85 9,2 

− ∆απάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη ως % 
του ΑΕΠ (2001) 

0,39 0,64 1,93 

− Ακαθάριστες πάγιες επενδύσεις στη 
µεταποίηση ως % του ΑΕΠ (1999) 

1,47 1,45 - 

− Ενεργειακή ένταση της οικονοµίας (1996)  35,2 36,2 - 

− Αξία απεσταλθέντων εµπορευµάτων ως % 
ΑΕΠ (2001)  

5,53 3,98 - 

− Ποσοστό πληθυσµού που διατρέχει κίνδυνο 
φτώχειας πριν τις κοινωνικές παροχές 
(2003) 

26,3 21,1 15 

 

 

                                                 
1 Στοιχεία ΑΕΠ σε τρέχουσες τιµές (σε ΜΑ∆), EUROSTAT. 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 

 7

1.2.1. Ελκυστικότητα της Μακεδονίας - Θράκης 

Η ελκυστικότητα της Μακεδονίας – Θράκης παρουσιάζεται ακολούθως σε συνάρτηση µε τα κοινωνικο-
οικονοµικά µεγέθη, το επίπεδο των βασικών υποδοµών και δραστηριοποίησης της παραγωγικής 
βάσης της περιοχής συνολικά.  

 

1.2.1.1. Πληθυσµός – ∆ηµογραφικά Μεγέθη 

Ο Πίνακας 1 (βλ. εποµένη σελίδα) παρουσιάζει τη διαχρονική µεταβολή του πληθυσµού της 
Μακεδονίας – Θράκης για τα έτη 2001 – 2005. Tο ποσοστό του πληθυσµού της περιοχής σε σχέση µε 
τον συνολικό πληθυσµό της χώρας για την συγκεκριµένη περίοδο παραµένει σταθερό. Το µεγαλύτερο 
µέρος του πληθυσµού της ενιαίας Περιφέρειας συγκεντρώνεται στην Κεντρική Μακεδονία (17,25% στο 
σύνολο της χώρας). 

Συγκρινόµενη ως ενιαία Περιφέρεια µε τις Περιφέρειες της ΕΕ-15, βρίσκεται στο άνω όριο του µέσου 
πληθυσµιακού τους µεγέθους, χωρίς να έχει όµως το αντίστοιχο µε το µέσο οικονοµικό µέγεθος. 
Συγκρινόµενη ειδικότερα µε τις Περιφέρειες των 10 νέων κρατών – µελών στα πλαίσια της 5ης 
∆ιεύρυνσης (2004) της Ε.Ε., τοποθετείται στο άνω όριο του µέσου πληθυσµιακού και µε ανώτερο ή 
συγκρίσιµο οικονοµικό µέγεθος. 

Η Μακεδονία – Θράκη αποτελεί την πλέον πυκνοκατοικηµένη και αστικοποιηµένη περιοχή της 
Ελλάδας µετά την Αττική, µε εµφανείς τάσεις περαιτέρω πληθυσµιακής συγκέντρωσης στις ήδη 
πυκνοκατοικηµένες περιοχές, µε συνέπεια να δηµιουργείται ένας κύκλος αλληλεπιδράσεων που έχει 
θετικές και αρνητικές επιπτώσεις. Στις µεν θετικές περιλαµβάνονται οι µεγαλύτερες - εξαιτίας του 
έντονου αστικού χαρακτήρα τους - δυνατότητες ανάπτυξης δραστηριοτήτων του δευτερογενή ή και 
τριτογενή τοµέα της οικονοµίας, οι οποίοι λόγω της εντατικότερης χρήσης του κεφαλαίου και της 
τεχνολογίας συσχετίζονται µε υψηλό επίπεδο ανάπτυξης, στις δε αρνητικές περιλαµβάνονται η 
συρρίκνωση δραστηριοτήτων και η µείωση παραγωγικότητας σε περιοχές στις οποίες το φαινόµενο 
της «ερήµωσης» της υπαίθρου λαµβάνει σηµαντικές διαστάσεις, ενώ τα προβλήµατα εκτείνονται και 
στον αστικό χώρο αφού δηµιουργούνται συνθήκες επιβάρυνσης των πάσης φύσεων δηµόσιων 
υποδοµών καθώς και ενσωµάτωσης νέων οµάδων στον παραγωγικό και αστικό ιστό τους. Από την 
άποψη αυτή, βασική ανάγκη σε επίπεδο Μείζονος Περιφέρειας είναι, κατ’ αρχήν, η άµβλυνση του 
φαινοµένου και των αρνητικών επιπτώσεων της «ερήµωσης» και, δεύτερον, η προληπτική µέριµνα για 
την αντιµετώπιση της φόρτισης του αστικού ιστού. 

Με βάση τις καταγεγραµµένες δηµογραφικές τάσεις διενεργείται προβολή του πληθυσµιακού µεγέθους 
της Μακεδονίας – Θράκης ως το 2030, καθώς και ανάλυση κρίσιµων συντελεστών της αναµενόµενης 
πληθυσµιακής µεταβολής, όπως είναι η εξέλιξη της ηλικιακής σύνθεσης του γενικού πληθυσµού και 
του µεταναστευτικού ρεύµατος, µε σκοπό την έγκαιρη διάγνωση των συντελούµενων αλλαγών και τη 
µακρόπνοη σχεδίαση µέτρων πρόνοιας και κοινωνικής πολιτικής σε αντιστάθµισµα των επιπτώσεων 
της διαδικασίας οικονοµικής και κοινωνικής µετάβασης σε ένα νέο δηµογραφικό πρότυπο σε 
περιφερειακό επίπεδο (βλ. Πίνακα 2, επόµενη σελίδα). 

Το αποτέλεσµα του συνδυασµού αρνητικών ρυθµών φυσικής αύξησης και αυξανόµενης 
µεταναστευτικής κίνησης, κυρίως εισροών από το εξωτερικό, καταγράφεται στους σχετικά χαµηλούς, 
αλλά αυξητικούς ρυθµούς πληθυσµιακής µεταβολής που προβλέπονται για περίπου µια 
δεκαπενταετία (ως το 2030-1) στη Μακεδονία – Θράκη, φαινόµενο άλλωστε γενικευµένο στη χώρα 
σύµφωνα µε τις δηµογραφικές προβλέψεις. Ωστόσο, η παραπάνω τάση οφείλεται µόνο στην 
προβλεπόµενη αύξηση του πληθυσµού στη Κεντρική Μακεδονία, ενώ για τις άλλες δύο διοικητικές 
Περιφέρειες που συγκροτούν την Μακεδονία – Θράκη προβλέπεται αρνητική πληθυσµιακή µεταβολή 
κυρίως λόγω της αδυναµίας του µεταναστευτικής ρεύµατος να αντισταθµίσει την υπογεννητικότητα. 
∆ιαφαίνεται, εποµένως, αφενός µεν η ανάγκη στρατηγικού σχεδιασµού ανάπτυξης των βασικών 
υποδοµών µε έµφαση στη Κεντρική Μακεδονία ώστε να αντιµετωπισθεί επαρκώς ο αυξανόµενος 
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φόρτος λόγω της πληθυσµιακής µεγέθυνσης, αφετέρου δε η ανάγκη λήψης µέτρων συγκράτησης του 
υφιστάµενου ή/και προσέλκυσης νέου πληθυσµού στις Περιφέρειες ∆υτικής Μακεδονίας και 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Προβλέπεται, επίσης, επιτάχυνση της πληθυσµιακής γήρανσης, φαινόµενο γενικευµένο στις τρεις 
Περιφέρειες που συγκροτούν τη Μακεδονία – Θράκη αλλά και τη χώρα συνολικά, µε συνέπεια την 
αυξανόµενη επιβάρυνση των τοπικών υποδοµών υγείας και κοινωνικής µέριµνας ηλικιωµένων.  
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Πίνακας 1: Πληθυσµός Μακεδονίας – Θράκης, 2001 – 2005 

Περιοχή 2001 
% στο 
σύνολο 
χώρας 

2002 
% στο 
σύνολο 
χώρας 

2003 
% στο 
σύνολο 
χώρας 

2004 
% στο 
σύνολο 
χώρας 

2005 
% στο 
σύνολο 
χώρας 

Ελλάδα 10.931.206 100,00% 10.968.708 100,00% 11.006.377 100,00% 11.040.650 100,00% 11.082.751 100,00% 

Μακεδονία-Θράκη 2.776.624 25,40% 2.789.844 25,43% 2.803.079 25,47% 2.809.332 25,45% 2.813.863 25,39% 

Αν. Μακεδονία- Θράκη 607.035 5,55% 606.633 5,53% 606.319 5,51% 605.565 5,48% 607.847 5,48% 

Κεντρική Μακεδονία 1.875.258 17,16% 1.888.631 17,22% 1.901.930 17,28% 1.909.297 17,29% 1.911.508 17,25% 

∆υτική Μακεδονία 294.331 2,69% 294.580 2,69% 294.830 2,68% 294.470 2,67% 294.508 2,66% 

Πηγή: Eurostat & ιδία επεξεργασία 
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Πίνακας 2: ∆ηµογραφικά Μεγέθη Μακεδονίας – Θράκης, Προβλέψεις 2004 – 2030 

 Ελλάδα Μακεδονία-
Θράκη 

Αν. 
Μακεδονία- 
Θράκη 

Κεντρική 
Μακεδονία 

∆υτική 
Μακεδονία 

2004 11041 2809 606 1909 294 
2015 11390 2898 580 2028 290 

Γενικός 
Πληθυσµός (‘000) 

2030 11316 2875 543 2053 279 
2004 1971 479 118 333 58 
2015 2271 576 114 403 59 

Πληθυσµός άνω 
των 65 ετών (‘000) 

2030 2780 673 113 495 65 
2004 26,4% 27,0% 29,6% 25,7% 30,6% 
2015 30,3% 30,3% 29,7% 30,4% 30,8% 

∆είκτης εξάρτησης 
ηλικιωµένων 

2030 39,1% 36,8% 31,3% 38,3% 36,9% 
Προβλεπόµενα Αδρά Ποσοστά (‰) για τη περίοδο 2004-2031 (Χ 1000) 

Γεννητικότητας 8,8 9,1 8,8 9,1 9,2 
Θνησιµότητας 11,4 11,5 11,7 11,4 11,7 
Φυσικής 
Μεταβολής -2,6 -2,4 -2,9 -2,3 -2,5 

Εξωτερικής 
µετανάστευσης 

3,5 2,3 -7,3 5,2 1,0 

Εσωτερικής 
µετανάστευσης  

0,0 1,0 6,1 -0,3 -0,6 

Μεταναστευτικό 
ισοζύγιο 3,5 3,2 -1,2 4,9 0,5 

Αύξηση 

 

0,8 0,9 -4,1 2,7 -2,0 
Πηγή: Eurostat, “Long-term population projections at regional level,” Statistics in Focus 28, 2007 & ιδία 
επεξεργασία 
 

1.2.1.2. Εγνατία Οδός 

Το οδικό δίκτυο της Μακεδονίας - Θράκης χαρακτηρίζεται από δύο µεγάλου µήκους 
αυτοκινητόδροµους (ΠΑΘΕ, Εγνατία οδός), οι οποίοι οδηγούν στις πύλες της χώρας (Εύζωνοι-ΠΓ∆Μ, 
Προµαχώνας-Βουλγαρία). Οι διαπεριφερειακές συνδέσεις (Ανατολική Μακεδονία Θράκη, ∆υτική 
Μακεδονία και Θεσσαλία) συντελούνται επίσης µε τους παραπάνω αυτοκινητόδροµους. 

Το οδικό έργο της Εγνατίας οδού κατασκευάζεται από την "ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.", η οποία ιδρύθηκε 
το 1995 κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 2229/94, για τη µελέτη, επίβλεψη, 
κατασκευή, συντήρηση, εξοπλισµό και εκµετάλλευση του έργου της Εγνατίας οδού, των οδικών 
αξόνων που την εξυπηρετούν καθώς και άλλων έργων εντός ή εκτός της ελληνικής επικράτειας.  

Η Εγνατία Οδός εκτείνεται από την Ηγουµενίτσα έως τους Κήπους στα ελληνοτουρκικά σύνορα και 
έχει συνολικό µήκος 680 χλµ. Η µελέτη προβλέπει κατασκευή κλειστού αυτοκινητόδροµου διεθνών 
προδιαγραφών µε δυο κλάδους κυκλοφορίας και κεντρική διαχωριστική νησίδα, συνολικού πλάτους 
24,5 µ ή 22,0 µ σε ορισµένα δυσχερή τµήµατα. Κάθε κλάδος έχει δυο λωρίδες κυκλοφορίας και µια 
λωρίδα έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ) (εξαιρείται η εξωτερική περιφερειακή Θεσσαλονίκης η οποία 
αποτελείται από τρεις λωρίδες κυκλοφορίας και µία λωρίδα έκτακτης ανάγκης ανά κλάδο).  Η οδός 
περιλαµβάνει α) πολλές και µεγάλες δίδυµες γέφυρες που καλύπτουν 40 χλµ. αυτοκινητοδρόµου (80 
χλµ. µονού κλάδου), β) µεγάλο αριθµό δίδυµων σηράγγων που καλύπτουν περισσότερα από 49 χλµ. 
αυτοκινητοδρόµου (98 χλµ. µονού κλάδου) και γ) 50 ανισόπεδους κόµβους, 350 άνω και κάτω 
διαβάσεις και 720 χλµ. βοηθητικές οδούς εξυπηρέτησης2.   

                                                 
2 ΥΜΑΘ, «Στρατηγικό Σχέδιο Βορείου Ελλάδας 2007-2013», Α΄ Φάση, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τµήµα Μηχανικών 
Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 
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Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Εγνατία Οδός ενώνει τα µεγάλα βιοµηχανικά κέντρα της ∆ύσης µε την 
Ανατολή. Ως συλλεκτήρια οδός των Πανευρωπαϊκών ∆ιαδρόµων IV (Βιέννη-Θεσ/νίκη), IX (Ελσίνκι-
Αλεξανδρούπολη) και X (Βερολίνο-Θεσ/νίκη) που οδεύουν από Βορρά προς Νότο, αποκτά µεγάλη 
γεω-στρατηγική σηµασία για τα Βαλκάνια και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σε εθνικό επίπεδο είναι 
σαφές ότι έχει αποφασιστική επίδραση για την κοινωνικοοικονοµική και πολιτισµική ανάπτυξη όλης της 
Βόρειας Ελλάδας και γενικότερα του ελληνικού χώρου. Ενδεικτικά για τη σηµασία στη µεταβολή των 
χωρικών αποστάσεων σηµειώνεται ότι η χρονοαπόσταση Ηγουµενίτσα – Κήποι θα µειωθεί από 11,5 
ώρες σε 6,5 περίπου ώρες.   

Για την κατασκευή του το έργο έχει να αντιµετωπίσει τις σοβαρές τεχνικές, περιβαλλοντικές και 
θεσµικές δυσκολίες, λόγω της διέλευσης της οδού από ιδιαίτερα δυσχερές γεωλογικό ανάγλυφο, 
οικολογικά ευαίσθητες περιοχές και εκτεταµένο αριθµό περιοχών µε αρχαιολογικούς χώρους. Η 
πρόοδος του έργου φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 3: Η πρόοδος του έργου της Εγνατίας Οδού 

Εικόνα προόδου των έργων στο σύνολο του Άξονα Μήκος 
σε Km 

Συνολικό 
Κόστος 

(εκ.€ µε ΦΠΑ) 

Τµήµα κατασκευασµένο πριν το 1994 (κοινό τµήµα µε ΠΑΘΕ) 25 
  

Έργα µετά το 1997 - Ευθύνης ΕΟΑΕ 
(Πρόγραµµα χρηµατοδοτούµενο από 2ο και 3ο ΚΠΣ)     

• Ολοκληρώθηκαν και δόθηκαν στην κυκλοφορία (Νοέµβριος 2006) 446 2.880,00 

• Υπό κατασκευή  
  (Ολοκληρώνονται και παραδίδονται εντός του 2006) 

 
34 

• Άλλα τµήµατα υπό κατασκευή 165 
3.020,00 

ΣΥΝΟΛO ΑΞΟΝΑ 670 5.900,00 

Πηγή: Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού, [http://observatory.egnatia.gr] 

Πίνακας 4: Νέα τµήµατα σε κυκλοφορία 2000-2006 

ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 
2000- 2006 

Τµήµα Χιλιόµετρα 
Ηγουµενίτσα - Νεοχώρι 23 χλµ. 
Ελευθεροχώρι - Τύρια (Σελλοί) 18 χλµ. 
Σήραγγα ∆ωδώνης - Πεδινή 8 χλµ. 
Περιστέρι - Μέτσοβο 9 χλµ. 
Γρεβενά - Πολύµυλος 62 χλµ. 
Πολύµυλος - Βέροια (∆ιάβαση Καστανιάς) 26 χλµ. 
Βέροια - Κλειδί 35 χλµ. 
Εξωτερική Περιφερειακή Θεσσαλονίκης (Κ1-Κ4)  18 χλµ. 
∆ερβένι -  Νυµφόπετρα 33 χλµ. 
Νυµφόπετρα - Μεγάλη Βόλβη 8 χλµ. 
Α/Κ Ρεντίνας - Α/Κ Ασπροβάλτας 10 χλµ. 
Ασπροβάλτα -  Στρυµόνας 22 χλµ. 
Αγ. Ανδρέας - ΄Ασπρα Χώµατα (Παράκαµψη Καβάλας) 26 χλµ. 
΄Ασπρα Χώµατα - Χρυσούπολη 19 χλµ. 
Βανιάνο - Μέστη 78 χλµ. 
Μάκρη - Κήποι 51 χλµ. 

ΣΥΝΟΛΟ 446 χλµ. 
Πηγή: Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού, [http://observatory.egnatia.gr] 
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Κατά τη διάρκεια του έτους 2006 προβλέπεται να δοθούν σε κυκλοφορία άλλα 34 χλµ. νέου 
αυτοκινητοδρόµου. Επίσης, 165 χλµ. είναι υπό κατασκευή και θα δοθούν σταδιακά σε κυκλοφορία 
εντός του πλαισίου του Γ' ΚΠΣ. Γεωγραφικά τα 165 χλµ. κατανέµονται ως εξής: 

Πίνακας 5: Γεωγραφική κατανοµή νέων τµηµάτων σε κυκλοφορία µέχρι το τέλος του Γ΄ ΚΠΣ 

Περιφέρεια Χιλιόµετρα 
Ήπειρος  48 χλµ  
∆υτική Μακεδονία  31 χλµ  
Κεντρική Μακεδονία   14 χλµ  
Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 72 χλµ 
ΣΥΝΟΛΟ 165 χλµ. 
Πηγή: Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού, [http://observatory.egnatia.gr] 

 
Τα τµήµατα αυτά κατασκευάζονται µέσω 19 εργολαβιών, µε προϋπολογισµό δηµοπράτησης 2.098 
εκατ. Ευρώ.  

Η Εγνατία Οδός τροφοδοτείται από 9 κάθετους άξονες που τη συνδέουν µε 5 λιµάνια και 6 
αεροδρόµια. Τέσσερις από τους άξονες αυτούς, αποτελούν συνέχεια Πανευρωπαϊκών ∆ιαδρόµων.  Οι 
κάθετοι άξονες είναι : 

• Ιωάννινα – Κακαβιά (Αλβανία – ∆ιευρωπαϊκός Άξονας) 

• Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή (Αλβανία – ∆ιευρωπαϊκός Άξονας) 

• Κοζάνη – Φλώρινα – Νίκη (FYROM – Πανευρωπαϊκός ∆ιάδροµος X) 

• Θεσσαλονίκη – Εύζωνοι (FYROM – Πανευρωπαϊκός ∆ιάδροµος XI) 

• Θεσσαλονίκη–Σέρρες– Προµαχών (Βουλγαρία – Πανευρωπαϊκός ∆ιάδροµος IV) 

• ∆ράµα – Νευροκόπι – Εξοχή (Βουλγαρία) 

• Ξάνθη – Εχίνος (Βουλγαρία) 

• Κοµοτηνή – Νυµφαία (Βουλγαρία) 

• Αρδάνιο – Ορµένιο (Βουλγαρία – Πανευρωπαϊκός ∆ιάδροµος IX) 

Η εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε έχει αναλάβει, παράλληλα µε τον κύριο άξονα, τη διαχείριση της 
µελέτης και της κατασκευής των τριών βασικών καθέτων αξόνων οι οποίοι αποτελούν τµήµατα του 
∆ιευρωπαϊκού ∆ικτύου Μεταφορών. Το συνολικό κόστος για την ολοκλήρωση των τριών αυτών 
αξόνων εκτιµάται ότι θα ανέλθει περίπου σε 800 Μ€. Η εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση ανέρχεται σε 
410Μ€. Συγκεκριµένα, πρόκειται για τους άξονες:  

• Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή Σύνδεση µε Αλβανία συνολικού µήκους 80 χλµ.   

• Θεσ/νίκη-Σέρρες-Προµαχών Σύνδεση µε Βουλγαρία συνολικού µήκους 96 χλµ. 

• Αρδάνιο - Ορµένιο Σύνδεση µε Βουλγαρία συνολικού µήκους 124 χλµ. 

 

1.2.1.3. Σιδηροδροµικό δίκτυο 

Η σιδηροδροµική σύνδεση της Μακεδονίας – Θράκης µε την υπόλοιπη χώρα και τα Βαλκάνια 
πραγµατοποιείται µε κόµβο τη Θεσσαλονίκη και µέσω Ειδοµένης-ΠΓ∆Μ, Προµαχώνα-Βουλγαρία, 
Ορµένιου–Βουλγαρία. Ωστόσο, η σιδηροδροµική σύνδεση της ∆υτικής Μακεδονίας και της Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης εµφανίζεται ανεπαρκής, καθώς η µεν πρώτη εξυπηρετείται µε δευτερεύοντα σε 
σηµασία κλάδο του εθνικού δικτύου, η δε δεύτερη εµφανίζει σχεδόν κυκλική (µέσω ∆οϊράνης) 
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διαδροµή, µε αποτέλεσµα η απόσταση των αστικών κέντρων µέσω του σιδηροδροµικού δικτύου να 
είναι µεγαλύτερη από ότι µέσω του οδικού3.  

Η χάραξη της γραµµής, τα προβλήµατα υποδοµής και εξοπλισµού και οι αυξηµένες χρονοαποστάσεις, 
καθιστούν γενικά προβληµατική την εξυπηρέτηση επιβατών και τη διακίνηση εµπορευµάτων. Με την 
ολοκλήρωση των µεγάλων οδικών έργων και της Εγνατίας Οδού, θα πρέπει να εξεταστεί η επέκταση 
και αναβάθµιση του σιδηροδροµικού δικτύου της περιοχής για την ανάπτυξη κύρια συνδυασµένων ή 
πολύτροπων µεταφορών και τη βελτίωση της προσπελασιµότητας της, σύµφωνα και µε τον ευρύτερο 
εθνικό σχεδιασµό.  

Επιγραµµατικά, τα έργα που έχουν ολοκληρωθεί από το 1997 έως σήµερα είναι τα εξής4: 

• Νέα διπλή σιδηροδροµική γραµµή υψηλών ταχυτήτων συνολικού µήκους 35 χλµ. στο τµήµα 
Ευαγγελισµού – Λεπτοκαρυάς του άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη. Η νέα αυτή γραµµή διαθέτει 
τα γεωµετρικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά για κίνηση συρµών µε υψηλές ταχύτητες, της 
τάξεως των 200 χλµ./ώρα, ενώ έχει µελετηθεί για ανάπτυξη ταχύτητας έως 250 χλµ./ώρα, 
συντοµεύοντας έτσι το χρόνο διαδροµής από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη κατά 20΄ και 
εξασφαλίζοντας ασφάλεια στην κίνηση οχηµάτων και πεζών µε την χρήση των νέων υπόγειων 
ή υπέργειων διαβάσεων που κατασκευάστηκαν.  

• Νέα διπλή σιδηροδροµική γραµµή υψηλών ταχυτήτων συνολικού µήκους 30 χλµ. στο τµήµα 
Κατερίνη – Αιγίνιο, που περιλαµβάνει την σήραγγα Μεθώνης µήκους  747 µ. Με την νέα 
γραµµή, συντοµεύτηκε ο χρόνος διαδροµής από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη κατά 15΄. 

• Τρεις νέοι σιδηροδροµικοί σταθµοί στους Ν. Πόρους, Λιτόχωρο, Αιγίνιο, ενώ έγιναν εργασίες 
ανακαίνισης σε ακόµη σε ακόµη τρεις στην Ραψάνη, Λεπτοκαρυά, Ν. Φιλαδέλφεια. 

• ∆ύο νέα αµαξοστάσια στην Θεσσαλονίκη, ένα για συντήρηση Ηλεκτραµαξών και ένα για την 
εξυπηρέτηση συρµών INTERCITY.  

• Νέα διπλή σιδηροδροµική γραµµή υψηλών ταχυτήτων συνολικού µήκους 6χλµ στην περιοχή 
του ποταµού Αξιού που περιλαµβάνει την σιδηροδροµική γέφυρα Αξιού ποταµού, µήκους 659 
µ. και του Βαρδαρόβαση ποταµού µήκους 150 µ. 

• Νέα µονή σιδηροδροµική γραµµή µήκους 6 χλµ. που περιλαµβάνει την σιδηροδροµική γέφυρα 
του Γαλλικού ποταµού µήκους 233 µ. 

• Νέα µονή σιδηροδροµική γραµµή µήκους 5χλµ. που περιλαµβάνει την σιδηροδροµική γέφυρα 
του Στρυµώνα ποταµού µήκους 360 µ. 

• Ανακαίνιση γραµµών συνολικού µήκους 19 χλµ. µεταξύ Σερρών – ∆ράµας, 15,8 χλµ. µεταξύ 
Τοξοτών – Ξάνθης, 9 χλµ. στην περιοχή της Κοµοτηνής και 3 χλµ. στην περιοχή Ξάνθης 

• Συνολικά 33 άνω ή κάτω διαβάσεις και οδικές γέφυρες στα τµήµατα Ευαγγελισµός – 
Λεπτοκαρυά και  Λεπτοκαρυά Θεσσαλονίκη καταργώντας έτσι υφιστάµενες ισόπεδες 
διαβάσεις και διοχετεύοντας την κυκλοφορία σε νέες που κατασκευάστηκαν. 

• Σηµατοδότηση στο τµήµα Λάρισα-Ευαγγελισµός. Έχει κατασκευασθεί και βρίσκεται σε 
κανονική λειτουργία από 18/11/02, αµφίδροµη φωτεινή σηµατοδότηση διπλής κατεύθυνσης. Η 
τηλεδιοίκηση του τµήµατος έχει τεθεί σε δοκιµαστική λειτουργία από 07/11/02. 

• Σηµατοδότηση στο τµήµα Ευαγγελισµός- Λεπτοκαρυά.  Έχει εγκατασταθεί το µεγαλύτερο 
µέρος του εξοπλισµού στο τµήµα Ευαγγελισµός-Ν.Πόροι και αποµένει η συµβασιοποίηση των 

                                                 
3 Ενδεικτικά, η Κοµοτηνή απέχει σιδηροδροµικώς από τη Θεσσαλονίκη 375 χλµ. έναντι µόλις 260 χλµ. οδικώς. 
4 ΥΜΑΘ, «Στρατηγικό Σχέδιο Βορείου Ελλάδας 2007-2013», Α΄ Φάση, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τµήµα 
Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 
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υπολειπόµενων εργασιών, συµπεριλαµβανοµένου του τµήµατος Νέοι Πόροι-Λεπτοκαρυά µε 
τους ακραίους σιδηροδροµικούς σταθµούς. 

• Σηµατοδότηση στο τµήµα Λεπτοκαρυά - Πλατύ. Η σηµατοδότηση του τµήµατος Λεπτοκαρυά – 
Αιγίνιο έχει παραληφθεί διοικητικά από τον ΟΣΕ και έχει τεθεί σε κανονική χρήση από 
18/10/2002. Η τηλεδιοίκηση του τµήµατος Λεπτοκαρυά-Πλατύ έχει τεθεί σε δοκιµαστική 
λειτουργία από 07/11/2002. Ο εξοπλισµός γραµµής του Σ.Σ. Λεπτοκαρυάς έχει προσωρινά 
αποξηλωθεί, προκειµένου να επιτρέψει την εκτέλεση εργασιών της Επιδοµής του Σταθµού. 

• Μεταφορά και προσαρµογή του συστήµατος Σηµατοδότησης, Τηλεδιοίκησης και 
Τηλεπικοινωνιών στη νέα Παραλλαγή Αξιού και στον κλάδο σύνδεσης της Ενωτικής Γραµµής 
Αξιού-Γέφυρας (Αρ. Συµβ. 403/03).  

Όλα τα ανωτέρω έργα συγχρηµατοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Α΄ & Β΄ Ταµεία Συνοχής, 
Β΄ ΚΠΣ), το δε κόστος τους ανήλθε στο ποσό των 613 εκ. Ευρώ περίπου. 

Επίσης, στο τµήµα ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΘΗΝΩΝ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΧ1) κατασκευάζεται σύστηµα ηλεκτρο-
κίνησης µε εγκατάσταση εναέριας γραµµής επαφής στη νέα διπλή Σιδηροδροµική Γραµµή, στα 
τµήµατα Αχαρνών-Τιθορέας και ∆οµοκού-Θεσσαλονίκης (µήκους 369 χλµ. περίπου), καθώς και 
κατασκευή εγκαταστάσεων 10 Υποσταθµών Έλξης, µε συνολικό προβλεπόµενο κόστος 131,94 εκ. 
Ευρώ. 

Τέλος γίνονται οι απαιτούµενες εργασίες για την κατασκευή της υποδοµής και επιδοµής της Ενωτικής 
Γραµµής Αξιού, συνολικού προβλεπόµενου κόστου 7,3 εκ. Ευρώ. 

 

1.2.1.4. Λιµενικές υποδοµές 

Η Μακεδονία – Θράκη διαθέτει τρία µεγάλα λιµάνια, της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας και της 
Αλεξανδρούπολης και επτά µικρότερα (Σταυρού, Πόρτο – Λάγους, Κεραµωτής, Ελευθερών, Θάσου, 
Λιµεναρίων Θάσου, Καµαριώτισσας Σαµοθράκης). Επίσης, εντοπίζονται αρκετοί Λιµένες Σκαφών 
Αναψυχής, οι οποίοι συνυπάρχουν πολλές φορές µε Λιµένες Αλιευτικών Σκαφών (Πλαταµώνα, 
Κατερίνης, Πύδνας, Γρίτσας Λιτοχώρου, Ν. Μουδανιών, Όρµου Παναγιάς κ.α.).  

Σύµφωνα µε στοιχεία του Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ), από το λιµάνι της Θεσσαλονίκης 
διακινείται φορτίο που αντιστοιχεί στο 6% του ΑΕΠ ή περίπου στο 40% του Ακαθάριστου Προϊόντος 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Σε ετήσια βάση διακινούνται περί τα 15.000.000 τόνους 
φορτίων, εκ των οποίων περίπου 7.000.000 τόνοι είναι το γενικό φορτίο και τα 8.000.000 τόνοι υγρά 
καύσιµα, καταπλέουν περίπου 3.500 πλοία, µεταφέρονται περισσότεροι από 200.000 επιβάτες (από 
50.000 επιβάτες που εξυπηρετούνταν το 1987) και φορτο-εκφορτώνονται πάνω από 250.000 TEUs 
(container units).  

Η ελευθέρα ζώνη του λιµανιού της Θεσσαλονίκης αποτελεί από την 1η Μαίου 1995 µια από τις 27 
Ελεύθερες Ζώνες που λειτουργούν στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το καθεστώς λειτουργίας 
της, προσαρµοσµένο στον Κοινοτικό Τελωνιακό Κώδικα, θεωρείται ένα από τα συγκριτικά 
πλεονεκτήµατα του λιµανιού για την περαιτέρω ανάπτυξη του. Φορέας διαχείρισης της Ελευθέρας 
Ζώνης στη Θεσσαλονίκη είναι ο ΟΛΘ. Εντός των ορίων της εισέρχονται εµπορεύµατα κατά κύριο 
λόγω Τρίτων χωρών, υπό τελωνειακή επιτήρηση και µε δικαίωµα απεριόριστης διάρκειας παραµονής, 
χωρίς την καταβολή δασµών, τελών ή άλλων επιβαρύνσεων. Ο χώρος της Ελευθέρας Ζώνης 
διαχωρίζεται από το υπόλοιπο τελωνειακό έδαφος µε περίφραξη και επιτηρείται από την τελωνειακή 
υπηρεσία. 

Τα λιµάνια της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας έχουν κριθεί εθνικής σηµασίας και είναι από τα 
σηµαντικότερα της χώρας από πλευράς διακίνησης εµπορευµάτων και επιβατών. Ο λιµένας της 
Αλεξανδρούπολης βρίσκεται σε στρατηγική θέση τοµής δύο κύριων συγκοινωνιακών Ευρωπαϊκών 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 

 15

Αξόνων, οδικών και σιδηροδροµικών: της Εγνατίας Οδού και του κάθετου άξονα σύνδεσης Ελσίνκι – 
Αλεξανδρούπολης (Άξονας ΙΧ), ο οποίος διέρχεται από τις χώρες Φινλανδία, Εσθονία, Λετονία, 
Λευκορωσία, Ουκρανία, Ρουµανία, Βουλγαρία και Ελλάδα. Επιπλέον έχει δυνατότητα µελλοντικής 
επέκτασης και αποτελεί λιµένα, ο οποίος µπορεί να παίξει ρόλο στη ναυτιλία µικρών και µεσαίων 
αποστάσεων. 

Το κεντρικό λιµάνι της Καβάλας εξυπηρετεί την επιβατική κίνηση µε καθηµερινά δροµολόγια από και 
προς τη Θάσο, και τακτικά δροµολόγια προς Λήµνο, Μυτιλήνη και Σαµοθράκη, τον αλιευτικό στόλο, 
καθότι χρησιµοποιείται και ως αλιευτικό καταφύγιο, τον τουρισµό, δεδοµένου ότι το προσεγγίζουν 
κρουαζιερόπλοια και σκάφη αναψυχής, καθώς και το ναυταθλητισµό. Όσον αφορά στην εµπορική 
κίνηση του λιµανιού, αυτή µεταφέρθηκε τον Οκτώβριο του 2002 στο νέο λιµάνι της Καβάλας 
«Φίλιππος Β’», για την καλύτερη αξιοποίηση του οποίου απαιτείται η υλοποίηση έργων υποδοµών και 
προµήθειας εξοπλισµού. Η γεωπολιτική θέση του νέου λιµένα, σε συνδυασµό µε την άµεση γειτνίαση 
και πρόσβαση στην Εγνατία Οδό, που στο τµήµα αυτό έχει ήδη ολοκληρωθεί, και οι κάθετοι άξονες 
που κατασκευάζονται και καταλήγουν κοντά σε αυτόν, αποτελούν τα κύρια πλεονεκτήµατα, ώστε ο 
νέος λιµένας να γίνει κύριο διαµετακοµιστικό κέντρο, τόσο για την ευρύτερη περιοχή, όσο και για τις 
χώρες της Βαλκανικής. 

 

1.2.1.5. Αεροπορικές υποδοµές 

Η περιοχή της Μακεδονίας – Θράκης εξυπηρετείται από πέντε αεροδρόµια, το µεγαλύτερο και 
σηµαντικότερο εκ των οποίων είναι το αεροδρόµιο «Μακεδονία» στη Μίκρα της Θεσσαλονίκης, που 
αποτελεί το δεύτερο µεγαλύτερο στην Ελλάδα µε πτήσεις προς το εσωτερικό και το εξωτερικό.   

Στη ∆υτική Μακεδονία τα αεροδρόµια της Καστοριάς και της Κοζάνης συνδέουν την Περιφέρεια µε ένα 
ηµερήσιο δροµολόγιο από και προς την Αθήνα σε µη καθηµερινή βάση. Ο ρόλος των δύο αυτών 
αεροδροµίων εκτιµάται ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί στα πλαίσια της συνολικής οργάνωσης των 
αεροµεταφορών σε εθνικό επίπεδο, λαµβάνοντας υπόψη τα κοινωνικοοικονοµικά δεδοµένα (φέρουσα 
ικανότητα) της περιοχής καθώς και τη σηµαντική µείωση του χρόνου πρόσβασης προς το αεροδρόµιο 
της Θεσσαλονίκης, δεδοµένης της Εγνατίας Οδού.  

Τέλος, στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη το αεροδρόµιο της Καβάλας εξυπηρετεί και τους νοµούς 
Ξάνθης και ∆ράµας ενώ αυτό της Αλεξανδρούπολης εξυπηρετεί και το νοµό Ροδόπης. Εντούτοις, η 
πυκνότητα των δροµολογίων είναι χαµηλή και τα αεροσκάφη που τα εκτελούν είναι µικρά. Με την 
ολοκλήρωση των υπό κατασκευή οδικών αξόνων, τα δύο αυτά  αεροδρόµια θα µπορούν να 
προσεγγίζονται από όλα τα σηµεία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης µε µέγιστη 
χρονοαπόσταση όχι µεγαλύτερη από 1h 15 min, που θεωρείται µε βάση τις διεθνείς προδιαγραφές 
αρκετά ικανοποιητική. Στις άµεσες µελλοντικές προοπτικές περιλαµβάνεται η αναβάθµιση των 
υφιστάµενων αερολιµενικών υποδοµών µέσω επενδύσεων σε εξοπλισµό, εµπορευµατικούς σταθµούς 
και χώρους στάθµευσης. 

 

1.2.1.6.  Ενέργεια5 

Μετά από τις δύο πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του ‘70 και τις επιδράσεις τους στην Ελληνική 
οικονοµία, οι ενεργειακές πολιτικές που υιοθετήθηκαν είχαν στόχο τη µείωση της εξάρτησης του 
ενεργειακού συστήµατος της χώρας από το πετρέλαιο. Βασικό στοιχείο αυτών των πολιτικών ήταν η 
αξιοποίηση των εγχώριων πηγών ενέργειας όπως ο λιγνίτης και το υδροδυναµικό, η δηµιουργία έργων 

                                                 
5 Στοιχεία από: 

-   ΕΠΕΜ, 2007, «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013» 
- ΥΜΑΘ, «Στρατηγικό Σχέδιο Βορείου Ελλάδας 2007-2013», Α΄ Φάση, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τµήµα 
Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 
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υποδοµής για την παραγωγή ηλεκτρισµού και τη διασύνδεση µε τις γειτονικές χώρες και τέλος η 
διαφοροποίηση της προσφοράς ενέργειας µε την εισαγωγή του φυσικού αερίου. 

Το 2003, η ακαθάριστη εγχώρια κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα έφτασε τα 30.7 Mtoe. Το 
µεγαλύτερο ποσοστό (57%) καλύφθηκε από πετρέλαιο, ενώ ο λιγνίτης και µικρές ποσότητες 
εισαγόµενου άνθρακα κάλυψαν το 31%. Το ποσοστό του φυσικού αερίου ήταν 6,6% και οι 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας το υπόλοιπο 5,1%. 

∆ιάγραµµα 1: Ακαθάριστη εγχώρια κατανάλωση ενέργειας 1985-2003 

 

Πηγή: ΕΠΕΜ, 2007, «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΠ Μακεδονίας – 
Θράκης 2007-2013» 

 
Ο λιγνίτης είναι η κύρια εγχώρια πηγή ενέργειας και χρησιµοποιείται αποκλειστικά σχεδόν στην 
ηλεκτροπαραγωγή. Εποµένως πετρέλαιο και λιγνίτης καλύπτουν περίπου το 90% της συνολικής 
ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας, η οποία παρουσιάζει σταθερή αυξητική πορεία τα τελευταία χρόνια. 
Το φυσικό αέριο πρωτοεµφανίστηκε το 1997 και οι ΑΠΕ άρχισαν να εµφανίζονται σαν υπολογίσιµη 
πηγή παραγωγής ηλεκτρισµού στο τέλος της δεκαετίας του 90. Η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας 
ήταν 66,4% το 2003, κυρίως λόγω των εισαγωγών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. 

Το 2003 στην τελική κατανάλωση ενέργειας, τα πετρελαιοειδή καλύπτουν το 70%, ο ηλεκτρισµός το 
20%, ενώ µικρότερα ποσοστά καλύπτουν ο άνθρακας στη βιοµηχανία 2.5%, οι ΑΠΕ 5% και το φυσικό 
αέριο 2.5%. Ο τοµέας των µεταφορών καλύπτει το 38% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας και 
αποτελεί τον τοµέα µε τη µεγαλύτερη κατανάλωση ο οποίος παρουσιάζει σταθερή αύξηση.  
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∆ιάγραµµα 2: Τελική κατανάλωση ενέργειας 1985-2003 

 
Πηγή: ΕΠΕΜ, 2007, «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων ΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013» 

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 2002 η κατά κεφαλήν ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα ήταν 
2,71 ΤΟΕ ανά κάτοικο και ήταν από τις χαµηλότερες στην ΕΕ–25, όπου το Λουξεµβούργο και η 
Φινλανδία κατείχαν τις πρώτες θέσεις µε 8,96 και 6,76 ΤΟΕ ανά κάτοικο αντίστοιχα. 

 

∆ιάγραµµα 3: Τελική κατανάλωση ενέργειας 1985-2003 

 
Πηγή: ΕΠΕΜ, 2007, «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων ΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013» 
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Το ελληνικό ενεργειακό σύστηµα αναπτύχθηκε κυρίως µετά το 1960, µε στόχο την εκµετάλλευση των 
εγχώριων πηγών ενέργειας, και η ∆ΕΗ, από το 1950 είχε το µονοπώλιο στην παραγωγή, µεταφορά 
και διανοµή της ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι, η ζήτηση στο διασυνδεδεµένο σύστηµα της ηπειρωτικής 
χώρας καλύφθηκε από λιγνιτικούς σταθµούς και υδροηλεκτρικά έργα, ενώ οι ανάγκες των αυτόνοµων 
νησιών καλύπτονται από πετρελαϊκές µονάδες, αν και την τελευταία δεκαετία έχουν προστεθεί στην 
παραγωγή ενέργειας αιολικά πάρκα κυρίως και άλλες µορφές ΑΠΕ. 

Η χωρική ενότητα της Μακεδονίας – Θράκης αποτελεί σηµαντικό καταναλωτή ενέργειας, τόσο λόγω 
της ύπαρξης µεγάλων αστικών κέντρων (κυρίως το Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης), όσο και 
λόγω των βιοµηχανικών, βιοτεχνικών, αγροτικών και τουριστικών δραστηριοτήτων που 
αναπτύσσονται στα γεωγραφικά όριά της. Τα χαρακτηριστικά κάθε νοµού επιδρούν στην κατανοµή της 
χρήσης ενέργειας στις 3 Περιφέρειες. Η υπό εξέταση περιοχή βρίσκεται στο διασυνδεδεµένο ηλεκτρικό 
σύστηµα, εποµένως το µίγµα ηλεκτρικής ενέργειας αντιστοιχεί σε αυτό που ελέγχει ο ∆ΕΣΜΗΕ. 

Οι πηγές που χρησιµοποιούνται για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Μακεδονίας – Θράκης 
είναι ηλεκτρισµός, υγρά καύσιµα, φυσικό αέριο, και σε µικρότερο βαθµό LPG, βιοµάζα, γεωθερµία και 
µικρές ποσότητες λιγνίτη (για θέρµανση). 

∆ιάγραµµα 4 

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 
σε Μακεδονία & Θράκη (1995-2005)
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κτίρια και κοινόχρηστος/δηµοτικός φωτισµός 

Πηγή: ΕΠΕΜ, 2007, «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΠ Μακεδονίας – 
Θράκης 2007-2013» 

Πίνακας 6: Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά κατηγορία χρήσης σε Μακεδονία – Θράκη (MWh) (2005) 

Χωρική ενότητα Οικιακή 
Χρήση 

Εµπορική 
Χρήση 

Βιοµηχανική 
Χρήση 

Γεωργική 
Χρήση 

∆ηµόσιες 
∆ηµοτικές 
Αρχές 

Φωτισµός 
Οδών Σύνολο 

Μακεδονία - Θράκη 4.395.858 3.208.698 3.298.590 772.638 490.744 230.002 10.675.950 
Αν. Μακεδονία- 
Θράκη 

710.454 511.672 713.963 213.339 132.835 41.079 2.323.342 

Κ. Μακεδονία 2.802.653 2.313.461 2.364.716 479.906 243.881 125.530 8.330.147 
∆. Μακεδονία 882.751 383.565 219.911 79.393 114.028 63.393 22.461 

Πηγή: ΕΠΕΜ, 2007, «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013 
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Η περιοχή της Μακεδονίας και Θράκης αποτελεί σήµερα κόµβο µεταφοράς ενέργειας, τόσο σε 
ελληνικό, όσο και σε βαλκανικό επίπεδο, λόγω της γεωγραφικής της θέσης. Τα στοιχεία που της 
προσδίδουν αυτό το ρόλο είναι:  

• Το δίκτυο µεταφοράς ηλεκτρισµού εντός της χώρας, καθώς και µεταξύ Ελλάδας και 
βαλκανικών χωρών (Βουλγαρίας, ΠΓ∆Μ, και Τουρκίας µελλοντικά). 

• Η µεταφορά φυσικού αερίου από το σηµείο εισόδου στον Προµαχώνα Σερρών προς τη νότια 
Ελλάδα και τη Θράκη. Η σύµβαση µε τη ρωσική Gazexport, που είναι ο προµηθευτής του 
αερίου, προβλέπει εισαγωγή 2,4 δις m3 ετησίως ως το 2016. Επίσης η προγραµµατιζόµενη 
κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου µεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας (Καρατσάµπεϊ-Κοµοτηνή). 

• Η µεταφορά πετρελαίου και προϊόντων του προς τις βαλκανικές χώρες (κυρίως ΠΓ∆Μ). 

Στην περιοχή µελέτης, και ειδικότερα στην Περιφέρεια της ∆υτικής Μακεδονίας βρίσκεται το 
µεγαλύτερο ηλεκτροπαραγωγικό κέντρο της χώρας, όπου παράγεται περισσότερο από το 60% της 
συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας. Τα λιγνιτωρυχεία της ∆ΕΗ στην Πτολεµαΐδα σε συνδυασµό µε τα 
λιγνιτωρυχεία της Μεγαλόπολης εξασφαλίζουν το σηµαντικότερο για την ελληνική οικονοµία 
ενεργειακό καύσιµο, το λιγνίτη, ο οποίος βρίσκεται σε αφθονία στο υπέδαφος της Βόρειας Ελλάδας. Η 
χώρα κατέχει τη δεύτερη θέση σε παραγωγή λιγνίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την έκτη θέση 
παγκοσµίως. Με βάση τα συνολικά αποθέµατα και τον προγραµµατιζόµενο ρυθµό κατανάλωσης στο 
µέλλον, υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα οι υπάρχουσες ποσότητες λιγνίτη επαρκούν για τα επόµενα 45 
χρόνια. Μέχρι σήµερα έχουν εξορυχθεί συνολικά 1,3 δισ. τόνοι λιγνίτη ενώ τα εκµεταλλεύσιµα 
αποθέµατα ανέρχονται σε 3,2 δισ. τόνους περίπου. Tο 2003 εξορύχθησαν συνολικά 68,1 εκ. τόνοι, 
ενώ µόνο κατά το πρώτο εξάµηνο του 2004 παρήχθησαν 35,4 εκατ. τόνοι.  

Σήµερα, οι 8 λιγνιτικοί σταθµοί της ∆ΕΗ αποτελούν το 44% της εγκατεστηµένης ισχύος και παράγουν 
το 62% περίπου της ηλεκτρικής παραγωγής της ∆ΕΗ. Η χρήση του λιγνίτη, για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας, αποφέρει στην Ελλάδα τεράστια εξοικονόµηση συναλλάγµατος (περίπου 1 δισ. 
δολάρια ετησίως). Ο λιγνίτης είναι καύσιµο στρατηγικής σηµασίας για τη ∆ΕΗ, γιατί έχει χαµηλό 
κόστος εξόρυξης, σταθερή και άµεσα ελέγξιµη τιµή και παρέχει σταθερότητα και ασφάλεια στον 
ανεφοδιασµό καυσίµου. Συγχρόνως, προσφέρει χιλιάδες θέσεις εργασίας στην ελληνική περιφέρεια, 
ιδιαίτερα σε περιοχές που εµφανίζουν µεγάλα ποσοστά ανεργίας. Ο λιγνίτης έχει συντελέσει τα 
µέγιστα στην αύξηση του εθνικού προϊόντος. 

Τα συνολικά βεβαιωµένα γεωλογικά αποθέµατα λιγνίτη στη χώρα ανέρχονται σε περίπου 5 δις. 
τόνους. Τα κοιτάσµατα αυτά παρουσιάζουν αξιοσηµείωτη γεωγραφική εξάπλωση στον ελληνικό χώρο. 
Με τα σηµερινά τεχνικο-οικονοµικά δεδοµένα τα κοιτάσµατα που είναι κατάλληλα για ενεργειακή 
εκµετάλλευση, ανέρχονται σε περίπου 3,2 δις τόνους και ισοδυναµούν µε 450 εκ. τόνους πετρελαίου. 
Τα κυριότερα εκµεταλλεύσιµα κοιτάσµατα λιγνίτη βρίσκονται στις περιοχές Πτολεµαϊδας, Αµυνταίου και 
Φλώρινας µε υπολογισµένο απόθεµα 1,9 δις τόνους, στην περιοχή της ∆ράµας µε απόθεµα 900 εκ. 
τόνους και στην περιοχή Ελασσόνας µε 150 εκ. τόνους.  
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Χάρτης 2:  Αποθέµατα λιγνίτη και καταναλωθείσα ποσότητα 

 
Πηγή: ΥΜΑΘ, «Στρατηγικό Σχέδιο Βορείου Ελλάδας 2007-2013», Α΄ Φάση, 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Μέχρι σήµερα οι εξορυχθείσες ποσότητες λιγνίτη φτάνουν περίπου στο 29% των συνολικών 
αποθεµάτων. Εκτός από λιγνίτη η Ελλάδα διαθέτει και ένα µεγάλο κοίτασµα Τύρφης στην περιοχή των 
Φιλίππων (Ανατολική Μακεδονία). Τα εκµεταλλεύσιµα αποθέµατα στο κοίτασµα αυτό εκτιµώνται σε 4 
δις κυβικά µέτρα και ισοδυναµούν περίπου µε 125 εκατ. τόνους πετρελαίου. 

Γενικά η ποιότητα των ελληνικών λιγνιτών είναι χαµηλή. Η θερµογόνος δύναµη κυµαίνεται από 900 - 
1100 kcal/kg στις περιοχές Μεγαλόπολης, Αµυνταίου και ∆ράµας, από 1250 - 1350 kcal/kg στην 
περιοχή Πτολεµαϊδας και 1800 -2300 στις περιοχές Φλώρινας και Ελασσόνας. Σηµαντικό συγκριτικό 
πλεονέκτηµα των λιγνιτών της χώρας µας είναι η χαµηλή περιεκτικότητα σε καύσιµο θείο. 

Το µεγαλύτερο λιγνιτικό δυναµικό της χώρας είναι συγκεντρωµένο σε τρεις περιοχές - λεκάνες κατά 
µήκος του άξονα Φλώρινα - Αµύνταιο - Πτολεµαϊδα - Κοζάνη - Σέρβια. Σταδιακά στην περιοχή 
Πτολεµαϊδας - Αµυνταίου δηµιουργήθηκε ένα από τα µεγαλύτερα Λιγνιτικά Κέντρα στον κόσµο. Στο 
Λιγνιτικό Κέντρο Πτολεµαϊδας - Αµυνταίου λειτουργούν σήµερα τέσσερα λιγνιτωρυχεία: Το Ορυχείο 
Νοτίου Πεδίου, το Ορυχείο Καρδιάς, το Ορυχείο Κυρίου Πεδίου και το Ορυχείο Αµυνταίου 
(συµπεριλαµβανοµένου και του ορυχείου στη Φλώρινα). Επίσης στο Λιγνιτικό Κέντρο ανήκουν το 
Εργοστάσιο Λιγνιτοπλίνθων και ο ατµοηλεκτρικός σταθµός ΛΙΠΤΟΛ. Η παραγωγή λιγνίτη ανήλθε το 
2003 σε 54,58 εκ. τόνους.  

Τον Ιούνιο του 2003 ετέθη σε εµπορική λειτουργία ο Ατµοηλεκτρικός Σταθµός Μελίτης Αχλάδας στην 
περιοχή της Φλώρινας. Ο νέος αυτός Σταθµός έχει συνολική ισχύ 330MW και χρησιµοποιεί ως 
καύσιµο το λιγνίτη. Για την αξιοποίηση των κοιτασµάτων στις περιοχές ∆ράµας και Ελασσόνας 
βρίσκονται σε εξέλιξη τεχνικο-οικονοµικές µελέτες. Με βάση τα σηµερινά εθνικά και διεθνή ενεργειακά 
δεδοµένα και τα στοιχεία που αφορούν την ποσότητα και την ποιότητα του λιγνίτη των πιο πάνω 
κοιτασµάτων, προκύπτει ότι η εκµετάλλευσή των πιο πάνω κοιτασµάτων είναι οικονοµικά 
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συµφέρουσα.  Τα υπάρχοντα αποθέµατα επαρκούν για τη λειτουργία µέχρι πέντε µονάδων των 300 
MW στη ∆ράµα και µίας µονάδας 500 MW στην Ελασσόνα.  

Επίσης, από τα υδροηλεκτρικά έργα της ∆ΕΗ αρδεύονται οι αγροτικές εκτάσεις της Έδεσσας από τα 
φράγµατα του Άγρα και Εδεσσαίου (1954 και 1969 αντίστοιχα) και µεγάλο µέρος των πεδιάδων στους 
νοµούς ∆ράµας, Ξάνθης και Καβάλας από τα φράγµατα του Νέστου στο Θησαυρό (1998) και στην 
Πλατανόβρυση (1999). 

Πίνακας 7: Μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα στη χωρική ενότητα Μακεδονίας-Θράκης, εκµεταλλευόµενα από τη ∆ΕΗ 

Περιφέρεια Σταθµός Ισχύς (MW) Παραγωγική ικανότητα  
(εκατ. KWh/έτος) 

Θησαυρού 384 440 
Πλατανόβρυσης 116 240 Ανατ. Μακεδονία & Θράκη 
Τεµένους 19 60 
Άγρα 50 19 
Εδεσσαίου 19 16 
Ασωµάτων 108 126 
Σφηκιά 315 182 

Κεντρική Μακεδονία 

Ιλαρίωνα 120 413 
∆υτική Μακεδονία Πολυφύτου 375 386 

ΣΥΝΟΛΟ 1.506 1.882 

Πηγή: ΕΠΕΜ, 2007, «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013» 

Χάρτης 3:  Ατµοηλεκτρικοί και υδροηλεκτρικοί σταθµοί παραγωγής 

 
Πηγή: ΥΜΑΘ, «Στρατηγικό Σχέδιο Βορείου Ελλάδας 2007-2013», Α΄ Φάση, 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 

 

Την τελευταία δεκαετία παρουσιάστηκε σηµαντική δραστηριότητα σχετικά µε επενδύσεις 
ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ. Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2001/77/ΕΚ η Ελλάδα, µέχρι το 
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2010, θα πρέπει να αυξήσει τη συνεισφορά των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή στο 14% χωρίς τα 
µεγάλα υδροηλεκτρικά, και σε 20,1% συµπεριλαµβανοµένων των µεγάλων υδροηλεκτρικών. Με βάση 
τα πλέον επικαιροποιηµένα στοιχεία από το ∆ΕΣΜΗΕ, κατά το 2006 η συνεισφορά των αιολικών 
πάρκων, των µικρών υδροηλεκτρικών και των συστηµάτων βιοµάζας στο ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα 
της χώρας ανήλθε σε 1.511 GWh. Τα πλέον επικαιροποιηµένα στοιχεία για τις εγκαταστάσεις ΑΠΕ 
στις οποίες έχουν περιληφθεί και τα µεγάλα υδροηλεκτρικά έργα δίνονται ακολούθως. 

Πίνακας 8:  Εγκατεστηµένη ισχύς συστηµάτων ΑΠΕ (MW) 

Περιφέρεια Μεγάλα 
υδρ/κά Αιολικά Μικρά 

υδρ/κά 
Φωτο-

βολταϊκά Βιοµάζα Σύνολο 

Αν. Μακεδονία & Θράκη 500,0 162,2 1,0   663,2 
Αττική  2,6  0,2 20,7 23,3 
Βόρειο Αιγαίο  28,7    28,7 
∆υτική Ελλάδα 1.282,2 36,1 17,62   1335,92 
∆υτική Μακεδονία6 375,0  1,0   376,0 
Κεντρική Μακεδονία 492,0 17,0 23,9 0,15 2,5 535,55 
Ήπειρος 543,6  28,7   571,4 
Ιόνια Νησιά  10,2    10,2 
Θεσσαλία 130,0  4,94  0,35 135,29 
Κρήτη  104,5 0,6 0,8 0,17 106,27 
Νότιο Αιγαίο  20,1    20,1 
Πελοπόννησος 70,0 36,0 2,0   108,0 
Στερεά Ελλάδα  204,3 22,0   226,3 
Σύνολο 3.392,8 621,7 100,86 1,15* 23,72 4.140,23 

* Η ισχύς αυτή είναι η καταγεγραµµένη αλλά υπάρχουν πολλά φωτοβολταϊκά συστήµατα µη συνδεδεµένα µε το 
∆ίκτυο. Με βάση στοιχεία πωλήσεων εκτιµάται ότι η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς φωτοβολταϊκών συστηµάτων 
κατά τις αρχές του 2006 κυµαίνεται περί τα 4 MW. 

Πηγή: ΕΠΕΜ, 2007, «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013» 
(µε βάση στοιχεία από Υπουργείο Ανάπτυξης, 2005, «3η Εθνική Έκθεση για το επίπεδο διείσδυσης της 
ανανεώσιµης ενέργειας το έτος 2010 (Άρθρο 10 Οδηγίας 2001/77/ΕΚ)») 
 

Πέραν αυτών, υπάρχουν αυτή τη στιγµή επί πλέον άδειες εγκατάστασης για σταθµούς ΑΠΕ συνολικής 
ισχύος 590 MW από τα οποία 505 MW αφορούν αιολικά πάρκα, 62 MW µικρά υδροηλεκτρικά έργα και 
22 MW σταθµούς βιοµάζας. Πρόκειται για ώριµα έργα σε όλη την Ελλάδα, χωρίς προβλήµατα 
σύνδεσης µε τα δίκτυα και λυµένα τα ζητήµατα περιβαλλοντικής αδειοδότησης µε συνέπεια να 
εκτιµάται ότι θα έχουν υλοποιηθεί µέχρι το τέλος του 2007. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να 
υπογραµµισθεί ότι τα έργα αυτά µπορούν να συνδεθούν άµεσα χωρίς να απαιτούνται εκτεταµένα έργα 
ενίσχυσης του τοπικού δικτύου µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ο παρακάτω παρουσιάζει την ποσοστιαία συµµετοχή της κάθε Περιφέρειας και του συνόλου της 
χωρικής ενότητας Μακεδονίας-Θράκης στη συνολική εγκατεστηµένη ισχύ ΑΠΕ. 

                                                 
6 Η εγκατεστηµένη ισχύς µικρών υδροηλεκτρικών στη ∆. Μακεδονία προέρχεται από στοιχεία του ∆ΕΣΜΗΕ που 
δηµοσιεύθηκαν στο τέλος του 2006 και δεν έχουν συµπεριληφθεί στην έκθεση του ΥΠΑΝ. Τα σύνολα έχουν αναθεωρηθεί 
λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του ∆ΕΣΜΗΕ, οπότε δεν ταυτίζονται µε τα όσα αναφέρονται στην ετήσια έκθεση του 
ΥΠΑΝ. 
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Πίνακας 9:  Εγκατεστηµένη ισχύς ΑΠΕ ανά µορφή ΑΠΕ και ποσοστιαία συνεισφορά στο σύνολο της χώρας 

Περιφέρεια Μορφή ΑΠΕ Εγκατεστηµένη Ισχύς 
(MW) 

% στο σύνολο της 
χώρας 

Μεγάλα υδρ/κά 500,0 14,7 
Αιολικά 162,2 26,1 
Μικρά υδρ/κά 1,0 1 
Φωτο-βολταϊκά   
Βιοµάζα   

Αν. 
Μακεδονία & 
Θράκη 

Σύνολο 663,2 16,0 
Μεγάλα υδρ/κά 492,0 14,5 
Αιολικά 17,0 2,7 
Μικρά υδρ/κά 23,9 23,7 
Φωτο-βολταϊκά 0,15 13,0 
Βιοµάζα 2,5 10,5 

Κεντρική 
Μακεδονία 

Σύνολο 535,55 12,9 
Μεγάλα υδρ/κά 375,0  1
Αιολικά   
Μικρά υδρ/κά 1,0 1,0 
Φωτο-βολταϊκά   
Βιοµάζα   

∆υτική 
Μακεδονία 

Σύνολο 376,0 9,1 
Μεγάλα υδρ/κά 1.367,0 40,3 
Αιολικά 179,2 28,8 
Μικρά υδρ/κά 25,9 25,7 
Φωτο-βολταϊκά 0,15 13,0 
Βιοµάζα 2,5 10,5 

Μακεδονία -
Θράκη 

Σύνολο 1.574,7 38,0 

Πηγή: ΕΠΕΜ, 2007, «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013» 

Τέλος, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας7 έχουν ήδη λάβει άδεια παραγωγού 
ηλεκτρικής ενέργειας έργα ΑΠΕ συνολικής ισχύος 1.379,63 MW.  

Πίνακας 10: Αδειοδοτηµένες µονάδες ΑΠΕ σε Μακεδονία και Θράκη (ισχύς σε MW) 

Νοµοί / Περιφέρειες A.1.1.1. Μικρά 
υδρο/κα Βιοµάζα Αιολικά Υβριδικά 

ΑΠΕ Φωτοβολταϊκά 
Σύνολο 

ΑΠΕ (MW) 
Αν. Μακεδονία & 
Θράκη 

9,76  430,00 A.1.1.2.   439.76 

Κ. Μακεδονία 60,55 6,65 396,15 0,086 0,60 464.03 
∆. Μακεδονία 63,72 0,37 411,75   475.84 
Μακεδονία - Θράκη 134,02 7,02 1.237,90 0,086 0,60 1.379.63 

Πηγή: ΕΠΕΜ, 2007, «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013» 

 

                                                 
7 Στοιχεία Φεβρουαρίου 2007 
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1.2.1.7. Περιβάλλον 

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΕΠ Μακεδονίας – Θράκης περιλαµβάνει 
αναλυτική καταγραφή του φυσικού περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και των περιβαλλοντικών 
προβληµάτων της Μακεδονίας – Θράκης. Συνοπτικά, η υπάρχουσα κατάσταση της χωρικής ενότητας 
στον τοµέα του περιβάλλοντος έχει ως εξής: 

 

1.2.1.7.1. Γεωµορφολογία 

Οι περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης συνιστούν τα πιο βορεινά τµήµατα της Ελλάδας και 
χαρακτηρίζονται από ψηλά όρη που περιβάλουν εκτεταµένες πεδιάδες και αρκετούς ποταµούς που 
µερικοί πηγάζουν από τις γειτονικές χώρες. Κύριο χαρακτηριστικό της Μακεδονίας είναι ο 
συσσωρευµένος ορεινός όγκος στα δυτικά που απλώνει προς την ανατολή ένα µακρότατο βραχίονα 
µε αλλεπάλληλες οροσειρές που επιστέφουν από βορά σε όλη τη χώρα έως τη Θράκη κατά µήκος των 
βορείων συνόρων. Οι οροσειρές αυτές κόπτονται σε δύο οµάδες από τη βαθιά κοιλάδα του Αξιού (στο 
κέντρο της Μακεδονίας). Συνάµα σηµαντικοί ποταµοί - οι µεγαλύτεροι της Ελλάδας – και λίµνες 
παρέχουν το γενικό εκείνο µορφολογικό πλαίσιο που επιτρέπει τη διαίρεση του χώρου σε ακριβώς 
τρία χωριστά τµήµατα την ∆υτική Μακεδονία (εξαιρετικά ορεινή µε σηµαντικά οροπέδια), τη Κεντρική 
Μακεδονία (µε τις εκτεταµένες πεδιάδες) και την Ανατολική Μακεδονία (µε τα εύφορα λεκανοπέδια 
που περικλείονται σε λοφοσειρές). Το βόρειο όριο της Θράκης ταυτίζεται γεωµορφολογικά µε τον 
ορεινό όγκο της Ροδόπης ενώ οι παράκτιες εκτάσεις είναι πεδινές µε χαρακτηριστικά τα δελταϊκά 
συστήµατα του Νέστου και του Έβρου. Η Μακεδονία καλύπτει έκταση περίπου 42.400 km2 και η 
Θράκη 8.500 km2. 

 

1.2.1.7.2. Βιοποικιλότητα – Χλωρίδα και Πανίδα 

Η πληρότητα των διαθέσιµων πληροφοριών όσον αφορά τη συστηµατική και την βιογεωγραφία είναι 
ικανοποιητική όσον αφορά τα περισσότερα είδη σπονδυλωτών και λίγες οµάδες ασπονδύλων, ενώ ο 
αριθµός των χλωριδικών τάξεων συνεχώς αυξάνει λόγω αναγνώρισης νέων ειδών. Εν τούτοις, τα 
πληθυσµιακά δεδοµένα και η ακριβής γεωγραφική κατανοµή για τα περισσότερα από αυτά είναι 
άγνωστη µε αποτέλεσµα να καθίσταται ιδιαίτερα αβέβαιη τόσο η εκτίµηση του αριθµού ειδών σε µικρή 
χωρική κλίµακα όσο και αυτές καθαυτές οι ανθρωπογενείς απειλές. Σε επίπεδο Μακεδονίας - Θράκης 
η διαθέσιµη πληροφορία όσον αφορά τη βιοποικιλότητα εντοπίζεται κυρίως στα εξής: 

• Αριθµός προστατευόµενων ειδών ορνιθοπανίδας βάσει της 79/409 ΕΕ που αναπαράγονται 
και διαχειµάζουν στα µεγάλα υγροτοπικά συστήµατα της περιοχής (κυρίως για τους 
υγροτόπους NATURA 2000) 

• Αριθµός ειδών χλωρίδας (κατά προσέγγιση και µε σηµαντική αβεβαιότητα σε αρκετές 
περιπτώσεις) για τα µεγαλύτερα βουνά της περιοχής 

• Αριθµός οικοτόπων της Οδηγίας 92/43 ΕΕ (µόνο για τις περιοχές NATURA 2000) 

Για την προστασία της βιοποικιλότητας στη χωρική ενότητα Μακεδονίας – Θράκης έχουν προταθεί 
ενενήντα µία (91) περιοχές για ένταξη στο δίκτυο “Φύση 2000” (Τόποι Κοινοτικής Σηµασίας) 
καλύπτοντας έκταση 1.000.000 περίπου εκταρίων, δηλαδή το 20% περίπου της έκτασης της χωρικής 
ενότητας. Σε αυτές περιλαµβάνονται εθνικοί δρυµοί (π.χ. Όλυµπος), αισθητικά δάση, διατηρητέα 
µνηµεία της φύσης, εκτροφεία θηραµάτων καθώς και διεθνώς χαρακτηρισµένες περιοχές σύµφωνα µε 
τις συµβάσεις RAMSAR κλπ. Ειδικά σε επίπεδο βλάστησης και δασικής βιοποικιλότητας, ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εκτεταµένες δασικές εκτάσεις της Μακεδονίας και της Θράκης: συνολικά 
οι δασικές εκτάσεις καταλαµβάνουν από 52 έως 82% της έκτασης της κάθε Περιφέρειας. 
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1.2.1.7.3. Υδατικοί πόροι 

 

Ποιότητα εσωτερικών υδάτων 

Οι τρεις Περιφέρειες της χωρικής ενότητας Μακεδονίας – Θράκης χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερο 
πλούτο εσωτερικών υδάτων, είτε είναι λίµνες, είτε ποτάµια. Από την ανάλυση της υφιστάµενης 
κατάστασης των υδατικών πόρων προέκυψαν τα ακόλουθα βασικά συµπεράσµατα: 

• Σε γενικές γραµµές η ποιότητα των υδάτινων σωµάτων της Μακεδονίας και της Θράκης όσον 
αφορά τον ευτροφισµό είναι ικανοποιητική ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις (Λίµνη Καστοριάς, 
Νέστος, Βεγορίτιδα) υπάρχουν ενδείξεις βελτίωσης. Αυξηµένες είναι οι τιµές της 
συγκέντρωσης του ολικού φωσφόρου στην ∆οϊράνη και στην Κερκίνη – Στρυµόνα σε σχέση µε 
τις τιµές προ του 1995. 

• Αυξητική τάση παρουσιάζουν οι συγκεντρώσεις των νιτρικών στον Αξιό οι οποίες κινούνται 
ωστόσο κοντά στον µέσο όρο για τα Ευρωπαϊκά ποτάµια (~7-8 mg/l) (περίοδος 1992 – 2002). 
Σχετικά υψηλά είναι οι τιµές των νιτρικών και στον Έβρο, αν και σε χαµηλότερα επίπεδα από 
αυτά που αναφέρονται παλαιότερα. 

• Η Λίµνη Κορώνεια εµφανίζει σηµαντική ανοξία και εξαιρετικά υψηλές τιµές αγωγιµότητας, 
ασυνήθιστες για τις Ελληνικές λίµνες 

 

Κατά κεφαλή κατανάλωση νερού 

Στο υδατικό διαµέρισµα της Κεντρικής Μακεδονίας (το οποίο περιλαµβάνει το 75,1% της έκτασης της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) έχει εκτιµηθεί ότι οι υδατικοί πόροι επαρκούν για να καλύψουν τις 
ανάγκες σε ετήσια βάση, εφόσον σε αυτούς περιλαµβάνονται και τα νερά που εισέρχονται στη χώρα 
από τον πόταµο Αξιό. Ωστόσο στο διαµέρισµα υπάρχει µεγάλη αβεβαιότητα στην εκτίµηση των 
υδρολογικών ισοζυγίων δεδοµένου ότι (α) το µεγαλύτερο ποσό επιφανειακών υδάτων έρχεται από την 
Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας και εξαρτάται από τη διαχειριστική πολιτική της 
χώρας αυτής, (β) µεγάλες ποσότητες νερού µεταφέρονται για άρδευση από τον Αξιό και Αλιάκµονα και 
τελικά αποστραγγίζονται στη λεκάνη του Λουδία και (γ) η διαχείριση των υδατικών πόρων του 
διαµερίσµατος είναι αρκετά πολύπλοκη και επιτρέπει µόνο την κατά προσέγγιση εκτίµηση των 
υδρολογικών συνιστωσών.  

Στην ∆υτική Μακεδονία, ο Νοµός Γρεβενών θεωρείται από τους προβληµατικούς σε ό,τι αφορά τα 
υπόγεια νερά, παρά το γεγονός ότι παρουσιάζεται πλούσιος σε επιφανειακά. Το υδάτινο δυναµικό του 
Νοµού Καστοριάς είναι αξιόλογο, τόσο από πλευράς επιφανειακών όσο και από πλευράς υπογείων 
υδάτων. Ο Νοµός Φλώρινας είναι ο πλέον “υδροφόρος” νοµός της περιοχής, µε 6 συνολικά λίµνες 
(Βεγορίτιδα, Χειµαδίτιδα, Ζάζαρη, λίµνη Πετρών και τα ελληνικά τµήµατα της Μικρής και Μεγάλης 
Πρέσπας) και πλούσια υπόγεια υδροφορία, εκτός του νότιου τµήµατος (περιοχή Βεγορίτιδας) όπου η 
υπεράντληση δηµιουργεί κινδύνους για την ύπαρξη ακόµα και της ίδιας της λίµνης. Στη λεκάνη 
Πτολεµαΐδας – Κοζάνης, στο βαθµό που η ανάπτυξη του µετώπου εξόρυξης προχωράει, η 
εκµετάλλευση των υπογείων υδάτων στη περιοχή γίνεται όλο και πιο προβληµατική καθώς ήδη γίνεται 
υπεράντληση υπόγειων νερών επιπροσθέτως για αρδευτικές γεωτρήσεις αλλά και για ανάγκες 
ύδρευσης ΟΤΑ. 

Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είναι γενικά πλεονασµατικές σε νερό. Αυτό αναµένεται να ισχύει και 
στο µέλλον µε την προϋπόθεση της περαιτέρω αξιοποίησης ή µεταφοράς νερού από τα φράγµατα του 
Νέστου στο ανατολικό τµήµα του διαµερίσµατος. Ο κύριος επιφανειακός υδατικός πόρος του 
διαµερίσµατος είναι ο ποταµός Στρυµόνας µε τον παραπόταµό του Αγγίτη. Η εξάρτηση του 
διαµερίσµατος από τα διακρατικά νερά του Στρυµόνα δεν αναµένεται να δηµιουργήσει σοβαρά 
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προβλήµατα διαθεσιµότητας υδατικών πόρων στο µέλλον, εφόσον δεν πραγµατοποιηθούν µεγάλα 
έργα εκτροπής του ποταµού στη Βουλγαρία. 

 

1.2.1.7.4. Θαλάσσιο περιβάλλον 

Το θαλάσσιο περιβάλλον της χωρικής ενότητας Μακεδονίας – Θράκης χαρακτηρίζεται από το 
θαλάσσιο µέτωπο που ξεκινά από το δέλτα του Έβρου, περνά από το Άγιο Όρος, τους κλειστούς 
κόλπους της χερσονήσου της Χαλκιδικής και καταλήγει στον Θερµαϊκό κόλπο και τις ακτές της Πιερίας. 
Κάθε περιοχή παρουσιάζει πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά, κυρίως λόγω της µορφολογίας (ανοιχτή 
θάλασσα σε αντιδιαστολή µε κλειστούς κόλπους) και των υφιστάµενων χρήσεων – εγκαταστάσεων σε 
κάθε περιοχή, οι οποίες είναι πολλές φορές ασύµβατες µεταξύ τους (π.χ. αλιεία και υδατοκαλλιέργειες 
καθώς και τουριστικές δραστηριότητες συνυπάρχουν κατά µήκος της ακτογραµµής). 

Το Βόρειο Αιγαίο διαθέτει τεράστια ποικιλία µορφών και ειδών ζωής και αποτελεί ένα απαράµιλλο 
βιολογικό εργαστήρι. Συγκεντρώνει στο βυθό και στα νερά του περισσότερα από 5.000 διαφορετικά 
είδη ζώων και 1000 περίπου είδη φυτών. Από την άλλη µεριά, ο Θερµαϊκός κόλπος είναι από τις 
πλέον βεβαρυµµένες θαλάσσιες περιοχές καθώς είναι ο αποδέκτης αστικών και βιοµηχανικών 
λυµάτων της Θεσσαλονίκης αλλά και αποβλήτων από τις αγροτικές δραστηριότητες της ευρύτερης 
ζώνης του Αξιού Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι η θαλάσσια µάζα του όρµου και του κόλπου της 
Θεσσαλονίκης παρουσιάζει 5,7 φορές µεγαλύτερες συγκεντρώσεις φωσφορικών και 1,7 φορές 
µεγαλύτερες συγκεντρώσεις νιτρικών από µια ολιγοτροφική περιοχή. Ο ευτροφικός χαρακτήρας του 
Θερµαϊκού υποδεικνύεται από τις τιµές χλωροφύλλης, οι οποίες ωστόσο εµφανίζουν τάσεις µείωσης 
τα τελευταία χρόνια. 

 

1.2.1.7.5. Στερεά απόβλητα 

 

Περιφερειακό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων 

 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 

Το Περιφερειακό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α) Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης αποτελεί εξειδίκευση στο χώρο της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης των 
γενικών κατευθύνσεων που περιλαµβάνονται στον Εθνικό Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (ΕΣ∆Α). 

Οι στόχοι που θέτει και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησής τους αποβλέπουν στη διαµόρφωση 
οργανωµένων Εγκαταστάσεων ∆ιαχείρισης Αποβλήτων, οι οποίες θα καλύπτουν το σύνολο της 
Περιφέρειας. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης αποτελεί στην ολότητα της µια 
∆ιαχειριστική Ενότητα (∆.Ε.) η οποία εξυπηρετείται από ένα Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων 
(Χ.Υ.Τ.Υ.) ο οποίος: 

• Εξασφαλίζει την ασφαλή τελική διάθεση των αποβλήτων και υπολειµµάτων της επεξεργασίας 
των απορριµµάτων για το σύνολο του πληθυσµού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – 
Θράκης 

• Σε συνδυασµό µε τα έργα επεξεργασίας των απορριµµάτων διαµορφώνει τις προϋποθέσεις 
για την παύση λειτουργίας και την αποκατάσταση όλων των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης 
απορριµµάτων (Χ.Α.∆.Α.) που υπάρχουν στην Περιφέρεια 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 

 27

• Αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι κάθε οργανωµένης εγκατάστασης, ανεξάρτητα από την 
τεχνολογία επεξεργασίας 

Για λόγους που συνδέονται µε την ασφάλεια και την προστασία της δηµόσιας υγείας σε περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης προβλέπεται να είναι έτοιµοι να δεχτούν απορρίµµατα από ένας χώρος σε κάθε 
νοµό. Στα Νησιά Σαµοθράκη & Θάσο προβλέπεται να εξετασθεί η λύση κατασκευής Χ.Υ.Τ.Α. 
παράλληλα µε τον Σταθµό Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων, αφού µε αυτόν τον τρόπο θα 
αποφευχθούν προβλήµατα µεταφοράς των απορριµµάτων, ιδιαίτερα κατά τους χειµερινούς µήνες που 
οι θαλάσσιες συγκοινωνίες αντιµετωπίζουν προβλήµατα. 

Η επεξεργασία των Στερεών Αποβλήτων πριν την τελική διάθεσή τους είναι δράση ουσιαστικής 
προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιµης διαχείρισης. 

 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Ο Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α) Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας εγκρίθηκε µε την µε Α.Π. 639/22.12.2005 (Ορθή Επανάληψη 29.3.2006) Απόφαση  και 
αποτελεί την εξειδίκευση στο χώρο της Κεντρικής Μακεδονίας των γενικών κατευθύνσεων που 
περιλαµβάνονται στον Εθνικό Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ∆Α) και περιγράφονται 
στο Παράρτηµα ΙΙ του άρθρου 17 της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β). 

Ο εγκεκριµένος Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α) Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας θέτει ως στρατηγική προτεραιότητα την ολοκλήρωση των βασικών έργων 
υποδοµής τα οποία θα εξασφαλίσουν την ασφαλή διάθεση των αποβλήτων για το 100% του 
πληθυσµού και θα αποτελέσουν την προϋπόθεση για το «κλείσιµο» όλων των ανεξέλεγκτων χώρων 
διάθεσης που υπάρχουν και λειτουργούν στην Περιφέρεια.  

Με ορίζοντα υλοποίησης το 2010 περιλαµβάνει την κατασκευή 15 Χώρων Υγειονοµικής Ταφής 
Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ), 19 Σταθµών Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ), 9 Κέντρων ∆ιαλογής 
Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ) και 4 Μονάδων Μηχανικής – Βιολογικής Επεξεργασίας και 
Παραγωγής Ενέργειας (ή άλλης δόκιµης τεχνολογίας ή συνδυασµός τεχνολογιών), ενώ µέχρι το 2020 
προβλέπεται η κατασκευή 2 επιπλέον µονάδων Μηχανικής – Βιολογικής Επεξεργασίας και 
Παραγωγής Ενέργειας (ή άλλης δόκιµης τεχνολογίας ή συνδυασµός τεχνολογιών). Επίσης, σε 
συνάρτηση µε την κατασκευή και έναρξη λειτουργίας των ΧΥΤΑ, προβλέπεται η οριστική παύση 
λειτουργίας και αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων (ΧΑ∆Α).  

Παράλληλα µε ευθύνη των Φορέων ∆ιαχείρισης κάθε ∆ιαχειριστικής Ενότητας θα προωθηθούν οι 
απαιτούµενες δράσεις  για τον εκσυγχρονισµό του υφιστάµενου συστήµατος συλλογής και µεταφοράς, 
η εφαρµογή του συστήµατος διαλογής στην πηγή, η ανακύκλωση καθώς και η πλήρης ενεργοποίηση 
των Συστηµάτων Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΣΕ∆Α) για τις λοιπές κατηγορίες Στερεών 
Αποβλήτων πλην των αστικών, µε στόχο την µετεξέλιξη των ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ µε παράλληλη 
επιµήκυνση του χρόνου ζωής τους.  

 

Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας 

Από τον Ιούλιο του 2005 στη ∆υτική Μακεδονία ξεκίνησε η λειτουργία του πρώτου στην Ελλάδα 
Ολοκληρωµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων (Ο.Σ.∆.Α.) σε επίπεδο Περιφέρειας, έργο 
που ξεκίνησε να σχεδιάζεται από το Β΄ ΚΠΣ µε την «αξιοποίηση τµήµατος των αδρανών πεδίων 
εξόρυξης ως χώρου υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων και την υλοποίηση Περιφερειακού Συστήµατος 
συλλογής µεταφόρτωσης και µεταφοράς» να είναι οι βασικοί άξονες που έχουν τεθεί για τη λειτουργία 
του.  

Στα πλαίσια εφαρµογής του ΟΣ∆Α ∆υτικής Μακεδονίας  προβλέπεται: 
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• Μηχανική Αποκοµιδή 
• Αναδιοργάνωση των συστηµάτων συλλογής και προµήθεια εξοπλισµού 
• Μεταφόρτωση 
• Κατασκευή των πάγιων υποδοµών (9 Σταθµοί Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων) και προµήθειες 

εξοπλισµού 
• Ανάκτηση και Ανακύκλωση 
• Οργάνωση των τοπικών συστηµάτων, προµήθεια εξοπλισµού και  κατασκευή υποδοµών. 
• Μηχανική επεξεργασία και Αξιοποίηση 
• Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας και Αξιοποίησης των µεικτών απορριµµάτων. 
• Υγειονοµική Ταφή.  
• Κατασκευή του περιφερειακού ΧΥΤΑ (Κοζάνη) και έργα αποκατάστασης και εξυγίανσης 

ΧΑ∆Α. 
• ∆ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων 
• Σχεδιασµός και εφαρµογή των συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης 

Το ΟΣ∆Α της ∆υτικής Μακεδονίας στην παρούσα φάση της λειτουργίας του αποτελείται από τον 
Περιφερειακό ΧΥΤΑ που σήµερα διαχειρίζεται περίπου 100.000 ΤΝ απορριµµάτων/έτος 
(χωρητικότητας 1.300.000 m3, αποτελούµενο από δύο κύτταρα, ένα εν λειτουργία και ένα υπό 
κατασκευή) και το ∆ίκτυο Τοπικών Μονάδων ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων (ΤΜ∆Α) εντός του οποίου 
έχουν ήδη κατασκευαστεί οι υποδοµές Μεταφόρτωσης (9 Σταθµοί Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων, 
επτά εν λειτουργία και 2 σε διαδικασία ολοκλήρωσης κατασκευής). Υπεύθυνος φορέας υλοποίησης και 
λειτουργίας του ΟΣ∆Α είναι η διαδηµοτική εταιρεία «∆ιαχείριση Απορριµµάτων ∆υτικής Μακεδονίας» 
(∆ΙΑ∆ΥΜΑ Α.Ε.). 

Η οργανωτική διάρθρωση του ΟΣ∆Α ∆υτικής Μακεδονίας παρουσιάζεται σε σχήµα στη συνέχεια.  

Χάρτης 4: Οργανωτική διάρθρωση ΟΣ∆Α ∆υτικής Μακεδονίας 

 
 

Πηγή: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΠΕΠ ∆. 
Μακεδονίας 2007-2013 
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Παράλληλα απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων του σχεδιασµού για τη ∆υτική 
Μακεδονία αποτελεί η σταδιακή υλοποίηση ενός ενιαίου Ολοκληρωµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης, 
προκειµένου να καταστεί λειτουργικά και οικονοµικά βιώσιµη η εφαρµογή µεθόδων Μηχανικής 
Επεξεργασίας & Αξιοποίησης των απορριµµάτων. Η επιλογή αυτή καταρχήν προϋποθέτει τη 
συγκέντρωση του συνόλου των απορριµµάτων σε µία κεντροβαρική θέση, στην οποία χωροθετήθηκαν 
οι Κεντρικές Εγκαταστάσεις Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης του Συστήµατος (Μονάδα Μηχανικής 
Επεξεργασίας & Αξιοποίησης και Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων). Οι ανάγκες σε τοπικό 
επίπεδο καλύπτονται από τις Τοπικές Μονάδες ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων (ΤΜ∆Α), ένα δίκτυο εννέα 
εγκαταστάσεων (οι οκτώ σε λειτουργία σήµερα) όπου χωροθετούνται οι υποδοµές Μεταφόρτωσης και 
Ανακύκλωσης. Μέσω των ΤΜ∆Α το σύνολο των απορριµµάτων µεταφέρεται στις Κεντρικές 
Εγκαταστάσεις Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης.  

Το σύστηµα συµπληρώνεται µε την οργάνωση των τοπικών συστηµάτων συλλογής µεικτών και 
ανακυκλώσιµων υλικών στα πλαίσια διαδηµοτικών συνεργασιών. Σήµερα εκτός της µεταφόρτωσης και 
της υγειονοµικής ταφής του συνόλου των αστικών απορριµµάτων των 61 ΟΤΑ της Περιφέρειας, 
πραγµατοποιείται σε τρεις πόλεις (Κοζάνη, Πτολεµαΐδα, Φλώρινα) συστηµατική ανακύκλωση χαρτιού. 
Η υλοποίηση  του Περιφερειακού Κέντρου Ανακύκλωσης και Μονάδας µηχανικής επεξεργασίας και 
αξιοποίησης, που βρίσκεται σε πορεία  αδειοδότησης, αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για τη ∆υτική 
Μακεδονία. Αντίστοιχα η ολοκλήρωση του ΟΣ∆Α σχετίζεται µε µελλοντικά έργα που αφορούν κυρίως 
τις εγκαταστάσεις ανάκτησης και ανακύκλωσης τοπικού (Τοπικά Κέντρα Ανακύκλωσης) και 
περιφερειακού (Μονάδα Μηχανικής Επεξεργασίας / Αξιοποίησης & Περιφερειακό Κέντρο 
Ανακύκλωσης) χαρακτήρα. 

 

∆ιαχείριση ρυπασµένων εδαφών 

Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία, από το σύνολο των 1.044 ΧΑ∆Α της περιοχής µελέτης ο αριθµός 
των ΧΑ∆Α προς άµεση αποκατάσταση ανέρχεται σε 848. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι το 81,2% 
των ΧΑ∆Α της περιοχής έχει ήδη αποκατασταθεί ή είναι σε φάση άµεσης αποκατάστασης. Από τους 
υπόλοιπους ΧΑ∆Α, οι 74 θα µπουν σε τροχιά αποκατάστασης µέχρι το τέλος του 2008, ενώ οι 
υπόλοιποι 122 εντάσσονται στο πρόγραµµα του ΥΠΕΧΩ∆Ε «1 ΧΑ∆Α ανά ΟΤΑ» και θα παραµείνουν 
ενεργοί µέχρι την ολοκλήρωση των προβλεπόµενων έργων διαχείρισης απορριµµάτων. Με την 
ολοκλήρωση του δικτύου ασφαλούς διάθεσης των απορριµµάτων (ΧΥΤΑ & ΣΜΑ) θα παύσει και η 
λειτουργία των εναποµείναντων ΧΑ∆Α. 

 

Κατά κεφαλή παραγωγή αστικών αποβλήτων 

Η κατά κεφαλή παραγωγή αστικών αποβλήτων (ΑΣΑ) σε ετήσια βάση στην Περιφέρεια της Κεντρικής 
Μακεδονίας αντιστοιχεί σε 448 kg/κάτοικο/έτος και αποτελεί τιµή ελαφρώς υψηλότερη από την 
αντίστοιχη εθνική αλλά αρκετά χαµηλότερη από τον µέσο όρο της ΕΕ. Ωστόσο η αντίστοιχη τιµή στις 
άλλες δύο εξεταζόµενες Περιφέρειες είναι πολύ κάτω του εθνικού ορίου και πολύ χαµηλότερη (σχεδόν 
100 µονάδες) από τον αντίστοιχο µέσο όρο της ΕΕ. Εντούτοις, ο στόχος αναφορικά µε την κατά 
κεφαλή παραγωγή ΑΣΑ που είχε τεθεί κατά το 5ο Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον ήταν τα 300 
kg/κάτοικο/έτος και δεν επιτεύχθηκε από καµία ευρωπαϊκή χώρα. Συνέπεια αυτής της αποτυχίας ήταν 
να µην τεθεί αντίστοιχος στόχος κατά τη διαµόρφωση του 6ου Προγράµµατος ∆ράσης για το 
Περιβάλλον. 

Η µείωση της παραγόµενης ποσότητας απορριµµάτων πρέπει κατά συνέπεια να αποτελεί σταθερό 
µακροπρόθεσµο στόχο για τις υπό εξέταση Περιφέρειες. Η επιδίωξη αυτή µεταφράζεται κατ’ αρχήν ως 
συγκράτηση της κατά κεφαλήν παραγόµενης ποσότητας στα σηµερινά επίπεδα, ενώ η περαιτέρω 
µείωση µπορεί να επιτευχθεί µε προώθηση εκστρατειών ενηµέρωσης του κοινού, εφαρµογής 
συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και βέλτιστων διαθέσιµων πρακτικών. 
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∆ιαχείριση βιοαποδοµήσιµων αστικών αποβλήτων 

Η σηµερινή κατάσταση για το σύνολο της περιοχής µελέτης είναι άκρως αποθαρρυντική δεδοµένου ότι 
το σύνολο των βιοαποδοµήσιµων ΑΣΑ οδηγούνται σε τελική διάθεση, εξαιτίας της ανυπαρξίας 
σχετικών µονάδων επεξεργασίας στα διοικητικά όρια του συνόλου των Περιφερειών. Εντούτοις, οι 
πρακτικές διαχείρισης των βιοαποδοµήσιµων ΑΣΑ δεν παρουσιάζουν µεγάλη απόκλιση από την 
κατάσταση σε επίπεδο χώρας, λόγω του σηµαντικού ελλείµµατος σε ότι αφορά τις υποδοµές 
επεξεργασίας. 

Η αναγκαιότητα υλοποίησης έργων που σχετίζονται µε την επεξεργασία και αξιοποίηση των 
απορριµµάτων είναι µεγάλη και προκύπτει τόσο από τους στόχους που τίθενται για την επεξεργασία 
του βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος των απορριµµάτων βάσει της ΚΥΑ Η.Π. 29407/3508 και τη 
συµµετοχή των Περιφερειών σε αυτούς, όσο και από τις απαιτήσεις της ΚΥΑ Η.Π. 29407/3508 που 
εναρµονίζει την Οδηγία 1999/31/EC (Landfill Directive), σύµφωνα µε την οποία θα πρέπει µέχρι το 
2009 όλοι οι ΧΥΤΑ να δέχονται µόνο επεξεργασµένα στερεά απόβλητα. Σε αυτή λοιπόν την 
κατεύθυνση κινούνται και οι τρεις εξεταζόµενες περιφέρειες, προγραµµατίζοντας – αφήνοντας να 
ωριµάσουν έργα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων. Χαρακτηριστικά αναφέρονται τα προς 
δροµολόγηση – υλοποίηση έργα επεξεργασίας ΑΣΑ στο Ν. Ηµαθίας (υπό δηµοπράτηση), στην 1η ∆Ε–
Β∆ ΠΣΘ στο Ν. Θεσσαλονίκης, στο Ν. Ξάνθης και στο Ν. Κοζάνης. 

 

Ανακύκλωση Υλικών Συσκευασίας (ΥΣ) 

Η ΕΕ είχε θέσει ως στόχο για το 2001 την ανακύκλωση του 25% των υλικών συσκευασίας, κάτι που 
έχει επιτευχθεί από όλα τα κράτη-µέλη, συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας. Το ποσοστό 
ανακύκλωσης των υλικών συσκευασίας σε επίπεδο χώρας άγγιξε το 33%, ενώ ο νέος στόχος που έχει 
θέσει η ΕΕ για το 2008 είναι 55% για όλα τα κράτη–µέλη. 

Από τον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται ότι το ποσοστό των ΥΣ που ανακυκλώνονται στην περιοχή 
µελέτης είναι αρκετά µικρότερο από την αντίστοιχη εθνική τιµή. Οι εξεταζόµενες Περιφέρειες 
υπολείπονται του στόχου της ΕΕ για το 2001 από 2% έως 16,4%. Η µεγάλη αυτή διαφορά αποδίδεται 
στην χωρική ανοµοιογένεια των προγραµµάτων ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας. 

Με βάση τους ποσοτικούς στόχους για τα υλικά συσκευασίας που πρέπει να επιτευχθούν µέχρι 31 
∆εκεµβρίου του 2005, βάση του Ν.2939 (ανακύκλωση 25-45% κ.β. των απορριµµάτων συσκευασίας) 
το σύνολο της περιοχής εξέτασης υπολείπεται αυτού. Προκειµένου όµως να επιτευχθούν οι στόχοι της 
νοµοθεσίας (βραχυπρόθεσµοι & µεσοπρόθεσµοι) που σχετίζονται µε την ανακύκλωση υλικών 
συσκευασίας πρέπει στο σύνολο τους και οι τρεις περιφέρειες να εγκαταστήσουν Κέντρα ∆ιαλογής 
Ανακυκλώσιµων Υλικών – Κ∆ΑΥ και να εφαρµόσουν προγράµµατα ∆ιαλογής στην Πηγή (∆σΠ). 
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Πίνακας 11:  Υφιστάµενη κατάσταση διαχείρισης των στερεών αποβλήτων σε Μακεδονία και Θράκη 

Α/Α Παράµετρος Κεντρική 
Μακεδονία 

∆υτική 
Μακεδονία 

Ανατολική 
Μακεδονία - 

Θράκη 
Τιµή σε εθνικό / 

ευρωπαϊκό επίπεδο 

1 
∆ιαχείριση ρυπασµένων 
εδαφών 
(Αριθµός ΧΑ∆Α) 

4338 2079 20810 2626 
(εθνική τιµή) 

2 
Παραγωγή αστικών 
αποβλήτων  
(kg/κάτοικο/έτος) 

448 387,511 357,912 

43013 
(εθνική τιµή) 

48014 
(Μ.Ο. της ΕΕ) 

3 

∆ιαχείριση βιοαποδοµήσιµων 
ΑΣΑ 
(% των βιοαποδοµήσιµων ΑΣΑ 
που οδηγούνται σε τελική 
διάθεση) 

100 10015 10016 91 
(εθνική τιµή)17 

4 
Ανακύκλωση Υλικών 
Συσκευασίας (ΥΣ) 
(% των ΥΣ που ανακυκλώνονται) 

23 
(τιµή για το 

2001) 
8,618 2219 

33 - (εθνική τιµή 2001)20 

25 -Στόχος 200121 

55 -Στόχος 200822 

 

1.2.1.7.6. Υγρά απόβλητα 

Το νοµοθετικό πλαίσιο, που προσδιορίζει την ανάγκη κατασκευής νέων µονάδων επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων (ΜΕΥΑ), καθώς και τις βασικές αρχές διαχείρισης αστικών λυµάτων στην Ελλάδα, 
αποτελείται ουσιαστικά από την Κοινοτική Οδηγία 91/271/ΕΟΚ όπως συµπληρώθηκε από την Οδηγία 
98/15/EC και την ΚΥΑ 5673/400/97, µε την οποία εναρµονίζεται προς την οδηγία αυτή η ελληνική 
νοµοθεσία. 

Στην Κεντρική Μακεδονία, αρκετοί µικροί οικισµοί εξυπηρετούνται από µονάδες επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη απαίτηση από τη νοµοθεσία (βάσει των µόνιµων κατοίκων 
και του αποδέκτη των λυµάτων). Το φαινόµενο αυτό παρατηρείται κυρίως στις τουριστικές περιοχές, 
όπως η Χαλκιδική, µε σκοπό την αντιµετώπιση των δυνητικών επιπτώσεων της ιδιαίτερα αυξηµένης 
τουριστικής κίνησης κατά τη διάρκεια των θερινών µηνών. Προς την επίτευξη του στόχου αυτού, 
σκόπιµο είναι να λαµβάνονται υπόψη οι πολλές διαθέσιµες τεχνολογίες µικρών συστηµάτων 
βιολογικής επεξεργασίας ή ακόµα και οι περιπτώσεις συνεπεξεργασίας λυµάτων σε µεγαλύτερες 
µονάδες, όπου αυτό είναι εφικτό (παράγοντες µορφολογίας, κόστους και λειτουργικότητας). Οι 
απαιτήσεις της νοµοθεσίας εκπληρώνονται σε αρκετά µεγάλο ποσοστό, όσο αυξάνεται ο πληθυσµός 
των εξεταζόµενων οικισµών (όπως στις περιπτώσεις οικισµών µε πληθυσµό µεγαλύτερο των 10.000 
κατοίκων). 

                                                 
8 ΣΜΠΕ ΕΠ 2007-2013 Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (2006) 
9 ΣΜΠΕ ΕΠ 2007-2013 Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας (2006) 
10 ΣΜΠΕ ΕΠ 2007-2013 Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (2007) 
11 ΣΜΠΕ ΕΠ 2007-2013 Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας (2006) 
12 Περιφερειακό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 
13 ΕΕΑ (2005) 
14 ΕΚΠΑΑ 2003 
15 ΣΜΠΕ ΕΠ 2007-2013 Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας (2006) 
16 ΣΜΠΕ ΕΠ 2007-2013 Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (2007) 
17 Υπουργείο Οικονοµίας & Οικονοµικών (2006) 
18 ΣΜΠΕ ΕΠ 2007-2013 Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας (2006) 
19 ΣΜΠΕ ΕΠ 2007-2013 Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (2007) 
20 ΥΠΕΧΩ∆Ε: www.minenv.gr/anakyklosi 
21 ΕΕΑ (2005) 
22 ΕΕΑ (2005) 
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Σηµαντικές υπερτοπικού χαρακτήρα εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισµών (ΒΙΟΚΑ) έχουν 
κατασκευασθεί και λειτουργούν σε πέντε αστικά κέντρα της ∆υτικής Μακεδονίας, ενώ άλλο ένα 
βρίσκεται στη φάση της κατασκευής. Ανεξάρτητα από το αν εξυπηρετούν έναν ή περισσότερους 
οικισµούς, οι ΒΙΟΚΑ. έχουν υπερτοπικό χαρακτήρα από την άποψη της προστασίας των αποδεκτών 
των λυµάτων. Ειδικότερα, ο ΒΙΟΚΑ. της Καστοριάς, που ήδη λειτουργεί, αναµένεται να άρει τις 
συνθήκες ρύπανσης της Ορεστίδος, γεγονός που αφορά τουλάχιστον όλες τις παραλίµνιες κοινότητες. 
Αντίστοιχα, οι ΒΙΟΚΑ Πτολεµαΐδας και Κοζάνης που επίσης λειτουργούν, αναµένεται να ανακουφίσουν 
σηµαντικά τη Βεγορίτιδα, τουλάχιστον σε σχέση µε το αστικής προέλευσης ρυπαντικό φορτίο. Με τους 
ΒΙΟΚΑ. Φλώρινας και Γρεβενών, εν λειτουργία, ολοκληρώνεται το βασικό σύστηµα που αφορά τις 
µεγάλες οικιστικές συγκεντρώσεις. Η λίµνη της Καστοριάς, µετά την εγκατάσταση και τη λειτουργία του 
ΒΙΟΚΑ έχει σταδιακά αποκατασταθεί, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα ρυπαντικά φορτία αστικής και 
βιοµηχανικής προέλευσης. Όλες οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων (ΕΕΛ) έχουν σχεδιασθεί 
ώστε να αποµακρύνουν αποτελεσµατικά το φορτίο του οργανικού άνθρακα και του αζώτου, ενώ ειδικά 
στις ΕΕΛ της Πτολεµαΐδας και της Φλώρινας, λόγω της ευαισθησίας του αποδέκτη, γίνεται πρόσθετη 
αποµάκρυνση φωσφόρου, η οποία πραγµατοποιείται και στις ΕΕΛ της Κοζάνης και της Καστοριάς. 

Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, το δίκτυο αποχέτευσης είναι γενικά επαρκές και γίνεται 
προσπάθεια για την αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό του µέσω µιας σειράς έργων. Από το σύνολο 
του πληθυσµού, το 48% ανήκει σε οικισµούς που συνδέονται µέσω δικτύου αποχέτευσης µε τις ΕΕΛ 
οικισµών Α & Β προτεραιότητας. Αντίστοιχα, οι αποχετευόµενοι οικισµοί σήµερα στις ΕΕΛ των 
οικισµών Α & Β προτεραιότητας αποτελούν το 39% του συνολικού πληθυσµού της Περιφέρειας. Μετά 
την ολοκλήρωση των εν εξελίξει έργων οι αποχετευόµενοι οικισµοί στις ΕΕΛ οικισµών Α & Β 
προτεραιότητας θα ανέρχονται σε 41% του συνολικού πληθυσµού της Περιφέρειας. Σε σύνολο 
δεκαοκτώ έργων Γ΄ Προτεραιότητας στην Περιφέρεια ΑΜΘ, πέντε εξ αυτών δεν έχουν απαίτηση για 
εναρµόνιση µε την κείµενη νοµοθεσία είτε γιατί έχουν ήδη κατασκευασθεί είτε διότι εξυπηρετούνται 
από άλλο κατασκευασµένο έργο. 

 

1.2.1.7.7. Ατµοσφαιρική ρύπανση 

 

Ποιότητα της ατµόσφαιρας 

Στη χωρική ενότητα Μακεδονίας – Θράκης, η ποιότητα της ατµόσφαιρας παρακολουθείται 
συστηµατικά στο Πολεοδοµικό Συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης (ΠΣΘ) µε ευθύνη της οικείας ΠΕΧΩ, 
στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης – Πτολεµαϊδας – Φλώρινας µε ευθύνη της ∆ΕΗ ΑΕ και κατά 
µήκος του άξονα της Εγνατίας Οδού µε ευθύνη του φορέα λειτουργίας του έργου. Σύµφωνα µε 
ορισµένες (περιοδικές και αποσπασµατικές) µετρήσεις, οι λοιπές περιοχές της χωρικής ενότητας δεν 
αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήµατα ατµοσφαιρικής ρύπανσης. 

Η ποιότητα της ατµόσφαιρας στην Θεσσαλονίκη παρακολουθείται από το 1986, µέσω εγκατεστηµένου 
δικτύου παρακολούθησης 8 σταθµών. Από το 2001, η ευθύνη της λειτουργίας του δικτύου και η 
ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε την ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα έχει µεταβιβαστεί στη 
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντας και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία συντάσσει 
και δηµοσιεύει σε ετήσια βάση σχετική έκθεση για την κατάσταση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στο 
ΠΣΘ. Η ατµοσφαιρική ρύπανση στο ΠΣΘ βαίνει µειούµενη τα τελευταία χρόνια σε σχέση µε τους 
ρύπους που σχετίζονται µε την ποιότητα των καυσίµων και την τεχνολογία των κινητήρων εσωτερικής 
καύσης. Αντίθετα αναφορικά µε τη φωτοχηµική ρύπανση, εξακολουθούν και παρατηρούνται 
προβλήµατα µε υπερβάσεις των ορίων ποιότητας, από υπερβολικές συγκεντρώσεις όζοντος, ενώ η 
σωµατιδιακή ρύπανση αποτελεί το σηµαντικότερο πρόβληµα για το ΠΣΘ. 

H ποιότητα της ατµόσφαιρας και η συσχέτιση της µε πηγές ρύπανσης στην Περιφέρεια ∆υτικής 
Μακεδονίας δεν έχει καταγραφεί συστηµατικά µε µετρήσεις (από το Εθνικό ∆ίκτυο Παρακολούθησης 
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Ατµοσφαιρικής ρύπανσης) µέχρι σήµερα, µε εξαίρεση το ∆ίκτυο µετρήσεων Ποιότητας Ατµόσφαιρας 
της ∆ΕΗ Α.Ε. στον άξονα Κοζάνης-Πτολεµαΐδας-Φλώρινας. Το έτος 1995 λειτούργησαν για πρώτη 
φορά τρεις αυτόµατοι σταθµοί µέτρησης ατµοσφαιρικής ρύπανσης, οι οποίοι εντάσσονται στο Εθνικό 
∆ίκτυο Παρακολούθησης της Ατµόσφαιρας (Ε∆ΠΑΡ). 

Η δραστηριότητα της ∆ΕΗ κατά µήκος του άξονα Κοζάνη – Πτολεµαΐδα – Αµύνταιο αποτελεί το 
σηµαντικότερο παράγοντα εκποµπών ατµοσφαιρικών ρύπων στη ∆υτική Μακεδονία και ουσιαστικά 
διαµορφώνει την ποιότητα του αέρα στο σύνολο της Περιφέρειας. Τα αιωρούµενα σωµατίδια 
αποτελούν τον πλέον κρίσιµο ρύπο για την περιοχή. Το πρόβληµα της υπέρβασης των θεσπισµένων 
ορίων θα επιδεινωθεί στο µέλλον λόγω του ότι η Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία πρόκειται να θέσει ακόµα 
αυστηρότερα όρια για τα αιωρούµενα σωµατίδια, οπότε και η ∆ΕΗ  θα υποχρεωθεί να εισαγάγει 
επιπλέον τεχνολογίες αντιρρύπανσης προκειµένου να περιορίσει τις εκποµπές της. 

Η ποιότητα της ατµόσφαιρας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης δεν παρακολουθείται 
συστηµατικά. Στα πλαίσια του έργου “Εκτίµηση και Χαρτογραφική Απεικόνιση της Ατµοσφαιρικής 
Ρύπανσης στον Ελλαδικό Χώρο” που υλοποιήθηκε από την κοινοπραξία Λ∆Κ ΕΠΕ – ΤΕΜ ΑΕ, την 
περίοδο 2003-2004 για το ΥΠΕΧΩ∆Ε, υλοποιήθηκαν µετρητικές εκστρατείες σε τέσσερις πόλεις της 
Περιφέρειας. Τα αποτελέσµατα είναι τα ακόλουθα: 

• Για τους ατµοσφαιρικούς ρύπους SO2, Ο3 και CO, οι συγκεντρώσεις κινούνται σε ιδιαίτερα 
χαµηλά επίπεδα. 

• Οι συγκεντρώσεις του NO2 κυµαίνονται σε χαµηλά επίπεδα στην Αλεξανδρούπολη, στην 
Ξάνθη και στη Νέα Καρβάλη, αλλά στην Καβάλα η κατάσταση δεν είναι ικανοποιητική. Οι 
αιτίες του φαινοµένου εκτιµάται ότι προέρχονται από το συνδυασµό της αυξηµένης οδικής 
κυκλοφορίας µε το αµφιθεατρικό ανάγλυφο της πόλης και το µικροκλίµα της πόλης. 

• Οι συγκεντρώσεις των PM10 κινούνται κάτω των οριακών τιµών στην πόλη της Ξάνθης, αλλά 
παρουσιάζουν υπερβάσεις στην περιοχή της Νέας Καρβάλης κατά τη θερινή περίοδο. 

Κατά µήκος της Εγνατίας Οδού, και µε ευθύνη του φορέα λειτουργίας του έργου υπάρχει δίκτυο 
µετρήσεων των εκποµπών αερίων ρύπων, το οποίο σταδιακά ολοκληρώνεται ταυτόχρονα µε την 
ολοκλήρωση του έργου. Σε ό,τι αφορά τον δείκτη τοπικών επιπτώσεων (συγκεντρώσεις CO και NΟx), 
σε απόσταση 100 m από τον άξονα, η µέση συγκέντρωση του µονοξειδίου του άνθρακα (CO), 
εκτιµήθηκε ότι είναι ίση µε 22,2 µg/m3. Οι µεγαλύτερες συγκεντρώσεις καταγράφονται στην Περιφέρεια 
της Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα στους Νοµούς Ηµαθίας και Θεσσαλονίκης. Οι εκτιµώµενες 
τιµές είναι πολύ χαµηλότερες από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια για την υγεία του ανθρώπου, όπως 
ορίζονται στην Οδηγία 2000/69/ΕΚ (για µέση τιµή 8ώρου ορίζεται µέγιστη συγκέντρωση CO ίση µε 
10 mg/m3). 

Σε ό,τι αφορά τα επίπεδα συγκεντρώσεων οξειδίων του αζώτου (ΝΟx), και πάλι οι ανώτατες τιµές 
παρατηρούνται στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και στο Νοµό Καβάλας, ενώ η 
µέση τιµή στο σύνολο του άξονα την ώρα αιχµής είναι ίση µε 25,2 µg/m3. Στα τµήµατα των Νοµών 
Ηµαθίας και Θεσσαλονίκης τα επίπεδα συγκέντρωσης ΝΟx εµφανίζονται υψηλότερα από το ανώτατο 
µέσο ετήσιο επίπεδο συγκέντρωσης (30 µg/m3) που ορίζει η Οδηγία 1999/30/EK για την προστασία 
του οικοσυστήµατος και ειδικότερα της χλωρίδας. Σύµφωνα µε την ίδια Οδηγία η ανώτατη 
επιτρεπόµενη συγκέντρωση διοξειδίου του αζώτου (ΝΟ2) για την προστασία της υγείας του ανθρώπου 
είναι 40 µg/m3. 
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Εκποµπές αερίων 

Σύµφωνα µε τη µελέτη “Εκτίµηση και Χαρτογραφική Απεικόνιση της Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης στον 
Ελλαδικό Χώρο”23 προκύπτουν τα εξής: 

Στην Κεντρική Μακεδονία, οι εκποµπές σωµατιδίων (ΡΜ10) οφείλονται κατά κύριο λόγο στις 
βιοµηχανικές δραστηριότητες και δευτερευόντως στη λειτουργία των µονάδων κεντρικής θέρµανσης 
και τις µεταφορές. Οι εκποµπές διοξειδίου του θείου (SO2) οφείλονται κατά κύριο λόγο στη χρήση 
ορυκτών καυσίµων (πετρέλαιο, λιγνίτης, κάρβουνο κλπ), λόγω του περιεχόµενου σε αυτά θείου (S). Οι 
εκποµπές οξειδίων του αζώτου (ΝOx) οφείλονται κατά κύριο λόγο στις οδικές µεταφορές και 
δευτερευόντως τις υπόλοιπες δραστηριότητες. Αθροίζοντας τις εκποµπές από τις οδικές µεταφορές 
και τις εκποµπές των οχηµάτων εκτός δρόµου προκύπτει περίπου το 80% των εκποµπών οξειδίων 
του αζώτου. 

Στη ∆υτική Μακεδονία, η βιοµηχανική δραστηριότητα αποτελεί πολύ σηµαντική πηγή ατµοσφαιρικής 
ρύπανσης. Οι θερµοηλεκτρικές µονάδες της ∆ΕΗ εκλύουν ένα σηµαντικό ποσοστό της συνολικής 
αέριας ρύπανσης της περιοχής. Πολύ σηµαντικός παράγοντας φόρτισης της ατµόσφαιρας µε 
αιωρούµενα σωµατίδια αποτελεί η επιφανειακή εκµετάλλευση του λιγνίτη, πρώτης ύλης για τη 
λειτουργία όλων των θερµοηλεκτρικών µονάδων που βρίσκονται στη γεωγραφική επικράτεια της 
Περιφέρειας, παρά τα µέτρα που λαµβάνει η ∆ΕΗ για τον περιορισµό αυτής της µορφής ρύπανσης. 
Λόγω της φύσης των διεργασιών που επιτελούνται στην περιοχή και δεδοµένου ότι πρόκειται για 
διάχυτες, κυρίως, εκποµπές σκόνης και σωµατιδίων είναι πολύ δύσκολη η ποσοτικοποίησή τους. Η 
συνεισφορά των µεταφορών δεν έχει καταγραφεί συστηµατικά µε µετρήσεις του Εθνικού ∆ικτύου 
Παρακολούθησης Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης µέχρι σήµερα στην Περιφέρεια. Η επίδραση των οδικών 
µεταφορών µπορεί να προσεγγισθεί µε βάση το γεγονός ότι µε εξαίρεση την Εγνατία Οδό και τον 
αστικό ιστό της Κοζάνης, δεν υπάρχουν σηµαντικές γραµµικές πηγές εκποµπών ατµοσφαιρικών 
ρύπων. Στον αστικό ιστό της Κοζάνης, το κυκλοφοριακό αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα 
προβλήµατα. Τέλος, η λειτουργία συστηµάτων κεντρικής θέρµανσης προκαλεί ρύπανση, ωστόσο είναι 
περιορισµένη χρονικά, λόγω της εποχικότητας του φαινοµένου. Με βάση τα πληθυσµιακά 
χαρακτηριστικά της περιφέρειας, τη µικρή υποδοµή της περιοχής σε ξενοδοχεία και το γεγονός ότι 
λειτουργούν συστήµατα τηλεθέρµανσης στη Πτολεµαΐδα, στο µεγαλύτερο µέρος της Κοζάνης και 
µελλοντικά στη Φλώρινα, οι κεντρικές θερµάνσεις στην περιοχή της ∆υτικής Μακεδονίας δεν 
αποτελούν σηµαντική πηγή ατµοσφαιρικών ρύπων. 

Στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η ποιότητα του αέρα είναι σε εξαιρετικό 
επίπεδο και οι εκποµπές ρύπων είναι πολύ χαµηλές, σε ορισµένες δε περιοχές οι συγκεντρώσεις είναι 
κάτω από τα κατώτερα όρια ανίχνευσης. Εξαίρεση αποτελούν οι περιοχές της Καβάλας και της Νέας 
Καρβάλης, όπου καταγράφονται αυξηµένες εκποµπές NO2 και ΡΜ10. 

 

1.2.1.7.8. Χρήσεις γης - αστικοποίηση 

Ο κύριος παράγοντας που επηρεάζει την διαµόρφωση του τοπίου στην ηπειρωτική χώρα είναι η 
επέκταση των αστικών κέντρων και των συναφών υποδοµών. 

Στην Κεντρική Μακεδονία, η αστική γη φαίνεται να επεκτείνεται εις βάρος της αγροτικής γης, ενώ, κατά 
την περίοδο 1990–2000 παρουσιάζεται σχεδόν διπλασιασµός του µήκους της ακτογραµµής που 
αστικοποιείται. Το µήκος της αστικοποιηµένες παράκτιας ζωής το 2000 έφτασε τα 94 km περίπου 
έναντι 51 km που ήταν το 1990. Την ίδια περίοδο παρατηρείται µείωση της αναλογίας αγροτική/αστική 
γη κατά 25%, δηλαδή το 2000 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αντιστοιχούν 6,7 στρέµµατα 
αγροτικής γης λιγότερα ανά στρέµµα αστικής γης σε σχέση µε το 1990. Πρέπει να σηµειωθεί ότι την 

                                                 
23 Λ∆Κ ΕΠΕ – ΤΕΜ ΑΕ (2003-2004) 
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ίδια περίοδο αυξήθηκαν οι υγροτοπικές εκτάσεις κατά 0,35%. Αθροιστικά και για το σύνολο της 
Περιφέρειας, οι µεταβολές στην κάλυψη γης άγγιξαν το 4%. 

Στη ∆υτική Μακεδονία, παρατηρούνται µικρές ανακατανοµές στην κάλυψη των εκτάσεων, οι οποίες 
αθροιστικά δεν ξεπερνούν το 2% για την περίοδο 1990–2000. Από τις εκτάσεις που άλλαξαν χρήση, 
ένα σηµαντικό µέρος (~0,57%) αφορά γη που δηµεύθηκε για εκµετάλλευση λιγνίτη, ενώ ένα ποσοστό 
της τάξης του 0,13% αστικοποιήθηκε. Οι εν λόγω εκτάσεις αφορούν περιοχές δηµιουργίας οδικών και 
σιδηροδροµικών υποδοµών, και σε πολύ µικρότερο ποσοστό περιοχές που οικοδοµήθηκαν. 

Στην Ανατολική Μακεδονία–Θράκη, οι χρήσεις γης κατά τη δεκαετία 1990–2000 παραµένουν 
ουσιαστικά οι ίδιες, ενώ οι µεταβολές στην κάλυψη γης την ίδια περίοδο είναι µηδαµινές. Συνολικά, οι 
καταγεγραµµένες µεταβολές στην κάλυψη γης δεν υπερβαίνουν το 0,62% της συνολικής έκτασης της 
Περιφέρειας, και από αυτό το ποσοστό µόνο το 0,005% αντιστοιχεί σε µετατροπή αγροτικής ή δασικής 
γης σε γη που καλύπτεται από ανθρωπογενείς δραστηριότητες. 

 
1.2.1.8. Υγεία - Πρόνοια 

Οι δοµές ιατρικής περίθαλψης, ανεξαρτήτου βαθµίδας και νοµικής µορφής, οι οποίες παρέχουν 
νοσοκοµειακή φροντίδα στους κατοίκους της Μακεδονίας – Θράκης ανέρχονται περίπου στο 25% του 
συνόλου της χώρας (βλ. Πίνακας 12). Η περιοχή ανήκει στη δικαιοδοσία 4 ∆ΥΠΕ, οι οποίες διαθέτουν 
συνολική δυναµικότητα νοσοκοµείων εντός ΕΣΥ 9.174 κλινών, µε αναλογία κλινών ανά 1000 
κατοίκους η οποία κυµαίνεται περίπου στα επίπεδα του εθνικού µέσου όρου (βλ. Πίνακας 13). 

Πίνακας 12: Μονάδες θεραπευτηρίων και κλίνες 

 Χαρακτήρας Μακεδονία - Θράκη Χώρα 
ΝΠ∆∆ 33 141 
ΝΠΙ∆ & Ιδιωτικές κλινικές 42 178 Μονάδες 
Κέντρα Υγείας 50 189 
Σύνολο (πλην ΚΥ) 75 319 
ΝΠ∆∆ 8.620 35.808 
ΝΠΙ∆ & Ιδιωτικές κλινικές 4.659 16.063 
Κέντρα Υγείας 253 1.091 

Κλίνες 

Σύνολο (πλην ΚΥ) 13.279 51.871 
Μονάδες 23,5% 
Κέντρα Υγείας 26,5% Περιφέρεια / Χώρα (%) 
Κλίνες 25,6% 

Πηγή : ΕΣΥΕ, 2004 

Πίνακας 13: ∆υναµικότητα νοσοκοµείων ΕΣΥ ανά ∆ΥΠΕ 

∆ΥΠΕ Αριθµός κλινών Κλίνες ανά 1.000 
κατοίκους 

Α’ Κεντρικής Μακεδονίας 3.435 4,36 
Β’ Κεντρικής Μακεδονίας 2.973 2,77 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2.021 3,31 
∆υτικής Μακεδονίας 745 2,46 
Σύνολο χώρας 36.621 3,12 
Πηγή: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (2003) 

 
Αναφορικά µε τις δοµές πρόνοιας, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής αλληλεγγύης σε τοπικό 
επίπεδο, η Μακεδονία – Θράκη διαθέτει περίπου το ένα τρίτο της δυναµικότητας της χώρας, ωστόσο 
διαπιστώνονται αναλογικά ορισµένες ελλείψεις στα Κέντρα Παιδικής Μέριµνας, στα Θεραπευτήρια, 
τους Ξενώνες και τα ΚΑΑ (βλ. Πίνακα ). 
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Πίνακας 14: ∆οµές Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύη ανά ∆ΥΠΕ 

∆οµές / ∆ΥΠΕ Α΄ Κεντρ. 
Μακεδονίας 

Β΄ Κεντρ. 
Μακεδονίας 

Αν. 
Μακεδονίας 
& Θράκης 

∆υτ. 
Μακεδονίας 

Μακεδονία - 
Θράκη 

% επί 
Σ. Χ. 

Σύνολο 
χώρας 

Βρεφονηπιακοί 
σταθµοί 

143 146 140 125 554 34,2% 1619 

Κέντρα 
Παιδικής 
Μέριµνας 

10 1 3 3 17 17,3% 98 

Ειδικά σχολεία 36 11 17 8 72 31,7% 227 
Ειδικές εστίες 1   1 2 4 44,4% 9 
ΚΑΑ 9 4 1 4 18 24,3% 74 
Ιατροκοινωνικά 
κέντρα 

10 4 5 3 22 31,0% 71 

Βοήθεια στο 
σπίτι 

30 34 15 4 83 32,9% 252 

ΚΑΠΗ 112 104 47 27 290 47,8% 607 
Γηροκοµεία 9 3 8 6 26 22,2% 117 
Θεραπευτήρια 3 1 3   7 12,1% 58 
Ξενώνες   1     1 16,7% 6 
Κατασκηνώσεις 4 1 4 1 10 26,3% 38 
ΜΚΟ 84 36 85 33 238 28,4% 838 
Σύλλογοι 19 6 3 2 30 42,3% 71 
Φορείς-
Ιδρύµατα 

18 7 27 23 75 79,8% 94 

ΣΥΝΟΛΟ 494 361 363 242 1460 34,6% 4219 
Πηγή: Υπουργείο Υγείας – Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προνοιακός Χάρτης (2002) 
 
 

1.2.1.9. Υποδοµές Εκπαίδευσης 

 

1.2.1.9.1. Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 

Στην Μακεδονία – Θράκη συγκεντρώνεται περίπου το 25-28% του εθνικού δυναµικού στις δύο πρώτες 
βαθµίδες της εκπαίδευσης, ανάλογα µε το δείκτη δυναµικότητας (σχολικές µονάδες, µαθητές και 
εκπαιδευτικοί) που χρησιµοποιείται. Αναλυτικότερα, στοιχεία για την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση σε επίπεδο Περιφέρειας της Μακεδονίας – Θράκης, παρατίθενται στον πίνακα που 
ακολουθεί. 

Πίνακας 15: Μακεδονία – Θράκη. ∆είκτες Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (έτος 2005/2006) 

Βαθµίδα 
Εκπαίδευσης ∆είκτες Ελλάδα Μακεδονία - 

Θράκη 

% επί 
συνόλου 
χώρας 

Αν. 
Μακεδονία 

- Θράκη 

Κεντρική 
Μακεδονία 

∆υτική 
Μακεδονία 

Σχολικές 
Μονάδες 5.715 1.654 28,9% 360 1.042 252 

Μαθητές 139.065 41.266 29,7% 7.840 28.636 4790 

Πρωτοβάθµια 
Εκπαίδευση - 
Νηπιαγωγεία 

Εκπαιδευτικοί 11.461 3.245 28,3% 637 2.165 443 
Σχολικές 
Μονάδες 5.753 1.587 27,6% 494 861 232 

Μαθητές 639.685 172.608 27,0% 37.771 116.697 18.140 

Πρωτοβάθµια 
Εκπαίδευση – 
∆ηµοτικά 

Εκπαιδευτικοί 58.376 16.425 28,1% 3.751 10.720 1.954 
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Βαθµίδα 
Εκπαίδευσης ∆είκτες Ελλάδα Μακεδονία - 

Θράκη 

% επί 
συνόλου 
χώρας 

Αν. 
Μακεδονία 

- Θράκη 

Κεντρική 
Μακεδονία 

∆υτική 
Μακεδονία 

Σχολικές 
Μονάδες 1.969 500 25,4% 105 316 79 

Μαθητές 334.359 86.524 25,9% 18.223 57.964 10.337 

∆ευτεροβάθµια 
Εκπαίδευση – 
Γυµνάσια 

Εκπαιδευτικοί 37.679 9.489 25,2% 1.933 6.392 1.164 
Σχολικές 
Μονάδες 1.339 301 22,5% 61 204 36 

Μαθητές 235.528 60.349 25,6% 11.618 40.938 7.793 

∆ευτεροβάθµια 
Εκπαίδευση – 
Λύκεια 

Εκπαιδευτικοί 24.470 5.909 24,1% 1.012 4.123 774 
Πηγή: ΕΣΥΕ 2006 
 
Η ποιοτική εικόνα του επιπέδου προσφοράς και οι ανάγκες σε υποδοµές εκπαίδευσης προκύπτει µε 
βάση στοιχεία τα οποία αποτυπώνονται σε µελέτη του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας µε τίτλο 
«Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων» και παρουσιάζονται 
στους ακόλουθους Πίνακες. 

Αρχικά και µε σηµείο αναφοράς τις συστεγαζόµενες και µη συστεγαζόµενες σχολικές µονάδες για τα 
έτη 2003 – 2004, προκύπτει ότι ποσοστό 50,6% των σχολικών µονάδων (νηπιαγωγεία, δηµοτικά, 
γυµνάσια, λύκεια, ΤΕΕ) της Μακεδονίας – Θράκης ήταν συστεγαζόµενες, ποσοστό οριακά υψηλότερο 
από το αντίστοιχο εθνικό και το οποίο παρουσιάζει τη µεγαλύτερη τιµή του στη Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας. 

Παράλληλα, οι συστεγαζόµενες σχολικές µονάδες που  λειτούργησαν µε πρωινό ωράριο εργασίας, 
στοιχείο που αποτελεί βασικό δείκτης ποιοτικής εκπαίδευσης, ανήλθαν για την Μακεδονία – Θράκη σε 
ποσοστό 83,9%, το οποίο υπολείπεται κατά 5 ποσοστιαίες µονάδες περίπου του εθνικού µέσου όρου. 
Επίσης, διαπιστώνεται στη Μακεδονία – Θράκη σχεδόν διπλάσιο (έναντι εθνικού µ.ο.) ποσοστό 
σχολικό µονάδων που λειτουργούν εβδοµαδιαίως µε εναλλακτικό ωράριο (πρωί / απόγευµα) λόγω 
συστέγασης. Τα ανωτέρω δεδοµένα σε συνδυασµό υποδηλώνουν ότι η συστέγαση σχολικών 
µονάδων δηµιουργεί σηµαντικό πρόβληµα διπλο-βάρδιας το οποίο εξειδικεύεται χωρικά κυρίως στη 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Πίνακας 16: Μακεδονία – Θράκη - Συστεγαζόµενες και µη συστεγαζόµενες σχολικές µονάδες (2003 – 2004) 

Αριθµός και Ποσοστό (%) σχολείων που είναι 
Συστεγαζόµενα (**) Μη Συστεγαζόµενα Περιφέρεια Σύνολο 

Σχολείων (*) 
Αριθµός Ποσοστό (%) Αριθµός Ποσοστό (%) 

Σύνολο χώρας 14.446 7.229 50% 7.217 50,0% 
Μακεδονία - Θράκη 3.278 1.660 50,6%  1.618 49,4% 
% επί συνόλου 
χώρας 

22,69% 22,96% -  22,42% - 

Αν. Μακεδονία - 
Θράκη 

843 382 45,3% 461 54,7% 

Κεντρική Μακεδονία 2.435 1.278 52,5% 1.157 47,5% 
∆υτική Μακεδονία 623 299 48,0% 324 52,0% 
Πηγή: Μελέτη «Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων» 
(*) Νηπιαγωγεία, ∆ηµοτικά, Γυµνάσια, Λύκεια, ΤΕΕ 
(**) Ως συστεγαζόµενα θεωρούνται εκείνα τα σχολεία που στεγάζονται στο ίδιο κτίριο, ανεξάρτητα αν λειτουργούν 
µε εναλλασσόµενο ωράριο (πρωί – απόγευµα) ή µοιράζονται διαφορετικές πτέρυγες του ίδιου κτιρίου στο ίδιο 
ωράριο. 
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Πίνακας 17: Μακεδονία – Θράκη - Ωράριο λειτουργίας συστεγαζόµενων σχολείων (2003 – 2004) 

Αριθµός και ποσοστό (%) συστεγαζόµενων σχολείων που λειτουργούν 

Μόνο πρωί ή ως 
ολοήµερα 

Πρωί - απόγευµα 
ανά εβδοµάδα ή ανά 

ηµέρες 
Μόνο απόγευµα Μόνο βράδυ Περιφέρεια 

Σύνολο 
συστεγαζόµενων 

σχολείων 

Αριθµός 
Ποσοστό 

(%) 
Αριθµός 

Ποσοστό 
(%) 

Αριθµός 
Ποσοστό 

(%) 
Αριθµός 

Ποσοστό 
(%) 

Σύνολο 
χώρας 

7.229 6.404 88,6% 551 7,6% 98 1,4 176 2,4 

Μακεδονία - 
Θράκη 

1.959 1.643 83,9%  266 13,6%  12 0,6%  38 1,9% 

% επί 
συνόλου 
χώρας 

27,1% 25,7% -  48,3% -  12,2% -  21,6% - 

Αν. 
Μακεδονία - 
Θράκη 

382 364 95,3% 7 1,8% 3 0,8% 8 2,1% 

Κεντρική 
Μακεδονία 

1.278 989 77,4% 258 20,2% 8 0,6% 23 1,8% 

∆υτική 
Μακεδονία 

299 290 97,0% 1 0,3% 1 0,3% 7 2,3% 

Πηγή: Μελέτη «Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων» 
 
 

1.2.1.9.2. Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 

Οι υφιστάµενες δυνατότητες της Μακεδονίας – Θράκης για παροχή σπουδών ανώτερης και ανώτατης 
εκπαίδευσης εντοπίζονται στις σχολές και τα τµήµατα των ακόλουθων Πανεπιστηµιακών και 
Τεχνολογικών ιδρυµάτων, ανά Περιφέρεια: 

Πίνακας 18: Πανεπιστηµιακά και Τεχνολογικά Ιδρύµατα 

Περιφέρεια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα Ανώτερα Τεχνολογικά 
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 

Αν. Μακεδονία - Θράκη ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης ΤΕΙ Καβάλας 
Κεντρική Μακεδονία Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 
Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 
ΤΕΙ Σερρών 

∆υτική Μακεδονία Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας 

 

Επισηµαίνεται ότι στα ανωτέρω ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της Μακεδονίας – Θράκης προστίθεται από το 
ακαδηµαϊκό έτος 2007/2008, το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο Ελλάδος (∆ΙΠΑΕ) µε έδρα στη Θεσσαλονίκη, 
ως το µοναδικό ξενόγλωσσο, δηµόσιο ΑΕΙ στην Ελλάδα που απευθύνεται σε αλλοδαπούς όσο και 
ηµεδαπούς φοιτητές. 

Η συµµετοχή της Μακεδονίας – Θράκης στο εθνικό δυναµικό της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
υπερβαίνει το 30% (βλ. στοιχεία Πίνακα παρακάτω), ενδεικτικό του σηµαντικού ρόλου που κατέχουν 
τα Πανεπιστηµιακά και Τεχνολογικά Ιδρύµατα στην αναπτυξιακή εξέλιξη της περιοχής και στη 
διαµόρφωση υψηλού  µορφωτικού επιπέδου του πληθυσµού. 
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Πίνακας 19: Μακεδονία – Θράκη. ∆είκτες Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (έτος 2005/2006) 

ΑΕΙ ΤΕΙ 
 ∆ιδάσκοντες Φοιτητές ∆ιδάσκοντες 
Σύνολο χώρας 13.213 214.897 11.557 
Μακεδονία - Θράκη 4.542 68.109 3.154 
% επί συνόλου χώρας 34,4% 31,7% 27,3% 
Αν. Μακεδονία - Θράκη 814 14.204 540 
Κεντρική Μακεδονία 3.586 51.809 1.801 
∆υτική Μακεδονία 142 2.096 813 
Πηγή: ΕΣΥΕ 2005 

 

Η περαιτέρω ανάπτυξη της Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στη Μακεδονία – Θράκη αποτελεί σηµαντική 
προτεραιότητα, δεδοµένης τόσο της ανάγκης ίδρυσης νέων τµηµάτων, όσο και της επίτευξης υψηλού 
επιπέδου παροχής γνώσης στους φοιτητές. Στα πλαίσια αυτά, στόχος αποτελεί η ολοκλήρωση της 
διαδικασίας βελτίωσης των υποδοµών ποσοτικά και ποιοτικά, ώστε να καταστεί το εκπαιδευτικό 
σύστηµα σε Περιφερειακό επίπεδο πρότυπο σε ό,τι αφορά στην ποιότητα των παρεχόµενων 
υπηρεσιών και να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις της Κοινωνίας και της 
Οικονοµίας. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί µε εξειδικευµένα µέτρα, όπως η ανάπτυξη επαρκούς 
κτιριακής υποδοµής, η βελτίωση της υποδοµής σε τεχνολογίες και τεχνολογικά συστήµατα, η 
δικτύωση των εκπαιδευτικών µονάδων, η ανάπτυξη βιβλιοθηκών, εργαστηρίων κλπ., δράσεις που 
πιστεύεται ότι θα καλύψουν συνολικά τις ανάγκες της Μακεδονίας – Θράκης στον τοµέα της 
Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 

 

1.2.1.10.  Πολιτιστικοί πόροι 

Οι πλούσιοι πολιτιστικοί πόροι και, κατ’ επέκταση, τα πολιτιστικά προϊόντα και υπηρεσίες της 
Μακεδονίας – Θράκης λειτουργούν καθοριστικά στην τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.  Η 
προστασία, αειφορική διαχείριση και µεθοδική αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων µέσω των 
συγχρηµατοδοτούµενων παρεµβάσεων συµβάλει στη δηµιουργία συγκριτικού πλεονεκτήµατος για τη 
Μακεδονία – Θράκη λόγω της µεγάλης ελκυστικότητας, ιστορικής σηµαντικότητας και µοναδικότητας 
των προσφερόµενων προϊόντων. 

Ενδεικτικός είναι ο πίνακας που ακολουθεί, µε τα στοιχεία επισκεψιµότητας στη Μακεδονία-Θράκη. 
Χαρακτηριστικά, το 2006, σε σύγκριση µε το έτος 2000, σηµειώθηκε αύξηση των επισκεπτών της 
τάξης του 96,39% στα µουσεία (έναντι 35,78% στο σύνολο της χώρας) και  94,12% στους 
αρχαιολογικούς χώρους (έναντι 17,70% στο σύνολο της χώρας). 

Πίνακας 20: Στοιχεία επισκεψιµότητας µουσείων και αρχαιολογικών χώρων στη Μακεδονία - Θράκη 

 2000 2006 % ΑΥΞΗΣΗ 

Μουσεία 108.898 213.866 96,39% 

Αρχαιολογικοί χώροι 178.387 346.289 94,12% 

Πηγή: Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων - ΕΣΥΕ 

 

Σε πρώτο επίπεδο ενδιαφέροντος αξιολογούνται οι ακόλουθοι πολιτιστικοί πόροι της Μακεδονίας – 
Θράκης που λόγω της σηµασίας τους θεωρούνται µνηµεία παγκόσµιας κληρονοµιάς: 

• Τα ανάκτορα, οι τάφοι και το µουσείο της Βεργίνας 

• Τα αξιοθέατα της Παλαιοχριστιανικής και Βυζαντινής Θεσσαλονίκης 
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• Το Άγιο Όρος 

Επιπλέον ιδιαίτερα σηµαντικοί πολιτιστικοί πόροι χαρακτηρίζονται: 

• Οι αρχαιολογικοί χώροι της Αιανής σε σύνδεση µε τη Πέλλα και το ∆ίον (αρχαιολογικό τρίγωνο 
της Μακεδονίας) 

• Η αρχαία και Παλαιοχριστιανική Αµφίπολη και, αντίστοιχα, η Μαρώνεια 

• Το Αρχαιολογικό και το Βυζαντινό µουσείο Θεσσαλονίκης, τα βυζαντινά αξιοθέατα στην 
Καστοριά, τις Πρέσπες και τον Αλιάκµονα 

• Φίλιπποι, Θάσος, Άβδηρα και Σαµοθράκη: οι σηµαντικότεροι αρχαιολογικοί χώροι της 
ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καθώς και οι Πόλεις της κλασσικής περιόδου στην 
Χαλκιδική (παρόλο που ορισµένοι αρχαιολογικοί χώροι αντιµετωπίζουν πρόβληµα ανάδειξης). 

• Τα παραδοσιακά οικιστικά σύνολα και οι γραφικοί οικισµοί που συνιστούν το κτιριακό 
πολιτιστικό απόθεµα(µαζί µε τα διατηρητέα κτίρια) της Μακεδονίας και Θράκης (υφίστανται 
κηρυγµένοι ως παραδοσιακοί περίπου 70 οικισµοί). 

• Μικρότερης (άλλα όχι αµελητέας) αξίας µπορούν να χαρακτηριστούν οι χώροι και τα ευρήµατα 
της Αρχαίας, Βυζαντινής και Οθωµανικής εποχής στο σύνολο του χώρου της Μακεδονίας - 
Θράκης. 

Τέλος, όσο αφορά τους σύγχρονους πολιτιστικούς πόρους ιδιαίτερης αξίας πρέπει να θεωρηθεί ο 
µητροπολιτικός ρόλος της Θεσσαλονίκης, ως σηµαντικότατου τόπου παραγωγής, διάδοσης και 
κατανάλωσης πολιτιστικού προϊόντος, όχι µόνο στον Ελλαδικό χώρο, άλλα και στην Ευρώπη. 

 

1.2.2. Παραγωγικές δραστηριότητες  

 

1.2.2.1.  Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία 

Η παραγωγική βάση της Μακεδονίας – Θράκης συµβάλλει στη δηµιουργία περίπου του 19,4% της 
Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας του συνόλου της χώρας (έτος 2005) ύστερα και από την 
αναθεώρηση των στοιχείων του ΑΕΠ από την ΕΣΥΕ το Σεπτέµβριο του 200624. Το ποσοστό 
συµµετοχής της Μακεδονίας – Θράκης στην εθνική οικονοµία παρουσιάζει σηµεία κάµψης (µείωση 
κατά +1%), η οποία συνδέεται µε την διαρκούσα κρίση που πλήττει ιδιαίτερα τη µεταποίηση κατά τη 
τελευταία πενταετία και έχει επιδράσει αρνητικά στη παραγωγική δραστηριότητα και στο επίπεδο 
συνολικής απασχόλησης.   

Η τοµεακή διάρθρωση της παραγωγικής βάσης της Μακεδονίας – Θράκης παρουσιάζει µεγάλη 
οµοιογένεια µε τον µέσο όρο της χώρας αναφορικά µε την εξειδίκευση, δηλαδή σηµειώνεται υψηλή 
συµµετοχή του τριτογενή (67,86%), µέτρια συµµετοχή του δευτερογενή (22,54%) και σχετικά µικρή 
συµµετοχή του πρωτογενή τοµέα (9,60%) στην ακαθάριστη προστιθέµενη αξία25. Επίσης και στους 
τρεις τοµείς δεν παρατηρούνται διαχρονικά µεγάλες αλλαγές ως προς τη συµµετοχή τους στη 
συνολική Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία. 

 

                                                 
24 ΕΣΥΕ, «Περιφερειακοί Λογαριασµοί 2003-2005 (προσωρινά στοιχεία)», ∆ελτίο Τύπου 30/3/2007. 
25 Στοιχεία έτους 2003, EUROSTAT. 
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Πίνακας 21: Τοµεακή διάρθρωση της παραγωγικής βάσης, 2000 – 2003 

Πηγή: Eurostat & ιδία επεξεργασία 

 

Η συµβολή της Μακεδονίας – Θράκης στην δηµιουργία οικονοµικού αποτελέσµατος σε εθνικό επίπεδο 
κρίνεται ως αρκετά σηµαντική. Κατέχει το µεγαλύτερο µερίδιο συµµετοχής στην ακαθάριστη 
προστιθέµενη αξία του πρωτογενή τοµέα µε ποσοστό 33,4% του εθνικού συνόλου, ενώ έπεται µόνο 
της Αττικής στο µερίδιο συµµετοχής στον δευτερογενή (26%) και τον τριτογενή (22,3%) τοµέα 
αντίστοιχα. 

Ωστόσο, τόσο το βιοτικό επίπεδο, όσο και οι συνθήκες στην αγορά εργασίας υπολείπονται και είναι 
δυσχερέστερες στη Μακεδονία – Θράκη σε σύγκριση µε τον εθνικό µέσο όρο. Ειδικότερα, το κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ αναλογεί στο 93% του µέσου όρου της χώρας και στο 74% του µέσου όρου της ΕΕ-25, 
ενώ και το διαθέσιµο εισόδηµα ανά κάτοικο ανέρχεται µόλις στο 87,2% του αντίστοιχου εθνικού µέσου 
όρου26. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το κατά κεφαλήν ΑΕΠ για την περίοδο 2000 – 2003. 
Την περίοδο αυτή παρουσιάζεται µείωση στην αναλογία µε το µέσο όρο της χώρας γεγονός που 
αντικατοπτρίζει τη µείωση της παραγωγικής δύναµης της χωρικής ενότητας της Μακεδονίας – Θράκης. 

Πίνακας 22: Κατά κεφαλήν ΑΕΠ 2000 – 2003  (σε ευρώ, σε τρέχουσες τιµές) 

Περιοχή 2000 % 
χώρας 2001 % 

χώρας 2002 % 
χώρας 2003 % 

χώρας 
Ελλάδα 11.379 100,00% 12.169 100,00% 13.072 100,00% 14.122 100,00% 
Μακεδονία-Θράκη 10.983 96,52% 11.660 95,82% 12.336 94,37% 13.120 92,91% 
Αν. Μακεδονία - Θράκη 8.845 77,73% 9.472 77,84% 10.158 77,70% 10.836 76,73% 
Κεντρική Μακεδονία 11.564 101,63% 12.294 101,02% 12.873 98,48% 13.707 97,07% 
∆υτική Μακεδονία 11.691 102,74% 12.136 99,73% 13.375 102,32% 14.028 99,34% 
Πηγή: ΕΣΥΕ, Περιφερειακοί Λογαριασµοί & ιδία επεξεργασία 

 

Το ποσοστό του πληθυσµού που διατρέχει κίνδυνο φτώχειας πριν τις κοινωνικές παροχές (% 
πληθυσµού µε διαθέσιµο εισοδήµατος κάτω από το όριο κινδύνου φτώχειας, που θεωρείται το 60% 
του µέσου διαθέσιµου εισοδήµατος σε εθνική βάση) ανέρχεται σε 26,27%27, αρκετά µεγαλύτερο από 
το αντίστοιχο εθνικό (21,10%). Η περιφέρεια µε το µεγαλύτερο δείκτη φτώχειας είναι η Ανατολική 
Μακεδονία – Θράκη (32,20%) ενώ η τιµή του δείκτη είναι παρόµοια αλλά πάντα µεγαλύτερη του 
εθνικού µέσου όρου στην Κεντρική και ∆υτική Μακεδονία (22,70% και 23,90% αντίστοιχα).  

 

                                                 
26 Στοιχεία έτους 2003, EUROSTAT. 
27 Στοιχεία έτους 2003, EUROSTAT. 

Πρωτογενής ∆ευτερογενής Τριτογενής Περιοχή 
2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 

Ελλάδα 7,30% 7,06% 7,09% 6,77% 21,36% 22,26% 21,80% 22,00% 71,34% 70,69% 71,11% 71,23%

Μακεδονία
-Θράκη 10,19% 9,77% 9,94% 9,60% 22,31% 23,38% 22,60% 22,54% 67,50% 66,85% 67,46% 67,86%
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Χάρτης 5: Κατά κεφαλή ΑΕΠ σε ΜΑ∆ σε σχέση µε το µέσο περιφερειακό ΑΕΠ της ΕΕ-25, 2002 

 
Πηγή: ΕΕ, 2005, «Τρίτη Έκθεση Προόδου σχετικά µε τη Συνοχή: προς µια νέα εταιρική σχέση για 
την ανάπτυξη, την απασχόληση και τη συνοχή»28  

                                                 
28 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/interim3_en.htm. 
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Χάρτης 6: Μέση ετήσια ποσοστιαία µεταβολή ΑΕΠ, 1995-2002 

 
Πηγή: ΕΕ, 2005, «Τρίτη Έκθεση Προόδου σχετικά µε τη Συνοχή: προς µια νέα εταιρική σχέση για 
την ανάπτυξη, την απασχόληση και τη συνοχή»  
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1.2.2.2 Επιχειρηµατικότητα – εµπορικό ισοζύγιο - καινοτοµία 

Σε διαχρονικό επίπεδο, οι συνολικές τάσεις ανά τοµέα της οικονοµίας, ακόµα και σε τοµείς ή κλάδους 
δραστηριοτήτων που υφίστανται συρρίκνωση, προκύπτουν από συνδυασµό διακοπών λειτουργίας και 
δηµιουργίας νέων µονάδων, δεδοµένου ότι σε όλους τους κλάδους, ανεξάρτητα από την εξέλιξη των 
µέσων όρων τους, υπάρχουν δυνατότητες επιτυχούς πορείας υφιστάµενων µονάδων ή/ και νέων 
επενδύσεων.  

Η συγκριτική θέση της Μακεδονίας – Θράκης αναφορικά µε το πλήθος των νέων επιχειρηµατικών 
µονάδων (Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) και τα αρχικά κεφάλαια που κινητοποίησαν είναι αρκετά καλή, µε δεδοµένο 
ότι κατά την εξαετία 2000-2005 περίπου 17% των νεοσυσταθεισών επιχειρήσεων που συνεισέφεραν 
το 30% του µετοχικού κεφαλαίου σε επίπεδο χ ώρας δήλωσαν ως έδρα κάποια περιοχή της 
Μακεδονίας – Θράκης29. 

Με βάση τα στοιχεία για τις εγγραφές και διαγραφές επιχειρήσεων παρατηρείται ότι κατά την τελευταία 
τριετία το ισοζύγιο εγγραφών / διαγραφών, αν και παρουσίασε µείωση, παραµένει εντούτοις θετικό 
(περισσότερες εγγραφές νέων επιχειρήσεων από διαγραφές) λόγω της δυναµικής που αναπτύσσεται 
στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη και τη Κεντρική Μακεδονία. 

Πίνακας 23: Εγγραφές και διαγραφές επιχειρήσεων στη Μακεδονία – Θράκη 

Εγγραφές ∆ιαγραφές Ισοζύγιο εγγραφών - 
διαγραφών Περιοχή 

2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005 
Μακεδονία-
Θράκη 18.865 16.785 16.070 13.606 15.551 12.289 5.259 1.234 3.781 

Αν. Μακεδονία - 
Θράκη 2.767 2.813 3.111 2.029 1.806 1.979 738 1.007 1.132 

Κεντρική 
Μακεδονία 14.670 12.561 12.671 10.065 12.087 8.927 4.605 474 3.744 

∆υτική Μακεδονία 1428 1411 288 1512 1658 1383 -84 -247 -1.095 

Πηγή: ΚΕΤΑ Κ. Μακεδονίας, ∆. Μακεδονίας, Αν. Μακεδονίας - Θράκης 

 

Σε επίπεδο κλαδικής ταξινόµησης, είναι ενδιαφέρον να σηµειωθεί ότι το µερίδιο του γεωργικού και 
κτηνοτροφικού κλάδου σε όρους πλήθους επιχειρήσεων και κύκλου εργασιών στη Μακεδονία – Θράκη 
είναι ιδιαίτερα χαµηλό (3,8% και 2,1% αντίστοιχα) και έρχεται σε αντίθεση µε το ποσοστό της 
απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα που αναλογεί στο 22,2% της συνολικής απασχόλησης στη 
Μακεδονία – Θράκη. 

Το χονδρικό και λιανικό εµπόριο συγκεντρώνει το µεγαλύτερο µερίδιο επιχειρήσεων (37,0%) στη 
χωρική ενότητα µε κύκλο εργασιών που υπερβαίνει το 50% του συνολικού κύκλου εργασιών των 
επιχειρηµατικών µονάδων στη Μακεδονία – Θράκη και σηµαντικό ποσοστό απασχολουµένων 
(15,6%). Σηµαντικά ποσοστά ως προς τον αριθµό των επιχειρήσεων συγκεντρώνουν επίσης οι κλάδοι 
της µεταποίησης (13,0%), των ξενοδοχείων / εστιατορίων (11,8%), της διαχείρισης ακίνητης 
περιουσίας (10,7%) και των κατασκευών (9,0%). Οι επιχειρήσεις στον κλάδο της µεταποίησης 
καλύπτουν σηµαντικό µερίδιο της αγοράς και σε όρους κύκλου εργασιών και απασχολουµένων (28,1% 
και 15,6% αντίστοιχα).  

                                                 
29 Στοιχεία έτους 2005, ICAP. 
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Πίνακας 24: ∆ιάρθρωση επιχειρήσεων στη Μακεδονία – Θράκη 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
Επιχειρή-

σεις 
(αριθµός)1 

% συµµετοχής 
στη χώρα 

% συµµετοχής 
στη Μακεδονία 

- Θράκη 

Κύκλος 
εργασιών 

(εκ. €)1 
% συµµετοχής 
στη χώρα 

% συµµετοχής 
στη Μακεδονία 

- Θράκη 

Απασχο-
λούµενοι 
(αριθµός)2 

% συµµετοχής 
στη χώρα 

% συµµετοχής 
στη Μακεδονία 

- Θράκη 
Α ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ∆ΑΣΟΚΟΜΙΑ 8.161 0,9% 3,8% 752,13 0,3% 2,1% 224.243 5,5% 22,2% 
Β ΑΛΙΕΙΑ 394 0,0% 0,2% 53,24 0,0% 0,1% 3.924 0,1% 0,4% 
Γ ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 287 0,0% 0,1% 204,77 0,1% 0,6% 6.277 0,2% 0,6% 
∆ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 28.125 3,2% 13,0% 10128,22 4,2% 28,1% 165.694 4,0% 16,4% 

Ε ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ 183 0,0% 0,1% 73,69 0,0% 0,2% 14.033 0,3% 1,4% 

ΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 19.487 2,2% 9,0% 1649,09 0,7% 4,6% 59.873 1,5% 5,9% 

Ζ 
ΧΟΝ∆ΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ Η ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

79.836 9,1% 37,0% 18166,78 7,5% 50,3% 157.438 3,8% 15,6% 

Η ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 25.491 2,9% 11,8% 1326,35 0,6% 3,7% 55.122 1,3% 5,5% 
Θ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 10.946 1,2% 5,1% 1482,59 0,6% 4,1% 48.280 1,2% 4,8% 
Ι ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 794 0,1% 0,4% 255,15 0,1% 0,7% 16.420 0,4% 1,6% 

Κ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 23.123 2,6% 10,7% 1293,09 0,5% 3,6% 46.761 1,1% 4,6% 

Λ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ : ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 175 0,0% 0,1% 49,53 0,0% 0,1% 56.874 1,4% 5,6% 

Μ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 1.069 0,1% 0,5% 49,20 0,0% 0,1% 72.539 1,8% 7,2% 
Ν ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 711 0,1% 0,3% 65,22 0,0% 0,2% 42.385 1,0% 4,2% 

Ξ 
ΆΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ Ή ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

8.975 1,0% 4,2% 514,75 0,2% 1,4% 29.594 0,7% 2,9% 

Ο Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΟΙΚΙΑΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

19 0,0% 0,0% 0,18 0,0% 0,0% 9.231 0,2% 0,9% 

Π ΕΤΕΡΟ∆ΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ  0 0,0% 0,0% 0,00 0,0% 0,0% 118 0,0% 0,0% 
Χ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ 7.932 0,9% 3,7% 33,44 0,0% 0,1% 0 0,0% 0,0% 
  ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 215.708 24,5% 100,0% 36097,42 15,0% 100,0% 1.008.806 24,6% 100,0% 
  ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 879.377    240.885,18    4.103.932     
Πηγή: (1)  ΕΣΥΕ, Μητρώο Επιχειρήσεων 2002 

 (2)  Στοιχεία από την ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, β΄ τρίµηνο 2003, που παρουσιάζονται στην «Επετηρίδα Αγοράς Εργασίας, Περιφέρειες και Νοµοί, 2004», 
Παρατηρητήριο Απασχόλησης, [www.paep.org.gr] 
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Ο δευτερογενής τοµέας παραγωγής και ειδικά η µεταποίηση στη Μακεδονία – Θράκη απορροφά 
µεγάλο τµήµα της απασχόλησης και η εξέλιξη της επηρεάζει την κοινωνική συνοχή, ενώ αποτελεί 
βασική συνιστώσα της συνολικής οικονοµικής δραστηριότητας λόγω των έντονων, αµφίδροµων ή µη 
σχέσεων µε άλλες παραγωγικές δραστηριότητες και στους τρεις τοµείς της οικονοµίας. Ωστόσο, οι 
οικονοµικές επιδόσεις των επιχειρήσεων στους 18 κλάδους της µεταποίησης µε έδρα στη Μακεδονία – 
Θράκη κατά την περίοδο 2002-2005 αποδίδουν χαρακτηριστικά στασιµότητας και µειωµένης διεθνούς 
ανταγωνιστικότητας στη βιοµηχανική βάση των Περιφερειών30. 

Πτυχές της χαµηλής ανταγωνιστικότητας της µεταποίησης στη Μακεδονία – Θράκη είναι η τάση 
εξόδου κεφαλαίων για βιοµηχανικές επενδύσεις σε χώρες της ΝΑ Ευρώπης και ιδίως στα Βαλκάνια. 
Σηµαντικότερες, ωστόσο, για τη µελλοντική βιωσιµότητα των µεταποιητικών δραστηριοτήτων στη 
Μακεδονία – Θράκη είναι οι πιέσεις που ασκούνται στο µικροοικονοµικό περιβάλλον των τοπικών 
επιχειρήσεων και απορρέουν από την αύξηση της εισαγωγικής διείσδυσης ανταγωνιστικών 
προϊόντων, την µειωµένη παραγωγικότητα επιχειρήσεων και εργαζοµένων, το µικρό βαθµό ανάπτυξης 
και υιοθέτησης καινοτοµιών και νέων τεχνολογιών στην παραγωγή και τη διοίκηση, καθώς και την 
εξάρτηση του τοπικού παραγωγικού συστήµατος από παραδοσιακούς κλάδους εντάσεως εργασίας, 
χαµηλής εξειδίκευσης και από επιχειρήσεις µικρού σχετικά µεγέθους. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας του ΣΒΒΕ, κατά την περίοδο 2002-2005 για την οποία είναι 
διαθέσιµα στοιχεία ισολογισµού, στους περισσότερο ευάλωτους κλάδους (µεγαλύτερο ποσοστό 
ζηµιογόνων επιχειρήσεων) κατατάσσονται οι «Παραγωγή προϊόντων καπνού» και «∆έρµα – 
Υπόδηση», ενώ φθίνουσα πορεία (µετάβαση από κερδοφόρες σε ζηµιογόνες χρήσεις) έχουν και οι 
κλάδοι «Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών» και «Ένδυση – Γουναρικά». Επίσης, σηµεία 
κάµψης (µείωση κερδοφορίας) δείχνουν οι κλάδοι «Παραγωγή χαρτοπολτού, χαρτιού & προϊόντων 
από χαρτί», «Εκτυπώσεις – Εκδόσεις» και «Αυτοκίνητα». 

Αντίθετα, στους δυναµικούς κλάδους (διατήρηση σταθερής κερδοφορίας) κατατάσσονται οι «Τρόφιµα 
– Ποτά», «Παράγωγα πετρελαίου & άνθρακα», «Χηµικές ουσίες & προϊόντα από συνθετικές ίνες», 
«Ελαστικό & Πλαστικά», «Μεταλλικά προϊόντα», «Μηχανήµατα είδη - εξοπλισµού», «Ηλεκτρικές 
µηχανές & συσκευές» και «Κατασκευή επίπλων – λοιπές βιοµηχανίες». 

Επισηµαίνεται ότι η παρακολούθηση της δυναµικής ή φθίνουσας πορείας µιας κλαδικής 
δραστηριότητας στη Μακεδονία – Θράκη δεν έχει στατικό χαρακτήρα, καθόσον αυτή προσδιορίζεται 
τόσο από ενδογενείς παράγοντες (διαθεσιµότητα συντελεστών εργασίας, επίπεδο τεχνολογικής 
εξειδίκευσης) όσο και από εξωγενείς που προκαλούν οι διεθνείς συγκυρίες (µεταβολή σε 
καταναλωτικές τάσεις, υποκατάσταση από ανταγωνιστικά προϊόντα, κ.ά.). Για το λόγο αυτό η εξέλιξη 
της οικονοµικής κατάστασης σε ορισµένους κλάδους της µεταποίησης ενδέχεται να παρουσιάζει 
µεγάλες διακυµάνσεις από έτος σε έτος, γεγονός που λαµβάνεται υπόψη κατά τη σχεδίαση και 
άσκηση της πολιτικής για κρατικές ενισχύσεις προς τις επιχειρήσεις, τόσο σε εθνικό όσο και 
περιφερειακό επίπεδο. 

Η δυναµική πορεία ενός κλάδου συµβάλλει διαχρονικά στη δηµιουργία συγκριτικού πλεονεκτήµατος, 
εφόσον επιτευχθεί θετικό ισοζύγιο πληρωµών (κλαδικές εξαγωγές µείον εισαγωγές) στα πλαίσια των 
εµπορικών συναλλαγών σε διεθνές επίπεδο, το οποίο επιφέρει µεγάλα οικονοµικά οφέλη για τη 
παραγωγό χώρα (ή περιοχή). Η έκθεση στο διεθνή ανταγωνισµό και το εµπόριο εκτός εθνικών 
συνόρων αποτελούν µοχλούς πίεσης για τη βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων σε 
εθνικό αλλά και περιφερειακό επίπεδο. Η βελτίωση του βαθµού εξωστρέφειας του παραγωγικού ιστού 
αποτελεί σήµερα βασική επιδίωξη, µε δεδοµένο ότι οι κινητήριες δυνάµεις που οδηγούν την τελευταία 
δεκαετία την παγκόσµια οικονοµία είναι η παγκοσµιοποίηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και 
των αγορών, καθώς και η επανάσταση στην τεχνολογία της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.  

                                                 
30 βλ. Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος, «Χρηµατοοικονοµικό προφίλ και επιδόσεις της βιοµηχανίας στο 
Βορειοελλαδικό Τόξο: συνολική και κλαδική παρουσίαση – Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία των ετών: 2002 – 2005», 
Τµήµα Τεκµηρίωσης και Μελετών, 13/3/2007. 
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Οι αγορές των χωρών της Ν.Α. Ευρώπης, που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τη Μακεδονία – Θράκη, 
χαρακτηρίζονται ωστόσο ως ευκαιριακές, στο βαθµό που βρίσκονται σε καθεστώς µετάβασης, και 
σαφώς δεν δηµιουργούν προϋποθέσεις για αύξηση της απορροφητικότητας των ελληνικών προϊόντων 
σε µακροπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα. 

Η συµµετοχή της Μακεδονίας – Θράκης στο εξωτερικό εµπόριο της χώρας είναι σηµαντική µε βάση τα 
στοιχεία περιφερειακής κατανοµής του εµπορίου που περιλαµβάνονται σε σχετική µελέτη του 
Ινστιτούτου Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών του Συνδέσµου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος31. 
Ιδιαίτερα σηµαντική κρίνεται η συµµετοχή της Μακεδονίας – Θράκης στις εξαγωγές της χώρας 
συνολικά αλλά και ως ποσοστό των εξαγωγών στο περιφερειακό προϊόν (για το έτος 2005), ενδεικτικό 
του υψηλού βαθµού εξωστρέφειας της παραγωγικής βάσης σε Περιφερειακό επίπεδο. Ωστόσο, το 
εµπορικό ισοζύγιο (εξαγωγές – εισαγωγές) για τη Μακεδονία – Θράκη είναι ελλειµµατικό, 
επηρεαζόµενο κυρίως από το υψηλό επίπεδο εισαγωγών στη Κεντρική Μακεδονία. 

Πίνακας 25: ∆ιεθνές εµπόριο Μακεδονία – Θράκη, 2006 

Εισαγωγές Εξαγωγές 
Συµµετοχή 
Εξαγωγών 
στο ΑΕΠ Περιοχή 

εκ. Ευρώ % 
συµµετοχής εκ. Ευρώ % 

συµµετοχής 2005 

Ελλάδα 50.745,5 100% 16.517,2 100% 6,16% 

Μακεδονία-Θράκη 8,143,4 16,05% 4.592,5 27,80% 10,04% 

Αν. Μακεδονία - Θράκη 682,6 1,35% 673,7 4,08% 8,42% 

Κεντρική Μακεδονία 7.172,5 14,13% 3.572,5 21,63% 10,93% 

∆υτική Μακεδονία 288,3 0,57% 346,3 2,10% 7,00% 

Πηγή: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, 2007 
 
Σε κλαδικό επίπεδο και σύµφωνα µε την ίδια µελέτη, οι εξαγωγές της Κεντρικής Μακεδονίας 
προέρχονται κυρίως από τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας & ένδυσης, των τροφίµων και των 
χηµικών και πλαστικών. Στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, η µερίδα του λέοντος των εξαγωγών 
ανήκει επίσης στο κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας & ένδυσης, των τροφίµων, των χηµικών και 
πλαστικών, καθώς και των µη µεταλλικών ορυκτών και των µηχανών & συσκευών. Τέλος, στη ∆υτική 
Μακεδονία, έντονη εξαγωγική δραστηριότητα παρουσιάζει και πάλι ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας 
& ένδυσης (µε περιεχόµενο όµως τα γουνοδέρµατα και τα γουναρικά), ενώ ακολουθούν µε µικρά 
ποσοστά ο κλάδος του ξύλου και χαρτιού, των µη µεταλλικών ορυκτών, των µετάλλων και των 
µηχανών και συσκευών.  

Η σύγκριση των καινοτοµικών και τεχνολογικών επιδόσεων της Μακεδονίας – Θράκης την κατατάσσει 
µεταξύ των πλέον δυναµικών στον ελληνικό χώρο κυρίως λόγω της παρουσίας των πανεπιστηµιακών 
και ερευνητικών ιδρυµάτων, ενώ υστερεί σε σχέση µε τις µεταποιητικές δραστηριότητες υψηλής 
τεχνολογίας και την τεχνολογική έρευνα και ανάπτυξη που διενεργείται από επιχειρήσεις32, 
χαρακτηριστικό που ίσως συνδέεται εν µέρει µε το γεγονός ότι η περιφερειακή οικονοµία παραµένει 
αρκετά κλειστή σε σύγκριση µε τις αγορές προϊόντων και εργασίας στις περισσότερες ευρωπαϊκές 
Περιφέρειες. Η αµβλυµµένη πίεση του εξωτερικού ανταγωνισµού στις επιχειρήσεις έχει ως 
αποτέλεσµα να είναι λιγότερο πιεστική η ανάγκη για έρευνα και καινοτοµία. Σύµφωνα µε στοιχεία της 
Eurostat για το 2003, οι δαπάνες που έγιναν για έρευνα και ανάπτυξη ανέρχονταν σε 0,37% του ΑΕΠ, 
ποσοστό χαµηλότερο από το αντίστοιχο εθνικό (0,61%) και πολύ χαµηλότερο από το αντίστοιχο της 
ΕΕ-25 (1,80%).  

                                                 
31 ΙΕΕΣ – ΣΕΒΕ, «Πορεία Εξωτερικού Εµπορίου Ελλάδας ανά Περιφέρεια 2003-2006», Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2007. 
32 Στοιχεία European Innovation Scoreboard 2003, European Commission 
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Η Μακεδονία – Θράκη παρότι ευνοείται από την ισχυρή παρουσία της Κεντρικής Μακεδονίας όσον 
αφορά τον τοµέα έρευνας και τεχνολογίας λόγω της ύπαρξης σηµαντικών Πανεπιστηµιακών 
ερευνητικών ιδρυµάτων, εντούτοις υστερεί σηµαντικά στον τοµέα της καινοτοµίας στις επιχειρήσεις. 
Πιθανότατα τούτο οφείλεται τόσο στον έντονα παραδοσιακό χαρακτήρα των τοπικών επιχειρήσεων, 
όσο στη περιορισµένη εξωστρέφεια των φορέων παραγωγής και διάχυσης έρευνας και τεχνολογίας 
στην περιοχή. Οι παράγοντες αυτοί συντελούν στο να είναι δυσχερής η µετάβαση από το στάδιο της 
έρευνας στο στάδιο της µετατροπής της γνώσης σε οικονοµική αξία, δηλαδή στην ανάπτυξη, 
υλοποίηση και προσοδοφόρα αξιοποίηση της καινοτοµίας. 

Επιγραµµατικά, στο ζήτηµα της ανάπτυξης της καινοτοµίας, η Μακεδονία – Θράκη διαθέτει τις 
ακόλουθες δυνατότητες: 

• Σηµαντικός αριθµός και µέγεθος ερευνητικών φορέων και µεγάλη συγκέντρωση ερευνητικού 
προσωπικού, ειδικά στην Κεντρική Μακεδονία. 

• Σηµαντική ιστορία και συσσωρευµένη εµπειρία σε ερευνητικά προγράµµατα. 

• Ιδρύµατα έρευνας (µη πανεπιστηµιακά) µε σηµαντική δυναµική ανάπτυξης  

• Υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο ανθρώπινων πόρων στην περιφέρεια (συγκριτικό πλεονέκτηµα 
σε απόφοιτους ΤΕΙ και ΑΕΙ). 

• Παραγωγικό σύστηµα µε µεγάλο δευτερογενή και τριτογενή τοµέα (δύο τοµείς που κλασσικά 
δραστηριοποιούνται στην καινοτοµία) σε σχέση µε τον πρωτογενή.  

Αντίθετα, αντιµετωπίζονται οι ακόλουθοι περιορισµοί στην ανάπτυξη της καινοτοµίας, σε περιφερειακό 
επίπεδο: 

• Ασύνδετοι – µη συνεργαζόµενοι µεταξύ τους ερευνητικοί φορείς. 

• Ασυνέχεια ερευνητικών προγραµµάτων – Προβλήµατα διατήρησης ερευνητικού προσωπικού 
(µη ακαδηµαϊκού). 

• Απροθυµία (από την ακαδηµαϊκή κοινότητα) για διασύνδεση της έρευνας µε το παραγωγικό 
σύστηµα. 

• Έλλειψη κινήτρων (στην ακαδηµαϊκή κοινότητα) για ολοκλήρωση και εµπορευµατοποίηση 
καινοτοµίας. 

• Πολύ µεγάλη συµµετοχή και στο δευτερογενή και στον τριτογενή τοµέα κλάδων µε χαµηλό 
βαθµό καινοτοµικότητας (τρόφιµα-ποτά-καπνός και κλωστουφαντουργία-ένδυση-δέρµα στη 
µεταποίηση, εµπόριο στον τριτογενή) 

• Χαµηλός βαθµός δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων στην έρευνα σε σχέση µε τα έσοδά 
τους. 

• Χαµηλό ποσοστό καινοτόµων επιχειρήσεων και στο δευτερογενή και στον τριτογενή τοµέα. 

• Ποσοστό συνεργασίας µεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών ιδρυµάτων από τα χαµηλότερα 
στη χώρα. 
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Χάρτης 7: ∆απάνες σε Ε&Α ως ποσοστό του περιφερειακού ΑΕΠ, 2002 

 
Πηγή: ΕΕ, 2005, «Τρίτη Έκθεση Προόδου σχετικά µε τη Συνοχή: προς µια νέα εταιρική σχέση για την 
ανάπτυξη, την απασχόληση και τη συνοχή»  

 

Όµως για να αντιµετωπιστεί η πρόκληση της χαµηλής ανταγωνιστικότητας σε ένα περιβάλλον διαρκώς 
εντεινόµενου διεθνούς ανταγωνισµού αποτελεσµατικά – δηλαδή χωρίς δυσµενείς συνέπειες για τους 
ρυθµούς ανόδου της οικονοµικής δραστηριότητας, της απασχόλησης και του εισοδήµατος – είναι 
αναγκαία η περαιτέρω σηµαντική βελτίωση των ανωτέρω επιδόσεων και ιδιαίτερα σε σχέση µε τους 
συντελεστές παραγωγής που διαδραµατίζουν αποφασιστικό ρόλο για την αύξηση της διεθνούς 
ανταγωνιστικότητας της Μακεδονίας - Θράκης, την ταχύτερη αύξηση της παραγωγικότητας και, τελικά, 
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την πραγµατική σύγκλιση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της προς εκείνο των πιο 
αναπτυγµένων εταίρων µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

1.2.2.3 Τουριστική δραστηριότητα & τουριστικοί πόροι 

Η Μακεδονία – Θράκη αποτελεί σηµαντικό τόπο τουριστικού προορισµού στα πλαίσια της τουριστικής 
δραστηριότητας που αναπτύσσεται στον ελληνικό χώρο. Με βάση τα πλέον πρόσφατα ποσοτικά 
στοιχεία προσφοράς και ζήτησης (τουριστικής κίνησης), καθώς και η εξέλιξη τους, καταγράφεται 
ακολούθως η δυναµική του τουρισµού στη Μακεδονία – Θράκη. 

Πίνακας 26: Αφίξεις – ∆ιανυκτερεύσεις – Τουριστικά Καταλύµατα, 2006 

Αφίξεις ∆ιανυκτερεύσεις 

Περιοχή 
Αλλοδαποί Σύνολο 

%  
συνόλου 
χώρας 

Αλλοδαποί Σύνολο 
% 

συνόλου 
χώρας 

Ελλάδα 7.547.667 13.675.240 100,0% 42.458.767 56.707.728 100,0% 
Μακεδονία-
Θράκη 756.870 2.371.524 17,3% 3.983.611 7.522.501 13,3% 

Αν. Μακεδονία - 
Θράκη 

101.943 544.975 4,0% 495.626 1.430.081 2,5% 

Κεντρική 
Μακεδονία 

636.015 1.625.870 11,9% 3.448.608 5.716.854 10,1% 

∆υτική Μακεδονία 18.912 200.679 1,5% 39.377 375.566 0,7% 

 
Κλίνες που 
λειτουργούν 

% συνόλου 
χώρας Πληρότητα Αφίξεις ∆ιανυκτε-

ρεύσεις 
Ελλάδα 450.505 100,0% 59,80% 4,25% 4,58% 
Μακεδονία-
Θράκη 65.539 14,5% 48,66% 4,92% 9,95% 
Αν. Μακεδονία - 
Θράκη 16.132 3,6% 40,70% -3,77% 0,47% 
Κεντρική 
Μακεδονία 45.962 10,2% 53,20% 7,77% 13,71% 
∆υτική Μακεδονία 3.445 0,8% 32,80% 

% µεταβολής 
2006/2005 

2,38% 2,56% 
Πηγή: ΕΣΥΕ 

 

Το ξενοδοχειακό δυναµικό της Μακεδονίας – Θράκης σύµφωνα µε τα καταλύµατα που λειτούργησαν 
το 2006 αναλογεί στο 14,5% του συνόλου της χώρας, µε τα δύο τρίτα εξ αυτών να εντοπίζονται στη 
Κεντρική Μακεδονία, ενώ η ∆υτική Μακεδονία κατέχει µόλις το 5% των κλινών της µεγαπεριφέρειας. 
Από πλευράς διάρθρωσης σε κατηγορίες, το 26% των διαθέσιµων κλινών στη Μακεδονία – Θράκη 
προέρχονται από ξενοδοχειακές µονάδες 5 και 4 αστέρων, ενώ σε επίπεδο χώρας το ποσοστό αυτό 
ανέρχεται στο 35% περίπου. Η µέση ετήσια λειτουργική πληρότητα της ξενοδοχειακής υποδοµής 
υπερβαίνει το 50% µόνο στη Κεντρική Μακεδονία, ενώ σε επίπεδο Μακεδονία – Θράκης υπολείπεται 
του εθνικού µέσου όρου κατά 11 ποσοστιαίες µονάδες. 

Από πλευράς τουριστικής κίνησης, η Μακεδονία – Θράκη προσελκύει το 17,3% του συνόλου των 
τουριστών στη χώρα, ωστόσο µόλις το ένα τρίτο εξ αυτών είναι αλλοδαποί, ενώ σε επίπεδο χώρας, οι 
αλλοδαποί τουρίστες υπερβαίνουν το 55% του συνόλου. Η ετήσια αύξηση των αφίξεων τουριστών στη 
Μακεδονία – Θράκη υπερβαίνει τον εθνικό µέσο όρο κυρίως λόγω της ιδιαίτερα θετικής επίδοσης της 
Κεντρικής Μακεδονίας στη προσέλκυση τουριστών. 

Η Μακεδονία – Θράκη συµµετέχει σε ποσοστό 13,3% στο µέγεθος των καταγεγραµµένων 
διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχεία (και όχι κάµπινγκ) σε εθνικό επίπεδο, µε το 53% των 
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διανυκτερεύσεων σε περιφερειακό επίπεδο να αφορά τουρίστες εξωτερικού.  Ιδιαίτερα ενθαρρυντική 
χαρακτηρίζεται η ετήσια αύξηση στις διανυκτερεύσεις στη Κεντρική Μακεδονία σε ρυθµό υπερδιπλάσιο 
της αύξησης σε εθνικό επίπεδο. 

Το κύριο γνώρισµα της χωροταξικής κατανοµής του τουριστικού δυναµικού της Μακεδονίας - Θράκης 
είναι η συγκέντρωσή του στις παράκτιες περιοχές των νοµών Χαλκιδικής, Καβάλας 
(συµπεριλαµβανοµένης της νήσου Θάσου) και Πιερίας. Η κατανοµή της ζήτησης παρουσιάζει έντονη 
εποχικότητα λόγω της επιλογής του θερινού-παράκτιου τουρισµού ως κυρίαρχης µορφής τουριστικής 
ανάπτυξης. Η εποχικότητα της τουριστικής δραστηριότητας εκφράζεται και µε τα χαµηλά ποσοστά 
πληρότητας σε ετήσια βάση. Η χωρική ανισοκατανοµή δυνατοτήτων και προοπτικών στον τουριστικό 
τοµέα, αξιολογείται λαµβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τα ειδικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά κάθε 
χωρικής ζώνης εντός της Μακεδονίας - Θράκης. 

Πέραν των αναπτυσσόµενων τουριστικά µε περιθώρια ανάπτυξης µαζικού τουρισµού περιοχών 
(παράλια Θράκης, Χαλκιδικής και Πιερίας), ενδιαφέρουν παρουσιάζουν περιοχές µε περιθώρια 
ανάπτυξης εναλλακτικών µορφών τουρισµού, όπως είναι η ∆αδιά –Σουφλί, η Κερκίνη, το Βέρµιο-
Καϊµακτσαλάν-Έδεσσα-Βέροια-Νάουσα, η Καστοριά-Φλώρινα-Πρέσπες και ο Όλυµπος. Επίσης, 
υφίστανται περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος µε κυρίαρχες χρήσεις άλλες από τον τουρισµό και 
παράλληλη δυνατότητα ανάπτυξης εναλλακτικών µορφών τουρισµού, όπως είναι ο ορεινός όγκος της 
Ροδόπης. Τέλος, εντοπίζονται πολλαπλές δυνατότητες αξιοποίησης των σηµαντικών περιβαλλοντικών 
και πολιτιστικών πόρων στους οικουµενικούς µαγνήτες του Ολύµπου και του Αγίου όρους και µε βάση 
το θρησκευτικό, Βυζαντινό, νεώτερο και σύγχρονο πολιτιστικό απόθεµα της Θεσσαλονίκης 

Επιγραµµατικά, στο ζήτηµα της τουριστικής ανάπτυξης, η Μακεδονία – Θράκη διαθέτει τις ακόλουθες 
δυνατότητες: 

• Πλούσιοι φυσικοί περιβαλλοντικοί και πολιτιστικοί πόροι 

• Λογικά επίπεδα τιµών 

• Ύπαρξη δυνητικής ζήτησης 

• Καλή συγκοινωνιακή δικτύωση (προορισµός πτήσεων chartered) µε τις βασικές αγορές πηγές. 

• Καλή γεωγραφική θέση στις ∆υτικοευρωπαικές και Ανατολικοευρωπαικές αγορές. 

• Αναγνωρισιµότητα του προορισµού στην Ευρώπη και στις υπερπόντιες αγορές, αν και 
µικρότερη από άλλες περιφέρειες. 

• Συνεχής τάση ζήτησης του προϊόντος «ήλιος + θάλασσα». 

• Ύπαρξη πρόσθετων πόρων και δυνατοτήτων δικτύωσης στην περιφέρεια και στον ευρύτερο 
χώρο, που επιτρέπει διαφοροποίηση από πιθανούς ανταγωνιστές (πχ νησιωτικές περιοχές 
που στηρίζονται αποκλειστικά στο προϊόν «ήλιος + θάλασσα»). 

• Γενικά θετική και φιλική εικόνα ότι η Μακεδονία - Θράκη αποτελεί ασφαλή προορισµό χωρίς 
αρνητική εµπειρία ή προκατάληψη. 

• ∆υνατότητα κεφαλαιοποίησης των αποτελεσµάτων της Ολυµπιάδος. 

• ∆υνατότητα υλοποίησης πιλοτικών προγραµµάτων εναλλακτικών µορφών τουρισµού. 

Αντίθετα, αντιµετωπίζονται οι ακόλουθοι περιορισµοί στην ανάπτυξη του τουρισµού, σε περιφερειακό 
επίπεδο: 

• Μη ικανοποιητική προστασία περιβάλλοντος, αστική οικιστική υποβάθµιση, απώλεια 
παραδοσιακού χαρακτήρα. 

• Μη ικανοποιητική προσφορά υπηρεσιών και έλλειψη επαγγελµατισµού κατά τόπους. 
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• ∆υσκολία ανάπτυξης τουριστικής δραστηριότητος σε περιόδους χαµηλής ζήτησης (∆εκέµβριος 
- Μάρτιος). 

• Μη ολοκληρωµένη αποτύπωση του πολιτιστικού αποθέµατος. 

• Έλλειψη συγχρόνων πολιτιστικών υποδοµών στις αναπτυσσόµενες περιοχές. 

• Λόγω του διεθνούς ανταγωνισµού και του τρόπου ανάπτυξης της αγοράς υφίστανται 
στασιµότητα τιµών παρά την θεαµατική βελτίωση ποιότητος ορισµένων ανταγωνιστικών 
προορισµών. 

 

1.2.3. ∆ηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας 

Η υστέρηση στο επίπεδο ευηµερίας οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στο χαµηλότερο βαθµό απασχόλησης 
και στο υψηλότερο ποσοστό ανεργίας, δείκτες δηλωτικοί των δυσχερειών στην απορρόφηση της 
προσφοράς εργασίας που επικρατούν στη Μακεδονία – Θράκη, εφόσον διατηρούνται σε επίπεδα 
υποδεέστερα συγκριτικά µε τη χώρα συνολικά. Ο βαθµός αξιοποίησης του οικονοµικά ενεργού 
πληθυσµού (ηλικιακές κατηγορίες 15 – 64 ετών) είναι χαµηλότερος κατά 2,35% στην Μακεδονία – 
Θράκη, ενώ το ποσοστό ανεργίας είναι υψηλότερο κατά 2,34% µονάδες του εθνικού µέσου όρου33 µε 
συνέπεια να µην αξιοποιείται επαρκώς το διαθέσιµο ανθρώπινο δυναµικό και οι δυνατότητες για 
µεγέθυνση της παραγωγής. 

Αναλυτικά, ο δυνητικά οικονοµικά ενεργός πληθυσµός άνω των 15 ετών στη Μακεδονία – Θράκη το 
2003 αποτελούσε το 67,2% του συνόλου του πληθυσµού της περιοχής ενώ οι απασχολούµενοι 
αποτελούν το 24,9% των απασχολούµενων στο σύνολο της χώρας. 

Πίνακας 27: Οικονοµικά ενεργός πληθυσµός άνω των 15 ετών 

Περιοχή 2001 % 
πληθυσµού 2002 % 

πληθυσµού 2003 % 
πληθυσµού 

Ελλάδα 7.444.373 68,1% 7.456.115 68,0% 7.467.771 67,8% 
Μακεδονία-Θράκη 1.884.418 67,9% 1.883.530 67,5% 1.884.245 67,2% 
Ανατολική 
Μακεδονία - Θράκη 403.879 66,5% 401.749 66,2% 399.451 65,9% 

Κεντρική Μακεδονία 1.288.426 68,7% 1.290.049 68,3% 1.293.299 68,0% 

∆υτική Μακεδονία 192.113 65,3% 191.732 65,1% 191.495 65,0% 

Πηγή: Eurostat & ιδία επεξεργασία 

Πίνακας 28: Απασχολούµενοι  

Περιοχή 2001 
% 

συνόλου 
χώρας 

2002 
% 

συνόλου 
χώρας 

2003 
% 

συνόλου 
χώρας 

2004 
% 

συνόλου 
χώρας 

EE-25 191.337.300   192.190.100   193.330.400   194.617.100   

Ελλάδα 4.086.300 100,00% 4.175.800 100,00% 4.274.500 100,00% 4.313.200 100,00% 

Μακεδονία-
Θράκη 1.031.400 25,24% 1.033.700 24,75% 1.064.100 24,89% 1.048.700 24,31% 

Ανατολική 
Μακεδονία - 
Θράκη 

230.100 5,63% 231.700 5,55% 231.000 5,40% 228.600 5,30% 

Κεντρική 
Μακεδονία 699.500 17,12% 698.900 16,74% 732.200 17,13% 719.200 16,67% 

∆υτική 
Μακεδονία 101.800 2,49% 103.100 2,47% 100.900 2,36% 100.900 2,34% 

Πηγή: Eurostat & ιδία επεξεργασία 

                                                 
33 Στοιχεία έτους 2004, EUROSTAT. 
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Κατά το έτος 2003 το ποσοστό της συνολικής απασχόλησης, που ορίζεται ως το ποσοστό των 
απασχολουµένων ηλικίας 15 – 64 ετών επί του πληθυσµού 15 – 64 ετών, ανέρχεται σε 55,5% για την 
Μακεδονία - Θράκη, επίπεδα χαµηλότερα τόσο του εθνικού µέσου όρου (56,0%), όσο και του Στόχου 
της Στρατηγικής της Λισσαβόνας για αύξηση του συγκεκριµένου δείκτη στο 67% το 2005 και στο 70% 
το 2010. Όπως φαίνεται και στον σχετικό χάρτη, η Μακεδονία - Θράκη παρουσιάζει από τα 
χαµηλότερα ποσοστά συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ. Η επίδοσή της θεωρείται ανησυχητική 
δεδοµένου ότι το υψηλό επίπεδο αξιοποίησης των σε εργάσιµη ηλικία απασχολούµενων συµβάλλει 
τόσο στην οικονοµική ανάπτυξη όσο και στη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής 

Κοµβικός παράγων για την χαµηλή επίδοση στο ποσοστό απασχόλησης αποτελεί ο ιδιαίτερα χαµηλός 
βαθµός συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας. Ειδικότερα, το ποσοστό γυναικείας 
απασχόλησης ανέρχεται σε 38,3% το 2003 και απέχει πολύ από τον Στόχο για αύξησή του στο 60% 
το 2010. Επίσης αρνητικά συµβάλει η χαµηλή επίδοση της Μακεδονίας - Θράκης στο κριτήριο του 
ποσοστού απασχόλησης για τους ηλικιωµένους έναντι Στόχου για αύξηση του στο 50% το 2010. 

Πίνακας 29: Ποσοστό απασχόλησης (απασχολούµενοι 15-64 ετών επί του πληθυσµού 15-64 ετών) 

Περιοχή 2001 2002 2003 

Ελλάδα 53,7% 54,8% 56,0% 
Μακεδονία-Θράκη 53,8% 53,9% 55,5% 
Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 55,5% 56,2% 56,7% 
Κεντρική Μακεδονία 53,5% 53,4% 55,7% 
∆υτική Μακεδονία 51,9% 52,6% 51,7% 

Πηγή: Eurostat & ιδία επεξεργασία 
 

Πίνακας 30: Ποσοστό απασχόλησης γυναικών (γυναίκες απασχολούµενοι 15-64 ετών επί των γυναικών 15-64 ετών) 

Περιοχή 2001 2002 2003 

Ελλάδα 40,1% 41,5% 42,8% 
Μακεδονία-Θράκη 36,1% 36,5% 38,3% 
Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 29,9% 31,1% 31,1% 
Κεντρική Μακεδονία 41,9% 42,2% 45,7% 
∆υτική Μακεδονία 24,6% 23,9% 22,3% 

Πηγή: Eurostat & ιδία επεξεργασία 
 

Πίνακας 31: Ποσοστό απασχόλησης νέων (νέοι απασχολούµενοι 15-24 ετών επί του πληθυσµού 15-24 ετών) 

Περιοχή 2001 2002 2003 

Ελλάδα 23,8% 23,9% 22,9% 
Μακεδονία-Θράκη 24,2% 22,4% 22,4% 
Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 27,7% 27,5% 24,8% 
Κεντρική Μακεδονία 23,8% 21,3% 22,0% 
∆υτική Μακεδονία 19,6% 18,9% 20,0% 

Πηγή: Eurostat & ιδία επεξεργασία 
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Πίνακας 32: Ποσοστό απασχόλησης ηλικιωµένων (ηλικιωµένοι απασχολούµενοι 55-64 ετών επί του πληθυσµού 55-
64 ετών) 

Περιοχή 2001 2002 2003 

Ελλάδα 37,4% 38,4% 40,2% 
Μακεδονία-Θράκη 38,2% 38,4% 40,5% 
Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 45,3% 41,8% 45,3% 
Κεντρική Μακεδονία 35,8% 37,1% 39,0% 
∆υτική Μακεδονία 38,4% 39,9% 39,9% 

Πηγή: Eurostat & ιδία επεξεργασία 

Χάρτης 8: Ποσοστό απασχόλησης, 2003 

 
Πηγή: ΕΕ, 2005, «Τρίτη Έκθεση Προόδου σχετικά µε τη Συνοχή: προς µια νέα 
εταιρική σχέση για την ανάπτυξη, την απασχόληση και τη συνοχή» 
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Αναφορικά µε τον αριθµό των ανέργων πρέπει να σηµειωθεί ότι στη Μακεδονία – Θράκη 
συγκεντρώνεται το 30,54% των ανέργων της χώρας. Όπως ήδη αναφέρθηκε, το ποσοστό ανεργίας 
είναι µεγαλύτερο από αυτό της Ελλάδας (12,8%, έναντι 10,5% σε σύνολο χώρας) και πολύ 
µεγαλύτερο από αυτό της ΕΕ-25 (9,2%). Πολύ σηµαντικές είναι οι αποκλίσεις όσον αφορά το ποσοστό 
ανεργίας στις γυναίκες (20,4%) και στους νέους 15-24 ετών (33,0%), καθώς είναι σηµαντικά 
υψηλότερο του εθνικού µέσου όρου, κατά 4 και 7 ποσοστιαίες µονάδες αντίστοιχα και σχεδόν 
διπλάσιο του µέσου ευρωπαϊκού. Όσον αφορά τους µακροχρόνια ανέργους, πλησιάζει τον εθνικό 
µέσο όρο (55,1% έναντι 53,1%) αλλά παραµένει σαφώς µεγαλύτερο από αυτόν της ΕΕ-25 (44,5%) 

Πίνακας 33: Αριθµός ανέργων 

Περιοχή 2001 

% 
συνόλο

υ 
χώρας 

2002 

% 
συνόλο

υ 
χώρας 

2003 

% 
συνόλο

υ 
χώρας 

2004 

% 
συνόλο

υ 
χώρας 

EE-25 
18.039.00

0   
18.891.80

0   
19.549.20

0   
19.770.30

0   
Ελλάδα 493.900 100,00% 480.100 100,00% 459.800 100,00% 505.600 100,00% 
Μακεδονία
-Θράκη 130.800 26,48% 136.100 28,35% 131.500 28,60% 154.400 30,54% 
Αν. 
Μακεδονία-
Θράκη 24.300 4,92% 27.100 5,64% 27.200 5,92% 34.800 6,88% 
Κεντρική 
Μακεδονία 86.400 17,49% 90.800 18,91% 84.200 18,31% 99.500 19,68% 
∆υτική 
Μακεδονία 20.100 4,07% 18.200 3,79% 20.100 4,37% 20.100 3,98% 
Πηγή: Eurostat & ιδία επεξεργασία 
 

Πίνακας 34: Ποσοστό ανεργίας (άνεργοι / εργ. δυναµικό) 

Περιοχή 2001 2002 2003 2004 

EE-25 8,6% 8,9% 9,2% 9,2% 
Ελλάδα 10,8% 10,3% 9,7% 10,5% 
Μακεδονία-Θράκη 11,3% 11,6% 11,0% 12,8% 
Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 9,6% 10,5% 10,5% 13,2% 
Κεντρική Μακεδονία 11,0% 11,5% 10,3% 12,2% 
∆υτική Μακεδονία 16,5% 15,0% 16,6% 16,6% 

Πηγή: Eurostat & ιδία επεξεργασία 
 

Πίνακας 35: Ποσοστό ανεργίας γυναικών (άνεργες / εργ. δυναµικό) 

Περιοχή 2001 2002 2003 2004 

EE-25 9,8% 9,9% 10,1% 10,2% 
Ελλάδα 16,2% 15,6% 15,0% 16,2% 
Μακεδονία-Θράκη 17,0% 17,8% 17,1% 20,4% 
Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 14,5% 15,7% 16,0% 20,9% 
Κεντρική Μακεδονία 16,8% 17,5% 16,1% 19,4% 
∆υτική Μακεδονία 23,8% 24,3% 27,2% 26,0% 

Πηγή: Eurostat & ιδία επεξεργασία 
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Πίνακας 36: Ποσοστό ανεργίας νέων (άνεργοι κάτω των 25 ετών / εργ. δυναµικό) 

Περιοχή 2001 2002 2003 2004 

EE-25 17,5% 18,0% 18,6% 18,6% 
Ελλάδα 28,2% 26,8% 26,9% 26,9% 
Μακεδονία-Θράκη 27,2% 28,3% 27,1% 33,0% 
Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 20,4% 23,3% 23,8% 30,5% 
Κεντρική Μακεδονία 27,7% 29,0% 25,7% 31,6% 
∆υτική Μακεδονία 40,2% 37,2% 41,6% 49,1% 

Πηγή: Eurostat & ιδία επεξεργασία 
 

Πίνακας 37: Ποσοστό µακροχρόνιας ανεργίας (επί του συνόλου των ανέργων) 

Περιοχή 2001 2002 2003 2004 

EE-25   44,2% 45,1% 44,5% 
Ελλάδα 51,4% 51,3% 54,9% 53,1% 
Μακεδονία-Θράκη 49,7% 51,8% 56,4% 55,1% 
Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 44,5% 53,7% 49,6% 55,7% 
Κεντρική Μακεδονία 48,3% 48,8% 57,5% 53,0% 
∆υτική Μακεδονία 61,8% 64,0% 60,6% 64,3% 

Πηγή: Eurostat & ιδία επεξεργασία 

 

Τέλος, η ποσοστιαία τοµεακή σύνθεση της απασχόλησης ακολουθεί σε γενικές γραµµές τις 
διαχρονικές τάσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Εντούτοις, το ποσοστό απασχόλησης στον 
πρωτογενή τοµέα εµφανίζεται ενισχυµένο σε σύγκριση µε τον εθνικό µέσο όρο ενώ αντίστοιχα η 
απασχόληση στον τριτογενή εµφανίζεται µειωµένη.  

Πίνακας 38: Ποσοστιαία τοµεακή σύνθεση της απασχόλησης 

2001 2002 2003 2004 Περιοχή 
Π ∆ Τ Π ∆ Τ Π ∆ Τ Π ∆ Τ 

EE-25 5,6% 29,3% 65,1% 5,4% 28,8% 65,7% 5,3% 28,2% 66,5% 5,0% 27,9% 67,1% 
Ελλάδα 16,1% 23,0% 60,9% 15,6% 22,8% 61,6% 15,3% 22,6% 62,0% 12,6% 22,4% 65,0% 
Μακεδονία-
Θράκη 20,4% 25,9% 53,7% 20,1% 25,1% 54,8% 20,5% 24,8% 54,7% 17,0% 24,3% 58,8% 

Ανατολική 
Μακεδονία - 
Θράκη 

32,6% 22,8% 44,5% 34,0% 20,5% 45,6% 32,5% 20,1% 47,4% 27,4% 20,7% 51,9% 

Κεντρική 
Μακεδονία 16,7% 25,7% 57,6% 15,7% 25,2% 59,1% 16,7% 25,0% 58,2% 13,6% 24,1% 62,3% 

∆υτική 
Μακεδονία 18,4% 34,7% 46,9% 18,7% 34,8% 46,5% 20,4% 34,2% 45,4% 17,6% 33,6% 48,8% 

Πηγή: Eurostat & ιδία επεξεργασία 

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο σύνθετος δείκτης RCE για την απασχόληση που δηµιουργείται από τη 
συνεκτίµηση µεγεθών όπως η µεταβολή της ανεργίας, η αντικατάσταση του εργατικού δυναµικού και η 
τοµεακή κατανοµή της απασχόλησης. Ο θετικός συνδυασµός των παραγόντων αυτών, ιδιαίτερα το 
χαµηλό ποσοστό ανεργίας και η απασχόληση στον τριτογενή κατατάσσουν τις περιφέρειες άνω του 
µέσου ευρωπαϊκού µέσου όρου, υποδεικνύοντας τη δυνατότητά τους να ανταποκριθούν καλύτερα στις 
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διαρθρωτικές αλλαγές. Όπως είναι φανερό από τον παρακάτω χάρτη, και οι τρεις διοικητικές 
περιφέρειες βρίσκονται χαµηλότερα του ευρωπαϊκού µέσου όρου.  

Χάρτης 9: ∆είκτης RCE – Αγορά εργασίας 

 
Πηγή: ESPON Project 2.4.2., 2005, “Integrated analysis of transnational and national territories 
based on ESPON results”, Third Interim Report 
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Οι ανωτέρω µη-ικανοποιητικές επιδόσεις προσδίδουν το µέτρο της αναγκαίας βελτίωσης της 
διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας της Μακεδονίας Θράκης την περίοδο 2007 – 2013. 
Οι αναπτυξιακές παρεµβάσεις πρέπει να συµβάλλουν στην διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, στην 
αύξηση της παραγωγικότητας, στη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, καθώς και στην 
αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού. Αλλαγές στο παραγωγικό πρότυπο είναι επιβεβληµένες σε 
περιπτώσεις που αυτό στηρίζεται σε δραστηριότητες έντασης ανειδίκευτης εργασίας ή/και 
παρωχηµένους τεχνολογικά τρόπους οργάνωσης της παραγωγής διότι είναι πλέον αδύνατον να είναι 
οι ελληνικές Περιφέρειες ανταγωνιστικές µε βάση το φθηνό εργατικό δυναµικό και παραδοσιακά 
προσανατολισµένες κλαδικές εξειδικεύσεις.  

Παράγοντες που συντελούν στη βιώσιµη µεταβολή του παραγωγικού προτύπου σε περιφερειακό 
επίπεδο είναι το µορφωτικό επίπεδο του εργατικού δυναµικού, το επίπεδο της επιχειρηµατικότητας, 
όπως καταγράφεται από τη σύσταση νέων επιχειρήσεων και οι διαθέσιµοι συντελεστές καινοτοµίας και 
τεχνολογίας. Σύµφωνα µε τα έως τώρα δεδοµένα το επίπεδο του εργατικού δυναµικού της Μακεδονίας 
– Θράκης υστερεί σε σχέση µε τον εθνικό µέσο όρο καθώς παρουσιάζει χαµηλότερη συγκέντρωση 
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση κατά 1,634 ποσοστιαίες µονάδες. Επίσης, υστέρηση σε σχέση µε τον 
εθνικό µέσο όρο κατά 4,6 ποσοστιαίες µονάδες παρουσιάζεται και ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης 
νέων ηλικίας 15-24 ετών, αποφοίτων τουλάχιστον 2βάθµιας εκπαίδευσης. Η διαφορά αυτή είναι 
µικρότερη στις γυναίκες από ό,τι στους άνδρες.  

Πίνακας 39: Επίπεδο εκπαίδευσης νέων 2004 (ποσοστό ατόµων ηλικίας 15-24 ετών που είναι τουλάχιστον 
απόφοιτοι β΄βάθµιας εκπαίδευσης ως προς το ποσοστό πληθυσµού της ίδιας ηλικίας) 

Περιοχή Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Ελλάδα 63,59% 60,98% 66,42% 

Μακεδονία-Θράκη 58,96% 54,77% 63,63% 

Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 48,38% 42,28% 56,06% 

Κεντρική Μακεδονία 63,32% 59,87% 66,94% 

∆υτική Μακεδονία 54,77% 52,59% 57,74% 

Πηγή: Eurostat & ιδία επεξεργασία 

 

Αναφορικά µε τη συµµετοχή στη δια βίου µάθηση, δεν υπάρχουν στοιχεία στη Eurostat για τη ∆υτική 
Μακεδονία. Με βάση τα στοιχεία που δίνονται για τις άλλες Περιφέρειες (2004) η συµµετοχή στη δια 
βίου µάθηση (% ατόµων ηλικίας 25-64 ετών που συµµετέχουν στην εκπαίδευση και επιµόρφωση ως 
προς τον συνολικό πληθυσµό της ίδιας ηλικίας) στη Μακεδονία – Θράκη ανέρχεται σε 1,98%, 
υπερτερώντας του εθνικού µέσου όρου (1,73%). Σε επίπεδο περιφέρειας, το αντίστοιχο ποσοστό 
ανέρχεται σε 2,18% στην Κεντρική Μακεδονία και 1,28% στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη. 

 

                                                 
34 Στοιχεία έτους 2004, EUROSTAT. 
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1.2.4. Η χωρική ενότητα της Μακεδονίας – Θράκης και οι στόχοι της Λισσαβόνας – συνθετική εκτίµηση 

 

Μία συνθετική απεικόνιση όλων των προαναφερθέντων αναπτυξιακών µεγεθών (παραγωγικότητα, 
δαπάνες σε Ε&Α, ποσοστό απασχόλησης, απασχολούµενοι σε Ε&Α και µορφωτικό επίπεδο) σε 
σχέση µε την επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας παρέχει και πάλι ο δείκτης RCE. Το σύνολο των 
περιφερειών της χώρας, εκτός της Αττικής, εµφανίζει χαµηλή επίδοση, κάτω του µέσου ευρωπαϊκού 
όρου.  Παρά το ότι η ∆είκτες της Λισσαβόνας δεν εκφράζουν άµεσα αναπτυξιακή ευηµερία, εκφράζουν 
ωστόσο την θέση της περιφέρειας ως προς τις συνολικές αναπτυξιακές επιδιώξεις της Ε.Ε. 

Στον ακόλουθο Χάρτη φαίνεται ότι υπάρχει µια διαφοροποίηση µεταξύ των περιφερειών βορρά – 
νότου και ανατολής – δύσης ως προς τον συγκεκριµένο δείκτη. Εξαίρεση αποτελούν η Εσθονία και η 
Λιθουανία καθώς και οι περιφέρειες στις οποίες εντάσσονται οι πρωτεύουσες των χωρών-µελών, που 
εµφανίζουν τουλάχιστον τιµές κοντά στο µέσο όρο.  

Χάρτης 10: ∆είκτης RCE – Στόχοι Λισσαβόνας 

 
Πηγή: ESPON Project 2.4.2., 2005, “Integrated analysis of transnational and 
national territories based on ESPON results”, Third Interim Report 
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1.2.5 Η Μακεδονία – Θράκη και ο χώρος των Βαλκανίων35 

 

Η περιφερειακή οικονοµία της Μακεδονίας - Θράκης είναι πλήρως ενταγµένη στη διεθνή και 
ευρωπαϊκή οικονοµία και, συνεπώς, εξαρτάται άµεσα από τις τρέχουσες αλλά και τις διαµορφούµενες 
διεθνείς εξελίξεις. Λόγω του εντεινόµενου διεθνούς εµπορικού και επενδυτικού ανταγωνισµού η 
σηµασία της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας, δηλαδή αφενός της ικανότητάς της να παράγει 
ανταγωνιστικά αγαθά και υπηρεσίες και αφετέρου να αποτελεί ελκυστικό τόπο για την προσέλκυση 
νέων δραστηριοτήτων είναι ιδιαίτερα µεγάλη. Η αύξηση της ελκυστικότητας της ΧΕ, η οποία 
προσδιορίζεται από τη γεωγραφική της θέση, την ποιότητα των υποδοµών της, την ποιότητα της 
διοίκησης και του ανθρώπινου δυναµικού, τα ειδικά συστήµατα όπως φορολογίας, κοινωνικής 
ασφάλισης, τις ερευνητικές της υποδοµές κ.α., µπορεί να συµβάλλει στην εξωστρέφεια του 
παραγωγικού της συστήµατος µέσω της αξιοποίησης των ευκαιριών για εξαγωγές και για προσέλκυση 
ξένων επενδύσεων και ποιοτικών συντελεστών παραγωγής. 

Ο οικονοµικός χώρος της Μακεδονίας - Θράκης χαρακτηρίζεται ως παράκτιος, δηλαδή µε 
περιορισµένο οικονοµικό «βάθος». Όµως µετά την προοδευτική ενσωµάτωση των χωρών της 
Βαλκανικής στην ευρωπαϊκή και διεθνή οικονοµία τα Βαλκάνια απέκτησαν µεγάλη σηµασία ως 
οικονοµική «ενδοχώρα» της βορειοελλαδικής οικονοµίας. Παρά το ότι το επίπεδο εισοδήµατος στις 
Βαλκανικές χώρες είναι ακόµη πολύ χαµηλό, τα τελευταία 3-4 χρόνια έχει γίνει ορατή και σαφής µια 
τάση ανάκαµψης του συνόλου των οικονοµιών της περιοχής. Η τάση αυτή δηµιουργεί προσδοκίες για 
µελλοντική ανάπτυξη και συνεπώς για δυνατότητες συνεργασίας, διάχυσης και αξιοποίησης των 
αναµενόµενων αποτελεσµάτων και προς όφελος της Ελλάδας γενικότερα και της Μακεδονίας – 
Θράκης ειδικότερα.  

Συνολικά, η Μακεδονία – Θράκη έχει άµεση πρόσβαση για διασυνοριακές ανταλλαγές και επενδύσεις 
µε 4 χώρες συνολικού πληθυσµού που υπερβαίνει τα 83 εκατοµµύρια.  Αλλά και αν υποθέσουµε ότι η 
πραγµατική πρόσβαση αφορά τα τµήµατα εκείνα το οποία βρίσκονται σε µια λογική ακτίνα (π.χ. 300-
500 χιλιοµέτρων), το µέγεθος της δυνητικής αγοράς εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα µεγάλο. Σχηµατικά, 
η Μακεδονία – Θράκη έχει στην ενδοχώρα της µια αναδυόµενη αγορά η οποία ξεκινά από τα Τίρανα 
και κατευθύνεται προς την Κωνσταντινούπολη µέσω Βελιγραδίου, Σκοπίων και Σόφιας. Το µέγεθος 
αυτής της ενδοχώρας ξεπερνά τα 30 εκατοµµύρια. 

Η σηµασία και η βαρύτητα της Μακεδονίας – Θράκης στην περιοχή της Βαλκανικής αυξάνεται 
σηµαντικά όταν το µέγεθος των αγορών µετράται µε όρους ΑΕΠ και όχι µε όρους πληθυσµού. Αν και η 
χωρική ενότητα αποτελεί ένα ασήµαντο ποσοστό στον πληθυσµό (0,46%) των Βαλκανίων, εντούτοις 
αποτελεί ένα αξιόλογο ποσοστό του ΑΕΠ (7,00%) τους. Τα στοιχεία του ΑΕΠ υποδηλώνουν ότι η 
Μακεδονία – Θράκη αποτελεί µια οικονοµική δύναµη στην περιοχή. Το µέγεθος της οικονοµίας της σε 
σχέση µε τις γειτονικές χώρες υποδηλώνει υψηλότερη παραγωγικότητα, καλύτερη διαχείριση και 
αξιοποίηση των συντελεστών παραγωγής και υψηλότερο επίπεδο εισοδήµατος και ευηµερίας.  

Όσον αφορά το κατά κεφαλή ΑΕΠ, είναι από 5πλάσιο έως 6πλάσιο αυτού των γειτονικών χωρών σε 
µετάβαση. Είναι επίσης 4πλάσιο του κατά κεφαλή ΑΕΠ της Τουρκίας. Αυτό υποδηλώνει ότι η 
παραγωγικότητα της είναι πολλαπλάσια των χωρών της περιοχής, γεγονός που της δίνει ευκαιρίες 
ανάπτυξης επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, είτε εµπορικής φύσεως, είτε επενδύσεις.   

                                                 
35 ΥΜΑΘ, «Στρατηγικό Σχέδιο Βορείου Ελλάδας 2007-2013», Α΄ Φάση, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τµήµα 
Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 
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Πίνακας 40: ΑΕΠ και ΑΕΠ κατά κεφαλή Μακεδονίας-Θράκης και Βαλκανικών Χωρών (εκ. USD), 2003 

 ΑΕΠ ΑΕΠ κατά κεφαλή 

Περιοχή 
Απόλυτο 
µέγεθος 

Κατανοµή (%) 
Μεταβολή 
1991-03 

Απόλυτο 
µέγεθος 

Μ.Ο. 
περιοχής=100 

Μεταβολή 
1991-03 

Μ-Θ 37.566 7,00 226,67 13.480 335,68 201,72
Ελλάδα 153.042 28,52 71,86 14.330 356,84 65,10
Αλβανία 6.124 1,14 442,83 1.932 48,12 458,42
Βουλγαρία 19.859 3,70 81,45 2.538 63,21 100,19
ΠΓ∆Μ 4.705 0,88 139,34 2.027 50,48 97,58
Βοσνία-Ερζεγοβίνη 6.963 1,30 -19,69 1.682 41,88 -14,96
Σερβία-Μαυροβούνιο 19.176 3,57 -76,70 2.366 58,92 -69,83
Ρουµανία 60.358 11,25 109,24 2.719 67,71 118,52
Κροατία 28.322 5,28 54,41 6.356 158,28 65,77
Τουρκία 237.972 44,35 -10,40 3.365 83,81 -27,69
Σύνολο ή Μ.Ο. υπό 
µετάβαση Βαλκανίων 

145.507 27,12 -4,41 2.787 69,40 3,73

Σύνολο ή Μ.Ο χωρών 536.521 100,00 5,86 4.016 100,00 -1,77
Πηγή: Παγκόσµια Τράπεζα, στο ΥΜΑΘ, «Στρατηγικό Σχέδιο Βορείου Ελλάδας 2007-2013», Α΄ Φάση, 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 

 

Χάρτης 11: ΑΕΠ κατά κεφαλή Μακεδονίας – Θράκης και Βαλκανικών Χωρών (εκ. USD), 2003 

 
Πηγή: ΥΜΑΘ, «Στρατηγικό Σχέδιο Βορείου Ελλάδας 2007-
2013», Α΄ Φάση, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 
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Όσον αφορά το ΑΕΠ σε τοµεακή βάση, ο πρωτογενής τοµέας ακολουθεί πτωτικές τάσεις στο σύνολο 
της περιοχής, γεγονός που συµβαδίζει µε τους διαρθρωτικούς µετασχηµατισµούς προηγούµενων 
περιόδων στην Ευρώπη και ενδεχοµένως επιταχύνεται από το άνοιγµα των διεθνών αγορών. Παρόλα 
αυτά, η Μακεδονία – Θράκη παράγει ένα σηµαντικό τµήµα της εθνικής παραγωγής του πρωτογενή 
τοµέα, το οποίο είναι µεγαλύτερο από την εθνική παραγωγή των περισσότερων χωρών της περιοχής.  

Στον δευτερογενή τοµέα, παρά το γεγονός ότι η µεταποίηση έχει υποχωρήσει αισθητά στην Ελλάδα τα 
τελευταία 20 χρόνια, η χώρα παράγει 25% της συνολικής προστιθέµενης αξίας του τοµέα στα 
Βαλκάνια και βρίσκεται σε αξία παραγωγής αµέσως µετά την Τουρκία και πριν τη Ρουµανία. Η 
παραγωγή του δευτερογενή  τοµέα στην Μακεδονία – Θράκη είναι µεγαλύτερη από αυτήν Αλβανίας, 
ΠΓ∆Μ, Βουλγαρίας, Βοσνίας, Σερβίας και Κροατίας. Μάλιστα, είναι 10πλάσια του µεγέθους της 
Αλβανίας, και της ΠΓ∆Μ, 6πλάσια της Βοσνίας και υπερδιπλάσια της Βουλγαρίας και Σερβίας.   

Από άποψη µεγέθους, η Μακεδονία – Θράκη διαθέτει σηµαντικό ποσοστό της Βαλκανικής αγοράς, 
εξαιρώντας την Τουρκία λόγω µεγέθους. Η Μακεδονία – Θράκη παράγει 12% του ΑΕΠ των τροφίµων 
και ποτών, 24% του Υφάσµατος και ένδυσης, 15% των δέρµατος και υποδήµατος, 10% των ξύλου και 
επίπλου, 19% των εκτυπώσεων και εκδόσεων, 31% των µετάλλων και 18% προϊόντων µετάλλου. 
Αυτό υποδηλώνει ότι σε µια σειρά από κλάδους έχει κρίσιµο µέγεθος που της επιτρέπει να υλοποιήσει 
Βαλκανική στρατηγική. 

Στον τριτογενή τοµέα, ο οποίος περιλαµβάνει το εµπόριο και τις υπηρεσίες, η εικόνα είναι παρόµοια.  
Η Μακεδονία – Θράκη διαθέτει τριτογενή τοµέα µεγαλύτερο από τους αντίστοιχους όλων των κρατών 
της περιοχής, µε εξαίρεση Τουρκία και Ρουµανία. Παρότι ο τοµέας δεν αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στη 
Μακεδονία – Θράκη κατά τη διάρκεια της δεκαετίας που πέρασε και παρότι το πλέον δυναµικό του 
τµήµα είναι συγκεντρωµένο στην Κεντρική Μακεδονία, έχει δυνατότητες να αξιοποιήσει τις 
αναδυόµενες εµπορικές αγορές και αγορές υπηρεσιών των Βαλκανικών χωρών, οι οποίες 
αναπτύσσονται µε ταχύτατους ρυθµούς. 

Πίνακας 41: ΑΕΠ τοµέων παραγωγής (εκ. USD), 2003 

Πρωτογενής τοµέας ∆ευτερογενής τοµέας Τριτογενής τοµέας 
Περιοχή απόλυτο 

µέγεθος 
Μ.Ο. 

περιοχής
=100 

µεταβολή 
1991-03 

απόλυτο 
µέγεθος 

Μ.Ο. 
περιοχής=

100 

µεταβολή 
1991-03 

απόλυτο 
µέγεθος 

Μ.Ο. 
περιοχής=

100 

µεταβολή 
1991-03 

Μ-Θ 3.061 4,97 -42,30 13.291 9,94 16,01 21.214 6,21 1,97
Ελλάδα 11.325 18,40 -32,73 34.281 25,65 -20,00 107.589 31,51 15,25
Αλβανία 1.549 2,52 -29,72 1.157 0,87 -60,63 3.411 1,00 248,13
Βουλγαρία 1.986 3,23 -41,18 5.203 3,89 -46,53 12.670 3,71 87,65
ΠΓ∆Μ 574 0,93 35,56 1.430 1,07 -15,56 2.696 0,79 24,57
Βοσνία-
Ερζεγοβίνη 1.037 1,69 N/A 2.221 1,66 N/A 3.676 1,08 N/A
Σερβία-
Μαυροβούνιο 2.876 4,67 N/A 6.136 4,59 N/A 10.163 2,98 N/A
Ρουµανία 7.847 12,75 -45,83 22.876 17,11 -24,20 29.636 8,68 88,85
Κροατία 2.464 4,00 -13,00 8.242 6,17 -14,41 17.616 5,16 11,07
Τουρκία 31.888 51,81 -25,56 52.116 38,99 -27,00 153.968 45,10 24,42
Σύνολο υπό 
µετάβαση 
Βαλκανίων 18.334 29,79 -31,13 47.266 35,36 -27,07 79.869 23,39 48,85
Σύνολο χωρών 61.547 100,00 -15,49 133.663 100,00 -4,25 341.425 100,00 50,02
Πηγή: Παγκόσµια Τράπεζα, στο ΥΜΑΘ, «Στρατηγικό Σχέδιο Βορείου Ελλάδας 2007-2013», Α΄ Φάση, 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 
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Χάρτης 12: Ποσοστό ΑΕΠ δευτερογενούς τοµέα, 2003 

 

Χάρτης 13: Ποσοστό ΑΕΠ τριτογενούς τοµέα, 2003 

 

Πηγή: ΥΜΑΘ, «Στρατηγικό Σχέδιο Βορείου Ελλάδας 2007-2013», Α΄ Φάση, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 

 

Σύµφωνα µε την έρευνα και τις παραδοχές που υιοθετεί το «Στρατηγικό Σχέδιο Βορείου Ελλάδας 
2007-2013»36, οι εξαγωγές της Μακεδονίας - Θράκης είναι συγκρίσιµες µε αυτές τις Βουλγαρίας και 
Κροατίας, διπλάσιες από αυτές της Σερβίας και τετραπλάσιες από αυτές της Βοσνίας και της ΠΓ∆Μ. 
Εντύπωση προκαλεί το πολύ χαµηλό επίπεδο εξαγωγών της Αλβανίας, αλλά και το υψηλό επίπεδο 
εξαγωγών της Τουρκίας. Στοιχεία για τη µεταβολή των εξαγωγών διαχρονικά δεν υπάρχουν σε 
επίπεδο περιφέρειας. Αν υποθέσουµε ότι η µεταβολή σε εθνικό επίπεδο αντιστοιχεί ή αντιπροσωπεύει 
και τη Μακεδονία – Θράκη, τότε είναι φανερό ότι οι εξαγωγές αυξάνονται µε βραδύτερους ρυθµούς σε 
σχέση µε τις άλλες χώρες της περιοχής. Εντύπωση προκαλούν τα πολύ υψηλά ποσοστά αύξησης των 
εξαγωγών της Βουλγαρίας, της Ρουµανίας και της Τουρκίας, τα οποία ασφαλώς στηρίζονται και σε 
ξένες επενδύσεις και σε µια συνολικότερη προσπάθεια αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης του ιδιωτικού 
τοµέα σε αυτές τις χώρες. Παρά το σχετικά σηµαντικό µέγεθος της εξαγωγικής δραστηριότητας 
σήµερα, οι ρυθµοί µεταβολής των εξαγωγών στην περιοχή υποδηλώνουν ότι αν δεν ενισχυθεί 
σηµαντικά η εξωστρέφεια της Μακεδονίας – Θράκης, σύντοµα η θέση της στη σχετική κατάταξη θα 
υποχωρήσει αισθητά.  

Η εκτίµηση των εισαγωγών της περιοχής γίνεται κατ’ αναλογία µε το ΑΕΠ, καθώς είναι γνωστό ότι ο 
σηµαντικότερος παράγοντας προσδιορισµού των εισαγωγών είναι η αγοραστική ικανότητα. 
Παρατηρείται ότι το µέγεθος των εισαγωγών της Μακεδονίας – Θράκης είναι συγκρίσιµο µε αυτό της 

                                                 
36 ∆εδοµένου ότι δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία εξαγωγών κατά περιφέρεια και λαµβάνοντας υπόψη ότι η 
Μακεδονία κυρίως και δευτερευόντως η Θράκη αποτελούν σηµαντικά εξαγωγικά κέντρα της χώρας µε συµµετοχή 
στην εξαγωγική δραστηριότητα η οποία ξεπερνά τα λοιπά οικονοµικά τους µεγέθη, γίνεται η υπόθεση ότι η 
Μακεδονία – Θράκη είναι υπεύθυνη για το 50% των εξαγωγών της χώρας, υπόθεση η οποία θεωρείται από τους 
µελετητές ρεαλιστική µε δεδοµένη την αυξανόµενη εξειδίκευση της Αττικής στον τριτογενή τοµέα. 
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Βουλγαρίας, µεγαλύτερο από αυτό της Σερβίας και αρκετά µεγαλύτερο από αυτό των άλλων µικρών 
χωρών της περιοχής µε εξαίρεση την Κροατία. Παρατηρείται επίσης ότι οι εισαγωγές στις 
περισσότερες χώρες των Βαλκανίων αναπτύσσονται µε ραγδαίους ρυθµούς, σαφώς υψηλότερους 
(συνολικά διπλάσιους) από τους ρυθµούς αύξησης των εξαγωγών, γεγονός που υποδηλώνει ότι το 
εµπόριο στην περιοχή δεν αναπτύσσεται ισόρροπα λόγω µιας προφανούς εξάρτησης των οικονοµιών 
από εισαγωγές από τις πλέον ανεπτυγµένες χώρες της Ευρώπης. Τέλος, παρατηρούµε ότι η Ελλάδα 
συµµετέχει στις συνολικές εισαγωγές µε ποσοστό επί του συνόλου της περιοχής (25%), το οποίο είναι 
διπλάσιο από το αντίστοιχο ποσοστό συµµετοχής της στις συνολικές  εξαγωγές (12%). Η σχέση αυτή 
αποκαλύπτει τη χρόνια αδυναµία της χώρας να ανταγωνιστεί µε επιτυχία στις διεθνείς αγορές 
προϊόντων, η οποία αδυναµία φαίνεται ότι σχετικούς όρους έχει επιδεινωθεί σηµαντικά τα τελευταία 20 
χρόνια. Η Ελλάδα έχει τον χειρότερο λόγο εξαγωγών – εισαγωγών στην περιοχή µε εξαίρεση την 
Αλβανία, καθώς εξάγει προϊόντα αξίας ίσης µόλις µε το 28%  της αξίας των εισαγωγών της. Για να 
υπάρξει ένα µέτρο σύγκρισης, η Βουλγαρία και η Ρουµανία έχουν αξία εξαγωγών η οποία ανέρχεται 
στο 75% περίπου των εισαγωγών τους, ενώ οι χώρες της Βαλκανικής συνολικά εξάγουν προϊόντα 
αξίας ίσης µε το 57% της αξίας των εισαγωγών τους. Η χαµηλή εξαγωγική ικανότητα της χώρας σε 
σχέση µε το µέγεθος των εισαγωγών, δίνει µια δεύτερη ανάγνωση στα µεγάλα για την περιοχή 
απόλυτα µεγέθη και αναδεικνύει ένα χρόνιο πρόβληµα της παραγωγικής της διάρθρωσης. Η 
Μακεδονία – Θράκη, µε βάση τις εκτιµήσεις που έχουµε κάνει για το µέγεθος των εξαγωγών και των 
εισαγωγών, παρουσιάζει µια εικόνα η οποία είναι σαφώς καλύτερη από αυτή της χώρας και παρόµοια 
µε αυτή του µέσου όρου της περιοχής, αφού ο λόγος εξαγωγών –εισαγωγών ανέρχεται στο 57%.  

Πίνακας 42: Εξαγωγές και εισαγωγές των Βαλκανικών χωρών (εκ. USD), 2002 

Εξαγωγές Εισαγωγές 
Περιοχή Απόλυτο 

µέγεθος 
Μ.Ο. 

περιοχής=100 
Μεταβολή 
1991-02 

Απόλυτο 
µέγεθος 

Μ.Ο. 
περιοχής=100 

Μεταβολή 
1991-02 

Μ-Θ  *6.520  *6.44 ---- *11.344 *6.38  ------ 
Ελλάδα 13.040 12,87 50,47 45.379 25,55 110,28
Αλβανία 330 0,33 301,46 1.485 0,84 372,33
Βουλγαρία 7.445 7,35 130,85 9.923 5,59 291,13
ΠΓ∆Μ 1.358 1,34 13,26 2.324 1,31 92,70
Βοσνία-Ερζεγοβίνη 1.272 1,26 360,87 3.890 2,19 980,56
Σερβία-
Μαυροβούνιο 

3.011 2,97 2,80 7.809 4,40 8.481,32

Ρουµανία 17.618 17,39 312,99 23.983 13,50 346,44
Κροατία 6.007 5,93 30,67 13.469 7,58 199,31
Τουρκία 51.206 50,56 276,68 69.340 39,04 1.396,33
Σύνολο υπό 
µετάβαση 
Βαλκανίων 

37.041 36,57 123,49 62.883 35,41 337,28

Σύνολο χωρών 101.287 100,00 160,82 177.602 100,00 337,50
* εκτίµηση µε βάση τη συµµετοχή της ΜΑΘ στο ΑΕΠ 

Πηγή: Παγκόσµια Τράπεζα, στο ΥΜΑΘ, «Στρατηγικό Σχέδιο Βορείου Ελλάδας 2007-2013», Α΄ Φάση, 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 
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Χάρτης 14: Λόγος εισαγωγών – εξαγωγών, 2002 

 

Πηγή: ΥΜΑΘ, «Στρατηγικό Σχέδιο Βορείου Ελλάδας 2007-
2013», Α΄ Φάση, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 

 

Όσον αφορά τις Άµεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ), ούτε η Ελλάδα ούτε η Μακεδονία – Θράκη 
αποτελούν σοβαρούς προορισµούς. Παρόµοιο πρόβληµα έχουν συνολικά τα Βαλκάνια, τα οποία 
διαπίστωσαν ότι στην µετά 1989 περίοδο ο κύριος όγκος των ξένων επενδύσεων κατευθύνθηκε προς 
την Κεντρική Ευρώπη και κυρίως την Ουγγαρία, την Πολωνία και την Τσεχία. Από το σύνολο των ΑΞΕ 
στις µεταβατικές οικονοµίες της Ευρώπης, τα Βαλκάνια κατόρθωσαν να προσελκύσουν λιγότερο από 
20% στην δεκαετία του 1990.  Παρά την συνολικά απογοητευτική εικόνα, η οποία εξηγείται από ένα 
σύνολο παραγόντων σχετικών µε τη σταθερότητα της περιοχής, τη γεωγραφία και το µέγεθος των 
αγορών, η Ρουµανία, η Τουρκία, αλλά κυρίως η Κροατία, έχουν καταφέρει να προσελκύσουν 
σηµαντικά κεφάλαια επενδύσεων. Μάλιστα η Κροατία, παρά το µικρό µέγεθος της χώρας, έχει 
καταφέρει να συγκεντρώσει το 37% των κεφαλαίων που επενδύθηκαν στην περιοχή. Η Ελλάδα 
συγκεντρώνει το 11% και η Μακεδονία – Θράκη το 4%.   

Επίσης, µε βάση την εκτίµηση ότι από το σύνολο των Ελληνικών επενδύσεων (κυρίως στα Βαλκάνια), 
περίπου το 40% προέρχεται από τη Μακεδονία – Θράκη, λόγω εγγύτητας στις νέες αγορές, συνάγεται 
ότι η περιοχή αποτελεί τόπο προέλευσης του 20% των ξένων επενδύσεων που έχουν γίνει από 
επιχειρήσεις της περιοχής. Το ποσοστό αυτό είναι σηµαντικό, αφορά κυρίως επενδύσεις σε γειτονικές 
χώρες και προέρχεται από ένα συνδυασµό εξαγορών ιδιωτικοποιηµένων επιχειρήσεων και νέων εξ 
αρχής επενδύσεων σε µια σειρά τοµείς της οικονοµίας.   
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Πίνακας 43: Απόθεµα εισερχοµένων και εξερχοµένων Άµεσων Ξένων Επενδύσεων (εκ. USD), 2002 

Περιοχή Απόλυτο 
µέγεθος 

Μ.Ο. 
περιοχής=100 

Μεταβολή 
1991-02 

Απόλυτο 
µέγεθος 

Μ.Ο. 
περιοχής=100 

Μεταβολή 
1991-02 

Μ-Θ *4.135  *4,00 ------- **3.000 **20,00 --------
Ελλάδα 12.056 11,78 112,74 7.026 56,43 138,33
Αλβανία 988 0,97 391,54 86 0,69 79,17
Βουλγαρία 6.029 5,89 1.161,30 125 1,00 19,05
ΠΓ∆Μ 907 0,89 2.648,48 5 0,04 25,00
Βοσνία-Ερζεγοβίνη 828 0,81 4.040,00 40 0,32 207,69
Σερβία-Μαυροβούνιο 1.959 1,91 495,44  N/A N/A N/A
Ρουµανία 22.563 22,05 312,86 155 1,24 134,85
Κροατία 38.450 37,57 2.720,98 1.064 8,55 51,35
Τουρκία 18.558 18,13 65,79 3.950 31,72 241,40
Σύνολο υπό µετάβαση 
Βαλκανίων 

71.724 70,09 809,16 1.475 11,85 57,08

Σύνολο χωρών 102.338 100,00 313,49 12.451 100,00 146,85
*  εκτίµηση µε βάση στοιχεία του ΕΛΚΕ 
** εκτίµηση  

Πηγή: Παγκόσµια Τράπεζα, στο ΥΜΑΘ, «Στρατηγικό Σχέδιο Βορείου Ελλάδας 2007-2013», Α΄ Φάση, 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 
 

Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του «Στρατηγικού 
Σχεδίου Βορείου Ελλάδας 2007-2013», η οποία στηρίχτηκε σε δύο έρευνες, µε σκοπό να αποτιµήσει 
την έκταση αλλά και τη γεωγραφική κλίµακα των εµπορικών σχέσεων των διασυνοριακών ζωνών, των 
διασυνοριακών επενδύσεων και των τάσεων απεγκατάστασης δραστηριοτήτων από τη µια πλευρά 
των συνόρων στην άλλη. 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της ανάλυσης καταρχήν προκύπτει ότι η αποτίµηση του διασυνοριακού 
εµπορίου (µεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, ΠΓ∆Μ και Βουλγαρίας) είναι σε επίπεδα κάτω του µέσου 
όρου και συνεπώς όχι ιδιαίτερα ικανοποιητικά.  ∆εύτερον, η αποτίµηση των εξαγωγών της Ελλάδας 
προς την Αλβανία, την ΠΓ∆Μ και τη Βουλγαρία ακολουθεί µια ποικιλία διαδροµών που επηρεάζονται 
από τη γεωγραφική κλίµακα. Η πλέον απλή περίπτωση είναι αυτή των σχέσεων Ελλάδας – ΠΓ∆Μ, 
όπου το πρότυπο ανταλλαγών που δηµιουργείται στην διασυνοριακή ζώνη είναι αντίστοιχο µε αυτό 
που ισχύει για το συνολικό εµπόριο µεταξύ των χωρών. ∆ηλαδή, σε γενικές γραµµές, η Ελληνική 
διασυνοριακή ζώνη εξάγει περισσότερο στην ΠΓ∆Μ από ότι εξάγει η διασυνοριακή ζώνη της ΠΓ∆Μ 
στην Ελλάδα. Επίσης, η Ελληνική διασυνοριακή ζώνη τείνει να εισάγει λιγότερο από ότι εισάγει η 
διασυνοριακή ζώνη της ΠΓ∆Μ. Οι δύο πλευρές της διασυνοριακής ζώνης Ελλάδας – Βουλγαρίας 
δείχνουν παρόµοιο δυναµισµό, γεγονός που είναι συµβατό µε την εξέλιξη του εµπορίου µεταξύ των 
δύο χωρών. Στην περίπτωση της διασυνοριακής ζώνης Ελλάδας – Αλβανίας, η αποτίµηση των 
εµπορικών δραστηριοτήτων των διασυνοριακών ζωνών βρίσκεται σε απόσταση από το εµπορικό 
πρότυπο που επικρατεί µεταξύ των δύο χωρών. Ενώ το εµπορικό ισοζύγιο των δύο χωρών είναι 
καταφανέστατα θετικό υπέρ της Ελλάδας, η Ελληνική διασυνοριακή ζώνη δείχνει περιορισµένο 
δυναµισµό σε σχέση µε την Αλβανική. Οι Ελληνικές διασυνοριακές ζώνες προτιµούν τις εξαγωγές στις 
σχετικά κοντινές αγορές σε σχέση µε τις πιο µακρινές, αλλά από τις κοντινές αγορές προτιµούν τις 
σχετικά µεγαλύτερες παρά τις µικρότερες πόλεις. Το ενδιαφέρον για εξαγωγές στην πρωτεύουσα είναι 
πιο έντονο στη ζώνη που συνορεύει µε την ΠΓ∆Μ (αφορά τα Σκόπια) και λιγότερο έντονο στη ζώνη 
που συνορεύει µε την Αλβανία (αφορά τα Τίρανα). Αντίστοιχη είναι η συµπεριφορά και των 
συνοριακών ζωνών της ΠΓ∆Μ και της Βουλγαρίας προς την Ελλάδα, ενώ το ενδιαφέρον της Αλβανίας 
είναι µεγαλύτερο για τις µακρινές αγορές και την πρωτεύουσα, παρά για τις τοπικές και κοντινές 
αγορές. 
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Χάρτης 15: ∆ιασυνοριακές εξαγωγές στην πιο κοντινή πόλη όµορης χώρας 

 

Πηγή: ΥΜΑΘ, «Στρατηγικό Σχέδιο Βορείου Ελλάδας 2007-2013», Α΄ Φάση, 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 

 

Χάρτης 16: ∆ιασυνοριακές εξαγωγές στην πρωτεύουσα όµορης χώρας 

 
Πηγή: ΥΜΑΘ, «Στρατηγικό Σχέδιο Βορείου Ελλάδας 2007-2013», Α΄ Φάση, 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 

 

Η επενδυτική δραστηριότητα της Ελληνικής πλευράς είναι σχετικά ισχνή και κινείται σε ιδιαίτερα 
χαµηλά επίπεδα σε σχέση µε τη δραστηριότητα του επιχειρηµατικού κόσµου της χώρας στις γειτονικές 
οικονοµίες. Η κλίµακα των επενδύσεων της Ελληνικής συνοριακής ζώνης στην άλλη πλευρά των 
συνόρων φθίνει µε την απόσταση, καθώς προτιµώνται οι κοντινότερες αγορές για επενδύσεις. Από 
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τον κανόνα δεν ξεφεύγει ούτε η πρωτεύουσα των γειτονικών χωρών.  Από τις τρεις διασυνοριακές 
Ελληνικές ζώνες φαίνεται ότι η πιο δραστήρια επενδυτικά είναι αυτή η οποία συνορεύει µε Βουλγαρία 
όταν οι επενδύσεις αφορούν κοντινές αγορές. Αντίθετα, όταν οι επενδύσεις αφορούν πιο µακρινές 
αγορές ή την πρωτεύουσα, η αποτίµηση της συνοριακής ζώνης που συνορεύει µε την ΠΓ∆Μ είναι πιο 
ικανοποιητική. Η δραστηριότητα µε την Αλβανία αποτιµάται σε χαµηλότερα επίπεδα. 

Χάρτης 17: ∆ιασυνοριακές επενδύσεις τοπικών επιχειρήσεων στην πιο κοντινή πόλη όµορης χώρας 

 

Πηγή: ΥΜΑΘ, «Στρατηγικό Σχέδιο Βορείου Ελλάδας 2007-2013», Α΄ Φάση, 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 

 

Όσον αφορά τις τάσεις απεγκατάστασης τοπικών επιχειρήσεων από την Ελληνική πλευρά των 
συνόρων και µετεγκατάσταση τους στην άλλη πλευρά των συνόρων, η αξιολόγηση των τάσεων 
µεταφοράς δραστηριοτήτων είναι πιο έντονη στην Ελληνική πλευρά. Από τις τρεις διασυνοριακές 
ζώνες, η τάση µετεγκατάστασης είναι πιο έντονη στο τµήµα που συνορεύει µε τη Βουλγαρία και 
λιγότερο έντονη στο τµήµα που συνορεύει µε την Αλβανία. Ακόµη όµως και στην περίπτωση της 
Βουλγαρίας, ο δείκτης αξιολόγησης είναι κάτω του µέσου όρου και αφορά περισσότερο µερική 
µεταφορά και λιγότερο ολική µεταφορά δραστηριοτήτων. Επίσης το φαινόµενο αφορά κυρίως 
µεταφορά στην άλλη πλευρά των συνόρων και λιγότερο µεταφορά σε άλλες πιο µακρινές περιφέρειες. 
Στην Ελληνική πλευρά υπάρχουν όµως, σηµαντικές ανησυχίες για µεταφορά δραστηριοτήτων σε 
άλλες χώρες πέραν των γειτονικών. 
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Χάρτης 18: Ολοκληρωτική απεγκατάσταση δραστηριοτήτων στην πιο κοντινή περιφέρεια όµορης χώρας 

 

Πηγή: ΥΜΑΘ, «Στρατηγικό Σχέδιο Βορείου Ελλάδας 2007-2013», Α΄ Φάση, 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 

 

Χάρτης 19: Εν µέρει απεγκατάσταση δραστηριοτήτων στην πιο κοντινή περιφέρεια όµορης χώρας  

 

Πηγή: ΥΜΑΘ, «Στρατηγικό Σχέδιο Βορείου Ελλάδας 2007-2013», Α΄ Φάση, 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 

 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, συνάγεται ότι τα Βαλκάνια, παρά τις δυσκολίες προσαρµογής στα 
νέα οικονοµικά δεδοµένα, αποτελούν µια µεγάλη αγορά 130 εκ. ανθρώπων στην οποία η Μακεδονία – 
Θράκη έχει µια σειρά από φυσικά και επίκτητα πλεονεκτήµατα. Τα πλεονεκτήµατα αυτά απορρέουν 
τόσο από τη γεωγραφική θέση (κοινά σύνορα µε 4 χώρες), όσο και από τη σχετική υπεροχή του 
παραγωγικού δυναµικού της χώρας και της χωρικής ενότητας. Σε µια σειρά τοµείς, η Μακεδονία – 
Θράκη διαθέτει σηµαντικά για την περιοχή οικονοµικά µεγέθη, τα οποία της δίνουν τη δυνατότητα να 
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σχεδιάσει µια αναπτυξιακή στρατηγική µε έµφαση στον Βαλκανικό χώρο.  Ο χώρος αυτός διατηρεί τα 
τελευταία χρόνια υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης και αποτελεί µια αναδυόµενη αγορά, η οποία θα 
προσελκύει σταδιακά την προσοχή των διεθνών αγορών. Η Μακεδονία – Θράκη έχει αναπτύξει 
σταδιακά οικονοµικές δραστηριότητες µε τις γειτονικές Βαλκανικές χώρες, οι οποίες όµως φαίνεται να 
υπολείπονται σε ένταση αυτών της χώρας, γεγονός που υποδηλώνει ότι υπάρχει σηµαντικό έδαφος 
για παραπέρα ανάπτυξη αµοιβαία επωφελών σχέσεων.  

 
 
1.3. Χωρική ανάλυση 

 

1.3.1. Αστικές περιοχές  

Η ενιαία χωρική ενότητα Μακεδονίας – Θράκης περιλαµβάνει σηµαντικά αστικά κέντρα µε επίκεντρο το 
µητροπολιτικό χώρο της Θεσσαλονίκης (πολεοδοµικό συγκρότηµα και ευρύτερη περιοχή). Το 
Πολεοδοµικό Συγκρότηµα µαζί µε την Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης συγκεντρώνει 974.152 
κατοίκους ή περίπου το 35% του συνολικού (πραγµατικού) πληθυσµού της Μακεδονίας – Θράκης37. 
Γενικότερα η γειτνίαση των άλλων αστικών κέντρων µε την Θεσσαλονίκη (λόγω του µεγέθους του 
πληθυσµού της, της ύπαρξης σηµαντικών υποδοµών, της προσφοράς υπηρεσιών και της πολιτικής 
και γεωπολιτικής της σηµασίας) εξυπηρετεί την περαιτέρω ανάπτυξη τους. Τα κοντινότερα αστικά 
κέντρα είναι η Κατερίνη, η Βέροια, η Νάουσα, οι Σέρρες, ο Πολύγυρος, το Κιλκίς (αστικά κέντρα της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας), αλλά λόγω της ολοκλήρωσης µεγάλου µέρους της Εγνατίας 
Οδού η χρονοαπόσταση των υπόλοιπων αστικών κέντρων των άλλων δύο διοικητικών περιφερειών 
από τη Θεσσαλονίκη συνεχώς µειώνεται, γεγονός που αποτελεί πλεονέκτηµα για αυτές τις περιοχές.  

Το σύστηµα των σηµαντικών αστικών κέντρων συµπληρώνεται από διοικητικά κέντρα των 
Περιφερειών ∆υτικής και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κοζάνη και Κοµοτηνή αντίστοιχα, τις 
πρωτεύουσες των νοµών (Καστοριά, Φλώρινα, Γρεβενά, Αλεξανδρούπολη, ∆ράµα Ξάνθη), από 
κέντρα µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως π.χ. η Πτολεµαϊδα. 

Το µεγαλύτερο ποσοστό αστικού πληθυσµού συγκεντρώνει ο Νοµός Θεσσαλονίκης. Οι περιοχές που 
εµφανίζουν µεγάλο ποσοστό αστικού πληθυσµού παρουσιάζουν και περισσότερες ευκαιρίες 
ανάπτυξης. Στον αντίποδα, η συγκέντρωση πληθυσµού στα όρια των αστικών κέντρων, που 
συντελέστηκε µε ταχείς ρυθµούς τα τελευταία χρόνια, µε τις συνακόλουθες ανάγκες επίλυσης του 
στεγαστικού προβλήµατος σε συνδυασµό µε την ανοικοδόµηση που πραγµατοποιήθηκε πανελλήνια 
και τον περιορισµένο ρόλο του δηµόσιου τοµέα κατοικίας, είχε ως αποτέλεσµα την υποβάθµιση του 
αστικού χώρου. Τα σηµαντικότερα συµπτώµατα που άπτονται του παραπάνω προβλήµατος και 
χρήζουν παρέµβασης αφορούν τα φυσικά χαρακτηριστικά αστικών περιοχών, δυσχέρειες πρόσβασης 
και κίνησης, ανυπαρξία ή ανεπάρκεια τεχνικής υποδοµής, δυσαναλογία ιδιωτικού προς κοινωνικό 
χώρο, ανάµειξη αντιµαχόµενων ανταγωνιστικών χρήσεων, υποβάθµιση ή και προσβολή του φυσικού, 
τεχνητού και πολιτιστικού περιβάλλοντος κ.α. 

Παράλληλα, η συγκέντρωση πληθυσµού στα µεγαλύτερα αστικά κέντρα απέβη σε βάρος των οικισµών 
χαµηλότερου επιπέδου, που βίωσαν και εξακολουθούν να βιώνουν της εγκατάλειψη και την οικονοµική 
συρρίκνωση. Κατά τη νέα προγραµµατική περίοδο τίθεται επίσης το θέµα των επιπτώσεων της 
Εγνατίας Οδού στο αστικό σύστηµα της Μακεδονίας - Θράκης, τη στιγµή που εξακολουθούν να 
συντηρούνται οι εξαρτήσεις από το Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης σε θέµατα όπως η υγεία 
– πρόνοια και η εκπαίδευση. 

 

 
                                                 
37 ΕΣΥΕ, 2001 
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1.3.1.1. Το αστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης 

Η Θεσσαλονίκη έχει µια διαρκή παρουσία ως αστικό κέντρο για περισσότερες από είκοσι τρεις 
εκατονταετίες.  Από την ίδρυσή της στις αρχές της Ελληνιστικής περιόδου, η πόλη, ως φυσικό λιµάνι 
στα Βόρεια παράλια της Ανατολικής Μεσογείου, κατείχε δεσπόζουσα θέση στις µεταφορές και το 
εµπόριο, ρόλος που αναπτύχθηκε περαιτέρω µε την σταδιακή τεχνολογική εξέλιξη της γεωργικής και 
µεταποιητικής παραγωγής, των τεχνών και του πολιτισµού κατά τη διάρκεια της Ρωµαϊκής, της 
Βυζαντινής και της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Ως κόµβος µεταφορών η Θεσσαλονίκη απoτέλεσε 
ιστορικά σηµαντικό κέντρο διάδοσης του ελληνικού πολιτισµού και του χριστιανισµού στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη.  

Σήµερα, η παρουσία της Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζει σταθερά την ανάπτυξη και την προοπτική της 
περιοχής της Μακεδονίας – Θράκης.  Η πόλη και η ευρύτερη περιοχή της, λειτουργώντας ιστορικά µε 
βάση και την κοµβική της θέση στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αποτελεί έναν βασικό πόλο 
ανάπτυξης της Βόρειας Ελλάδας και της χώρας. 

Συγκεκριµένα, η θέση της την καθιστά κοµβικό σηµείο του αναπτυξιακού και οικιστικού κεντρικού 
άξονα της χώρας, Αθηνών - Θεσσαλονίκης, αλλά και κέντρο των οδικών και σιδηροδροµικών αξόνων 
∆ύσης - Ανατολής (Αδριατικής - Βοσπόρου) και αφετηρία - τέρµα των οδικών αξόνων που 
κατευθύνονται στα ενδότερα της Βαλκανικής. Επιπλέον, τόσο ο λιµένας Θεσσαλονίκης όσο και το 
αεροδρόµιο «Μακεδονία» αποτελούν δυναµικά κέντρα - κόµβους για τις θαλάσσιες και αεροπορικές 
µεταφορές στην Ελλάδα.   

Η σηµασία και η δυναµική της Θεσσαλονίκης αναδεικνύεται από τα στοιχεία που αφορούν το σύνολο 
του Νοµού.  Ο Νοµός Θεσσαλονίκης είναι πληθυσµιακά ο δεύτερος νοµός της Ελλάδος µε πληθυσµό 
1.057.825 κατοίκους το 2001, που αντιστοιχεί στο 9,6% του πληθυσµού της χώρας, στο 56,5% της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στο 38,0% της Μακεδονίας - Θράκης. Σηµαντικός παράγοντας 
αυτής της πληθυσµιακής συγκέντρωσης είναι το αστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης (Πολεοδοµικό 
Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης – ΠΣΘ αλλά και η Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης – ΕΠΘ), που 
παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλό ρυθµό αύξησης του (πραγµατικού) πληθυσµού της την εικοσαετία 1981-
2001 (ΠΣΘ 13,4%, ΕΠΘ 21,3%) σε σχέση µε αυτόν της χώρας (12,6%)38.  

Πίνακας 44: Πληθυσµιακή εξέλιξη του ΠΣΘ, της ΕΠΘ και του Νοµού Θεσσαλονίκης, 1981-2001 

 1981 1991 2001 1981-91 
(%) 

1991-01 
(%) 

1981-01 
(%) 

ΠΣΘ 706.180 749.048 800.764 6,1% 6,9% 13,4% 

ΕΠΘ 808.600 876.134 980.586 8,4% 11,9% 21,3% 

Νοµός Θεσσαλονίκης 871.580 944.426 1.057.825 8,4% 12,0% 21,4% 

ΠΣΘ / ΕΠΘ 87,3% 85,5% 81,7%    

ΕΠΘ / Ν. Θεσσαλονίκης 92,8% 92,8% 92,7%    

Ν. Θεσ/κης / ΠΚΜ 54,4% 55,4% 56,5%    

Ν. Θεσ/κης / Μακ.-Θράκη 35,3% 36,7% 38,0%    

Πηγή: ΕΣΥΕ & ιδία επεξεργασία 

 

Σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΣΥΕ (2001) το κατά κεφαλή ΑΕΠ στο Νοµό Θεσσαλονίκης αναλογεί στο 
112% του µέσου όρου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στο 118% του µέσου όρου της 
Μακεδονίας - Θράκης, ενώ σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat την ίδια χρονιά το κατά κεφαλή ΑΕΠ 
του νοµού ανέρχεται στο 53% του µέσου όρου της ΕΕ-25.  

                                                 
38 Σηµειώνεται ότι η παρουσίαση της πληθυσµιακής εξέλιξης για τη Θεσσαλονίκη (ΠΣΘ, ΕΠΘ) αφορά τα έτη απογραφής 
(1981, 1991, 2001) καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιµα πρόσφατα (µετά το 2001) πληθυσµιακά στοιχεία σε επίπεδο δήµου.  
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Το ποσοστό ανεργίας το 2001 στο Νοµό (11,3%) είναι αρκετά υψηλό και ταυτίζεται µε το αντίστοιχο 
στη Μακεδονία – Θράκη ενώ η εικόνα γίνεται δυσµενέστερη αν διαχωρίσουµε το ΠΣΘ (11,6%). Σε 
σχέση µε την τοµεακή σύνθεση καθώς και µε την ενδοπεριφερειακή και χωρική κατανοµή του 
παραγόµενου προϊόντος υπάρχει σαφέστατη τάση τριτογενοποίησης και περαιτέρω ενίσχυσης του 
ρόλου του Νοµού Θεσσαλονίκης στον προσδιορισµό της επίδοσης της περιφερειακής οικονοµίας. Το 
ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή ανέρχεται στο 55,6% του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού 
(2001), ενώ το αντίστοιχο στον δευτερογενή και πρωτογενή τοµέα ανέρχεται στο 23,6% και 4,5% του 
ενεργού πληθυσµού. Πέραν της ΕΠΘ, η απασχόληση εµφανίζεται περισσότερο ισοκατανεµηµένη 
µεταξύ των παραγωγικών τοµέων, γεγονός που καταδεικνύει ότι το υψηλό ποσοστό απασχόλησης 
στον τριτογενή τοµέα οφείλεται στο ειδικό τους βάρος στην ΕΠΘ και στο ΠΣΘ. Συγκεκριµένα, τις 
τελευταίες δεκαετίες η ανάπτυξη της πόλης συνδέεται µε την προσέλκυση νέων επενδύσεων και 
δραστηριοτήτων του τριτογενούς τοµέα (εµπόριο, υπηρεσίες, αναψυχή). 

Επιγραµµατικά, η γεωπολιτική θέση της Θεσσαλονίκης και η άµεση χωρική της συνέχεια µε τη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη, η συγκέντρωση υπερτοπικών υποδοµών, δραστηριοτήτων του τριτογενούς 
τοµέα και δραστηριοτήτων και φορέων Ε&ΤΑ, η ύπαρξη ενός πάγιου τουριστικού δυναµικού και ενός 
σηµαντικού αποθέµατος ιστορίας και πολιτισµού αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήµατα για την πόλη, 
που µπορούν να αξιοποιηθούν για την προσέλκυση επιχειρηµατικών και διοικητικών δραστηριοτήτων 
και την παραγωγή ανταγωνιστικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Αντίθετα, τα προβλήµατα που 
σχετίζονται µε την κυκλοφορία, την ατµοσφαιρική ρύπανση, τις υψηλές πυκνότητες, την ανάµειξη 
ασυµβίβαστων χρήσεων και τη συνεχή εξάπλωση του πολεοδοµικού ιστού χωρίς παράλληλα να 
εξασφαλίζεται ένα αισθητικά και λειτουργικά αναβαθµισµένο περιβάλλον αποτελούν ανασταλτικό 
παράγοντα της µελλοντικής της ισόρροπης ανάπτυξης. Ανασταλτικό παράγοντα αποτελεί επίσης και η 
έλλειψη µητροπολιτικής διοίκησης, γεγονός που δυσχεραίνει το συντονισµένο σχεδιασµό και 
υλοποίηση αναπτυξιακών παρεµβάσεων.   

Στο πλαίσιο της ισχυροποίησης των πλεονεκτηµάτων που διαθέτει η πόλη και άµβλυνσης των 
µειονεκτηµάτων που παρουσιάζει, η Θεσσαλονίκη αποτέλεσε - και συνεχίζει να αποτελεί - σηµαντικό 
αποδέκτη των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των υποδοµών αλλά και 
της παραγωγικής δοµής της - καθώς και της ευρύτερης περιοχής - µε έµφαση στην καινοτοµία και την 
επιχειρηµατικότητα.  

 

1.3.2. Ορεινές περιοχές 

Ο ορεινός χώρος της Μακεδονίας – Θράκης παρουσιάζει ιδιαίτερα κλιµατολογικά χαρακτηριστικά. Ο 
χειµώνας είναι συνήθως τραχύς µε χαµηλές θερµοκρασίες, έντονες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις. 
Η χιονοκάλυψη είναι παρατεταµένη και διαρκεί 3,5 µε 4 µήνες από το τέλος Νοεµβρίου ως τις αρχές 
Απριλίου, ενώ παρατηρούνται και ολικοί παγετοί. Το καλοκαίρι είναι δροσερό µε λίγες τοπικές βροχές. 

Οι ορεινές περιοχές καταλαµβάνουν το µεγαλύτερο τµήµα της χωρικής ενότητας. Ειδικότερα: 

• Στην Κεντρική Μακεδονία, οι ορεινές περιοχές περιλαµβάνουν τον Όλυµπο και τα ∆υτικά 
Πιέρια, µε ορεινά υψίπεδα τουριστικού και ειδικού αγροτικού ενδιαφέροντος, την περιοχή του 
Χολοµώντα - Στρατονικού µε τις ορεινές δασικές περιοχές και τη διασυνοριακή περιοχή 
∆οϊράνης - Κερκίνης µε τα σύνθετα λιµναία και παραλίµνια πεδία οικολογικού και ειδικού 
αγροτικού ενδιαφέροντος39. Άλλοι σηµαντικοί ορεινοί πόροι είναι τα όρη Άθως, Βόρας 
(Καϊµακτσαλάν), Βέρµιο, Τζένα, Πάικο, Βροντούς – Λαϊλιάς, Χορτιάτη, Κερδυλλίων και 

                                                 
39 ΥΠΕΧΩ∆Ε, 1999, «Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», Οµάδα Μελετών Περιβάλλοντος 
(ΟΜΕΠ) 
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Βερτίσκου40. Στην Περιφέρεια εντοπίζονται 50 ορεινοί ∆ήµοι και 5 Κοινότητες µε πληθυσµιακή 
πυκνότητα µικρότερη των 45 κατ./τ.χλµ41. 

• Ολόκληρη η έκταση της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, περιβαλλόµενη από τεράστιους 
ορεινούς όγκους (Σµόλικας, Γράµµος, Βαρνούς, Βόρας, Βέρµιο, Καµβούνια, Χάσια) 
χαρακτηρίζεται ως ορεινή, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην περιοχή, αλλά και 
το  µέσο υψόµετρο. Το έντονο ανάγλυφο στην περίµετρο της ∆υτικής Μακεδονίας έχει 
συντελέσει στην αποµόνωση της Περιφέρειας από τις γειτονικές της περιοχές. Επιπροσθέτως, 
έντονο ανάγλυφο εµφανίζεται εκτός από την περίµετρο της ∆υτικής Μακεδονίας, και κατά 
µήκος µιας σχεδόν κεντρικής ζώνης µε κατεύθυνση Β∆-ΝΑ. Πρόκειται για την οροσειρά που 
συντίθεται από τα όρη Βαρνούς (Περιστέρι), Βίτσι, Άσκιο (Σινιάτσικο) και Βούρινος και η οποία 
διαιρεί την Περιφέρεια σε δύο τµήµατα: το µεν Ανατολικό τµήµα χαρακτηρίζεται ως πεδινό από 
πλευράς ανάγλυφου, το δε ∆υτικό ως σχετικά ορεινό42. Κατά την τρέχουσα προγραµµατική 
περίοδο, το σύνολο της Περιφέρειας, µε εξαίρεση τα αστικά κέντρα, εντάχθηκε σε 
Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης του Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) και τοπικά 
προγράµµατα της ΚΠ LEADER+, τα οποία αφορούν περιοχές χαρακτηρισµένες ως ορεινές, 
µειονεκτικές και µειονεκτικές µε ειδικά προβλήµατα, σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικό κατάλογο43. 

• Οι ορεινές περιοχές της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης καλύπτουν ποσοστό 
40% περίπου της συνολικής έκτασης. Στον ορεινό χώρο εντοπίζονται 11 από τους 55 νέους 
ΟΤΑ της Περιφέρειας σε τέσσερις Νοµούς (∆.Κ. Νευροκοπίου, Κ. Σιδηρονερίου, ∆. 
Παρανεστίου, ∆. Ορεινού, ∆. Σταυρούπολης, ∆. Μύκης, Κ. Θερµών, Κ. Κοτύλης, Κ. Σατρών, 
Κ. Κέχρου και Κ. Οργάνης), µε 164 οικισµούς και συνολικό πληθυσµό 35.068 κατοίκων 
(2001), συγκροτώντας γεωγραφικά δύο ενότητες. Στους οικισµούς µε οµαλή δηµογραφική 
εξέλιξη υπάρχει ανάγκη µιας ήπιας ανάπτυξης µέσω επεκτάσεων που δε θα αλλοιώνουν τη 
φυσιογνωµία του τοπίου και του κτισµένου περιβάλλοντος, ενώ γενικότερα, υπάρχει ανάγκη 
οριοθέτησης προστασίας των δασών και δασικών εκτάσεων, της γεωργικής γης και των 
βοσκοτόπων. Οριοθέτηση απαιτείται και στην περίπτωση των λατοµικών περιοχών. 

Ο κυρίαρχος κλάδος οικονοµικής δραστηριότητας στις ορεινές περιοχές είναι ο πρωτογενής. Σε 
γενικές γραµµές, όµως, παρουσιάζουν µια «εικόνα» αποµόνωσης καθώς χαρακτηρίζονται από µικρά 
µεγέθη, πτωτικούς ρυθµούς πληθυσµιακής και οικονοµικής ανάπτυξης και χαµηλή πληθυσµιακή 
πυκνότητα. Εντούτοις, φαίνεται να διαθέτουν δυνατότητες αναδιάρθρωσης της οικονοµίας τους, καθώς 
περιλαµβάνουν αξιόλογους φυσικούς και ιστορικούς πόρους που µπορούν να ενταχθούν σε 
συστήµατα χωρικών συνόλων, δικτύων και διαδροµών, προωθώντας ένα πρότυπο ποιοτικού και 
ήπιου τουρισµού, µε έµφαση στον αγροτουρισµό και τον οικοτουρισµό και την παραγωγή και προβολή 
των τοπικών προϊόντων. Εκτός από την προστασία, διαχείριση και αξιοποίηση των φυσικών και 
πολιτιστικών τους πόρων, οι αναπτυξιακές προοπτικές τους συνδέονται µε παραµέτρους, όπως η 
λειτουργική διασύνδεσή τους και η ανάπτυξη συµπληρωµατικότητας µε άλλες ζώνες καθώς και η 
ανάπτυξη συνεργασιών στο διασυνοριακό χώρο και η ενίσχυση της εξωστρέφειας των παραµεθόριων 
περιοχών. 

 

 

                                                 
40 ΕΟΤ, 2002, «Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και ∆υτικής Μακεδονίας», 
Γραφείο Μελετών Γ. Μιχαηλίδη 
41 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 2006, «Μελέτη για Εναλλακτικές Καλλιέργειες και την 
Αναδιάρθρωση της Κτηνοτροφίας µε Γνώµονα τις Εσωτερικές και ∆ιεθνείς Καταναλωτικές Τάσεις στην Κεντρική 
Μακεδονία για µια Ολοκληρωµένη Αγροτική Ανάπτυξη», Α’ Φάση, ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε. – ΑΝΕΘ Α.Ε. 
42 ΥΠΕΧΩ∆Ε, 1998, «Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας», ΘΕΩΡΗΜΑ Α.Ε. 
43 Βλ. και Οδηγία 85/148/ΕΟΚ 
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1.3.3. Παράκτιος χώρος 

Η Παράκτια Ζώνη του Βόρειου Αιγαίου περιλαµβάνει τους Νοµούς Πιερίας, Θεσσαλονίκης, Σερρών και 
Χαλκιδικής (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) και τους Νοµούς Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και 
Έβρου (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης). Η Ζώνη χαρακτηρίζεται από ποικιλία 
ακτογραµµών, µε χαρακτηριστική την περιοχή της Χαλκιδικής - µε τις τρεις χερσονήσους, Κασσάνδρα, 
Σιθωνία, Άθως - που διαθέτει µεγάλο αριθµό όρµων και κολπίσκων. Η Ζώνη αποτελεί διέξοδο στη 
θάλασσα για τους υπόλοιπους Νοµούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κιλκίς, Πέλλα, 
Ηµαθία), της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας (Κοζάνη, Φλώρινα, Γρεβενά, Καστοριά), το Νοµό 
∆ράµας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης καθώς και για τις χώρες της Βαλκανικής 
(κυρίως ΠΓ∆Μ και Βουλγαρία). 

Γενικότερα η παράκτια ζώνη του ηπειρωτικού χώρου διαφοροποιείται κατά περιοχές, ανάλογα µε τη 
µορφολογία και το είδος των εδαφών, περιλαµβάνει τις αστικές περιοχές Κατερίνης, Θεσσαλονίκης, 
Καβάλας και Αλεξανδρούπολης, µια σειρά σηµαντικών υγροβιοτόπων, ενώ σε ορισµένες θέσεις 
υπάρχουν και σηµαντικοί αρχαιολογικοί χώροι. 

Τοµεακά, στη ζώνη αυτή εµφανίζεται σχεδόν το σύνολο της ανάπτυξης της τουριστικής 
δραστηριότητας, µεγάλο τµήµα του τριτογενή και δευτερογενή τοµέα καθώς και σηµαντικού µέρους 
του πλέον δυναµικού τµήµατος της πρωτογενούς παραγωγής. Στον αντίποδα, η υψηλή συγκέντρωση 
πληθυσµού και δραστηριοτήτων και ο ανταγωνισµός για την χρήση περιορισµένων φυσικών πόρων 
και γης, αποτελεί αιτία για ύπαρξη οξυµένων περιβαλλοντικών προβληµάτων. Οι συγκρούσεις 
χρήσεων γης (γεωργική χρήση, τουριστική κατοικία) είναι εντονότερες σε περιοχές αυθαίρετης 
δόµησης, µε συνέπεια την υποβάθµιση σηµαντικών περιβαλλοντικών πόρων, όπως η γεωργική γη 
υψηλής γαιοϊκανότητας και τα δάση. 

Από τη ζώνη διέρχεται το σύνολο των περιφερειακών και υπερ-περιφερειακών δικτύων, µε κόµβο την 
Θεσσαλονίκη. Από την περιοχή αυτή διέρχονται και συναντώνται η ΠΑΘΕ και η Εγνατία Οδός ενώ 
συνδέεται µε τις γειτονικές χώρες µέσω των καθέτων οδικών συνδέσεων, του σιδηροδροµικού δικτύου, 
του αεροδροµίου «Μακεδονία» και του λιµένα Θεσσαλονίκης. Τα έργα αναβάθµισης της µεταφορικής 
υποδοµής, που προγραµµατίζονται ή υλοποιούνται αναµένονται να οδηγήσουν στην περαιτέρω 
ανάδειξη του ρόλου της περιοχής, αλλά και να εντείνουν τις τάσεις επέκτασης της αστικής περιοχής. 

 

1.3.4. Νησιωτικές περιοχές 

Στην χωρική ενότητα της Μακεδονίας – Θράκης εντοπίζονται τρία νησιά, η Θάσος και η Σαµοθράκη, τα 
οποία υπάγονται διοικητικά στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και η Αµµουλιανή, που 
υπάγεται διοικητικά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.  

Η Θάσος παρουσιάζει τέσσερις βασικούς άξονες ανάπτυξης, οι οποίοι σχετίζονται µε τους πλούσιους 
ιστορικούς πόρους, τον πλούσιο ορυκτό πλούτο (µάρµαρα), τα αξιόλογα φυσικά υποσυστήµατα, και 
τις ακτές. Η ανάπτυξη του νησιού βασίστηκε στο πρότυπο του µαζικού τουρισµού, µε σοβαρές 
αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον του. Εντυπωσιακό φυσικό 
περιβάλλον µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και µε λιγότερες αρνητικές επιπτώσεις από τη µέχρι τώρα 
τουριστική ανάπτυξή του διαθέτει και το νησί της Σαµοθράκης. Τα νησιά αυτά χαρακτηρίζονται από 
ιδιαίτερο ανθρωπογενές και ιστορικό περιβάλλον και διαθέτουν ορεινό ανάγλυφο και πλούσια φυσική 
βλάστηση. Όσον αφορά την Αµµουλιανή, πρόκειται για ένα µικρό νησί, µε πληθυσµό (πραγµατικό) 
που ανερχόταν το 2001 σε 542 κατοίκους και κύριο άξονα ανάπτυξης τον τουρισµό. 

Η ελεγχόµενη χωρική ανάπτυξη και διαχείριση σε όλους τους τοµείς θα επιτρέψει στα νησιά να 
ξεπεράσουν τη σηµερινή τους κατάσταση και να αξιοποιήσουν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήµατα, 
στην κατεύθυνση της αειφορικής ανάπτυξης. 
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1.3.5. Αγροτικές περιοχές44   

Ο πρωτογενής τοµέας στη Μακεδονία - Θράκη αποτελεί έναν από τους κυριότερους παράγοντες 
παραγωγής εισοδήµατος και τον κυριότερο στη συντριπτική πλειοψηφία του ύπαιθρου χώρου. Η 
περιοχή διαθέτει µια πολύ µεγάλη ποικιλία παραγωγικών δραστηριοτήτων τόσο στο χώρο της φυτικής, 
όσο και στο χώρο της ζωικής παραγωγής, καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο των παραγόµενων 
αγροτικών προϊόντων που εµφανίζονται σε εθνικό επίπεδο. Σηµαντικό ρόλο στην εµφάνιση αυτού του 
παραγωγικού ανάγλυφου παίζει η γεωµορφολογία της Μακεδονίας - Θράκης.  

Γενικότερα οι αγροτικές περιοχές της περιοχής χαρακτηρίζονται από χαµηλό εισόδηµα, δυσµενή 
δηµογραφική σύνθεση, χαµηλό µορφωτικό επίπεδο, έλλειψη κοινωνικών και πολιτιστικών υποδοµών, 
χαµηλή χρήση νέων τεχνολογιών, έλλειψη υποδοµών πρόσβασης σε ευρυζωνικά δίκτυα και µεγάλη 
εξάρτηση από τον πρωτογενή τοµέα.  

Το µεγαλύτερο τµήµα της περιοχής καλλιεργείται µε αροτριαίες καλλιέργειες, ενώ σηµαντικό χώρο 
καλύπτουν και οι δενδρώδεις καλλιέργειες. Ακόµη εµφανίζεται ένα σηµαντικό κοµµάτι της 
παραγωγικής γης να βρίσκεται σε καθεστώς αγρανάπαυσης ενώ πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν 
παρατηρούνται σηµαντικές αυξοµειώσεις στις καλλιεργούµενες εκτάσεις µε τις συγκεκριµένες οµάδες 
προϊόντων. Η ισχυρή πριµοδότηση του βαµβακιού, σε συνδυασµό µε το δυσµενές κλίµα που επικρατεί 
στις αγορές της ζάχαρης και της βιοµηχανικής τοµάτας έχουν προκαλέσει αυξητικές τάσεις σε 
καλλιεργούµενη έκταση και παραχθείσα ποσότητα από τη µια στο βαµβάκι και σηµαντικές απώλειες 
στις άλλες δύο καλλιέργειες από την άλλη. Το γεγονός αυτό αποτελεί σε µεγάλο βαθµό την αιτία της 
δηµιουργίας αυτού του κλίµατος αδιεξόδου, όσον αφορά τις εναλλακτικές καλλιέργειες, που κυριαρχεί 
στον τοµέα, συντηρώντας ακόµα και σήµερα την αδιέξοδη πορεία που συνιστά η µονοκαλλιέργεια 
βάµβακος σε πολλές περιοχές του βορειο-ελλαδικού χώρου. 

Όσον αφορά τον κλάδο των κηπευτικών που παράγονται στο βορειο-ελλαδικό χώρο προκύπτει ότι η 
σηµαντικότερη καλλιέργεια είναι αυτή της τοµάτας για νωπή χρήση και των λαχανοειδών, ενώ 
ακολουθούν τα φασολάκια, τα ξερά κρεµµύδια, τα πράσα και τα κολοκυνθοειδή. Σηµαντικό ρόλο στη 
διαµόρφωση του αγροτικού εισοδήµατος κατέχει στο βορειο-ελλαδικό χώρο και η δενδροκοµία ενώ και 
η ελαιοκαλλιέργεια είναι σηµαντική για την περιοχή. Ξεχωριστή θέση στη διάρθρωση του πρωτογενή 
τοµέα κατέχει η αµπελοκαλλιέργεια, κύρια οινοποιήσιµων ποικιλιών σταφυλιών.  

Τέλος, όσον αφορά την αλιεία, τα κυριότερα χαρακτηριστικά της είναι η θεαµατική πτώση των 
αλιευµάτων στη Μακεδονία σε ποσοστό που αγγίζει σε βάθος πενταετίας το 50% αλλά και η µη 
αύξηση των επαγγελµατιών αλιέων στο χώρο αφού η µειωτική τάση που παρουσιάζει η καµπύλη τα 
τελευταία χρόνια οφείλεται εξ ολοκλήρου στους ερασιτέχνες αλιείς. Αντίθετα, σταθερότητα στα µεγέθη 
εµφανίζει η Θράκη. 

 
 

                                                 
44 Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης (Ιούνιος 2005), «Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Β. Ελλάδος, 2007 – 2013», Α’ 
Φάση, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας,  Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
Εργαστήριο Αξιολόγησης Πολιτικών και Προγραµµάτων 
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1.4. Συνοπτική ανάλυση υφιστάµενης κατάστασης ανά διοικητική Περιφέρεια  
 

Στη συνέχεια παρατίθενται µε επιγραµµατικό τρόπο τα βασικά χωρικά και κοινωνικοοικονοµικά 
χαρακτηριστικά ανά διοικητική Περιφέρεια. 

 

1.4.1. Κεντρική Μακεδονία  

 

Η αξιολόγηση της θέσης και των προοπτικών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας υπογραµµίζει τα 
εξής:  

Σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο 

• Η χωρική ολοκλήρωση της Ευρώπης αναµένεται σε µεσο-µακροπρόθεσµη βάση να έχει 
ευνοϊκές επιπτώσεις στην αντιµετώπιση του προβλήµατος που συνιστά η δυσµενής 
γεωγραφική θέση και περιφερειακή θέση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ειδικότερα, 
αλλά και της χώρας γενικότερα, σε σχέση µε την Ευρώπη. 

• Η δυναµική της Περιφέρειας, ως «πύλη» της χώρας προς τα Βαλκάνια, εξαρτάται σε µεγάλο 
βαθµό από τις αναδιαρθρώσεις των οικονοµιών και των υποδοµών των προς βορρά 
γειτονικών χωρών, καθώς και από την προοπτική τους σχέση µε την Ε.Ε. Οι προοπτικές 
διεύρυνσης της Ε.Ε. και βελτίωσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων αυξάνει τις προοπτικές 
οικονοµικής συνεργασίας και χωρικής ολοκλήρωσης στην περιοχή. 

• Η αναβάθµιση του ρόλου της Κεντρικής Μακεδονίας προϋποθέτει την αποκατάσταση της 
συνέχειας και συνοχής του ευρύτερου χωρικού συστήµατος µε την ανάπτυξη µεταφορικών – 
ενεργειακών – τεχνικών δικτύων και υποδοµών, καθώς και τη διευκόλυνση της διακίνησης 
αγαθών, υπηρεσιών και ανθρώπινου δυναµικού. 

Σε εθνικό επίπεδο 

• Χαρακτηριστικό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) είναι η ύπαρξη του δεύτερου 
µητροπολιτικού κέντρου της χώρας και η γεωγραφική της θέση που χαρακτηρίζεται από την 
κεντροβαρικότητα της έναντι των υφιστάµενων και υπό δηµιουργία αναπτυξιακών υποδοµών. 

• Η ολοκλήρωση των υποδοµών (ΠΑ.ΘΕ, Εγνατία Οδός, εκσυγχρονισµός δικτύου Ο.Σ.Ε., 
δίκτυο φυσικού αερίου) θα συµβάλλει στην ανάπτυξη στενότερων λειτουργικών δεσµών της 
ΠΚΜ µε την υπόλοιπη χώρα και το εξωτερικό µε αποτέλεσµα η ΠΚΜ να αποκτήσει έναν 
περισσότερο κεντρικό ρόλο, να µετασχηµατιστεί σε µια δυναµική Περιφέρεια εντασσόµενη σε 
ένα ευρύτερο αναπτυξιακό πλαίσιο. Παράλληλα, θα άρει τον φραγµό που αποτελούν οι 
ορεινές περιοχές  στα δυτικά και ανατολικά και θα συµβάλλει στην καλύτερη λειτουργία και 
οργάνωση του περιφερειακού χώρου ενώ, τέλος, µέσω και των διασυνοριακών δράσεων και 
κόµβων ανάπτυξης παραγωγικών – εµπορικών δραστηριοτήτων θα ευνοηθούν και οι 
παραµεθόριες περιοχές. 

• Με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη η ΠΚΜ αλλά και ολόκληρη η Β. Ελλάδα µπορεί να επιδιώξει 
ολοκληρωµένη και δυναµική ανάπτυξη α) λόγω προωθητικών δυνάµεων που αυτή είναι σε 
θέση να κινητοποιήσει από τη διεύρυνση του µητροπολιτικού της χαρακτήρα, β) ως πόλος 
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, πολιτισµού, αναψυχής και νέων τεχνολογιών. 
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1.4.1.1. Συνοπτική παρουσίαση υφιστάµενης κατάστασης  

Συνοψίζοντας, τα βασικά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας που συνιστούν κύρια προβλήµατα ή που 
υποδεικνύουν αναπτυξιακές δυνατότητες και ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα, είναι τα ακόλουθα: 

 η «µητροπολιτική» λειτουργία του αστικού κέντρου της Θεσσαλονίκης στα χωρικά πλαίσια της 
Περιφέρειας (σε πολύ µικρότερο βαθµό σε εθνική ή βαλκανική κλίµακα) που στηρίζεται στα 
καταλυτικά για όλη τη Β. Ελλάδα µεγέθη της µεταποίησης, των υπηρεσιών και των σχετικών 
υποδοµών 

 η τοµή στο κέντρο της Περιφέρειας των δύο βασικών µεταφορικών αξόνων της χώρας 
(Εγνατία, ΠΑΘΕ / σιδηροδροµική γραµµή Αθήνα - Ειδοµένη) και η απόληξη στο σηµείο τοµής 
τους ενός σηµαντικού ευρωπαϊκού διαδρόµου 

 η ισχυρή έστω και «παραδοσιακή» µεταποιητική βάση, µε βιοµηχανική δραστηριότητα έντονη, 
συγκρίσιµη µε το µέσο Κοινοτικό όρο και ισχυρότερη από το µέσο εθνικό όρο και από την 
Αττική: παραγωγή του  23% του ΑΕΠ στο δευτερογενή τοµέα  (σε επίπεδα άνω του µέσου 
εθνικού όρου σε Ηµαθία, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς) 

 η συγκέντρωση της βιοµηχανίας στην περί τη Θεσσαλονίκη ζώνη: 2/3 των µονάδων, 3/4 της 
απασχόλησης, 80% του συνολικού κύκλου εργασιών 

 η παρά ταύτα χαµηλότερη παραγωγικότητα της βιοµηχανίας της Περιφέρειας σε σύγκριση µε 
το σύνολο της χώρας ή την Αττική, οφειλόµενη σε µεγάλο βαθµό στα χαρακτηριστικά, κυρίως, 
της έντασης εργασίας των µονάδων (1/2 της βιοµηχανικής παραγωγής παράγεται σε κλάδους 
γενικώς χαµηλής παραγωγικότητας) 

 η σε γενικές γραµµές πιο ισορροπηµένη κλαδική διάρθρωση της βιοµηχανίας στην Περιφέρεια 
από ό,τι στο σύνολο της χώρας (αν και είναι και στην Περιφέρεια καταλυτική η κυριαρχία των 
τροφίµων - ποτών, κλωστοϋφαντουργίας - ένδυσης, µη µεταλλικών ορυκτών), που προσφέρει 
δυνατότητες για οικονοµίες κλίµακας / περιβάλλοντος και για συνεργασίες - δικτυώσεις - 
µεγεθύνσεις 

 η κατά νοµούς υψηλή εξάρτηση από τον πρωτογενή τοµέα: συµµετοχή στο ΑΕΠ σε ποσοστά 
12-22% σε 6 από τους 7 νοµούς της Περιφέρειας και 6,8% στο σύνολο της (έναντι 7% στο 
σύνολο της χώρας) 

 η αυξανόµενη συγκέντρωση σύγχρονων υπηρεσιών και επιχειρησιακής υποδοµής, αλλά και η 
συνεχιζόµενη υστέρηση στη συγκέντρωση και στον οικονοµικό δυναµισµό των επιχειρήσεων 
υπηρεσιών (σε σχέση µε τον αναµενόµενο «µητροπολιτικό» ρόλο τους και σε σύγκριση µε την 
Αττική), ιδιαίτερα µάλιστα στους πλέον «σύγχρονους» τοµείς αλλά και η συνολικά 
ασθενέστερη παρουσία των υπηρεσιών στην Περιφέρεια (70% του ΑΕΠ έναντι 724% στο 
σύνολο της χώρας και 80% στην Αττική), ως αποτέλεσµα και του έντονα παραγωγικού 
χαρακτήρα των περισσότερων νοµών 

 «φθίνουσες» βιοµηχανικές περιοχές (Ηµαθία, Β. Χαλκιδική) και ζώνες συγκέντρωσης 
«παραδοσιακής» βιοµηχανίας, µε σηµαντική κλαδική διαφοροποίηση (Θεσσαλονίκη) ή 
ελάχιστη (ΒΙΠΕ Κιλκίς και περιοχή Ν. Σάντας) 

 ένα δυνητικά διαθέσιµο εισόδηµα υψηλότερο από ό,τι στο σύνολο της χώρας 

 αποδυναµωµένες συνδέσεις µε το κέντρο του ελληνικού οικονοµικού χώρου: ορισµός και 
έλεγχος των σπουδαιότερων οικονοµικών ρυθµίσεων που επηρεάζουν άµεσα τους 
παραγωγούς (π.χ. τιµές, ποσοστώσεις, δασµολόγηση, όροι ποιότητας) όχι από το εθνικό 
κέντρο αλλά από τις Βρυξέλλες, µείωση της σηµασίας της αγοράς της Αττικής έναντι άλλων 
αγορών, χρηµατοδότηση των υποδοµών σε µικρό µόνο ποσοστό από εθνικούς πόρους, 
σταδιακή ανάδυση τοπικών οικονοµικών παραγόντων σηµαντικής εµβέλειας 
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 η διέλευση του βασικού εθνικού και διευρωπαϊκού µεταφορικού άξονα της Εγνατίας Οδού 

 η διαθεσιµότητα ικανοποιητικής λιµενικής και αερολιµενικής υποδοµής. 

 

1.4.1.2. ∆ιαρθρωτικοί ∆είκτες  

Οι ∆ιαρθρωτικοί ∆είκτες αποτελούν την οµάδα δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης της 
διαδικασίας που έθεσε σε εφαρµογή για τις χώρες-µέλη το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας 
(Μάρτιος 2000) και η οποία στοχεύει στη µετάβαση της E.E. σε µία περισσότερο δυναµική και 
ανταγωνιστική οικονοµία, που θα βασίζεται στη γνώση, την κοινωνική συνοχή και τη βιώσιµη 
ανάπτυξη. 

Οι ∆ιαρθρωτικοί ∆είκτες εντάσσονται σε έξι γενικές κατηγορίες ως ακολούθως: 

 Γενικοί οικονοµικοί δείκτες 

 ∆είκτες απασχόλησης 

 ∆είκτες καινοτοµίας και έρευνας 

 ∆είκτες οικονοµικής µεταρρύθµισης 

 ∆είκτες εθνικής συνοχής 

 Περιβαλλοντικοί δείκτες 

Οι τιµές των ∆ιαρθρωτικών ∆εικτών προσδιορίζονται µε βάση τα διαθέσιµα στατιστικά δεδοµένα για 
την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Σκοπός είναι να συγκρίνουν την επίδοση της ΠΚΜ τόσο 
διαχρονικά όσο και σε σχέση µε την επίδοση άλλων υπερεθνικών, εθνικών και περιφερειακών 
συνόλων.  

Ακολούθως παρατίθενται τα στοιχεία που αφορούν την συγκριτική επίδοση της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, της Ελλάδας και της Ε.Ε. (Ε.Ε.-25=100) ανά ∆ιαρθρωτικό ∆είκτη µε βάση τα πλέον 
επίκαιρα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT (βάση δεδοµένων New Cronos), καθώς και η 
κατάταξη κατά φθίνουσα σειρά της Περιφέρειας σε σχέση µε το σύνολο των 13 ελληνικών 
Περιφερειών. 

 

∆ιαρθρωτικοί ∆είκτες για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ 

∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ (έτος) 

Επιδόσεις Σειρά κατάταξης επί 
13 Περιφερειών Ελλάδα ΕΕ-25 

1. ΑΕΠ κατά κεφαλήν σε Μονάδες Αγοραστικής 
∆ύναµης (2003)  

78,7 7 81,1 100 

2. Παραγωγικότητα της εργασίας ανά απασχολούµενο 
(2002, ΑΕΠ σε ΜΑ∆ / απασχολούµενο) 

89,0 5 84,5 100 

3. Συνολικό ποσοστό απασχόλησης (2004) 56,9 10 59,4 63,1 
4. Ποσοστό απασχόλησης εργαζοµένων µεγαλύτερης 

ηλικίας (2004) 
37,5 9 39,4 40,9 

5. Ποσοστό µακροχρόνιας ανεργίας (2003) 57,62 7 55,04 45,1 

6. Επίπεδο εκπαίδευσης νέων (2003) 63,88 2 61,97 - 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ 

∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ (έτος) 

Επιδόσεις Σειρά κατάταξης επί 
13 Περιφερειών Ελλάδα ΕΕ-25 

7. Συµµετοχή στη δια βίου µάθηση (2003) 2,59 345 2,85 - 
8. ∆απάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη ως % του ΑΕΠ 

(2001) 
0,44 5 0,64 1,93 

9. Ακαθάριστες πάγιες επενδύσεις στη µεταποίηση ως 
% του ΑΕΠ (1999) 

1,58 5 1,45 - 

10. Ενεργειακή ένταση της οικονοµίας (1996)  36,9 3 36,2 - 
11. Αξία απεσταλθέντων εµπορευµάτων ως % ΑΕΠ 

(2001)  
6,48 1 3,98 - 

12. Ποσοστό πληθυσµού που διατρέχει κίνδυνο 
φτώχειας πριν τις κοινωνικές παροχές (2003)46 

22,7 10 21,1 - 

  

1.4.2. ∆υτική Μακεδονία 

 

Το νέο περιβάλλον, όπως διαµορφώνεται πλέον τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 κρατών – 
µελών όσο και σε µια παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία της καινοτοµίας και της γνώσης, καθιστά 
αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε, τη διαµόρφωση ανταγωνιστικών συνθηκών στις περιφερειακές οικονοµίες 
και κοινωνίες. Η ένταξη και ο βαθµός ενσωµάτωσής της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας στο 
περιβάλλον αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από τις µέχρι σήµερα επιδόσεις της στην αποτελεσµατική 
αξιοποίηση των προηγούµενων χρηµατοδοτικών πλαισίων αλλά και από τον ορθολογικό σχεδιασµό 
και υλοποίηση της νέας προγραµµατικής περιόδου. 

Αναφορικά µε τη θέση και τα βασικά χαρακτηριστικά της ∆υτικής Μακεδονίας τονίζονται τα εξής: 

Σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο 

• Η ακριτική Περιφέρεια της ∆υτικής Μακεδονίας, αποτελούµενη από τους Νοµούς Γρεβενών, 
Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο της Χώρας και συνορεύει 
µε την Αλβανία και την Π.Γ.∆.Μ., οι οποίες ανήκουν στις χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων. Τα 
τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν σηµαντικές σχέσεις µε τις γειτονικές Βαλκανικές χώρες, µε 
αποτέλεσµα την αναβάθµιση του ρόλου της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας ως πύλης 
εισόδου της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ∆υτικά Βαλκάνια.  

• Η ολοκλήρωση του διευρωπαϊκού και εθνικού οδικού δικτύου, συµβάλλει στην ενίσχυση τόσο 
της εσωτερικής συνοχής της Περιφέρειας, όσο και στη διαµόρφωση ενός ενιαίου Βαλκανικού 
χώρου συνεργασίας και ανάπτυξης που αναδεικνύει την κοµβική θέση της. Κατά συνέπεια, η 
∆υτική Μακεδονία µετασχηµατίζεται από ακριτική Περιφέρεια αποκοµµένη µέχρι πρότινος από 
τους γείτονές της, σε µία περιοχή που ενισχύει συνεχώς τη θέση της επικοινωνιακά, 
ενεργειακά αλλά και επιχειρηµατικά. 

• Στην ανάδειξη της κοµβικής θέσης της ∆υτικής Μακεδονίας και του ρόλου των αστικών της 
κέντρων ως πόλων µεταφοράς τεχνογνωσίας στην ευρύτερη περιοχή, θα συµβάλλει 

                                                 
45 Μεταξύ 9 Περιφερειών. 
46 Στοιχεία από έρευνα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών-Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής (ΕΚΚΕ-ΙΚΠ) µε 
τίτλο «Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδος: 2003-2004» που διεξήχθη το 2003 µε ερωτηµατολόγιο σε 9.000 νοικοκυριά 
ανά την επικράτεια. Ως όριο φτώχειας λήφθηκε το ετήσιο εισόδηµα κάτω από 4.800 ευρώ για µονοµελές νοικοκυριό και 
έως 10.800 ευρώ για νοικοκυριό µε δύο ενήλικες και δύο παιδιά. 
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αποφασιστικά η αναδιάρθρωση των οικονοµιών των γειτονικών Βαλκανικών χωρών και η 
επιτάχυνση της διαδικασίας εκσυγχρονισµού και ανάπτυξής τους, έτσι ώστε το συνοριακό 
αδιέξοδο να µετεξελιχθεί σε µια γεωγραφική και αναπτυξιακή διέξοδο.  

• Προς την κατεύθυνση της επικοινωνίας και της αναπτυξιακής αυτής διασύνδεσης σηµαντικός 
αναδεικνύεται ο ρόλος της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων, καθώς επίσης και των 
υλοποιούµενων έργων οδοποιίας στις γειτονικές χώρες στα πλαίσια συγχρηµατοδοτούµενων 
προγραµµάτων και πολιτικών. 

Σε εθνικό επίπεδο 

• Η γεωγραφική θέση της ∆υτικής Μακεδονίας, συνδυαζόµενη µε το γεγονός ότι αποτελεί τη 
µόνη Περιφέρεια της Ελλάδας χωρίς διέξοδο προς τη θάλασσα, διαµορφώνουν µια 
χωροταξική ενότητα µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά φυσικά γνωρίσµατα, αναφορικά µε τη 
συνύπαρξη ορεινών περιοχών και οµαλών εκτάσεων, το ποικιλόµορφο φυσικό περιβάλλον µε 
την πλούσια πανίδα και χλωρίδα και το µεγαλύτερο στη χώρα δυναµικό επιφανειακών 
υδάτων. Τα χαρακτηριστικά αυτά συνθέτουν ένα χώρο ο οποίος µε την εφαρµογή του 
κατάλληλου αναπτυξιακού µοντέλου µπορεί να αναδειχθεί σε ελκυστικό τόπο ανάπτυξης 
παραγωγικών δραστηριοτήτων και διαβίωσης.  

• Η κυρίαρχη θέση του τοµέα της ενέργειας στην περιφερειακή οικονοµία αλλά και η συµβολή 
του στη συνολική παραγωγή σε εθνικό επίπεδο, καθιστούν τη ∆υτική Μακεδονία ως το 
ενεργειακό κέντρο της χώρας.  

• Η ευρύτερη περιοχή βρίσκεται σε άµεση εξάρτηση από το µητροπολιτικό κέντρο της 
Θεσσαλονίκης αναφορικά µε τις υπηρεσίες κυρίως της υγείας, δευτερευόντως της 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και για το µεγαλύτερο µέρος των οικονοµικών συναλλαγών. 
Σε σχέση µε την υπόλοιπη χώρα, η βελτίωση της προσβασιµότητας της Περιφέρειας θα 
ενισχύσει τις επιδράσεις που θα δέχεται από τα µεγάλα αστικά κέντρα, τα οποία θα αποτελούν 
συγχρόνως αποδέκτες των υπηρεσιών και προϊόντων της ∆υτικής Μακεδονίας. 

 

1.4.2.1. Συνοπτική παρουσίαση υφιστάµενης κατάστασης  

Η παρουσίαση των βασικών σηµείων που συνθέτουν την εικόνα της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 
συνοψίζεται στα ακόλουθα: 

• Η Περιφέρεια έχει έκταση 9.451 Km² και καταλαµβάνει το 7,2% της συνολικής έκτασης της 
χώρας. Είναι περιοχή κατ’ εξοχήν ορεινή, µε το 82% του εδάφους της να καλύπτεται από 
ορεινές και ηµιορεινές εκτάσεις. Η συνολική έκταση κατανέµεται κατά χρήση γης σε δάση 
33,4%, βοσκοτόπους 39,1%, γεωργικές καλλιέργειες 23,3%, οικισµούς 0,9%, νερά 2,4%, 
λοιπές εκτάσεις 0,9%.  

• Ο πληθυσµός της ανέρχεται σε 294.317 κατοίκους (ΕΣΥΕ 2001) και αντιστοιχεί περίπου στο 
2,7% του πληθυσµού της χώρας. Σύµφωνα µε τα στοιχεία των απογραφών στην εικοσαετία 
1981 - 2001 ο πληθυσµός της Περιφέρειας σηµείωσε αύξηση σε ποσοστό µόλις 4,3%, 
αισθητά µικρότερη από την αύξηση του συνολικού πληθυσµού της χώρας (12,6%) για το ίδιο 
χρονικό διάστηµα. Από το 1995 έως και το 2001 καταγράφονται µικρές αυξοµειώσεις ή τάσεις 
στασιµότητας όσον αφορά το δείκτη της φυσικής αύξησης του πληθυσµού. Ο αστικός 
πληθυσµός ανέρχεται στο 33% του συνολικού πληθυσµού, ο ηµιαστικός στο 15% και ο 
αγροτικός στο 52% αντίστοιχα. Ο αριθµός των ορεινών οικισµών ανέρχεται σε 144 (σε σύνολο 
361) και ο πληθυσµός των ορεινών  περιοχών αντιστοιχεί στο 20,5% του συνολικού 
πληθυσµού. 
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• Η πληθυσµιακή πυκνότητα της Περιφέρειας είναι 31,2 κάτοικοι/km2, έναντι περίπου 82,9 
κάτοικοι/ km2 για το σύνολο της χώρας και συνιστά µε διαφορά την πιο αραιοκατοικηµένη 
Περιφέρεια της χώρας. 

• Η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας συνεισέφερε το 2003 κατά 2,7% στο Ακαθάριστο Εγχώριο 
Προϊόν (Α.Ε.Π.) της χώρας. Η συνολική συµµετοχή της γεωργίας στο περιφερειακό προϊόν της 
∆υτικής Μακεδονίας ανέρχεται στο 14,3%, της βιοµηχανίας στο 24,6%  (µε 1,9% από τη 
µεταποίηση, 9,0% από τα ορυχεία-µεταλλεία, 2,6% από τις κατασκευές και 11,1% από την 
ενέργεια) και των υπηρεσιών στο 61,1%. Το Ακαθάριστο Περιφερειακό Προϊόν (Α.Ε.Π.), σε 
τιµές αγοράς ανήλθε το 2003 στα 4,1 δις €, ενώ το κατά κεφαλή προϊόν σε Μονάδες 
Αγοραστικής ∆ύναµης (Μ.Α.∆.) για την ίδια χρονιά ήταν 17.557 €, (99,8% του αντιστοίχου 
µέσου όρου της χώρας), κατατάσσοντάς την 6η Περιφέρεια στη χώρα µε βάση το κριτήριο 
αυτό. 

• Η ∆υτική Μακεδονία έχει τα τελευταία χρόνια το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στη χώρα, το 
οποίο το 2004 ανήλθε στο 16,6% του ενεργού πληθυσµού της.   

• Τόσο ο πρωτογενής όσο και ο δευτερογενής τοµέας δεν έχουν καταφέρει να 
προσανατολιστούν σε ένα βιώσιµο αναπτυξιακό πρότυπο, παρά τις δυνατότητές τους. Στον 
τοµέα των υπηρεσιών οι αλλαγές είναι ιδιαίτερα δυναµικές. Εκτός από την ανάπτυξη του 
εµπορίου στις τοπικές αγορές που αποτελεί άµεση συνέπεια της ροής χρηµατοδοτικών 
πόρων στην Περιφέρεια, η ανάπτυξη στοιχείων του κοινωνικού εξοπλισµού και της παιδείας 
(ΑΕΙ, ΤΕΙ) συνέβαλε ιδιαίτερα στη δηµιουργία προσφοράς όλων των υπηρεσιών του 
τριτογενούς µε αποτέλεσµα τη σηµαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.   

• Στον τοµέα του τουρισµού η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας συνεχίζει να µην αξιοποιεί 
επαρκώς το φυσικό πλούτο και την πολιτιστική της κληρονοµιά. Το πολιτιστικό απόθεµα είναι 
πλούσιο µε σηµαντικά αρχαιολογικά, ιστορικά και λαογραφικά ενδιαφέροντα που καλύπτουν 
όλες τις χρονικές περιόδους. Παλαιολιθικά ευρήµατα και σχηµατισµοί, αρχαιολογικοί χώροι 
όλων των ιστορικών περιόδων, βυζαντινοί θησαυροί και παραδοσιακοί οικισµοί συνθέτουν µια 
πολιτιστική κληρονοµιά που αποτελεί µοναδικό συγκριτικό πλεονέκτηµα της Περιφέρειας 
∆υτικής Μακεδονίας. Επιπρόσθετα, η τοπική λαϊκή παράδοση κάνει έντονη την παρουσία της 
σε όλους τους οικισµούς καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου µε εκδηλώσεις ψυχαγωγικού και 
λαογραφικού περιεχοµένου. 

• Αν και θα µπορούσε να είναι ένας από τους ελκυστικότερους τουριστικούς προορισµούς, 
καταγράφονται σ’ αυτήν µόλις 0,18 διανυκτερεύσεις αλλοδαπών ανά κάτοικο για το έτος 2003 
και κατατάσσεται µε µεγάλη διαφορά στην τελευταία θέση στο σύνολο των 13 περιφερειών της 
επικράτειας. Η προσπάθεια που άρχισε για την τουριστική ανάπτυξη κυρίως του ορεινού 
τουρισµού αναψυχής, του οικολογικού τουρισµού και του χειµερινού τουρισµού στα 
χιονοδροµικά κέντρα της περιοχής, θα πρέπει να συνεχιστεί σε πιο συστηµατική βάση και µε 
άλλες µορφές εναλλακτικού τουρισµού, η οποία σε συνδυασµό µε την προβολή της περιοχής 
θα συµβάλει στη διαµόρφωση ενός βιώσιµου προτύπου εναλλακτικού τουρισµού. 

• Λόγω της λειτουργίας πολλών µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας η ∆υτική Μακεδονία 
αποτελεί το ενεργειακό κέντρο της χώρας µε συµµετοχή στην παραγωγή ενέργειας πάνω από 
το 75%. Σηµαντική οικονοµική δραστηριότητα αποτελεί ο κλάδος της  γούνας στον άξονα 
Καστοριά –Σιάτιστα. Εξαιτίας της εκτεταµένης εξόρυξης και καύσης λιγνίτη ανακύπτουν 
σοβαρά προβλήµατα όπως υποβάθµιση εδαφών, οπτική ρύπανση λόγω µεταβολής του 
ανάγλυφου, καταστροφή υδροφορέων, επιβάρυνση από την «ιπτάµενη τέφρα», κυρίως στον 
άξονα Κοζάνης – Πτολεµαΐδας – Αµυνταίου – Φλώρινας. 
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• Η Περιφέρεια διαθέτει σηµαντικούς φυσικούς πόρους όπως ενεργειακά ορυκτά,  
µεταλλεύµατα, δάση, βοσκότοπους και σχεδόν το 65% των επιφανειακών υδάτινων πόρων 
της χώρας.  

• Η πρόσβαση προς την Περιφέρεια εξασφαλίζεται, κυρίως, µέσω του υπάρχοντος εθνικού 
οδικού δικτύου, από και προς τις πόλεις Ιωάννινα, Βέροια, Λάρισα και Καλαµπάκα. 
Σιδηροδροµική σύνδεση υπάρχει µε τη Θεσσαλονίκη µέσω Έδεσσας. Στην Περιφέρεια 
λειτουργούν δύο αεροδρόµια, στην Κοζάνη και στην Καστοριά. Σηµαντική παρέµβαση στο 
επίπεδο της προσβασιµότητας αλλά και στο οικονοµικό περιβάλλον της Περιφέρειας 
αποτέλεσε η παράκαµψη της ορεινής Καστανιάς µε την κατασκευή της Εγνατίας Οδού. 
Σηµαντικά επίσης θα  συµβάλουν στην προσβασιµότητα οι κάθετοι προς την Εγνατία οδικοί 
άξονες. 

 

1.4.2.2. ∆ιαρθρωτικοί ∆είκτες  

Ακολούθως παρατίθενται τα στοιχεία που αφορούν την συγκριτική επίδοση της Περιφέρειας ∆υτικής 
Μακεδονίας, της Ελλάδας και της Ε.Ε. (Ε.Ε.-25=100) ανά ∆ιαρθρωτικό ∆είκτη µε βάση τα πλέον 
επίκαιρα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT (βάση δεδοµένων New Cronos), καθώς και η 
κατάταξη κατά φθίνουσα σειρά της Περιφέρειας σε σχέση µε το σύνολο των 13 ελληνικών 
Περιφερειών. 

 

∆ιαρθρωτικοί ∆είκτες για την Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ 
∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ (έτος) 

Επιδόσεις Σειρά κατάταξης επί 
13 Περιφερειών Ελλάδα ΕΕ-25 

1. ΑΕΠ κατά κεφαλήν σε Μονάδες Αγοραστικής 
∆ύναµης (2003)  

80,8 6 81,1 100 

2. Παραγωγικότητα της εργασίας ανά 
απασχολούµενο (2002, ΑΕΠ σε ΜΑ∆ / 
απασχολούµενο) 

100,6 3 84,5 100 

3. Συνολικό ποσοστό απασχόλησης (2004) 53,3 13 59,4 63,1 
4. Ποσοστό απασχόλησης εργαζοµένων 

µεγαλύτερης ηλικίας (2004) 
34,5 13 39,4 40,9 

5. Ποσοστό µακροχρόνιας ανεργίας (2003) 60,77 3 55,04 45,1 

6. Επίπεδο εκπαίδευσης νέων (2003) 53,29 7 61,97 --- 

7. Συµµετοχή στη δια βίου µάθηση (2003)47 - - 2,85 --- 
8. ∆απάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη ως % του 

ΑΕΠ (2001) 
0,05 10 0,64 1,93 

9. Ακαθάριστες πάγιες επενδύσεις στη 
µεταποίηση ως % του ΑΕΠ (1999) 

0,11 12 1,45 --- 

10. Ενεργειακή ένταση της οικονοµίας (1996)  26,7 11 36,2 --- 
11. Αξία απεσταλθέντων εµπορευµάτων ως % 

ΑΕΠ (2001)  
2,1 9 3,98 --- 

12. Ποσοστό πληθυσµού που διατρέχει κίνδυνο 
φτώχειας πριν τις κοινωνικές παροχές (2003)48 23,90 9 21,1 --- 

                                                 
47 ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για την ∆υτική Μακεδονία 
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1.4.3. Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 

 

Η θέση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σε ευρωπαϊκό, διεθνές και εθνικό επίπεδο 
περιγράφεται παρακάτω: 

 

Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο 

• Η γεωγραφική θέση της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, η οποία επί σειρά ετών συνιστούσε 
το σηµαντικότερο µειονέκτηµά της και σε µεγάλο βαθµό καθόριζε τη σηµαντική της υστέρηση 
αποτελεί πλέον ένα µοναδικό συγκριτικό πλεονέκτηµα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

• Η κατασκευή του αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολης καθώς και η 
κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου Τουρκίας - Ελλάδας – Ιταλίας δίνουν τη δυνατότητα στην 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης για ανάδειξή της σε ενεργειακό κόµβο, 
αναβαθµίζοντας, έτσι, τη γεωπολιτική της θέση και µε στόχο την προσέλκυση διεθνούς 
επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος για την υλοποίηση επενδύσεων.  

• Η ολοκλήρωση των µεταφορικών έργων υποδοµών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 
– Θράκης, σε συνδυασµό την προς ανατολάς διεύρυνση της Ε.Ε και τη βαρύτητα που δίνεται 
στη δηµιουργία των ∆ιευρωπαϊκών δικτύων, προσφέρουν στην Περιφέρεια τη δυνατότητα για 
ουσιαστική αξιοποίηση της γεωγραφικής της θέσης, προς την κατεύθυνση της επίτευξης 
υψηλών ρυθµών ανάπτυξης.  

 

Εθνικό επίπεδο 

• Η γειτνίαση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης µε την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας δίνει τη δυνατότητα για την ενσωµάτωσή της σε έναν ευρύτερο αναπτυξιακό 
πόλο, αξιοποιώντας τις επιδόσεις του µητροπολιτικού κέντρου της Θεσσαλονίκης, δεδοµένης 
της ολοκλήρωσης βασικών έργων µεταφορικών υποδοµών. Σε σχέση µε την υπόλοιπη χώρα, 
η ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού θα συντελέσει στη βελτίωση της προσβασιµότητας στην 
Περιφέρεια και στην αύξηση της ελκυστικότητάς της. 

• Το ποικιλόµορφο φυσικό περιβάλλον, καθώς και το σηµαντικό πολιτιστικό υπόβαθρο της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, σε συνδυασµό µε την ανάληψη αναπτυξιακών 
δράσεων στην κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας ζωής, συνθέτουν ένα χώρο µε 
ιδιαίτερες δυνατότητες, και µε απώτερο στόχο την καθιέρωση ενός περιφερειακού προϊόντος 
υψηλής αξίας. 

 
1.4.3.1. Συνοπτική παρουσίαση υφιστάµενης κατάστασης  

Τα βασικά σηµεία της υφιστάµενης κατάστασης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 
συνοψίζονται παρακάτω: 

• Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης καταλαµβάνει το βορειοανατολικό ακραίο 
τµήµα της χώρας, συνορεύοντας ανατολικά µε την Τουρκία, βόρεια µε τη Βουλγαρία και δυτικά 
µε την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ νοτιοδυτικά βρέχεται από το Αιγαίο Πέλαγος και 
νοτιοανατολικά από το Θρακικό Πέλαγος. Η διοικητική της οργάνωση περιλαµβάνει 5 Νοµούς 

                                                                                                                                                         
48 Στοιχεία από έρευνα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών-Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής (ΕΚΚΕ-
ΙΚΠ) µε τίτλο «Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδος: 2003-2004» που διεξήχθη το 2003 µε ερωτηµατολόγιο σε 
9.000 νοικοκυριά ανά την επικράτεια. Ως όριο φτώχειας λήφθηκε το ετήσιο εισόδηµα κάτω από 4.800 ευρώ για 
µονοµελές νοικοκυριό και έως 10.800 ευρώ για νοικοκυριό µε δύο ενήλικες και δύο παιδιά. 
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που συνθέτουν δύο ∆ιευρυµένες Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, ∆ράµας – Καβάλας – Ξάνθης 
και Ροδόπης – Έβρου, µε 56 Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Κύρια αστικά κέντρα είναι 
η Κοµοτηνή, διοικητικό κέντρο της Περιφέρειας, ενώ η Αλεξανδρούπολη και Καβάλα, είναι 
παραθαλάσσιες πόλεις που διαθέτουν µεγάλα λιµάνια, και τρεις ακόµα εσωτερικές πόλεις, 
∆ράµα, Ξάνθη και Ορεστιάδα. ∆ιασχίζεται από τους ποταµούς Έβρο και Νέστο, διαθέτει 
λίµνες και λιµνοθάλασσες µε κυριότερη αυτή της Βιστωνίδας, ενώ στα βόρεια δεσπόζει ο 
ορεινός όγκος της οροσειράς της Ροδόπης. 

• Σύµφωνα µε την απογραφή του 2001, ο πληθυσµός της ανέρχεται σε 611.067 κατοίκους, 
καλύπτοντας, έτσι, το 5,51% του συνολικού πληθυσµού της χώρας. Ο αστικός πληθυσµός 
ανέρχεται στο 59,1% του συνολικού πληθυσµού και παρουσιάζει αυξητικές τάσεις, ενώ ο 
αγροτικός ανέρχεται στο 40,9% και εµφανίζει τάσεις µείωσης. Οι ορεινές εκτάσεις της 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης καλύπτουν το 39,6% της συνολικής έκτασης της 
Περιφέρειας, και ο αριθµός των ορεινών δηµοτικών και κοινοτικών διαµερισµάτων ανέρχεται 
σε 73 µε πληθυσµό 59.656 κατοίκων, ποσοστό 9,8% του συνολικού πληθυσµού. Η 
πληθυσµιακή συγκρότηση της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης εµφανίζει σηµαντική 
διαφοροποίηση σε σχέση µε λοιπές Περιφέρειες της χώρας λόγω της θρησκευτικής 
µουσουλµανικής µειονότητας, η οποία υπολογίζεται σε ποσοστό περίπου 20%, κυρίως στους 
Νοµούς Ροδόπης και Ξάνθης. 

• Στην Περιφέρεια δεσπόζει ο εγκάρσιος οδικός άξονας της Εγνατίας Οδού, ο οποίος 
εκτείνεται από τη γέφυρα του Στρυµώνα ως τη γέφυρα κήπων Έβρου (258 χλµ), ενώ 
προβλέπεται να συνδεθεί µε τη Βουλγαρία, και κατ’ επέκταση µε το ∆ιευρωπαϊκό οδικό δίκτυο 
µέσω τεσσάρων κάθετων οδικών αξόνων, γεγονός που δηµιουργεί ιδιαίτερες προοπτικές για 
αύξηση της εξωστρέφειας της Περιφέρειας µε την ένωσή της µε την Κεντρική και Βόρεια 
Ευρώπη. Το υπόλοιπο οδικό εθνικό και επαρχιακό δίκτυο έχει µήκος 2.100 χλµ περίπου. 
Το σιδηροδροµικό δίκτυο διασχίζει τους τέσσερις Νοµούς της Ανατολικής Μακεδονίας – 
Θράκης, εκτός του Νοµού Καβάλας, και έχει συνολικό µήκος περίπου 445 χλµ, από τα όρια 
των Νοµών Σερρών και ∆ράµας έως το µεθοριακό σταθµό Ορµενίου στα σύνορα µε τη 
Βουλγαρία. Η χάραξη της γραµµής, τα προβλήµατα υποδοµής και εξοπλισµού και οι 
αυξηµένες χρονοαποστάσεις, καθιστούν γενικά προβληµατική την εξυπηρέτηση επιβατών και 
τη διακίνηση εµπορευµάτων. Το σιδηροδροµικό δίκτυο προβλέπεται να συνδεθεί επίσης µε το  
Σιδηροδροµικό Πανευρωπαικό Άξονα IV, δηµιουργώντας  νέες προοπτικές ανάπτυξης στο 
τοµέα µεταφορών και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας γενικότερα. Το αεροπορικό δίκτυο 
καλύπτεται µέσω δύο κρατικών πολιτικών αερολιµένων, της Καβάλας και της 
Αλεξανδρούπολης.  Επιπλέον, η Περιφέρεια διαθέτει δύο µεγάλα λιµάνια, της Καβάλας και 
Αλεξανδρούπολης και έξι µικρότερα, καθώς και δέκα αλιευτικά καταφύγια.  

• Σε σχέση µε τις κοινωνικές υποδοµές, η κατάσταση των υποδοµών υγείας, ειδικά σε 
Νοµαρχιακό επίπεδο, έχει παρουσιάσει σηµαντική βελτίωση, ικανοποιώντας τη ζήτηση στα 
αστικά κέντρα. Όσον αφορά στα τοπικά κέντρα υγείας, δεν έχει επιτευχθεί ακόµα η πλήρης 
ανάπτυξή τους, που θα συµβάλει στην εξυπηρέτηση των πολιτών σε αποκεντρωµένο 
επίπεδο.  

• Στην Περιφέρεια υπάρχει µεγάλη ποικιλία και σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας, σε ένα 
περιβάλλον πλούσιο σε βιότοπους. Μεγάλες εκτάσεις του φυσικού περιβάλλοντος της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προστατεύονται από τη διεθνή συνθήκη 
RAMSAR και τα Κοινοτικά προγράµµατα CORINE και ΦΥΣΗ 2000 (η έκταση των φυσικών 
οικοτόπων ανέρχεται στο 16% της συνολικής έκτασης της Περιφέρειας). Χαρακτηρίζεται ως 
ένα από τα πλουσιότερα υδατικά διαµερίσµατα, µε την ιδιοµορφία ποσοστό 75 - 80% να 
προέρχεται από επιφανειακά ύδατα διακρατικών ποταµών. Υπάρχει επίσης βελτίωση στον 
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τοµέα της ύδρευσης - αποχέτευσης, σε εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού, σε διαχείριση 
στερεών αποβλήτων και σε θέµατα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 

• Κατά τη διάρκεια της τελευταίας επταετίας, το ΑΕΠ στην Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 
µεγεθύνεται, µε αργότερους όµως ρυθµούς από τον µέσο όρο του Εθνικού ΑΕΠ. Ενώ το 
εθνικό ποσοστό µονάδων αγοραστικής δύναµης ανά κάτοικο, ως προς το µέσο Ευρωπαϊκό 
των 25, ανερχόταν το 1997 στο 72,2% και το αντίστοιχο της ΑΜΘ σε 57,0%, οι αντίστοιχες 
τιµές για το 2002 ήταν 77,6% και 59,1%. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 
εξακολουθεί να παρουσιάζει εξάρτηση από τον πρωτογενή τοµέα, παρά τα δείγµατα 
µετατόπισης του εργατικού δυναµικού στο δευτερογενή και τριτογενή τοµέα, κυρίως λόγω των 
δυσµενών επιπτώσεων από την εφαρµογή της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Σύµφωνα µε 
στοιχεία του 2001, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης παράγεται το 10% του 
εθνικού προϊόντος του αγροτικού τοµέα, το 4,4% της µεταποίησης και 3,5% των υπηρεσιών, 
σύµφωνα µε στοιχεία του 2001. Ο πρωτογενής τοµέας συµπληρώνεται µε τους υπεδάφιους 
πόρους, κυρίως µάρµαρα και πετρέλαιο. Αναφορικά µε το δευτερογενή τοµέα, αναδεικνύεται η 
κυριαρχία των παραδοσιακών µεταποιητικών δραστηριοτήτων, χωρίς να υπάρχουν ιδιαίτερες 
ενδείξεις δραστηριοποίησης σε ανερχόµενους και δυναµικούς βιοµηχανικούς κλάδους, ενώ 
στον Τριτογενή τοµέα η κύρια δραστηριότητα προέρχεται από το εµπόριο και τις µεταφορές. 
Υπάρχουν επίσης αξιόλογες δυνατότητες ανάπτυξης εναλλακτικών µορφών τουρισµού λόγω 
των σηµαντικών φυσικών, πολιτιστικών και πολιτισµικών πόρων. 

• Στο γεωργικό και κτηνοτροφικό κλάδο, διαπιστώνεται ότι το µερίδιό του σε όρους πλήθους 
επιχειρήσεων και κύκλου εργασιών δεν υπερβαίνει το 4% του συνόλου των κλάδων σε 
περιφερειακό επίπεδο. Επόµενος αξιόλογος κλάδος µε βάση το µερίδιο συµµετοχής του στο 
περιφερειακό σύνολο είναι η βιοµηχανία τροφίµων και ποτών, χαρακτηριστικό της οποίας είναι 
η υψηλή ποσοστιαία συµµετοχή στο συνολικό κύκλο εργασιών (άνω του 8%). Ο κλάδος της 
κλωστοϋφαντουργίας κατέχει υψηλό µερίδιο συµµετοχής χωρίς να παρουσιάζει ιδιαίτερα 
σηµαντικό αριθµό επιχειρήσεων και ο κλάδος των χηµικών ουσιών έχει βαρύνουσα σηµασία. 
Σηµαντικά µερίδια στο συνολικό αποτέλεσµα, έχουν οι δύο επόµενοι κλάδοι, των προϊόντων 
από ελαστικό και πλαστικές ύλες και των άλλων προϊόντων από µη µεταλλικά ορυκτά. 

• Αναφορικά µε το δείκτη καινοτοµίας, και σύµφωνα µε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
το 2003, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης κατατάσσεται τέταρτη στο σύνολο 
των 13 Περιφερειών της χώρας. Επιπλέον, οι επιδόσεις της Περιφέρειας στη χρήση ΤΠΕ είναι 
σχεδόν αποκλειστικά δυσµενέστερες του εθνικού µέσου όρου. 

• Η ανεργία στην Περιφέρεια βρίσκεται σε επίπεδο της τάξης του 13,2%. Αναφορικά µε το 
µορφωτικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναµικού διαπιστώνεται υψηλή συγκέντρωση 
πληθυσµού µε χαµηλό µορφωτικό επίπεδο και µειωµένη αναλογία πληθυσµού µε υψηλό 
µορφωτικό επίπεδο. 

 
1.4.3.2. ∆ιαρθρωτικοί ∆είκτες  

Ακολούθως παρατίθενται τα στοιχεία που αφορούν την συγκριτική επίδοση της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, της Ελλάδας και της Ε.Ε. (Ε.Ε.-25=100) ανά ∆ιαρθρωτικό ∆είκτη µε 
βάση τα πλέον επίκαιρα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT (βάση δεδοµένων New 
Cronos), καθώς και η κατάταξη κατά φθίνουσα σειρά της Περιφέρειας σε σχέση µε το σύνολο των 13 
ελληνικών Περιφερειών. 
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∆ιαρθρωτικοί ∆είκτες για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ 

∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ (έτος) 

Επιδόσεις Σειρά κατάταξης επί 
13 Περιφερειών Ελλάδα ΕΕ-25 

1. ΑΕΠ κατά κεφαλήν σε Μονάδες Αγοραστικής 
∆ύναµης (2003)  

62,4 13 81,1 100 

2. Παραγωγικότητα της εργασίας ανά 
απασχολούµενο (2002, ΑΕΠ σε ΜΑ∆ / 
απασχολούµενο) 

67,1 13 84,5 100 

3. Συνολικό ποσοστό απασχόλησης (2004) 59,4 7 59,4 63,1 
4. Ποσοστό απασχόλησης εργαζοµένων 

µεγαλύτερης ηλικίας (2004) 
44,8 4 39,4 40,9 

5. Ποσοστό µακροχρόνιας ανεργίας (2003) 49,67 10 55,04 45,1 

6. Επίπεδο εκπαίδευσης νέων (2003) 43,53 11 61,97 76,5 

7. Συµµετοχή στη δια βίου µάθηση (2003) 3,85 2 2,85 9,2 
8. ∆απάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη ως % του 

ΑΕΠ (2001) 
0,44 5 0,64 1,93 

9. Ακαθάριστες πάγιες επενδύσεις στη 
µεταποίηση ως % του ΑΕΠ (1999) 

1,91 3 1,45 - 

10. Ενεργειακή ένταση της οικονοµίας (1996)  34,1 4 36,2 - 
11. Αξία απεσταλθέντων εµπορευµάτων ως % 

ΑΕΠ (2001)  
3,86 4 3,98 - 

12. Ποσοστό πληθυσµού που διατρέχει κίνδυνο 
φτώχειας πριν τις κοινωνικές παροχές (2003) 

32,2 2 21,1 - 

 
 
1.5. Ανάλυση SWOT 
 

Ακολούθως παρουσιάζονται υπό µορφή πίνακα τα χαρακτηριστικά του εσωτερικού και εξωτερικού 
περιβάλλοντος (ανάλυση SWOT) για τη Μακεδονία – Θράκη, τα οποία εξειδικεύονται και για κάθε 
διοικητική Περιφέρεια. 

∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 
 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

• Γεωπολιτική θέση στον ευρύτερο οικονοµικό χώρο της ΝΑ Ευρώπης 
• Συµµετοχή στα διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών  
• Σηµαντικός κόµβος µεταφοράς ενέργειας 
• Σηµαντική παρουσία και επενδυτική δραστηριότητα ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια 
• Ισόρροπη παραγωγική διάρθρωση µε σηµαντική παρουσία όλων των τοµέων της οικονοµίας 
• Ποικιλοµορφία αγροτικής παραγωγής 
• Μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης δραστηριοτήτων του δευτερογενή και τριτογενή τοµέα, οι οποίοι 
λόγω της εντατικότερης χρήσης του κεφαλαίου και της τεχνολογίας συσχετίζονται µε υψηλό 
επίπεδο ανάπτυξης  

• Μεγάλες ενεργειακές και σχετικά µεγάλες βιοµηχανικές µονάδες µε σηµαντική παρουσία 
κεφαλαιουχικών και ενδιάµεσων κλάδων 
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• Σηµαντικές ερευνητικές, εκπαιδευτικές και κοινωνικές υποδοµές σε εθνικό επίπεδο 
• Σηµαντικές καινοτοµικές και τεχνολογικές επιδόσεις 
• Αξιόλογοι τουριστικοί πόροι, σηµαντικά φυσικά οικοσυστήµατα και πλούσιο πολιτιστικό απόθεµα 
• Θεσσαλονίκη, δεύτερο σε µέγεθος µητροπολιτικό κέντρο της χώρας µε σηµαντικό ρόλο στην 
οικονοµία της περιοχής 

 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

• Γεωπολιτική θέση της ΠΚΜ στον ευρύτερο οικονοµικό χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 
• Θεσσαλονίκη, έδρα διεθνών οργανισµών περιφερειακής συνεργασίας. 
• Μεγέθυνση διακρατικών εµπορικών συναλλαγών µε Βαλκανικές χώρες. 
• Η σηµαντική παρουσία και επενδυτική δραστηριότητα ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια. 
• Συµµετοχή στα Ευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών, ολοκλήρωση των έργων βασικών υποδοµών κατά 
την περίοδο έναρξης του προγράµµατος. 

• Σηµαντικός κόµβος µεταφοράς ενέργειας (ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο) σε ελληνικό και 
βαλκανικό επίπεδο. 

• ∆ιαθεσιµότητα αξιοποιήσιµου δυναµικού Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. 
• Πληθυσµιακή ενίσχυση µικρότερων αστικών κέντρων 
• Συγκέντρωση σηµαντικών οικονοµικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών. 
• ∆υναµικός παραγωγικός πόλος και κέντρο παραγωγής βασικών αγροτικών προϊόντων µε ισχυρές 
τοπικές αγροτικές εξειδικεύσεις. 

• Ύπαρξη ισχυρής µεταποιητικής βάσης µε µεγάλη χωρική εξειδίκευση. 
• Αξιόλογοι τουριστικοί πόροι (πολιτισµός, ιστορία, φυσικοί πόροι, κλπ) 
• Σηµαντικές ερευνητικές και εκπαιδευτικές υποδοµές σε εθνικό επίπεδο. 
• Υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο ανθρώπινων πόρων. 
• Ύπαρξη εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού. 
• Σηµαντικοί φυσικοί, εδαφικοί και υδάτινοι πόροι. 
• Ωρίµανση σχεδίων για την αντιµετώπιση της περιβαλλοντικής υποβάθµισης. 
• Η ύπαρξη ενός συνεκτικού δικτύου αστικών κέντρων µεσαίου µεγέθους που µπορούν να δράσουν 
συµπληρωµατικά µε το µητροπολιτικό ρόλο (προϋποθέσεις πολυκεντρικής ανάπτυξης). 

 
∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

• Η θέση της Περιφέρειας ως προς τους αναπτυξιακούς άξονες και τα διευρωπαϊκά δίκτυα.  
• Ενεργειακό Κέντρο της χώρας λόγω της ύπαρξης σηµαντικών ορυκτών πόρων και πλούσιου 
υδάτινου δυναµικού. 

• Ύπαρξη αξιόλογων τουριστικών πόρων, σηµαντικών φυσικών οικοσυστηµάτων και πλούσιου 
πολιτιστικού αποθέµατος. 

• Ιστορική παράδοση στην εµπορική δραστηριότητα, ιδίως στο γειτονικό βαλκανικό χώρο. 
• Ύπαρξη σηµαντικών δοµών στήριξης της επιχειρηµατικότητας, της υπαίθρου και φορέων της 
περιφερειακής διοίκησης και αυτοδιοίκησης. 

• Λειτουργία του Πανεπιστηµίου και του ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας.  
• Εµπειρία τοπικών δοµών σε υλοποίηση σηµαντικών έργων βελτίωσης ποιότητας ζωής 

(Τηλεθέρµανση, Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση απορριµµάτων, ενεργός πολεοδοµία κλπ). 
• Μέσος ρυθµός ανάπτυξης µεγαλύτερος του αντίστοιχου της ΕΕ-25. 
 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

• Ευρεία παραγωγική βάση  
• Ταχύς µετασχηµατισµός της οικονοµίας  
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• Σχετική οικονοµική εξωστρέφεια  
• Επαρκείς υπηρεσίες  υποστήριξης των επιχειρήσεων  
• Σχετικά σοβαρά ερείσµατα για καινοτοµία  
• Επαρκώς αναπτυγµένο θεσµικό πλαίσιο για την κινητροδότηση της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας  

• Ικανοποιητικής στάθµης και ισόρροπα αναπτυσσόµενες εθνικές υποδοµές µεταφορών (οδικές, 
λιµενικές, αερολιµενικές)  

• Ταχύς εκσυγχρονισµός υποδοµών τηλεπικοινωνιών  
• Ικανοποιητικής στάθµης και ισόρροπα αναπτυγµένες υποδοµές βιοµηχανικής συγκέντρωσης 

(ΒΙΠΕ)  
• Επαρκώς αναπτυγµένες κεντροαστικές υποδοµές (ύδρευση – αποχέτευση – διαχείριση 
απορριµµάτων)   

• Επαρκώς αναπτυγµένες  µονάδες  υγείας νοµαρχιακού και περιφερειακού   επιπέδου   
• Εικόνα  υψηλού κύρους της Περιφέρειας  συνολικά  
• Ισχυρή ταυτότητα κύριων αστικών κέντρων – πόλεων πρωτευουσών     
• ∆ιαπολιτισµικότητα   
• Ευρείας διαφοροποίησης και πλούσιοι αναπτυξιακοί πόροι, συµπεριλαµβανοµένων του υδατικού 
δυναµικού, των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, του φυσικού περιβάλλοντος του οικολογικού 
αποθέµατος και των πολιτιστικών πόρων  

• Σχετική εµπέδωση πνεύµατος κατευθυνόµενου από τη συνεχή προσέγγιση της αειφόρου 
ανάπτυξης  και της ποιότητας ζωής. 

 

Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 
 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

• Γεωγραφική απόσταση από τα δυτικά ευρωπαϊκά κέντρα και ανεπαρκείς συνδέσεις. 
• Ανεπαρκές σε τεχνολογία σιδηροδροµικό δίκτυο 
• Ανεπαρκής διασύνδεση µέσων και δικτύων 
• Μικρή αξιοποίηση ΑΠΕ 
• Πληθυσµιακή αποδυνάµωση και γήρανση των παραµεθόριων και αγροτικών περιοχών µε 
επακόλουθο τη συρρίκνωση δραστηριοτήτων και τη µείωση της παραγωγικότητας 

• Χαµηλότερο του µέσου εθνικού και ευρωπαϊκού (ΕΕ-25) όρου κατά κεφαλήν ΑΕΠ και διαθέσιµο 
εισόδηµα 

• Κυριαρχία παραδοσιακών κλάδων έντασης εργασίας και χαµηλής εξειδίκευσης. 
• Καθυστέρηση του πρωτογενούς τοµέα ως προς την τεχνολογία, το ανθρώπινο δυναµικό, την 
υποδοµή µεταποίησης, εµπορίας και διακίνησης των προϊόντων και τη διοικητική και τεχνική 
στήριξη. 

• Ύφεση βιοµηχανικής δραστηριότητας. 
• Μικρό µερίδιο µεταποιητικών δραστηριοτήτων υψηλής τεχνολογίας 
• Μικρή ανάπτυξη επιχειρηµατικών συνεργασιών, χαµηλή χρηµατοδότηση και ζήτηση έρευνας και 
καινοτοµίας από επιχειρήσεις  

• Χαµηλή συγκέντρωση δυναµικών κλάδων του τριτογενή τοµέα. 
• Υποβαθµισµένο τουριστικό προϊόν και µικρή αποτελεσµατικότητα στη διαφοροποίησή του 
• Χαµηλός βαθµός απασχόλησης και υψηλά ποσοστά ανεργίας, που πλήττουν κυρίως τις γυναίκες, 
τους νέους και τους µακροχρόνια άνεργους 

• Χαµηλότερο του εθνικού µέσου όρου επίπεδο εκπαίδευσης του εργατικού δυναµικού 
• Σηµαντικές ελλείψεις σε υποδοµές περιβαλλοντικής προστασίας και µειωµένη δράση σε ενέργειες 
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πρόληψης, παρακολούθησης και προστασίας οικολογικών πόρων 
• Πολεοδοµικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα στα αστικά κέντρα 
• Ανεξέλικτη αστική διάχυση 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ  

• Γεωγραφική απόσταση από τα δυτικά ευρωπαϊκά κέντρα και ανεπαρκείς συνδέσεις. 
• Χαµηλή επιχειρηµατικότητα «υψηλών προσδοκιών» 
• Χαµηλή µέχρι σήµερα προσπελασιµότητα της ΠΚΜ, έλλειψη χερσαίων συνόρων µε άλλη χώρα της 
ΕΕ. 

• Μικρή αξιοποίηση ενεργειακού δυναµικού. 
• Πληθυσµιακή αποδυνάµωση και γήρανση των παραµεθόριων και αγροτικών περιοχών 
• Κυριαρχία παραδοσιακών κλάδων έντασης εργασίας και χαµηλής εξειδίκευσης. 
• Καθυστέρηση του πρωτογενούς τοµέα ως προς την τεχνολογία, το ανθρώπινο δυναµικό, την 
υποδοµή µεταποίησης, εµπορίας και διακίνησης των προϊόντων και τη διοικητική και τεχνική 
στήριξη. 

• Ύφεση βιοµηχανικής δραστηριότητας. 
• Χαµηλή συγκέντρωση δυναµικών κλάδων του τριτογενή τοµέα. 
• Υποβαθµισµένο τουριστικό προϊόν, κυρίως λόγω χαµηλής ποιότητας υπηρεσιών και συγκρούσεων 
χρήσεων γης. 

• Μικρή ανάπτυξη επιχειρηµατικών συνεργασιών, χαµηλή χρηµατοδότηση και ζήτηση έρευνας και 
καινοτοµίας από επιχειρήσεις. 

• Χαµηλή αναλογία ερευνητικού προσωπικού ως προς το σύνολο των απασχολουµένων. 
• Χαµηλός βαθµός απασχόλησης του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού και υψηλά ποσοστά ανεργίας. 
• Υψηλό ποσοστό µακροχρόνιας ανεργίας σε ευαίσθητες οµάδες. 
• Σηµαντικές ελλείψεις σε υποδοµές περιβαλλοντικής προστασίας (ΣτΕΛ, ΧΥΤΑ κ.ο.κ.) και µειωµένη 
δράση σε ενέργειες πρόληψης, παρακολούθησης και προστασίας οικολογικών πόρων 
(προστατευόµενες περιοχές και διαχείριση υδάτων). 

• Ιδιαίτερα υψηλή ατµοσφαιρική ρύπανση στη Θεσσαλονίκη. 
• Σηµαντικές αδυναµίες στην εσωτερική πολεοδοµική οργάνωση και κυκλοφορία, στις αστικές 
υποδοµές και στο περιβάλλον της µητροπολιτικής περιοχής της Θεσσαλονίκης – αναπαραγωγή 
των πολεοδοµικών και περιβαλλοντικών προβληµάτων στα µεγάλα αστικά κέντρα της ΠΚΜ 

• Ανεξέλικτη αστική διάχυση (urban sprawl) στις περιαστικές περιοχές, που προκαλεί σηµαντικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και δυσχεραίνει τις σχέσεις πόλεων – υπαίθρου. 

• Κυκλοφοριακή επιβάρυνση των αστικών κέντρων και χαµηλή εξυπηρέτηση µε σύγχρονα Μέσα 
Μαζικής Μεταφοράς. 

 

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ  

• Το περιορισµένο εύρος κλαδικής εξειδίκευσης και το µικρό µερίδιο προϊόντων τεχνολογικής 
έντασης ή έντασης γνώσης και υψηλής προστιθέµενης αξίας. 

• Η υστέρηση (ή και αδυναµία) δηµιουργίας παραγωγικών δικτύων σε συνδυασµό µε την φθίνουσα 
πορεία της βιοµηχανικής δραστηριότητας. 

• Η υψηλή µακροχρόνια ανεργία που επιτείνει τις τάσεις φυγής του ενεργού πληθυσµού. 
• Απουσία ξένων άµεσων επενδύσεων. 
• Η ελλιπής διασύνδεση µε την Κεντρική και νότια Ελλάδα και εποµένως µε το κέντρο του Ελληνικού 
Οικονοµικού χώρου. 

• Περιορισµένη δυνατότητα για ανάπτυξη συνδυασµένων µεταφορών λόγω του ελλιπούς 
σιδηροδροµικού δικτύου και της εξαιρετικά περιορισµένης δυνατότητας των αεροµεταφορών. 

• Επιβάρυνση του αέρα, των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και των εδαφών από την 
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βιοµηχανική και δευτερευόντως από την γεωργική δραστηριότητα.  
• Χαµηλή εκπαίδευση και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναµικού µε εξαίρεση στους τοµείς της 
ενέργειας και της γούνας. 

• Ανεπαρκής δικτύωση µεταξύ των πόλεων και ασαφής εξειδίκευση του ρόλου τους στο πλαίσιο του 
περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασµού. 

 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

• Από τις φτωχότερες περιφέρειες της χώρας και µε χαµηλότερο ρυθµό ανάπτυξης από το µέσο 
εθνικό  

• Ιδιαίτερα υψηλή παραµένουσα  εξάρτηση από τον πρωτογενή τοµέα (απασχόληση, προϊόν)  
• Υψηλή και αυξανόµενη ανεργία  
• Χαµηλή  επιχειρηµατικότητα 
• Χαµηλότερη παραγωγικότητα εργασίας στη χώρα  
• Υψηλός ρυθµός αστικοποίησης- εγκατάλειψης της υπαίθρου 
• Υστέρηση στον εκσυγχρονισµό του εθνικού σιδηροδροµικού δικτύου 
• Υστέρηση στην κατάλληλη διασύνδεση των εθνικών υποδοµών µεταφορών, στη σύνδεσή τους µε 
τα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα και στην περιφερειακή ολοκλήρωσή τους  

• Απουσία θερµοκοιτίδων επιχειρήσεων και Τεχνολογικού Πάρκου  
• Ατελής ανάπτυξη αποκεντρωµένων περιβαλλοντικών υποδοµών 
• Ατελής ανάπτυξη πρωτοβάθµιων υγειονοµικών υποδοµών και υποδοµών φροντίδας παιδιών 
• Ανεπάρκεια σχολικής στέγης στις αστικές περιοχές και ανεπαρκής ένταση επενδύσεων στις 
υποδοµές της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

• Σχετική έλλειψη µιας σύγχρονης αντίληψης, νοοτροπίας και «ευέλικτων πεποιθήσεων» γύρω από 
συνεργατικούς σχηµατισµούς επιχειρήσεων  (clustering)  

• Μορφωτική και πολιτισµική ανισότητα του πληθυσµού   
• Ατελείς δοµές – µηχανισµοί  ολοκληρωµένης διαχείρισης αναπτυξιακών πόρων   
• Χαµηλή εµπέδωση στα ΑΕΙ επιχειρηµατικού πνεύµατος 

 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

• Εγγύτητα σε Βαλκάνια και Παρευξείνια ζώνη– ζώνη µεγάλων αλλαγών και προοπτικών. 
• Αναβάθµιση των αγορών στη Βαλκανική ενδοχώρα µετά την διεύρυνση του 2007.  
• Βελτιωµένα επίπεδα διασυνοριακών και διακρατικών σχέσεων στη ΝΑ Ευρώπη - εφαρµογή 
πολιτικών ενίσχυσης της διακρατικής / διαπεριφερειακής συνεργασίας 

• Αύξηση διεθνούς ενδιαφέροντος για την ολοκλήρωση των διευρωπαϊκών δικτύων 
• Ολοκλήρωση των νέων ενεργειακών δικτύων (εθνικών και διεθνών). 
• Προώθηση θεσµικών µεταρρυθµίσεων µε στόχο την απελευθέρωση αγορών. 
• Αυξηµένα κίνητρα για επενδύσεις βάσει του νέου Αναπτυξιακού Νόµου και σε συνδυασµό µε τη 
δυνατότητα δηµιουργίας Σ∆ΙΤ 

• Ενίσχυση πολιτικών ένταξης της καινοτοµίας στην παραγωγική διαδικασία 
• ∆ιαρκής τεχνολογική εξέλιξη σε ψηφιακά µέσα. 
• Αύξηση ενδιαφέροντος για την πολιτική για την απασχόληση (Στρατηγική Λισσαβόνας) 
• Ενσωµάτωση των οικονοµικών µεταναστών 
•  Άνοδος βιοτικού επιπέδου και αυξανόµενη ζήτηση διεθνώς για ποιοτικότερα προϊόντα και 
υπηρεσίες. 

• Αυξανόµενη ζήτηση εναλλακτικών / θεµατικών µορφών τουρισµού. 
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• Αυξανόµενη χρήση οικονοµικών εργαλείων για την εφαρµογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». 
• Ολοκλήρωση και εξειδίκευση θεσµικού πλαισίου για τον χωροταξικό σχεδιασµό. 

 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

• Η διεύρυνση της ΕΕ προς ανατολάς και η συνεπακόλουθη αναβάθµιση των αγορών στη βαλκανική 
ενδοχώρα. 

• Ανάδειξη Περιφέρειας σε κέντρο παροχής υπηρεσιών γνώσης και τεχνολογίας για την ΝΑ Ευρώπη.
• Η εφαρµογή δυο διασυνοριακών προγραµµάτων και η κατά προτεραιότητα (αυξηµένη 
χρηµατοδοτικά) βαρύτητα του προγράµµατος Ελλάδα – Βουλγαρία. 

• Οι επενδυτικές δυνατότητες στην Κεντρική Μακεδονία και στον ευρύτερο βαλκανικό χώρο και η 
ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας. 

• Προώθηση θεσµικών µεταρρυθµίσεων µε στόχο την απελευθέρωση των αγορών. 
• Ανάπτυξη της δια-τροπικότητας µε την ολοκλήρωση του βασικού µεταφορικού δικτύου ως το 2008. 
• Άνοδος του βιοτικού επιπέδου και αυξανόµενη ζήτηση σε παγκόσµιο επίπεδο για ποιοτικότερα 
προϊόντα και υπηρεσίες. 

• Αυξανόµενη ζήτηση για εναλλακτικές µορφές τουρισµού (οικοτουρισµός, αγροτοτουρισµός, κλπ). 
• ∆ιαρκής τεχνολογική εξέλιξη σε ψηφιακά µέσα. 
• Ενσωµάτωση των µεταναστευτικών ρευµάτων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
οικονοµίας. 

• Μείωση των ρύπων από τη βελτίωση των µεταφορών και τη χρήση ΑΠΕ. 
• Ολοκλήρωση των νέων ενεργειακών δικτύων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 
• Αυξανόµενη χρήση οικονοµικών εργαλείων για την εφαρµογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». 
• Ολοκλήρωση και εξειδίκευση θεσµικού πλαισίου για τον χωροταξικό σχεδιασµό. 
• Μεγάλης κλίµακας παρεµβάσεις σε υποδοµές της Θεσσαλονίκης που την καθιστούν αστικό κέντρο 

µε µητροπολιτική λειτουργία. 
 
 

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

• Το ευνοϊκό περιβάλλον και η συστηµατική προσπάθεια ενίσχυσης της εξωστρέφειας της οικονοµίας 
σε συνδυασµό µε την σταδιακή πολιτική σταθεροποίηση και οικονοµική ανάπτυξη του βαλκανικού 
χώρου.  

• Η διαρκής αύξηση της διεθνούς ζήτησης τουριστικού προϊόντος ποιότητας µε βάση το φυσικό 
περιβάλλον και τον πολιτισµό. 

• Η ενίσχυση πολιτικών ένταξης της καινοτοµίας στην παραγωγική διαδικασία. 
• Αυξηµένα κίνητρα για επενδύσεις βάσει του νέου Αναπτυξιακού Νόµου σε συνδυασµό µε την 
δυνατότητα συµπράξεων δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. 

• Οι προοπτικές στον τοµέα της ενέργειας και η δυνατότητα προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων. 
• Η άρση της γεωγραφικής αποµόνωσης σε συνδυασµό µε την ενίσχυση του ρόλου των αστικών 
κέντρων. 

• Η εφαρµογή πολιτικών ενίσχυσης της διακρατικής / διαπεριφερειακής συνεργασίας (υγεία, 
ενέργεια, πολιτισµός κλπ.) 

 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

• Αξιοποίηση επιδόσεων της όµορης και περισσότερο αναπτυγµένης περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας (spillover effects) και αποδοτικότερος προγραµµατισµός στο πλαίσιο της µεταβολής 
της συνολικής αντίληψης του περιφερειακού αναπτυξιακού προγραµµατισµού, που αυξάνει τις 
απαιτήσεις ολοκληρωµένου σχεδιασµού σε µάκρο – επίπεδο (επίπεδο µείζονος Περιφέρειας). 

• ∆ηµιουργία νέου περιφερειακού πόλου ανάπτυξης µε πύλη την ΑΜΘ στο πλαίσιο της εισόδου 
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Βουλγαρίας και Ρουµανίας στην Ε.Ε. και άνοιγµα των περιφερειακών – εθνικών εξωτερικών 
συνόρων σε Κοινοτική επικράτεια (Βουλγαρία). 

• Ενίσχυση εξωστρέφειας µε ένωση της περιοχής µε την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη στο πλαίσιο 
της αύξησης του διεθνούς ενδιαφέροντος για την ολοκλήρωση των διευρωπαϊκών δικτύων 
µεταφορών (διευρωπαϊκός οδικός και σιδηροδροµικός άξονας IV). 

• Αναβάθµιση της γεωπολιτικής θέσης της περιφέρειας και προσέλκυσης διεθνούς επιχειρηµατικού 
ενδιαφέροντος για επενδύσεις στο πλαίσιο αύξησης του διεθνούς ενδιαφέροντος για την 
εναλλακτική προς τη θαλάσσια, δια του Βοσπόρου, ηπειρωτική πετρελαϊκή διασύνδεση Μαύρης 
Θάλασσας και Αιγαίου (πετρελαιαγωγός Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολης). 

• Ανάπτυξη συνολικής περιφερειακής αξίας µε συνδυασµό του συνολικού διαθέσιµου φυσικού και 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, πλέον ως «ολοκληρωµένο προϊόν», στο πλαίσιο της αύξησης 
εθνικού / παγκόσµιου ενδιαφέροντος για εξασφάλιση συνθηκών αειφόρου ανάπτυξης και ποιότητας 
ζωής. 

 

ΑΠΕΙΛΕΣ 
 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

• Ανταγωνισµός στα πλαίσια της σταδιακής άµβλυνσης των περιορισµών στο διεθνές εµπόριο και 
της διεύρυνσης της Ε.Ε  

• Μετακίνηση παραγωγικών µονάδων έντασης εργασίας σε όµορες χώρες και περιφέρειες  
• Οι αλλαγές στο παραγωγικό περιβάλλον του πρωτογενούς τοµέα λόγω της νέας Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής. 

• Συνεχιζόµενη µείωση της ανταγωνιστικότητας στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο της Β. Ελλάδας 
• Καθυστέρηση στην υλοποίηση ενεργειακών συµφωνιών και στην υιοθέτηση πολιτικής σε 
παγκόσµιο επίπεδο. 

• Αύξηση της διαρροής επιστηµονικού δυναµικού υψηλού επιπέδου στο εξωτερικό. 
• ∆ηµογραφική γήρανση και επιβάρυνση του ασφαλιστικού συστήµατος. 
• (Παράνοµη) εισροή µεταναστών που δηµιουργεί πιέσεις στην αγορά εργασίας ενώ ενέχει τον 
κίνδυνο περιθωριοποίησης της συγκεκριµένης οµάδας. 

• ∆υναµική είσοδος νέων ανταγωνιστών στο χώρο του τουρισµού. 
• Η συνέχιση µη περιβαλλοντικά βιώσιµων πρακτικών και η µη κάλυψη ανελαστικών 
περιβαλλοντικών υποχρεώσεων. 

 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ  

• Ανταγωνισµός στα πλαίσια της σταδιακής άµβλυνσης των περιορισµών στο διεθνές εµπόριο και 
της διεύρυνσης της Ε.Ε. 

• Μετακίνηση παραγωγικών µονάδων έντασης εργασίας σε όµορες χώρες και περιφέρειες και η 
πιθανή αδυναµία αναδιάρθρωσης της παραγωγικής βάσης του τοµέα προς κλάδους υψηλής 
προστιθέµενης αξίας. 

• ∆ηµογραφική γήρανση και επιβάρυνση του ασφαλιστικού συστήµατος. 
• (Παράνοµη) εισροή µεταναστών που δηµιουργεί πιέσεις στην αγορά εργασίας ενώ ενέχει τον 
κίνδυνο περιθωριοποίησης της συγκεκριµένης οµάδας. 

• Η συνέχιση µη περιβαλλοντικά βιώσιµων πρακτικών και η µη κάλυψη ανελαστικών 
περιβαλλοντικών υποχρεώσεων. 

• Η «ευµετάβλητη» τουριστική αγορά και ο «σκληρός» διεθνής ανταγωνισµός των περιοχών – 
προορισµών παραθαλάσσιου και παραθεριστικού τουρισµού. 

• Αύξηση της διαρροής επιστηµονικού δυναµικού υψηλού επιπέδου στο εξωτερικό. 
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• Καθυστέρηση στην υλοποίηση ενεργειακών συµφωνιών και στην υιοθέτηση πολιτικής σε 
παγκόσµιο επίπεδο. 

 

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ  

• Ο εντεινόµενος ανταγωνισµός λόγω της σταδιακής άρσης των περιορισµών στο διεθνές εµπόριο 
και οι αλλαγές στο παραγωγικό περιβάλλον του πρωτογενούς τοµέα λόγω της νέας Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής. 

• Αλλαγές στο ευρύτερο διεθνές περιβάλλον και ιδιαίτερα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη στον τοµέα 
της παραγωγής ενέργειας. 

• Συνεχιζόµενη µείωση της ανταγωνιστικότητας στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο της Β. Ελλάδας 
• ∆ιόγκωση των κρίσιµων περιβαλλοντικών προβληµάτων και επηρεασµός του φυσικού πλούτου της 
περιφέρειας. 

• Υπερβολική αξιοποίηση των φυσικών πόρων µε ενδεχόµενη υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας 
του χώρου. 

• Οι εξαρτήσεις σε κρίσιµους τοµείς (οικονοµική δραστηριότητα, υγεία, παιδεία) από την 
µητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης. 

 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

• Απώλεια πρόσβασης στον πόλο παγκόσµιου / διεθνούς ενδιαφέροντος (Θεσσαλονίκη) της όµορης 
περιφέρειας, 

• Απώλεια ισχυρής θέσης-αφετηρίας προσέλκυσης  απορρόφησης / διάχυσης,  
• Απειλή εξαιτίας περιορισµού της πρόνοιας για την (παρεµβατική) στήριξη της ΑΜΘ (απειλή 
απώλειας πόρων), 

στο πλαίσιο της µεταβολής της συνολικής αντίληψης του περιφερειακού αναπτυξιακού 
προγραµµατισµού, που αυξάνει τις απαιτήσεις ολοκληρωµένου σχεδιασµού σε µάκρο – επίπεδο 
(επίπεδο µείζονος Περιφέρειας). 
• Αύξηση της έντασης του σφικτού ανταγωνισµού στην υφιστάµενη βιοµηχανική βάση Ελλάδος – 
Βουλγαρίας – Ρουµανίας ή εκ µέρους νέων πιθανών πόλων ενδιαφέροντος (στον τουρισµό, 
πολιτισµό, υγεία), 

• Απειλή εξωτερίκευσης αβεβαιοτήτων κατά την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της όµορης περιοχής 
(προστασία περιβάλλοντος, πρόσβαση σε και κινητοποίηση ανθρώπινων και οικονοµικών πόρων, 
πρόσβαση σε καινοτόµους καταναλωτές/αγορές,  εργατικό κόστος κ.ά), 

• Απειλή εξαιτίας της απώλειας Κοινοτικών πόρων στο πλαίσιο της διακρατικής-διασυνοριακής 
συνεργασίας, 

στο πλαίσιο της εισόδου Βουλγαρίας και Ρουµανίας στην Ε.Ε. και άνοιγµα των περιφερειακών – 
εθνικών εξωτερικών συνόρων σε Κοινοτική επικράτεια (Βουλγαρία). 
 
• Απώλεια εισαγωγικών ερεισµάτων και ισχυρής θέσης εισόδου στον αναδυόµενο κάθετο 
αναπτυξιακό άξονα στο πλαίσιο της αύξησης του διεθνούς ενδιαφέροντος για την ολοκλήρωση των 
διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών (διευρωπαϊκός οδικός και σιδηροδροµικός άξονας IV). 

• Απειλή εξωτερίκευσης των αβεβαιοτήτων / κινδύνων του έργου στην περιφέρεια στο πλαίσιο 
αύξησης του διεθνούς ενδιαφέροντος για την εναλλακτική προς τη θαλάσσια, δια του Βοσπόρου, 
ηπειρωτική πετρελαϊκή διασύνδεση Μαύρης Θάλασσας και Αιγαίου (πετρελαιαγωγός Μπουργκάς – 
Αλεξανδρούπολης). 

• Απειλή εξαιτίας θέσπισης αυστηρότερων προτύπων και ελεγκτικών µηχανισµών σε συνδυασµό µε 
τη διαµόρφωση υψηλότερων «καταναλωτικών» απαιτήσεων στο πλαίσιο της αύξησης εθνικού / 
παγκόσµιου ενδιαφέροντος για εξασφάλιση συνθηκών αειφόρου ανάπτυξης και ποιότητας ζωής. 

 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 

 94

Το αποτέλεσµα της ανάλυσης SWOT είναι η συστηµατική παραγωγή αξιόπιστων κατευθύνσεων 
πολιτικής για τη Μακεδονία - Θράκη. Ειδικότερα, µε την συνδυασµένη ανάγνωση των τεταρτηµορίων 
της SWOT ανά ζεύγος (ισχυρά σηµεία µε ευκαιρίες, αδυναµίες µε ευκαιρίες, ισχυρά σηµεία µε απειλές, 
αδυναµίες µε απειλές), προκύπτουν νέα τεταρτηµόρια που περιέχονται ρεαλιστικές προτάσεις για τη 
κατεύθυνση και το περιεχόµενο της αναπτυξιακής πολιτικής. 

Για παράδειγµα, η ισχυροποίηση των δυνατών σηµείων της Μακεδονίας – Θράκης θα προέλθει 
από την αξιοποίηση των ευκαιριών που εντοπίζονται στο εξωτερικό περιβάλλον, µε βάση τις 
ακόλουθες κατευθύνσεις:  

1. Επέκταση & ολοκλήρωση υποδοµών διασύνδεσης µε Βαλκανική ενδοχώρα 

2. Υποστήριξη επιχειρηµατικής εξωστρέφειας σε παρακείµενες αγορές 

3. Προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων & Ξένων Άµεσων Επενδύσεων στο τοµέα της ενέργειας 

4. Ανάπτυξη µε όχηµα την καινοτοµία, την τεχνολογική εξέλιξη & ερευνητική δράση 

5. Ενθάρρυνση αειφόρου τουριστικής αξιοποίησης & διαφοροποίηση προϊόντος 

6. Προώθηση Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης 

Η αναστροφή ή βελτίωση των αναπτυξιακών αδυναµιών της χωρικής ενότητας επίσης στηρίζεται 
στη συντονισµένη αξιοποίηση των εξωτερικών ευκαιριών, συνδυάζοντας τις ακόλουθες 
κατευθύνσεις σχεδιασµού: 

1. Επενδύσεις σε υλικό κεφάλαιο – ολοκλήρωση δικτύου µεταφορικών υποδοµών 

2. Ενίσχυση χωρικής συνοχής & ισόρροπη τοπική ανάπτυξη 

3. Συµµόρφωση µε περιβαλλοντικές νόρµες & περιβαλλοντική διαχείριση πόρων 

4. Προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης 

5. Ενθάρρυνση µη-τεχνολογικών καινοτοµιών σε ΜΜΕ & της προσαρµοστικότητας της 
παραγωγικής βάσης στις εξελίξεις των αγορών παγκοσµίως 

Η αποτελεσµατική αντιµετώπιση των απειλών που εντοπίζονται στο εξωτερικό περιβάλλον µέσω 
της αξιοποίησης των υφιστάµενων πλεονεκτηµάτων (ισχυρών σηµείων) της Μακεδονίας – 
Θράκης στηρίζεται στις εξής κατευθύνσεις: 

1. Ενίσχυση κάθετων & οριζόντιων διασυνδέσεων στη παραγωγική βάση για την αύξηση της 
προστιθέµενης αξίας σε τοπικό επίπεδο 

2. Προσαρµογή εκπαιδευτικών & κοινωνικών υποδοµών στα νέα δεδοµένα (κινητικότητα 
ανθρωπίνου κεφαλαίου, νέες γνώσεις) 

3. Υποστήριξη της αναδιάρθρωσης της πρωτογενούς παραγωγής µε ολοκληρωµένες 
παρεµβάσεις στον αγροτικό χώρο 

Τέλος, η άµβλυνση των επιρροών των απειλών θα προέλθει µέσω στοχευµένων δράσεων 
περιορισµού της έντασης και συχνότητας εµφάνισης των µειονεκτηµάτων (αδυναµιών), όπως 
είναι: 

1. ∆ιαφύλαξη κοινωνικής συνοχής µε συµπληρωµατικές παρεµβάσεις (ως προς ΕΚΤ) βελτίωσης 
του επιπέδου διαβίωσης, κοινωνικής ενσωµάτωσης και παραγωγικής δραστηριοποίησης 
ειδικών πληθυσµιακών οµάδων 

2. Πρόληψη & διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων. 
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1.6. Προσδιορισµός των αναγκών της Μακεδονίας - Θράκης 
 
Μέσω της ανάλυσης SWOT κωδικοποιήθηκαν οι ευκαιρίες και απειλές που συνδέονται µε το 
εξωτερικό περιβάλλον της χωρικής ενότητας της Μακεδονίας – Θράκης και των διοικητικών 
Περιφερειών από τις οποίες απαρτίζεται σε συνδυασµό µε τις εσωτερικές δυνατότητες και αδυναµίες 
της να ανταποκριθεί σε αυτές. Η ανάλυση SWOT αξιοποιείται στο παρόν κεφάλαιο για τη διάγνωση 
των αναγκών της συγκεκριµένης χωρικής ενότητας, ανάλογα µε τους συνδυασµούς ισχυρών - 
αδύνατων σηµείων του εσωτερικού περιβάλλοντος και των ευκαιριών - απειλών του εξωτερικού 
περιβάλλοντος.  

Οι ανάγκες της Μακεδονίας – Θράκης συνοψίζονται ως εξής: 

• Βελτίωση του συστήµατος συνδυασµένων µεταφορών και ενίσχυση της διασύνδεσης της 
Μακεδονίας – Θράκης µε τα διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών και µε την υπόλοιπη χώρα, ώστε 
να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της 
εξωστρέφειάς της. 

• ∆ιεύρυνση και διαφοροποίηση της παραγωγικής δοµής της, µε προώθηση της τεχνολογικής 
και επιχειρηµατικής καινοτοµίας καθώς και των δικτυώσεων, ώστε να ενισχυθεί η τοπική 
οικονοµία, να δηµιουργηθούν νέες και βιώσιµες θέσεις απασχόλησης και να βελτιωθεί η 
ανταπόκριση της χωρικής ενότητας σε πιέσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος.  

• Αειφορική διαχείριση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, αξιοποίηση των 
εναλλακτικών µορφών ενέργειας και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέµατος ώστε να βελτιωθεί 
η ποιότητα ζωής και να ενισχυθεί η ελκυστικότητα της περιοχής.  

• ∆ιαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος µε γνώµονα την αειφορία, την προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος και την ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων και σύνδεση της 
τουριστικής δραστηριότητας µε την τοπική οικονοµία. 

• Αναβάθµιση των κοινωνικών υποδοµών και εξυπηρετήσεων στα αστικά κέντρα και τις 
αγροτικές περιοχές και υλοποίηση ολοκληρωµένων προγραµµάτων ανάπτυξης 
προβληµατικών και µειονεκτικών περιοχών, ώστε να δηµιουργηθούν ολοκληρωµένα και 
λειτουργικά οικιστικά δίκτυα.  

• Βελτίωση και αναβάθµιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού µε γνώµονα τις ανάγκες 
των επιχειρήσεων και τις προοπτικές ανάπτυξης της τοπικής οικονοµίας. 

• Ανάπτυξη συνεργασιών σε διαπεριφερειακό και διακρατικό επίπεδο για την ενίσχυση της 
εξωστρέφειας της Μακεδονίας - Θράκης και τη µεγιστοποίηση του αποτελέσµατος των 
εφαρµοζόµενων εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. 

Οι ανάγκες που προσδιορίστηκαν για τη Μακεδονία – Θράκη εξειδικεύονται για κάθε διοικητική 
Περιφέρεια ως εξής: 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

• Ανάπτυξη και βελτίωση του συστήµατος συνδυασµένων µεταφορών και αστικών 
συγκοινωνιών. 

• Προώθηση τεχνολογικής και επιχειρηµατικής καινοτοµίας και ενίσχυση παροχής υπηρεσιών 
υψηλής προστιθέµενης αξίας (π.χ. logistics, χρηµατοπιστωτικά). 

• ∆ιάχυση του ερευνητικού προϊόντος στην παραγωγή – δικτύωση ερευνητικών υποδοµών µε 
επιχειρήσεις. 
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• Ενίσχυση εξωστρέφειας και διεθνών συνεργασιών των επιχειρήσεων – δηµιουργία δικτύων 
επιχειρήσεων στη Ν.Α. Ευρώπη. 

• ∆ηµιουργία νέου τύπου γεωργίας βασισµένου στην ένταση γνώσης, εργασίας, τεχνολογίας και 
ποιότητας. 

• Βελτίωση και προστασία δοµηµένου – αστικού περιβάλλοντος και προώθηση ολοκληρωµένων 
προγραµµάτων ανάπτυξης στις µειονεκτικές περιοχές. 

• Αειφόρος διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος και προστατευόµενων περιοχών, ορθολογική 
διαχείριση αποβλήτων και αποκατάσταση περιοχών. 

• Εφαρµογή συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης από δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, 
και αξιοποίηση εναλλακτικών µορφών ενέργειας. 

• ∆ιαφοροποίηση τουριστικού προϊόντος και ενίσχυση της ζήτησης για εναλλακτικές µορφές 
τουρισµού. 

• Προώθηση µέτρων στήριξης της κοινωνικής ένταξης (π.χ. ενσωµάτωση των παλιννοστούντων 
και των µεταναστών στο σύστηµα αρχικής και συνεχιζόµενης κατάρτισης) 

• Αναβάθµιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού σε σχέση µε τη ζήτηση της αγοράς 
και τις ανάγκες των επιχειρήσεων. 

 

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

• Προστασία και αξιοποίηση του φυσικού πλούτου και του πολιτιστικού αποθέµατος, καθώς µε 
τον τρόπο αυτό αναβαθµίζεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων, προστατεύεται η δηµόσια υγεία 
και παράλληλα ενισχύεται η ελκυστικότητα της περιοχής, γεγονός που µε τη σειρά του 
δηµιουργεί τις συνθήκες για τη δηµιουργία συµπληρωµατικών εισοδηµάτων από τον τουρισµό, 
ιδίως στις περιοχές της υπαίθρου. 

• Εκσυγχρονισµός και διεύρυνση της παραγωγικής δοµής της Περιφέρειας, µε παράλληλη 
προώθηση της αειφορίας, της καινοτοµίας, της Ε&ΤΑ και των δικτυώσεων ως προϋποθέσεων 
ενίσχυσης της οικονοµικής δραστηριότητας, καθώς µε τον τρόπο αυτό ισχυροποιείται η 
Περιφέρεια απέναντι σε υφέσεις και διαρθρωτικές µεταβολές και δηµιουργούνται νέες και 
βιώσιµες θέσεις απασχόλησης. 

• Βελτίωση της διασύνδεσης της Περιφέρειας µε τα διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών και µε την 
υπόλοιπη χώρα, καθώς µε τον τρόπο αυτό δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για την βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας και την ανάδειξη της εξωστρέφειας της. 

• Βελτίωση των κοινωνικών υποδοµών και εξυπηρετήσεων των αστικών κέντρων και της 
υπαίθρου, µε γνώµονα την αύξηση της ελκυστικότητας τους, την ανάπτυξη λειτουργικών 
δικτυώσεων µεταξύ τους και τη µείωση των εξαρτήσεων από τη µητροπολιτική περιοχή της 
Θεσσαλονίκης. 

• Βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού µε γνώµονα τις ανάγκες των 
επιχειρήσεων και τις προοπτικές ανάπτυξης της τοπικής οικονοµίας. 

• Ανάπτυξη διακρατικών και διαπεριφερειακών συνεργασιών σε θέµατα κοινού ενδιαφέροντος 
(π.χ. περιβάλλον) για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της Περιφέρειας και τη µεγιστοποίηση 
του αποτελέσµατος των εφαρµοζόµενων πολιτικών. 
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• Ολοκλήρωση κάθετων  αξόνων – βελτίωση διαπεριφερειακών µεταφορικών υποδοµών (οδικό 
και σιδηροδροµικό δίκτυο). 

• Αειφόρος διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος και αξιοποίηση εναλλακτικών µορφών ενέργειας. 

• Βελτίωση της ποιότητας ζωής και αναβάθµιση των κοινωνικών υποδοµών στα αστικά κέντρα 
και στις αγροτικές περιοχές µέσω της προώθησης ολοκληρωµένων προγραµµάτων 
ανάπτυξης. 

• Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς και του ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος. 

• Σύνδεση τουρισµού µε την τοπική οικονοµία και τον τοπικό πολιτισµό. 

• Ενθάρρυνση ανάπτυξης εξωγεωργικών δραστηριοτήτων στον ύπαιθρο χώρο στους τοµείς της 
µεταποίησης και της παροχής υπηρεσιών. 

• Ενίσχυση εξωστρέφειας και καινοτοµικότητας επιχειρήσεων και προώθηση νέων 
επιχειρηµατικών – παραγωγικών προτύπων. 

• Αναβάθµιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού και δηµιουργία νέων, παραγωγικών, 
θέσεων απασχόλησης. 

• Προσέλκυση ξένων άµεσων επενδύσεων που στοχεύουν στις νέες γειτονικές αγορές. 

• Προώθηση µηχανισµών ολοκληρωµένης διαχείρισης αναπτυξιακών πόρων 

 

 

1.7. Συνοπτική αποτίµηση επιτευγµάτων προηγούµενων περιόδων 

 

Η αποτίµηση των επιτευγµάτων προηγούµενων περιόδων γίνεται στη βάση κάθε διοικητικής 
περιφέρειας και στο πλαίσιο των Ενδιάµεσων Αξιολογήσεων των  ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, ∆υτικής 
Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 2000-2006 και των αντίστοιχων Εκθέσεων 
Ενηµέρωσης αυτών (υποβλήθηκαν αντίστοιχα τα έτη 2003 & 2005). 

 

1.7.1. Κεντρική Μακεδονία 

Αναφορικά µε το ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006, διαπιστώθηκε ότι η λογική του Προγράµµατος, 
όπως αντικατοπτρίζεται στους γενικούς στρατηγικούς στόχους αλλά και στους Άξονες 
Προτεραιότητας, ανταποκρίνεται στην απαίτηση κάλυψης των αναγκών που προσδιορίστηκαν, 
εξακολουθεί να ισχύει και να έχει αλληλουχία. 

Συγκεκριµένα, το σύστηµα στόχευσης του Προγράµµατος αποβλέπει στη δηµιουργία συνθηκών που 
θα εξασφαλίσουν τη µακροπρόθεσµη ανάπτυξη της Περιφέρειας µε γνώµονα τις αρχές της αειφόρου 
ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας και έχει ως γενικούς στρατηγικούς στόχους: 

 την αξιοποίηση της καίριας θέσης της Θεσσαλονίκης - στη βαλκανική, την ευρωπαϊκή ένωση, 
την παρευξείνια ζώνη και το θαλάσσιο ορίζοντα - και της συγκυρίας που διαµορφώνουν οι νέες 
τεχνολογικές, πολιτικές, οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες στην περιοχή, 

 την ενίσχυση των υφιστάµενων υποδοµών και τη δηµιουργία εκείνων των κοινωνικών 
συνθηκών που υπόσχονται ισόρροπη ανάπτυξη στο πλαίσιο µίας περιφέρειας ίσων ευκαιριών 
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και αναβαθµισµένου περιβάλλοντος χώρου µε µακρόχρονες προοπτικές βελτίωσης και εξέλιξης, 
και 

 την εφαρµογή διορθωτικών κινήσεων για το περιβάλλον.  

Ανταποκρίνεται δε, στις αναπτυξιακές ανάγκες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες 
επικαιροποιήθηκαν κατά την Ενηµέρωση της Ενδιάµεσης Αξιολόγησης ως εξής: 

 ΑΝ1. Αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισµός της υφιστάµενης παραγωγικής βάσης µε σκοπό την 
ανασυγκρότηση των παραδοσιακών δραστηριοτήτων στους τρεις τοµείς της περιφερειακής 
οικονοµίας (σύνδεση πρωτογενούς τοµέα και µεταποίησης, µεταποίηση και διασυνδεόµενες 
υπηρεσίες) 

 ΑΝ2. Εκσυγχρονισµός και λειτουργική διασύνδεση των τεχνικών και παραγωγικών υποδοµών 

 ΑΝ3. Προώθηση της κοινωνικής συνοχής (ενεργή πολιτική αύξησης της απασχόλησης, 
ενσωµάτωσης αποµονωµένων πληθυσµιακών οµάδων, δια βίου µάθηση) 

 ΑΝ4. Ενίσχυση της διαπεριφερειακής, εµπορικής συνεργασίας στο εσωτερικό και εξωτερικό της 
χώρας στα πλαίσια της προσαρµογής της οικονοµίας της Κεντρικής Μακεδονίας στις πιέσεις του 
διεθνούς ανταγωνισµού. 

Όσον αφορά την υλοποίηση του Προγράµµατος, οι επιτεύξεις κατά την ολοκλήρωσή του θα έχουν ως 
εξής: 

• 100 στρέµµατα υποδοµών για τη χωροθέτηση επιχειρηµατικών /ερευνητικών δραστηριοτήτων 

• Ενίσχυση 610 επενδυτικών σχεδίων καινοτοµίας 

• Αποκατάσταση 95 χώρων ηµι-ελεγχόµενης και ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµάτων 

• Ολοκλήρωση 6 τουλάχιστον Συστηµάτων υποδοµών ύδρευσης και επεξεργασίας νερού 

• Ολοκλήρωση 7 τουλάχιστον ∆ικτύων Αποχέτευσης και 10 Μονάδων Επεξεργασίας αστικών 
λυµάτων  

• Αποκατάσταση / συντήρηση 37.000 τ.µ. χώρων κτιρίων Ιερών Μονών Αγίου Όρους 

• Αναβάθµιση/κατασκευή 50 χιλιοµέτρων Εθνικής οδοποιίας 

• Κατασκευή ή βελτίωση 360 χιλιοµέτρων επαρχιακού οδικού δικτύου 

• Αναβάθµιση 11 Γενικών Νοσοκοµείων 

• Εκσυγχρονισµός 4.761 νοσοκοµειακών κλινών 

• ∆ηµιουργία 115 σχολικών βιβλιοθηκών και εργαστηρίων σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης 

• ∆ηµιουργία 3.600 στρεµµάτων οργανωµένων βιοµηχανικών υποδοµών χώρων  

• 95 επενδύσεις εκσυγχρονισµού τουριστικών επιχειρήσεων  

• Αναδιοργάνωση 1.990 εκµεταλλεύσεων φυτικής παραγωγής. 

• Εγγειοβελτιωτικά έργα σε 320.000 στρέµµατα 

• Μετεγκατάσταση 140 οχλουσών κτηνοτροφικών µονάδων. 

• Παρεµβάσεις προστασίας και αειφορικής διαχείρισης σε δάση για 2.000.000 στρ. 

• Υλοποίηση 323 Προγραµµάτων κατάρτισης ανέργων και εργαζοµένων 

• 21 ολοκληρωµένα προγράµµατα στο πλαίσιο των Τοπικών Πρωτοβουλιών 
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Οι κατηγορίες παρέµβασης που παρουσιάζουν µεγαλύτερη ευχέρεια ως προς την προσέγγιση των 
στόχων είναι οι εξής: 

• Έργα Αυτοκινητοδρόµων (161%)  

• Νέα / αναβαθµιζόµενη εθνική οδοποιία (123%)  

• Νέα συστήµατα ύδρευσης (75%) 

• ∆ίκτυα αποχέτευσης (89%)  

• ∆οµές κοινωνικής στήριξης (87%) 

• Έργα συντήρησης Ι.Μ. (80%) 

Σε επίπεδο τύπου δράσεων, σηµαντικό συµπέρασµα για το µελλοντικό σχεδιασµό ήταν ότι τα 
ολοκληρωµένα προγράµµατα όπως οι Ολοκληρωµένες Παρεµβάσεις Αστικής Ανάπτυξης και οι 
Ολοκληρωµένες Παρεµβάσεις Ανάπτυξης του Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) κάλυψαν ικανοποιητικά τις 
ανάγκες της Περιφέρειας, στηριζόµενες αφενός σε ένα µοντέλο συνεργασίας µεταξύ της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και άλλων κοινωνικών εταίρων και αφετέρου στην αντιµετώπιση των προβληµάτων 
των αστικών και αγροτικών περιοχών κατά τρόπο συνεκτικό. Το µοντέλο αυτό µπορεί να αποτελέσει 
αφετηρία για το γενικευµένο σχεδιασµό ανάλογων παρεµβάσεων κατά την προγραµµατική περίοδο 
2007-2013. 

Σε σχέση µε τα οριζόντια θέµατα, το Πρόγραµµα είχε σηµαντική άµεση επίδραση στη γυναικεία 
απασχόληση, στη βελτίωση της κοινωνικής ζωής και θέσης των γυναικών όσο και στην αύξηση του 
ελεύθερου χρόνου τους για αναζήτηση εργασίας. Όσον αφορά το περιβάλλον, η σηµαντική 
χρηµατοδοτική προσπάθεια του Προγράµµατος (σε έργα περιβάλλοντος) αλλά και η µεγάλη συνέργιά 
του µε τις παρεµβάσεις του Ταµείου Συνοχής και του ΕΠΠΕΡ, επιφέρει σηµαντικά θετικά 
αποτελέσµατα. Τέλος, οι δράσεις του έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στην ενίσχυση του γεωργικού τοµέα της 
Περιφέρειας καθώς εκτιµάται ότι επέφεραν αύξηση των αγροτικών εισοδηµάτων και της συνολικής 
απασχόλησης. 

 

1.7.2. ∆υτική Μακεδονία 

Αναφορικά µε το ΕΠ ∆υτικής Μακεδονίας 2000-2006 διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν εξωτερικοί 
παράγοντες (ευρύτερες οικονοµικές εξελίξεις, διαρθρωτικές αλλαγές της περιφερειακής οικονοµίας, 
κλπ.) που να υπαγορεύουν ριζικές αλλαγές στρατηγικής. Το Πρόγραµµα από τη σύλληψή του είχε 
έναν ιδιαίτερα αναπτυξιακό χαρακτήρα ο οποίος αντιµετώπιζε σχεδόν ισόρροπα, όσον αφορά τη 
χρηµατοδοτική βαρύτητα των παρεµβάσεων, τις 4 αναπτυξιακές ανάγκες της περιφέρειας:  

 ∆ηµιουργία βασικών υποδοµών διαπεριφερειακής σηµασίας και υποδοµών αστικών κέντρων µε 
έµφαση στον άξονα της Εγνατίας. 

 Οικονοµική ανασυγκρότηση και αξιοποίηση του ενδογενούς δυναµικού αγροτικών, ορεινών και 
παραλίµνιων περιοχών για την αναγέννηση της παραγωγικής βάσης στους τρεις τοµείς της 
περιφερειακής οικονοµίας. 

 ∆ηµιουργία µιας δυναµικής περιφέρειας, που θα αξιοποιεί τα φυσικά αποθέµατα και τη θέση της 
στα ∆υτικά Βαλκάνια, για να δηµιουργήσει ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον και νέες ευκαιρίες 
απασχόλησης. 

 Βελτίωση της ποιότητας ζωής και προστασία του περιβάλλοντος. 

Με βάση τα παραπάνω, στόχος του Προγράµµατος είναι να συνεισφέρει στη δηµιουργία µιας 
δυναµικής Περιφέρειας, που θα αξιοποιεί τα φυσικά της αποθέµατα και τη θέση της στα ∆υτικά 
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Βαλκάνια, για να δηµιουργήσει ένα ανταγωνιστικό παραγωγικό περιβάλλον και νέες ευκαιρίες 
απασχόλησης, και θέτει ως στρατηγικούς στόχους: 

 τη διεύρυνση των ευκαιριών απασχόλησης και µείωση της ανεργίας 

 την αξιοποίηση των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων από τα αστικά και παραγωγικά κέντρα της 
Περιφέρειας 

 την αειφόρο ανάπτυξη της υπαίθρου - ολοκληρωµένη ανάπτυξη των ορεινών και παραλίµνιων 
περιοχών 

 την αναδιάρθρωση κρίσιµων κλάδων της τοπικής οικονοµίας και την ενίσχυση της εξωστρέφειας 

 τη βελτίωση ποιότητας ζωής και προστασία του περιβάλλοντος 

 την ενίσχυση των αστικών περιοχών 

 την ενίσχυση του Τουριστικού Προϊόντος 

Το ΕΠ ∆υτικής Μακεδονίας 2000-2006 χαρακτηρίζεται κατά την υλοποίησή του από µεγαλύτερη 
ευχέρεια προσέγγισης των στόχων που αφορούν: 

• Την ενίσχυση ∆οµών Κοινωνικής Φροντίδας 

• Βελτίωση Υποδοµών – Εξοπλισµός Νοσοκοµειακών κλινών και βελτίωση κλινών 

• Κατασκευή δικτύου ύδρευσης 

• Κατασκευή βελτίωση δασικής οδοποιίας για πυροπροστασία δασών 

• ∆ηµιουργία αιθουσών διδασκαλίας στην Α΄ και Β’ βάθµια εκπαίδευσης  

• Εκσυγχρονισµός περιφερειακών Ιατρείων 

• Παρεµβάσεις σε δασικά συµπλέγµατα για προστασία από φυσικές καταστροφές και 
ανασύσταση του παραγωγικού δυναµικού (αποκατάσταση του δηµόσιου δασικού δυναµικού). 

Σε επίπεδο τύπου δράσεων, τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα είναι τα εξής: 

• Για τα προγράµµατα κατάρτισης ως σηµαντική ωφέλεια προκύπτει ο εµπλουτισµός των γνώσεων 
των συµµετεχόντων σε άµεση συσχέτιση µε τη δοµή του παραγωγικού συστήµατος. Πολύ 
υψηλότερη αποδεικνύεται η συµµετοχή των γυναικών (87,5%) στα προγράµµατα κατάρτισης 
ανέργων απ’ ότι είχε αρχικά προγραµµατισθεί και επιδιωχθεί.  

• Ιδιαίτερα σηµαντικά είναι τα αποτελέσµατα από την ενίσχυση των δοµών κοινωνικής φροντίδας που 
εστιάζονται στην παροχή προνοιακών και άλλων υπηρεσιών προς τον ωφελούµενο πληθυσµό, 
κύρια της υπαίθρου.  

• Οι επιπτώσεις στον τοµέα των µεταφορών είναι πολύ σηµαντικές µε δεδοµένη την επίτευξη του 
στόχου µείωσης  του χρόνου πρόσβασης προς την Θεσσαλονίκη και την σηµαντική πρόοδο στις 
υπόλοιπες παρεµβάσεις στο ενδοπεριφερειακό δίκτυο της Περιφέρειας.  

• Όσον αφορά τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, αυτές σχετίζονται κυρίως µε την ολοκλήρωση ενός 
σηµαντικού αριθµού περιβαλλοντικών υποδοµών καθώς και µε έργα περιβαλλοντικής αναβάθµισης 
(ανάπλαση φυσικών περιοχών και υπαίθριων χώρων, αστικών ή µη, διαχείριση οµβρίων, 
αντιπληµµυρική προστασία), ενώ σηµαντικά οφέλη προκύπτουν  όσον αφορά τη διαχείριση 
στερεών και υγρών λυµάτων ενώ σχετικά µε την προστασία και ανάδειξη οικιστικών συνόλων 
(εξυγίανση κα αποκατάσταση ΧΑ∆Α).  

• Η ανάπτυξη των υποδοµών εκπαίδευσης στις αστικές περιοχές ολοκληρώνεται στα πλαίσια του 
προγραµµατισµού, καλύπτοντας τις κτιριακές ανάγκες στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια 
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εκπαίδευση αλλά όχι και τις διαρκώς αυξανόµενες ανάγκες της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, 
ΤΕΙ) 

• Αντίστοιχα η βελτίωση των υποδοµών υγείας, κυρίως στα αστικά κέντρα ολοκληρώνεται  στα 
πλαίσια του προγραµµατισµού, µε εµφανή όµως την απουσία ενός περιφερειακού νοσοκοµείου.  

• Αναφορικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις της περιφέρειας σηµαντική ήταν η συµβολή του 
προγράµµατος στην υλοποίηση επενδύσεων (3ος κύκλος των ΜΜΕ, πρόγραµµα των ειδικών 
ζωνών των αστικών κέντρων, Εγνατία Πληροφορική, πρόγραµµα επιχειρήσεων εµπορίου).  

• Στον άξονα της ανάπτυξης του αγροτικού χώρου όπως και στον άξονα ανάπτυξης ορεινών και 
παραλίµνιων περιοχών συνολικά η πορεία του προγράµµατος δείχνει βελτιούµενη. 

 

1.7.3. Ανατολική – Μακεδονία Θράκη 

Η Ενδιάµεση Έκθεση Αξιολόγησης του ΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης εξέτασε την 
καταλληλότητα της στρατηγικής του και την αποτελεσµατικότητα της υλοποίησης µέχρι το τέλος του 
2003, και έδειξε ότι δεν υπήρχαν εξωτερικοί παράγοντες που να υπαγορεύουν ριζικές αλλαγές 
στρατηγικής. Η µόνη βασική διαρθρωτική αλλαγή που παρατηρήθηκε µέσα στην τρέχουσα 
προγραµµατική περίοδο, δηλαδή η πληθυσµιακή αύξηση (6%) της Περιφέρειας, συνηγορούσε µε τον 
έντονο αναπτυξιακό προσανατολισµό του Προγράµµατος και υπέρ µιας βραχυπρόθεσµης ενίσχυσης 
των αναπτυξιακών αναγκών για την ανασυγκρότηση του ενδογενούς δυναµικού και για τη δηµιουργία 
µιας δυναµικής περιφέρειας. 

Συνεπώς, προτάθηκε η διατήρηση της αρχικής στοχοθεσίας του Προγράµµατος η οποία έχει ως εξής: 

 ∆ιαµόρφωση σύγχρονης αυτοδύναµης οικονοµίας & ενίσχυση της εξωστρέφειας µε προώθηση 
δράσεων στον πρωτογενή τοµέα , στην µεταποίηση, τουρισµό και υπηρεσίες. 

 Αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της Περιφέρειας 

 Προστασία - αξιοποίηση φυσικού περιβάλλοντος & του ορυκτού πλούτου. 

 Άµβλυνση των ενδοπεριφερειακών κοινωνικών ανισοτήτων & βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

Όσον αφορά στην υλοποίηση του ΕΠ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, και 
σύµφωνα µε στοιχεία της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης ΠΕΠ ΑΜΘ, παρατίθενται κατωτέρω στοιχεία 
απολογισµού (10/2006), τα οποία και απεικονίζουν την πρόοδο του φυσικού αντικειµένου των 
υλοποιηθέντων έργων: 

• Ενίσχυση επιχειρήσεων µέσω ιδιωτικών επενδύσεων του Αναπτυξιακού Νόµου: 49 επιχειρήσεις και 
744 νέες θέσεις εργασίας 

• Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ: 49 ενισχυόµενες επιχειρήσεις 

• Ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων: 196 ενισχυόµενες επιχειρήσεις 

• Υποδοµές πολιτισµού: 15 αποκατεστηµένοι αρχαιολογικοί χώροι – µνηµεία 

• Υποδοµές µεταφορών: 25 χλµ νέου Εθνικού Οδικού ∆ικτύου 

• Κοινωνία της Πληροφορίας – Τηλεπικοινωνίες: 54 φορείς που ενισχύθηκαν στον τοµέα της ΚτΠ 

• Υποδοµές εκπαίδευσης: 22.605 τ.µ. νέων εγκαταστάσεων 

• Νέο αστικό οδικό δίκτυο: 9 χλµ 

• ∆ίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης: 169 χλµ 

• Νέοι και βελτιωµένοι βιολογικοί καθαρισµοί: 5 
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• Συστήµατα ∆ιαχείρισης αστικών αποβλήτων: 1 

• Ολοκληρωµένα σχέδια παρεµβάσεων αστικής ανάπτυξης – ΕΤΠΑ: 1 

• Ολοκληρωµένα σχέδια παρεµβάσεων αστικής ανάπτυξης – ΕΚΤ: 1 

• Αστικές περιοχές που αποκαταστάθηκαν: 30 

• Βελτιωµένο επαρχιακό οδικό δίκτυο: 127 χλµ 

• Πλήθος νέων – βελτιωµένων νοσοκοµειακών κλινών: 31 

• Πλήθος βρεφονηπιακών σταθµών: 4 

• Νέες – βελτιωµένες αίθουσες διδασκαλίας α/β βάθµιας εκπαίδευσης: 335 

• Πλήθος δοµών κοινωνικής µέριµνας: 42 και 243 νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης 

• Ολοκληρωµένα σχέδια τοπικών πρωτοβουλιών απασχόλησης: 1 

Το ΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης χαρακτηρίζεται κατά την υλοποίηση από µεγαλύτερη 
ευχέρεια προσέγγισης των στόχων που αφορούν: 

• Τη βελτίωση υποβαθµισµένων δασών από φυσικά φαινόµενα 

• Τη βελτίωση αρδευτικών δικτύων 

• Αναδασώσεις καµένων δασών 

• Κατασκευή και βελτίωση δασικού και επαρχιακού οδικού δικτύου 

• ∆ηµιουργία αιθουσών διδασκαλίας στην Α΄ και Β’ βάθµια εκπαίδευσης 

• ∆ράσεις αντιπυρικής προστασίας. 

Σε επίπεδο τύπου δράσεων, το Πρόγραµµα είχε χαµηλή συµβολή στην αύξηση της απασχόλησης των 
ανέργων αλλά θετική συµβολή στην αύξηση του γνωστικού αντικειµένου των απασχολουµένων (µέσω 
των αντίστοιχων προγραµµάτων κατάρτισης).  

Όσον αφορά τον τοµέα του περιβάλλοντος, το Πρόγραµµα περιλαµβάνει σηµαντικό όγκο δράσεων 
περιβαλλοντικής προστασίας, οι οποίες αφορούν παρεµβάσεις σε υδρευτικά και αποχετευτικά δίκτυα 
υποδοµής, σε έργα επεξεργασίας λυµάτων, στη διαχείριση απορριµµάτων, καθώς και σε έργα 
ανάπλασης και αντιπληµµυρικής προστασίας. Οι επιπτώσεις των περιβαλλοντικών παρεµβάσεων του 
Προγράµµατος, χωροθετηµένες σε όλους τους Νοµούς της Περιφέρειας, εκτιµάται ότι θα έχουν θετικά 
αποτελέσµατα καθώς θα καλύψουν βασικές ανάγκες των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. 

Τέλος, αναφορικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, η συµβολή του Προγράµµατος στην υλοποίηση 
επενδύσεων εκτιµάται θετική ενώ θετική εκτιµάται και η συµβολή του στη διατήρηση του πληθυσµού 
των ορεινών και αγροτικών περιοχών και στην αύξηση της προσέλκυσης επισκεπτών, µέσω των 
δράσεων ΟΠΑΑΧ. 

 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 

 103

1.8. Αποτελέσµατα της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης  
 

Σύµφωνα µε τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΕΠ Μακεδονίας – Θράκης η 
υφιστάµενη κατάσταση του περιβάλλοντος στη Μακεδονία και τη Θράκη σε σχέση µε τις απαιτήσεις 
και υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής και Εθνικής Νοµοθεσίας παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 45: Συνοπτική παρουσίαση της κατάστασης του περιβάλλοντος στην Μακεδονία και τη Θράκη σε σχέση µε 
τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις της χώρας 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Υ∆ΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Περιβαλλοντική υποχρέωση49 
Κάλυψη του πληθυσµού µε αποχετευτικά δίκτυα 
και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων 
σύµφωνα µε τους όρους και το χρονοδιάγραµµα 
που αναφέρονται στην Οδηγία 91/271/ΕΟΚ 
 
Υφιστάµενη κατάσταση στην Μακεδονία και την 
Θράκη 
Στην Κεντρική Μακεδονία υπάρχουν 45 µονάδες 
επεξεργασίας λυµάτων, που εξυπηρετούν:  
την κατηγορία των οικισµών µε πληθυσµό < 2.000 
κατοίκων  σε ποσοστό της τάξης του 19% 
την κατηγορία των οικισµών µε πληθυσµό µεταξύ 
2.000 και 10.000 κατοίκων, σε ποσοστό της τάξης 
του 39% 
την κατηγορία των οικισµών µε πληθυσµό µεταξύ 
10.000 και 15.000 κατοίκων, σε ποσοστό της 
τάξης του 93% 
την κατηγορία των οικισµών µε πληθυσµό > 
15.000 κατοίκων, σε ποσοστό της τάξης του 97% 
σύµφωνα µε τις παραδοχές που έχουν 
παρουσιαστεί.  
Η επεξεργασία λυµάτων σε περιπτώσεις διάθεσης 
σε ευαίσθητους αποδέκτες εκπληρώνεται σε 
ποσοστό της τάξης του 98%.  
Στην ∆υτική Μακεδονία οι µεγάλες πόλεις της 
περιφέρειας εξυπηρετούνται από εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (Κοζάνη, 
Πτολεµαΐδα, Καστοριά, Φλώρινα, Γρεβενά – 5 ΕΕΛ 
σε λειτουργία και Αµυνταίου σε φάση κατασκευής), 
ενώ προγραµµατίζεται η κατασκευή και λειτουργία 
νέων µονάδων επεξεργασίας αποβλήτων.  
Στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, στα µεγάλα 
αστικά κέντρα ∆ράµας, Καβάλας, Ξάνθης, 
Κοµοτηνής και Αλεξανδρούπολης, τα δίκτυα 
αποχέτευσης κρίνονται γενικά επαρκή και γίνεται 
προσπάθεια για την αναβάθµιση και τον 
εκσυγχρονισµό τους µέσω σειράς έργων. 

Στην Κεντρική Μακεδονία 
αυξηµένος είναι ο αριθµός οικισµών 
µε πληθυσµό µικρότερο των 2.000 
κατοίκων που δεν εκπληρώνει την 
απαίτηση της Οδηγίας για 
κατάλληλη επεξεργασία των 
λυµάτων Υπάρχει επίσης ανάγκη 
εκπλήρωσης των όρων που θέτει η 
Οδηγία σε ποσοστό 100% τόσο 
όσον αφορά στα έργα δικτύων 
αποχέτευσης (συλλογή και 
µεταφορά λυµάτων), αλλά και όσον 
αφορά στα έργα επεξεργασίας των 
λυµάτων. 
 
Στη ∆υτική Μακεδονία µε δεδοµένη 
την ευαισθησία ορισµένων από τα 
επιφανειακά ύδατα της περιοχής 
είναι επιτακτική η ολοκλήρωση των 
έργων αποχέτευσης και 
επεξεργασίας λυµάτων ιδιαίτερα 
στη Λεκάνη του Ποταµού 
Αλιάκµονα και του ποταµού 
Σουλού. 
 
Στην Ανατολική Μακεδονία – 
Θράκη είναι σηµαντική  η 
λεπτοµερής καταγραφή των 
ελλείψεων που υπάρχουν σε σχέση 
µε τους στόχους της Οδηγίας 
91/271/ΕΟΚ (όσον αφορά σε 
αποχετευτικά δίκτυα και µονάδες 
επεξεργασίας λυµάτων, σε σχέση 
µε τον εξυπηρετούµενο πληθυσµό 
και τον αποδέκτη των 
επεξεργασµένων λυµάτων). 

                                                 
49 Υποχρεωτική σε επίπεδο Περιφέρειας 
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ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Περιβαλλοντική υποχρέωση 
Εφαρµογή της Οδηγίας 2000/ 60 ΕΕ 
 
Υφιστάµενη κατάσταση στην Μακεδονία και την 
Θράκη 
Οι διαδικασίες εφαρµογής της Οδηγίας 
2000/60/ΕΚ έχουν ξεκινήσει κυρίως από τις 
κεντρικές υπηρεσίες. 
 

Υψηλή προτεραιότητα µε βάση τα 
χρονοδιαγράµµατα της Οδηγίας 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ / 
Ε∆ΑΦΟΣ 

Περιβαλλοντική υποχρέωση50 
∆ηµιουργία ΧΥΤΑ, Μονάδων Επεξεργασίας 
Αποβλήτων και συνοδών έργων σύµφωνα µε όσα 
προβλέπονται από την Κοινοτική και Εθνική 
νοµοθεσία (Οδηγία 99/31/ΕΚ, ΚΥΑ 50910/03) 
 
Υφιστάµενη κατάσταση στην Μακεδονία και την 
Θράκη 
Στην Κεντρική Μακεδονία λειτουργούν ήδη 5 
ΧΥΤΑ, ολοκληρώνεται η κατασκευή του ΧΥΤΑ 
Λιτοχώρου ενώ είναι υπό κατασκευή το έργο του 
ΧΥΤΑ Β∆ τµήµατος Ν. Θεσ/κης (Μαυροράχη). 
Είναι υπό δηµοπράτηση έξι (6) ακόµα έργων και 
έχει εγκριθεί η χρηµατοδότηση επτά (7) έργων 
Στην ∆υτική Μακεδονία τα έργα ασφαλούς 
διαχείρισης σ.α. αποτελούνται από ένα 
περιφερειακό ΧΥΤΑ στον Ν. Κοζάνης και από ένα 
δίκτυο τοπικών µονάδων διαχείρισης 
απορριµµάτων (ΤΜ∆Α)  
Στην Ανατ. Μακεδονία – Θράκη σύστηµα 
ελεγχόµενης διάθεσης απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) 
διαθέτουν οι τρεις από τους πέντε νοµούς της 
περιφέρειας, ήτοι οι Νοµοί Ξάνθης, Καβάλας και 
Ροδόπης. 
Εγκατεστηµένες ή εν λειτουργία µονάδες 
επεξεργασίας και αξιοποίησης των ΑΣΑ δεν 
υπάρχουν σε καµία από τις τρεις περιφέρειες που 
απαρτίζουν την περιοχή µελέτης. Εντούτοις, µε 
βάση τους στόχους και τα χρονοδιαγράµµατα 
υλοποίησης των περιφερειών για τα έργα τούτα 
και σε συνδυασµό πάντοτε µε την επίτευξη των 
απαιτήσεων του έτους – στόχου για το 2010 της 
ΚΥΑ Η.Π. 29407/3508, έχουν γίνει κάποια βήµατα 
προς την εγκατάσταση και λειτουργία ορισµένων 
από τις προβλεπόµενες µονάδες επεξεργασίας. 
 

Η αναγκαιότητα ολοκλήρωσης των 
έργων ασφαλούς τελικής διάθεσης 
είναι ιδιαίτερα µεγάλη 
 
Η αναγκαιότητα υλοποίησης έργων 
που σχετίζονται µε την επεξεργασία 
και αξιοποίηση των απορριµµάτων 
είναι πολύ µεγάλη και προκύπτει 
τόσο από τους στόχους που 
τίθενται για την επεξεργασία του 
βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος των 
απορριµµάτων βάσει της ΚΥΑ Η.Π. 
29407/3508 

                                                 
50 Υποχρεωτική σε επίπεδο Περιφέρειας 
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ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Περιβαλλοντική υποχρέωση51 
Αποκατάσταση των υφιστάµενων ΧΑ∆Α 
 
Υφιστάµενη κατάσταση στην Μακεδονία και την 
Θράκη 
Σηµερινό ποσοστό αποκατάστασης 81,2 %. Από 
τους υπόλοιπους, οι 74 ΧΑ∆Α θα µπουν σε 
τροχεία αποκατάστασης µέχρι το τέλος του 2008, 
ενώ οι 122 εντάσσονται στο πρόγραµµα του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε «1 ΧΑ∆Α ανά ΟΤΑ» και θα 
παραµείνουν ενεργοί µέχρι την ολοκλήρωση των 
προβλεπόµενων έργων διαχείρισης 
απορριµµάτων 
 

∆ιακοπή της ανεξέλεγκτης ρήψη 
απορριµµάτων µέχρι το τέλος του 
2008 

ΑΕΡΑΣ Περιβαλλοντική υποχρέωση 52 
∆ιατήρηση της καλής ποιότητας του 
ατµοσφαιρικού αέρα (Οδηγία 96/62/ΕΚ και 
θυγατρικές) 
 
Υφιστάµενη κατάσταση στην Μακεδονία και την 
Θράκη 
Στο Πολεοδοµικό Συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης 
έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί δίκτυο 
παρακολούθησης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τη νοµοθεσία. 
Η ∆υτική Μακεδονία παρουσιάζει σηµαντικό 
πρόβληµα ποιότητας ατµόσφαιρας. Η Ανατολική 
Μακεδονία και Θράκη δεν αντιµετωπίζουν 
ιδιαίτερα προβλήµατα ποιότητας στον 
ατµοσφαιρικό αέρα. 
 
Περιβαλλοντική υποχρέωση53  
Εθνικά όρια εκποµπών για SO2, NOx, VOC, NH3 
(Οδηγία 01/81/ΕΚ). Η Οδηγία προβλέπει στόχο 
εθνικών εκποµπών για κάθε ρύπο το οποίο πρέπει 
να επιτευχθεί έως το 2010. Κατά το έτος 2003 οι 
εκποµπές SO2 και ΝΟx είχαν υπερβεί τους 
στόχους 
 
Υφιστάµενη κατάσταση στην Μακεδονία και την 
Θράκη 
Η συνεισφορά των τριών περιφερειών στις 
συνολικές εκποµπές της χώρας είναι σηµαντική. Οι 
εκποµπές οφείλονται κυρίως στη βιοµηχανία 
(παραγωγή ενέργειας και µεταποίηση) και τις 
µεταφορές. 
 

Για το ΠΣΘ, λόγω του ότι η 
υφιστάµενη κατάσταση δείχνει 
επιβάρυνση της ποιότητας του 
αέρα είναι πρωτίστης σηµασίας η 
λήψη µέτρων τέτοιων που θα 
αναστρέψουν την παρούσα 
κατάσταση. 
 
Για τη ∆υτική Μακεδονία είναι 
άµεση ανάγκη και πρωτίστης 
σηµασίας ενέργεια η προστασία 
του πληθυσµού από την 
ατµοσφαιρική ρύπανση  

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Περιβαλλοντική υποχρέωση54 
Προώθηση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 
και της εξοικονόµησης ενέργειας (Οδηγίες 
2001/77/ΕΚ, 2004/8/ΕΚ, 2002/91/ΕΚ). Η Ελλάδα 
έχει ως στόχο για το 2010 την εισαγωγή ΑΠΕ στο 
ενεργειακό σύστηµα σε ποσοστό που θα φτάνει το 
20,1%. 

Αν και τα ποσοστά αυτά δείχνουν 
αισιόδοξα είναι εξαιρετικά αµφίβολο 
κατά πόσο η Ελλάδα θα καταφέρει 
να επιτύχει το στόχο του 20,1% για 
το 2010. 
Επιπλέον πρέπει να τονιστεί ότι 
στον τοµέα της εξοικονόµησης 
ενέργειας µέχρι σήµερα µόνο 

                                                 
51 Υποχρεωτική σε επίπεδο Περιφέρειας 
52 Υποχρεωτική σε επίπεδο Περιφέρειας 
53 Εθνικός στόχος 
54 Εθνικός στόχος 
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ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

 
Υφιστάµενη κατάσταση στην Μακεδονία και την 
Θράκη 
Μέχρι σήµερα, τα έργα ΑΠΕ που έχουν ήδη 
λειτουργήσεις στην Μακεδονία και Θράκη 
αντιστοιχούν σε ποσοστό 27,8% επί του συνόλου 
της εγκατεστηµένης ισχύς ΑΠΕ στην Ελλάδα. Αν 
σε αυτά προσθέσουµε και τα µεγάλα 
υδροηλεκτρικά εργοστάσια τότε το ποσοστό της 
Μακεδονίας –Θράκης αυξάνεται σε 38% στο 
σύνολο της χώρας. Επιπλέον πρέπει να σηµειωθεί 
ότι µέχρι πρόσφατα (1ος 2007) είχαν αδειοδοτηθεί 
µονάδες ΑΠΕ συνολικής ισχύος 1.379,63 MW στο 
σύνολο της περιοχής. 
 

ορισµένοι βιοµηχανικοί κλάδοι 
έχουν προχωρήσει στη λήψη 
ουσιαστικών µέτρων 
εξοικονόµησης ενέργειας, (κυρίως 
λόγω του υψηλού κόστους). 
Εποµένως, η χρηµατοδότηση 
τέτοιων µέτρων, σε συνδυασµό µε 
την ενίσχυση της διείσδυσης των 
ΑΠΕ,  θα πρέπει να αποτελεί 
ενέργεια πρώτης προτεραιότητας 
για το σύνολο της εξεταζόµενης 
περιοχής. 
 

ΚΛΙΜΑ Περιβαλλοντική υποχρέωση 
Εκποµπές αερίων θερµοκηπίου (Απόφαση 
358/2002/ΕΚ και Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης). Η 
Ελλάδα έχει την υποχρέωση να µην αυξήσει τις 
εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου περισσότερο 
από 25% κατά µέσο όρο για την πενταετία 2008 – 
2012 σε σχέση µε το 1990. Τα τελευταία στοιχεία 
δείχνουν ότι το 2004 η αύξηση ήταν περίπου 23% 
 
Υφιστάµενη κατάσταση στην Μακεδονία και την 
Θράκη 
Η συνεισφορά της κάθε µίας Περιφέρειας στις 
συνολικές εκποµπές της χώρας κυµαίνεται από 
χαµηλή (Αν. Μακ.–Θρ) ως πολύ σηµαντική (∆υτ. 
Μακ.). Παρόλο που δεν µπορεί να γίνει 
ολοκληρωµένη αποτίµηση για το σύνολο των 
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου από όλες τις 
πηγές, το σύνολο της εξεταζόµενης περιοχής 
συγκεντρώνει περίπου το 50% των εκποµπών 
CO2 από τις εγκαταστάσεις που εµπλέκονται στο 
σύστηµα εµπορίας ρύπων. 
 

η σηµαντικότητα του στόχου 
απαιτεί τα σχεδιαζόµενα έργα και 
δράσεις να λαµβάνουν υπόψη τις 
δυνατότητες συνεισφοράς στο 
στόχο. Ιδιαίτερα σηµαντικά θα είναι 
τα έργα που θα χρηµατοδοτούνται 
από το ΠΕΠ και θα αφορούν τις 
µεταφορές 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ  Περιβαλλοντική υποχρέωση 
Εκπλήρωση στόχων 2010 (Μήνυµα Malahide) 
(Παράρτηµα Ι, ΙΙ) 
 
Περιβαλλοντική υποχρέωση 
Θεσµοθέτηση καθεστώτος προστασίας για τις 
περιοχές που είναι ενταγµένες στο δίκτυο 
NATURA 2000 (Οδηγίες 92/43/ΕΚ και 
79/409/ΕΟΚ) 
 
Υφιστάµενη κατάσταση στην Μακεδονία και την 
Θράκη 
Το ποσοστό των περιοχών NATURA 2000 που 
εντάσσονται σήµερα σε λειτουργικό φορέα 
διαχείρισης είναι πολύ χαµηλό 
 

Με δεδοµένη τη σηµαντική έλλειψη 
αντικειµενικών στοιχείων για τη 
βιοποικιλότητα, είναι αµφίβολο το 
αν ο στόχος του 2010 θα µπορέσει 
αντικειµενικά να αξιολογηθεί ως 
προς της επίτευξή του ή όχι (βλ. 
Παράρτηµα). Οι Περιφέρειες σε 
συνδυασµό µε τις κεντρικές εθνικές 
υπηρεσίες σκόπιµο θα ήταν να 
επιδιώξουν την διαµόρφωση 
προγραµµάτων παρακολούθησης 
και αξιολόγησης της κατάστασης, 
έστω σε συγκεκριµένες 
γεωγραφικές περιοχές. 
 

Πηγή: ΕΠΕΜ, 2007, «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύµφωνα µε την Οδηγία 2001/42/ΕΚ, 
του ΕΠ Μακεδονίας – Θράκης για την περίοδο 2007-2013». 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2007-2013  

 

2.1. ∆ιατύπωση του αναπτυξιακού οράµατος της Μακεδονίας – Θράκης 
 
Η ασθενής ανταγωνιστικότητα που χαρακτηρίζει γενικά την οικονοµία της Μακεδονίας - Θράκης έχει 
ως αποτέλεσµα την περιορισµένη συµβολή της στην αναβάθµιση της ανταγωνιστικότητας της 
ελληνικής οικονοµίας και πόσο µάλλον στη µετεξέλιξη της ευρωπαϊκής στην πλέον ανταγωνιστική 
οικονοµία στον κόσµο. Στην ειδική περίπτωση της Μακεδονίας - Θράκης το πρόβληµα της 
ανταγωνιστικότητας αναδεικνύει, µεταξύ των άλλων, και τις δυσκολίες που συναντά η εξεύρεση ενός 
νέου προσανατολισµού της αναπτυξιακής στρατηγικής ικανού να απελευθερώσει δυνάµεις από 
παραδοσιακές δοµές προς ένα σύστηµα προσανατολισµένο στις νέες τεχνολογίες, στις νέες µεθόδους 
οργάνωσης της παραγωγής, αλλά και στις νέες δυνατότητες που προσφέρει η διεθνής ζήτηση αγαθών 
και υπηρεσιών. Πρόκειται στην πραγµατικότητα για τις δυσκολίες να ξεπεραστεί σε όλους τους τοµείς 
της παραγωγής µια παραδοσιακή αντίληψη που βλέπει συγκριτικά πλεονεκτήµατα στο φτηνό εργατικό 
δυναµικό, στη µη βιώσιµη εκµετάλλευση εγχώριων φυσικών πόρων και τοπικών πρώτων υλών και όχι 
στα πραγµατικά πλεονεκτήµατα του παραγωγικού ιστού της περιοχής.  

Συσχετίζοντας τις διαπιστωµένες αναπτυξιακές ανάγκες της ΧΕ Μακεδονίας – Θράκης (όπως 
εµφανίζονται στην Ενότητα 1.6) µε τις θεµατικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ, εξειδίκευση του οποίου 
αποτελεί το παρόν Πρόγραµµα, παρατηρούµε55 σηµαντικές αδυναµίες σε δυο θεµατικές ενότητες, ήτοι 
στους Ανθρώπινους Πόρους (όπου η σχετικές δράσεις δεν αποτελούν ευθύνη του ΕΠ Μακεδονίας – 
Θράκης) και στην Αειφόρο ανάπτυξη και ποιότητα ζωής, ενώ η υπάρχουσα κατάσταση στις θεµατικές 
της εξωστρέφειας και του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και των φυσικών και τεχνολογικών δοµών 
προσπελασιµότητας είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για να αποτελέσει τη βάση της προσπάθειας για την 
επίτευξη της ανάπτυξης της ΧΕ.  Ακόµα, απαιτείται ιδιαίτερη στήριξη για την διάχυση των 
πολλαπλασιαστικών ωφελειών της καινοτοµίας, Ε&Τ, στην ανταγωνιστικότητα της ΧΕ. 

Σε ότι αφορά τις συνιστώσες που διαµορφώνουν το εξωτερικό περιβάλλον, φανερώνονται ιδιαίτερα 
ελκυστικές. Η µόνη θεµατική ενότητα όπου καταγράφεται µεγαλύτερη βαθµολόγηση των απειλών 
έναντι των ευκαιριών είναι αυτή της Εξωστρέφειας και του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Το γεγονός 
αυτό σε συνδυασµό µε την ανάλυση του ισχυρού εσωτερικού του περιβάλλοντος, ενισχύει ακόµα 
περισσότερο την ανάγκη επικέντρωσης της προσπάθειας σε αυτούς τους τοµείς. Επίσης ιδιαίτερα 
ευνοϊκό προκύπτει το εξωτερικό περιβάλλον των Υποδοµών προσπελασιµότητας, όπου η πλεονεκτική 
εσωτερική κατάσταση µπορεί να τις καταστήσει καταλύτη της αναπτυξιακής προσπάθειας. 

Σε σχέση µε την αξιολόγηση της ανάλυσης SWOT κατά θεµατικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ, 
προκύπτει ότι ο µεγαλύτερος βαθµός ευκαιριών, απειλών, δυνατών σηµείων και αδυναµιών, άρα και ο 
µεγαλύτερος βαθµός συνολικής σηµαντικότητας για την αξιοποίηση, αντιµετώπιση, ενίσχυση και άρση 
των ανωτέρω, συγκεντρώνεται στην Εξωστρέφεια και ενίσχυση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.  
∆εύτερη στην βαθµολόγηση της συνολικής σηµαντικότητας εµφανίζεται η προτεραιότητα της Αειφόρου 
ανάπτυξης και ποιότητας ζωής, ενώ ακολουθεί µε µικρή διαφορά η Ενίσχυση των υποδοµών 
προσπελασιµότητας.  Η προτεραιότητα Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης και την καινοτοµία 
βρίσκεται µόλις τέταρτη στη βαθµολόγηση της σηµαντικότητας ως προς τα βάρη των σηµείων της 
ανάλυσης SWOT. Η Ενίσχυση της απασχόλησης και ενδυνάµωση της κοινωνικής συνοχής 
υπολείπεται. Τη χαµηλότερη σηµαντικότητα παρουσιάζει η προτεραιότητα της Αναβάθµισης και 
εκσυγχρονισµού του θεσµικού περιβάλλοντος. 

Στη βάση της παραπάνω ανάλυσης το αναπτυξιακό όραµα / στρατηγικός στόχος της Μακεδονίας - 
Θράκης για την περίοδο 2007 – 2013 διατυπώνεται ως ακολούθως: 

                                                 
55 3ο Παραδοτέο Έκθεσης εκ των προτέρων αξιολόγησης ΕΠ Μακεδονία-Θράκη, Μάρτιος 2007 
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«∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ 
ΕΝΤΟΝΟ ΕΞΩΣΤΡΕΦΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, 

ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ». 

Ο προσανατολισµός αυτός στηρίζεται στην ανάδειξη του ρόλου της ΧΕ ως κόµβου ενέργειας και 
µεταφορών διεθνούς ακτινοβολίας, στην ενίσχυση του πολυκεντρικού αστικού συστήµατος της µε τις 
αναδυόµενες δικτυώσεις µεταξύ συγκεκριµένων αστικών κέντρων και στην αναβάθµιση του ρόλου της 
µητροπολιτικού κέντρου της Θεσσαλονίκης σε κέντρο υπηρεσιών και καινοτοµίας. 

 

Το αναπτυξιακό όραµα της ΧΕ Μακεδονίας – Θράκης συντίθεται στην βάση της αναπτυξιακής 
στρατηγικής κάθε µιας διοικητικής Περιφέρειας που την απαρτίζουν για την περίοδο 2007-13, ως 
ακολούθως: 

Οι προοπτικές της Κεντρικής Μακεδονίας στο ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον 
προσδιορίζονται µε βάση τις δυνατότητες του παραγωγικού της συστήµατος για προσαρµογή και 
αναδιάρθρωση. Κεντρικό στοιχείο, τόσο για την αντιµετώπιση των προκλήσεων όσο και για την 
εκµετάλλευση ευκαιριών στο πλαίσιο της οικονοµίας της γνώσης, είναι η ανάπτυξη µιας περιφερειακής 
στρατηγικής για την καινοτοµία και την ανταγωνιστικότητα. Παράλληλα, η γεωγραφία της περιοχής  
διαµορφώνει ένα εξαιρετικά ευνοϊκό υπόβαθρο για την ανάπτυξη της Κεντρικής Μακεδονίας και της 
Θεσσαλονίκης και την διαµόρφωσή της σε µητροπολιτικό βαλκανικό Κέντρο, αλλά και πόλο 
διακρατικής συνεργασίας και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης. 
Στη βάση των προηγούµενων, το αναπτυξιακό όραµα για την Κεντρική Μακεδονία οριοθετείτε ως 
«Περιφέρεια της καινοτοµίας και της ισόρροπης, αειφόρου ανάπτυξης, µε κοµβικό ρόλο στην 
ΝΑ Ευρώπη».    

Σηµαντικές προϋποθέσεις για την επίτευξη του στόχου είναι η ενίσχυση της εξωστρεφούς 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την τόνωση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων σε κλάδους του δευτερογενή και τριτογενή τοµέα, την παροχή 
υπηρεσιών στήριξης προς τις επιχειρήσεις, την ενδυνάµωση του περιφερειακού ιστού 
ερευνητικών, επιχειρηµατικών και καινοτοµικών δοµών (Ζώνη Καινοτοµίας Ανατολικής 
Θεσσαλονίκης, Πόλος Καινοτοµίας Κεντρικής Μακεδονίας, σύστηµα Θερµοκοιτίδων, spin-off 
εταιρειών, clusters τεχνολογικών εταιρειών) την προώθηση της χρήσης ΤΠΕ και της παροχής 
ψηφιακών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας αλλά και της προώθησης της τοπικής 
επιχειρηµατικότητας σε τοµείς που αξιοποιούν ΤΠΕ.  Η ανάπτυξη ολοκληρωµένων συστηµάτων 
µεταφορών, η ολοκλήρωση της ένταξης στα διευρωπαϊκά δίκτυα, της αύξησης των διασυνοριακών 
διευκολύνσεων και της ανάπτυξης των συνδυασµένων µεταφορών, η βελτίωση των µεταφορικών 
υποδοµών εντός της µητροπολιτικής περιοχής της Θεσσαλονίκης θα συµβάλουν στην ενίσχυση του 
ρόλου της Περιφέρειας στη ΝΑ Ευρώπη και ιδιαίτερα τα Βαλκάνια.  Τέλος, σηµαντική θέση στη 
στρατηγική κατέχουν δράσεις προστασίας και ανάδειξης του φυσικού – δοµηµένου περιβάλλοντος, 
ολοκληρωµένης διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών και σηµαντικών φυσικών οικοσυστηµάτων, 
ορθολογικής διαχείρισης υποδοµών περιβάλλοντος, καθώς και παρεµβάσεις για την διασφάλιση της 
χωρικής ισορροπίας µεταξύ περιοχών µε διαφορετικά χαρακτηριστικά προβληµατικότητας και δυναµισµού 
αποτελεί σηµαντική διάσταση της βιώσιµης ανάπτυξης, που λαµβάνεται υπόψη στον προγραµµατισµό. 

Κύρια αναπτυξιακή επιλογή της ∆υτικής Μακεδονίας, αποτελεί η διαµόρφωση ενός ενισχυµένου και 
διακριτού ρόλου της Περιφέρειας στο ευρύτερο κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον µε όρους βιώσιµης 
ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας.  Το αναπτυξιακό όραµα για τη ∆υτική Μακεδονία είναι η 
διαµόρφωση ανταγωνιστικής οικονοµίας µε όρους βιώσιµης ανάπτυξης, ενισχύοντας το ρόλο 
της Περιφέρειας στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο. Το όραµα αυτό αποτυπώνεται µε το σχεδιασµό 
και την υλοποίηση ενός Ολοκληρωµένου Περιφερειακού Συµφώνου Ανάπτυξης το οποίο στηρίζεται 
στο τρίπτυχο Επιχειρηµατικότητα – Περιβάλλον - Ανθρώπινο ∆υναµικό.  Η ανάπτυξη της 
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ανταγωνιστικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε τοµείς που να αξιοποιούν τα συγκριτικά 
πλεονεκτήµατα της Περιφέρειας, µε την ενσωµάτωση της καινοτοµίας και των Τ.Π.Ε., αποτελεί βασική 
προτεραιότητα προκειµένου να διευρυνθεί η παραγωγική βάση µέσω της διαφοροποίησης και να 
αυξηθεί η απασχόληση σε βιώσιµες θέσεις εργασίας.  Η προστασία και ανάδειξη – αξιοποίηση του 
φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος προς την κατεύθυνση της βιώσιµης ανάπτυξης θα 
συµβάλλει στη διαµόρφωση ενός ανθρωποκεντρικού αναπτυξιακού µοντέλου που να εξασφαλίζει τη 
συνέχεια των πλουτοπαραγωγικών του πόρων. Η συνεχής βελτίωση των ικανοτήτων του ανθρώπινου 
δυναµικού, το οποίο αποτελεί τον κυριότερο αναπτυξιακό πόρο της Περιφέρειας, επενδύοντας στη 
γνώση και στην απρόσκοπτη διάχυση της πληροφορίας, θα διαµορφώσει το κατάλληλο υπόβαθρο για 
την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων που θα τεθούν. 

Έµφαση θα δοθεί στην αύξηση της προστιθέµενης αξίας τους τοµέα της ενέργειας βελτιώνοντας τη 
διασύνδεση της µε το τοπικό παραγωγικό σύστηµα, ενώ εξαιρετικής σηµασίας είναι η δηµιουργία του 
Περιφερειακού Πόλου Καινοτοµίας για την Ενέργεια.  Επιπλέον, η στρατηγική εστιάζει στη 
διαφοροποίηση και τον εµπλουτισµός της παραγωγικής δοµής µε την υιοθέτηση της καινοτοµίας και 
την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, εστιάζοντας στο 
σχεδιασµό και την υλοποίηση Περιφερειακού Σχεδίου Έρευνας και Καινοτοµίας.  Τέλος, επιδιώκεται η 
ολοκληρωµένη διαχείριση των απορριµµάτων της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας µε την παράλληλη 
υιοθέτηση καινοτόµων τεχνολογιών αξιοποίησης και επανάχρησής τους, η διαχείριση στερεών και 
επικίνδυνων αποβλήτων καθώς και η αποκατάσταση της ποιότητας του ατµοσφαιρικού και ακουστικού 
περιβάλλοντος. 

Στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη, που παρουσιάζει µεγαλύτερο αναπτυξιακό έλλειµµα, η 
στρατηγική θα εστιάσει σε επιλογές που θα διασφαλίσουν υψηλό ρυθµό αύξησης του ΑΕΠ για την 
επίτευξη της σύγκλισης. Έτσι, ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στην ενδυνάµωση των προϋποθέσεων για την 
πλήρη αξιοποίηση της κοµβικής θέσης της Περιφέρειας στα ∆ιευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών αλλά και 
των νέων γεωπολιτικών δεδοµένων που διαµορφώνουν οι αλλαγές στα δίκτυα ενέργειας, η ένταξη της 
Ρουµανίας και της Βουλγαρίας στην Ε.Ε, η «Ευρωπαϊκή Προοπτική» της Τουρκίας αλλά και η 
µετατόπιση του γεωστρατηγικού κέντρου της Ε.Ε προς Ανατολάς, σε συνδυασµό µε τη διασφάλιση 
των όρων για την αξιοποίηση του ευρείας διαφοροποίησης και πλούσιου ενδογενούς αναπτυξιακού 
δυναµικού της Περιφέρειας, συµπεριλαµβανοµένων του υδατικού δυναµικού, των ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας, του φυσικού περιβάλλοντος, του οικολογικού αποθέµατος, των πολιτιστικών πόρων 
και ειδικών χωρικών συνόλων, στοχεύοντας σε διατηρήσιµη ανάπτυξη στο σύνολο του γεωγραφικού 
χώρου που καλύπτει η Περιφέρεια.   

Η αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας θέτει ως κεντρικό στόχο τη σύγκλιση και ειδικότερα την 
διασφάλιση υψηλού ρυθµού ανάπτυξης για την επίτευξη µακροπρόθεσµα της σύγκλισης µε τον 
ευρωπαϊκό και εθνικό µέσο όρο, επιδιώκοντας µεσοπρόθεσµα αύξηση του Περιφερειακού ΑΕΠ ίση µε 
το ρυθµό ανόδου του Εθνικού ΑΕΠ, προκειµένου, αρχικά, να ανακοπεί τουλάχιστον η τάση 
διεύρυνσης της υστέρησης της Περιφέρειας που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. 

 
 
2.2. Γενικοί στόχοι του ΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 
 
Το όραµα της Μακεδονίας – Θράκης προτάσσει τρεις επί µέρους επιδιώξεις / γενικούς στόχους.   

Είναι σκόπιµο να επισηµανθεί ότι και στις τρεις διοικητικές περιφέρειες οι δράσεις που σχετίζονται µε 
το ανθρώπινο δυναµικό και τη διακυβέρνηση χρηµατοδοτούνται από τα Τοµεακά ΕΠ «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου ∆υναµικού», «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου µάθηση» και «Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης» (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο – ΕΚΤ), µε αποτέλεσµα η στοχοθεσία στο 
πλαίσιο του ΕΠ Μακεδονίας – Θράκης να µην αναφέρεται ρητά σε αυτά τα θεµατικά πεδία. 
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Τέλος, επισηµαίνεται ότι η χωρική ενότητα Μακεδονία – Θράκη απαρτίζεται από δύο διοικητικές 
περιφέρειες στόχου σύγκλισης – phasing out (ήτοι, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και Περιφέρεια 
∆υτικής Μακεδονίας) και µια περιφέρεια αµιγούς στόχου σύγκλισης (Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης) που σηµαίνει ότι για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 
προβλέπεται συµπληρωµατική χρηµατοδότηση από τα Τοµεακά ΕΠ.  

Οι γενικοί στόχοι της ΧΕ Μακεδονίας - Θράκης για την περίοδο 2007-2013 είναι οι εξής: 

1. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού συστήµατος µέσω της αξιοποίησης 
των πολλαπλών δυνατοτήτων που παρέχει η µετάβαση στην οικονοµία της γνώσης. Η ενιαία 
προσέγγιση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτοµίας και της βιωσιµότητας της ανάπτυξης 
συντελεί στην υποστήριξη της καινοτοµικής επιχειρηµατικότητας, ώστε να αναπτυχθούν 
ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και να δοθεί µια σηµαντική ώθηση στην αύξηση της απασχόλησης. 
Στα ίδια πλαίσια εντάσσεται η ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού και η 
συγκρότηση της περιφερειακής αγοράς εργασίας σύµφωνα µε τις ανάγκες µιας ολοκληρωµένης 
στρατηγικής αναβάθµισης των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζοµένων και της 
παραγωγικότητας και αποδοτικότητας της εργασίας.   

2. Η αξιοποίηση της θέσης της ΧΕ στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και ειδικότερα των 
Βαλκανίων, καθώς και της εγγύτητας στις αναδυόµενες αγορές της Μαύρης Θάλασσας και της 
Ανατολικής Μεσογείου, µέσω τις ολοκλήρωσης των διευρωπαϊκών και περιφερειακών δικτύων, 
ενίσχυσης των διακρατικών και διαπεριφερειακών συνεργασιών και προώθησης των 
επιχειρηµατικών δικτυώσεων και εξωστρέφειας.  Η ανάδειξη της ΧΕ σε κοµβικό παράγοντα για τις 
εξελίξεις στα Βαλκάνια και, ευρύτερα, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αξιοποιεί τα κεκτηµένα 
πλεονεκτήµατα εξαιτίας της γεωγραφικής θέσης της ως πύλης της χώρας προς την ζώνη 
ενδιαφέροντος - αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα νοτιοανατολικά σύνορά της και ως κόµβου 
των δικτύων µεταφορών – επικοινωνιών – ενέργειας εθνικής και διεθνούς σηµασίας, ενώ προωθεί 
τις δυνατότητες του δυναµικού πόλου ανάπτυξης που προδιαγράφεται µέσω της µητροπολιτικής 
λειτουργίας του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος και της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης. 

3. Η ισόρροπη οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη στο πλαίσιο της αειφορίας µε στόχο τη 
µείωση των ανισοτήτων και µεγαλύτερη συµµετοχή όλων στα αποτελέσµατα της ανάπτυξης.  Η 
άµβλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων θα συµβάλλει στη συνοχή του βορειοελλαδικού 
χώρου, στη δηµιουργία περιφερειακής συνείδησης, στην αύξηση της αποτελεσµατικότητας των 
περιφερειακών πολιτικών και δράσεων, στη δηµιουργία λειτουργικών δικτυώσεων, σε κοινές 
δράσεις και στη δηµιουργία µιας συµπαγούς χωρικής ενότητας. 

Για την πληρέστερη ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο πρόγραµµα, το ΕΠ Μακεδονίας- 
Θράκης θέτει ως κεντρικό του στόχο την αειφόρο ανάπτυξη, και αναγνωρίζει εξ αρχής την σηµασία της 
δηµιουργίας και ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής πολιτικής σε όλους τους επί µέρους άξονές του. 
Μια αποτελεσµατική και ολοκληρωµένη περιβαλλοντική πολιτική που συµπληρώνει και θα στηρίζει τις 
πολιτικές προώθησης της οικονοµικής ανάπτυξης και της κοινωνικής ευηµερίας. Στο πλαίσιο αυτό οι 
επί µέρους στόχοι της περιβαλλοντικής πολιτικής θα πρέπει να περιλαµβάνουν την προστασία του 
περιβάλλοντος ως βάση της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης.  

Έτσι, προτεραιότητα για τον στρατηγικό σχεδιασµό της ΧΕ αποτελεί η ενσωµάτωση των 
περιβαλλοντικών παραµέτρων σε όλες τις επί µέρους τοµεακές πολιτικές, όπως οι µεταφορές, η 
ενέργεια, ο τουρισµός, κλπ. 
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2.2.1 Γενικοί στόχοι Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
 

Οι γενικοί στόχοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 2007-2013 είναι οι εξής: 

 

1. Ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου και προοπτικών της Θεσσαλονίκης. 

Στο εγγύς µέλλον η Θεσσαλονίκη αναµένεται να αναλάβει πολλούς νέους εξειδικευµένους ρόλους 
(επικοινωνιακό κέντρο, κέντρο παροχής εξειδικευµένων υπηρεσιών, κέντρο ανάπτυξης και διάχυσης 
τεχνολογίας κλπ.), ώστε να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα ανάπτυξης στην περιοχή µέσα από 
την ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και των δικτύων µεταφορών, των 
ερευνητικών και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, των δραστηριοτήτων παραγωγής και µεταφοράς 
τεχνογνωσίας, και τη συγκέντρωση δραστηριοτήτων έντασης γνώσης. Ορισµένοι από τους 
ειδικότερους στόχους που αφορούν τη Θεσσαλονίκη είναι οι εξής: 

• Η ανάπτυξη στρατηγικής για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη µε την δηµιουργία 
Πόλου/Ζώνης Καινοτοµίας  

• Η ολοκλήρωση των συγκοινωνιακών και µεταφορικών υποδοµών 

• Η οργάνωση του τουρισµού πόλης 

• Η αστική εικόνα και περιβαλλοντική µέριµνα  

 

2. Ένταξη και αξιοποίηση της δυναµικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην 
ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. 

Ο ρόλος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη ΝΑ Ευρώπη και ιδιαίτερα στα Βαλκάνια 
αναµένεται να ενισχυθεί µέσω ευκαιριών που σχετίζονται µε τη δηµιουργία δικτύων και θεσµών 
συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα. Βασικές επιλογές / ειδικοί στόχοι είναι οι εξής: 

• H ΠΚΜ κέντρο µεταφορών στη ΝΑ Ευρώπη, µέσω της ολοκλήρωσης ένταξής της στα 
διευρωπαϊκά δίκτυα, της αύξησης των διασυνοριακών διευκολύνσεων, της ανάπτυξης των 
συνδυασµένων µεταφορών.  

• Η δηµιουργία περαιτέρω δικτύων συνεργασίας µεταξύ κέντρων έρευνας και καινοτοµίας και 
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. 

 

3. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού ιστού της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας.  

Πρόκληση για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι η ανάπτυξη ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήµατος µέσα από µια στρατηγική για την ΕΤΑ, την καινοτοµία, τον µετασχηµατισµό της 
µεταποίησης σε ένταση γνώσης και κεφαλαίου, την ανάπτυξη καινοτοµικών προϊόντων και υπηρεσιών 
και την προώθηση ποιοτικού και ανταγωνιστικού τουρισµού. Στη κατεύθυνση αυτή οι ειδικοί στόχοι 
στον παραγωγικό ιστό περιλαµβάνουν: 

• Βελτίωση – αναβάθµιση τεχνικών υποδοµών, παροχή υπηρεσιών στήριξης ΜΜΕ. 

• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων µέσω βελτίωσης ποιότητας προϊόντων 
και υπηρεσιών, προώθησης επιχειρηµατικότητας και εξωστρέφειας. 

• Ανάπτυξη, διάχυση & εφαρµογή καινοτοµίας µε ενίσχυση της ΕΤΑ, σύνδεσή της µε την 
παραγωγή και υποστήριξη των δράσεων διάδοσης των αποτελεσµάτων.  
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• Ενίσχυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας µε προγράµµατα ανάπτυξης ψηφιακών χώρων 
καινοτοµίας, διάδοσης διαδικτυακών εφαρµογών. 

• ∆ιαφοροποίηση, βελτίωση και προβολή των παρεχοµένων τουριστικών υπηρεσιών–
προϊόντων και χωροταξική ανακατανοµή της τουριστικής προσφοράς. 

 

4. ∆ιασφάλιση της συνοχής στο εσωτερικό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

Ο γενικός στόχος αναφέρεται σε παρεµβάσεις για την τοπική ανάπτυξη, τη βελτίωση της 
προσπελασιµότητας και την ολοκληρωµένη ενίσχυση του αγροτικού χώρου. Ειδικοί στόχοι για την 
Περιφέρεια είναι: 

• Ανάπτυξη των αστικών και παραγωγικών κέντρων & ειδικές παρεµβάσεις στις αγροτικές και 
µειονεκτούσες περιοχές. 

• Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών υγείας, κοινωνικής αλληλεγγύης και εκπαίδευσης. 

• Ολοκλήρωση του  ΠΑΘΕ, της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων της, βελτίωση και 
ολοκλήρωση του διανοµαρχιακού και του επαρχιακού οδικού δικτύου, ολοκλήρωση του 
εκσυγχρονισµού του σιδηροδροµικού δικτύου και ανάπτυξη νέων συνδέσεων, ανάπτυξη 
ενδοπεριφερειακών θαλάσσιων µεταφορών. 

 

5. Προστασία του περιβάλλοντος µε ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στην 
αναπτυξιακή διαδικασία στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 

Ζητούµενο για την αειφόρο ανάπτυξη της Περιφέρειας είναι  η εναρµόνιση των αναπτυξιακών 
προτύπων της µε τη συνετή διαχείριση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, η αναβάθµιση του 
δοµηµένου και του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και η πρόληψη των φυσικών και τεχνολογικών 
κινδύνων. Οι ειδικοί στόχοι συνοψίζονται στους παρακάτω: 

• Αντιµετώπιση των χωροταξικών, πολεοδοµικών και περιβαλλοντικών προβληµάτων του 
αστικού χώρου και της υπαίθρου. 

• Ολοκληρωµένη προστασία-διαχείριση προστατευµένων περιοχών, σηµαντικών φυσικών 
οικοσυστηµάτων και των υδατικών πόρων και αξιοποίηση των ΑΠΕ.  

• Αειφορική διαχείριση των φυσικών, πολιτιστικών και τουριστικών πόρων.  

 

2.2.2 Γενικοί στόχοι Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 
 

Οι Γενικοί Στόχοι (Γ.Σ.) της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας για την 4η Προγραµµατική Περίοδο, η 
επίτευξη των οποίων θα οδηγήσει αφ’ ενός στην αξιοποίηση των δυνατών σηµείων και των ευκαιριών 
και αφ’ ετέρου στην αντιµετώπιση των αδύνατων σηµείων και των απειλών, είναι οι εξής: 

 

1.  ∆ηµιουργία συνθηκών για τη διαφοροποίηση της ιδιαίτερα συναρτώµενης µε τον τοµέα της 
ενέργειας παραγωγικής βάσης και προσαρµογή της στις διεθνείς απαιτήσεις. 

Η οικονοµία της ∆υτικής Μακεδονίας χαρακτηρίζεται από την ιδιαίτερα σηµαντική συνδροµή της, σε  
επίπεδο χώρας, στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε αντιπαραβολή µε τις σηµαντικές 
διαρθρωτικές της αδυναµίες, όπως αυτές αντικατοπτρίζονται κύρια στο υψηλό ποσοστό ανεργίας. Στα 
πλαίσια αυτά το διαρκώς µεταβαλλόµενο ενεργειακό τοπίο, καθώς και οι αυξανόµενες απαιτήσεις σε 
όρους ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη διαφοροποίησης και 
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προσαρµογής της περιφερειακής παραγωγικής διαδικασίας µε τις συνεχείς αλλαγές και εξελίξεις που 
λαµβάνουν χώρα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι κυριότεροι επιµέρους στόχοι που 
διαµορφώνονται αφορούν:    

• ∆ιαφοροποίηση και εµπλουτισµό της παραγωγικής δοµής µε την υιοθέτηση της καινοτοµίας 
και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. 

• Ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας σε επιχειρηµατικό επίπεδο µε τη συνεργασία 
εκπαιδευτικών και επιχειρηµατικών φορέων και την εισαγωγή νέων µεθόδων και διαδικασιών 
στην παραγωγή. 

• Ενίσχυση των δοµών στήριξης της επιχειρηµατικότητας και των υποδοµών υποδοχής των 
επιχειρήσεων.  

• Αύξηση της προστιθέµενης αξίας του τοµέα της ενέργειας βελτιώνοντας τη διασύνδεσή της µε 
το τοπικό παραγωγικό σύστηµα. 

 

2.  Ενίσχυση του ρόλου των αστικών κέντρων στην προώθηση της ανάπτυξης της κοινωνικής 
συνοχής και του επιπέδου ζωής και διαµόρφωση ενός λειτουργικού πλέγµατος 
επικοινωνίας µε τις αγροτικές και ορεινές περιοχές της Περιφέρειας. 

Η διάκριση µεταξύ των αστικών κέντρων και των λοιπών περιοχών της υπαίθρου, αγροτικών και 
ορεινών, είναι εµφανής αναφορικά µε τη συµβολή τους στη διαµόρφωση του ευρύτερου κοινωνικού 
ιστού. Παράλληλα είναι επιβεβληµένη η ενίσχυση του ρόλου, κύρια των πρώτων, καθώς και η 
βελτιστοποίηση της λειτουργικής τους διασύνδεσης σε όλα τα επίπεδα. Οι αντίστοιχοι ειδικοί στόχοι 
συνοψίζονται στα εξής: 

• Ολοκλήρωση της προσπάθειας βελτίωσης της προσβασιµότητας σε όλη την έκταση της 
∆υτικής Μακεδονίας, µέσω του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου. 

• Αναβάθµιση των βασικών τεχνικών υποδοµών στο σύνολο της Περιφέρειας. 

• Ενίσχυση των δοµών και υπηρεσιών των αστικών κέντρων και των περιοχών της υπαίθρου 
αναφορικά µε τους βασικούς κοινωνικούς τοµείς.   

 

3.  Βελτίωση της ελκυστικότητας του ανθρωπογενούς και της ποιότητας του φυσικού 
περιβάλλοντος.  

Παράλληλα ξεχωριστή σηµασία αποκτά µε όρους ποιότητας ζωής και αειφορίας η ενδυνάµωση της 
ελκυστικότητας του δοµηµένου περιβάλλοντος αλλά και η ενίσχυση της προστασίας του φυσικού 
περιβάλλοντος, ειδικά σε µια Περιφέρεια ιδιαίτερα επιβαρηµένη. Οι σχετικές βασικές επιδιώξεις 
αφορούν: 

• Αποκατάσταση και διαφύλαξη µε ταυτόχρονη ανάδειξη και προβολή της αρχιτεκτονικής και 
πολιτιστικής κληρονοµιάς και αναβάθµιση των τουριστικών υπηρεσιών. 

• Αποκατάσταση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (έδαφος, αέρας, επιφανειακά και 
υπόγεια νερά) και θωράκιση από φυσικές καταστροφές. 
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4.  Ενίσχυση της χωρικής οργάνωσης και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας, ιδίως προς τις 
γειτονικές χώρες των Βαλκανίων, µέσω της βελτίωσης της προσπελασιµότητας και της 
ανάπτυξης πολυθεµατικών συνεργασιών.  

Τα ενδογενή χωρικά χαρακτηριστικά της περιφέρειας καθώς και η γεωγραφική της θέση, 
προσδιοριζόµενη στον Ελλαδικό και στον Βαλκανικό χώρο, συνηγορούν προς την κατεύθυνση της 
συστηµατικής και οργανωµένης ανάπτυξης λειτουργιών και αντίστοιχων πολυθεµατικών συνεργασιών, 
σε ενδοπεριφερειακό, διαπεριφερειακό και διασυνοριακό επίπεδο. Απαραίτητες προϋποθέσεις 
αποτελούν: 

• Η κατασκευή νέων και η ολοκλήρωση των µεγάλων έργων διασύνδεσης της Περιφέρειας µε 
την υπόλοιπη χώρα και τις γειτονικές Βαλκανικές. 

• Η ολοκλήρωση του πολεοδοµικού σχεδιασµού όλων των ΟΤΑ και η ενίσχυση της ευρύτερης 
χωρικής οργάνωσης µέσα από την ανάληψη ολοκληρωµένων πρωτοβουλιών σχεδιασµού και 
υλοποίησης πολιτικών συνεργασιών και δικτυώσεων στους βασικούς τοµείς διαχείρισης 
πόρων (φυσικών, ανθρώπινων) και κοινωνικών δραστηριοτήτων και εξυπηρετήσεων.  

 

5.  Βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους πολίτες µε παράλληλη αξιοποίηση των 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.  

Η ψηφιακή σύγκλιση αποτελεί κυρίαρχη Ευρωπαϊκή και εθνική επιλογή στα πλαίσια προσαρµογής 
αλλά και ενσωµάτωσης της τεχνολογίας στην καθηµερινή λειτουργία κράτους και πολιτών. Η 
αµφίδροµη αυτή προσέγγιση συνεπάγεται την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών, µε κυρίαρχα προαπαιτούµενα: 

• Την ανάπτυξη εφαρµογών ΤΠΕ στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και στην Αυτοδιοίκηση. 

• Την ανάπτυξη δοµών και υποδοµών ΤΠΕ µε ευχέρεια πρόσβασης για τους πολίτες. 

 

2.2.3 Γενικοί στόχοι Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 

 

Για την εξυπηρέτηση του αναπτυξιακού οράµατος / στρατηγικού στόχου της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης τίθενται δύο γενικοί στόχοι, που είναι: 

Γενικός στόχος 1: Αυτοτροφοδοτούµενη και ολοκληρωµένη ανάπτυξη µέσω  της κινητοποίησης του 
συνόλου του αναπτυξιακού δυναµικού και µε έµφαση στη βιώσιµη διαχείριση των φυσικών πόρων, 
στην ποιότητα ζωής, στην αναβάθµιση των προσφεροµένων υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης και 
στην ανάδειξη του πολιτισµού και ειδικών χωρικών συνόλων σε παράγοντα οικονοµικής ανάπτυξης 
ώστε να καταστεί η Περιφέρεια ελκυστικός τόπος για κατοικία και επενδύσεις. 

Γενικός στόχος 2: ∆υναµική ενσωµάτωση της Περιφέρειας στον ευρύτερο γεωγραφικό οικονοµικό 
χώρο µέσω βελτίωσης της προσβασιµότητας και µε έµφαση στην περιφερειακή ολοκλήρωση των 
µεταφορικών διασυνδέσεων µε τα ∆ιευρωπαϊκά δίκτυα, που θα συµβάλλει στην οικονοµική µεγέθυνση 
και στη βελτίωση της ελκυστικότητας και της συνολικής ανταγωνιστικότητάς της. 

Οι δύο γενικοί στόχοι της Περιφέρειας αντανακλούν µια σύνθετη αναπτυξιακή στρατηγική, που 
εδράζεται σε δύο θεµελιακές επιλογές: 

 Η πρώτη επιλογή αφορά στην αξιοποίηση του συνόλου των ενδογενών αναπτυξιακών 
χαρακτηριστικών της περιφέρειας, τα οποία δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς, όπως για 
παράδειγµα το ιδιαίτερα πλούσιο φυσικό περιβάλλον της Περιφέρειας που µπορεί να 
αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη του τουρισµού στις ορεινές και αγροτικές περιοχές, 
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διαµορφώνοντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη δηµιουργία συµπληρωµατικού 
εισοδήµατος και απασχόλησης. 

Η πρώτη επιλογή στοχεύει παράλληλα στην ενίσχυση κρίσιµων παραγόντων οικονοµικής 
ανάπτυξης, όπου παρατηρούνται ελλείψεις που επιδρούν στις συνθήκες ποιότητας ζωής και 
συνακόλουθα και στην ελκυστικότητα της Περιφέρειας, µε χαρακτηριστικότερα παραδείγµατα τα 
αστικά κέντρα  και την αναγκαιότητα ενίσχυσης του ρόλου τους στο νέο πλαίσιο που 
διαµορφώνουν οι ευρύτερες εξελίξεις (είσοδος Βουλγαρίας – Ρουµανίας στην Ε.Ε, σταδιακή 
προσέγγιση της Τουρκίας µε την Ε.Ε,  ανεξάρτητα του χρόνου και της µορφής που θα λάβει η 
προσέγγιση αυτή - πλήρες µέλος, ειδική σχέση). 

 Η δεύτερη επιλογή αφορά στην αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της Περιφέρειας και 
στοχεύει στη µεγιστοποίηση των ωφελειών που θα προκύψουν  από µια σειρά καθοριστικών, 
πλην όµως εξωτερικών ως προς το περιφερειακό οικονοµικό σύστηµα, παραγόντων, όπως είναι 
η κατασκευή των ∆ιευρωπαϊκών µεταφορικών και ενεργειακών δικτύων. Η διασύνδεση της 
Περιφέρειας µε τα οδικά και σιδηροδροµικά διευρωπαϊκά δίκτυα αλλά και η ανάδειξή της σε 
ενεργειακό κόµβο (αγωγός φυσικού αερίου Τουρκίας - Ελλάδος - Ιταλίας, αγωγός πετρελαίου 
Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολης) παρέχουν τη δυνατότητα για σηµαντική αλλαγή της 
παραγωγικής βάσης της Περιφέρειας και την ανάδειξη νέων δυναµικών κλάδων, όπως είναι το 
διαµετακοµιστικό εµπόριο (logistics). Η αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης της Περιφέρειας 
προϋποθέτει την προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων, στόχος που εξυπηρετείται από τη 
σηµαντική αναβάθµιση των µεταφορικών υποδοµών. 

Η επιλογή των δύο γενικών στόχων είναι συνδυαστικά αναγκαία για τη βελτίωση της ελκυστικότητας 
της Περιφέρειας, διασφαλίζοντας παράλληλα µια ισόρροπη ανάπτυξη στο σύνολο της εδαφικής 
έκτασης της Περιφέρειας και µειώνοντας τον κίνδυνο για τη συσσώρευση της οικονοµικής 
δραστηριότητας επί των µεγάλων αξόνων ή/και της άναρχης αστικής διάχυσης. 

Ο πλεονεκτικότερος, ο πλέον ενδιαφέρον και κατ’ αρχήν θεµιτός συνδυασµός δυνατών σηµείων και 
ευκαιριών για τον άµεσο στρατηγικό προσανατολισµό της Περιφέρειας, συνδυάζει ως σηµαντικότερες 
ευκαιρίες την ευκαιρία «αναβάθµισης της γεωπολιτικής θέσης της Περιφέρειας και προσέλκυσης 
διεθνούς επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος για επενδύσεις» και την ευκαιρία «ανάπτυξης συνολικής 
περιφερειακής αξίας, συνδυάζοντας το συνολικό διαθέσιµο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, 
πλέον ως ‘‘ολοκληρωµένο προϊόν’’. 

Οι δύο αυτές ευκαιρίες σχετίζονται µε τα κυριότερα δυνατά σηµεία που εντοπίζονται στην Περιφέρεια 
και αφορούν: 

 στην ευρεία παραγωγική βάση και στο θεσµικό πλαίσιο για την παροχή κινήτρων 

 στο υφιστάµενο ικανοποιητικό επίπεδο µεταφορικών υποδοµών (οδικών, λιµενικών, 
αερολιµενικών) που αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη συνδυασµένων µεταφορών, µε την 
αίρεση της ενίσχυσής τους στον τοµέα των σιδηροδροµικών µεταφορών όπου παρατηρείται 
υστέρηση, µε την ύπαρξη οργανωµένων περιοχών εγκατάστασης επιχειρήσεων (ικανοποιητικής 
στάθµης και ισόρροπά ανεπτυγµένες υποδοµές βιοµηχανικής συγκέντρωσης) και µε την επαρκή 
ανάπτυξη υποδοµών στα αστικά κέντρα (επαρκώς αναπτυγµένες αστικές υποδοµές). 

 στην ισχυρή ταυτότητα των αστικών κέντρων – πόλεων πρωτευουσών και την πληθώρα των 
αναπτυξιακών πόρων (υδάτινο δυναµικό, ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, φυσικό περιβάλλον, 
οικολογικό απόθεµα και πολιτιστικοί πόροι). 

Ο δυσµενέστερος, ο πλέον απειλητικός και ανεπιθύµητος καταρχήν συνδυασµός µεταξύ αδυνάτων 
σηµείων και απειλών για τον άµεσο στρατηγικό στόχο της Περιφέρειας εµπλέκει ως σηµαντικότερες 
απειλές, την απειλή «απώλειας πρόσβασης στον πόλο παγκόσµιου/διεθνούς ενδιαφέροντος 
(Θεσσαλονίκη)», την απειλή «περαιτέρω έντασης του σφικτού ανταγωνισµού στην υφιστάµενη 
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βιοµηχανική βάση Ελλάδος – Βουλγαρίας – Ρουµανίας ή εκ µέρους νέων πιθανών πόλων 
ενδιαφέροντος (τουρισµός, πολιτισµός, υγεία)» και τέλος την απειλή «απώλειας εισαγωγικών 
ερεισµάτων και ισχυρής θέσης εισόδου στον αναδυόµενο κάθετο ευρωπαϊκό αναπτυξιακό άξονα».  

Οι απειλές αυτές σχετίζονται µε τα ακόλουθα αδύνατα σηµεία: 

 το χαµηλότερο ρυθµό ανάπτυξης της Περιφέρειας από το µέσο εθνικό και µε το γεγονός ότι η 
ΑΜΘ είναι µία από τις φτωχότερες περιφέρειες της χώρας, 

 την υστέρηση στην κατάλληλη διασύνδεση των εθνικών υποδοµών µεταφορών, στη σύνδεσή 
τους µε τα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα και στην περιφερειακή ολοκλήρωσή τους, 

 τις ατελείς δοµές – µηχανισµούς ολοκληρωµένης διαχείρισης αναπτυξιακών πόρων. 

Η αξιοποίηση των δυνατών σηµείων / ευκαιριών συνδυάζεται µε την άρση / άµβλυνση των δυνατών 
σηµείων και την αποφυγή των διαφαινόµενων απειλών, ώστε να καταστήσει δυνατή την επίτευξη του 
αναπτυξιακού οράµατος της Περιφέρειας.  

Την αναγκαία και ικανή αυτή συνθήκη εξυπηρετούν συνδυαστικά οι δύο επιλεχθέντες γενικοί στόχοι 
του Προγράµµατος. Με τον πρώτο να εστιάζει στην αξιοποίηση του ενδογενούς δυναµικού και την 
αυτοτροφοδοτούµενη ανάπτυξη και τον δεύτερο στη δηµιουργία των απαραίτητων συνθηκών για τη 
δυναµική ενσωµάτωση της Περιφέρειας στο νέο γεωγραφικό οικονοµικό χώρο. Σηµείο τοµής των δύο 
στρατηγικών στόχων είναι ο πρώτος στόχος της Πολιτικής Συνοχής της νέας Προγραµµατικής 
Περιόδου 2007 – 2013, που είναι η βελτίωση της ελκυστικότητας της Ευρώπης και των περιφερειών 
της ως περιοχών για επενδύσεις και απασχόληση. 

 

 
2.3. ∆ιατύπωση των αξόνων προτεραιότητας του ΕΠ Μακεδονίας – Θράκης και συσχέτιση µε τους 
γενικούς στόχους  
 

Η αρχιτεκτονική του Ε.Π. στηρίζεται σε µία κοινή δοµή για όλα τα Προγράµµατα ώστε να είναι 
ευχερέστερη η ενιαία διαχειριστική προσέγγιση και ο συντονισµός των ενεργειών παρακολούθησης και 
υλοποίησης.  Η θεµατική διάρθρωση των Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Μακεδονίας - Θράκης είναι η ακόλουθη:  

 Άξονας Προτεραιότητας  1: Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας στην ΠΚΜ 

Στο πλαίσιο του άξονα προγραµµατίζεται η υλοποίηση πράξεων που ολοκληρώνουν τα διευρωπαϊκά 
δίκτυα (σιδηροδροµικά και οδικά) στην Περιφέρεια, βελτιώνουν το σιδηροδροµικό και οδικό 
περιφερειακό δίκτυο και ενισχύουν το λιµενικό της δίκτυο. 

 Άξονας Προτεραιότητας 2: Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας στην Π∆Μ 

Στο πλαίσιο του άξονα προγραµµατίζονται παρεµβάσεις στο οδικό δίκτυο της περιφέρειας που 
ολοκληρώνουν τους µεγάλους οδικούς άξονες και παρεµβαίνουν σηµειακά στο περιφερειακό οδικό 
δίκτυο, ενισχύονται οι υποδοµές διαµετακοµιστικού εµπορίου και εφοδιαστικής αλυσίδας, και 
βελτιώνεται το δίκτυο των αστικών µεταφορών  

 Άξονας Προτεραιότητας  3: Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας στην ΠΑΜΘ 

Ο άξονας περιλαµβάνει παρεµβάσεις στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας που βελτιώνουν την 
πρόσβαση σε χώρους ανάπτυξης οικονοµικών δραστηριοτήτων (ΒΙ.ΠΕ. και λιµάνια) και σε ορεινές και 
αποµακρυσµένες περιοχές. Επίσης, στοχεύει στην ανάπτυξη των λιµενικών υποδοµών κύρια στην 
Αλεξανδρούπολη και στην Καβάλα και στη συµπλήρωση του σιδηροδροµικού δικτύου και τη σύνδεσή 
του µε χώρους οικονοµικού ενδιαφέροντος (ΒΙ.ΠΕ. και λιµάνια). Τέλος, επιδιώκεται η συµπλήρωση και 
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η κατασκευή των καθέτων, ως προς τη γεωγραφική ανάπτυξη της Περιφέρειας, οδικών αξόνων 
παράλληλα µε την αναβάθµιση και εκσυγχρονισµό των µεθοριακών σταθµών. 

 Άξονας Προτεραιότητας 4: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα στην ΠΚΜ 

Στόχος του περιφερειακού σχεδιασµού είναι: (α) Η ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας που ασκείται στην Κεντρική Μακεδονία, η οποία οδηγεί στην παραγωγή προϊόντων 
και υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας (ιδιαίτερα στον τριτογενή τοµέα π.χ. κλάδοι εµπορίου, 
υγείας, εκπαίδευσης, αλλά και τουρισµού), που ενσωµατώνουν γνώση, περιβαλλοντική µέριµνα και 
καινοτοµία, (β) Η ανάπτυξη στρατηγικής για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (ΕΤΑ) και την 
καινοτοµία, προς την κατεύθυνση της αντιµετώπισης των προκλήσεων και της εκµετάλλευσης 
ευκαιριών στο πλαίσιο της οικονοµίας της γνώσης και (γ) Η διάχυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) τόσο στις επιχειρήσεις – µε σκοπό τη βελτίωση της παραγωγικότητας της 
Περιφέρειας – όσο και στους πολίτες – µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, καθώς και η 
µεγιστοποίηση των ωφελειών από τη χρήση των ΤΠΕ, µε την προσαρµογή τους στις εκάστοτε 
ανάγκες των χρηστών. Ο στόχος εξειδικεύεται σε δύο προτεραιότητες για τη βελτίωση της 
παραγωγικότητας µε αξιοποίηση των ΤΠΕ, και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

 Άξονας Προτεραιότητας 5: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα στην Π∆Μ 

Ζητούµενο για την Περιφέρεια αποτελεί η δηµιουργία των κατάλληλων συνθηκών για τη 
διαφοροποίηση της ιδιαίτερα συναρτώµενης µε τον τοµέα της ενέργειας παραγωγικής της βάσης, 
συνδυαστικά µε τη διάχυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και των αντίστοιχων 
εφαρµογών και υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Οι παρεµβάσεις που 
προγραµµατίζονται εστιάζονται α) στον εµπλουτισµό της παραγωγικής δοµής µε την υιοθέτηση της 
καινοτοµίας, β) τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και την 
αύξηση της προστιθέµενης αξίας του τοµέα της ενέργειας βελτιώνοντας τη διασύνδεσή της µε το 
τοπικό παραγωγικό σύστηµα, γ) η ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας σε επιχειρηµατικό 
επίπεδο, µε τη συνεργασία εκπαιδευτικών και επιχειρηµατικών φορέων και δ) την εισαγωγή νέων 
µεθόδων στην παραγωγή µε ταυτόχρονη ανάπτυξη δοµών και υποδοµών ΤΠΕ και ανάπτυξη 
εφαρµογών και υπηρεσιών εξυπηρέτησης των πολιτών.   

 Άξονας Προτεραιότητας 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα στην ΠΑΜΘ 

Ο ρόλος του άξονα 6 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα» της Π-ΑΜΘ είναι επικουρικός 
λαµβάνοντας υπόψη ότι οι ανάγκες της Περιφέρειας προβλέπεται να καλυφθούν κατεξοχήν µέσω των 
αντίστοιχων Τοµεακών Προγραµµάτων «Ψηφιακή Σύγκλιση» και «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα». Στο πλαίσιο του Άξονα προβλέπονται άµεσες ενισχύσεις για την προώθηση 
επενδυτικών σχεδίων στους τοµείς της µεταποίησης, του εµπορίου και των υπηρεσιών, εστιασµένες 
σε ειδικά χωρικά σύνολα και ιδιαίτερα σε περιοχές ή τοµείς που αντιµετωπίζουν ή ενδέχεται να 
αντιµετωπίσουν αναδιάρθρωση της οικονοµικής τους δραστηριότητας (π.χ. αγροτικές περιοχές, 
µεθοριακές περιοχές), σε ειδικές οµάδες πληθυσµού και σε ειδικές µορφές τουρισµού (π.χ. 
αγροτουρισµός) σε συνάφεια µε τις χωρικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ. Επίσης, προβλέπεται να 
υλοποιηθούν δράσεις προστασίας του πλούσιου γεωθερµικού αποθέµατος που διαθέτει η Περιφέρεια, 
συµβάλλοντας έτσι στην ορθολογική διαχείριση των ενεργειακών πόρων και στην αξιοποίηση των 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. 

 Άξονας Προτεραιότητας 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΚΜ 

Η τριµερής σύσταση της στρατηγική της βιώσιµης ανάπτυξης (περιβάλλον – κοινωνία – οικονοµία) 
επιβάλλει την ανάπτυξη µίας πολύ-θεµατικής παρέµβασης στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας.  
Παράλληλα, η διασφάλιση χωρικής ισορροπίας µεταξύ οµάδων περιοχών µε διαφορετικά 
χαρακτηριστικά προβληµατικότητας και δυναµισµού αποτελεί σηµαντική διάσταση της βιώσιµης 
ανάπτυξης, που επίσης λαµβάνεται υπόψη στον προγραµµατισµό.   
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Έτσι, στο πλαίσιο του Άξονα προγραµµατίζονται δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας, δράσεις 
ανάδειξης και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς – ως αναγκαία και ικανή βάση για τη 
διαφοροποίηση της τοπικής ανάπτυξης – δράσεις στον τοµέα της κοινωνικής µέριµνας, προγράµµατα 
αστικής ανάπτυξης και ιδιαίτερα παρεµβάσεις βελτίωσης  των αστικών µεταφορών του µητροπολιτικού 
κέντρου (Μετρό Θεσσαλονίκης) στην κατεύθυνση της βιώσιµης ανάπτυξης και προγράµµατα 
ανάπτυξης της υπαίθρου µε γνώµονα τη διαφύλαξη του γεωγραφικού χώρου και την ανάδειξη των 
µοναδικών γεωφυσικών χαρακτηριστικών του. 

 Άξονας Προτεραιότητας 8: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Π∆Μ 

Η αειφόρος ανάπτυξη και η ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια συνδέεται άµεσα µε την ενίσχυση του 
ρόλου των αστικών κέντρων και τη λειτουργική τους διασύνδεση µε τις αγροτικές και ορεινές περιοχές, 
βελτιώνοντας παράλληλα την ελκυστικότητα του ανθρωπογενούς και την ποιότητα του φυσικού 
περιβάλλοντος. Στα πλαίσια αυτά εντάσσονται παρεµβάσεις ολοκλήρωσης και αναβάθµισης των 
τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών, δοµών και υπηρεσιών, καθώς και δράσεις αποκατάστασης και 
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος (εδάφους, αέρα, υδάτων) αλλά και θωράκισης από φυσικές 
καταστροφές.  

Επίσης έµφαση αποδίδεται στην ενίσχυση της χωρικής οργάνωσης µέσα από την ολοκλήρωση του 
πολεοδοµικού σχεδιασµού και την προώθηση διαπεριφερειακών και διασυνοριακών πολιτικών και 
προγραµµάτων συνεργασιών στους τοµείς περιβάλλοντος – φυσικών πόρων, τουρισµού, πολιτισµού, 
εκπαίδευσης και υγείας – πρόνοιας. 

 Άξονας Προτεραιότητας 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΑΜΘ 

Ο Άξονας Προτεραιότητας συµβάλει στην αυτοτροφοδοτούµενη και ολοκληρωµένη ανάπτυξη της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Περιλαµβάνει παρεµβάσεις για την προστασία, 
αναβάθµιση και ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος, την εξασφάλιση της υγείας και της ευεξίας 
του συνόλου του πληθυσµού της Περιφέρειας, την αναβάθµιση των συνθηκών ποιότητας του 
εκπαιδευτικού δικτύου και την ανάδειξη του πολιτισµού ως παράγοντα οικονοµικής ανάπτυξης της 
Περιφέρειας. Επίσης, έµφαση αποδίδεται στην επίτευξη της χωρικής συνοχής µέσα από την 
υλοποίηση «ολοκληρωµένων σχεδίων για την αστική αναγέννηση», που αφορούν στη βιώσιµη αστική 
ανάπτυξη. 

 Άξονες Προτεραιότητας 10.1 & 10.2: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 

Περιλαµβάνουν ενέργειες για την αποτελεσµατική εφαρµογή, διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχο, και 
αξιολόγηση του προγράµµατος, ενέργειες δηµοσιοποίησης/ πληροφόρησης των φορέων και πολιτών 
και ενέργειες ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης για την υποστήριξη του σχεδιασµού και την 
εφαρµογή τοπικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών. 

Η διασύνδεση των Αξόνων Προτεραιότητας µε τους Γενικούς Στόχους του ΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 
καταδεικνύει την στοχευµένη αντιµετώπιση των αναπτυξιακών ζητηµάτων της Περιφέρειας καθώς 
επίσης και τη συνοχή του Προγράµµατος. Ακολούθως απεικονίζεται µε τη µορφή Πίνακα η συσχέτιση 
των Αξόνων µε τους Γενικούς Στόχους όπως διατυπώνονται στην Ενότητα 2.2: 
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Πίνακας 46: Συσχέτιση Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠ Μακεδονίας - Θράκης µε τους γενικούς του στόχους 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

ΕΠ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
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1 Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας στην ΠΚΜ    

2 Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας στην ∆Μ    

3 Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας στην ΑΜΘ    

4 Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα στην ΠΚΜ    

5 Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα στην ∆Μ    

6 Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα στην ΑΜΘ    

7 Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ ( )   

8 Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ∆Μ ( )   

9 Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΑΜΘ ( )   

   άµεση συσχέτιση 
( ) έµµεση συσχέτιση 

Στη συνέχεια εµφανίζεται το λογικό διάγραµµα της Στρατηγικής του ΕΠ Μακεδονίας – Θράκης: 
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Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας 
παραγωγικού συστήµατος  

Αξιοποίηση θέσης  ΧΕ στο χώρο της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

Ισόρροπη οικονοµική & κοινωνική 
ανάπτυξη στο πλαίσιο της αειφορίας  

ΑΠ 1, 2& 3 
Υποδοµές και υπηρεσίες 
προσπελασιµότητας 

ΑΠ 4, 5 & 6 
Ψηφιακή σύγκλιση και 
επιχειρηµατικότητα 

ΑΠ 7, 8 & 9 
Αειφόρος Ανάπτυξη και          

Ποιότητα Ζωής 

Ειδικοί στόχοι ΑΠ 1 – ΚΜ 
− Σύνδεση και αντιµετώπιση των ασυνεχειών της 

Περιφέρειας µε τα διευρωπαϊκά και εθνικά δίκτυα 
µεταφορών, οδικών και σιδηροδροµικών. 

− Ενίσχυση δικτύου θαλάσσιων µεταφορών. 
− Βελτίωση της ασφάλειας των µεταφορών, µε σειρά 

συνεκτικών τεχνικών και λειτουργικών 
παρεµβάσεων.  

− Ανάπτυξη συνδυασµένων µεταφορών και ενίσχυση 
της διατροπικότητας του συστήµατος µεταφορών. 

 
Ειδικοί στόχοι ΑΠ 2 – ∆Μ 
− Ολοκλήρωση της προσπάθειας βελτίωσης της 

προσβασιµότητας σε όλη την έκταση της 
Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, µέσω του 
ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου. 

− Κατασκευή νέων και ολοκλήρωση των µεγάλων 
έργων διασύνδεσης της Περιφέρειας ∆υτικής 
Μακεδονίας µε την υπόλοιπη χώρα και το εξωτερικό. 

 
Ειδικοί στόχοι ΑΠ 3 – ΑΜΘ 
− Μείωση του χρόνου και του κόστους µετακίνησης 

(προσώπων και αγαθών) 
− Βελτίωση της ασφάλειας των µεταφορών 
− Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης 
 
 

Ειδικοί στόχοι ΑΠ 4 – ΚΜ 
− Η ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας που ασκείται στην Κεντρική 
Μακεδονία 

− Η ανάπτυξη στρατηγικής για την Έρευνα και 
Τεχνολογική Ανάπτυξη (ΕΤΑ) και την καινοτοµία 

− Η διάχυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) τόσο στις επιχειρήσεις  όσο 
και στους πολίτες 

 
Ειδικοί στόχοι ΑΠ 5 – ∆Μ 
− ∆ιαφοροποίηση και εµπλουτισµός της παραγωγικής 

δοµής µε την υιοθέτηση της καινοτοµίας και τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων.  

− Ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας σε 
επιχειρηµατικό επίπεδο µε τη συνεργασία 
εκπαιδευτικών και επιχειρηµατικών φορέων και την 
εισαγωγή νέων µεθόδων και διαδικασιών στην 
παραγωγή. 

− Αύξηση της προστιθέµενης αξίας του τοµέα της 
ενέργειας βελτιώνοντας τη διασύνδεσή της µε το 
τοπικό παραγωγικό σύστηµα. 

− Ενίσχυση δοµών στήριξης της επιχειρηµατικότητας 
και των υποδοµών υποδοχής επιχειρήσεων. 

− Ανάπτυξη εφαρµογών ΤΠΕ στη δηµόσια διοίκηση 
και στην αυτοδιοίκηση.  

− Ανάπτυξη δοµών και υποδοµών ΤΠΕ µε ευχέρεια 
πρόσβασης για τους πολίτες.  

 
Ειδικοί στόχοι ΑΠ 6 - ΑΜΘ 
− Εισαγωγή στις ΜΜΕ καινοτόµων υπηρεσιών και 

εφαρµογών ΤΠΕ, όπως ηλεκτρονικό εµπόριο 
− Προώθηση επενδυτικών και επιχειρηµατικών 

σχεδίων σε διάφορες παραγωγικές δραστηριότητες 
µε έµφαση στον εκσυγχρονισµό τουριστικών 
υποδοµών και υπηρεσιών 

− Ορθολογική διαχείριση ενεργειακών πόρων 
(γεωθερµικά πεδία) 

 

Ειδικοί στόχοι ΑΠ 7 – ΚΜ 
− Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και 

ολοκληρωµένη διαχείριση προστατευόµενων περιοχών και 
σηµαντικών φυσικών οικοσυστηµάτων.  Βελτίωση και ορθολογική 
διαχείριση των υποδοµών περιβάλλοντος. Συντονισµένη, 
συστηµατική και δυναµική αντιµετώπιση των εστιών ρύπανσης και  
έγκαιρη λήψη µέτρων µέσω κατάλληλου σχεδιασµού για την πρόληψη 
νέων µορφών και εστιών. 

− Προώθηση του βιώσιµου, ποιοτικού και ανταγωνιστικού τουρισµού, 
µε ανάδειξη των φυσικών, πολιτιστικών και τουριστικών πόρων  

− Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς (µνηµείων, 
ιστορικών κέντρων, παραδοσιακών οικισµών και αρχιτεκτονικά 
ενδιαφέροντων συνόλων).  

− Αναβάθµιση των κοινωνικών δοµών και υπηρεσιών, ανάπτυξη 
δικτύου υπηρεσιών υγείας, κοινωνικής αλληλεγγύης και εκπαίδευσης 
και εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισµού. 

− Αναβάθµιση του δοµηµένου περιβάλλοντος στα αστικά κέντρα και 
αντιµετώπιση των χωροταξικών, πολεοδοµικών και περιβαλλοντικών 
προβληµάτων. 

− Ανάπτυξη και επέκταση αστικών µεταφορών, ιδιαίτερα στο 
µητροπολιτικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. 

− Αναγέννηση και ανάδειξη του αγροτικού χώρου και της υπαίθρου µε 
δράσεις ολοκληρωµένου χαρακτήρα για την ανάπτυξη νέων 
προϊόντων-υπηρεσιών και την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής. 

 
Ειδικοί στόχοι ΑΠ 8 – ∆Μ 
− Αποκατάσταση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (εδάφους, 

αέρα και επιφανειακών – υπογείων υδάτων) και θωράκιση από 
φυσικές καταστροφές. 

− Ενίσχυση της ευρύτερης χωρικής οργάνωσης µε την ολοκλήρωση του 
πολεοδοµικού σχεδιασµού όλων των ΟΤΑ της ∆υτικής Μακεδονίας 
και τον σχεδιασµό και υλοποίηση πολιτικών συνεργασιών και 
δικτυώσεων στους βασικούς τοµείς διαχείρισης πόρων (φυσικών, 
ανθρώπινων) και κοινωνικών δραστηριοτήτων και εξυπηρετήσεων. 

− Αναβάθµιση των βασικών τεχνικών υποδοµών στο σύνολο της 
Περιφέρειας. 

− Ενίσχυση των δοµών και υπηρεσιών των αστικών κέντρων και των 
περιοχών της υπαίθρου, αναφορικά µε τους βασικούς κοινωνικούς 
τοµείς. 

− Αποκατάσταση και διαφύλαξη µε ταυτόχρονη ανάδειξη και προβολή 
της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς και αναβάθµιση των 
τουριστικών υπηρεσιών. 

 
Ειδικοί στόχοι ΑΠ 9 – ΑΜΘ 
− Ανάπτυξη περιβαλλοντικών υποδοµών διαχείρισης αποβλήτων (ή 

ολοκληρωµένη διαχείριση στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων), 
Ορθολογική διαχείριση υδατικών πόρων, ∆ιαχείριση κινδύνων, 
Αειφορική διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος 

− Βελτίωση της ανταποδοτικότητας του υγειονοµικού συστήµατος, 
Προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας και ανάπτυξη της πρωτοβάθµιας 
φροντίδας, Ολοκληρωµένη ανάπτυξη της Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

−  Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στον τοµέα 
της εκπαίδευσης, Κάλυψη των κενών στη φυσική υποδοµή 
(ανεπάρκεια σχολικής στέγης και εξοπλισµός)  

− Ενίσχυση βασικών πολιτιστικών υποδοµών προς βέλτιστη 
αξιοποίησή τους, Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς 

− Χωρική ανάπτυξη: Βιώσιµη αστική ανάπτυξη, Ενίσχυση ορεινών 
περιοχών, Ενίσχυση µειονεκτικών περιοχών, Ενίσχυση νησιώτικών 
περιοχών 

Αναπτυξιακό όραµα / στρατηγικός στόχος 
∆ηµιουργία µιας βιώσιµης ανταγωνιστικής 

περιφερειακής οικονοµίας µε έντονο εξωστρεφή 
προσανατολισµό και εσωτερική οικονοµική, 
κοινωνική, χωρική και διοικητική συνοχή. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΌΧΟΙ 

Βασικές συνιστώσες στρατηγικού στόχου: 
«Ανάδειξη της Μακεδονίας – Θράκης ως κόµβου ενέργειας και µεταφορών διεθνούς ακτινοβολίας» 

«Ενίσχυση του πολυκεντρικού αστικού συστήµατος της µε τις αναδυόµενες δικτυώσεις µεταξύ συγκεκριµένων αστικών κέντρων» 
«Αναβάθµιση του ρόλου της µητροπολιτικού κέντρου της Θεσσαλονίκης σε κέντρο υπηρεσιών και καινοτοµίας» 
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2.4. Συνοπτική τεκµηρίωση της συνάφειας – συµβολής της Στρατηγικής του ΕΠ µε εθνικές και 
ευρωπαϊκές προτεραιότητες 
 
 
2.4.1. Συνάφεια της Στρατηγικής µε το ΕΣΠΑ 2007-2013 
Η συνάφεια της αρχιτεκτονικής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μακεδονίας – Θράκης µε τις 
θεµατικές και χωρικές προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής του ΕΣΠΑ είναι εκτεταµένη. Η 
συµβολή του στην υλοποίηση των γενικών στόχων του ΕΣΠΑ αποτυπώνεται στην ακόλουθη ποιοτική 
Μήτρα Συνάφειας. 

Σύµφωνα µε αυτήν την προσέγγιση, προκύπτουν συνοπτικά τα εξής: 

• Στη θεµατική προτεραιότητα Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας (Γ.Σ. 1-3) 
συµβάλλουν κατά κύριο λόγο οι γενικοί στόχοι που σχετίζονται µε την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
του παραγωγικού συστήµατος της Μακεδονίας – Θράκης και την αξιοποίηση της θέσης της στο χώρο 
της Νοτιανατολικής Ευρώπης.  

• Στη θεµατική προτεραιότητα Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτοµία (Γ.Σ. 4-6) συµβάλλουν κατά 
κύριο λόγο επίσης οι γενικοί στόχοι που σχετίζονται µε την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του 
παραγωγικού συστήµατος της Μακεδονίας – Θράκης και την αξιοποίηση της θέσης της στο χώρο της 
Νοτιανατολικής Ευρώπης 

• Στη θεµατική προτεραιότητα Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή (Γ.Σ. 7-11) συµβάλλει κατά 
κύριο λόγο ο γενικός στόχος που σχετίζεται µε την ισόρροπη οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη στο 
πλαίσιο της αειφορίας. 

• Στη θεµατική προτεραιότητα Θεσµικό Περιβάλλον (Γ.Σ. 12) δεν υπάρχει άµεση σηµαντική 
συµβολή από το Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης καθώς το θέµα αντιµετωπίζεται από τα ΕΠ 
«Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης» και «Ψηφιακή Σύγκλιση».  

• Στη θεµατική προτεραιότητα Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των περιφερειών ως τόπου 
επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης (Γ.Σ. 13-17) συµβάλλει το σύνολο των γενικών στόχων του 
Ε.Π. 

 

Πίνακας 47: Μήτρα συνάφειας γενικών στόχων ΕΣΠΑ και Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μακεδονίας - Θράκης 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

ΕΠ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΣΠΑ 
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1 Η αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών ΞΑΕ • •  

2 Η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και η αύξηση της παραγωγικότητας • •  

3 Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας •  • 

4 Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο για 
την αναβάθµιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος. (•)   

5 
Η ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και η προώθηση της Καινοτοµίας σε όλους τους 
κλάδους ως βασικού παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονοµίας και 
µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης. 

• •  
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  
ΕΠ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΣΠΑ 
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6 
Η ψηφιακή σύγκλιση της χώρας µε την ενσωµάτωση και τη συστηµατική χρήση των 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τοµείς κοινωνικής και 
οικονοµικής δραστηριοποίησης. 

• •  

7 Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των εργαζόµενων και των επιχειρήσεων (•)   

8 ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση •  • 

9 Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωµάτωσης   • 

10 
Θεµελίωση ενός αποδοτικού και οικονοµικά βιώσιµου συστήµατος Υγείας που θα 
προσφέρει ποιοτικές και εξατοµικευµένες υπηρεσίες στους πολίτες και θα εστιάζει στη 
συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών πρόληψης και φροντίδας 

  • 

11 
Η ανάδειξη του οικονοµικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεµάτων 
ισότητας των φύλων, µε την άµεση σύνδεσή τους µε τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές 
προτεραιότητες (ανάπτυξη – απασχόληση – κοινωνική συνοχή). 

  • 

12 
Η βελτίωση της ποιότητας των δηµόσιων πολιτικών και η αποτελεσµατική εφαρµογή 
τους για την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και τη διευκόλυνση της 
επιχειρηµατικής δράσης 

(•)  (•) 

13 Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός των φυσικών υποδοµών και των συναφών 
υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών της χώρας • •  

14 Ο ασφαλής ενεργειακός εφοδιασµός της χώρας µε γνώµονα την αειφορία • (•)  

15 Η αειφόρος διαχείριση του περιβάλλοντος    • 

16 Η άσκηση αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής πολιτικής    • 

17 Ανάδειξη του Πολιτισµού ως ζωτικού παράγοντα της οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας   • 

•    : Εκτιµώµενη άµεση και σηµαντική συµβολή – συνέργια,  (•)   : Εκτιµώµενη έµµεση συµβολή 

 
 
2.4.2. Συνάφεια της Στρατηγικής µε τους στόχους του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων  
Το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων 2005-2008 καλύπτει τα αρχικά έτη εφαρµογής της 
προγραµµατικής περιόδου 2007-2013. Οι παρεµβάσεις του ΕΠ Μακεδονίας - Θράκης θα έχουν άµεση 
και σηµαντική συµβολή στην 2η και 3η προτεραιότητα του ΕΠΜ (αύξηση της παραγωγικότητας, 
βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος) και έµµεση συµβολή στην 3η προτεραιότητα (αύξηση 
της απασχόλησης). Όπως αναφέρθηκε και στο ΕΣΠΑ, η 1η προτεραιότητα του ΕΠΜ (αποκατάσταση 
της δηµοσιονοµικής ισορροπίας και εξασφάλιση της µακροχρόνιας βιωσιµότητας των δηµόσιων 
οικονοµικών) αποτελεί προϋπόθεση για την εξασφάλιση ενός αξιόλογου αναπτυξιακού 
αποτελέσµατος.  

Ειδικότερα: 

• Η στρατηγική του ΕΠΜ για το Επιχειρηµατικό Περιβάλλον (κεφ. 3 του ΕΠΜ) εξυπηρετείται κυρίως 
από τους γενικούς στόχους που σχετίζονται µε την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού 
συστήµατος της Μακεδονίας – Θράκης και την αξιοποίηση της θέσης της στο χώρο της Νοτιανατολικής 
Ευρώπης. 

• Η στοχοθεσία του ΕΠΜ για την Κοινωνία της Γνώσης (κεφ. 4 του ΕΠΜ) προωθείται κυρίως από το 
από τον γενικό στόχο που σχετίζεται µε την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού 
συστήµατος της Μακεδονίας – Θράκης και εµµέσως από τον γενικό στόχο που σχετίζεται µε την 
αξιοποίηση της θέσης της στο χώρο της Νοτιανατολικής Ευρώπης. 
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• Η στοχοθεσία του ΕΠΜ για το Περιβάλλον και Βιώσιµη Ανάπτυξη (κεφ. 4 του ΕΠΜ) εξυπηρετείται 
από τον γενικό στόχο που σχετίζεται µε την ισόρροπη οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη στο πλαίσιο 
της αειφορίας. 

• Η στοχοθεσία του ΕΠΜ για την Περιφερειακή και Κοινωνική συνοχή (κεφ. 7 ΕΠΜ) εξυπηρετείται 
κυρίως από τους γενικούς στόχους που σχετίζονται µε την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του 
παραγωγικού συστήµατος της Μακεδονίας – Θράκης και µε την ισόρροπη οικονοµική και κοινωνική 
ανάπτυξη στο πλαίσιο της αειφορίας. 

• Η προτεραιότητα του ΕΠΜ για την Επανίδρυση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (κεφ. 8 του ΕΠΜ) δεν 
προωθείται µε άµεσο τρόπο από το ΕΠ καθώς εξυπηρετείται κυρίως µέσω του ΕΠ Βελτίωση 
∆ιοικητικής Ικανότητας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

• Οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Απασχόλησης και οι αντίστοιχες του ΕΠΜ (κεφ. 9 του 
ΕΠΜ) προωθούνται µέσα από διακριτά τοµεακά ΕΠ του ΕΣΠΑ. 

Πίνακας 48: Σύνδεση των γενικών στόχων του ΕΠ Μακεδονίας – Θράκης µε τις προτεραιότητες του ΕΠΜ  

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
ΕΠ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΜ 2005-2008 
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Αποκατάσταση της δηµοσιονοµικής ισορροπίας και  εξασφάλιση της µακροχρόνιας 
βιωσιµότητας των δηµόσιων οικονοµικών. (•) (•)  

Αύξηση της παραγωγικότητας, µέσα από την αντιµετώπιση των διαρθρωτικών 
προβληµάτων στη λειτουργία των αγορών, τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και 
την προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης. 

• (•)  

Βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, ενίσχυση του ανταγωνισµού, άνοιγµα των 
αγορών, αύξηση της εξωστρέφειας και αξιοποίηση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας ως 
πόλου έλξης επενδυτικών δραστηριοτήτων µε προοπτικές επέκτασης στην ευρύτερη 
περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

• •  

Αύξηση της απασχόλησης,  µείωση της ανεργίας, καθώς και  αποτελεσµατικότερη 
λειτουργία των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης µε µια σειρά από στοχευµένες 
δράσεις που περιορίζουν παράλληλα τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισµού. 

(•)  • 

•    : Εκτιµώµενη άµεση και σηµαντική συµβολή – συνέργια,  (•)   : Εκτιµώµενη έµµεση συµβολή 

 
 
2.4.3. Συνάφεια της Στρατηγικής µε τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές για την Πολιτική Συνοχής  
Όπως αναφέρεται στο ΕΣΠΑ «οι Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές της ΕΕ για τη Συνοχή 2007-
2013 (ΚΣΚΓ) παρέχουν στα κράτη-µέλη και τις περιφέρειες ενδεικτικές κοινοτικές προτεραιότητες, 
υπογραµµίζουν την ανάγκη ενίσχυσης των συνεργιών µεταξύ της Πολιτικής συνοχής, των εθνικών και 
περιφερειακών προτεραιοτήτων και της στρατηγικής της Λισσαβόνας, και ενισχύουν την οικειοποίηση 
της πολιτικής συνοχής από τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους 
εµπλεκόµενους παράγοντες».   

Η στρατηγική του ΕΠ βρίσκεται σε πλήρη εναρµόνιση µε τις ΚΣΚΓ, όπως φαίνεται στον πίνακα που 
ακολουθεί, όπου ελέγχεται η συνάφειά τους µε βάση τους γενικούς στόχους του ΕΠ. 

 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 
 

 124

Πίνακας 49: Εξυπηρέτηση των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραµµών για τη Συνοχή 2007-2013 από το 
ΕΠ Μακεδονίας - Θράκης  

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
ΕΠ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΟΧΗ 2005-13 
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ: Να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και απασχόληση 

1.1.1 Επέκταση και βελτίωση των υποδοµών µεταφορών • •  

1.1.2 Ενίσχυση των συνεργειών ανάµεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και την 
ανάπτυξη   • 

1.1.3 Αντιµετώπιση του θέµατος της εντατικής χρησιµοποίησης παραδοσιακών πηγών 
ενέργειας   • 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ: Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτοµίας µε στόχο την ανάπτυξη 

1.2.1 Αύξηση και βελτίωση της στοχοθέτησης των επενδύσεων στην ΕΤΑ • •  

1.2.2 ∆ιευκόλυνση της καινοτοµίας και προώθηση της επιχειρηµατικότητας • •  

1.2.3. Προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας για όλους • •  

1.2.4. Βελτίωση της πρόσβασης στην χρηµατοδότηση (•) (•)  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ: Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας 
1.3.1 Προσέλκυση και διατήρηση περισσότερων ανθρώπων στην αγορά εργασίας και 
εκσυγχρονισµός των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας •  • 

1.3.2. Βελτίωση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων και αύξηση 
της ευελιξίας της αγοράς εργασίας •   

1.3.3. Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο µέσω της βελτίωσης της 
εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων •  • 

1.3.4. ∆ιοικητικές ικανότητες (•) (•)  

1.3.5. Προστασία της υγείας των εργαζοµένων   (•) 

 •   : Εκτιµώµενη άµεση και σηµαντική συµβολή – συνέργεια  
(•)  : Εκτιµώµενη έµµεση συµβολή 
 

 
 
2.4.4. Συνάφεια της Στρατηγικής µε τις Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την 
Απασχόληση 
Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα οι Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές (ΟΚΓ) εξυπηρετούνται 
σε µεγάλο βαθµό, είτε άµεσα είτε έµµεσα, από τους γενικούς στόχους του ΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, τόσο 
στο σκέλος των Μικροοικονοµικών όσο και στο σκέλος των κατευθύνσεων για την Απασχόληση.  

Όπως επισηµαίνεται και στο ΕΣΠΑ, οι ΟΚΓ για το µακροοικονοµικό περιβάλλον (ΟΚΓ 1-6) καθώς και 
οι ΟΚΓ 12, 13, 22 εξυπηρετούνται κυρίως µέσω του ΕΠΜ και ουσιαστικά αποτελούν προϋπόθεση για 
την εξασφάλιση ενός πραγµατικού αναπτυξιακού αποτελέσµατος. 
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Πίνακας 50: Σύνδεση του ΕΠ Μακεδονίας – Θράκης µε τις Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την 
Ανάπτυξη και την Απασχόληση 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
ΕΠ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
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ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 
(7) Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις στον τοµέα της Έρευνας & Ανάπτυξης, ιδίως 
στον ιδιωτικό τοµέα, µε σκοπό τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου της Γνώσης   • •  

(8) Να διευκολυνθεί η καινοτοµία  • •  

(9) Να διευκολυνθεί η διάδοση και η πραγµατική χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και  να οικοδοµηθεί µια Κοινωνία της Πληροφορίας χωρίς αποκλεισµούς  • •  

(10) Να ενισχυθούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα της Ευρωπαϊκής βιοµηχανικής βάσης    (•) (•)  

(11) Να ενθαρρυνθεί η βιώσιµη χρήση των πόρων και να ενισχυθούν οι  συνέργειες µεταξύ της 
προστασίας του περιβάλλοντος και ανάπτυξης       •  • 

(12) Να επεκταθεί σε έκταση και σε βάθος η Εσωτερική Αγορά   (•)  

(13)  Να εξασφαλισθούν ανοιχτές και ανταγωνιστικές αγορές εντός και εκτός της Ευρώπης και 
να προσκοµισθούν οφέλη από την παγκοσµιοποίηση      •  

(14)  Να δηµιουργηθεί ελκυστικότερο επιχειρηµατικό περιβάλλον και να ενθαρρυνθεί η ιδιωτική 
πρωτοβουλία µέσω της βελτίωσης των κανονιστικών ρυθµίσεων     (•) (•)  

(15) Να προωθηθεί µία περισσότερο επιχειρηµατική νοοτροπία και να δηµιουργηθεί 
περιβάλλον που να στηρίζει τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) • •  

(16) Να επεκταθούν και να βελτιωθούν οι ευρωπαϊκές υποδοµές και να ολοκληρωθούν τα 
συµφωνηθέντα διασυνοριακά έργα προτεραιότητας    • •  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

(17) Να εφαρµοσθούν πολιτικές απασχόλησης που θα στοχεύουν στην πλήρη απασχόληση, 
στη βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας στην εργασία και στην ενίσχυση της 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής   

(•)  (•) 

(18) Να προωθηθεί προσέγγιση της εργασίας βασιζόµενη στον κύκλο ζωής    

(19) Να δηµιουργηθούν αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισµούς, να ενισχυθεί η ελκυστικότητα 
της εργασίας και να καταστεί αποδοτική για όσους αναζητούν εργασία, συµπεριλαµβανοµένων 
µειονεκτούντων ατόµων και των αέργων     

•  • 

(20)  Να βελτιωθεί η κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας    •  (•) 

(21) Να προωθηθεί η ευελιξία σε συνδυασµό µε την εργασιακή ασφάλεια και να µειωθεί ο 
κατακερµατισµός της αγοράς εργασίας, λαµβανοµένου δεόντως υπόψη του ρόλου των 
κοινωνικών εταίρων   

(•)   

(22) Να εξασφαλισθεί ευνοϊκή  προς την απασχόληση εξέλιξη των µισθών και άλλων στοιχείων 
κόστους που συνδέονται µε την εργασία       

(23) Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο   •  (•) 

(24) Να προσαρµοσθούν τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης  στις νέες απαιτήσεις ως 
προς τις δεξιότητες      

 •   : Εκτιµώµενη άµεση και σηµαντική συµβολή – συνέργεια  
(•)  : Εκτιµώµενη έµµεση συµβολή 
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2.4.5. Συνάφεια Περιφερειακής διάστασης ΕΣΠΑ / ΕΠ Μακεδονίας Θράκης για θέµατα αγοράς εργασίας  
Για τη χωρική ενότητα που καλύπτει το παρόν ΕΠ, ήδη το ΕΣΠΑ (κεφ. 4.3.3) έχει οριοθετήσει τις 
βασικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού τόσο στο επίπεδο κοινών για όλες 
τις περιφέρειες της χώρας στρατηγικών επιλογών (Γενικοί στόχοι 7,8,9 του ΕΣΠΑ) όσο και µε 
εξειδικευµένες κατευθύνσεις ανά  χωρική ενότητα / περιφέρεια, ως εξής: 

Χωρική ενότητα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και ∆υτικής 
Μακεδονίας 

Οι τρεις περιφέρειες απαρτίζουν την χωρική ενότητα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής 
και ∆υτικής Μακεδονίας. 

Προφανώς η στρατηγική αποτελείται από ένα κοινό στοιχείο και µια σειρά διαφοροποιηµένων 
παρεµβάσεων κυρίως ως προς την έντασή τους. Άλλωστε η διαφοροποίηση της κατάταξης των τριών 
Περιφερειών συνδέονται µε την ιδιαιτερότητα της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας η οποία αποτελεί 
την πλέον προβληµατική περιφερειακή αγορά εργασίας της χώρας παρά τις σχετικά υψηλές 
αναπτυξιακές της επιδόσεις. 

Σε ότι αφορά τα προβλήµατα κοινωνικής ενσωµάτωσης δεν υπάρχει αµφιβολία ότι σε πρώτη θέση 
βρίσκονται οι ανάγκες παρέµβασης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.  Το 
πρόβληµα καθίσταται ιδιαίτερα έντονο αν συνδυαστούν τα προβλήµατα φτώχειας, απασχόλησης και 
αγοράς εργασίας και κοινωνικής ενσωµάτωσης. Στην περίπτωση αυτή η Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης είναι η πλέον προβληµατική. 

Ειδικότερα: 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

Με κριτήριο το σύνολο των δεδοµένων της αγοράς εργασίας και της ανεργίας η Περιφέρεια 
κατατάσσεται στην ενδιάµεση κατηγορία στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας. Σε ότι αφορά την 
ανεργία η Περιφέρεια κατατάσσεται στην κατηγορία που παρουσιάζει τα πλέον έντονα προβλήµατα, 
ενώ µε τα κριτήρια της απασχόλησης κατατάσσεται στην κατηγορία των περιφερειών µε σχετικά 
περιορισµένα προβλήµατα. Τέλος µε κριτήριο την έκθεση στη διακινδύνευση φτώχειας η Περιφέρεια 
αποτελεί µετά την Ήπειρο την πλέον απειλούµενη Περιφέρεια της χώρας. Η κατάσταση αυτή 
συνδέεται µε τον ακριτικό της και συνοριακό της χαρακτήρα, κάτι που από µειονέκτηµα µπορεί να 
µεταβληθεί σε πλεονέκτηµα λόγω της διεύρυνσης της Ε.Ε., µε την σηµαντική σηµασία του πρωτογενή 
τοµέα τόσο στη διαµόρφωση του ΑΕΠ όσο και στην απασχόληση, µε την αποβιοµηχάνιση των 
τελευταίων ετών καθώς και µε την βραδύτητα προσαρµογής του παραγωγικού προτύπου και του 
προτύπου απασχόλησης της Περιφέρειας στις απαιτήσεις της αγοράς. 

Η πολιτική αύξησης των νέων και αναπλήρωσης των απωλεσθέντων θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα στο 
πρωτογενή τοµέα, πρέπει να στηρίζεται στην ενδυνάµωση των τάσεων προσαρµογής του 
προτύπου απασχόλησης σε µια σύγχρονη οικονοµία µέσα από την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και κλάδων που πλήττονται (επιπτώσεις αποβιοµηχάνισης), τη 
προσέλκυση βιώσιµων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια και κινητοποίηση της ενδογενούς 
επιχειρηµατικότητας.  

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Η συγκεκριµένη Περιφέρεια αποτελεί το γεωγραφικό κέντρο της Βόρειας Ελλάδος, είναι και αυτή µια 
συνοριακή Περιφέρεια και εµφανίζει αντίστοιχα προβλήµατα αναδιάρθρωσης της παραγωγικής βάσης 
όπως και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αν και µικρότερης έντασης λόγω της 
αυξηµένης αστικότητας της. Παρά το γεγονός ότι στη συγκεκριµένη Περιφέρεια βρίσκονται σηµαντικά 
αστικά κέντρα, η απασχόληση στον πρωτογενή τοµέα εξακολουθεί να είναι υψηλή. Η Περιφέρεια 
παρουσιάζει σηµαντικά προβλήµατα στην ανεργία και στην απασχόληση προφανώς εξ αιτίας της 
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µετεγκατάστασης βιοµηχανιών εκτός των συνόρων και της αδυναµίας προσέλκυσης επενδύσεων. 
Αντίθετα ο κίνδυνος έκθεσης σε φτώχεια, εµφανίζεται σχετικά περιορισµένος εξ αιτίας, προφανώς, των 
µεγάλων αστικών συγκεντρώσεων. 

Οι σχετικές µε την αγορά εργασίας δράσεις θα πρέπει να εστιάσουν στην ενδυνάµωση των 
δραστηριοτήτων που συνδέονται µε την πρωτογενή παραγωγή των δυτικών περιοχών της 
Περιφέρειας, µε τον εκσυγχρονισµό του παραγωγικού προτύπου και άλλων περιοχών της 
Περιφέρειας και µε τη στήριξη παραδοσιακών ευγενών προϊόντων. Οι παρεµβάσεις στη µεταποίηση, 
εξαιτίας του σηµαντικού αστικού κέντρου της Θεσσαλονίκης, πρέπει να αντιµετωπίζουν τα 
προβλήµατα της αποβιοµηχάνισης στηρίζοντας ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητα των κλάδων της 
µεταποίησης. Ο τοµέας των υπηρεσιών και του τουρισµού µπορεί να αποτελέσει πρόσθετο δυναµικό 
παράγοντα ανάπτυξης σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη των υπηρεσιών της πόλης καθώς και των 
δραστηριοτήτων που συνδέονται µε την θάλασσα (δεύτερη κατοικία, διαφοροποιηµένη τουριστική 
δραστηριότητα). 

Επιπλέον, η διοίκηση των αστικών κέντρων της Περιφέρειας στο ηµερήσιο σύστηµα της Θεσσαλονίκης 
µέσα από την ανάπτυξη συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων και προσαρµογών µπορεί να συµβάλει 
στην αντιµετώπιση των προβληµάτων της αγοράς εργασίας. 

Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας 

Η ∆υτική Μακεδονία αποτελεί εφόσον συντµηθούν οι δείκτες της ανεργίας και της απασχόλησης, την 
Περιφέρεια µε τα πλέον έντονα προβλήµατα στην αγορά εργασίας  σε επίπεδο χώρας. Συγκεκριµένα η 
Περιφέρεια παρουσιάζει τα µεγαλύτερα προβλήµατα  ανεργίας, και σε ότι αφορά την απασχόληση 
υπολείπεται σε έκταση προβληµάτων µόνο της Περιφέρειες του Β. Αιγαίου. ∆εν ισχύει ωστόσο το ίδιο 
στον τοµέα της φτώχειας καθώς η ∆υτική Μακεδονία κατατάσσεται στην τέταρτη θέση στο σύνολο των 
δεκατριών Περιφερειών της χώρας µε βάση το συγκεκριµένο κριτήριο. 

Οι λόγοι αυτού του φαινοµένου συνδέονται µε τις δυσκολίες µετασχηµατισµού του παραγωγικού 
προτύπου της Περιφέρειας από παραδοσιακό σε σύγχρονο, µε την συρρίκνωση του πρωτογενή, 
ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές, την αποβιοµηχανοποίηση λόγω µείωσης της ανταγωνιστικότητας 
παραδοσιακών δραστηριοτήτων (π.χ.: γουνοποιία) και µε την καθοριστική σηµασία του κλάδου 
παραγωγής ενέργειας στην Περιφέρεια, παράγοντες οι οποίοι συντείνουν στη µείωση του αριθµού των 
απασχολουµένων και στην αύξηση των ανέργων. Επισηµαίνεται δε ότι ο κλάδος της παραγωγής 
ενέργειας προφανώς αµβλύνει και την ένταση των κινδύνων έκθεσης σε φτώχεια. 

Προτεραιότητα αποκτά η διαφοροποίηση της εξάρτησης από την παραγωγή ενέργειας και η σύνδεση 
του παραγωγικού προτύπου µε δραστηριότητες που συνδέονται µε την ενέργεια και τη χρήση 
τους, η αντιµετώπιση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι παραδοσιακοί κλάδοι της περιοχής, ο 
εκσυγχρονισµός του πρωτογενή τοµέα µε την παραγωγή ευγενών προϊόντων και η ανάπτυξη των 
υπηρεσιών (εκπαίδευση, ορεινός ,πολιτιστικός τουρισµός κ.τ.λ). Καθοριστικό ρόλο προς την 
συγκεκριµένη κατεύθυνση µπορούν να αναλάβουν τα αστικά κέντρα της Περιφέρειας. Η αναδυόµενη 
δικτύωση Κοζάνης- Πτολεµαίδας και Γρεβενών περί την Εγνατία, αλλά και οι συνδέσεις Κοζάνης- 
Πτολεµαίδας προς βορρά, δηλ. Φλώρινα και ΠΓ∆Μ και µε την Αλβανία.» 

Με βάση το πλαίσιο αυτό, οι προκλήσεις και αναπτυξιακές ανάγκες που εντοπίσθηκαν 
αναφορικά µε την αγορά εργασίας και την κοινωνική συνοχή στην Ενότητα 1 του ΕΠ θα 
αντιµετωπισθούν για τη χωρική ενότητα των περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 
Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας κυρίως στο πλαίσιο των παρεµβάσεων του ΕΠ Ανάπτυξη 
του Ανθρώπινου ∆υναµικού µε συγχρηµατοδότηση από το ΕΚΤ. 
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2.4.6. Συνάφεια της Στρατηγικής µε θέµατα περιβάλλοντος 

Ο τοµέας του περιβάλλοντος συνολικά για τη χωρική ενότητα Μακεδονίας - Θράκης θα ενισχυθεί από 
κοινού από το τοµεακό ΕΠ «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) και το παρόν ΕΠ. 

Όσον αφορά τους τέσσερις (4) κύριους θεµατικούς τοµείς της πολιτικής για το περιβάλλον (διαχείριση 
στερεών αποβλήτων, διαχείριση υγρών αποβλήτων, διαχείριση και προστασία υδατικών πόρων, 
διαχείριση και προστασία φυσικού περιβάλλοντος – βιοποικιλότητα) σηµειώνονται τα εξής: 

Η στρατηγική για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων εντάσσεται στο πλαίσιο της ολοκληρωµένης 
διαχείρισής τους. Στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τη διαχείρισή τους, που παρουσιάζεται στο 
ΕΠΠΕΡΑΑ, στόχος είναι στον ορίζοντα της 4ης προγραµµατικής περιόδου, η σηµαντική µείωση της 
εξάρτησης της χώρας από τη µονοµερή επιλογή της τελικής διάθεσης σύµµεικτων στερεών 
αποβλήτων σε ΧΥΤΑ και η επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για την εκτροπή βιοαποδοµήσιµου 
κλάσµατος στερεών αποβλήτων από την υγειονοµική ταφή. Οι ΧΥΤΑ, που είναι σε κάθε περίπτωση 
απαραίτητοι να δηµιουργηθούν, όπως προβλέπεται και από τους ΠΕΣ∆Α, σε κατάλληλο βάθος 
χρόνου θα µετεξελιχθούν σε ΧΥΤΥ µε παράλληλη σηµαντική επιµήκυνση του χρόνου ζωής τους. 

Επίσης, στο πλαίσιο του ΠΕΣ∆Α θα ληφθούν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να εκτραπούν τα 
βιοαποδοµήσιµα από τους ΧΥΤΑ και να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν καθοριστεί για τα έτη 2010-
2013. 

Στον τοµέα της διαχείρισης υγρών αποβλήτων σηµειώνεται ότι οι ανάγκες σε έργα αποχέτευσης, 
επεξεργασίας & διάθεσης λυµάτων σε οικισµούς Β΄ ή Γ΄ Προτεραιότητας (Οδηγία 91/271 για αστικά 
λύµατα) των Περιφερειών θα καλυφθούν στο σύνολό τους από το τοµεακό ΕΠ του ΥΠΕΧΩ∆Ε 
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», συµπεριλαµβανοµένων και των έργων – γέφυρα της 
τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου. Επίσης προβλέπεται από το ΕΠ Μακεδονία – Θράκη η 
συµπληρωµατική χρηµατοδότηση για την αναβάθµιση και κατασκευή βιολογικών καθαρισµών σε 
µικρότερους οικισµούς (∆΄ Προτεραιότητας)  κατά προτεραιότητα σε παραλιακούς τουριστικούς 
προορισµούς, οικισµούς πλησίον προστατευόµενων περιοχών κλπ. 

Στον τοµέα της διαχείρισης και προστασίας υδατικών πόρων, στις Περιφέρειες µεταβατικής 
στήριξης (Κεντρική και ∆υτική Μακεδονία), θα εφαρµοστεί το Masterplan για την Εφαρµογή της 
Οδηγίας 2000/60 στη Μακεδονία - Θράκη καλύπτοντας το σύνολο των απαιτούµενων δράσεων 
(εκπόνηση των απαραίτητων µελετών σε τοπικό επίπεδο, χρηµατοδότηση υποδοµής και λειτουργίας 
περιφερειακών υπηρεσιών υδάτων κλπ) µε τη σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας για τη διαχείριση των 
υδάτων εθνικής αρχής (ΚΥΥ του ΥΠΕΧΩ∆Ε). 

Στον τοµέα της διαχείρισης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, η στρατηγική είναι σε 
αρµονία µε το πλαίσιο πολιτικής που έχει τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τοµέα του φυσικού 
περιβάλλοντος.  

Για τις περιφέρειες µεταβατικής στήριξης (Κεντρική και ∆υτική Μακεδονία) θα εφαρµοστεί το Εθνικό 
Σχέδιο ∆ράσης για την προστασία και τη διαχείριση της Φύσης και της Βιοποικιλότητας 2007-2013, το 
οποίο περιγράφεται στο ΕΠΠΕΡΑΑ σε ότι αφορά την περιοχή δικαιοδοσίας του παρόντος ΕΠ, 
καλύπτοντας τις απαιτούµενες παρεµβάσεις στις θεσµοθετηµένες και υπό θεσµοθέτηση 
προστατευόµενες περιοχές της Περιφέρειας.  

Όσον αφορά την περιφέρεια του στόχου «Σύγκλιση» (Ανατολική Μακεδονία – Θράκη), µε βάση την 
εξειδίκευση του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την προστασία και τη διαχείριση της Φύσης και της 
Βιοποικιλότητας 2007-2013, που θα περιλαµβάνεται στη νεότερη έκδοση του ΕΠΠΕΡΑΑ, θα 
περιλαµβάνονται στους αντίστοιχους άξονες του ΕΠ, δράσεις που αφορούν σε: 

α) έργα ενηµέρωσης – ευαισθητοποίησης σε τοπικό επίπεδο. 
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β) παρεµβάσεις σε προστατευόµενες περιοχές (Natura 2000 ή εθνικώς προστατευόµενες περιοχές) οι 
οποίες δεν υπόκεινται σε διαχείριση από Φορέα ∆ιαχείρισης ή άλλο οργανωτικό σχήµα διαχείρισης, 
ή περιοχές ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος που δεν υπόκεινται στις προηγούµενες 
κατηγορίες αλλά εµπίπτουν στην περιοχή δικαιοδοσίας τους.  

Για την υλοποίηση των παρεµβάσεων αυτών θα πρέπει να προηγηθεί συνεννόηση και να ληφθεί η 
σύµφωνη γνώµης της αρµόδιας Υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

Όσον αφορά στην Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές  το προβλεπόµενο 
έργο «Μετρό Θεσσαλονίκης» στο ΕΠ Μακεδονίας - Θράκης (Άξονας Προτεραιότητας 7) βρίσκεται σε 
πλήρη συνέργεια µε την αντίστοιχη ενδεικτική δράση «Μετρό Θεσσαλονίκης – επέκταση στην 
Καλαµαριά» στο ΕΠΠΕΡΑΑ (Άξονας Προτεραιότητας 1 – Οµάδα Α: Χρηµατοδότηση από Ταµείο 
Συνοχής), µε την επιφύλαξη που διατυπώνεται στο οικείο Πρόγραµµα του ΥΠΕΧΩ∆Ε για την επάρκεια 
των οικονοµικών πόρων.  

 

2.4.7. Συνάφεια της Στρατηγικής µε το Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας» 

Στους πίνακες που ακολουθούν περιγράφονται οι στόχοι και οι δράσεις που περιλαµβάνονται στους 
Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 & 3 του ΕΠ που σχετίζονται µε τις υπηρεσίες και υποδοµές 
προσπελασιµότητας και τονίζεται η συνεργειά τους µε το Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας». 

 

Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 

Πίνακας 51: Περιγραφή κορµών παρέµβασης και δράσεων – Συνέργειες µε το ΕΠ-ΕΠ 
ΚΟΡΜΟΙ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  ∆ΡΑΣΕΙΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ  

Ολοκλήρωση / συµπλήρωση των 
υποδοµών µεταφορών µε 
προτεραιότητα στην προσαρµογή 
του σχεδιασµού των τµηµάτων 
σύνδεσης της Εγνατίας µε 
χώρους οικονοµικών 
δραστηριοτήτων. 

Η δράση στοχεύει στοχεύει στην άνοδο του επιπέδου των φυσικών 
υποδοµών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και των 
συναφών υπηρεσιών, έτσι ώστε να βελτιωθεί ουσιαστικά το επίπεδο 
προσπελασιµότητας εντός της Περιφέρειας, αλλά και προς αυτή, σε 
συνέργεια µε τις αντίστοιχες δράσεις του Τοµεακού Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας». 

Βελτίωση /συµπλήρωση εθνικού 
οδικού δικτύου. 

Η δράση στοχεύει στην ολοκλήρωση της προσπάθειας βελτίωσης της 
προσβασιµότητας σε όλη την έκταση της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης, µέσω του εθνικού οδικού δικτύου, σε συνέργεια 
µε τις αντίστοιχες δράσεις του Τοµεακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας». 

Βελτίωση/συµπλήρωση 
επαρχιακού οδικού δικτύου - 
ενίσχυση της προσπελασιµότητας 
σε ορεινές και αποµακρυσµένες 
περιοχές. 

Η δράση στοχεύει στην βελτίωσης της προσβασιµότητας στις 
αποµακρυσµένες περιοχές της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – 
Θράκης, µέσω του επαρχιακού οδικού δικτύου. 

Βελτίωση/συµπλήρωση 
σιδηροδροµικού δικτύου και 
σύνδεση του µε ΒΙΠΕ και λιµάνια. 
  

Στόχος της δράσης είναι η υποστήριξη έργων αναβάθµισης, βελτίωσης 
επαρχιακού οδικού δικτύου της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και 
των συνδέσεών του µε χώρους οικονοµικών δραστηριοτήτων,  σε 
συνέργεια µε τις αντίστοιχες δράσεις του Τοµεακού Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας». 

Μεταφορικές 
Υποδοµές  
 

Ανάπτυξη λιµενικών υποδοµών 
Αλεξανδρούπολης και Καβάλας 
και σύνδεσή τους µε τα 
δίκτυα µεταφορών. 
 

Η δράση περιλαµβάνει στην ανάπτυξη των λιµενικών υποδοµών 
Αλεξανδρούπολης και Καβάλας και σύνδεσή τους µε τα 
δίκτυα µεταφορών, σε συνέργεια µε τις αντίστοιχες δράσεις του 
Τοµεακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ενίσχυση της 
Προσπελασιµότητας».  

Υπηρεσίες 
προσπελασιµότητας 
και γενικού 
οικονοµικού 
ενδιαφέροντος 

Αναβάθµιση και ο εκσυγχρονισµός 
των µεθοριακών σταθµών.  

Η δράση στοχεύει στην λειτουργική εξασφάλιση της προοπτικής 
διάνοιξης των βορειοανατολικών χερσαίων συνόρων της χώρας προς τα 
Βαλκάνια, στο πλαίσιο της διεύρυνσης της ΕΕ στα ανατολικά,  σε 
συνέργεια µε αντίστοιχες δράσεις του Τοµεακού Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας». 
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Κεντρική Μακεδονία 

Πίνακας 52: Περιγραφή κορµών παρέµβασης και δράσεων – Συνέργειες µε το ΕΠ-ΕΠ 
ΚΟΡΜΟΙ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ 

Ολοκλήρωση των διευρωπαϊκών 
δικτύων της Περιφέρειας (ΠΑΘΕ 
και η Εγνατία Οδός) ως 
συνδέσεις µε τις πύλες της χώρας.  

Η δράση στοχεύει στη βελτίωση του ΠΑΘΕ και της Εγνατίας Οδού και 
των καθέτων αξόνων της σε συνέργεια µε τις αντίστοιχες δράσεις του 
Τοµεακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ενίσχυση της 
Προσπελασιµότητας», καθώς και στη σύνδεση και αντιµετώπιση των 
ασυνεχειών των συνδέσεων της Περιφέρειας µε τα διευρωπαϊκά οδικά 
δίκτυα µεταφορών.  

Βελτίωση υποδοµών του 
διανοµαρχιακού και του 
επαρχιακού οδικού δικτύου. 

Η δράση στοχεύει σε έργα ολοκλήρωσης, αναβάθµισης και βελτίωσης 
των διανοµαρχιακές διασυνδέσεων και των συνδέσεων των αστικών 
κέντρων της Κεντρικής Μακεδονίας, συµπληρωµατικά µε τις συνδέσεις 
τους µε το εθνικό και περιφερειακό οδικό δίκτυο.  

Ολοκλήρωση του «κορµού» του 
σιδηροδροµικού άξονα ΠΑΘΕ-Π 
στα όρια της Περιφέρειας, 
και βελτίωση των λοιπών γραµµών 
του περιφερειακού 
σιδηροδροµικού δικτύου. 

Στόχος της δράσης είναι η υποστήριξη έργων αναβάθµισης, βελτίωσης 
του σιδηροδροµικού δικτύου της Κεντρικής Μακεδονίας ,  σε συνέργεια 
µε τις αντίστοιχες δράσεις του Τοµεακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας». 

∆ράσεις ενίσχυσης του λιµενικού 
δικτύου της Περιφέρειας. 

Η δράση στοχεύει στην ανάπτυξη ενδοπεριφερειακών θαλάσσιων 
µεταφορών, σε συνέργεια µε τις αντίστοιχες δράσεις του Τοµεακού 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας». 

Βελτίωση της ασφάλειας των 
µεταφορών, µε σειρά συνεκτικών 
τεχνικών και λειτουργικών 
παρεµβάσεων. 

Η δράση περιλαµβάνει έργα και ενέργειες για τη βελτίωση της οδικής 
ασφάλειας, των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων και των υπηρεσιών σε 
χώρους αστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος, σε συνέργεια µε τις 
αντίστοιχες δράσεις του Τοµεακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας» 

Μεταφορικές 
Υποδοµές  
 

Ανάπτυξη συνδυασµένων 
µεταφορών και ενίσχυση της 
διατροπικότητας του συστήµατος 
µεταφορών. 

Η δράση στοχεύει στην ανάπτυξη τοπικών εµπορευµατικών κέντρων και 
παροχή υπηρεσιών logistics, σε συνέργεια µε τις αντίστοιχες δράσεις του 
Τοµεακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ενίσχυση της 
Προσπελασιµότητας».  

Υπηρεσίες 
προσπελασιµότητας 
και γενικού 
οικονοµικού 
ενδιαφέροντος 

Εισαγωγή της πολυτροπικότητας 
των συνδέσεων των Μέσων 
Μεταφοράς στις εµπορευµατικές 
δραστηριότητες.  

Η δράση στοχεύει στην λειτουργική ολοκλήρωση αντίστοιχων δράσεων 
του Τοµεακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ενίσχυση της 
Προσπελασιµότητας». 

 

 

∆υτική Μακεδονία 

Πίνακας 53: Περιγραφή κορµών παρέµβασης και δράσεων – Συνέργειες µε το ΕΠ-ΕΠ 
ΚΟΡΜΟΙ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  ∆ΡΑΣΕΙΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ  

Οδικές µεταφορές – Οδικό δίκτυο, 
ολοκλήρωση των µεγάλων οδικών 
αξόνων και κατασκευή 
στοχευµένων οδικών 
παρεµβάσεων για τη βελτίωση της 
προσπελασιµότητας. 

Η δράση στοχεύει στην κατασκευή νέων και ολοκλήρωση των µεγάλων 
έργων διασύνδεσης της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας µε την 
υπόλοιπη χώρα και το εξωτερικό, σε συνέργεια µε τις αντίστοιχες 
δράσεις του Τοµεακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ενίσχυση της 
Προσπελασιµότητας». 

Παρεµβάσεις βελτίωσης του 
ενδοπεριφερειακού οδικού 
δικτύου. 

Η δράση στοχεύει στην ολοκλήρωση της προσπάθειας βελτίωσης της 
προσβασιµότητας σε όλη την έκταση της Περιφέρειας ∆υτικής 
Μακεδονίας, µέσω του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου. 

Βελτίωση του δικτύου των αστικών 
µεταφορών. 

Η δράση στοχεύει στη βελτίωση αστικών αρτηριών και οδικών αξόνων σε 
επιλεγµένα αστικά κέντρα, για αποσυµφόρηση της κυκλοφορίας και 
βελτίωση της οδικής ασφάλειας. 

Μεταφορικές 
Υποδοµές  
 

Ενίσχυση υποδοµών 
διαµετακοµιστικού εµπορίου και 
εφοδιαστικής αλυσίδας  

Η δράση στοχεύει στην ανάπτυξη τοπικών εµπορευµατικών κέντρων και 
παροχή υπηρεσιών logistics, σε συνέργεια µε τις αντίστοιχες δράσεις του 
Τοµεακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ενίσχυση της 
Προσπελασιµότητας».  

Υπηρεσίες 
προσπελασιµότητας 
και γενικού 
οικονοµικού 
ενδιαφέροντος 

Πολύτροπες 
µεταφορές - Εισαγωγή της 
πολυτροπικότητας των συνδέσεων 
των Μέσων Μεταφοράς στις 
εµπορευµατικές δραστηριότητες.  

Η δράση στοχεύει στην λειτουργική ολοκλήρωση αντίστοιχων δράσεων 
του Τοµεακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ενίσχυση της 
Προσπελασιµότητας». 
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2.4.7. Συνάφεια της Στρατηγικής µε το Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» 

Το Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης περιλαµβάνει δράσεις που βρίσκονται σε συνέργεια µε αυτές που 
προβλέπονται στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» και συγκεκριµένα: 

Α. Κτιριακές Υποδοµές 

• Προσχολική Αγωγή (νηπιαγωγεία), µε προτεραιότητα κάλυψης του συνόλου των αναγκών 

• Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση, µε προτεραιότητα κάλυψης εάν είναι δυνατόν του 
συνόλου των περιπτώσεων όπου λειτουργούν σχολικές µονάδες µε διπλά ωράρια 

• Κτιριακές παρεµβάσεις αναβάθµισης χώρων σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, κατά 
προτεραιότητα στους τοµείς των θετικών και τεχνολογικών επιστηµών, στην αρχική 
επαγγελµατική κατάρτιση και στη δια βίου εκπαίδευση, προκειµένου να αντιµετωπιστούν 
ανάγκες λειτουργίας εργαστηρίων, δοµών έρευνας και καινοτοµίας καθώς και συστηµάτων 
δικτύωσης και επικοινωνίας. 

Β. Υποδοµές σε εξοπλισµό 

• Προµήθεια νέου ή αναβάθµιση υπάρχοντος εργαστηριακού και τεχνολογικού εξοπλισµού, ιδίως 
σε ΤΠΕ, σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης, στην αρχική επαγγελµατική κατάρτιση και στη δια 
βίου µάθηση, µε προτεραιότητα κάλυψης στο σύνολο της λειτουργίας 

α) των ολοήµερων σχολείων 

β) των επαγγελµατικών λυκείων (ΕΠΑΛ) και επαγγελµατικών σχολών (ΕΠΑΣ) 

γ) της έρευνας και της καινοτοµίας 
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2.5. Χρηµατοδοτικό σχήµα ΕΠ Μακεδονίας - Θράκης ανά κατηγορία παρέµβασης 

 
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η ενδεικτική κατανοµή ανά κατηγορία παρέµβασης της 
προβλεπόµενης χρήσης των πόρων του ΕΠ Μακεδονίας – Θράκης. 

Πίνακας 54: Κοινοτική Συνδροµή ανά Κατηγορία Παρέµβασης Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013 (σε Ευρώ) 

  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Έρευνα και τεχνολογική Ανάπτυξη (R&TD),καινοτοµία και επιχειρηµατικότητα. 270.507.000 
1 ∆ραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε Κέντρα ερευνών. 9.800.000 

2 

Υποδοµή έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (συµπεριλαµβάνοντας υλικό εξοπλισµό, τεχνολογική 
εγκατάσταση και δίκτυα υπολογιστών υψηλής ταχύτητας που συνδέουν κέντρα ερευνών) και κέντρα 
αναγνωρισµένου κύρους σε εξειδικευµένη τεχνολογία. 12.825.000 

3 

Μεταφορά τεχνογνωσίας και βελτιώσεις στα δίκτυα συνεργασίας που συνδέουν µικρές και µεσαίες 
επιχειρήσεις µε πανεπιστήµια, εγκαταστάσεις ανωτέρας/ ανωτάτης εκπαίδευσης όλων των ειδών, 
περιφερειακές αρχές, ερευνητικά κέντρα και επιστηµονικούς και τεχνολογικούς πόλους (επιστηµονικά 
και τεχνολογικά πάρκα, πόλοι τεχνολογίας κ.λ.π. ) 43.975.000 

4 
Συνδροµή στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη ειδικά σε ΜΜΕ (συµπεριλαµβάνοντας πρόσβαση 
σε υπηρεσίες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στα ερευνητικά κέντρα) 21.770.000 

5 Προηγµένες υποστηρικτικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και οµάδες επιχειρήσεων 33.270.000 

6 

Ενίσχυση στις ΜΜΕ για την προώθηση σχεδίων βιώσιµης παραγωγής (εισαγωγή αποτελεσµατικών 
συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, υιοθέτηση και χρήση τεχνολογιών για την καταπολέµηση 
της ρύπανσης, ενσωµάτωση µη ρυπογόνων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις) 3.725.000 

7 

Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται άµεσα µε έρευνα και καινοτοµία (καινοτόµες 
τεχνολογίες, ίδρυση νέων επιχειρήσεων από πανεπιστήµια, υπάρχοντα κέντρα έρευνας και 
τεχνολογικής ανάπτυξης και επιχειρήσεις κ.λ.π.) 48.735.000 

8 Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις 21.127.000 
9 Άλλα µέτρα για την προώθηση έρευνας, καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας των ΜΜΕ 75.280.000 

Κοινωνία της πληροφορίας 275.300.000 
10 Υποδοµή τηλεπικοινωνιών (συµπεριλαµβανοµένων των ευρυζωνικών δικτύων) 37.040.000 

11 
Τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (πρόσβαση, ασφάλεια, δυνατότητα λειτουργικής 
εναλλαγής συστηµάτων, πρόληψη κινδύνου, έρευνα, καινοτοµία, ηλεκτρονικό περιεχόµενο κ.λ.π.) 12.580.000 

12 Τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (TEN-ICT) 10.540.000 

13 
Υπηρεσίες και εφαρµογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση ηλεκτρονική 
εκµάθηση, ηλεκτρονική ενσωµάτωση , κ.λ.π.) 131.040.000 

14 
Υπηρεσίες και εφαρµογές για ΜΜΕ (ηλεκτρονικό εµπόριο, εκπαίδευση και κατάρτιση, δικτύωση 
κ.λ.π.) 39.050.000 

15 
Άλλα µέτρα για την πρόσβαση των ΜΜΕ σε τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και στην 
αποτελεσµατική χρήση τους. 45.050.000 

Μεταφορές 625.870.000 
16 Σιδηρόδροµοι 18.300.000 
17 Σιδηρόδροµοι (TEN-T) 33.200.000 
18 Κινητός σιδηροδροµικός εξοπλισµός  
19 Κινητός σιδηροδροµικός εξοπλισµός (TEN-T)  
20 Αυτοκινητόδροµοι 200.000.000 
21 Αυτοκινητόδροµοι (TEN-T) 80.290.000 
22 Εθνικές οδοί 46.600.000 
23 Περιφερειακές/τοπικές οδοί 191.680.000 
24 Ποδηλατόδροµοι  
25 Αστικές µεταφορές 5.000.000 
26 Πολύτροπες µεταφορές. 10.000.000 
27 Πολύτροπες µεταφορές (TEN-T)  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

28 Έξυπνα Μεταφορικά συστήµατα.  
29 Aερολιµένες  
30 Λιµένες 40.800.000 
31 Επίγειες θαλάσσιες οδοί (περιφερειακές και τοπικές)  
32 Επίγειες θαλάσσιες οδοί (TEN-T)  

Ενέργεια 83.650.000 
33 Ηλεκτρισµός 4.070.000 
34 Ηλεκτρισµός (TEN-E)  
35 Φυσικό αέριο 22.410.000 
36 Φυσικό αέριο (TEN-E) 4.980.000 
37 Πετρελαϊκά προϊόντα  
38 Πετρελαϊκά προϊόντα (TEN-E)  
39 Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας: άνεµος 4.150.000 
40 Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας: ηλιακή 4.070.000 
41 Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας: βιοµάζα 4.900.000 
42 Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας: υδροηλεκτρική, γεωθερµική και άλλες 29.510.000 
43 Ενεργειακή αποδοτικότητα, αναγέννηση, διαχείριση ενέργειας 9.560.000 

Περιβαλλοντική προστασία και πρόληψη κινδύνων 550.269.000 
44 ∆ιαχείριση οικιακών και βιοµηχανικών αποβλήτων 78.669.000 
45 ∆ιαχείριση και διανοµή ύδατος (πόσιµο νερό) 82.160.000 
46 Επεξεργασία υδάτων (λύµατα) 38.800.000 
47 Ποιότητα αέρα 5.320.000 
48 Ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος ρύπανσης. 3.660.000 
49 Προσαρµογή στις κλιµατικές αλλαγές και µείωση των επιπτώσεων. 4.415.000 
50 Αποκατάσταση βιοµηχανικών χώρων και µολυσµένης γης. 13.485.000 

51 
Προώθηση βιοποικιλότητας και φυσικής προστασίας (συµπεριλαµβάνοντας τις περιοχές Natura 
2000) 20.600.000 

52 Προώθηση καθαρών αστικών µεταφορών 268.090.000 

53 
Πρόληψη κινδύνων (συµπεριλαµβάνοντας την επεξεργασία και εφαρµογή σχεδίων και µέτρων για 
την πρόληψη και διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων) 16.450.000 

54 Άλλα µέτρα για την διατήρηση της κατάστασης περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων. 18.620.000 

Τουρισµός 39.440.000 
55 Προώθηση Τόπων Φυσικού Κάλλους 6.330.000 
56 Προστασία και ανάπτυξη φυσικής κληρονοµιάς. 17.060.000 
57 Συνδροµή στην βελτίωση τουριστικών υπηρεσιών 16.050.000 

Πολιτισµός 194.275.000 
58 Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς. 125.535.000 
59 Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδοµών 56.840.000 
60 Συνδροµή στην βελτίωση πολιτιστικών υπηρεσιών. 11.900.000 

Αστική και αγροτική αναγέννηση 133.810.000 
61 Ολοκληρωµένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση. 133.810.000 

Προωθώντας την προσαρµοστικότητα εργαζοµένων,επιχειρήσεων και επιχειρηµατιών.  

62 

Ανάπτυξη στρατηγικών και συστηµάτων δια βίου εκµάθησης στις επιχειρήσεις, εκπαίδευση και 
παροχή υπηρεσιών στους απασχολούµενους και τους προϊσταµένους, για την επιτάχυνση της 
προσαρµοστικότητας τους στις αλλαγές. Προώθηση επιχειρηµατικότητας και καινοτοµίας.  

63 
Σχεδιασµός και προώθηση καινοτόµων και περισσότερο παραγωγικών τρόπων οργάνωσης της 
εργασίας.  

64 

Ανάπτυξη ειδικών υπηρεσιών για την απασχόληση, την εκπαίδευση και την παροχή υποστήριξης, σε 
συνάφεια µε την αναδιάρθρωση παραγωγικών τοµέων και επιχειρήσεων και την ανάπτυξη 
συστηµάτων αντιµετώπισης των οικονοµικών αλλαγών και των µελλοντικών απαιτήσεων σχετικά µε 
θέσεις εργασίας και δεξιότητες.  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Βελτιώνοντας την πρόσβαση στην απασχόληση και την διατήρηση των θέσεων εργασίας. 33.275.000 
65 Εκσυγχρονισµός και ενδυνάµωση των θεσµών της αγοράς εργασίας  
66 Εφαρµογή ενεργητικών και προληπτικών µέτρων στην αγορά εργασίας.  
67 Μέτρα ενθάρρυνσης της ενεργού γήρανσης και παράτασης εργασιακής ζωής.  
68 Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης και της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων.  

69 

Μέτρα για την βελτίωση της προσβασιµότητας στην εργασία και την ενδυνάµωση της βιώσιµης 
εργασιακής συµµετοχής και εξέλιξης της γυναίκας, ώστε να µειωθούν οι διακρίσεις φύλου στην 
αγορά εργασίας, και να εναρµονισθεί η εργασιακή µε την ιδιωτική ζωή, όπως οι διευκολύνσεις 
παροχής υπηρεσιών φροντίδας παιδιών και φροντίδας εξαρτηµένων προσώπων. 33.275.000 

70 
Ειδικές δράσεις για την αύξηση του µεριδίου συµµετοχής των µεταναστών στην απασχόληση και 
διαµέσου αυτών, την ενίσχυση της κοινωνικής ενσωµάτωσής τους  

Βελτιώνοντας την κοινωνική ενσωµάτωση των µειονεκτούντων προσώπων.  

71 

Παρεµβάσεις για την ενσωµάτωση και την είσοδο στην απασχόληση των µειονεκτούντων ατόµων, 
ώστε να αντιµετωπιστούν οι διακρίσεις που αντιµετωπίζουν στην εργασιακή συµµετοχή και εξέλιξη 
και να προωθηθεί η αποδοχή της διαφορετικότητας τους στον χώρο εργασίας.  

Βελτιώνοντας το ανθρώπινο κεφάλαιο.  

72 

Σχεδιασµός, εισαγωγή και εφαρµογή µεταρρυθµίσεων στα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης 
προκειµένου να αυξηθεί η απασχολησιµότητα, να βελτιωθεί η συνάφεια της υποχρεωτικής και 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης/ κατάρτισης προς την αγορά εργασίας, και να προσαρµοστούν οι 
δεξιότητες του εκπαιδευµένου προσωπικού σε µία καινοτόµο αντίληψη και σε µια οικονοµία 
βασισµένη στην κοινωνία της γνώσης.  

73 

Μέτρα για την αύξηση της δια βίου συµµετοχής στην εκπαίδευση και την κατάρτιση 
συµπεριλαµβάνοντας δράσεις για µείωση της πρόωρης εγκατάλειψης από το σχολείο, του 
διαχωρισµού στα γνωστικά αντικείµενα µε διακρίσεις φύλου, και για διεύρυνση της πρόσβασης στα 
αντικείµενα και στην ποιότητα της υποχρεωτικής/ επαγγελµατικής και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και 
κατάρτισης  

74 

Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού στο πεδίο έρευνας και καινοτοµίας, ιδιαίτερα µέσω 
µεταπτυχιακών σπουδών και εκπαίδευσης ερευνητών και µέσω δικτύωσης των δραστηριοτήτων 
ανάµεσα στα πανεπιστήµια, τα ερευνητικά κέντρα και τις επιχειρήσεις.  

Επένδυση σε κοινωνικές υποδοµές. 430.750.000 
75 Υποδοµές εκπαίδευσης. 266.520.000 
76 Υποδοµές Υγείας 112.820.000 
77 Υποδοµές φροντίδας παιδιών 0 
78 Υποδοµές στέγασης 0 
79 Άλλες κοινωνικές υποδοµές. 51.410.000 

Κινητοποίηση µεταρρυθµίσεων στα πεδία απασχόλησης και ενσωµάτωσης  

80 
Προώθηση της ανάληψης δράσης για συνεργασίες, συνάψεις συµφωνιών και πρωτοβουλίες µέσω 
της δικτύωσης εθνικών, περιφερειακών και τοπικών παραγόντων  

Ενδυναµώνοντας την θεσµική ικανότητα σε εθνικό περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 3.494.000 

81 

Μηχανισµοί για την βελτίωση των καλών πρακτικών και του προγραµµατικού σχεδιασµού, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, δηµιουργία ετοιµότητας 
στην εφαρµογή πολιτικών και προγραµµάτων 3.494.000 

Μείωση του πρόσθετου κόστους που αποτελεί εµπόδιο στην ανάπτυξη των εξόχως 
αποµακρυσµένων περιφερειών  

82 
Εξισορρόπηση του πρόσθετου κόστους λόγω ελλείµµατος προσβασιµότητας και χωρικού 
κατακερµατισµού  

83 
Ειδικές δράσεις για την εξισορρόπηση πρόσθετου κόστους που οφείλεται σε παράγοντες 
σχετιζόµενους µε το µέγεθος της αγοράς  

84 Ενίσχυση για την εξισορρόπηση πρόσθετου κόστους που οφείλεται σε κλιµατικές συνθήκες.  

Τεχνική Βοήθεια 34.360.000 
85 Προετοιµασία, εφαρµογή παρακολούθηση και επιθεώρηση 21.360.000 
86 Αξιολόγηση και Μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία 13.000.000 

ΕΠ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2.675.000.000 
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2.6. Σύνοψη των πορισµάτων της εκ των προτέρων αξιολόγησης  
 

Η Σύνοψη επικεντρώνεται στα πλέον καίρια ευρήµατα που προέκυψαν από την ex-ante Αξιολόγηση 
του Προγράµµατος και στις αντίστοιχες βελτιωτικές προτάσεις, όπως αυτές διατυπώθηκαν.  
∆ιαρθρώνεται κατά Ενότητα της Αξιολόγησης και κάθε Ενότητα περιλαµβάνει δύο µέρη: Εκτίµηση και 
Προτάσεις (όπου αναφέρονται όσες από τις προτάσεις έχουν υιοθετηθεί στην τελική έκδοση του 
Προγράµµατος). 

 

2.6.1. Κοινωνικο-οικονοµική ανάλυση και προσδιορισµός αναγκών 
 

2.6.1.1. Εκτίµηση 

Στο τελικό κείµενο του Προγράµµατος, η Ανάλυση της κοινωνικο-οικονοµικής κατάστασης καλύπτει τις 
απαιτήσεις του Κανονισµού, του Aide-Memoire των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
σχετικής 4ης Εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, και εντοπίζει πολλά από τα 
σηµαντικότερα καίρια ζητήµατα για τη Χωρική Ενότητα (ΧΕ), όπως τις προκλήσεις από το άνοιγµα των 
αγορών και την κινητικότητα των συντελεστών παραγωγής, την ανάγκη για ενίσχυση της παραγωγής 
σε κλάδους µε συγκριτικό πλεονέκτηµα, την ανάγκη για ελάχιστη κρίσιµη πληθυσµιακή, παραγωγική, 
οικονοµική και τεχνολογική µάζα ως υπόβαθρο για την ανταγωνιστικότητα, το συνδυασµό χαµηλού 
ποσοστού απασχόλησης και υψηλού ποσοστού ανεργίας ως παράγοντα υστέρησης στο κατά κεφαλήν 
διαθέσιµο εισόδηµα, την αναγκαιότητα αλλαγών στο παραγωγικό πρότυπο στο βαθµό που αυτό 
στηρίζεται σε δραστηριότητες έντασης ανειδίκευτης εργασίας, κ.α. 

Για ευχερέστερο εντοπισµό της συγκριτικής θέσης της ΧΕ στο πλαίσιο της Ε.Ε. είχε προταθεί στις 
προηγούµενες εκδόσεις του Προγράµµατος, η Ανάλυση να διαρθρωθεί κατ' αντιστοιχία προς τους 
∆ιαρθρωτικούς ∆είκτες (οικονοµικό µέγεθος και γενικό επίπεδο ευηµερίας της Περιφέρειας - 
απασχόληση - ανθρώπινο δυναµικό - εκσυγχρονισµός παραγωγικού ιστού και είσοδος στην οικονοµία 
της γνώσης - εξωστρέφεια, βαθµός εξάρτησης της οικονοµίας και ανταγωνιστικότητα - συνοχή του 
κοινωνικού ιστού), ενώ για ευχερέστερο εντοπισµό της συµβολής της στην εθνική και κοινοτική 
στρατηγική να διαρθρωθεί κατ' αντιστοιχία προς τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές 
για τη Συνοχή (ΚΣΚΓ:βελτίωση ελκυστικότητας - ενίσχυση καινοτοµίας, επιχειρηµατικότητας και 
οικονοµίας της γνώσης - δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας - εδαφική 
συνοχή), στην περίπτωση αυτή εντάσσοντας και τα προηγούµενα ως εσωτερικά βήµατα σε κάθε 
κεφάλαιο της ανάλυσης (να είναι δηλαδή µία ΕU objectives driven analysis).  Στο τελικό κείµενο 
ακολουθείται η τελευταία προτεινόµενη δοµή: 

∗ Ελκυστικότητα: αναλύονται στοιχεία για τον πληθυσµό - Εγνατία Οδό - σιδηροδροµικό δίκτυο - 
λιµενικές υποδοµές - αεροπορικές υποδοµές - ενέργεια- περιβάλλον 

∗ Καινοτοµία - επιχειρηµατικότητα - οικονοµία της γνώσης: τοµεακή διάρθρωση παραγωγικής βάσης 
- βιοτικό επίπεδο  - ποσοστό πληθυσµού που διατρέχει κίνδυνο φτώχειας - συγκριτική θέση 
αναφορικά µε το πλήθος των νέων επιχειρηµατικών µονάδων - σύγκριση καινοτοµικών και 
τεχνολογικών επιδόσεων  

∗ ∆ηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας: χαµηλότερος βαθµός απασχόλησης 
και υψηλότερο ποσοστό ανεργίας - ποσοστό ανεργίας µεγαλύτερο από αυτό της Ελλάδας - 
τοµεακή σύνθεση της απασχόλησης - σύνθετος δείκτης RCE για την απασχόληση 

∗ Χωρική Ενότητα και στόχοι της Λισσαβόνας – συνθετική εκτίµηση (δείκτης RCE) 

∗ Χωρική ανάλυση: αστικές περιοχές - ορεινές περιοχές - παράκτιος χώρος - νησιωτικές περιοχές - 
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αγροτικές περιοχές. 

Με τη διαπραγµάτευση συγκεκριµένων χαρακτηριστικών στο επίπεδο της ΧΕ (έκταση - πληθυσµός - 
µερίδιο στο εθνικό ΑΕΠ - ποσοστό πληθυσµού που διατρέχει κίνδυνο φτώχειας - διαχρονική µεταβολή 
πληθυσµού και µερίδιο στο συνολικό της χώρας - σύγκριση µε µέσο πληθυσµιακό και οικονοµικό 
µέγεθος των Περιφερειών της Ε.Ε. - πυκνότητα κατοίκησης - τοµεακή διάρθρωση παραγωγικής βάσης 
και εξειδίκευση - βιοτικό επίπεδο - διαθέσιµο εισόδηµα ανά κάτοικο - βαθµός απασχόλησης και 
ποσοστό ανεργίας - βαθµός απασχόλησης γυναικών / νέων / ηλικιωµένων - τοµεακή σύνθεση 
απασχόλησης - µορφωτικό επίπεδο εργατικού δυναµικού - πλήθος νέων επιχειρήσεων και αρχικά 
κεφάλαια - δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη) η Ανάλυση καλύπτει πλέον τις σηµαντικές όψεις της 
κατάστασης. Θα ήταν βεβαίως σκόπιµο σε ένα επόµενο στάδιο (εξειδίκευσης) να συνοδευτεί, στην 
ανάλυση κάθε χαρακτηριστικού, από σύγκριση της ΧΕ ως προς την εκάστοτε ισχυρότερη από τις 
ελληνικές ΧΕ, ισχυρότερη ευρωπαϊκή Περιφέρεια και τις όµορες χώρες, ώστε να καθίστανται 
προφανείς οι ιδιαιτερότητες της ΧΕ και να τεκµηριώνονται οι ειδικές ανάγκες της σε σχέση µε την 
Agenda της Λισσαβόνας. 

Σε ορισµένα στοιχεία, η σύγκριση αυτή έγινε στην τελική έκδοση του Προγράµµατος. Εκτελείται 
µία συνθετική εκτίµηση της θέσης της ΧΕ ως προς τους στόχους της Λισσαβόνας καθώς και 
ανάλυση της θέσης και των οικονοµικών µεγεθών της Μακεδονίας – Θράκης ως προς τον 
χώρο των Βαλκανίων 

Κατά πολύ ενδιαφέροντα τρόπο, αναλύονται οι σύνθετοι δείκτες RCE του ESPON σε ό,τι αφορά την 
απασχόληση και την επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας.  Αντίστοιχη µεθοδολογία (συγκρότηση 
σύνθετων - δευτερογενών δεικτών και συγκριτική ανάλυση των τιµών τους) θα µπορούσε να 
αξιοποιηθεί για διαπραγµάτευση και άλλων θεµάτων, όπως η εξωστρέφεια - ανταγωνιστικότητα και η 
ισχύς και οι αδυναµίες της ΧΕ ως προς τις βαλκανικές χώρες και την Τουρκία, οι χρήσεις γης, η 
συσχέτιση ευηµερίας και κεντρικότητας, κ.α.  Χρήσιµη θα ήταν επίσης η επέκταση της ανάλυσης στο 
επίπεδο NUTS III, µε χαρτογραφική ανάλυση που θα καθιστούσε προφανείς τις συγκεντρώσεις 
προβληµάτων ή πλεονεκτηµάτων, τις δια-περιφερειακές ζώνες µε κοινά χαρακτηριστικά, και τη 
συµπληρωµατικότητα των δικτύων. 

Οι παραπάνω επισηµάνσεις υιοθετήθηκαν σε µεγάλο βαθµό στην τελική έκδοση του Προγράµµατος 
και το Πρόγραµµα διαθέτει τεχνικά σωστή και επιχειρησιακά χρήσιµη διάρθρωση.  Επίσης, η τελική 
εκδοχή του επισηµαίνει ορθά ότι η ενιαία αναπτυξιακή προσέγγιση της ΧΕ ανταποκρίνεται στην 
ανάγκη ύπαρξης ελάχιστης κρίσιµης µάζας παραγωγικού, διοικητικού και τεχνολογικού δυναµικού 
ώστε να εδράζεται µια βιώσιµη στρατηγική ανταγωνιστικότητας µε ευοίωνες προοπτικές. Ορθά 
επίσης εντοπίζει τις διαφοροποιήσεις ως προς τη στοχοθεσία κάθε περιφέρειας λόγω ένταξης τους 
σε διαφορετικά καθεστώτα (Σύγκλιση - phasing out).  Χαρτογραφική ανάλυση εκτελείται, όχι όµως 
στο υπο-περιφερειακό επίπεδο (NUTS III). 

Στην ανάλυση για την Κεντρική Μακεδονία, επισηµαίνονται ορθά οι κρίσιµοι αναπτυξιακοί παράγοντες˙ 
θα είναι χρήσιµο να αναλυθούν σε επόµενο στάδιο περαιτέρω παράγοντες όπως οι σχέσεις του 
µητροπολιτικού κέντρου της Θεσσαλονίκης µε τον αστικό ιστό της Κ. Μακεδονίας και των άλλων 
Περιφερειών, ο ρόλος του ως προς τις όµορες χώρες, η κλαδική σύνθεση της βιοµηχανίας ως προς 
την παραγωγή υψηλής προστιθέµενης αξίας και την ένταση καινοτοµίας και η χωρική συγκέντρωση 
της, οι αναµενόµενες επιπτώσεις από µεγάλα projects.  Στην ανάλυση για τη ∆υτική Μακεδονία επίσης 
επισηµαίνονται οι κρίσιµοι αναπτυξιακοί παράγοντες˙ επίσης θα είναι χρήσιµο να αναλυθούν σε 
επόµενο στάδιο περαιτέρω η σύνδεση της "κοµβικής θέσης της Περιφέρειας" µε την αναδιάρθρωση 
των βαλκανικών οικονοµιών, οι νέες εξελίξεις στον ενεργειακό τοµέα (απελευθέρωση της αγοράς, 
πίεση για µείωση της εξόρυξης – καύσης λιγνίτη, πιθανότητα ιδιωτικών ενεργειακών επενδύσεων, 
κ.λπ.), το υψηλότερο σε όλη τη χώρα ποσοστό ανεργίας, οι δυνατότητες για ανάπτυξη έρευνας και 
καινοτοµίας.  Στην ανάλυση για την Αν. Μακεδονία – Θράκη επίσης επισηµαίνονται οι κρίσιµοι 
αναπτυξιακοί παράγοντες˙ θα είναι χρήσιµο να αναλυθούν σε επόµενο στάδιο περαιτέρω οι 
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επιπτώσεις από την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ε.Ε. και της Τουρκίας, η υλοποίηση των µεγάλων 
ενεργειακών δικτύων, η απελευθέρωση του αγροτικού τοµέα και η αναµενόµενη αποδέσµευση 
εργατικού δυναµικού από τον τοµέα της γεωργίας και από τον χώρο της µειονότητας. 

Στη χωρική ανάλυση, ειδικά υπό το πρίσµα του υψηλού µεριδίου των αστικών περιοχών στο συνολικό 
κόστος του Προγράµµατος56 και των ήδη επισηµαινόµενων στο Πρόγραµµα αδυναµιών του αστικού 
τριτογενούς τοµέα, θα πρέπει σε επόµενο στάδιο να επισηµανθούν οι εσωτερικές σχέσεις του αστικού 
συστήµατος και η ύπαρξη δικτύων, µε βάση την ανάλυση που έχει γίνει στα (θεσµοθετηµένα) 
Χωροταξικά Σχέδια των Περιφερειών.  

Οπωσδήποτε, στην τελική έκδοση του Προγράµµατος αναλύθηκαν µε σχετική επάρκεια η θέση και 
τα ειδικά προβλήµατα και προοπτικές της µητροπολιτικής περιοχής της Θεσσαλονίκης. 

Λόγω της ισχυρής παρουσίας του αγροτικού τοµέα στη ΧΕ (αλλά και της ισχυρής παρουσίας στη 
βιοµηχανία, των κλάδων µε αγροτικές εισροές), χρήσιµη είναι επίσης η ανάλυση της εξάρτησης 
συγκεκριµένων περιοχών από τη γεωργία – κτηνοτροφία, µε τη βοήθεια των περιφερειακών µελετών 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

Καθώς αναγνωρίζεται ως καίριο ζήτηµα η µειωµένη ανταγωνιστικότητα και καθώς οι δύο από τις τρεις 
Περιφέρειες έχουν ήδη ενταχθεί σε καθεστώς µεταβατικής στήριξης και θα είναι ανοιχτές στον 
"ανταγωνισµό" του Στόχου 2 στην επόµενη προγραµµατική περίοδο, θα ήταν πιθανότατα ωφέλιµη µια 
µη «κλασσική» αναδιάταξη της ανάλυσης SWOT, η οποία να ξεκινά από την επισήµανση των 
επικείµενων απειλών και να καταλήγει σε αυτήν των διανοιγόµενων προοπτικών (ως προς το 
εξωτερικό περιβάλλον), αντιστοιχίζοντας σε αυτές τις συγκεκριµένες δυνατότητες και αδυναµίες της 
Μακεδονίας - Θράκης (εσωτερικό περιβάλλον), ώστε να ελεγχθεί η εφικτότητα της αντιµετώπισης των 
απειλών και της υλοποίησης των προοπτικών.  Για να ελέγχεται εξαρχής η συνάφεια της ανάλυσης µε 
τη συνολική ανάλυση σε επίπεδο χώρας του Ε.Σ.Π.Α., εξειδίκευση του οποίου αποτελεί το 
Πρόγραµµα, η Ανάλυση SWOT θα µπορούσε επίσης να δοµείται κατά Θεµατική Προτεραιότητα του 
Ε.Σ.Π.Α. 

Βασική αρχική έλλειψη της Ανάλυσης ήταν το ότι δεν κατέληγε σε προσδιορισµό των αναπτυξιακών 
αναγκών.  Η έλλειψη αποκαταστάθηκε˙ θα ήταν χρήσιµη, και εδώ, η επισήµανση του συνόλου των 
αναγκών της ΧΕ µε αποτίµηση των επιδόσεων κατά τις προηγούµενες περιόδους, δοµηµένη είτε κατά 
Θεµατική Προτεραιότητα του ΕΣΠΑ είτε κατά τοµέα παρέµβασης του 3ου ΚΠΣ, από την οποία να 
συνάγονται τα «κενά» που αποµένουν για την ανάπτυξη της ΧΕ. 

Μία πληρέστερη ανάλυση θα απαιτούσε διαπραγµάτευση θεµάτων όπως η συµπληρωµατικότητα του 
παραγωγικού ιστού, τα ενιαία ή διακοπτόµενα δίκτυα, οι σηµαντικές διαφοροποιήσεις στη σύνθεση του 
Α.Π.Π. (κατά νοµούς και χωρικές ενότητες µε ειδικά παραγωγικά χαρακτηριστικά), η σχετική ισχύς των 
κλάδων (υψηλής / µέσης / χαµηλής προστιθέµενης αξίας), που όµως θα απαιτούσαν χρόνο και χώρο 
εάν έπρεπε να γίνει πρωτογενής ανάλυση. Ειδικές υφιστάµενες µελέτες και έρευνες57 µπορούν να 
αξιοποιηθούν κατά την επόµενη εξειδίκευση του Προγράµµατος. 

Γενικότερα πάντως, η απαίτηση του Κανονισµού για αφενός σαφή και δοµηµένη αλλά αφετέρου 
συνοπτική ανάλυση και αναπτυξιακή στρατηγική χωρίς το επίπεδο του Μέτρου, καθιστά το σχεδιασµό 
όλων των Προγραµµάτων µία εξαιρετικά δύσκολη άσκηση, υποκείµενη εκ των πραγµάτων σε 
αµφισβητήσεις και κριτική. 

 

                                                 
56  68%, κατά επεξεργασία των στοιχείων του Πίνακα «Χρηµατοδότηση ανά εδαφικό τύπο», Ενότητα 5 του 

Προγράµµατος. 
57  Π.χ. Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης, Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Μακεδονίας – Θράκης,2006.  Εγνατία Οδός 

ΑΕ, Παρατηρητήριο, Εκθεση επιπτώσεων, Μάρτιος 2006.  Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης, Στρατηγικό Σχέδιο 
Βιώσιµης Ανάπτυξης της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης, 2002 
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2.6.1.2. Προτάσεις 

Η Ανάλυση αρχικώς παρουσίαζε σηµαντικά προβλήµατα ως προς τη διάρθρωση της και οι σχετικές 
βελτιώσεις που προτάθηκαν από την Αξιολόγηση έγιναν (µαζί µε άλλες) σε αρκετό βαθµό αποδεκτές 
(αναφέρονται λεπτοµερώς στην Έκθεση Αξιολόγησης). Πέραν αυτών, η Αξιολόγηση πρότεινε να 
αναλυθούν επιπρόσθετοι παράγοντες, κατά το επόµενο στάδιο (της εξειδίκευσης) του Προγράµµατος) 
προς εφαρµογή του µε τη χρήση ειδικών µηχανισµών υλοποίησης58. 

Ως προς την επιχειρηµατικότητα, εξωστρέφεια και ανταγωνιστικότητα, η Αξιολόγηση υπέβαλε πίνακα 
δεικτών µε συγκριτικές τιµές ως προς το σύνολο της χώρας ή µε το µερίδιο της ΧΕ στο σύνολο, για 
σειρά δεδοµένων (απασχόληση βιοµηχανίας – βιοτεχνίας, πλήθος βιοµηχανιών και βιοτεχνιών, µέσο 
µέγεθος, συνολικός κύκλος εργασιών και κύκλος ανά επιχείρηση, επιχειρήσεις χονδρικού εµπορίου, 
κύκλος εργασιών χονδρεµπορίου και κύκλος ανά επιχείρηση, πλήθος επιχειρήσεων υπηρεσιών, 
κύκλος εργασιών και κύκλος ανά επιχείρηση, κλίνες σε ξενοδοχειακά καταλύµατα, διανυκτερεύσεις και 
πληρότητα), τα οποία επιτρέπουν να εντοπιστούν σαφέστερα οι ιδιαιτερότητες του επιχειρηµατικού 
τοµέα της ΧΕ.  Προτείνει επίσης, να αναλυθούν οι συγκριτικές επιδόσεις της ΧΕ µε βάση τους δείκτες 
εξαγωγικής επίδοσης, µεταβολής των εξαγωγών και βαθµού κάλυψης των εισαγωγών από εξαγωγές, 
από συγκεκριµένους Χάρτες που παρουσιάζουν το µέγεθος των εξαγωγών ως % του ΑΕΠ, τον ετήσιο 
ρυθµό µεταβολής των εξαγωγών και τη σχέση εξαγωγών προς εισαγωγές. 

Επειδή η Μακεδονία - Θράκη είναι η ελληνική ΧΕ όπου κατεξοχήν αναµένονται να εµφανιστούν οι 
επιπτώσεις της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ενωσης προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η Αξιολόγηση 
προτείνει λεπτοµερή σύγκριση των αναπτυξιακών µεγεθών της ΧΕ µε την ΕΕ-15 (για να αναδειχθεί το 
σχετικό µέγεθος και οι επιδόσεις ως προς τον "ανεπτυγµένο" πυρήνα της Ενωσης), µε την ΕΕ-25 (για 
να διερευνηθεί πόσο την επηρεάζει η διεύρυνση) και ως προς τις βαλκανικές χώρες, και υποβάλλει 
πίνακα τιµών για τους εξής δείκτες της Μακεδονίας – Θράκης, µε βάση σύγκρισης (100) την EE-15, 
την ΕΕ-25, τη µέση ευρωπαϊκή περιφέρεια της ΕΕ-25, την Ελλάδα, τις όµορες χώρες (Αλβανία, 
Βουλγαρία, Τουρκία, ΠΓ∆Μ)59.  Οι τιµές αυτές υποστηρίζουν πληρέστερα τη στρατηγική για τη ΧΕ. 

Η Αξιολόγηση προτείνει επίσης για το επόµενο στάδιο εξειδίκευσης να συσχετιστούν (σε 
χαρτογραφικό επίπεδο) οι πληθυσµιακές εξελίξεις κατά ΟΤΑ µε τις τάσεις στις χρήσεις γης και από τη 
σύγκριση να προκύψουν οι φορτίσεις και οι πιθανές συγκρούσεις µε επίπτωση στη διατηρησιµότητα 
της ανάπτυξης (πυλώνας της συνδυασµένης Agenda Λισσαβόνας - Γκαίτεµποργκ). 

Ως το προς βορρά "τόξο" της χώρας που κατά κύριο λόγο θα υποστεί τις συνέπειες ή θα επωφεληθεί 
των ευκαιριών από τη διεύρυνση της Ενωσης, η ΧΕ έπρεπε να συγκριθεί µε τις βαλκανικές χώρες ως 
προς την παραγωγική ικανότητα και την εξωστρέφεια της, τις τάσεις στην εκροή κεφαλαίων και την 
αποχωροθέτηση επιχειρήσεων, µε βάση δεδοµένα και Χάρτες που υποβλήθηκαν από την 
Αξιολόγηση.  

Το τελικό Πρόγραµµα υιοθέτησε την πρόταση και προχώρησε σε ικανοποιητική ανάλυση των 
παραπάνω. 

Αντιστοίχως χρήσιµη και διαφωτιστική θα είναι η συσχετισµένη ανάλυση των δεικτών ευηµερίας και 
του δείκτη κεντρικότητας, και η διερεύνηση του σύνθετου δείκτη «Ευηµερίας και Ανάπτυξης», ακόµη 
καλύτερα σε σύγκριση µε τη µεσο- και µακροχρόνια εξέλιξη των δηµοσίων επενδύσεων, που επιτρέπει 
να εντοπιστούν σαφέστερα οι αναπτυξιακές ανάγκες στη ΧΕ, στις Περιφέρειες και στους Νοµούς. 
Βοήθεια στην ανάλυση προσφέρουν δεδοµένα που παρέχει η Αξιολόγηση. 

Τέλος, για την ανάλυση SWOT προτάθηκε, ως χρησιµότερη αλλά όχι ως αποκλειστικά καταλληλότερη, µια 

                                                 
58  Ο λεπτοµερής σχεδιασµός των οποίων όµως δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί, π.χ. για τα revolving funds JEREMIΕ και 

JESSICA. 
59  Με χρονικές τοµές το 1995 (διαθεσιµότητα στοιχείων και εγγύτητα µε την έναρξη του 1ου ΚΠΣ), 1999 (τέλος 

1ου ΚΠΣ), 2003 (τελευταία διαθέσιµα στοιχεία και τέλος 2ου ΚΠΣ) ή και 2004 (για τα διαθέσιµα στοιχεία). Για 
τις τι τιµές των δεικτών, βλ. Έκθεση Αξιολόγησης. 
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αναδιάταξη της, κατά το ακόλουθο σχήµα: 

 ΑΠΕΙΛΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας 

Στη ΧΕ: ..........     
Εξειδίκευση στην: .......     

Κοινωνία της γνώσης και καινοτοµία 
Στη ΧΕ: ..........     
Εξειδίκευση στην: .......     

Απασχόληση και κοινωνική συνοχή 
Στη ΧΕ: ..........     
Εξειδίκευση στην: .......     

Θεσµικό περιβάλλον 
Στη ΧΕ: ..........     
Εξειδίκευση στην: .......     

Ελκυστικότητα ως τόπος επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης 
Στη ΧΕ: ..........     
Εξειδίκευση στην: .......     

Εδαφική συνοχή 
Στη ΧΕ: ..........     
Εξειδίκευση στην: .......     
 
Στην τελική έκδοση του Προγράµµατος, υιοθετήθηκε η ενιαία SWOT Analysis, µε (α) τον 
εντοπισµό των στοιχείων της (κατά ∆υνατό - Αδύνατο Σηµείο - Προοπτική - Απειλή) στο σύνολο 
της Χωρικής Ενότητας και (β) µε (σε κάθε στοιχείο της) παράθεση των ∆ΑΠΑ κάθε επιµέρους 
διοικητικής Περιφέρειας.  Με τον τρόπο αυτό ξεπεράστηκε η αρχική αδυναµία (η SWOT 
Analysis της Χωρικής Ενότητας εµφανιζόταν σαν "άθροισµα¨ των επιµέρους) και είναι πλέον 
αρκετά σαφής τόσο η συνολική εικόνα σε επίπεδο Χωρικής Ενότητας όσο και η εξειδίκευση 
κάθε ∆υνατού - Αδύνατου Σηµείου, κ.λπ. ανά διοικητική Περιφέρεια. Επίσης, τα προβλήµατα 
και οι ανάγκες κατηγοριοποιήθηκαν σύµφωνα µε την προταθείσα και από την Αξιολόγηση 
διάταξη και ενσωµατώθηκε ειδικό κεφάλαιο προσδιορισµού των αναγκών της Χωρικής 
Ενότητας και των Περιφερειών, όπου η ιεράρχηση των αναγκών εξακολουθεί να τεκµαίρεται.   

 
2.6.2. Συνέπεια και καταλληλότητα της στρατηγικής 

 

2.6.2.1. Εκτίµηση 

Το συνολικό «αναπτυξιακό όραµα» της ΧΕ («δηµιουργία µιας βιώσιµης ανταγωνιστικής περιφερειακής 
οικονοµίας µε έντονο εξωστρεφή προσανατολισµό και εσωτερική οικονοµική, κοινωνική, χωρική και 
διοικητική συνοχή») είναι συνεπές προς τις ΚΣΚΓ και το ΕΣΠΑ αλλά ευρύτατα διατυπωµένο.  Ως 
παράδειγµα περισσότερο επικεντρωµένου οράµατος αλλά καθ΄ όλα συµβατού µε το Πρόγραµµα ως 
έχει, θα µπορούσε να υποδειχθεί η διατύπωση που υπάρχει σε συναφές κείµενο60: «Η Μακεδονία – 
Θράκη ανταγωνιστικός παραγωγικός προµαχώνας της χώρας, πλατφόρµα συνεργασίας προς τις 
βαλκανικές, παρευξείνιες και ασιατικές χώρες, πρότυπο διαπεριφερειακής δικτύωσης και συνεργασίας, 
διοικητικής και αναπτυξιακής». 

Το συνολικό όραµα προφανώς θα εξειδικεύεται διαφορετικά κατά Περιφέρεια, είτε διότι υπάρχουν 
αναπτυξιακές ιδιοµορφίες και ιδιαίτερες ανάγκες, είτε και µόνον εκ του γεγονότος ότι οι δύο εκ των 
Περιφερειών εντάσσονται σε καθεστώς µεταβατικής στήριξης ενώ η µία εντάσσεται σε πλήρη στήριξη 
από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία: εκ των πραγµάτων η Κεντρική και η ∆υτική Μακεδονία θα κλίνουν προς 
το στόχο της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας και η Α.Μ.-Θ. προς το στόχο της σύγκλισης. 
                                                 
60  Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης, Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Μακεδονίας – Θράκης,2006 
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Από τα "περιφερειακά οράµατα", της Κ. Μακεδονίας αρµόζει στα χαρακτηριστικά, απειλές, προοπτικές 
και ανάγκες της, της ∆υτικής Μακεδονίας εµφανίζεται περισσότερο γενικό (η διατύπωση «σύµφωνο» 
ίσως παραπέµψει σε όρους και µέσα και όχι τόσο σε κεντρικό στρατηγικό στόχο) και της Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης εµφανίζεται ολιγαρκές "επιδιώκοντας µεσοπρόθεσµα αύξηση του 
Περιφερειακού ΑΕΠ ίση µε το ρυθµό ανόδου του Εθνικού ΑΕΠ προκειµένου αρχικά να ανακοπεί 
τουλάχιστον η τάση διεύρυνσης της υστέρησης της Περιφέρειας". 

Από τα περιφερειακά οράµατα, αυτό της ∆υτικής Μακεδονίας τροποποιήθηκε µε επεξηγηµατική 
διατύπωση η οποία είναι σαφώς πιό δόκιµη, ενώ της Αν. Μακεδονίας – Θράκης βελτιώθηκε µε 
την αναφορά σε συγκεκριµένες επιµέρους στοχεύσεις. 

Η εξειδίκευση του οράµατος σε τρεις στρατηγικούς στόχους (διατηρήσιµη βελτίωση της ανταγω-
νιστικότητας των τοµέων της οικονοµίας ιδιαίτερα µέσω αξιοποίησης των δυνατοτήτων που παρέχει η 
µετάβαση στην οικονοµία της γνώσης - ενίσχυση της εξωστρέφειας του παραγωγικού συστήµατος και 
αξιοποίηση της θέσης της ΧΕ στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της εγγύτητας στις 
αναδυόµενες αγορές Μαύρης Θάλασσας και Ανατολικής Μεσογείου - ισόρροπη οικονοµική και 
κοινωνική ανάπτυξη στο πλαίσιο της αειφορίας µε στόχο τη µείωση των ανισοτήτων και τη µεγαλύτερη 
συµµετοχή όλων στα αποτελέσµατα της ανάπτυξης) είναι χρήσιµη και συνεπής µε τις γενικές 
αναπτυξιακές ανάγκες της ΧΕ. 

Στην τελική έκδοση του Προγράµµατος, οι Στρατηγικοί Στόχοι τροποποιήθηκαν και 
οριστικοποιήθηκαν ως εξής: 

 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού συστήµατος µέσω της αξιοποίησης 
των πολλαπλών δυνατοτήτων που παρέχει η µετάβαση στην οικονοµία της γνώσης .... 

 Αξιοποίηση της θέσης της ΧΕ στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και ειδικότερα των 
Βαλκανίων, .... 

 Ισόρροπη οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη στο πλαίσιο της αειφορίας µε στόχο τη 
µείωση των ανισοτήτων και µεγαλύτερη συµµετοχή όλων στα αποτελέσµατα της ανάπτυξης 
..... 

Οι Στρατηγικοί Στόχοι δεν µεταβάλλονται ουσιωδώς, πλην του 1ου, όπου γίνεται επικέντρωση 
στην οικονοµία της γνώσης και εγκαταλείπεται η γενικόλογη στόχευση.  Η νέα στοχοθέτηση 
είναι συνεπής ως προς τα συµπεράσµατα της κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης και της SWOT. 

Πέραν των άλλων, στην τελική έκδοση του Προγράµµατος τροποποιείται η σχετική 
ονοµατολογία: ως (ένας) "Στρατηγικός Στόχος" ορίζεται το "αναπτυξιακό όραµα και ως "Γενικοί 
Στόχοι" ορίζονται οι "στρατηγικοί στόχοι".  Στη νέα εξειδίκευση, οι "περιφερερειακοί" γενικοί 
στόχοι ("Ειδικοί" πλέον) περιορίζονται στο σύνολο και οργανώνονται ορθότερα πάλι χωρίς να 
επέρχεται σηµαντική αλλαγή και, κατά συνέπεια, δεν επηρεάζεται η αντιστοίχιση Αξόνων 
Προτεραιότητας και Στόχων.  Η ιεράρχηση τους είναι προφανής σε επίπεδο διατυπώσεων και 
περιεχοµένου, και αποµένει να ελεγχθεί µε βάση το µερίδιο των Αξόνων στη χρηµατοδότηση.  
Η χρηµατοδοτική κατανοµή (σε όρους Κοινοτικής Συνδροµής) δείχνει µικρή αύξηση του 
Θεµατικού Αξονα "Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας", αύξηση του Θεµατικού 
Αξονα "Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα" στην Κεντρική Μακεδονία και τη µείωση 
στη ∆υτική Μακεδονία και στην Α.Μ.-Θ., συνολική µείωση του Θεµατικού Αξονα "Αειφόρος 
ανάπτυξη και ποιότητα ζωής", παρά την αύξηση του στη ∆υτική Μακεδονία.  Κατά κατηγορία 
παρέµβασης (κωδικούς earmarking), επήλθε µείωση στην έρευνα - καινοτοµία και στην 
επιχειρηµατικότητα και αύξηση στην ψηφιακή σύγκλιση, και επίσης µείωση στις υποδοµές 
µεταφορών - ενέργειας και αύξηση στην αειφορία - περιβάλλον - ποιότητα ζωής - κοινωνικές 
υποδοµές. 
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Η καταλληλότητα του ‘‘µείγµατος’’ πολιτικής, η επικινδυνότητα και η επάρκεια πόρων δεν µπορούν να 
εκτιµηθούν µε ακρίβεια, εφόσον η ένταξη συγκεκριµένων Πράξεων θα ακολουθήσει, είναι (κατά τον 
Κανονισµό) αποκλειστική ευθύνη του κράτους µέλους και µπορεί να αναθεωρείται ετησίως. Από τα 
διαθέσιµα δεδοµένα προκύπτει προβληµατισµός ως προς το εάν θα υλοποιηθούν εγκαίρως τα µεγάλα 
έργα Υπουργείων τα οποία πρέπει (στις "µεταβατικές" Περιφέρειες) να χρηµατοδοτηθούν από το 
Πρόγραµµα (αφορά δροµολογηµένα έργα όπως π.χ. Μετρό). Για πληρέστερη εκτίµηση της επάρκειας 
πόρων θα ήταν χρήσιµη η κατάρτιση Πίνακα κατά συνδυασµό κατηγορίας παρέµβασης και κωδικού 
earmarking, και η διάκριση Πλήρους Στόχου 1 και Phasing-out στον Πίνακα 54. 

Η διαπραγµάτευση των ειδικών θεµάτων είναι σχετικά εκτενέστερη για τα θέµατα Ισότητας ενώ θα 
µπορούσε να επεκταθεί περισσότερο για το θέµα της αειφορίας (σύνδεση µε συγκεκριµένες 
κατηγορίες παρεµβάσεων υπάρχει σε κάθε περιφερειακό Αξονα Προτεραιότητας). 

Η ΣΜΠΕ προχώρησε σε προσέγγιση του ΕΠ ως ένα «ιεραρχηµένο σύνολο» και εστίασε και σε 
εκτίµηση «σηµαντικών επιπτώσεων». Υλοποίησε και λεπτοµερή έλεγχο της συνάφειας της 
Στρατηγικής µε τα θέµατα περιβάλλοντος και συσχέτιση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Μακεδονίας – Θράκης µε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη και συνοπτική 
αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αποτελεσµάτων του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Μακεδονίας – Θράκης.  Εξέτασε εναλλακτικές δυνατότητες και µέτρα 
παρακολούθησης και κατά την παραδοχή της ίδιας της ΣΜΠΕ τα αποτελέσµατα της 
ενσωµατώθηκαν στο ΕΠ. 

Η τελική έκδοση του Προγράµµατος εµφανίζεται πλήρης ως προς τα λοιπά θέµατα συνάφειας: 
περιφερειακή διάσταση του ΕΣΠΑ για θέµατα αγοράς εργασίας, Ε.Π. «Ενίσχυση της 
Προσπελασιµότητας», κατάλογος µεγάλων έργων, Εργα - Γέφυρες, γενική στρατηγική για τους 
πόλους ανάπτυξης, ενδεικτικός κατάλογος των πόλεων που επιλέγονται για τα θέµατα 
ανάπτυξης των αστικών περιοχών, συµπληρωµατικότητα και κριτήρια διαχωρισµού µε τις 
παρεµβάσεις από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης(ΕΓΤΑΑ) και το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (ΕΤΑ), τη συνάφεια - συµπληρωµατικότητα µε τα Προγράµµατα του 
Στόχου 3 «Ευρωπαϊκής Χωρικής Συνεργασίας». 

 

2.6.2.2. Προτάσεις 

Η ανάλυση κάθε στρατηγικού στόχου σε γενικούς αναπτυξιακούς στόχους είναι σαφής και αντανακλά 
τους κατά Περιφέρεια ειδικούς στόχους.  Θα µπορούσε να αναδιαταχθεί η παρουσίαση τους και να 
αναδειχθούν περισσότερο στόχοι οι οποίοι ενώ υπάρχουν στο κείµενο της στρατηγικής και 
"µεταφράζονται" σε δράσεις, αδικούνται από την παρουσίαση τους.  Με βάση την υφιστάµενη ανάλυση 
της κοινωνικο-οικονοµικής δοµής και την ίδια ανάλυση SWOT, καθώς και τις ανάγκες και ενδεικτικές 
δράσεις όπως έχουν προσδιορισθεί στο Πρόγραµµα, θα µπορούσε να προταθεί εναλλακτικός 
συνδυασµός στρατηγικών - γενικών - ειδικών στόχων της ΧΕ, που δεν θα ανατρέπει τη λογική του 
Προγράµµατος αλλά θα καθιστούσε σαφέστερη την εσωτερική αρχιτεκτονική του,  π.χ. ως ακολούθως: 

1. Εδραίωση και επέκταση του παραγωγικού χαρακτήρα της οικονοµίας. 

2. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτοµίας και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού, 
ως µόνιµου αναπτυξιακού πόρου 

3. Ήπια αναδιάρθρωση των οικονοµικών δοµών, διατήρηση της οικονοµικής, κοινωνικής και χωρικής 
συνοχής. 

4. Ενίσχυση της εξωστρέφειας µέσω ενίσχυσης της διαβαλκανικής παραγωγικής συνεργασίας και 
µετεξέλιξης της ΧΕ σε πλατφόρµα συνεργασίας προς τις βαλκανικές και παρευξείνιες χώρες. 

5. Εξασφάλιση διατηρησιµότητας της ανάπτυξης µε παρέµβαση στην προστασία περιβαλλοντικών 
πόρων. 
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6. Προώθηση της χωρικής συνοχής της ΧΕ µέσω νέου τύπου συνεργασιών και δικτυώσεων. 

Οπωσδήποτε, η σαφής διατύπωση ενός "δένδρου στόχων", στην τελική έκδοση του 
Προγράµµατος, επιτρέπει την καλύτερη τεκµηρίωση της εξειδίκευσης των (επιλεγέντων) 
στρατηγικών στόχων σε γενικούς στόχους και αυτών σε ειδικούς στόχους κατά Περιφέρεια.  
Κατ' αυτόν τον τρόπο, γίνεται εµφανέστερη η σχετική εσωτερική συνοχή της όλης στοχοθεσίας 
για τη Χωρική Ενότητα και αποφεύγεται ο κατακερµατισµός στόχων ανά διοικητική Περιφέρεια 
που προέκυπτε εµφανώς στις προηγούµενες εκδόσεις του Προγράµµατος. 

Τέλος, το τελικό κείµενο του Προγράµµατος συµφωνεί µε την προταθείσα από την Αξιολόγηση 
αναδιάταξη της δοµής των Αξόνων Προτεραιότητας. 

 
2.6.3. Συνάφεια µε εθνικές και κοινοτικές πολιτικές και κατευθύνσεις 
 

Στο επίπεδο και στον βαθµό λεπτοµέρειας τους οι στρατηγικοί και οι γενικοί στόχοι του Προγράµµατος 
εµφανίζουν συνέπεια µε τις προτεραιότητες του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων, µε τις 
Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, µε τις Κοινοτικές 
Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές για τη Συνοχή και µε τους στόχους του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013, ενώ 
οι ειδικοί στόχοι δεν εµφανίζουν ασυµβατότητες. 

Η ολοκλήρωση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων φαίνεται επίσης ότι 
συνέβαλε σε µεγαλύτερη συνάφεια της τελικής έκδοσης του Προγράµµατος µε τις εθνικές και 
κοινοτικές κατευθύνσεις ως προς την αειφορία και την προστασία του περιβάλλοντος. 

 
2.6.4. Αναµενόµενα αποτελέσµατα και επιπτώσεις 

 

2.6.4.1. Εκτίµηση για την ποσοτικοποίηση των στόχων 

Για το ΕΠ Μακεδονίας-Θράκης διαµορφώθηκε τελικά ένα «σύστηµα» 81 δεικτών. Ως έχει 
σήµερα το Πρόγραµµα, το σύστηµα των δεικτών «αντιπροσωπεύει» πάνω από το 80% του 
προϋπολογισµού του Προγράµµατος, και άρα είναι επαρκώς «αντιπροσωπευτικό». Σε σχέση µε 
τη µεθοδολογική προσέγγιση των δεικτών, εµφανίζονται οι ακόλουθες «κατηγορίες»: 

 Για παρεµβάσεις αντίστοιχες µε αυτές που υλοποιούνται στο πλαίσιο της τρέχουσας 
Προγραµµατικής περιόδου καθίσταται εφικτός ο προσδιορισµός δεικτών εκροών, µοναδιαίου 
κόστους και τιµών στόχου, ενώ τα «κενά» και οι ελλείψεις είναι γνωστές από την προηγούµενη 
Προγραµµατική Περίοδο.  Σε ό,τι αφορά τις εκτιµήσεις σε σχέση µε το µοναδιαίο κόστος των 
παρεµβάσεων, αυτές βασίστηκαν κυρίως στα στοιχεία έργων του ΟΠΣ και στην αποκτηθείσα 
εµπειρία από το Γ’ ΚΠΣ.  Οι τιµές στόχοι των δεικτών αυτών έχουν υπολογιστεί είτε (α) µε βάση 
το µοναδιαίο κόστος των παρεµβάσεων, όταν αυτό µπορεί µε σχετική ακρίβεια να εκτιµηθεί ώστε 
να είναι εφικτοί οι στόχοι που τίθενται είτε (β) µε βάση συντηρητικές εκτιµήσεις, ώστε να είναι 
πραγµατοποιήσιµοι οι στόχοι που τίθενται, αναλόγως της διαθέσιµης χρηµατοδοτικής κατανοµής 
για κάθε κατηγορία παρέµβασης. 

Η επιβεβαίωση της ακρίβειας των στοιχείων για τις τιµές βάσης και τα µοναδιαία κόστη έχει γίνει 
µέσω έρευνας σε επίπεδο συγκεκριµένων έργων αναφοράς στο ΟΠΣ, και της αναµενόµενης τιµής 
στόχου στο τέλος της Προγραµµατικής Περιόδου και σε κάποιες περιπτώσεις και µέσω έρευνας 
αγοράς. 

Γενικά, έχουν επιλεγεί οι αντιπροσωπευτικότεροι δείκτες για «παρόµοιου τύπου» παρεµβάσεις, 
από την κτηθείσα εµπειρία του Γ ΚΠΣ 
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 Για τις παρεµβάσεις που αφορούν στα «µεγάλα έργα», αξιοποιούνται στοιχεία προϋπολογισµού, 
µοναδιαίου κόστους, εκροών και αποτελέσµατος σύµφωνα µε εκπονηθείσες µελέτες.  Σε ότι 
ειδικότερα αφορά στους δείκτες αποτελέσµατος, αξιοποιούνται γενικές και ειδικές µελέτες και 
έρευνες που πλέον γίνονται από δοµές όπως π.χ. το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού, που 
εκτιµάται ότι θα συνεισφέρουν και στη συνέχεια στην εκτίµηση των αναµενόµενων 
αποτελεσµάτων και επιπτώσεων. 

 Για τις «τοµεακές παρεµβάσεις» που εξειδικεύονται στο επίπεδο της ΧΕ από τα αντίστοιχα 
Τοµεακά ΕΠ, η προσπάθεια έγινε στην κατεύθυνση να προσδιοριστούν «κοινοί δείκτες» εκροών 
και αποτελεσµάτων, ώστε να καλυφθεί η «απαίτηση» για συνεκτικότητα των «δεικτών» σε σχέση 
µε τους στόχους που έχουν τεθεί σε εθνικό επίπεδο. 

Στο πρόγραµµα που υποβλήθηκε τον Ιούλιο εµφανώς αξιοποιούνται, ορθώς, οι δείκτες 
που αξιοποιούνται και στα ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» και «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα». Στους ΑΠ 4 και 5 έχουν ενσωµατωθεί οι κατευθύνσεις των τοµεακών 
προγραµµάτων «Ψηφιακή Σύγκλιση» και «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» 
τόσο στην επιλογή δεικτών όσο και στην ποσοτικοποίησή τους και εποµένως οι 
συγκεκριµένοι δείκτες αντιµετωπίζονται πλέον µε τον ίδιο τρόπο. Στον "οµόλογο" ΑΠ 6 
όµως, οι δείκτες αυτοί απουσιάζουν, πιθανότατα ως αποτέλεσµα ανόµοιων κατηγοριών 
παρεµβάσεων, λόγω της ένταξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σε 
διαφορετικό καθεστώς του Στόχου Σύγκλιση. 

 

Τέλος, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι παρά την προσπάθεια που γίνεται για ενιαία αντιµετώπιση του 
Συστήµατος των ∆εικτών, µε κοινούς δείκτες που προτείνονται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και στην 4η 
εγκύκλιο, η έλλειψη του Συµπληρώµατος Προγραµµατισµού, και ο «ενδεικτικός χαρακτήρας» των 
παρεµβάσεων, καθιστά εξαιρετικά δύσκολο το «εγχείρηµα» της ποσοτικοποίησης, ενώ η δυνατότητα 
που δίνεται στο Κ-Μ για ετήσια τροποποίηση, ενδεχοµένως και να «ακυρώνει» την προσπάθεια 
στοχοθέτησης, ειδικά στο επίπεδο των δεικτών εκροών. 

 

2.6.4.2. Προτάσεις 

Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να επιτευχθεί οµοιοµορφία στους χρησιµοποιούµενους δείκτες που 
αφορούν τις ίδιες κατηγορίες παρέµβασης, στους αντίστοιχους άξονες προτεραιότητας των τριών 
περιφερειών (για παράδειγµα στους δείκτες που χρησιµοποιούνται για την κατηγορία παρέµβασης 75 
«Υποδοµές εκπαίδευσης»). 

Η Αξιολόγηση εκτιµά ότι ειδικά για τις παρεµβάσεις στους τοµείς επιχειρηµατικότητας και ψηφιακής 
σύγκλισης θα απαιτηθούν προσαρµογές σε σχέση µε τα στοιχεία που θα προκύψουν από τα 
αντίστοιχα τοµεακά επιχειρησιακά προγράµµατα. 

Έχει επιτευχθεί οµοιοµορφία στο µεγαλύτερο µέρος των χρησιµοποιούµενων δεικτών. 
Παρέµειναν ορισµένες ανοµοιοµορφίες, π.χ. στους δείκτες Αποτελέσµατος µεταξύ ΑΠ 1, 2 
και 3 και στους δείκτες της κατηγορίας παρέµβασης 75 (Υποδοµές εκπαίδευσης) των ΑΠ 7, 8 
και 9, οι οποίες θα πρέπει να αντιµετωπιστούν. 

 

2.6.5. Συστήµατα και διαδικασίες εφαρµογής 

 

2.6.5.1. Εκτίµηση 
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Οι διατάξεις Εφαρµογής του ΕΣΠΑ 2007-2013 και η εξειδικευσή τους στο ΕΠ στοχεύουν στην κάλυψη 
των απαιτήσεων των νέων κανονισµών, καθώς και στη µέγιστη δυνατή αξιοποίηση των υφιστάµενων 
Συστηµάτων ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε), διατηρώντας τα θετικά στοιχεία του υφιστάµενου 
συστήµατος και επιφέροντας σε αυτό τις αναγκαίες βελτιώσεις.  Το προσχέδιο νόµου  των διατάξεων 
εφαρµογής που βρίσκεται την παρούσα χρονική στιγµή υπό διαβούλευση, προβλέπει µια σειρά 
αλλαγές, που κυρίως αφορούν την εγκαθίδρυση Συντονιστικών Οργάνων και Επιτροπών, τις δοµές 
διαχείρισης των ΠΕΠ και τη διαχειριστική επάρκεια των ∆ικαιούχων. Για τη λειτουργία των Σ∆Ε 
απαιτείται στη συνέχεια µια σειρά αποφάσεων και κανονιστικών πράξεων (παρόλο που η βασική δοµή 
των Σ∆Ε περιγράφεται στο προσχέδιο). Στην παρούσα χρονική στιγµή οι ∆ιατάξεις Εφαρµογής που 
συµπεριλαµβάνονται στο ΕΠ, αποσαφηνίζουν επαρκώς τα ειδικά θέµατα που αφορούν στο 
Πρόγραµµα. Σύµφωνα µε το Σχέδιο Νόµου, απατείται η έκδοση ΚΥΑ για την αποσαφήνιση της δοµής, 
των ρόλων και αρµοδιοτήτων µεταξύ ΕΥ∆ των ΠΕΠ, ΕΥ∆ Μακεδονίας Θράκης και  ΕΥ∆ 2000-2006 
των ΠΕΠ ∆Μ,ΚΜ, ΑΜΘ που πλέον λειτουργούν ως ΕΦ∆ (που περιγράφονται όµως στην 
υποβληθείσα έκδοση του ΕΠ) . Ο Σύµβουλος Αξιολόγησης, στην παρούσα χρονική στιγµή, εκτιµά ότι 
απαιτείται περαιτέρω προσπάθεια για την επίσπευση και ενσωµάτωση των ανωτέρω αλλαγών που 
αφορούν στις ΕΥ∆ και ΕΦ∆, αλλά και για την αποσαφήνιση του ρόλου των συντονιστικών κυρίως 
οργάνων, ώστε να µην υπάρξουν καθυστερήσεις στην έναρξη της περιόδου υλοποίησης του ∆ ΚΠΣ, 
ειδικά στα προγράµµατα µε εµπροσθοβαρή χρηµατοδοτική κατανοµή, όσον αφορά τους σχετικούς 
άξονες Προτεραιότητας των Περιφερειών phasing-out του ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης, λαµβανοµένου 
υπόψη και του φόρτου που πρακτικά επιβαρύνει τους ίδιους φορείς και τα στελέχη τους µε τις 
διαδικασίες που αφορούν στο Γ ΚΠΣ, το οποίο βαίνοντας προς τη λήξη του επιβαρύνει τα ίδια στελέχη 
µε επιπλέον διαδικασίες διαχείρισης, ελέγχου, κλεισίµατος κλπ. 

Σε συνέχεια των προβλέψεων των Σ∆Ε για τη διαχειριστική επάρκεια των τελικών δικαιούχων, δεν 
είναι δυνατόν να εκτιµηθεί ο αριθµός των φορέων που ενδεχοµένως καλύπτουν τα κριτήρια 
διαχειριστικής επάρκειας. Για την υποστήριξη της πλειοψηφίας των τελικών δικαιούχων σχεδιάζονται 
µια σειρά νέες δοµές, όπως οι ΑΟΠ και η ∆ΗΜΟΣ ΑΕ, που όµως ακόµη δεν έχουν συσταθεί, και 
απαιτούνται µια σειρά κανονιστικών και άλλων ρυθµίσεων προκειµένου να λειτουργήσουν. 

 

2.6.5.2. Προτάσεις 

Προτείνεται να ληφθούν τα αναγκαία µέτρα ώστε να επισπευσθούν οι διαδικασίες εκκίνησης του ΠΕΠ 
Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013, κυρίως για τα µέρη του ΕΠ µε εµπροσθοβαρή κατανοµή, δηλαδή των 
αξόνων της ∆υτικής και Κεντρικής Μακεδονίας. 

Θα πρέπει να  συσταθεί η  ∆Α ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης  µε την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ, όπως 
προβλέπεται στο Αρθρο 5, του Προσχεδίου Νόµου. 

Θα πρέπει να επισπευσθεί η δηµιουργία και λειτουργία δοµών για την υποστήριξη των τελικών 
δικαιούχων της χωρικής ενότητας, ενώ θα πρέπει να διασφαλισθεί η οµαλία διαδικασία οργάνωσης, 
στελέχωσης και χρηµατοδότησης τους. 

 

2.6.6. Λοιπά θέµατα 
 

2.6.6.1.  Συµβολή στη χωρική διάσταση της στρατηγικής 

Η συµβολή της Αξιολόγησης στην εκτίµηση της χωρικής διάστασης του Προγράµµατος επιδιώχθηκε 
µέσω του ορισµού κριτηρίων ο συνδυασµός των οποίων θα επιτρέψει σε επόµενο στάδιο τον 
εντοπισµό ειδικότερων προβληµατικών ζωνών. Ως πρώτο κριτήριο προτάθηκε η υφιστάµενη κατάταξη 
συγκεκριµένων ζωνών στις µειονεκτικές περιοχές εφαρµογής ειδικών προγραµµάτων (ΟΠΑΑΧ) και ως 
δεύτερο ο ορισµός διακριτών ζωνών ανάπτυξης στα Χωροταξικά Σχέδια των τριών Περιφερειών. Ως 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 
 

 145

τρίτο κριτήριο αναλύθηκε ο συνδυασµός υψηλής ανεργίας και χαµηλού βαθµού απασχόλησης του 
εργατικού δυναµικού, και τα αποτελέσµατα σχετικής ανάλυσης του Αξιολογητή παρατίθενται στην 
Έκθεση. Ως τέταρτο κριτήριο αναλύθηκε η ένταση της αποβιοµηχάνισης που συνεπάγεται ανεργία, 
ανάγκες για οικονοµική αναδιάρθρωση και ανάγκες για αναδιάταξη - ρύθµιση χρήσεων γης. Τα 
φαινόµενα αποβιοµηχάνισης είναι έντονα σε όλους τους νοµούς αλλά µε ειδικότερη όξυνση σε 
ορισµένους, και η Αξιολόγηση ανέλυσε τα σχετικά στοιχεία. 

Τέλος, προτάθηκε να στοχευθούν διαπεριφερειακές ζώνες που ορίζονται βάσει κοινών αναγκών και 
προοπτικών, ισχυρών οικονοµικών και κοινωνικών δεσµών, κοινών φυσικών πόρων, κοινών ή 
συµπληρωµατικών υποδοµών.  Οι παρεµβάσεις οφείλουν να εξασφαλίζουν την δια-λειτουργικότητα 
και την οµαλή µετάβαση του σχεδιασµού πέρα από τα διοικητικά όρια.  Οι διαπεριφερειακές ζώνες 
εντοπίστηκαν βάσει υφιστάµενων χωρικών ή τοµεακών µελετών και σχεδίων (Χωροταξικά Σχέδια, 
Μελέτες Τουριστικής Ανάπτυξης, αναπτυξιακές µελέτες υπερ-περιφερειακού επιπέδου.).  Τέτοιες 
ζώνες φαίνεται να είναι: 

∗ οι ζώνες σύνδεσης των κύριων µεταφορικών, ενεργειακών, τηλεπικοινωνιακών δικτύων: σηµεία 
εισόδου – εξόδου ΠΑΘΕ, Εγνατίας, σιδηροδροµικού δικτύου, πρωτεύοντος οδικού δικτύου 
(Θεσσαλονίκη – Φλώρινα, Σέρρες - ∆ράµα), σηµεία εισόδου – εξόδου αγωγών µεταφοράς Φ.Α. 

∗ οι ζώνες διέλευσης ποταµών και ύπαρξης κοινών φυσικών πόρων: διέλευση Αλιάκµονα, θαλάσσιες 
και παράκτιες περιοχές Στρυµωνικού και Ν∆ απόληξη Θερµαϊκού κόλπου, λίµνη Βεγορίτιδα, όρη 
Όλυµπος, Βέρµιο, Παγγαίο. 

∗ περιοχές µε κοινά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, κυρίως ορεινές και µειονεκτικές, όπως έχουν ήδη 
αναγνωριστεί στην Γ’ Προγραµµατική Περίοδο στα πλαίσια του Ο.Π.Α.Α.Χ, ή άλλες µελέτες: 
ορεινός όγκος Πιερίων (ΟΠΑΑΧ Ν. Πιερίας, Ν. Κοζάνης, Ν. Ηµαθίας), Βέρµιο – Βόρας – Εορδαία. 

Στο τελικό κείµενο του Προγράµατος δεν υιοθετήθηκαν οι παραπάνω προτάσεις, αλλά δεν 
υπήρχε κανονιστική υποχρέωση προς τούτο. Είναι χρήσιµο να αξιοποιηθούν κατά την 
εξειδίκευση του σε επόµενο στάδιο. 

 

2.6.6.2.  Συµβολή στην κοινοτική προστιθέµενη αξία   

Επισηµαίνεται ότι λόγω του µεγάλου βαθµού εξάρτησης της κοινοτικής προστιθέµενης αξίας από 
εξωτερικούς παράγοντες και κυρίως από την οικονοµική και τη γεωγραφική κλίµακα του 
προγράµµατος, τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα γενικά τείνουν να συνεισφέρουν 
περισσότερο σε ποιοτικές παρά ποσοτικές διαστάσεις της προστιθέµενης αξίας. 

Σε κάθε περίπτωση, η συµβολή του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος στην επίτευξη της 
συνοχής µε τις Περιφέρειες της ΕΕ, δεν µπορεί να εξετασθεί ανεξάρτητα από τις παρεµβάσεις και 
πολιτικές των λοιπών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, που συνδράµουν µε την εφαρµογή 
συγκεκριµένων πολιτικών στο Περιφερειακό Επίπεδο και συµβάλλουν στην ανάπτυξη της 
εξεταζόµενης Χωρικής Ενότητας. 

Σε ότι αφορά στην ΚΠΑ Συνοχής το Περιφερειακό Πρόγραµµα της Χωρικής Ενότητας παρουσιάζει 
σηµαντική συνάφεια µε τις Κοινοτικές Προτεραιότητες, προκύπτει ότι 58,1% των πόρων του 
Προγράµµατος δεσµεύεται υπέρ των στόχων της Λισαβόνας(earmarking). 

Η ολοκλήρωση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων φαίνεται επίσης ότι συµβάλλει 
στη δηµιουργία των αναγκαίων συνθηκών για  την αειφορία και την προστασία του περιβάλλοντος. 

Eως σήµερα, απουσιάζει ειδική αναφορά σε ανισότητες, αναπτυξιακές ανάγκες, 
συµπληρωµατικότητες, δικτυώσεις και σύνολα που παρατηρούνται σε τοπικό επίπεδο (NUTS III), 
ώστε να τεκµηριωθεί αν θα προκύψει µείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων κατά την εφαρµογή 
του Προγράµµατος Σε επόµενη φάση εξειδίκευσης του Προγράµµατος, είναι σηµαντικό να τεθούν 
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κατάλληλα κριτήρια επιλογής των πράξεων, προκειµένου να εξασφαλισθεί η αναγκαία µείωση των 
ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων. 

Ειδικότερα, η Κοινοτική συνδροµή ανέρχεται σε ότι αφορά στο ΕΤΠΑ σε 2,675 δις  ευρώ,  ενώ οι 
συνολικοί πόροι που προβλέπονται να διατεθούν για τις παρεµβάσεις που περιλαµβάνονται στο 
Πρόγραµµα ανέρχονται σε 4,176 δις ευρώ. 

 

2.6.7. Αντιµετώπιση των προτάσεων της Αξιολόγησης 
 

Συνοπτικά, οι επισηµάνσεις - προτάσεις της Αξιολόγησης αντιµετωπίστηκαν από την τελική έκδοση 
του Προγράµµατος ως ακολούθως: 

 

Επισηµάνσεις - προτάσεις Αξιολόγησης Αντιµετώπιση στο Πρόγραµµα 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ, SWOT 

Η Ανάλυση αρχικώς παρουσίαζε σηµαντικά 
προβλήµατα ως προς τη διάρθρωση της. 

Οι σχετικές βελτιώσεις που προτάθηκαν έγιναν 
αποδεκτές και το Πρόγραµµα διαθέτει τεχνικά σωστή 
και επιχειρησιακά χρήσιµη διάρθρωση. 

Επίσης, η τελική εκδοχή του επισηµαίνει ορθά ότι η 
ενιαία αναπτυξιακή προσέγγιση της ΧΕ 
ανταποκρίνεται στην ανάγκη ύπαρξης ελάχιστης 
κρίσιµης µάζας παραγωγικού, διοικητικού και 
τεχνολογικού δυναµικού ώστε να εδράζεται µια 
βιώσιµη στρατηγική ανταγωνιστικότητας µε ευοίωνες 
προοπτικές.  Ορθά επίσης εντοπίζει τις 
διαφοροποιήσεις ως προς τη στοχοθεσία κάθε 
περιφέρειας λόγω ένταξης τους σε διαφορετικά 
καθεστώτα (Σύγκλιση - phasing out). 

Η Αξιολόγηση πρότεινε να αναλυθούν επιπρόσθετοι 
παράγοντες ως προς την επιχειρηµατικότητα, 
εξωστρέφεια και ανταγωνιστικότητα: 
• συγκριτικές τιµές ως προς το σύνολο της χώρας ή 

µε το µερίδιο της ΧΕ στο σύνολο, για σειρά 
δεδοµένων (απασχόληση βιοµηχανίας – 
βιοτεχνίας, πλήθος βιοµηχανιών, µέσο µέγεθος, 
συνολικός κύκλος εργασιών και ανά επιχείρηση, 
επιχειρήσεις χονδρικού εµπορίου, κύκλος 
εργασιών και ανά επιχείρηση, πλήθος 
επιχειρήσεων υπηρεσιών, κύκλος εργασιών και 
ανά επιχείρηση, κλίνες σε ξενοδοχειακά 
καταλύµατα, διανυκτερεύσεις και πληρότητα) 

• συγκριτικές επιδόσεις της ΧΕ µε βάση τους δείκτες 
εξαγωγικής επίδοσης, µεταβολής των εξαγωγών 
και βαθµού κάλυψης των εισαγωγών από 
εξαγωγές. 

Στην τελική εκδοχή του Προγράµµατος τονίζονται 
ορθά δύο βασικοί παράγοντες ελκυστικότητας της ΧΕ 
(Εγνατία Οδός, Ενέργεια). 
Επίσης, αναλύονται πολλοί από τους προταθέντες 
δείκτες σε ό,τι αφορά την επιχειρηµατικότητα – 
εµπορικό ισοζύγιο - καινοτοµία, την τουριστική 
δραστηριότητα και τη δηµιουργία περισσότερων και 
καλύτερων θέσεων εργασίας µε βάση τον δείκτη RCE. 

Η Αξιολόγηση πρότεινε να εκτελεσθεί λεπτοµερής 
σύγκριση των αναπτυξιακών µεγεθών της ΧΕ µε την 
ΕΕ-15, µε την ΕΕ-25 και ως προς τις βαλκανικές 
χώρες. 

Η ανάλυση εµφανίζεται πλέον σχεδόν πλήρης, ενώ 
εκτελείται και µία συνθετική εκτίµηση της θέσης της 
ΧΕ ως προς τους στόχους της Λισσαβόνας.  Ιδιαίτερα 
θετικά κρίνεται η ανάλυση της Μακεδονίας – Θράκης 
ως προς τον χώρο των Βαλκανίων. 
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Η Αξιολόγηση πρότεινε, σε επόµενο στάδιο 
εξειδίκευσης, να εκτελεσθεί συσχέτιση πληθυσµιακών 
εξελίξεων κατά ΟΤΑ µε τις τάσεις στις χρήσεις γης 
ώστε να προκύψουν φορτίσεις και συγκρούσεις µε 
επίπτωση στη διατηρησιµότητα. 

Η Αξιολόγηση πρότεινε συσχετισµένη ανάλυση 
δεικτών ευηµερίας και δείκτη κεντρικότητας, και 
διερεύνηση σύνθετου δείκτη «Ευηµερίας και 
Ανάπτυξης», σε σύγκριση µε την εξέλιξη των 
δηµοσίων επενδύσεων, για να εντοπιστούν 
σαφέστερα οι αναπτυξιακές ανάγκες. 

∆εν αντιµετωπίζονται.  Εξακολουθεί να είναι σκόπιµη 
η αντιµετώπιση τους σε εξειδίκευση του 
Προγράµµατος. 

Η Αξιολόγηση έκρινε σκόπιµη αναδιάρθρωση της 
ανάλυσης SWOT: οι δυνατότητες - αδυναµίες - 
προοπτικές - απειλές να καταγράφονται για το σύνολο 
του Προγράµµατος µε κατά περίπτωση εξειδίκευση 
στις τρεις Περιφέρειες, και η SWOT να άρχεται από 
την επισήµανση (α) των επικείµενων απειλών και (β) 
των διανοιγόµενων προοπτικών και να αντιστοιχίζει 
κάθε φορά σε αυτές, τις συγκεκριµένες δυνατότητες 
και αδυναµίες της ΧΕ. Για να ελέγχεται η συνάφεια µε 
τη συνολική ανάλυση σε επίπεδο χώρας, η SWOT να 
δοµείται κατά Θεµατική Προτεραιότητα Ε.Σ.Π.Α. 

∆εν υιοθετήθηκε, αλλά πρόκειται για βελτιωτική - 
υποβοηθητική πρόταση. 
Μία σχετική αντιστοίχιση στις Θεµατικές 
Προτεραιότητες του ΕΣΠΑ υπάρχει στο κείµενο 
συµπερασµάτων της SWOT, αλλά δεν είναι σαφής και 
ρητή. 

Η Αξιολόγηση πρότεινε αναδιάταξη των αναπτυξιακών 
αναγκών της ΧΕ ως προς τις κεντρικές ΚΣΚΓ για τη 
Συνοχή: 
• βελτίωση ελκυστικότητας ως τόπου επένδυσης και 

οικονοµικής δραστηριότητας 
• ενίσχυση καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας και 

ανάπτυξη οικονοµίας της γνώσης. 
• δηµιουργία περισσότερων καλύτερων θέσεων 

εργασίας. 
Ως ένδειξη ιεράρχησης των αναγκών στο Πρόγραµµα 
λειτουργεί µόνο η σειρά αναφοράς τους.  Η απουσία 
ιεράρχησης καθιστά δύσκολη την αιτιολόγηση της 
χρηµατοδοτικής κατανοµής.  Η Αξιολόγηση πρότεινε 
συγκεκριµένη κατάταξη αναγκών σε ιεραρχική σειρά. 

Στο νέο κεφάλαιο της Ανάλυσης, εντοπίζονται τα 
προβλήµατα και οι ανάγκες σύµφωνα µε αυτήν τη 
διάταξη. 
Επίσης, στο τελικό κείµενο του Προγράµµατος 
ενσωµατώθηκε ειδικό κεφάλαιο προσδιορισµού των 
αναγκών της Χωρικής Ενότητας και των Περιφερειών, 
όπου η ιεράρχηση των αναγκών εξακολουθεί να 
τεκµαίρεται. 
Συσχέτιση SWOT - αναγκών - ΚΣΚΓ - θεµατικών 
προτεραιοτήτων ΕΣΠΑ υπάρχει ουσιαστικά στο 
αµέσως επόµενο κεφάλαιο, ως εισαγωγή στη 
διατύπωση του Αναπτυξιακού Οράµατος της ΧΕ. 

ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

Το συνολικό «αναπτυξιακό όραµα» της ΧΕ είναι 
ευρύτατα διατυπωµένο. 
Από τα "περιφερειακά οράµατα", της ∆υτικής 
Μακεδονίας εµφανίζεται περισσότερο γενικό και της 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης εµφανίζεται 
"ολιγαρκές". 

Στο συνολικό Οραµα προστέθηκε µια εξειδικευτική 
παράγραφος αρκούντως επικεντρωµένη. 
Στα "περιφερειακά οράµατα" δεν επήλθε σηµαντική 
αλλαγή. 

Με βάση την ανάλυση και τις ενδεικτικές δράσεις 
όπως έχουν στο Πρόγραµµα, η Αξιολόγηση πρότεινε 
εναλλακτικό συνδυασµό στρατηγικών - γενικών - 
ειδικών στόχων. 

Η πρόταση της Αξιολόγησης ήταν ενδεικτική. 
Οι γενικοί στόχοι της ΧΕ έχουν αναδιαταχθεί 
ορθότερα. 
Οι γενικοί στόχοι της Κεντρικής Μακεδονίας και της 
∆υτικής Μακεδονίας έχουν αποσαφηνιστεί και 
οργανωθεί.  Της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 
παραµένουν σε ένα επίπεδο γενικότητας και έλλειψης 
επικέντρωσης που ενδεχοµένως αιτιολογείται από την 
ένταξη της στον Στόχο Σύγκλιση. 
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ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

Η Αξιολόγηση δεν εντόπισε σοβαρά ζητήµατα. Στο τελικό κείµενο του Προγράµµατος αναλύεται 
επιπρόσθετα η συνάφεια µε άλλα Επιχειρησιακά 
Προγράµµατα, λεπτοµερώς. 
Επίσης, υπάρχει λεπτοµερής συσχέτιση του µε την 
Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη. 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Η Αξιολόγηση πρότεινε να επιτευχθεί οµοιοµορφία 
στους χρησιµοποιούµενους δείκτες που αφορούν τις 
ίδιες κατηγορίες παρέµβασης, στους αντίστοιχους 
άξονες προτεραιότητας των τριών περιφερειών. 

Παρέµειναν ορισµένες ανοµοιοµορφίες, π.χ. στους 
δείκτες Αποτελέσµατος µεταξύ ΑΠ 1, 2 και 3 και στους 
δείκτες της κατηγορίας παρέµβασης 75 (Υποδοµές 
εκπαίδευσης) των ΑΠ 7, 8 και 9. 

Η Αξιολόγηση πρότεινε  ειδικά για τις παρεµβάσεις 
στους τοµείς επιχειρηµατικότητας και ψηφιακής 
σύγκλισης προσαρµογές σε σχέση µε τα στοιχεία που 
θα προκύψουν από τα αντίστοιχα τοµεακά 
επιχειρησιακά προγράµµατα. 

Στους ΑΠ 4 και 5 εµφανώς αξιοποιούνται, ορθώς, οι 
δείκτες που αξιοποιούνται και στα ΕΠ «Ψηφιακή 
Σύγκλιση» και «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα».  Στον "οµόλογο" ΑΠ 6 οι δείκτες 
αυτοί απουσιάζουν. 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Η Αξιολόγηση πρότεινε να ληφθούν µέτρα ώστε να 
επισπευσθούν οι διαδικασίες εκκίνησης του ΠΕΠ, 
κυρίως για τα µέρη του µε εµπροσθοβαρή κατανοµή. 

Είναι πλέον θέµα "οριζόντιων" διατάξεων. Απαιτείται 
να ενσωµατωθούν συνολικά οι παρατηρήσεις στο 
προσχέδιο νόµου και να προωθηθεί η ψήφιση του, 
καθώς και η έκδοση των αναγκαίων κανονιστικών 
διατάξεων. 

Η Αξιολόγηση πρότεινε να αποσαφηνισθεί ο 
κατάλογος µε τα «έργα –γέφυρες», να διαχωρισθεί το 
φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο σε δύο πράξεις και 
να ορισθούν οι ΕΦ∆ για τα έργα. 

Ο κατάλογος είναι πλέον πλήρης και σαφής. 

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Η Αξιολόγηση πρότεινε τον ορισµό συγκεκριµένων 
κριτηρίων για τον εντοπισµό ειδικότερων 
προβληµατικών ζωνών. 

Στο κεφάλαιο της Στρατηγικής, ενσωµατώθηκαν οι 
γενικότερες εθνικές προβλέψεις για τη στρατηγική των 
Πόλων Ανάπτυξης.  Θα µπορούσε να αξιοποιηθεί 
περισσότερο το κεφάλαιο 6 της Αξιολόγησης για τα 
υπόλοιπα ζητήµατα χωρικής εξειδίκευσης. 

Θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι η Κοινοτική 
Προστιθέµενη Αξία συµβάλλει θετικά στην άµβλυνση 
των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων 

Θα πρέπει να αντιµετωπισθεί στο στάδιο της 
εξειδίκευσης του Προγράµµατος. 

 

 

2.7. Συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας σχεδιασµού στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης  
 

Η κατάρτιση του ΕΠ Μακεδονίας – Θράκης και η συγγραφή του τελικού κειµένου πραγµατοποιήθηκε 
στη βάση της συνεργασίας των Οµάδων Σχεδιασµού Προγράµµατος (ΟΣΠ) που συγκροτήθηκαν σε 
κάθε µία διοικητική περιφέρεια. Συγκεκριµένα, δηµιουργήθηκε ένα άτυπο συντονιστικό όργανο το 
οποίο απαρτίζεται από τους Γενικούς Γραµµατείς των διοικητικών περιφερειών µε προεδρεύοντα τον 
Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως µεγαλύτερης πληθυσµιακά περιφέρειας, και 
υποστηρίζεται από µέλη των ΟΣΠ. Το συντονιστικό όργανο είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή της 
διαβούλευσης για την κατάρτιση του ΕΠ, όπου συµµετείχαν εκπρόσωποι των φορέων που οι 
αρµοδιότητές τους σχετίζονται άµεσα µε το περιεχόµενο (δράσεις) του ΕΠ.  

Την ευθύνη για τη διαβούλευση του ΕΠ µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την έχει το Υπουργείο 
Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τη συνεργασία του φορέα σχεδιασµού / διαχείρισης του ΕΠ.  
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Επίσης, κάθε διοικητική περιφέρεια, ακολούθησε συµµετοχικές διαδικασίες διαβούλευσης µε όλους 
τους κοινωνικούς και οικονοµικούς εταίρους της περιοχής της, αποσκοπώντας αφ’ ενός στην ευρεία 
διάχυση της πληροφόρησης επί των ιδιαιτεροτήτων της νέας περιόδου και αφ’ ετέρου στην παροχή 
δυνατότητας κατάθεσης απόψεων και προτάσεων από το σύνολο των φορέων. 

Βασικά στοιχεία της συµµετοχικής αυτής διαδικασίας ήταν: 

• Η ανάθεση της Τεχνικής Στήριξης των ΟΣΠ σε εξωτερικούς συµβούλους. 

• Η οργάνωση συναντήσεων τοµεακού και χωροταξικού χαρακτήρα καθώς και ηµερίδων 
ειδικών θεµατικών ενοτήτων µε τους φορείς και τους κοινωνικούς εταίρους των διοικητικών 
περιφερειών, για την συλλογή αλλά και ιεράρχηση των προτάσεων και των απόψεων τους. 

• Η διοργάνωση και υλοποίηση τριών Περιφερειακών Αναπτυξιακών Συνεδρίων που 
πραγµατοποιήθηκαν στις 10-11 Ιουνίου 2005 στην Κεντρική Μακεδονία, στις 26-27 Ιουνίου 
2005 στη ∆υτική Μακεδονία και στις 21-22 Ιουνίου 2005 στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, 
µε την συµµετοχή όλων των φορέων της κάθε περιφέρειας, ολοκληρώνοντας µια µεγάλη 
περίοδο διαλόγου, ανταλλαγής ιδεών και κατάθεσης προτάσεων. 

• Η αποστολή ερωτηµατολογίου στους εµπλεκόµενους φορείς και η καταγραφή των απόψεών 

• Η ανάρτηση στις ιστοσελίδες των περιφερειών του διαθέσιµου ενηµερωτικού υλικού και η 
παροχή δυνατότητας πρόσβασης και διατύπωσης απόψεων από τον κάθε πολίτη. 

Επίσης, στελέχη των ΟΣΠ και των εξωτερικών συµβούλων συµµετείχαν στις παρακάτω εκδηλώσεις: 

• 1ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο για την Προγραµµατική περίοδο 2007–2013, Θέρµη 
Θεσσαλονίκης, 16 Ιουλίου 2005 

• 2ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο για την Προγραµµατική περίοδο 2007–2013, Αθήνα, 9 
∆εκεµβρίου 2005 

• 3ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο για την Προγραµµατική περίοδο 2007–2013, Αθήνα, 21 
Ιουνίου 2006  

• 4ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο για την Προγραµµατική περίοδο 2007–2013, Αθήνα, 5 
Οκτωβρίου 2006  

Τέλος, η δηµοσιότητα και διαφάνεια της διαδικασίας σχεδιασµού, ενισχύθηκε περαιτέρω µέσω 
συνεντεύξεων και ∆ελτίων Τύπου σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης των διοικητικών περιφερειών 
καθώς επίσης και µε τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά µηνύµατα. 

 

 

2.8. Προώθηση και ενσωµάτωση της ισότητας των φύλων και της ισότητας των ευκαιριών 

 

Για την 4η Προγραµµατική Περίοδο 2007 – 2013, η προώθηση της ισότητας των φύλων αποτελεί 
προτεραιότητα που διέπει το σύνολο των πολιτικών και παρεµβάσεων που συγχρηµατοδοτούνται από 
τα Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά Ταµεία (Καν. 1080/2006, Καν 1081/2006- αρ.6, & Καν. 1083/2006-αρ.16), 
όπου αναφέρεται ρητά ότι «Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή διασφαλίζουν την προαγωγή της ισότητας 
µεταξύ ανδρών και γυναικών καθώς και την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου κατά τη διάρκεια 
των διαφόρων σταδίων υλοποίησης και φροντίζουν ώστε τα Επιχειρησιακά προγράµµατα να 
περιλαµβάνουν περιγραφή του τρόπου µε τον οποίον προωθούνται η ισότητα των φύλων και οι ίσες 
ευκαιρίες στην προετοιµασία , την υλοποίηση, την παρακολούθηση  και την αξιολόγηση των 
επιχειρησιακών προγραµµάτων»  
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Παράλληλα όµως αποτελεί και εθνική πολιτική προτεραιότητα και δέσµευση, καθώς Στρατηγικές 
Προτεραιότητες  για την ισότητα στη νέα προγραµµατική περίοδο  αποτελούν: 

• η ανάδειξη του πολιτικού, οικονοµικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεµάτων 
ισότητας 

• η άµεση σύνδεσή τους µε τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη – 
απασχόληση – κοινωνική συνοχή) 

• και η αποδέσµευσή τους από την κατηγορία των περιθωριακών θεµάτων  

Εναρµονιζόµενες µε τις ανωτέρω προτεραιότητες της προώθησης της ισότητας των φύλων και των 
ευκαιριών, οι διοικητικές Περιφέρειες της Μακεδονίας – Θράκης πρόκειται να αξιοποιήσουν 
δεσµευµένους πόρους από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία.  

Ειδικότερα, αναφορικά µε το ΕΚΤ, θα διατεθούν στις διοικητικές Περιφέρειες πόροι για δράσεις υπέρ 
των γυναικών και της ισότητας των ευκαιριών, τόσο στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
∆υναµικού» όσο και στα πλαίσια του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου µάθηση». 

Αναφορικά µε το ΕΤΠΑ, στο ΕΠ Μακεδονίας – Θράκης και ειδικότερα στον Άξονα Προτεραιότητας 
«Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής» προβλέπεται η ενίσχυση και δηµιουργία κοινωνικών 
υποδοµών και υπηρεσιών κοινωνικής µέριµνας συµβάλλοντας στην υποστήριξη της οικογένειας 
καθώς και των γυναικών, ιδιαίτερα δε εκείνων που είναι θύµατα ενδοοικογενειακής βίας, διεθνικής 
εµπορίας αλλά και γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες (µετανάστριες, πρόσφυγες, γυναίκες µε 
πολιτισµικές ιδιαιτερότητες κλπ.).  

Ειδικότερα οι παρεµβάσεις αφορούν σε λειτουργία συµβουλευτικών κέντρων, ξενώνων και στεγών 
προστασίας και άλλων συστηµάτων αρωγής, όπου θα παρέχεται νοµική βοήθεια, νοµική 
συµβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη καθώς και φιλοξενία των γυναικών.  

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες δράσεις:    

• ∆ηµιουργία Κέντρων υποδοχής κακοποιηµένων Γυναικών και θυµάτων σωµατεµπορίας για 
συµβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη 

• Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών όχι µόνο για ιατρικής και νοµικής φύσεως θέµατα αλλά και για την 
πληρέστερη κάλυψη των αναγκών των γυναικών και των παιδιών τους, καθώς και συνεργασία 
των εµπλεκόµενων υπηρεσιών.  

• ∆ηµιουργία και λειτουργία Ξενώνων για θύµατα βίας, εµπορίας και κακοποίησης µε  γεωγραφική 
διασπορά σε περιοχές όπου έχουν διαπιστωθεί τα περισσότερα κρούσµατα σε συνεργασία µε, την 
περιφερειακή, Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Κοινωνία των Πολιτών. 

Επίσης, το θέµα της διασφάλισης της ισότητας των ευκαιριών αποτελεί οριζόντια προτεραιότητα του 
ΕΠ Μακεδονίας – Θράκης και αντιµετωπίζεται στο σύνολο των Αξόνων Προτεραιότητας µέσω της 
προώθησης της ισότητας των ευκαιριών όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, στην 
εκπαίδευση, στην υγεία κλπ. ευπαθών οµάδων πληθυσµού καθώς και της εξασφάλισης της 
προσβασιµότητας των ατόµων µε αναπηρία, σύµφωνα µε την αρχή της µη διάκρισης (άρθρο 16 του 
Γενικού Κανονισµού). 

Έτσι, λαµβάνοντας υπόψιν το πλαίσιο του Άρθρου 16 του Καν. 1083/2006 αναφορικά µε την Ισότητα 
µεταξύ ανδρών και γυναικών και µη διάκριση,  καθώς και την προσέγγιση του Γενικού Στόχου 11 του 
ΕΣΠΑ , το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα  Μακεδονίας Θράκης διασφαλίζει :  

− την προώθηση της ισότητας των φύλων µε συγκεκριµένες δράσεις τις οποίες 
περιλαµβάνει .   

− καθώς και την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στο σύνολο των παρεµβάσεων του.   
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Για την προαγωγή της ισότητας των φύλων και την επίτευξη των στόχων του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος στον τοµέα αυτό πρόκειται να δεσµευτεί  µε τον προσφορότερο δυνατό τρόπο 
συγκεκριµένο ποσοστό από τον προϋπολογισµό του προγράµµατος. Το ποσοστό αυτό θα καθορισθεί 
µε απόφαση της  Επιτροπής Παρακολούθησής του. 

 

2.9. Αειφόρος ανάπτυξη 

 
Το ζήτηµα της αειφόρου ανάπτυξης στο ΕΠ Μακεδονίας – Θράκης διατρέχει το σύνολο του 
Προγράµµατος. Η ενσωµάτωση της αειφορίας στην πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης σχετίζεται µε 
την προώθηση πολιτικών οι οποίες είναι φιλικές προς το περιβάλλον, την ορθολογική διαχείριση των 
φυσικών πόρων και τη διαµόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης (περιβαλλοντική αειφορία), µε την 
εισαγωγή καινοτόµων δράσεων και την ενίσχυση της επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας (οικονοµική 
αειφορία) καθώς και µε τη βελτίωση βασικών κοινωνικών υποδοµών (κοινωνική αειφορία), 
συνιστώσες οι οποίες αποτελούν βασικές προτεραιότητες ανάπτυξης του ΕΠ Μακεδονίας – Θράκης.  

Στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας 
– Θράκης 2007 – 2013, διερευνάται η συνάφεια του ΕΠ µε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη. ∆ιαπιστώνεται ότι το ΕΠ ικανοποιεί σε σηµαντικό βαθµό τους τέσσερις (4) από τους επτά 
(7) άξονες της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής, όπως αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 55: Συσχέτιση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μακεδονίας – Θράκης µε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για 
την Αειφόρο Ανάπτυξη 

ΣΤΟΧΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΆΠΤΥΞΗ61 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ TOY ΕΠ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΜΕ ΤΟΝ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Α. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 
Περιορισµός των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής 
ΣΤΟΧΟΣ Α1) 
Σε συµφωνία µε το 
πρωτόκολλο του Κυότο, οι 
εκποµπές των αερίων 
θερµοκηπίου θα πρέπει να 
µειωθούν κατά 8% σε σχέση 
µε τα επίπεδα του 1990 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ Α1) ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
Η Ελλάδα έχει την υποχρέωση62 να µην αυξήσει τις εκποµπές αερίων του 
θερµοκηπίου περισσότερο από 25% κατά µέσο όρο για την πενταετία 2008 – 
2012 σε σχέση µε το 1990. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι για το 2004 η 
εθνική αύξηση ήταν περίπου 23%, εποµένως πολύ κοντά στο ανώτερο επιτρεπτό 
όριο αύξησης των εκποµπών.  
Με δεδοµένο ότι η συνεισφορά των επιµέρους γεωγραφικών περιοχών της 
επικράτειας στις εκποµπές των αερίων θερµοκηπίου δεν είναι γνωστή,  είναι 
δύσκολο να προσεγγιστεί µε σαφήνεια η συµβολή του ΕΠ στον συγκεκριµένο 
στόχο: ωστόσο, στο προτεινόµενο ΕΠ προβλέπονται παρεµβάσεις στην 
κατηγορία 49 «Προσαρµογή στις κλιµατικές αλλαγές» οι οποίες σαφώς 
συµβάλλουν στην βελτίωση των επιδόσεων της χώρας  στον συγκεκριµένο 
στόχο. 

                                                 
61 Κείµενο Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2006, 10117/2006. Περιλαµβάνονται  οι 
τέσσερεις (4) από τις επτά  (7) βασικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αειφόρο Ανάπτυξη. 
(Αναφέρονται µόνο οι στόχοι που εκτιµήθηκε ότι έχουν άµεση σχέση µε το προτεινόµενο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
Μακεδονίας – Θράκης) 
62 Απόφαση 358/2002/ΕΚ και Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης 
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ΣΤΟΧΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΆΠΤΥΞΗ61 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ TOY ΕΠ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΜΕ ΤΟΝ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΣΤΟΧΟΣ Α2) 
Μέχρι το 2010, το 12% της 
ενέργειας που 
καταναλώνεται κατά µέσο 
όρο πρέπει να προέρχεται 
από ανανεώσιµες πηγές 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ Α2) ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  
Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2001/77/ΕΚ η Ελλάδα, µέχρι το 2010, θα 
πρέπει να αυξήσει τη συνεισφορά των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή στο 14% 
χωρίς τα µεγάλα υδροηλεκτρικά, και σε 20.1% συµπεριλαµβανοµένων των 
µεγάλων υδροηλεκτρικών.  Η αντίληψη αυτή εκφράζεται σε σηµαντικό βαθµό στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας – Θράκης εφόσον προβλέπονται 
σηµαντικά ποσά και στις τέσσερεις (4) κατηγορίες παρέµβασης που αφορούν τις 
ανανεώσιµες πηγές. 

ΣΤΟΧΟΣ Α3) 
Μέχρι το 2017 στοχοθετείται 
συνολικά µείωση της χρήσης 
τελικής ενέργειας κατά 9%  

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ Α3) ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
Ο συγκεκριµένος στόχος προσεγγίζεται κυρίως µέσω της κατηγορίας 
παρέµβασης 43 «Ενεργειακή αποδοτικότητα, αναγέννηση, διαχείριση ενέργειας».  

Β.ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: 
Ανάπτυξη συστηµάτων µεταφοράς που ικανοποιούν τις οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
ανάγκες της κοινωνίας και ελαχιστοποιούν τις αντίστοιχες επιπτώσεις στους ίδιους τοµείς 
ΣΤΟΧΟΣ Β1) 
Αποσύνδεση της 
οικονοµικής ανάπτυξης από 
την µεταφορική ζήτηση 
(demand for transport) 
ΣΤΟΧΟΣ Β2) 
Μείωση των εκποµπών των 
αερίων θερµοκηπίου από τα 
µέσα µεταφοράς 
ΣΤΟΧΟΣ Β3) 
Μείωση των εκποµπών 
ρυπαντών από τα 
µεταφορικά µέσα σε επίπεδα 
που ελαχιστοποιούν τις 
επιπτώσεις στην ανθρώπινη 
υγεία ή/και στο περιβάλλον 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ Β1), Β2) 
και Β3)  ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
Σηµαντικό ποσό (της τάξης του 19,5%) της δηµόσιας δαπάνης του Άξονα 7 
κατανέµεται στην «προώθηση των καθαρών αστικών µεταφορών» γεγονός που 
αναµένεται να συµβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας της ατµόσφαιρας 
τουλάχιστον στο µεγαλύτερο αστικό κέντρο της Βόρειας Ελλάδας, την 
Θεσσαλονίκη. Αναλυτικά, η συγκεκριµένη κατηγορία παρέµβασης προσβλέπει 
στην αύξηση του πρόσθετου συνολικού πληθυσµού στον οποίο παρέχεται η 
δυνατότητα πεζής πρόσβασης στο δίκτυο µέσων σταθερής τροχιάς (Μετρό) κατά 
250.000 άτοµα, εποµένως βελτιώνει σηµαντικά τις δυνατότητες µαζικής 
µεταφοράς και περιορισµού της ΙΧ χρήσης για το 25% κατά προσέγγιση του 
συνολικού πληθυσµού του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης. 
Μέσω της ενίσχυσης των µέσων µαζικών µεταφορών, το ΕΠ αναµένεται να 
συµβάλλει και στους τρείς στόχους Β1, Β2, Β3 που αφορούν τις µεταφορές στην 
Ευρωπαϊκή Στρατηγική. 

Γ. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΣΤΟΧΟΣ Γ1) 
Προώθηση της αειφόρου 
κατανάλωσης και 
παραγωγής στα επίπεδα 
που ικανοποιούν µεν την 
οικονοµική και κοινωνική 
ανάπτυξη χωρίς να οδηγούν 
σε φαινόµενα 
περιβαλλοντικής 
υποβάθµισης  

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ Γ1) ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
Οι στόχοι αυτοί συνδέονται µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα κυρίως µέσω του 
άξονα 2 «Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα» ο οποίος  αναµένεται να 
συνεισφέρει στην βελτίωση οικονοµικών δεικτών µε υποδοµές που ουσιαστικά 
συµβάλλουν ελάχιστα σε φαινόµενα αλλαγών χρήσεων γης σε τοπική κλίµακα 
κυρίως. Η πλειονότητα των δράσεων του Άξονα 3 συµβάλλουν επίσης προς την 
κατεύθυνση της αειφορίας στην Μακεδονία και την Θράκη 
 

∆. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ: 
Βελτίωση της διαχείρισης των φυσικών πόρων και αποφυγή της υπερεκµετάλλευσης αυτών 
ΣΤΟΧΟΣ ∆1) 
Μείωση της συνολικής 
χρήσης των µη 
ανανεώσιµων φυσικών 
πόρων και αποτελεσµατική 
χρήση των ανανεώσιµων 
φυσικών πόρων κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζεται η αναγέννησή 
τους 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ∆1), ∆2), 
∆3)  και ∆4) ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
 
Οι στόχοι αυτοί καλύπτονται µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας – 
Θράκης ως ακολούθως: 
µέσω των κατηγοριών παρέµβασης  που αφορούν την επεξεργασία λυµάτων και 
την διαχείριση οικιακών και βιοµηχανικών αποβλήτων, υποδοµές δηλαδή που 
αναµένεται να βελτιώσουν τις δυνατότητες επαναχρησιµοποίησης αφενός του 
νερού διατηρώντας ταυτόχρονα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του υπόγειου και 
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ΣΤΟΧΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΆΠΤΥΞΗ61 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ TOY ΕΠ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΜΕ ΤΟΝ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΣΤΟΧΟΣ ∆2) 
Αναστολή της απώλειας της 
βιοποικιλότητας µέχρι το 
έτος 2010 
ΣΤΟΧΟΣ ∆3) 
Σηµαντική συνεισφορά στους 
τέσσερις (4) στόχους των 
Ηνωµένων Εθνών για την 
Αειφόρο ∆ιαχείριση των 
∆ασών µέχρι το έτος 2015 
ΣΤΟΧΟΣ ∆4) 
Αποφυγή της 
υπερεκµετάλλευσης των 
φυσικών πόρων αναφορικά 
µε την αλιεία, την 
βιοποικιλότητα, το έδαφος, 
την ατµόσφαιρα και το νερό 

επιφανειακού υδροφόρου σε ικανοποιητικό επίπεδο, αφετέρου της επεξεργασίας 
των στερεών αποβλήτων.  
µέσω της κατηγορίας παρέµβασης που αφορά την αποκατάσταση εδαφών και 
µολυσµένης γης, διαφυλάσσεται το έδαφος ως φυσικός πόρος 
Αν και δεν υπάρχουν σαφείς στόχοι ως προς την βιοποικιλότητα, µέρος του 
ποσού που αναφέρεται στις κατηγορίες που σχετίζονται µε την φυσική 
κληρονοµιά σχεδιάζεται να διατεθεί σε προγράµµατα διαχείρισης απειλούµενων 
ειδών και βιοτόπων στις αντίστοιχες περιοχές NATURA 2000 συµβάλλοντας έτσι 
στον στόχο ∆2, ∆3 και ∆4 (αλιεία) 

Πηγή: ΕΠΕΜ, 2007, «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύµφωνα µε την Οδηγία 2001/42/ΕΚ, 
του ΕΠ Μακεδονίας – Θράκης για την περίοδο 2007-2013» 

 

 

2.10. Χωρικές προτεραιότητες της Στρατηγικής 
 
Οι συνιστώσες της χωρικής διάστασης του αναπτυξιακού προγραµµατισµού αφορούν στους πόλους 
ανάπτυξης, όπως αυτοί αναφέρονται στο ΕΣΠΑ και σε συγκεκριµένα χωρικά σύνολα: τις πόλεις, τις 
ορεινές περιοχές, τις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές καθώς και τις αγροτικές περιοχές και τις 
περιοχές που συνδέονται µε την αλιεία. Για κάθε χωρικό σύνολο ακολουθεί η περιγραφή των 
προτεραιοτήτων ανάπτυξης στη βάση της αποτίµησης της υφιστάµενης κατάστασης που προηγήθηκε. 

Οι παρεµβάσεις αυτές θα συµβάλλουν στις δύο ΚΣΚΓ που αφορούν στην Περιφερειακή ∆ιάσταση της 
Πολιτικής Συνοχής:  2.1. «Η συµβολή των πόλεων στην ανάπτυξη και στην απασχόληση» και 2.2. 
«Υποστήριξη για την οικονοµική διαφοροποίηση των αγροτικών περιοχών, των περιοχών αλιείας και 
των περιοχών µε φυσικά πλεονεκτήµατα». 

 

2.10.1. Οι πόλοι ανάπτυξης ως µέσο προώθησης της στρατηγικής της Λισσαβόνας 

 

2.10.1.1. Η σηµασία των πόλεων για την προώθηση της Στρατηγικής της Λισαβόνας 

Οι Ευρωπαϊκές Στρατηγικές Κατευθύνσεις για την Πολιτική της Συνοχής κατά τη νέα 
προγραµµατική περίοδο αποδίδουν ιδιαίτερη σηµασία στη συµβολή των πόλεων (αστικά κέντρα) 
στην ανάπτυξη και την απασχόληση.  

Η µεγάλη σηµασία που αποδίδεται στις πόλεις συνδέεται µε την αναγνώριση του ρόλου τους ως 
κινητήρων της ανάπτυξης των περιοχών που βρίσκονται στην άµεση επιρροή τους, της υπαίθρου 
που τα περιβάλλει, αλλά και των µικρότερων αστικών κέντρων που βρίσκονται στην ακτίνα επιρροής 
τους. Συνακόλουθα, η ανάπτυξη των αστικών κέντρων µπορεί να λειτουργήσει και ως προωθητικός 
µηχανισµός της πραγµατικής σύγκλισης. 
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Το ΕΣΠΑ αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στην αστική ανάπτυξη στοχεύοντας στη συγκρότηση µιας 
συνολικής αλλά και εξειδικευµένης αναπτυξιακής πολιτικής µε ιδιαίτερη έµφαση στην αναβάθµιση των 
πόλεων και τη συµβολή τους στην προώθηση της Στρατηγικής της Λισαβόνας.  

Παράλληλα, οι στόχοι της Πολιτικής της Συνοχής υλοποιούνται µέσω της διάχυσης της ανάπτυξης 
στις ευρύτερες περιοχές όπου αποτυπώνεται η δυναµική των αστικών κέντρων, συµβάλλοντας µε τον 
τρόπο αυτό και στη µείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και την ισόρροπη ανάπτυξη 
γενικότερα. 

 

2.10.1.2. Οι πόλοι ανάπτυξης στη στρατηγική του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων για την 
περίοδο 2007-2013. 

 

2.10.1.2.1. Έννοια των πόλων ανάπτυξης 

Με δεδοµένα τα παραπάνω και για το σκοπό της ενίσχυσης της οικονοµικής µεγέθυνσης και της 
απασχόλησης των Περιφερειών της χώρας, η εφαρµογή των πόλων ως εργαλείου εδαφικής 
ανάπτυξης, αποτελεί σηµαντικό και καινοτόµο στοιχείο της στρατηγικής του ΕΣΠΑ και των 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων κατά τη νέα προγραµµατική περίοδο.  

Ως δυνητικοί πόλοι ανάπτυξης νοούνται ιδιαίτερα δυναµικά αστικά κέντρα63 της χώρας, 
µητροπολιτικής και περιφερειακής σηµασίας, τα οποία, µέσα από τις επιδράσεις και επιρροές που 
ασκούν στην χώρα, τις περιφέρειες και τα λειτουργικά ή ηµερήσια αστικά τους συστήµατα, αναµένεται 
να συµβάλλουν στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, µε έµφαση στη δηµιουργία δυναµικού 
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, έρευνας και τεχνολογίας, καινοτοµίας, και περισσότερων και 
καλύτερων θέσεων εργασίας, στο πλαίσιο της εφαρµογής της Στρατηγικής της Λισαβόνας. 

 

2.10.1.2.2. Ο ρόλος της Θεσσαλονίκης 

Η Θεσσαλονίκη (πολεοδοµικό συγκρότηµα και ηµερήσιο σύστηµα) αποτελεί το κέντρο ενός ηµερησίου 
συστήµατος στο οποίο εντάσσονται όλα τα σηµαντικά αστικά κέντρα της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας και αποτελεί κόµβο του υφιστάµενου αναπτυξιακού άξονα της χώρας, αλλά και κεντρικό 
σηµείο του αναδυόµενου άξονα Ανατολής – ∆ύσης περί την Εγνατία Οδό. Στο µέλλον η πόλη 
αναµένεται να παίξει ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο σε σχέση µε τις αναµενόµενες θετικές εξελίξεις των 
γειτονικών χωρών Αλβανία και πΓ∆Μ, αλλά και των κρατών µελών της ΕΕ Βουλγαρία και Ρουµανία. 

Η Θεσσαλονίκη διαθέτει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτηµα για να καταστεί επικοινωνιακό κέντρο, κέντρο 
παροχής εξειδικευµένων υπηρεσιών, κέντρο ανάπτυξης και διάχυσης τεχνολογίας κλπ. και να 
αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα ανάπτυξης στην περιοχή µέσα από την ανάπτυξη των 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και των δικτύων µεταφορών, των ερευνητικών και 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, των δραστηριοτήτων παραγωγής και µεταφοράς τεχνογνωσίας, και 
τη συγκέντρωση δραστηριοτήτων έντασης γνώσης.  

Τέλος, η παρουσία της Θεσσαλονίκης προσδιορίζει άµεσα και έµµεσα τις προοπτικές ανάπτυξης 
ολόκληρης της Μακεδονίας – Θράκης. Η ενίσχυση του µητροπολιτικού της ρόλου αναµένεται να 
επιφέρει θετικά αποτελέσµατα για τη χωρική ενότητα αλλά παράλληλα θα πρέπει να εξασφαλιστεί η 
διάχυση των αποτελεσµάτων της αναπτυξιακής διαδικασίας στο σύνολό της. Καθώς το µητροπολιτικό 
κέντρο της Θεσσαλονίκης αναπτύσσεται, είναι διαρκής η ανάγκη για ανάπτυξη / ενίσχυση και των 

                                                 
63 Όπως αυτά ορίζονται από την ΕΣΥΕ (πληθυσµός κύριου οικισµού άνω των 10000 κατοίκων) στα οποία 
προστίθενται και τα κέντρα µε µικρότερο πληθυσµιακό µέγεθος που είναι πρωτεύουσες νοµών. 
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υπόλοιπων περιοχών στο πλαίσιο ενός πολυκεντρικού προτύπου αστικής ανάπτυξης σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο.  

 

2.10.1.2.3. Πεδίο εφαρµογής  

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της στρατηγικής της ανάπτυξης στο ΕΣΠΑ, κατά την επόµενη περίοδο 
προγραµµατισµού, όλες οι πόλεις θα υποδεχθούν αναπτυξιακές δράσεις µέσα από τα Τοµεακά 
και Περιφερειακά Προγράµµατα, συγχρηµατοδοτούµενες από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία.  

Οι συγκεκριµένες παρεµβάσεις στους πόλους ανάπτυξης θα εστιάσουν σε τέσσερα θεµατικά πεδία, 
αλληλένδετα µεταξύ τους, σύµφωνα και µε τις προτεραιότητες του Εαρινού Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 
2006 και συγκεκριµένα: την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, την Καινοτοµία, την 
Επιχειρηµατικότητα και την Απασχολησιµότητα. 

Τα πεδία αυτά είναι σε πλήρη συµφωνία µε τις Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την 
Ανάπτυξη και την Απασχόληση και αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της αναθεωρηµένης 
Στρατηγικής της Λισαβόνας. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, οι παρεµβάσεις στους πόλους ανάπτυξης θα στοχεύουν στη:  

• ∆ηµιουργία και µεταφορά καινοτοµίας.  

• Προώθηση της Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και σύνδεσή της µε την παραγωγική 
διαδικασία. 

• Ανάπτυξη και τον προσανατολισµό της επιχειρηµατικότητας σε νέες και καινοτόµες 
δραστηριότητες. 

• Ανάπτυξη και προώθηση υπηρεσιών ΤΠΕ και ποιοτικών δηµόσιων υπηρεσιών προς τους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις. 

• ∆ηµιουργία και την ανάπτυξη Κέντρων Αριστείας για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την 
απασχόληση. 

Οι παραπάνω αναφερόµενες παρεµβάσεις θα χρηµατοδοτηθούν τόσο από τα Τοµεακά Επιχειρησιακά 
Προγράµµατα (Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα, Ψηφιακή Σύγκλιση, Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση, Βελτίωση της ∆ιοικητικής Ικανότητας της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης) όσο και από τα Περιφερειακά (ΠΕΠ). 

 

2.10.1.2.4. ∆ιαδικασία επιχειρησιακής εξειδίκευσης της στρατηγικής των πόλων ανάπτυξης – Χρονοδιάγραµµα. 

Ο καθορισµός πόλων ανάπτυξης και η εξειδίκευση της στρατηγικής σε επίπεδο Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του 2008. Κρίσιµη κρίνεται η συµµετοχή 
και η εµπλοκή της τοπικής κοινωνίας στον καθορισµό και τη διαµόρφωση του πλαισίου εφαρµογής 
των πόλων ανάπτυξης.  

Για το σκοπό αυτό, τα επόµενα βήµατα στο πλαίσιο της διαδικασίας είναι τα ακόλουθα:  

1) Κατά το δεύτερο εξάµηνο 2007 θα πραγµατοποιηθούν ηµερίδες διαβούλευσης σε κάθε µια 
από τις 13 Περιφέρειες της χώρας, µε τη συµµετοχή των τοπικών εµπλεκόµενων φορέων 
(Περιφέρειες, τοπική αυτοδιοίκηση, επιµελητήρια, επιχειρήσεις, επαγγελµατικές οργανώσεις, 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύµατα, κτλ). Στόχος είναι η σε βάθος διαβούλευση 
µε τους παραπάνω φορείς για το επιχειρησιακό πλαίσιο της στρατηγικής των πόλων 
ανάπτυξης. 
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2) Με την ολοκλήρωση των τοπικών ηµερίδων θα πραγµατοποιηθεί συνέδριο διαβούλευσης 
σε εθνικό επίπεδο, µε τη συµµετοχή των κοινωνικοοικονοµικών εταίρων, µε σκοπό την 
οριστικοποίηση των συµπερασµάτων των 13 περιφερειακών ηµερίδων διαβούλευσης, σε ό,τι 
αφορά το επιχειρησιακό πλαίσιο της στρατηγικής των πόλων ανάπτυξης.  

3) Με εκκίνηση τον Απρίλιο 2008, θα πραγµατοποιηθεί η πρώτη πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων.  

Οι προτάσεις αυτές θα περιέχουν ολοκληρωµένα σχέδια που θα εστιάζουν στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση µέσω παρεµβάσεων στα πεδία που αναφέρονται στην παράγραφο 
2.10.1.2.2. του παρόντος. Θα µπορούν να υποβάλλονται από συνεργασίες ή συµπράξεις 
φορέων που σχετίζονται / δραστηριοποιούνται στα παραπάνω πεδία και βρίσκονται σε 
πρωτεύουσες νοµών ή σε σηµαντικά αστικά κέντρα της χώρας. Η επιλογή των 
ολοκληρωµένων σχεδίων ανάπτυξης για την ανάπτυξη και την απασχόληση της πρώτης 
πρόσκλησης (2008) θα ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος 2008. Η επόµενη πρόσκληση θα 
πραγµατοποιηθεί µετά από αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και των εµπειριών του πρώτου 
κύκλου.  

 

2.10.2. Ανάπτυξη αστικών περιοχών  

Μείζον ζήτηµα για τις αστικές περιοχές κατά την δ΄ προγραµµατική περίοδο αποτελεί η βιώσιµη 
ανάπτυξή τους, όσον αφορά α) τη λειτουργικότητά τους, µέσω της κάλυψης των αναγκών τους σε 
υποδοµές, β) την προώθηση της οικονοµικής βιωσιµότητάς τους µέσω παρεµβάσεων για την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς, γ) την κοινωνική ευηµερία τους, µέσω της ενσωµάτωσης όλων των 
κοινωνικών οµάδων στη ζωή της πόλης και δ) τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών, µέσω 
παρεµβάσεων για την περιβαλλοντική εξυγίναση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

Συνεπώς, χαρακτηριστικά στοιχεία της στρατηγικής για τα αστικά κέντρα είναι, σύµφωνα και µε το 
ΕΣΠΑ, «η πρόσβαση των πολιτών στην εργασία, στην εκπαίδευση, στις υπηρεσίες και στην 
ψυχαγωγία, το αναβαθµισµένο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, η δυναµική και ανταγωνιστική 
οικονοµική ανάπτυξη, οι καινοτόµες επιχειρηµατικές δραστηριότητες και η παροχή κοινωνικών 
υπηρεσιών µέσω µιας εκσυγχρονισµένης δηµόσιας διοίκησης». 

Παράλληλα, βασικό στοιχείο της στρατηγικής αποτελεί η ενίσχυση της δικτύωσης των αστικών 
κέντρων και η συγκρότηση ενός ισόρροπου και πολυκεντρικού δικτύου, το οποίο θα λειτουργεί 
συµπληρωµατικά ως προς το µητροπολιτικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η Θεσσαλονίκη αποτελεί τον 
δεύτερο πυλώνα της αστικής ανάπτυξης της χώρας και µπορεί να αναλάβει ακόµα µεγαλύτερες 
διεθνώς λειτουργίες ως κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι δραστηριότητες που 
συγκεντρώνονται εδώ εκτείνονται σε όλους τους τοµείς µε έµφαση στις υπηρεσίες εκπαίδευσης, 
υγείας, πολιτισµού, καινοτοµίας, έρευνας, εµπορίου και µεταποίησης. Η πόλη αποτελεί κέντρο 
συνδεδεµένων µεταφορών και τείνει να αναλάβει λειτουργίες ενεργειακού κόµβου της χώρας ενώ µε 
τον κατάλληλο σχεδιασµό µπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης επιχειρήσεων.  

Ρόλο δευτερευόντων αναπτυξιακών πόλων, στην ίδια χωρική ενότητα, µπορούν να αναλάβουν και 
άλλα µικρότερα αστικά κέντρα, τα οποία είτε συνδέονται µεταξύ τους µε στοιχεία δικτυώσεως που θα 
πρέπει να ενδυναµωθούν, είτε πληρούν τις προϋποθέσεις ώστε να αναπτύξουν ακτινοβολία και πέρα 
των συνόρων καθώς σε αυτά συγκεντρώνονται σηµαντικές λειτουργίες. Κύριες δραστηριότητες 
συνιστούν οι υπηρεσίες εκπαίδευσης, εµπορίου, µεταποίησης, τουρισµού, ενέργειας καθώς και οι 
υπηρεσίες µεταφορών. 

 
2.10.3. Ανάπτυξη ορεινών περιοχών 
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Η στρατηγική για την ανάπτυξη του ορεινού χώρου στοχεύει στην ανασυγκρότηση των 
δραστηριοτήτων παραγωγής και κατοίκησης µε γνώµονα την οικονοµική βιωσιµότητά τους σε 
συνδυασµό µε τη διασφάλιση των πολιτιστικών χαρακτηριστικών τους και των ιδιαιτεροτήτων του 
φυσικού τους περιβάλλοντος. Η ανασυγκρότηση αυτή µπορεί να επιτευχθεί µέσω της υλοποίησης 
παρεµβάσεων για τη βελτίωση της προσπελασιµότητας, τη στήριξη της ποιοτικής και βιολογικής 
γεωργίας και κτηνοτορφίας και την ενίσχυση – ανάπτυξη ειδικών / ήπιων µορφών τουρισµού, στη 
βάση µιας ελεγχόµενης και προγραµµατισµένης οικιστικής ανάπτυξης.   

Όπως αναφέρεται και στο ΕΣΠΑ, σηµαντικό στοιχείο της ανάπτυξης των ορεινών περιοχών αποτελεί η 
συγκρότηση λειτουργικών διασυνδέσεων µε τα γειτονικά αστικά κέντρα, τα οποία µπορούν να 
αποτελέσουν ολοκληρωµένα σηµεία υποστήριξης της αναπτυξιακής δραστηριότητας στον ορεινό 
χώρο. 

 

2.10.4. Ανάπτυξη παράκτιων περιοχών 

Η στρατηγική για την ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών διαρθρώνεται γύρω από τη βελτίωση της 
εσωτερικής συνοχής της Ζώνης του Βορείου Αιγαίου και στη σταδιακή ανάπτυξη λειτουργικών αστικών 
δικτύων, µέσω της ανάπτυξης τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών. Καθοριστική για την ανάπτυξη της 
παράκτιας ζώνης είναι επίσης η συγκέντρωση συγκεκριµένων λειτουργιών ή χρήσεων (π.χ. β΄ 
κατοικία) σε συγκεκριµένες ειδικά διαµορφωµένες περιοχές, ώστε η οργανωµένη επέκταση να 
συµβάλλει στον περιορισµό της αστικής διάχυσης, καθώς και η υποστήριξη δράσεων τουρισµού, 
ναυτικού τουρισµού και υποδοµών στήριξης αλιευτικής δραστηριότητας. Ταυτόχρονα η 
προσπελασιµότητα πρέπει να διασφαλίζεται µε την ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου δικτύου 
µεταφορών και επικοινωνιών.  

Τέλος, η συγκρότηση ενοτήτων υπαίθρου, όπου δυναµικά κέντρα λειτουργούν ολοκληρωµένα σε ότι 
αφορά τις λειτουργίες κατοίκησης, παραγωγής, εκπαίδευσης και αναψυχής, η ανάπτυξη ήπιων 
µορφών τουρισµού προς την κατεύθυνση διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος και η ανάδειξη 
σηµαντικών πόλων πολιτιστικού ενδιαφέροντος αποτελούν καθοριστικά στοιχεία διαµόρφωσης ενός 
σύγχρονου περιβάλλοντος στις παράκτιες περιοχές, τόσο για την αγροτική ανάπτυξη όσο και για την 
ανάπτυξη του οικιστικού δικτύου.  

 

2.10.5. Ανάπτυξη νησιωτικών περιοχών 

Κύρια στοιχεία της στρατηγικής για την ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών (Θάσου και Σαµοθράκης) 
αποτελούν η ελεγχόµενη χωρική ανάπτυξη, η ανασυγκρότηση ενός βιώσιµου και διαφοροποιηµένου 
παραγωγικού προτύπου στηριζόµενη στην ιδιωτική επιχειρηµατική πρωτοβουλία, η επίλυση των 
θεµάτων προσπελασιµότητας και υποδοµών και η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού τους 
περιβάλλοντος. 

Ειδικότερα, οι παρεµβάσεις στο πλαίσιο της συγκεκριµένης στρατηγικής θα κατευθύνονται κυρίως:  

• στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας µέσω της ενεργοποίησης τοπικών πόρων και 
δυνάµεων  

• στην περιβαλλοντική µέριµνα, για τη διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού και του δοµηµένου 
περιβάλλοντος, µέσω της δηµιουργίας περιβαλλοντικών υποδοµών όπως  δοµές διαχείρισης 
λυµάτων, απορριµµάτων, και προστασίας και χρηστής διαχείρισης υδάτων, ακτών και 
φυσικών πόρων 

• στην ανάδειξη και προστασία του ιστορικού και πολιτισµικού πλούτου, ως προϋπόθεση για 
την ευρύτερη τουριστική και επιχειρηµατική δραστηριότητα 
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• στην ανάπτυξη ήπιων και εναλλακτικών µορφών τουρισµού 

• στη διοικητική ενίσχυση και εξασφάλιση υποδοµών υγείας 

• στην ανάπτυξη της Κοινωνίας της πληροφορίας 

• στην ολοκλήρωση των υποδοµών πρόσβασης (δίκτυα µεταφορών, υπηρεσίες και ενέργεια) 

 

2.10.6. Ανάπτυξη αγροτικών περιοχών και περιοχών που συνδέονται µε την αλιεία (εκτός ορεινών και 
νησιωτικών) 

Η αναπτυξιακή στρατηγική για τις αγροτικές περιοχές εστιάζεται στην προώθηση της οικονοµικής, 
κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξής τους στη βάση της αειφορίας και στοχεύει στη διασφάλιση 
της ευρύτερης οικολογικής και πολιτιστικής τους σηµασίας, στην αύξηση της ελκυστικότητάς τους ως 
περιοχές πρώτης και δεύτερης κατοικίας, στη δηµιουργία δικτύων µε αστικά κέντρα, στη 
διαφοροποίηση της οικονοµίας τους, στη διασφάλιση της πρόσβασης σε υπηρεσίες γενικού 
οικονοµικού συµφέροντος, στη διάδοση της χρήσης των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις καθώς και στη 
βελτίωση των προσφεροµένων υπηρεσιών και της ποιότητας ζωής των κατοίκων. 

Μέσω του ΕΤΠΑ θα χρηµατοδοτηθούν έργα υποδοµής διανοµαρχιακού κυρίως χαρακτήρα και 
µεγάλου προϋπολογισµού στις αγροτικές και στις αλιευτικές περιοχές, ενώ ήσσονος σηµασίας 
παρεµβάσεις που έχουν καινοτόµο χαρακτήρα και αφορούν στην ενίσχυση των σχέσεων µεταξύ 
αστικών και αγροτικών περιοχών αξιοποιώντας τη συνολική επιχορήγηση θα χρηµατοδοτηθούν και 
µέσω του ΕΠ αλλά και µέσω των ΠΑΑ και ΕΠΑΛ, στη βάση της προσέγγισης LEADER.  

Επισηµαίνεται ότι η επίλυση των τοµεακών προβληµάτων που σχετίζονται µε τον εκσυγχρονισµό των 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων, την προώθηση-προβολή των γεωργικών προϊόντων, την ανάπτυξη της 
βιολογικής γεωργίας, τη µείωση των πιέσεων στο περιβάλλον από τη γεωργική δραστηριότητα, τη 
διαχείριση των αλιευτικών αποθεµάτων και την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών, θα προωθηθούν 
από το ΠΑΑ 2007-2013 και το ΕΠΑΛ 2007-2013. 

 

 

2.11. Ενσωµάτωση των πορισµάτων της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης 
 

Για τη διαµόρφωση των αξόνων προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μακεδονίας – 
Θράκης 2007 – 2013 λήφθηκαν υπόψη τόσο οι εισηγήσεις των ex - ante αξιολογητών όσο και των 
µελετητών της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

 

2.11.1. Εναλλακτικά σενάρια 

Στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το ΕΠ εξετάσθηκαν δύο εναλλακτικές 
δυνατότητες (σενάρια Α και Β) στη χάραξη στρατηγικής, µε βάση τους κεντρικούς στόχους του 
αναπτυξιακού οράµατος. Για τις τελικές επιλογές των προσφορότερων εναλλακτικών δυνατοτήτων 
αξιολογήθηκε η συνέπεια και η συνεκτικότητα µε τις περιφερειακές και εθνικές πολιτικές και τις 
Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις που επιτυγχάνει κάθε µια από τις εναλλακτικές δυνατότητες. 
Τέλος οι εναλλακτικές δυνατότητες αξιολογούνται και ως προς τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις. 

Χρονικά το εναλλακτικό σενάριο Β αποτελεί τη µορφή του ΕΠ που προτάθηκε τον Ιούλιο του 2006 ενώ 
το εναλλακτικό σενάριο Α αποτελεί το προτεινόµενο σενάριο του Μαρτίου  2007. 
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Μετά τις διαδικασίες που πραγµατοποιήθηκαν για την επιχειρησιακή αξιολόγηση, προέκυψε το 
συµπέρασµα ότι η προσφορότερη µεταξύ των δύο προσεγγίσεων είναι το Εναλλακτικό Σενάριο 
Α διότι επιτυγχάνει πληρέστερη συνάφεια και συνεκτικότητα µε τις κατευθυντήριες γραµµές για τη 
σύνταξη των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, µεγαλύτερο βαθµό εσωτερικής συνέπειας αλλά κυρίως 
διότι χαρακτηρίζεται από πληρέστερη αξιοποίηση του ισχυρότερου συνδυασµού πλεονεκτηµάτων και 
ευκαιριών της SWOT ανάλυσης. 

Οι διαφορές των δύο εναλλακτικών σεναρίων συζητούνται ακολούθως ανά άξονα προτεραιότητας: 

 Άξονας Προτεραιότητας 1: Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας 

Ο προϋπολογισµός στον άξονα της προσπελασιµότητας µειώνεται στο εναλλακτικό σενάριο Α σε 
σχέση µε το Β: η µείωση αυτή αφορά κυρίως τον περιορισµό του ποσού στις αστικές µεταφορές, το 
οποίο µεταφέρεται στον Άξονα Προτεραιότητας 3 ως καθαρές αστικές µεταφορές.  

 Άξονας Προτεραιότητας 2: Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα 

Ο δεύτερος άξονας προτεραιότητας περιλαµβάνει τις πλέον ουδέτερες δράσεις ως προς τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ως προς το αρχικό σενάριο υπήρξε αύξηση του συνολικού 
προϋπολογισµού, η οποία αφορά κυρίως τις υποδοµές ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τον πολίτη και 
την πρόσβαση των ΜΜΕ σε τεχνολογίες πληροφορικής.  

 Άξονας Προτεραιότητας 3: Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής 

Ο τρίτος άξονας προτεραιότητας περιλαµβάνει τις δράσεις που αφορούν την καθαυτό προστασία του 
περιβάλλοντος καθώς και διάφορες κοινωνικές υποδοµές. Το προτεινόµενο σενάριο παρουσιάζει 
αύξηση στον προϋπολογισµό του συγκεκριµένου άξονα: το µεγαλύτερο µερίδιο της αύξησης στον 
άξονα αφορά τις καθαρές αστικές µεταφορές. Η παρέµβαση αυτή υποδεικνύει την σηµασία που δίνεται 
στην παράµετρο «καθαρές µεταφορές» για την ποιότητα της ζωής στα αστικά κέντρα της Βόρειας 
Ελλάδας.  

Όλες οι δράσεις παρουσιάζονται αυξηµένες στο τελικό σενάριο, εκτός από 5 δράσεις. Στον άξονα αυτό 
η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάζει επίσης αυξηµένους προϋπολογισµούς ως προς τους 
προηγούµενους δύο άξονες προτεραιότητας. Επίσης σηµαντικά αυξηµένοι εµφανίζονται στο τελικό 
σενάριο οι προϋπολογισµοί των δράσεων που αφορούν την προστασία και διατήρηση της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς καθώς και των υποδοµών εκπαίδευσης και φροντίδας παιδιών. 

Η αξιολόγηση των εναλλακτικών προσεγγίσεων ως προς το περιβαλλοντικό ζήτηµα θα πρέπει να είναι 
ανεπηρέαστη από τις επιδόσεις κάθε προσέγγισης ως προς τα αναπτυξιακά και οικονοµικά ζητήµατα. 
Με βάση το σκεπτικό αυτό, διαµορφώνονται τα ακόλουθα Κριτήρια Αξιολόγησης των αξόνων µε 
βάση την ύπαρξη σε αυτούς των εξής δράσεων: 

1. ∆ράσεις που αφορούν την υλοποίηση κύριων περιβαλλοντικών έργων  

2. ∆ράσεις που προκύπτουν εξαιτίας των αναγκών συµµόρφωσης µε τους εθνικούς και 
κοινοτικούς στόχους σχετικά µε το περιβάλλον 

3. ∆ράσεις µε δεσµεύσεις για την αειφορική διάσταση της επιδιωκόµενης ανάπτυξης 

4. ∆ράσεις που αφορούν την ποιότητα ζωής και τον πολιτισµό µε δευτερεύουσα συµβολή στα 
θέµατα περιβάλλοντος 

5. Προσανατολισµός των αναπτυξιακών κατευθύνσεων σε περιβαλλοντικά ήπιες επιδιώξεις 

Επιχειρώντας µια βαθµολόγηση της ανταπόκρισης των σεναρίων στα προηγούµενα κριτήρια µε βάση 
µια διαβάθµιση που περιλαµβάνει τις κατηγορίες: πολύ καλή, καλή, µέτρια, κακή, προκύπτει ο 
επόµενος πίνακας: 
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Πίνακας 56: Ανταπόκριση των σεναρίων στα κριτήρια αξιολόγησης 

Κριτήρια Αξιολόγησης Σενάριο Α Σενάριο Β 
1. ∆ράσεις που αφορούν την υλοποίηση κύριων περιβαλλοντικών έργων  Καλή Καλή 
2. ∆ράσεις που προκύπτουν εξαιτίας των αναγκών συµµόρφωσης µε τους 
εθνικούς και κοινοτικούς στόχους σχετικά µε το περιβάλλον Καλή Πολύ Καλή 

3. ∆ράσεις µε δεσµεύσεις για την αειφορική διάσταση της επιδιωκόµενης 
ανάπτυξης Μέτρια Μέτρια 

4. ∆ράσεις που αφορούν την ποιότητα ζωής και τον πολιτισµό µε 
δευτερεύουσα συµβολή στα θέµατα περιβάλλοντος  Πολύ Καλή Καλή 

5. Προσανατολισµός των αναπτυξιακών κατευθύνσεων σε περιβαλλοντικά 
ήπιες επιδιώξεις Καλή Μέτρια 

Πηγή: ΕΠΕΜ, 2007, «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύµφωνα µε την Οδηγία 
2001/42/ΕΚ, του ΕΠ Μακεδονίας – Θράκης για την περίοδο 2007-2013» 

1. Η ανταπόκριση σε έργα περιβαλλοντικών υποδοµών θεωρείται καλή και στα δύο σενάρια ωστόσο 
φαίνεται ότι απουσιάζουν σηµαντικά µεγάλα έργα περιβαλλοντικών υποδοµών. Το κενό αυτό 
πιθανών να καλυφθεί από άλλα χρηµατοδοτικά µέσα όπως το Ταµείο Συνοχής. 

2. Στο σενάριο Β φαίνεται ότι δίνεται µεγαλύτερη βαρύτητα σε ορισµένες δράσεις συµµόρφωσης µε 
περιβαλλοντικές οδηγίες όπως είναι η επεξεργασία υδάτων η προσαρµογή στις κλιµατικές αλλαγές 
η προώθηση της βιοποικηλότητας και φυσικής προστασίας, η προώθηση τόπων φυσικού κάλλους 
και η προστασία και ανάπτυξη της φυσικής κληρονοµιάς 

3. Η αειφορική διάσταση δεν τονίζεται ιδιαίτερα στα δύο σενάρια αλλά προκύπτει έµµεσα από 
διάφορες επιµέρους δράσεις   
Αυξάνεται σηµαντικά το ποσοστό που αφορά την διαχείριση υδάτων. Το γεγονός αυτό επιτρέπει 
σηµαντικές παρεµβάσεις στο πλαίσιο της γενικότερης εξοικονόµησης νερού, αντιµετώπισης των 
απωλειών στα υδρευτικά δίκτυα και διαχείρισης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του στην βάση της 
Οδηγίας 200/60/ΕΕ 

4. Για τις δράσεις πολιτισµού και ποιότητας ζωής παρατηρείται µια σαφή διαφοροποίηση του 
Σεναρίου Α ως προς το Β. Οι δράσεις πολιτισµού και κοινωνικών υποδοµών εµφανίζουν ιδιαίτερα 
αυξηµένους προϋπολογισµούς στο σενάριο Α. 

5. Σε ότι αφορά τον προσανατολισµό των αναπτυξιακών κατευθύνσεων σε περιβαλλοντικά ήπιες 
επιδιώξεις µεγαλύτερη ανταπόκριση έχει το σενάριο Α. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην κατηγορία 
παρέµβασης που αφορά την «προώθηση των καθαρών αστικών µεταφορών», γεγονός µε ιδιαίτερη 
σηµασία για τις αστικές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης που εµφανίζουν σήµερα 
υπερβάσεις στις εκποµπές αερίων ρύπων που σχετίζονται µε την κίνηση των οχηµάτων. Η 
µεταφορά της συγκεκριµένης κατηγορίας στον άξονα της αειφόρου ανάπτυξης είναι ενδεικτική της 
σηµασίας που δίνεται στην άµεση σύνδεση του τοµέα των µεταφορών µε την βελτίωση την 
ποιότητας της ατµόσφαιρας στα αστικά κέντρα και την µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης εν 
γένει. Από τα προηγούµενα προκύπτει ότι περιβαλλοντικά καταλληλότερο αν και µε οριακή 
διαφορά θεωρείται το σενάριο Α. 

 

Η «µηδενική λύση» 

Η «µηδενική λύση», δηλαδή η διακοπή του σχεδιασµού και η µη ύπαρξη ενός Περιφερειακού 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος για τη Βόρεια Ελλάδα για την περίοδο 2007 – 2013 θεωρείται ως µη 
αποδεκτή καθώς θα δηµιουργήσει σηµαντικές αρνητικές εξελίξεις τόσο συνολικά για τη χωρική ενότητα 
όσο και στα ζητήµατα περιβαλλοντικής προστασίας και αειφόρου ανάπτυξης. 
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Ειδικότερα, σε ότι αφορά την αξιολόγηση της µηδενικής λύσης του επιχειρησιακού προγράµµατος 
µεταφράζεται σε: 

 Παραίτηση από τους στόχους της Πολιτικής Συνοχής µε αποτέλεσµα τη διεύρυνση του 
αναπτυξιακού χάσµατος µεταξύ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και 
ευρωπαϊκού µέσου όρου. 

 Παραίτηση από µέρος των πόρων που δικαιούται η Περιφέρεια µε αποτέλεσµα την 
αναπτυξιακή υστέρηση και την καθήλωση της ευηµερίας στα σηµερινά επίπεδα µε ελάχιστες 
ευκαιρίες βελτίωσής της. 

Γενικά ο λόγος που ακολουθούνται πολιτικές ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης 
είναι η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής των πολιτών, η ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και η προστασία του περιβάλλοντος, που αποτελούν αλληλένδετες επιδιώξεις της 
Στρατηγικής της Λισσαβώνας.7 Συνεπώς, οι αναπτυξιακές υστερήσεις, ως συνέπεια ενδεχόµενης 
υιοθέτησης της µηδενικής λύσης για το προτεινόµενο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, συνδέονται µε 
σοβαρή υποβάθµιση της ευηµερίας, δηλαδή του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής των 
πολιτών. 

Αυτό θα οδηγήσει άµεσα στην: 

 Απότοµη επιβράδυνση και ενδεχοµένως διακοπή της αναπτυξιακής πορείας της Βόρειας 
Ελλάδας και ιδιαίτερα της ασθενέστερης οικονοµικά Αν Μακεδονίας και Θράκης 

 Πλήρης διακοπή έργων και δράσεων µικρής κλίµακας τα οποία χρηµατοδοτούνται σχεδόν 
αποκλειστικά από το ΕΠ και σε αρκετές περιπτώσεις πολλαπλασιάζουν τα οφέλη των 
µεγάλων έργων υποδοµής που χρηµατοδοτούνται από τα υπόλοιπα χρηµατοδοτικά µέσα. 

Η περιβαλλοντική αξιολόγηση της µηδενικής λύσης διεξάγεται µε βάση τις ακόλουθες αρχές  

1. Η οικονοµική ανάπτυξη και η αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος είναι αλληλένδετες 

2. Η ενεργητική προστασία και η ορθή διαχείριση του περιβάλλοντος απαιτεί δαπάνες 

3. Η σταδιακή αποκέντρωση στο διοικητικό σύστηµα της Ελλάδας, έχει µεταφέρει το κυριότερο 
µέρος των αρµοδιοτήτων για την περιβαλλοντική προστασία στα περιφερειακά και νοµαρχιακά 
κέντρα 

4. Οι τάσεις εξέλιξης του σηµερινού περιβάλλοντος περιλαµβάνουν αρκετά σηµεία που χρήζουν 
αντιµετώπιση. 

Σε ότι αφορά το τελευταίο οι τοµείς που παρουσιάζουν υστέρηση και απαιτούν την ανάληψη δράσης 
είναι: 

 η ορθή διαχείριση των στερεών αποβλήτων 

 η ολοκλήρωση της επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και η συνακόλουθη προστασία των 
υδατικών αποδεκτών, 

 η βιώσιµη διαχείριση του υδατικού δυναµικού και 

 η αντιπληµµυρική προστασία. 

Στους τοµείς αυτούς απαιτούνται επενδύσεις σε κατάλληλα έργα, υποδοµές αλλά και στις απαραίτητες 
λειτουργικές δοµές. Η µηδενική λύση µεταφράζεται σε απώλεια της ευκαιρίας πραγµατοποίησης των 
επενδύσεων αυτών, µε αποτέλεσµα οι υστερήσεις να παραµείνουν.  

Επιπλέον κάποια από τα έργα που ξεκίνησαν κατά την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο αναµένεται 
να ολοκληρωθούν στην επόµενη. Σε περίπτωση διακοπής του ΕΠ, πολλά έργα θα παραµείνουν 
ανολοκλήρωτα. Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει σηµαντική αλληλεπίδραση και συσχέτιση 
µεταξύ διαφορετικών έργων τα οποία κατασκευάζονται «αλυσιδωτά» (π.χ. αποχετευτικό δίκτυο 
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περιοχής, δευτεροβάθµια εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων, τρίτος βαθµός επεξεργασίας, 
αντλιοστάσια, ξήρανση ιλύος, κλπ). Η µη-ύπαρξη ΕΠ θα έχει ως αποτέλεσµα τη διακοπή έργων και 
δράσεων µικρής κλίµακας που δρουν, σε αρκετές περιπτώσεις, συµπληρωµατικά µε µεγάλα έργα 
υποδοµών και πολλαπλασιάζουν τα οφέλη των τελευταίων τα οποία συνήθως χρηµατοδοτούνται από 
αυτό. 

Συνοψίζοντας, η περιβαλλοντική αξιολόγηση της µηδενικής λύσης καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η 
µη-υλοποίηση του υπό µελέτη Επιχειρησιακού Προγράµµατος συνιστά ένα έντονα, 
αντιπεριβαλλοντικό σενάριο, διότι: 

 ο συνολικός αντίκτυπος της µηδενικής λύσης θα είναι η αναπτυξιακή υστέρηση, η οποία, λόγω 
της σύγχρονης σύνδεσης ανάπτυξης - περιβάλλοντος θα συνοδεύεται από τάσεις 
περιβαλλοντικής υποβάθµισης, ενώ 

 ειδικότερα στον τοµέα των δαπανών που κατευθύνονται προς επένδυση σε περιβαλλοντικές 
υποδοµές, η απώλεια των σχετικών κονδυλίων οδηγεί στην αποτυχία εξισορρόπησης των 
περιβαλλοντικών πιέσεων, και µάλιστα χωρίς σοβαρή πιθανότητα υποκατάστασης από 
παρεµφερείς επενδύσεις του κεντρικού κράτους. 

 

2.11.2. Αξιολόγηση αποτελεσµάτων και περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ΕΠ 

Στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το ΕΠ αξιολογούνται οι περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις και τα αποτελέσµατά του και αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 57: Συνοπτική αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αποτελεσµάτων του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Μακεδονίας – Θράκης 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΣΗΜΕΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Το ΕΠ θα 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠ 

(αναλυτική τεκµηρίωση στο Κεφάλαιο Ζ) 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ, 
ΠΑΝΙ∆Α, ΧΛΩΡΙ∆Α 

προστατεύσει 
βιοτόπους και είδη; 
αποφύγει διάσπαση 
βιοτόπων; 
 

 Οι δράσεις επέκτασης του δικτύου αυτοκινητοδρόµων θα 
συµβάλλουν άµεσα στην αύξηση του οδικού 
κατακερµατισµού αλλά τα µικρότερης κλίµακας οδικά έργα 
δεν θα επιφέρουν το ίδιο αποτέλεσµα. 

 Παρεµβάσεις διαχείρισης υγρών αποβλήτων και 
αποκατάστασης περιοχών θα συµβάλλουν ίσως στην 
δηµιουργία υγροτόπων έστω και τεχνητών. 

 Οι δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας και των τόπων 
φυσικού κάλλους εν γένει αναµένεται ότι θα συµβάλλουν στην 
προστασία βιοτόπων και ειδών, τουλάχιστον εντός περιοχών 
NATURA 2000. Η κατάσταση των αλιευτικών αποθεµάτων 
αναµένεται να βελτιωθεί µόνο εφόσον στην ολοκληρωµένη 
διαχείριση της βιοποικιλότητας και των περιοχών προστασίας 
της φύσης ενταχθούν και θαλάσσια συστήµατα (παράκτια 
ή/και ανοιχτής θάλασσας) 

Ε∆ΑΦΟΣ βελτιώσει την 
κατάσταση και 
έκταση 
υποβαθµισµένων 
περιοχών; 
 

 ∆ράσεις που αφορούν την ενίσχυση της περιβαλλοντικής 
προστασίας και ειδικότερα οι σχετιζόµενες µε την διαχείριση 
οικιακών και βιοµηχανικών και την ολοκληρωµένη πρόληψη 
και έλεγχο της ρύπανσης καθώς και την αποκατάσταση 
βιοµηχανικών χώρων και µολυσµένης γης δρουν βελτιωτικά 
στην κατεύθυνση της αποκατάστασης υποβαθµισµένων 
περιοχών 

Υ∆ΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ περιορίσει την κατά 
κεφαλή κατανάλωση 
νερού λόγω µείωσης 
των απωλειών; 
 
αυξήσει το ποσοστό 

 Οι κατηγορίες παρέµβασης που αφορούν την επεξεργασία 
και διάθεση υγρών αποβλήτων και λυµάτων του άξονα 3 
αναµένεται να συµβάλλουν στην αύξηση της προσφοράς  και 
έµµεσα στην µείωση της κατά κεφαλή κατανάλωσης γλυκού 
νερού εφόσον το επεξεργασµένο προϊόν διατίθεται  στην 
άρδευση ή σε βιοµηχανική χρήση. Στο ίδιο αποτέλεσµα 
επιδιώκεται να οδηγήσουν και οι υποδοµές διαχείρισης και 
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ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΣΗΜΕΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Το ΕΠ θα 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠ 

(αναλυτική τεκµηρίωση στο Κεφάλαιο Ζ) 

του πληθυσµού που 
εξασφαλίζει τις 
προϋποθέσεις της 
91/271 ΕΕ; 
 
περιορίσει την 
ρύπανση του 
υδροφόρου από 
θρεπτικά; 
  

διανοµής πόσιµου ύδατος εφόσον π.χ. αυτές περιλαµβάνουν 
περιορισµό των απωλειών από τα υφιστάµενα υδρευτικά 
δίκτυα, γεγονός που µπορεί να οδηγήσει κατά µέσο όρο σε 
εξοικονόµηση νερού της τάξης του 30% 

 H κατηγορία παρέµβασης που αφορά τις ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας αναφορικά µε την υδροηλεκτρική ενέργεια θα 
αυξήσει το ποσοστό συµµετοχής των υδατικών πόρων στην 
παραγωγή ενέργειας επίσης αυξάνοντας την κατά κεφαλή 
κατανάλωση νερού για την Μακεδονία και την Θράκη 

 Οι δείκτες του ευτροφισµού (συγκεντρώσεις θρεπτικών και 
χλωροφύλλης) πιθανότατα θα παρουσιάσουν πτωτικές τάσεις 
µε οποιαδήποτε έργα διαχείρισης στερεών και υγρών 
αποβλήτων. Στις περιπτώσεις εκείνες που υψηλές  
συγκεντρώσεις θρεπτικών και χλωροφύλλης σχετίζονται 
τεκµηριωµένα µε την αγροτική δραστηριότητα, η ενίσχυση της 
αγροτικής δράσης στα «ολοκληρωµένα σχέδια αγροτικής 
αναγέννησης» χωρίς λήψη µέτρων άµβλυνσης της 
νιτρορύπανσης µπορεί να οδηγήσει σε δυσµενή εξέλιξη των 
παραµέτρων ευτροφισµού. Αντίθετα, σχέδια υποστήριξης του 
αγροτικού τοµέα που λαµβάνουν υπόψη τον συγκεκριµένο 
παράγοντα θα συµβάλλουν πιθανότατα στην µείωση της 
διάχυτης ρύπανσης σε µεγάλη γεωγραφική κλίµακα. 

 Η κατηγορία παρέµβασης «διαχείριση των οικιακών και 
βιοµηχανικών αποβλήτων» έχει σηµαντική θετική επίδραση 
στον δείκτη «% πληθυσµού που εκπληρώνει τους όρους της 
91/271 ΕΕ» 

 Η επέκταση της καλλιέργειας βιοκαυσίµων θα συµβάλλει 
πιθανότατα στην αύξηση ή έστω στην διατήρηση της 
κατανάλωσης του αρδευτικού νερού σε υψηλό επίπεδο. 

ΑΕΡΑΣ µειώσει τις εκποµπές 
αέριων ρύπων; 
 

 H βελτίωση της προσπελασιµότητας για όλα τα οχήµατα που 
προβλέπεται από τις σχετικές κατηγορίες παρέµβασης του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος θα συµβάλλει σε αύξηση της 
µεταφορικής κίνησης και πιθανό αποτέλεσµα την αύξηση των 
εκπεµπόµενων ρύπων εξαιτίας της αύξησης του 
κυκλοφοριακού φόρτου. Ωστόσο, εφόσον οι υποδοµές 
προσπελασιµότητας συµβάλλουν σηµαντικά στην αύξηση της 
µέσης ταχύτητας των ΙΧ οχηµάτων στα αστικά κέντρα, θα 
υπάρξει µείωση των εκποµπών αέριων ρύπων τουλάχιστον 
στα αστικά κέντρα.  

 Η αποτελεσµατική υποστήριξη της λειτουργίας και επέκτασης 
της χρήσης των µέσων µαζικής µεταφοράς που προβλέπεται 
ως αποτέλεσµα της εφαρµογής του ΕΠ θα συµβάλλει 
σηµαντικά στην βελτίωση όλων των τιµών αερίων ρύπων 

 Οι διαδικασίες ενίσχυσης της Κοινωνίας της Πληροφορίας 
που προβλέπονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
αναµένεται να έχουν περιορισµένο ως µηδενικό αποτέλεσµα 
σε θέµατα βελτίωσης κυκλοφοριακού φόρτου και εποµένως 
εκποµπών αερίων ρύπων. 

 Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα προβλέπει ενίσχυση της  
διείσδυσης των ΑΠΕ και του φυσικού αερίου στο ενεργειακό 
σύστηµα της χώρας, γεγονός που αναµένεται να συµβάλλει 
στην βελτίωση της ποιότητας της ατµόσφαιρας και τη µείωση 
των εκποµπών SO2, PM10, κυρίως και δευτερευόντως των 
ΝΟx 
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ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΣΗΜΕΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Το ΕΠ θα 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠ 

(αναλυτική τεκµηρίωση στο Κεφάλαιο Ζ) 

ΚΛΙΜΑTIKOI 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

µειώσει τα αέρια 
θερµοκηπίου; 
 
 

 Τα έργα διαχείρισης των στερεών και υγρών αποβλήτων 
συµβάλλουν θετικά στην αντιµετώπιση της κλιµατικής 
αλλαγής, λόγω των µέτρων για τη διαχείριση του εκλυόµενου 
βιοαερίου 

 H βελτίωση της προσπελασιµότητας που αναµένεται µετά την 
εφαρµογή του ΕΠ εφόσον οδηγήσει σε αύξηση του αριθµού 
των οχηµάτων ή των οχηµατοχιλιοµέτρων θα συµβάλλει στην 
επιδείνωση των εκποµπών CO2 

ΤΟΠΙΟ προστατεύσει και 
βελτιώσει το 
παράκτιο και το 
αγροτικό τοπίο; 

 µακροπρόθεσµες χωρικές επεµβάσεις όπως οι λιµένες, τα 
αιολικά πάρκα και η ένταξη νέων περιοχών στο τουριστικό 
προϊόν εντείνουν είτε την αύξηση του πληθυσµού σε µικρή 
χωρική κλίµακα είτε την απαίτηση για συνοδές υποδοµές 

 Η δηµιουργία νέων δεδοµένων προσπελασιµότητας επάγει 
συχνά την κατά µήκος των αξόνων επέκταση των οικισµών 
και εποµένως κατά ένα τρόπο υποβοηθά την ανοικοδόµηση, 
σε µία ωστόσο χωρική διάσταση 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ – 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ: 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ενισχύσει τη χρήση 
ανακυκλωµένων 
υλικών; 
 
βελτιώσει τις 
συνθήκες διάθεσης  
στερεών 
αποβλήτων; 
 
µειώσει την 
παραγωγή στερεών 
αποβλήτων; 

 Η ανάπτυξη του τουρισµού έχει ως φυσικό επακόλουθο την 
εποχιακή αύξηση του πληθυσµού. Το γεγονός αυτό θα 
συµβάλει αρνητικά  και ανελαστικά στην εξέλιξη του δείκτη 
που σχετίζεται µε την παραγωγή των στερεών αποβλήτων 

 ∆ράσεις που αφορούν την ενίσχυση της περιβαλλοντικής 
προστασίας και ειδικότερα οι σχετιζόµενες µε την διαχείριση 
οικιακών και βιοµηχανικών και την ολοκληρωµένη πρόληψη 
και έλεγχο της ρύπανσης καθώς και την αποκατάσταση 
βιοµηχανικών χώρων και µολυσµένης γης δρουν βελτιωτικά 
στην εξέλιξη της πορείας των δεικτών που σχετίζονται µε την 
γενικότερη διαχείριση των στερεών αποβλήτων 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ – 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ: 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

µειώσει τη ζήτηση 
πρώτων υλών; 
 
µειώσει τη χρήση 
των φυσικών πόρων; 
 
αυξήσει την 
ενεργειακή ισχύ 
ΑΠΕ; 
 
αυξήσει την 
εγκατεστηµένη ισχύ 
ΑΠΕ;  

 Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα προβλέπει ενίσχυση της  
διείσδυσης των ΑΠΕ και του φυσικού αερίου στο ενεργειακό 
σύστηµα της χώρας.  Η ενίσχυση και η ανάπτυξη του 
υφιστάµενου δικτύου φυσικού αερίου στο κτιριακό και οικιακό 
(τριτογενής) τοµέα θα επιφέρει θετικά  αποτελέσµατα  στους 
πολίτες της περιοχής 

 Η αξιοποίηση αγροτικών και δασικών προϊόντων για την 
παραγωγή ενέργεια θα συµβάλλει στην αύξηση της 
ενεργειακής ισχύος ΑΠΕ. Ωστόσο, σηµαντική επίπτωση 
µπορεί να αποτελέσει το κόστος της ενεργειακής αξιοποίησης 
της βιοµάζας το οποίο ενδέχεται να είναι αρκετά υψηλό. 

Πηγή: ΕΠΕΜ, 2007, «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύµφωνα µε την Οδηγία 2001/42/ΕΚ, 
του ΕΠ Μακεδονίας – Θράκης για την περίοδο 2007-2013» 

 

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΕΠ καταλήγει ότι το Πρόγραµµα 
περιλαµβάνει σηµαντικό αριθµό κατηγοριών παρέµβασης που αναµένεται να βελτιώσουν πολλά από 
τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της Βόρειας Ελλάδας. Συγκεκριµένα, επισηµαίνει τα εξής: 

• Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα αναµένεται να συµβάλλει σηµαντικά στην βελτίωση της 
ποιότητας της ατµόσφαιρας στα αστικά κέντρα της Μακεδονίας και της Θράκης µε τις 
επιµέρους δράσεις να εστιάζονται στο Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης και στην 
∆υτική Μακεδονία. 

• Οι σχεδιαζόµενες κατηγορίες παρέµβασης όσον αφορά τα µεγάλα οδικά έργα αναµένεται ότι 
γενικά θα συµβάλλουν στην επιδείνωση των εκποµπών αέριων ρύπων εφόσον οδηγήσουν σε 
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αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου. Σηµαντική βελτίωση θα υπάρξει µόνο εάν αυξηθεί η µέση 
ταχύτητα των οχηµάτων κυρίως στα µεγάλα αστικά κέντρα και εάν η βελτίωση της 
προσπελασιµότητας συνδυασθεί µε ενίσχυση και αποτελεσµατικότερη λειτουργία των µέσων 
µαζικής µεταφοράς.  

• Oι προτεινόµενες κατηγορίες παρέµβασης αναφορικά µε την ψηφιακή σύγκλιση αναµένεται να 
έχουν µικρή έως καθόλου επίδραση στην υφιαστάµενη κατάσταση περιβάλλοντος στη Βόρεια 
Ελλάδα. 

• Τα σχέδια για τις ΑΠΕ οι οποίες αναµένεται ότι θα συνεισφέρουν στη µείωση της 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης (συµπεριλαµβανοµένων των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα) 
ενώ θα ενισχύσουν τον εθνικό στόχο για 20,1% µέχρι το 2010. Ο χειρισµός (=είδος των 
υποδοµών) της κατηγορίας παρέµβασης που αφορά την παραγωγή ηλεκτρισµού είναι 
σηµαντικός κυρίως για την ∆υτική Μακεδονία όπου η εξαιρετικά δυσµενής ποιότητα της 
ατµόσφαιρας αποδίδεται κατά κόρον στην ενεργειακή διαδικασία. 

• ∆ράσεις στην κατηγορία «Προώθηση τόπων φυσικού κάλλους» θα πρέπει να υλοποιηθούν µε 
ιδιαίτερη προσοχή εφόσον είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε επιπτώσεις όσον αφορά το τοπίο 
(βαθµός αστικοποίησης) και τα µεγέθη παραγωγής αστικών αποβλήτων. Το κύριο εργαλείο 
και σε αυτή την περίπτωση παραµένουν οι χωρικές παρεµβάσεις που θα µπορέσουν να 
αµβλύνουν ή να επιτείνουν τις αναµενόµενες επιπτώσεις. 

• Αµφίσηµο είναι το αναµενόµενο αποτέλεσµα των «ολοκληρωµένων σχεδίων για την αγροτική 
και αστική αναγέννηση» εφόσον η εξέλιξη των δεικτών αναµένεται να διαµορφωθεί από το 
είδος, τον τρόπο εφαρµογής και την γεωγραφική κλίµακα των ειδικών δράσεων που θα 
προωθηθούν.   

• Όσον αφορά την «Αειφόρο ανάπτυξη και ποιότητα ζωής», οι περισσότερες κατηγορίες 
παρέµβασης οδηγούν σε βελτίωση των δεικτών για τις περισσότερες θεµατικές ενότητες που 
εξετάζονται στην παρούσα µελέτη. Οι κατηγορίες παρέµβασης που σχετίζονται µε τη 
διαχείριση των στερεών και των υγρών αποβλήτων, την επεξεργασία υδάτων, την 
ολοκληρωµένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης θα συµβάλλουν στη βελτίωση της 
υφιστάµενης κατάστασης, κάτι που έχει ήδη δροµολογηθεί από την προηγούµενη περίοδο. 
Ελλειµµατική επίσης παραµένει η διαχείριση βιοαποδοµήσιµων ΑΣΑ που εντούτοις δεν έχει 
πολύ µεγάλη απόκλιση από την σηµερινή κατάσταση σε επίπεδο χώρας µιας και υπάρχει 
σηµαντικό έλλειµµα σε υποδοµές επεξεργασίας ΑΣΑ σε εθνικό επίπεδο. 

Εν κατακλείδι, το προτεινόµενο ΕΠ περιλαµβάνει σηµαντικό αριθµό κατηγοριών παρέµβασης που 
αναµένεται να βελτιώσουν πολλά από τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της Βόρειας Ελλάδας. 

 

2.11.3. ∆ιαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης (ΣΠΕ) του ΕΠ 

Όσον αφορά την διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης (ΣΠΕ) του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Μακεδονίας – Θράκης και σύµφωνα µε της διατάξεις της σχετικής ΚΥΑ 
(ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/5.9.06), διαβιβάστηκε σφραγισµένος φάκελος της ΣΜΠΕ προς: 

(α)  τις ∆ηµόσιες Αρχές (Υπουργείο Πολιτισµού, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 
Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλείας, Υπουργείο Ανάπτυξης, Υπουργείο Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπουργείο Τουρισµού, 
Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης, Υπουργείο Οικονοµίας & 
Οικονοµικών) προκειµένου να διατυπώσουν εγγράφως τη γνώµη τους και τις τυχόν 
παρατηρήσεις τους επί του περιεχοµένου της ΣΜΠΕ εντός 45 ηµερών από την παραλαβή του 
φακέλου.   
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(β)  τα Περιφερειακά Συµβούλια των 3 Περιφερειών (∆υτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, 
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης) που απαρτίζουν την ΧΕ εφαρµογής του ΕΠ Μακεδονίας 
Θράκης, προκειµένου να διατυπώσουν εγγράφως τη γνώµη τους και τις τυχόν παρατηρήσεις 
τους επί του περιεχοµένου της ΣΜΠΕ εντός 45 ηµερών από την παραλαβή του φακέλου και 
να θέσουν στη διάθεση του κοινού πληροφορίες για τα στοιχεία του φακέλου ΣΜΠΕ, και  

(γ) προς την ∆ιαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία συντονίζει και 
παραλαµβάνει την µελέτη ΣΜΠΕ για την ΧΕ Μακεδονίας – Θράκης, προκειµένου να 
δηµοσιοποιήσει στο κοινό µε την ανάρτηση στον διαδικτυακό της τόπο τον φάκελο της ΣΜΠΕ. 

Η διαβούλευση µε τις ∆ηµόσιες Αρχές, τα Περιφερειακά Συµβούλια και το κοινό, ολοκληρώθηκε  στο 
τέλος Ιουλίου 2007.  

 

2.11.4. Σύστηµα παρακολούθησης των σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρµογή του ΕΠ 

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εγκρίθηκε µε την ΚΥΑ 128350/22.08.2007 των 
Υπουργών ΠΕΧΩ∆Ε, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης και Οικονοµίας & 
Οικονοµικών. Σύµφωνα µε αυτή, προβλέπονται τα εξής: 

1. Η παρακολούθηση των σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρµογή του 
προγράµµατος πραγµατοποιείται µε ευθύνη της Αρχής Σχεδιασµού και µε τη συνεργασία και 
υποστήριξη κάθε Υπηρεσίας Περιβάλλοντος µε αρµοδιότητα παρακολούθησης 
περιβαλλοντικών µέσων και παραµέτρων στον τοµέα της, προκειµένου µεταξύ άλλων να 
εντοπισθούν εγκαίρως απρόβλεπτες δυσµενείς επιπτώσεις και να ληφθούν τα κατάλληλα 
επανορθωτικά µέτρα. Οι εκθέσεις που ορίζονται στις επόµενες παραγράφους της παρούσας 
ενότητας υποβάλλονται στην αρµόδια ειδική υπηρεσία του ΥΠΕΧΩ∆Ε, όπως προβλέπεται στο 
ΕΣΠΑ (παρ. 8.1.4), προκειµένου µεταξύ άλλων να συναξιολογηθούν µε τις αντίστοιχες 
εκθέσεις των προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς 
και άλλων σχεδίων και προγραµµάτων, ενώ παράλληλα τίθενται στη διάθεση κάθε 
ενδιαφερόµενου. 

2. Η ως άνω παρακολούθηση διεξάγεται µέσω ετήσιων εκθέσεων, καθώς και δια µιας 
συγκριτικής έκθεσης, στο στάδιο υλοποίησης που επιτρέπει τη λήψη διορθωτικών ενεργειών, 
εάν τέτοιες αποδειχθούν απαραίτητες. Το περιεχόµενο των εκθέσεων αυτών θα πρέπει να 
συµµορφώνεται µε τις ακόλουθες κατευθύνσεις: 

α)  Η ετήσια έκθεση παρακολούθησης έχει σκοπό την καταγραφή των δεικτών που 
συνδέονται µε τις δράσεις του προγράµµατος και αντιπροσωπεύουν ενδεχόµενες 
περιβαλλοντικές µεταβολές. Τέτοιοι δείκτες µπορούν να αντληθούν από τη ΣΜΠΕ 
(κεφ. Η) ή να καθοριστούν µετά από συνεννόηση µε την ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Η 
Αρχή Σχεδιασµού θα πρέπει να µεριµνά για την συγκέντρωση των σχετικών 
πληροφοριών από τους τελικούς αποδέκτες των δράσεων του προγράµµατος. Η 
έκθεση για κάθε έτος συντάσσεται, υποβάλλεται και δηµοσιοποιείται εντός του 
πρώτου εξαµήνου του εποµένου έτους. Η πρώτη ετήσια έκθεση θα αφορά στο έτος 
2008 και θα περιλαµβάνει επίσης και τα πεπραγµένα του προγράµµατος εντός του 
2007. 

β)   Η συγκριτική έκθεση παρακολούθησης εκπονείται εντός του πρώτου εξαµήνου του 
έτους 2011 παράλληλα µε την ενδιάµεση αξιολόγηση του προγράµµατος. Σκοπός 
της συγκριτικής έκθεσης είναι η αποτίµηση των περιβαλλοντικών µεταβολών που 
οφείλονται στο υλοποιηθέν τµήµα u964 του προγράµµατος, η σύγκριση µε τις 
εκτιµήσεις της ΣΜΠΕ και τις εξελίξεις στο θεσµικό πλαίσιο για το περιβάλλον, καθώς 
και η διαπίστωση της αναγκαιότητας ή µη ανάληψης διορθωτικών ενεργειών. Για το 
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σκοπό αυτό, το εύρος των δεικτών που εξετάζονται στη συγκριτική έκθεση θα πρέπει 
να είναι τουλάχιστον αντίστοιχο µε αυτό των ετήσιων εκθέσεων. Σε περίπτωση 
διαπίστωσης είτε σηµαντικών αποκλίσεων από τις εκτιµήσεις της ΣΜΠΕ είτε νέων 
υποχρεώσεων από το τότε ισχύον θεσµικό πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος, 
προτείνονται κατάλληλα επανορθωτικά µέτρα. Τέλος, στο πλαίσιο της έκθεσης 
δύναται να προταθεί, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, η εκπόνηση νέας συγκριτικής 
έκθεσης παρακολούθησης του προγράµµατος σε µεταγενέστερο χρονικό διάστηµα. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3.  ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

 

3.1. ∆ιάρθρωση και περιεχόµενο Αξόνων Προτεραιότητας 

 

Ακολούθως παρουσιάζεται η εξειδίκευση του ΕΠ Μακεδονίας – Θράκης ανά  Άξονα Προτεραιότητας 
και σε επίπεδο διοικητικής Περιφέρειας. Συγκεκριµένα παρατίθενται: 

• Το περιεχόµενο των Αξόνων Προτεραιότητας, µε αναφορά στους γενικούς και ειδικούς 
στόχους που καλούνται να καλύψουν. 

• Οι ποσοτικοποιηµένοι στόχοι (δείκτες) µε βάση το ενδεικτικό πλαίσιο δεικτών του ΥΠΟΙΟ.  

• Οι αναµενόµενες επιπτώσεις των παρεµβάσεων. 

• Οι σηµαντικότερες οµάδες στόχου / τοµέων / περιοχών / ειδικών εδαφικών µονάδων (κατά 
περίπτωση) και τελικών δικαιούχων. 

• Οι ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων. 

• Αναφορά της ενδεχόµενης χρήσης συνολικών επιχορηγήσεων (Global Grants). 

Τέλος, στην ενότητα αυτή εξετάζονται η δυνατότητα χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του 10% ΕΚΤ/ΕΤΠΑ, 
η συµπληρωµατικότητα των Αξόνων Προτεραιότητας µε άλλες δράσεις του Ευρωπαϊκού Γεωργικού 
Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας, η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων καθώς και ενδεικτικοί κατάλογοι 
µεγάλων έργων και πόλεων που επελέγησαν για τα θέµατα ανάπτυξης των αστικών περιοχών. 

 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 
 

 169

ΑΠ1: ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΚΜ 

 

α) Συνοπτική περιγραφή και γενικοί στόχοι 

Στόχος του περιφερειακού σχεδιασµού είναι η συγκρότηση ενός ισόρροπου και πολυκεντρικού δικτύου 
αστικών κέντρων, συνδεδεµένου λειτουργικώς µε τα διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών (ΤΕΝ).  
Σηµαντικές προϋποθέσεις για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι η ανάπτυξη ολοκληρωµένων 
συστηµάτων µεταφορών, ιδιαιτέρως των συνδυασµένων, και η βελτίωση της προσπελασιµότητας της 
Περιφέρειας από το εθνικό δίκτυο µεταφορών. 

Η δυνατότητα για ασφαλή, έγκαιρη και ανταγωνιστική σε κόστος µεταφορά αποτελεί σηµαντικότατη 
συνιστώσα της προσπελασιµότητας της Περιφέρειας, που µε τη σειρά της επηρεάζει τη βιώσιµη 
ανάπτυξή της.  Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός των φυσικών υποδοµών του συστήµατος 
µεταφορών αναµένεται να δηµιουργήσει ευνοϊκές συνέπειες για την ανταγωνιστικότητα του τοπικού 
παραγωγικού συστήµατος και τη διασφάλιση πολλαπλασιαστικών αποτελεσµάτων µέσω της ένταξης 
στη λειτουργία των διευρωπαϊκών / διεθνών δικτύων που διαπερνούν την Περιφέρεια.  

 

β) Ειδικοί στόχοι 

Η ανάπτυξη της Περιφέρειας, σχετικά µε τις υποδοµές και τις υπηρεσίες προσπελασιµότητας, 
διατυπώνεται µε την ολοκλήρωση των συγκοινωνιακών και µεταφορικών υποδοµών της, µέσω των 
εξής ειδικών στόχων: 

• Σύνδεση και αντιµετώπιση των ασυνεχειών της Περιφέρειας µε τα διευρωπαϊκά και εθνικά 
δίκτυα µεταφορών, οδικών και σιδηροδροµικών. 

• Ενίσχυση δικτύου θαλάσσιων µεταφορών και συνδέσεων. 

• Βελτίωση της ασφάλειας των µεταφορών, µε σειρά συνεκτικών τεχνικών και λειτουργικών 
παρεµβάσεων.  

• Ανάπτυξη συνδυασµένων µεταφορών και ενίσχυση της διατροπικότητας του συστήµατος 
µεταφορών. 

• Υποστήριξη υποδοµών λιµενικών έργων για την ενίσχυση της αλιείας. Προβλέπεται η δυνατότητα 
χρηµατοδότησης υποδοµών αλιείας (π.χ. αλιευτικά καταφύγια) σε εκείνες τις περιπτώσεις που οι 
ανάγκες δεν καλύπτονται από το ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας). 

γ) Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες 

Α/Α ∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΗΓΗ / ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ 

ΒΑΣΗΣ 
ΤΙΜΗ 

ΣΤΟΧΟΣ 
2013 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

1 

Ολοκλήρωση 
κατασκευής 
αυτοκινητοδρόµων 
εντός ΤΕΝ-Τ. 

Χλµ ΕΥ∆ ΚΜ 2000-2006 30 10 
Ο δείκτης ορίζεται ως το συνολικό µήκος σε 
χλµ των αυτοκινητόδροµων ∆Ο∆ που 
ολοκληρώνονται στο πλαίσιο του ΕΠ. 

2  

Ολοκλήρωση 
κατασκευής 
αυτοκινητόδροµων 
εκτός ΤΕΝ-Τ. 

Χλµ ΕΥ∆ ΚΜ 2000-2006 21,68 30 
Ο δείκτης ορίζεται ως το συνολικό µήκος σε 
χλµ των αυτοκινητόδροµων εκτός ∆Ο∆ που 
ολοκληρώνονται στο πλαίσιο του ΕΠ. 

3 

Βελτίωση 
κατασκευή οδών 
εκτός 
αυτοκινητόδροµων 

Χλµ ΕΥ∆ ΚΜ 2000-2006 292,82 24 

Ο δείκτης ορίζεται ως το συνολικό µήκος σε 
χλµ. των οδικών τµηµάτων του 
Περιφερειακού/ Τοπικού ∆ικτύου που 
κατασκευάζονται ή αναβαθµίζονται ως προς 
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Α/Α ∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΗΓΗ / ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ 

ΒΑΣΗΣ 
ΤΙΜΗ 

ΣΤΟΧΟΣ 
2013 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

και εθνικής 
οδοποιίας 

τα γεωµετρικά τους χαρακτηριστικά. Για τον 
υπολογισµό του δείκτη προσµετράται το 
συνολικό µήκος κάθε ενός λειτουργικά 
αυτοτελούς ενιαίου οδικού τµήµατος που 
κατασκευάζεται ή αναβαθµίζεται.  

4 

Κατασκευή και 
αποπεράτωση 
σιδηροδρόµων 
εντός ΤΕΝ (χλµ) 

Χλµ ΕΥ∆ ΚΜ 2000-2006 0 20 
Ο δείκτης ορίζεται ως το συνολικό µήκος σε 
χλµ των σιδηροδρόµων εντός ΤΕΝ που 
ολοκληρώνονται στο πλαίσιο του ΕΠ. 

 

Α/Α ∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΗΓΗ / ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ 

ΒΑΣΗΣ 
ΤΙΜΗ 

ΣΤΟΧΟΣ 
2013 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

1 Μείωση 
χρονοαπόστασης  Min ΕΣΠΑ - 60 

* ∆εν µπορεί να υπολογιστεί το πόσο 
συνεισφέρει η κάθε περιφέρεια 

2 

% Αναβάθµιση 
περιφερειακού / 
τοπικού οδικού 
δικτύου  

% 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 
ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ 

Α.Ε.  
3,6% 0,3% 

Ο δείκτης υπολογίζει το ποσοστό του 
περιφερειακού / τοπικού οδικού δικτύου 
που κατασκευάζονται ή αναβαθµίζεται στο 
σύνολο του υπάρχοντος περιφερειακού / 
τοπικού οδικού δικτύου της περιφέρειας 

 

δ) Αναµενόµενες επιπτώσεις 

Οι επιπτώσεις από τις παρεµβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας 1 αναµένεται να είναι: 

• η αναβάθµιση των υποδοµών (οδικό δίκτυο, σιδηροδροµικό δίκτυο, λιµενική υποδοµή),  

• η µείωση των χρονοαποστάσεων,  

• η ενίσχυση της εξωστρέφειας της Περιφέρειας ως αποτέλεσµα των βελτιωµένων συνδέσεων 
µε τον εθνικό και ευρωπαϊκό χώρο.   

 

ε) Στόχευση 

Τελικοί δικαιούχοι είναι οι φορείς που θα κριθούν κατάλληλοι για την επάρκειά τους στην υλοποίηση 
έργων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 4ης Προγραµµατικής Περιόδου (Ενότητα 4 – ∆ιατάξεις 
Εφαρµογής). 

Ωφελούµενοι είναι το σύνολο του πληθυσµού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

στ) Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων 

Οι ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων στον τοµέα των υποδοµών και των υπηρεσιών 
προσπελασιµότητας βρίσκονται σε συνέργεια µε τις αντίστοιχες του Ε.Π. «Ενίσχυση της 
Προσπελασιµότητας» και είναι: 

• Ολοκλήρωση των διευρωπαϊκών δικτύων της Περιφέρειας (ΠΑΘΕ και η Εγνατία Οδός) 
συµπληρωµατικά µε τις συνδέσεις τους µε το εθνικό και περιφερειακό οδικό δίκτυο. 
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• Ολοκλήρωση του «κορµού» του σιδηροδροµικού άξονα ΠΑΘΕ-Π στα όρια της Περιφέρειας. 
Ιδιαίτερη µνεία γίνεται για την κατασκευή της Β΄ και Γ΄ Φάσης της ηλεκτροκίνητης 
σιδηροδροµικής γραµµής στο τµήµα Πολύκαστρο – Ειδοµένη.  

• ∆ράσεις ενίσχυσης του λιµενικού δικτύου της Περιφέρειας. 

• ∆ράσεις µέτρων ασφάλειας σε όλο το δίκτυο µεταφορών της Περιφέρειας, που αφορούν στη 
βελτίωση τµηµάτων του οδικού δικτύου τα οποία λόγω γεωµετρικών ή κυκλοφοριακών 
χαρακτηριστικών παρουσιάζουν χαµηλό βαθµό βαθµό οδικής ασφάλειας καθώς και στην 
ανάπτυξη και χρήση-εγκατάσταση τεχνολογικών µέσων και εφαρµογών που προάγουν την 
οδική ασφάλεια. 

 

ζ) Συνολικές επιχορηγήσεις 

∆εν προβλέπεται να γίνει χρήση των Συνολικών Επιχορηγήσεων (Global Grants) στον Άξονα 
Προτεραιότητας 1. 

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 θα συµβάλλει: 
• Στη θεµατική προτεραιότητα «Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των περιφερειών....» και τον 

γενικό στόχο 13 του ΕΣΠΑ 
• Στην προτεραιότητα «Περιφερειακή και κοινωνική συνοχή» του ΕΠΜ (κεφ. 7)  
• Άµεσα στην ΚΣΚΓ 1.1.1 «Επέκταση και βελτίωση των µεταφορικών υποδοµών» και έµµεσα στην 

ΚΣΚΓ 1.3.1 «Προσέλκυση και διατήρηση περισσοτέρων ανθρώπων στην αγορά εργασίας και 
εκσυγχρονισµός των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας». 

• Στην ΟΚΓ 16. 
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ΑΠ2: ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Π∆Μ 

 

α) Συνοπτική περιγραφή και γενικοί στόχοι 

Με την κατασκευή της Εγνατίας Οδού, τµηµάτων των κάθετων οδικών αξόνων προς τα ∆υτικά 
Βαλκάνια και των Νοµαρχιακών δικτύων µεταφορών αντιµετωπίστηκαν σε σηµαντικό βαθµό τα 
προβλήµατα προσβασιµότητας, αναιρώντας πλέον τη γεωγραφική αποµόνωση της ∆υτικής 
Μακεδονίας.  

Ειδικότερα παρατηρούνται: 

• Ικανοποιητική πορεία ολοκλήρωσης των µεγάλων οδικών αξόνων (Εγνατία Οδός και Κάθετοι 
Άξονες), µε αποτέλεσµα τη βελτίωση από άποψη χρόνου, κόστους και ποιότητας της 
επικοινωνίας µε την υπόλοιπη χώρα, αλλά και µε τις γειτονικές βαλκανικές χώρες. 

• Ικανοποιητικό ενδοπεριφερειακό οδικό δίκτυο διευκολύνοντας τις επικοινωνίες στην ενδοχώρα 
της Περιφέρειας, το οποίο όµως χρήζει περαιτέρω ποιοτικής αναβάθµισης. 

• Ολοκλήρωση της αναβάθµισης και βελτίωσης του σιδηροδροµικού δικτύου προς και από τη 
Θεσσαλονίκη µε σκοπό την επαναλειτουργία του στο πλαίσιο της υπάρχουσας χάραξης. 

• Μη ικανοποιητική λειτουργία του αεροµεταφορικού δικτύου αναφορικά µε τη σύνδεση των δύο 
αεροδροµίων Κοζάνης και Καστοριάς η οποία γίνεται σε περιοδική, µη καθηµερινή βάση. 

Στα πλαίσια αυτά είναι απαραίτητη η υλοποίηση παρεµβάσεων αναφορικά µε τις υποδοµές και τις 
υπηρεσίες προσπελασιµότητας στο µεταφορικό δίκτυο συνολικά, ενισχύοντας την δυνατότητα 
ανάπτυξης συνδυασµένων µεταφορών και αξιοποιώντας παράλληλα τις προοπτικές που διανοίγονται 
από το έργο της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων.  

Συµπληρωµατικά των παρεµβάσεων του ΑΠ πρόκειται να χρηµατοδοτηθούν δράσεις από το Ε.Π. 
«Ενίσχυση Προσπελασιµότητας» µέσω του Ταµείου Συνοχής. 

Στο πλαίσιο αυτό οι γενικοί στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 2 είναι: 

• Ενίσχυση του ρόλου των αστικών κέντρων στην προώθηση της ανάπτυξης της κοινωνικής 
συνοχής και του επιπέδου ζωής και διαµόρφωση ενός λειτουργικού πλέγµατος επικοινωνίας 
µε τις αγροτικές και ορεινές περιοχές της Περιφέρειας. 

• Ενίσχυση της χωρικής οργάνωσης και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας, ιδίως προς τις 
γειτονικές χώρες των Βαλκανίων, µέσω βελτίωσης της προσπελασιµότητας και της ανάπτυξης 
πολυθεµατικών συνεργασιών.  

 

β) Ειδικοί στόχοι 

• Ολοκλήρωση της προσπάθειας βελτίωσης της προσβασιµότητας καθώς και της οδικής 
ασφάλειας σε όλη την έκταση της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, µέσω του 
ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου. 

• Κατασκευή νέων και ολοκλήρωση των µεγάλων έργων διασύνδεσης της Περιφέρειας ∆υτικής 
Μακεδονίας µε την υπόλοιπη χώρα. 
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γ) Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες 

Α/Α ∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΗΓΗ / ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ 

ΒΑΣΗΣ 
ΤΙΜΗ 

ΣΤΟΧΟΣ 
2013 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

1 

Ολοκλήρωση 
κατασκευής 
αυτοκινητοδρόµων 
εκτός ΤΕΝ-Τ. 

Χλµ. ΕΥ∆ ∆Μ 2000-2006 32   14 
Ο δείκτης ορίζεται ως το συνολικό µήκος 
σε χλµ των αυτοκινητόδροµων ∆Ο∆ που 
ολοκληρώνονται στο πλαίσιο του Ε.Π.   

2  
Βελτίωση – 
κατασκευή εθνικής 
οδοποίας  

Χλµ.  
ΕΥ∆ ∆Μ 2000-2006 38 22,22 

Ο δείκτης ορίζεται ως το συνολικό µήκος σε 
χλµ. των οδικών τµηµάτων του Εθνικού / 
Περιφερειακού ∆ικτύου που κατασκευάζονται 
ή αναβαθµίζονται ως προς τα γεωµετρικά 
τους χαρακτηριστικά. Για τον υπολογισµό του 
δείκτη προσµετράται το συνολικό µήκος κάθε 
ενός λειτουργικά αυτοτελούς ενιαίου οδικού 
τµήµατος που κατασκευάζεται ή 
αναβαθµίζεται (µεταξύ διαδοχικών ή µη 
κόµβων).  

 3 

Βελτίωση 
κατασκευή οδών 
εκτός 
αυτοκινητόδροµων 
και εθνικής 
οδοποιίας  

Χλµ. ΕΥ∆ ∆Μ 2000-2006 125 13,34 

Ο δείκτης ορίζεται ως το συνολικό µήκος 
σε χλµ. των οδικών τµηµάτων του 
Περιφερειακού/ Τοπικού ∆ικτύου που 
κατασκευάζονται ή αναβαθµίζονται ως 
προς τα γεωµετρικά τους χαρακτηριστικά. 
Για τον υπολογισµό του δείκτη 
προσµετράται το συνολικό µήκος κάθε 
ενός λειτουργικά αυτοτελούς ενιαίου 
οδικού τµήµατος που κατασκευάζεται ή 
αναβαθµίζεται. 

 
 

Α/Α ∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΗΓΗ / ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ 

ΒΑΣΗΣ 
ΤΙΜΗ 

ΣΤΟΧΟΣ 
2013 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

1 

% Αναβάθµιση 
αυτοκινητοδρόµων  
εκτός ΤΕΝ, Εθνικού / 
περιφερειακού / 
τοπικού οδικού 
δικτύου 

% ΕΥ∆ ∆Μ 2000-2006 10 3 

Ο δείκτης υπολογίζει το ποσοστό των 
αυτοκινητοδρόµων Εθνικού / 
περιφερειακού / τοπικού οδικού δικτύου 
που κατασκευάζονται ή αναβαθµίζεται στο 
σύνολο του υπάρχοντος περιφερειακού / 
τοπικού οδικού δικτύου της περιφέρειας 

2 

Προσπελασιµότητα 
(Υπολογίζεται µόνο 
για τους 
αυτοκινητόδροµους) 

Χλµ / ώρα ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 
ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΥ ΑΕ 90 1 

Ο δείκτης ορίζεται ως η Ισοδύναµη Ταχύτητα 
επί Ευθείας Γραµµής (ΙΤΕΓ) (Equivalent 
Straight-line Speed - ESS) (χλµ/ώρα) στο 
σύνολο των αυτοκινητοδρόµων και αντίστοιχα 
των νέων / αναβαθµιζόµενων οδών, που 
ολοκληρώνονται στο πλαίσιο του ΕΠ.  
Ο δείκτης υπολογίζεται ως το πηλίκο του 
αθροίσµατος των αποστάσεων επί ευθείας 
γραµµής (αεροπορική απόσταση) των 
κοµβικών σηµείων που συνδέουν τους 
οδικούς άξονες, δια του συνολικού 
απαιτούµενου χρόνου για τη διάνυση του 
πραγµατικού µήκους των συνδέσµων των 
κοµβικών σηµείων µε βάση τη µέγιστη 
λειτουργική ταχύτητα κυκλοφορίας κάθε 
συνδέσµου / οδικού τµήµατος.  
Ο δείκτης υπολογίζεται ξεχωριστά για τους 
αυτοκινητόδροµους και ξεχωριστά για τις νέες 
/ αναβαθµιζόµενες οδούς. 
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δ) Αναµενόµενες επιπτώσεις 

Οι επιπτώσεις από τις παρεµβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας 2 αναµένεται να είναι: 

• Βελτίωση του χρόνου επιλεγµένων διαδροµών εθνικής οδοποιίας (h:min) 

• Αύξηση στη ροή οχηµάτων   

• Αύξηση στη ροή φορτίου  

 

ε) Στόχευση  

∆υνητικοί ∆ικαιούχοι του Άξονα Προτεραιότητας είναι οι φορείς που θα κριθούν κατάλληλοι για την 
επάρκειά τους στην υλοποίηση έργων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 4ης Προγραµµατικής Περιόδου 
(Ενότητα 4 – ∆ιατάξεις Εφαρµογής). 

Τελικοί ωφελούµενοι των παρεµβάσεων του άξονα είναι το σύνολο των κατοίκων της Περιφέρειας 
∆υτικής Μακεδονίας, δεδοµένου ότι λαµβάνουν χώρα σε όλη τη γεωγραφική έκτασή της.    

 

στ) Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων 

Οι ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων είναι οι εξής: 

• Οδικές µεταφορές – Οδικό δίκτυο (Ολοκλήρωση των µεγάλων οδικών αξόνων και κατασκευή 
στοχευµένων οδικών παρεµβάσεων για τη βελτίωση της προσπελασιµότητας).  

Η δράση στοχεύει στην κατασκευή νέων και ολοκλήρωση των µεγάλων έργων διασύνδεσης 
της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας µε την υπόλοιπη χώρα και το εξωτερικό, σε συνέργεια µε 
τις αντίστοιχες δράσεις του Τοµεακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ενίσχυση της 
Προσπελασιµότητας». 

• Ενίσχυση υποδοµών διαµετακοµιστικού εµπορίου και εφοδιαστικής αλυσίδας – Πολύτροπες 
µεταφορές, εισαγωγή της πολυτροπικότητας των συνδέσεων των Μέσων Μεταφοράς στις 
εµπορευµατικές δραστηριότητες. 

Οι δράσεις στοχεύουν: α) στην ανάπτυξη τοπικών εµπορευµατικών κέντρων και παροχή 
υπηρεσιών logistics, σε συνέργεια µε τις αντίστοιχες δράσεις του Τοµεακού Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας» και β) στη λειτουργική ολοκλήρωση 
αντίστοιχων δράσεων του Τοµεακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ενίσχυση της 
Προσπελασιµότητας». 

• Βελτίωση του δικτύου των αστικών µεταφορών.  

Η δράση στοχεύει στη βελτίωση αστικών αρτηριών και οδικών αξόνων σε επιλεγµένα αστικά 
κέντρα, για αποσυµφόρηση της κυκλοφορίας και βελτίωση της οδικής ασφάλειας. 

• Παρεµβάσεις βελτίωσης του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου καθώς και της οδικής 
ασφάλειας. 

Η δράση στοχεύει στην ολοκλήρωση της προσπάθειας βελτίωσης της προσβασιµότητας σε 
όλη την έκταση της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, µέσω του ενδοπεριφερειακού οδικού 
δικτύου. 

Επίσης, αποβλέπει στη βελτίωση τµηµάτων του οδικού δικτύου τα οποία λόγω γεωµετρικών ή 
κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών παρουσιάζουν χαµηλό βαθµό βαθµό οδικής ασφάλειας 
καθώς και και στην ανάπτυξη και χρήση-εγκατάσταση τεχνολογικών µέσων και εφαρµογών 
που προάγουν την οδική ασφάλεια. 
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ζ) Συνολικές επιχορηγήσεις 

Για την χρηµατοδοτική ενίσχυση των παρεµβάσεων του Άξονα Προτεραιότητας 2 ενδέχεται να γίνει 
χρήση, κατά περίπτωση, των Συνολικών Επιχορηγήσεων (Global Grants). 

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 2 θα συµβάλλει: 
• Στη θεµατική προτεραιότητα «Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών ως τόπου 

επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης» και στο γενικό στόχο 13 του ΕΣΠΑ 
• Στην Προτεραιότητα 6 «Περιφερειακή και κοινωνική συνοχή» του ΕΠΜ  
• Άµεσα στην ΚΣΚΓ 1.1.1 «Επέκταση και βελτίωση των µεταφορικών υποδοµών» και έµµεσα στην 

ΚΣΚΓ 1.3.1 «Προσέλκυση και διατήρηση περισσοτέρων ανθρώπων στην αγορά εργασίας και 
εκσυγχρονισµός των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας»   

• Στην ΟΚΓ 16. 
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ΑΠ3: ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΜΘ 

 

α) Συνοπτική περιγραφή και γενικοί στόχοι 

Ο άξονας περιλαµβάνει παρεµβάσεις στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας που βελτιώνουν την 
πρόσβαση σε χώρους ανάπτυξης οικονοµικών δραστηριοτήτων (ΒΙ.ΠΕ. και λιµάνια) και σε ορεινές και 
αποµακρυσµένες περιοχές. Επίσης, στοχεύει στην ανάπτυξη των λιµενικών υποδοµών κύρια στην 
Αλεξανδρούπολη και στην Καβάλα και στη συµπλήρωση του σιδηροδροµικού δικτύου και τη σύνδεσή 
του µε χώρους οικονοµικού ενδιαφέροντος (ΒΙ.ΠΕ. και λιµάνια). Τέλος, επιδιώκεται η συµπλήρωση και 
η κατασκευή των καθέτων, ως προς τη γεωγραφική ανάπτυξη της Περιφέρειας, οδικών αξόνων 
παράλληλα µε την αναβάθµιση και εκσυγχρονισµό των µεθοριακών σταθµών, σηµαντική συνιστώσα 
για την Περιφέρεια δεδοµένου ότι εξασφαλίζουν την προοπτική αξιοποίησης των βορειοανατολικών 
χερσαίων συνόρων της χώρας, ζήτηµα αυξηµένης γεωπολιτικής σηµασίας στο πλαίσιο της διεύρυνσης 
της Ε.Ε. στα ανατολικά Βαλκάνια. 

 

β) Ειδικοί στόχοι 

Ο γενικός στόχος του άξονα προτεραιότητας 3 της ΠΑΜΘ εξειδικεύεται επιχειρησιακά στους 
ακόλουθους ειδικούς στόχους: 

• Μείωση του χρόνου και κόστους µετακίνησης (προσώπων και αγαθών)  

• Βελτίωση της ασφάλειας των µεταφορών  

• Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης  

• Υποστήριξη υποδοµών λιµενικών έργων για την ενίσχυση της αλιείας. Προβλέπεται η 
δυνατότητα χρηµατοδότησης υποδοµών αλιείας (π.χ. αλιευτικά καταφύγια) σε εκείνες τις 
περιπτώσεις που οι ανάγκες δεν καλύπτονται από το ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας). 

 

γ) Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες 

Α/Α ∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΗΓΗ / ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ 

ΒΑΣΗΣ 
ΤΙΜΗ 

ΣΤΟΧΟΣ 
2013 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

1 

Αναβάθµιση 
Σιδηροδροµικής 
Γραµµής εκτός 
ΤΕΝ-Τ 

Χλµ ΕΥ∆ ΑΜΘ 2000-2006 443,5 15 
Ο δείκτης αφορά στη σηµατοδότηση / 
αναβάθµιση  τµηµάτων του περιφερειακού  
σιδηροδροµικού δικτύου.  

2 

Ολοκλήρωση 
κατασκευής 
αυτοκινητοδρόµων 
εντός ΤΕΝ-Τ. 

Χλµ ΕΥ∆ ΑΜΘ 2000-2006 190 39 

Ο δείκτης ορίζεται ως το συνολικό µήκος 
σε χλµ. των αυτοκινητοδρόµων εντός ∆Ο∆ 
που ολοκληρώνονται στο πλαίσιο του 
ΠΕΠ 

3 
Βελτίωση – 
κατασκευή εθνικής 
οδοποίας  

Χλµ ΕΥ∆ ΑΜΘ 2000-2006 65 20 

Ο δείκτης ορίζεται ως το συνολικό µήκος 
σε χλµ. των οδικών τµηµάτων του Εθνικού 
/ Περιφερειακού ∆ικτύου που 
κατασκευάζονται ή αναβαθµίζονται ως 
προς τα γεωµετρικά τους χαρακτηριστικά. 
Για τον υπολογισµό του δείκτη 
προσµετράται το συνολικό µήκος κάθε 
ενός λειτουργικά αυτοτελούς ενιαίου 
οδικού τµήµατος που κατασκευάζεται ή 
αναβαθµίζεται (µεταξύ διαδοχικών ή µη 
κόµβων).  
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Α/Α ∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΗΓΗ / ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ 

ΒΑΣΗΣ 
ΤΙΜΗ 

ΣΤΟΧΟΣ 
2013 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

4 

Βελτίωση 
κατασκευή οδών 
εκτός 
αυτοκινητόδροµων 
και εθνικής 
οδοποιίας  

Χλµ ΕΥ∆ ΑΜΘ 2000-2006 116 100 

Ο δείκτης ορίζεται ως το συνολικό µήκος 
σε χλµ. των οδικών τµηµάτων του 
Επαρχιακού Περιφερειακού ∆ικτύου που 
κατασκευάζονται ή αναβαθµίζονται ως 
προς τα γεωµετρικά τους χαρακτηριστικά. 
Για τον υπολογισµό του δείκτη 
προσµετράται το συνολικό µήκος κάθε 
ενός λειτουργικά αυτοτελούς ενιαίου 
οδικού τµήµατος που κατασκευάζεται ή 
αναβαθµίζεται (µεταξύ διαδοχικών ή µη 
κόµβων).  

5 
Αριθµός λιµένων 
που 
αναβαθµίζονται  

Αριθµός ΕΥ∆ ΑΜΘ 2000-2006 8 4 O δείκτης µετρά τον αριθµό λιµένων που 
αναβαθµίζονται 

 
 

Α/Α ∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΗΓΗ / ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ 

ΒΑΣΗΣ 
ΤΙΜΗ 

ΣΤΟΧΟΣ 
2013 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

1 
% αναβάθµισης 
Εθνικού Οδικού 
∆ικτύου  

% ΕΥ∆ ΑΜΘ 2000-2006 8% 3% 

Ο δείκτης ορίζεται ως µήκος του δικτύου 
που αναβαθµίζεται ως προς το συνολικό 
µήκος του Εθνικού Οδικού ∆ικτύου στην 
Περιφέρεια 

2 
% αναβάθµισης 
Επαρχιακού Οδικού 
∆ικτύου  

% ΕΥ∆ ΑΜΘ 2000-2006 6% 5% 

Ο δείκτης ορίζεται ως µήκος του δικτύου 
που αναβαθµίζεται ως προς το συνολικό 
µήκος του Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου 
στην Περιφέρεια 

 

δ) Αναµενόµενες επιπτώσεις 

Οι αναµενόµενες επιπτώσεις στην ΠΑΜΘ από την υλοποίηση των παρεµβάσεων του Άξονα 
Προτεραιότητας 3 είναι: 

• Αύξηση της ροής των οχηµάτων και φορτίου 

• Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των χώρων οικονοµικού 
ενδιαφέροντος και των εγκατεστηµένων επιχειρήσεων – ∆ιασφάλιση της βιωσιµότητας των 
επενδύσεων σε χώρους οικονοµικού ενδιαφέροντος 

• Βελτίωση ανταγωνιστικότητας συνοριακών περιοχών 

• Ενίσχυση του ηµερησίου συστήµατος µετακινήσεων µεταξύ των κύριων αστικών κέντρων 

• Ενίσχυση του ηµερήσιου συστήµατος µετακινήσεων µεταξύ υπαίθρου και αστικών περιοχών 

• Μείωση τροχαίων ατυχηµάτων 

 

ε) Στόχευση  

∆υνητικοί δικαιούχοι είναι οι φορείς που θα κριθούν κατάλληλοι για την επάρκειά τους στην υλοποίηση 
έργων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 4ης Προγραµµατικής Περιόδου (Ενότητα 4 – ∆ιατάξεις 
Εφαρµογής). 
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Ωφελούµενοι είναι το σύνολο του πληθυσµού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. 

 

στ) Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων 

∆ίνονται ανά ειδικό στόχο οι ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων του 3ου Άξονα Προτεραιότητας: 

Υπό τον Ειδικό Στόχο ((Μείωση του χρόνου και του Κόστους µετακίνησης (ανθρώπων και αγαθών)): 

• Ολοκλήρωση / Συµπλήρωση Εθνικού Οδικού ∆ικτύου 

• Ολοκλήρωση / Συµπλήρωση Τµηµάτων Εγνατίας και Καθέτων Οδικών Αξόνων 

Υπό τον Ειδικό Στόχο (Βελτίωση της Ασφάλειας των Μεταφορών): 

• Βελτίωση / Συµπλήρωση του Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου και ενίσχυση της 
προσπελασιµότητας σε ορεινές και αποµακρυσµένες περιοχές 

• Βελτίωση τµηµάτων του οδικού δικτύου τα οποία λόγω γεωµετρικών ή κυκλοφοριακών 
χαρακτηριστικών παρουσιάζουν χαµηλό βαθµό βαθµό οδικής ασφάλειας  

• Ανάπτυξη και χρήση-εγκατάσταση τεχνολογικών µέσων και εφαρµογών που προάγουν την 
οδική ασφάλεια 

Υπό τον Ειδικό Στόχο (Βελτίωση του Επιπέδου Εξυπηρέτησης): 

• Ανάπτυξη λιµενικών υποδοµών Αλεξανδρούπολης και Καβάλας και σύνδεσή τους µε τα 
δίκτυα µεταφορών 

• Σύνδεση οδικού και σιδηροδροµικού δικτύου µε χώρους οικονοµικού ενδιαφέροντος (ΒΙ.ΠΕ. 
και Λιµάνια) 

• Βελτίωση / Κατασκευή µεθοριακών σταθµών 

 

ζ) Συνολικές επιχορηγήσεις 

∆εν προβλέπεται να γίνει χρήση των Συνολικών Επιχορηγήσεων (Global Grants) στον Άξονα 
Προτεραιότητας 3. 

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 3 θα συµβάλλει: 
• Άµεσα στη θεµατική προτεραιότητα «Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών, ως τόπου 

επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης» και το γενικό στόχο 13 του ΕΣΠΑ και έµµεσα στη 
θεµατική προτεραιότητα «Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας» και τους γενικούς 
στόχους 1, 2 και 3 του ΕΣΠΑ. 

• Στις προτεραιότητες «Περιφερειακή και κοινωνική συνοχή» και «Άνοιγµα των αγορών και ενίσχυση 
του ανταγωνισµού» του ΕΠΜ (κεφ. 7, 3.2) 

• Άµεσα στην ΚΣΚΓ 1.1 «Επέκταση και βελτίωση µεταφορικών υποδοµών» και έµµεσα στην ΚΣΚΓ 
2.2 «∆ιευκόλυνση της καινοτοµίας και προώθηση της επιχειρηµατικότητας» 

• Στην ΟΚΓ 16. 
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ΑΠ4: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΚΜ 

 

α) Συνοπτική περιγραφή και γενικοί στόχοι 

Οι Ευρωπαϊκές Περιφέρειες οδεύουν προς ένα νέο µοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης στο οποίο η 
περιφερειακή ανταγωνιστικότητα προκύπτει αφενός από τις δυνατότητες του παραγωγικού τους 
συστήµατος για προσαρµογή και αναδιάρθρωση και αφετέρου από την τεχνολογική καινοτοµία και τη 
µετατροπή επιστηµονικών και τεχνολογικών γνώσεων σε προϊόντα καθηµερινής ζωής.  

 

β) Ειδικοί στόχοι 

 Επιχειρηµατικότητα – Ενέργεια: Η ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικής δραστηριότητας 
που ασκείται στην Κεντρική Μακεδονία και της ενσωµάτωσης φιλικών προς το περιβάλλον 
µορφών ενέργειας, η οποία οδηγεί στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής 
προστιθέµενης αξίας (ιδιαίτερα στον τριτογενή τοµέα π.χ. κλάδοι εµπορίου, υγείας, 
εκπαίδευσης, αλλά και τουρισµού), που ενσωµατώνουν γνώση, περιβαλλοντική µέριµνα και 
καινοτοµία. Ειδικότερα: 

Επιχειρηµατικότητα 

 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στους κλάδους του δευτερογενή και 
του τριτογενή που συµβάλλουν στην περιφερειακή ανταγωνιστικότητα. Έµφαση στην 
ποιοτική αναβάθµιση, την τυποποίηση και την πιστοποίηση των προϊόντων και 
υπηρεσιών. 

 Παροχή υπηρεσιών στήριξης προς τις επιχειρήσεις µε στόχο την αναβάθµιση της 
παραγόµενης προστιθέµενης αξίας, ιδιαίτερα σε κλάδους που πλήττονται από τον διεθνή 
ανταγωνισµό. 

 Ενίσχυση του περιφερειακού ιστού ερευνητικών, επιχειρηµατικών και καινοτοµικών δοµών 
(Ζώνη Καινοτοµίας Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Πόλος Καινοτοµίας Κεντρικής Μακεδονίας, 
σύστηµα Θερµοκοιτίδων, spin-off εταιρειών, clusters τεχνολογικών εταιρειών). 

 Ενίσχυση συσσωµατώσεων, περιοχών και τύπων επιχειρήσεων που εµφανίζουν θετικές 
προοπτικές ή έχουν ισχυρές ανάγκες. 

 Προώθηση της δασύνδεσης της Περιφέρειας µε τη διεθνή αγορά και εγκατάσταση δεσµών 
συνεργασίας µε διεθνείς επιχειρήσεις, µε έµφαση σε περιοχές συγκριτικού 
πλεονεκτήµατος. 

 Επέκταση των δικτυώσεων βιοµηχανίας – εµπορίου – υπηρεσιών. 

 Προώθηση της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας υψηλών δυνατοτήτων στον 
τουρισµό. 

 ∆ιαφοροποίηση, βελτίωση και προβολή των παρεχοµένων τουριστικών υπηρεσιών–
προϊόντων και χωροταξική ανακατανοµή της τουριστικής προσφοράς. 

 «Επιχειρηµατική» αξιοποίηση του περιβάλλοντος ως εργαλείου προσέλκυσης εγχώριων 
και ξένων επενδύσεων. 

Ενέργεια 

 Ενδυνάµωση του ρόλου της Κεντρικής Μακεδονίας στον ενεργειακό χάρτη της ευρύτερης 
περιοχής, ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον µορφών ενέργειας και βελτίωση του 
ενεργειακού εφοδιασµού. Προώθηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου και των ΑΠΕ στο 
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ενεργειακό ισοζύγιο για την εξοικονόµηση ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας. 

 

 Η ανάπτυξη στρατηγικής για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (ΕΤΑ) και την Καινοτοµία, 
προς την κατεύθυνση της αντιµετώπισης των προκλήσεων και της εκµετάλλευσης ευκαιριών στο 
πλαίσιο της οικονοµίας της γνώσης. Ειδικότερα: 

 Συνδυασµένη ενίσχυση της ανάπτυξης και εφαρµογής καινοτοµίας στην 
επιχειρηµατικότητα µέσα από προώθηση της Ε&ΤΑ και των προγραµµάτων διάδοσης των 
αποτελεσµάτων της, σύνδεσή της µε την παραγωγή, θεσµική υποστήριξή της. 

 Μετατροπή της γνώσης σε καινοτοµικά προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες και 
υποβοήθηση της µεταφοράς τεχνολογίας-τεχνογνωσίας προς τις επιχειρήσεις και 
ειδικότερα τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και κάλυψη του χάσµατος µεταξύ 
τεχνολογικής γνώσης και αγοράς.  

 Προώθηση της εξωστρέφειας µέσω της Ευρωπαϊκής και διεθνούς Ε&Τ συνεργασίας 
µεταξύ κέντρων έρευνας και καινοτοµίας και εκπαιδευτικών ιδρυµάτων καθώς και η 
ανάπτυξη του κατάλληλου ανθρώπινου δυναµικού από ποιοτική και ποσοτική άποψη.  

 

 Η διάχυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) τόσο στις επιχειρήσεις – µε 
σκοπό τη βελτίωση της παραγωγικότητας της Περιφέρειας – όσο και στους πολίτες – µε σκοπό τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής, καθώς και η µεγιστοποίηση των ωφελειών από τη χρήση των ΤΠΕ, 
µε την προσαρµογή τους στις εκάστοτε ανάγες των χρηστών. Ο παραπάνω στόχος εξειδικεύεται σε 
δύο προτεραιότητες: α) τη βελτίωση της παραγωγικότητας µε αξιοποίηση των ΤΠΕ, και β) τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ειδικότερα: 

α) Βελτίωση της παραγωγικότητας µε αξιοποίηση των ΤΠΕ 

 Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας. 

 Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & ανασχεδιασµός διαδικασιών των 
φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης  

 Ενίσχυση της συµβολής του κλάδου των ΤΠΕ στην οικονοµία της Περιφέρειας. 

 Προώθηση της τοπικής επιχειρηµατικότητας σε τοµείς που αξιοποιούν ΤΠE. 

β) Βελτίωση της ποιότητας ζωής 

 Βελτίωση της καθηµερινής ζωής µέσω ΤΠΕ – Ισότιµη συµµετοχή των πολιτών της 
Περιφέρειας στην Ψηφιακή Ελλάδα 

 Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών τοπικής αυτοδιοίκησης για τον πολίτη. 
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γ) Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες 

Α/Α ∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΗΓΗ / ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ 

ΒΑΣΗΣ 
ΤΙΜΗ 

ΣΤΟΧΟΣ 
2013 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

1 
Μήκος αγωγών Φ.Α. 
µέσης και χαµηλής 
πίεσης  

Χλµ ΥΠΑΝ / Τοµέας 
Ενέργειας ∆ΕΠΑ 969,64 526 

Ο δείκτης αναφέρεται στο µήκος του 
αγωγού φυσικού αερίου µέσης και 
χαµηλής πίεσης που κατασκευάζεται µε 
συγχρηµατοδότηση στο πλαίσιο της ∆’ 
προγραµµατικής περιόδου 

2 
Συνολική 
εγκατεστηµένη ισχύς 
από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ 

MW ΥΠΑΝ / Τοµέας 
Ενέργειας 105,73 102 Αφορά τη νέα εγκατεστηµένη  ηλεκτρική 

ισχύ από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ 

3 

Αριθµός 
επιχειρήσεων που 
ωφελούνται από 
δράσεις Έρευνας & 
Ανάπτυξης 
Καινοτοµίας 

Αρ. ΥΠΑΝ /  ΓΓΕΤ 0 148 

Ο δείκτης υπολογίζει όλες τις βασικές 
κατηγορίες ενισχύσεων σε έρευνα, 
τεχνολογία και καινοτοµία και κυρίως :  
επιχειρήσεις που συµµετέχουν σε έργα 
συνεργασίας ερευνητικών εργαστηρίων & 
επιχειρήσεων,  νέες επιχειρήσεων που 
υποστηρίζονται για ΕΤΑ από τη ∆ράση 
Νέων και Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων,  
ΜΜΕ που επωφελούνται από την παροχή 
υπηρεσιών ΕΤΑΚ, επιχειρήσεις που 
συµµετέχουν σε  περιφερειακό πόλο 
καινοτοµίας   

4 

Αριθµός νέων / 
υποστηριζόµενων 
επιχειρήσεων 
έντασης γνώσης 
(spin-off και spin-out) 

Αρ. ΥΠΑΝ /  ΓΓΕΤ 2 7 

Αφορά τον αριθµό των νέων/ 
υποστηριζόµενων επιχειρήσεων έντασης 
γνώσης που συµµετέχουν σε 
προγράµµατα επιδότησης 

5 

Αριθµός 
υφιστάµενων 
επιχειρήσεων που 
εκσυγχρονίζονται / 
βελτιώνονται -ΓΓΒ, 
Εµπόριο, Τουρισµός 

Αρ. ΕΥ∆ ΚΜ 2000-
2006 / ΥΠΑΝ 459 512 

Αφορά τις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στους τοµείς της 
µεταποίησης, του εµπορίου και του 
τουρισµού οι οποίες συµµετέχουν σε 
επιδοτούµενα προγράµµατα για τον 
εκσυγχρονισµό τους   

6 

Αριθµός 
υφιστάµενων ΜΜΕ 
που 
εκσυγχρονίζονται - 
βελτιώνονται 

Αρ. ΕΥ∆ ΚΜ 2000-
2006 / ΥΠΑΝ 352 496 

Ο δείκτης µετράει τον αριθµό των 
υφιστάµενων επιχειρήσεων ΜΜΕ που 
συµµετέχουν σε επιδοτούµενα 
προγράµµατα 

7 

Αριθµός 
επιχειρήσεων που 
δηµιουργούνται από 
επιδοτούµενα 
προγράµµατα 

Αρ. ΕΥ∆ ΚΜ 2000-
2006 / ΥΠΑΝ 155 32 

Αφορά τις νέες επιχειρήσεις που 
δηµιουργούνται από επιδοτούµενα 
προγράµµατα 

8 
Αριθµός τουριστικών 
κλινών που 
εκσυγχρονίζονται 

Αρ. ΕΥ∆ ΚΜ 2000-
2006 / ΥΠΑΝ 5.835 5.015 

Μετρούνται όλες οι κλίνες που 
εκσυγχρονίζονται για όλες τις κατηγορίες 
καταλυµάτων 

9 Αριθµός νέων 
τουριστικών κλινών Αρ. ΕΣΥΕ 2005, ΥΠΑΝ 111.580 250 

Αφορά όλες τις τουριστικές κλίνες σε 
επίπεδο Περιφέρειας ανεξάρτητα από 
κατηγορία 

10 

Αριθµός 
επενδυτικών 
σχεδίων 
εναλλακτικών  
µορφών τουρισµού 

Αρ. ΥΠΑΝ 0 1 
Αφορά τον αριθµό των επενδυτικών 
σχεδίων εναλλακτικών µορφών τουρισµού 
που θα αναπτυχθούν στην περιφέρεια 

11 

Επωφελούµενοι 
πολίτες από 
χρηµατοδοτούµενους 
εξοπλισµούς ΤΠΕ 

Αριθµός   ΕΠ Ψηφιακή 
Σύγκλιση  0  99.439  

Ο δείκτης καταγράφει το πλήθος των 
πολιτών που µέσω των δράσεων του ΠΕΠ 
επιδοτήθηκαν για την αγορά εξοπλισµού 
ΤΠΕ 

12 

Χρηµατοδοτούµενοι 
κόµβοι παροχής 
ψηφιακών 
υπηρεσιών προς τις 
επιχειρήσεις 

Αρ. ΕΠ Ψηφιακή 
Σύγκλιση      0  3 

Ο δείκτης καταγράφει το πλήθος των 
χρηµατοδοτούµενων κόµβων παροχής 
ψηφιακών υπηρεσιών, όπου θα είναι 
δυνατή η παροχή ολοκληρωµένων 
υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις που 
παρέχονται µέσω διαφορετικών φορέων. 
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Α/Α ∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΗΓΗ / ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ 

ΒΑΣΗΣ 
ΤΙΜΗ 

ΣΤΟΧΟΣ 
2013 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

13 

Χρηµατοδοτούµενες 
επιχειρήσεις για 
ενσωµάτωση ΤΠΕ 
στην καθηµερινή 
τους λειτουργία 

Αρ.  ΕΠ Ψηφιακή 
Σύγκλιση   1.294  4.150  

Καταγράφει το πλήθος των 
χρηµατοδοτούµενων επιχειρήσεων της 
Περιφέρειας που µέσω των δράσεων του 
ΠΕΠ χρηµατοδοτήθηκαν για την 
ενσωµάτωση εξοπλισµού ή εφαρµογών 
ΤΠΕ στην καθηµερινή τους λειτουργία. Η 
χρηµατοδότηση θα αφορά διαφορετικούς 
τύπους εφαρµογών και συστηµάτων 
(ERP, CRM, MIS, SCM κ.λπ.) καθώς και 
εξοπλισµού ανάλογα µε τις ανάγκες της 
εκάστοτε επιχείρησης. Στην 
χρηµατοδότηση θα µπορούν να 
συµµετέχουν και επιχειρήσεις οι οποίες 
είχαν χρηµατοδοτηθεί και από ανάλογες 
δράσεις στην τρέχουσα προγραµµατική 
περίοδο (Μετέχω, Επιχειρείτε 
Ηλεκτρονικά, ∆ικτυωθείτε κ.λπ.). 

14 

∆ηµιουργούµενες & 
Νέες Επιχειρήσεις 
που παράγουν ή 
αξιοποιούν ΤΠΕ και 
Χρηµατοδοτούνται 
από venture capital 
και άλλα 
χρηµατοδοτικά 
εργαλεία 

Αρ. ΕΠ Ψηφιακή 
Σύγκλιση   0 85 

Ο δείκτης καταγράφει το πλήθος των 
δηµιουργουµένων και νέων επιχειρήσεων 
σε τοµείς που παράγουν ή αξιοποιούν σε 
σηµαντικό βαθµό ΤΠΕ και 
χρηµατοδοτούνται από venture capital και 
άλλα χρηµατοδοτικά εργαλεία (startups). 

 

Α/Α ∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΗΓΗ / ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ 

ΒΑΣΗΣ 
ΤΙΜΗ 

ΣΤΟΧΟΣ 
2013 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

1 

Ετήσια δεσµευµένη 
µεταφορική 
ικανότητα αγωγών 
Φ.Α. µέσης και 
χαµηλής πίεσης  

Εκατ. Κ.µ. ΥΠΑΝ / Τοµέας 
Ενέργειας ∆ΕΠΑ 393 80 

Αφορά τα κ.µ. που εκτιµάται ότι θα 
δεσµευτούν µε συµβάσεις 

2 Πληθυσµός που 
καλύπτεται από Φ.Α.  Αρ.  ΥΠΑΝ / Τοµέας 

Ενέργειας ∆ΕΠΑ 721.002 277.745 
Αφορά τον πληθυσµό της περιφέρειας 
που καλύπτεται από το κατασκευασµένο 
δίκτυο του Φ.Α. 

3 
Ποσοστό πληθυσµού 
που καλύπτεται από 
Φ.Α. 

% ΥΠΑΝ / Τοµέας 
Ενέργειας ∆ΕΠΑ 6,6% 2,5% 

Υπολογίζεται το ποσοστό του πληθυσµού 
που καλύπτεται από φυσικό αέριο στο 
σύνολο του πληθυσµού της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας 

4 

Ετήσια εξοικονόµηση 
πρωτογενούς 
ενέργειας από 
επενδύσεις ΑΠΕ και 
ΣΗΘΥΑ 

ΤΙΠ ΥΠΑΝ / Τοµέας 
Ενέργειας ∆ΕΠΑ 0 54.544 

Αφορά στην πρωτογενή ενέργεια που 
εξοικονοµείται λόγω της βελτίωσης της 
αποδοτικότητας της ενεργειακής 
µετατροπής και της αντικατάστασης 
συµβατικών πηγών µε ΑΠΕ. Αναγωγή 
νέας εγκατεστηµένης ηλεκτρικής ισχύος 
ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ σε πρωτογενή ενέργεια. 

5 

Ισοδύναµα 
ανθρωποέτη 
απασχόλησης 
ερευνητών κατά την 
υλοποίηση του ΕΠ 

Ισοδυν. 
Ανθρ/ετη 

12Μ 
∆ιάρκειας 

ΥΠΑΝ / ΓΓΕΤ 0 580 
Αντιστοιχεί στην διάρκεια απασχόλησης 
ερευνητών κατά τη διάρκεια υλοποίησης 
του ΕΠ 

6 

Αριθµός νέων 
θέσεων εργασίας 
που δηµιουργούνται 
από την ενίσχυση 
των επιχειρήσεων 

Αρ. ΕΥ∆ ΚΜ 2000-2006 / 
ΥΠΑΝ 2.218 760 

Υπολογίζονται οι µεικτές νέες θέσεις 
εργασίας που δηµιουργούνται από την 
ενίσχυση νέων και υφιστάµενων 
επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ΠΕΠ   

7 

Ποσοστό 
τουριστικών κλινών 
που 
εκσυγχρονίζονται 

% ΕΣΥΕ, ΥΠΑΝ, ΥΠ 
ΤΑΝ 5,5% 3% 

Υπολογίζεται το σύνολο των 
προβλεπόµενων κλινών που 
εκσυγχρονίζονται δια του συνόλου των 
υφιστάµενων κλινών 
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Α/Α ∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΗΓΗ / ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ 

ΒΑΣΗΣ 
ΤΙΜΗ 

ΣΤΟΧΟΣ 
2013 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

8 

Αριθµός 
υποστηριζόµενων 
επιχειρήσεων από 
∆οµές Στήριξης 

Αρ. ΥΠΑΝ / ΓΤΒ 0 3.828 
Αφορά τον αριθµό των επιχειρήσεων που 
υποστηρίζονται από τις αρµόδιες ∆οµές 
Στήριξης. 

9 

Ποσοστό πολιτών 
που χρησιµοποιούν 
τις ∆ηµιουργούµενες 
Υπηρεσίες ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης που είναι 
Πλήρως ∆ιαθέσιµες 
Ηλεκτρονικά 

% επί του 
πληθυσµού 

της 
Περιφέρειας 

 ΕΠ Ψηφιακή 
Σύγκλιση 6%   14% 

Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των 
πολιτών επί του συνολικού πληθυσµού 
της Περιφέρειας που αξιοποιούν τις νέες 
ψηφιακά παρεχόµενες υπηρεσίες της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης που 
χρηµατοδοτούνται µέσω του ΕΠ. 

10 

Ποσοστό πολιτών 
που χρησιµοποιούν 
τις ∆ηµιουργούµενες 
Υπηρεσίες που είναι 
Πλήρως ∆ιαθέσιµες 
Ηλεκτρονικά (εκτός 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης) 

% επί του 
πληθυσµού 

της 
Περιφέρειας 

 ΕΠ Ψηφιακή 
Σύγκλιση 7% 14% 

Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των 
πολιτών επί του συνολικού πληθυσµού 
της Περιφέρειας που αξιοποιούν τις νέες 
ψηφιακά παρεχόµενες υπηρεσίες εκτός 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης που 
χρηµατοδοτούνται µέσω του ΕΠ. 

11 

Χρηµατοδοτούµενες 
Επιχειρήσεις µε 
δυνατότητα 
υποδοχής 
Ηλεκτρονικών 
Παραγγελιών  

%  ΕΠ Ψηφιακή 
Σύγκλιση   8,93% 11,77%  

Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των 
επιχειρήσεων που µέσω του ΕΠ  
χρηµατοδοτήθηκαν για την ενσωµάτωση 
ΤΠΕ στην καθηµερινή τους λειτουργία και 
ως αποτέλεσµα έχουν τη δυνατότητα 
αποδοχής ηλεκτρονικών παραγγελιών, σε 
σχέση µε τον αριθµό των συνολικά 
χρηµατοδοτούµενων επιχειρήσεων από το 
ΕΠ. 

12 

Χρηµατοδοτούµενες 
Επιχειρήσεις µε 
δυνατότητα 
αποδοχής 
Ηλεκτρονικών 
Πληρωµών για 
Πωλήσεις µέσω 
∆ιαδικτύου 

%  ΕΠ Ψηφιακή 
Σύγκλιση   0,82%  1,77% 

Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των 
χρηµατοδοτούµενων επιχειρήσεων που 
µέσω των δράσεων του ΕΠ ενσωµάτωσαν 
ΤΠΕ στην καθηµερινή τους λειτουργία και 
ως αποτέλεσµα έχουν τη δυνατότητα να 
υποδέχονται ηλεκτρονικές πληρωµές για 
πωλήσεις που πραγµατοποιούν µέσω του 
διαδικτύου, προς τον αριθµό των συνολικά 
χρηµατοδοτούµενων επιχειρήσεων από το 
ΕΠ. 

13 

Επιχειρήσεις που 
χρησιµοποιούν 
∆ηµιουργούµενες 
Υπηρεσίες του 
δηµοσίου που είναι 
πλήρως διαθέσιµες 
ηλεκτρονικά 

% επί του 
συνόλου των 
επιχειρήσεων 

της 
περιφέρειας 

ΕΠ Ψηφιακή 
Σύγκλιση  91,72% 100,00% 

Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των 
επιχειρήσεων (>10 εργαζόµενους)  της 
Περιφέρειας που αξιοποιούν τις νέες και 
χρηµατοδοτούµενες από το ΕΠ ψηφιακές 
υπηρεσίες του ∆ηµοσίου 

 

δ) Αναµενόµενες επιπτώσεις 

Οι επιπτώσεις από τις παρεµβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας 4 αναµένεται να είναι: 

• η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων 

• η διευκόλυνση της πρόσβασης επιχειρήσεων και πολιτών σε υπηρεσίες ΤΠΕ  

• η βελτίωση και ο εκσυγχρονισµός των υποδοµών και υπηρεσιών τουρισµού. 

 

ε) Στόχευση 

Τελικοί δικαιούχοι είναι οι φορείς που θα κριθούν κατάλληλοι για την επάρκειά τους στην υλοποίηση 
έργων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 4ης Προγραµµατικής Περιόδου (Ενότητα 4 – ∆ιατάξεις 
Εφαρµογής). 
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Ωφελούµενοι είναι το σύνολο του πληθυσµού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ιδιαίτερα δε οι 
επιχειρηµατίες όλων των κλάδων. 

 

στ) Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων 

Οι δράσεις που ακολουθούν είναι ενδεικτικές. Στο πλαίσιο του ΕΠ υλοποιούνται κυρίως δράσεις οι 
οποίες εξυπηρετούν τη στρατηγική για την ανταγωνιστικότητα όπως αυτή αποτυπώνεται στο ΕΠ 
«Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηµατικότητα». 

Στο πλαίσιο των ενδεικτικών δράσεων θα δωθεί ιδιαίτερη έµφαση σε ανταγωνιστικούς κλάδους της 
περιφέρειας. 

 

Επιχειρηµατικότητα 

Οι ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων είναι οι εξής: 

• Βελτίωση – αναβάθµιση υποδοµών που υποστηρίζουν την επιχειρηµατική δραστηριότητα, τον 
ανταγωνισµό, την αναβάθµιση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και την προστασία του 
καταναλωτή.  

• ∆οµές παροχής υπηρεσιών στήριξης προς τις επιχειρήσεις µε στόχο την αναβάθµιση της 
παραγόµενης προστιθέµενης αξίας, ιδιαίτερα σε κλάδους που πλήττονται από τον διεθνή 
ανταγωνισµό. 

• Προώθηση της χρήσης του χρηµατοδοτικού µέσου της ΕΕ Joint European Resources for 
Micro to Medium Size Enterprises (JEREMIE) για την αποτελεσµατικότερη κινητοποίηση 
πόρων και δραστηριοποίηση στην ανάπτυξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. 

• Ολοκληρωµένα Επιχειρηµατικά Σχέδια για την υποστήριξη παραγωγικών επενδύσεων που 
συµβάλλουν σε: 

- ενίσχυση της ανταγωνιστικής παρουσίας των επιχειρήσεων στην εγχώρια και τις 
διεθνείς αγορές. 

- διασύνδεση µε διεθνή ολοκληρωµένα συστήµατα παραγωγής. 
- ανάπτυξη µόνιµων συνεργασιών σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. 
- αξιοποίηση της εκροής κεφαλαίων για αναβάθµιση των µονάδων των επιχειρήσεων 

προς δραστηριότητες υψηλότερης προστιθέµενης αξίας. 
- προσέλκυση ξένων δραστηριοτήτων και άµεσων επενδύσεων, εφόσον συµβάλλουν σε 

κλαδική και τεχνολογική αναβάθµιση του παραγωγικού συστήµατος. 
- ανάπτυξη και εφαρµογή τεχνολογικής ή οργανωτικής καινοτοµίας. 
- τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, µε την υιοθέτηση διεθνώς 

αναγνωρισµένων ποιοτικών προτύπων, την ανάπτυξη και εµπορική καθιέρωση 
λογότυπων κλπ. 

- ανάπτυξη και αξιοποίηση του ηλεκτρονικού εµπορίου. 
- προστασία του περιβάλλοντος και την περιβαλλοντική διαχείριση. 
- επιχειρηµατική αξιοποίηση του ζητήµατος της προστασίας του περιβάλλοντος. 

• Συλλογικά Επιχειρηµατικά Σχέδια ενίσχυσης των επιχειρηµατικών συσπειρώσεων και 
δικτυώσεων που συµβάλλουν σε: 

- ανάδυση τοµέων, κλάδων, δικτύων και περιοχών αριστείας 
- αναβάθµιση προς κλάδους υψηλότερης προστιθέµενης αξίας ή/και σε κλάδους ταχείας 

ανάπτυξης (ανακύκλωση, περιβαλλοντικές δραστηριότητες, χηµικά φάρµακα κλπ.) ή / 
και σε κλάδους µε ενσωµάτωση υψηλής τεχνολογίας και εφαρµοσµένης καινοτοµίας ή / 
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και δράσεις πρόβλεψης κινδύνων και διαφοροποίησης δραστηριοτήτων σε άλλους 
κλάδους. 

- ανάπτυξη συνεργιών και επέκταση των δικτυώσεων βιοµηχανίας – εµπορίου – 
υπηρεσιών 

- ποιοτική αναβάθµιση προϊόντος – υπηρεσίας 
- αξιοποίηση / προστασία της περιβαλλοντικής διάστασης. 

• Πιλοτικές δράσεις αναδιάρθρωσης και διεύρυνσης δραστηριοτήτων. Ενίσχυση των 
επιχειρήσεων του εµπορικού τοµέα και των υπηρεσιών, µε έµφαση στην ενίσχυση 
επενδυτικών σχεδίων, µε στόχο τη διαφοροποίηση του προϊόντος και την ενίσχυση της 
παρουσίας των επιχειρήσεων στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές. 

• Ενίσχυση ίδρυσης νέων καινοτόµων επιχειρήσεων µε έµφαση στην εταιρική 
επιχειρηµατικότητα (start-ups). 

• Απόκτηση επιχειρηµατικής αριστείας και σύνδεσή της µε τη διάχυση καλών πρακτικών σε 
νέους επιχειρηµατίες. 

• Ενίσχυση της «πράσινης επιχειρηµατικότητας» και ενίσχυση της περιβαλλοντικής διάστασης 
των παραγωγικών δραστηριοτήτων 

• Ολοκληρωµένες και καινοτόµες παρεµβάσεις για τον εκσυγχρονισµό – αναδιάταξη του 
τουριστικού τοµέα, που αφορούν σε: 

- Ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων στον τουρισµό  και τις 
υπηρεσίες µε έµφαση στην προώθηση καινοτόµων µεθόδων παραγωγής, στη 
διαφοροποίηση των προϊόντων και σε όλες τις πρακτικές βελτίωσης της 
ανταγωνιστικότητάς τους.  

- Υποστήριξη της επιχειρηµατικότητας για την ανάπτυξη ειδικών µορφών τουρισµού και 
βελτίωση της διοικητικής υποστήριξης της τουριστικής προβολής µε χρήση νέων 
τεχνολογιών.  

• Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης Επιχειρηµατικότητας που αφορούν: 
- Στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από οµάδες πληθυσµού µε περιορισµένη σήµερα 

επιχειρηµατικότητα και σε περιοχές που πλήττονται από αποβιοµηχάνιση και ανεργία 
(δράσεις «µη-ενισχύσεων») 

- Στην ενίσχυση επιχειρηµατικότητας ειδικών οµάδων πληθυσµού σε νέες και καινοτόµες 
δραστηριότητες (νέα επιχειρηµατικότητα) 

- Στην ενίσχυση πρωτοβουλιών της ευρύτερης κοινωνικής οικονοµίας, περιλαµβάνοντας 
δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που χαρακτηρίζονται από σαφή κοινωνικό σκοπό, 
όπως υπηρεσίες φροντίδας του πολίτη και ποιότητας ζωής, προστασίας του 
περιβάλλοντος, πολιτιστικής ανάπτυξης, τοµείς οι οποίοι, ούτως ή άλλως, δεν 
συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον της ιδιωτικής πρωτοβουλίας ούτε αποτελούν σηµαντικό 
πεδίο δραστηριότητας επιχειρήσεων του δηµοσίου.  

 

Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (ΕΤΑ) - Καινοτοµία 

Οι δράσεις Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτοµίας  της Περιφέρειας, ανάλογα και µε τους επιµέρους 
στόχους τους, θα είναι ανοικτές και σε συνεργασίες και δικτυώσεις µε φορείς των άλλων περιφερειών 
της χώρας καθώς και µε αντίστοιχους φορείς άλλων χωρών. 

Οι ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων είναι οι εξής: 

• Ανάπτυξη υποδοµών Κέντρων Έρευνας – Καινοτοµίας και Τεχνολογίας, οι οποίες είναι 
απαραίτητες για την υλοποίηση της στρατηγικής της χώρας για Ε&Α. 
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• ∆ηµιουργία  εθνικών64 τοµεακών πόλων στην έρευνα και ανάπτυξη. 

• ∆ηµιουργία θεµατικών δικτύων προηγµένης έρευνας και ανάπτυξης, ανταγωνιστικών σε 
διεθνές επίπεδο, και ενίσχυση των συνεργατικών σχηµατισµών επιχειρήσεων µε 
υποστηρικτικούς οργανισµούς. 

• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων, της  
απασχόλησης και της ποιότητας ζωής µέσω ερευνητικών έργων σε τοµείς και δραστηριότητες 
α) που ενδιαφέρουν τον παραγωγικό ιστό της χώρας και θα συµβάλουν στην ανάπτυξη νέων 
ή βελτιωµένων προϊόντων και υπηρεσιών, β) που υποστηρίζουν τις ανάγκες της κοινωνίας και 
των πολιτικών σε διάφορους τοµείς όπως υγεία, περιβαλλοντική πολιτική κλπ., γ) που 
παράγουν νέα γνώση που µπορεί να αξιοποιηθεί εµπορικά, δ) που υποβοηθούν τις  ΜΜΕ και 
τις νέες επιχειρήσεις στην κάλυψη των αναγκών σε έρευνα και τεχνολογία, ε) που ενισχύουν 
την διεθνή και διασυνοριακή συνεργασία.  

• ∆ράσεις ενίσχυσης της  µετατροπής της γνώσης σε καινοτοµικά προϊόντα, διαδικασίες και 
υπηρεσίες και υποβοήθηση της µεταφοράς τεχνολογίας-τεχνογνωσίας προς τις επιχειρήσεις 
και ειδικότερα τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Ενδεικτικά περιλαµβάνονται η δηµιουργία 
επιχειρήσεων υψηλής έντασης γνώσης (spin off), η υποστήριξη της προσφοράς και της 
ζήτησης υπηρεσιών έρευνας, τεχνολογίας και καινοτοµίας κυρίως από τις ΜΜΕ, υποστήριξη 
θερµοκοιτίδων, ενίσχυση για την απόκτηση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας µε προοπτικές 
εµπορικής εκµετάλλευσης κλπ. 

• Εκσυγχρονισµός των επιχειρηµατικών υποδοµών και υποστήριξη των επενδύσεων που 
απαιτούνται για υποστήριξη Εκκολαπτηρίων Επιχειρήσεων (pre-incubation). 

 

Ενέργεια 

Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων είναι οι εξής 

• Αξιοποίηση της απελευθέρωσης αγοράς ενέργειας (παραγωγή ενέργειας από Α.Π.Ε., 
ενεργειακά δίκτυα και βελτίωση ενεργειακού εφοδιασµού ) και επιχειρηµατική ανάπτυξη 
φιλικών προς το περιβάλλον µορφών ενέργειας και τεχνικών εξοικονόµησης ενέργειας 

• ∆ράσεις για την ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων 

• ∆ιείσδυση του φυσικού αερίου στον οικιακό και τριτογενή τοµέα µε την ανάπτυξη  δικτύων 
διανοµής σε νέες περιοχές (προβλέπεται η σύσταση νέας Εταιρείας Παροχής Αερίου στην 
περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  προκειµένου να κατασκευάσει τα δίκτυα χαµηλής πίεσης)  

• Αύξηση της ∆υναµικότητας και της ευστάθειας του Συστήµατος Μεταφοράς φυσικού αερίου. 

• Ενεργειακές επενδύσεις σε δηµόσια κτίρια και γενικότερα στο δηµόσιο και οικιακό τοµέα 

 

                                                 
64 Ο όρος «εθνικός»  στη δράση αυτή χρησιµοποιείται µε την έννοια της προτεραιότητας σε εθνικό επίπεδο. Η έννοια του όρου «πόλου» 
χρησιµοποιείται µε την έννοια της δικτύωσης των φορέων µε εµπειρία και δραστηριότητες αντίστοιχες µε τους στόχους της δράσης 
δηλαδή σε ένα εθνικό «πόλο µπορεί να συµµετέχουν φορείς από όλες τις περιφέρειες ή και από ορισµένες περιφέρειες ή ακόµη και από 
µια περιφέρεια. 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 
 

 187

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

α) Βελτίωση της παραγωγικότητας µε αξιοποίηση των ΤΠΕ 

 Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας. 

Κύριο µέσο βελτίωσης της παραγωγικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων της Περιφέρειας αποτελεί 
η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία. Ενδεικτικές  κατηγορίες πράξεων είναι οι 
εξής: 

• Ενίσχυση της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών από τις ΜΜΕ της Περιφέρειας, τόσο σε ό,τι 
αφορά νέες επενδύσεις σε ΤΠΕ όσο και σε ό,τι αφορά κίνητρα για την τόνωση της χρήσης 
τους.  

• Ενίσχυση της επιχειρηµατικής κουλτούρας για νέες τεχνολογίες, διάχυση Ευρωπαϊκών και 
εθνικών καλών πρακτικών σε ΤΠΕ, µέσω παρεµβάσεων ανάπτυξης ψηφιακού περιεχοµένου 
εκπαιδευτικού χαρακτήρα. 

• Ανάπτυξη ευρυζωνικών εφαρµογών και υπηρεσιών που θα διευκολύνουν τις επιχειρήσεις της 
Περιφέρειας στη διεξαγωγή συναλλαγών µε φυσικά πρόσωπα ή και άλλες επιχειρήσεις και οι 
οποίες αναµένεται να επιδράσουν θετικά στον χρόνο απόκρισης των επιχειρήσεων στα 
αιτήµατα των φυσικών προσώπων / πελατών τους αλλά και στην ποιότητα των 
προσφερόµενων υπηρεσιών και προϊόντων τους. 

• Ανάπτυξη ψηφιακού περιεχοµένου για προγράµµατα κατάρτισης και ∆ια Βίου µάθησης για 
στελέχη µικρο-µεσαίων επιχειρήσεων, φορέων ή οργανισµών ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού τοµέα, για 
την απόκτηση εξειδικευµένων γνώσεων που θα συνδυαστεί µε δράσεις ψηφιακής διάχυσης.  

 

 Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & ανασχεδιασµός διαδικασιών των φορέων 
τοπικής αυτοδιοίκησης  

Κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη ολοκληρωµένων εφαρµογών για προσφορά ψηφιακών υπηρεσιών 
φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης προς τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας. Ενδεικτικές  κατηγορίες 
πράξεων είναι οι εξής: 

• ∆ηµιουργία «κόµβων συναλλαγών» και δοµών όπως (ηλεκτρονικά κέντρα µιας στάσης, one-
stop-shops) για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων της Περιφέρειας σε λειτουργικά και 
πληροφοριακά ζητήµατα.   

Όσον αφορά στο πλαίσιο της επίτευξης του στόχου για τον ανασχεδιασµό διαδικασιών του ∆ηµοσίου 
τοµέα προτείνεται να αναπτυχθούν παρεµβάσεις που θα αξιοποιήσουν συνέργιες µε το Ε.Π. 
«Ανθρώπινο ∆υναµικό» και ειδικότερα: 

• Παρεµβάσεις που αφορούν στη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της ∆ηµόσιας διοίκησης 

• Παρεµβάσεις ανάπτυξης εφαρµογών και υποδοµών ΤΠΕ που θα συµπληρώνουν και θα 
υποστηρίζουν τις παρεµβάσεις ανασχεδιασµού διαδικασιών ∆ηµοσίου τοµέα που θα 
συµπεριληφθούν στο Ε.Π. «Ανθρώπινο ∆υναµικό».  

Εξίσου απαραίτητες είναι οι δράσεις που συµβάλλουν στη ρύθµιση θεσµικών ζητηµάτων τα οποία 
καθυστερούν τη διάδοση νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών: 

• Αντιµετώπιση θεµάτων ασφάλειας, όπως ψηφιακή υπογραφή, διαχείριση και προστασία 
πνευµατικών δικαιωµάτων, κανονισµοί για χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές µέσω νέων 
τεχνολογιών κινητών επικοινωνιών κλπ.). 
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 Ενίσχυση της συµβολής του κλάδου των ΤΠΕ στην οικονοµία της Περιφέρειας. 

Ενδεικτικές  κατηγορίες πράξεων είναι οι εξής: 

• Ανάπτυξη ψηφιακών προωθητικών µηχανισµών για τη συντονισµένη προώθηση και προβολή 
των επιχειρήσεων του κλάδου ΤΠΕ σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο. Στις δοµές αυτές 
αναµένεται να συµµετέχουν φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, εξαγωγικοί φορείς αλλά και 
φορείς του Ιδιωτικού τοµέα. 

 

 Προώθηση της τοπικής επιχειρηµατικότητας σε τοµείς που αξιοποιούν ΤΠE. 

Ενδεικτικές  κατηγορίες πράξεων είναι οι εξής: 

• Ανάπτυξη εφαρµογών για την προβολή και προώθηση επιτυχηµένων παραδειγµάτων 
επιχειρηµατικότητας και την ενηµέρωση επιχειρηµατιών για τις διαδικασίες έναρξης, 
λειτουργίας και ανάπτυξης επιχειρήσεων 

• Ανάπτυξη δοµών ενεργού στήριξης της επιχειρηµατικότητας µέσω της αξιοποίησης 
επιχειρηµατικών ιδεών σε θέµατα ΤΠΕ, εξεύρεσης χρηµατοδοτικών εργαλείων, βασικής 
χρηµατοδότησης, κατευθύνσεων επέκτασης των επιχειρηµατικών ιδεών και διοικητικής 
υποστήριξης (π.χ. δηµιουργία portals, ηλεκτρονικά one-stop shops, εφαρµογών διάθεσης 
ψηφιακού περιεχοµένου και προϊόντων και help desks). 

 

β) Βελτίωση της ποιότητας ζωής 

 Βελτίωση της καθηµερινής ζωής µέσω ΤΠΕ – Ισότιµη συµµετοχή των πολιτών της Περιφέρειας 
στην Ψηφιακή Ελλάδα 

Ενδεικτικές  κατηγορίες πράξεων είναι οι εξής: 

• Επέκταση ευρυζωνικών υποδοµών και υπηρεσιών σε όλη την Περιφέρεια.  

• Ανάπτυξη εξειδικευµένων εφαρµογών που θα υποστηρίξουν την ενηµέρωση, θα ενισχύσουν 
την κατάρτιση και ∆ια Βίου Μάθηση αλλά και θα απλουστεύσουν τις συναλλαγές των πολιτών 
της Περιφέρειας αξιοποιώντας ευρυζωνικές υπηρεσίες σε νευραλγικούς τοµείς όπως 
ενδεικτικά ο τουρισµός, οι µεταφορές, η υγεία, η γεωργία κλπ.    

• Ανάπτυξη στοχευµένου ψηφιακού εκπαιδευτικού και πολιτιστικού περιεχοµένου, καθώς και 
τεχνολογικών εφαρµογών προσέλκυσης των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων στον πολιτισµό, 
µέσω συνδυασµένων παρεµβάσεων παιδείας – πολιτισµού.   

• Υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας µέσω της επέκτασης των περιφερειακών σχολικών 
δικτυακών υποδοµών και των εξοπλισµών που σχετίζονται µε ΤΠΕ, καθώς και µε την 
ανάπτυξη καινοτοµικών τεχνολογικών δράσεων που έχουν εφαρµογή στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. 

 

 Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών τοπικής αυτοδιοίκησης για τον πολίτη 

Ενδεικτικές  κατηγορίες πράξεων είναι οι εξής: 

• Ανάπτυξη ενιαίων σηµείων πρόσβασης των ψηφιακών υπηρεσιών τοπικής αυτοδιοίκησης και 
του ψηφιακού περιεχοµένου κάθε είδους (µέσω portals, infokiosks). 

• Υποστήριξη µε ενιαίο τρόπο εναλλακτικών καναλιών παροχής υπηρεσιών (remote, services, 
digital TV, συστήµατα επαυξηµένης και εικονικής πραγµατικότητας κλπ.). 
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• Παροχή προσωποποιηµένων ψηφιακών υπηρεσιών στον πολίτη (π.χ. πληροφόρηση ανάλογα 
µε την επαγγελµατική δραστηριότητα, την οικογενειακή κατάσταση, την µαθητική ή φοιτητική 
ιδιότητα, κ.α.).  Εξασφάλιση της αδιάλειπτης, υψηλής ποιότητας και ασφαλούς παροχής 
ψηφιακών υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς τους πολίτες. 

• Ανασχεδιασµός και ψηφιακή διάθεση των πιο συχνά χρησιµοποιούµενων υπηρεσιών ή / και 
των υπηρεσιών αυτών που περιλαµβάνονται στο Σχέδιο i2010, καθώς και στοχευµένη 
ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών της περιφέρειας βάσει των τοπικών αναγκών.  

• Ανάπτυξη παρεµβάσεων για τη βελτίωση της ενηµέρωσης, της προβολής του εθνικού 
πολιτιστικού αποθέµατος αλλά και την αξιοποίηση της µεγάλης διασποράς του Ελληνικού 
στοιχείου ανά τον κόσµο µέσω της ενοποίησης υφιστάµενων διαδικτυακών τόπων, ανάπτυξης 
ψηφιακού περιεχοµένου και συστηµάτων διαχείρισης περιεχοµένου. Η ανάπτυξη των 
εφαρµογών αυτών στοχεύει όλες τις διαστάσεις των πληθυσµιακών οµάδων (γεωγραφικές, 
ηλικιακές, άτοµα µε αναπηρία, κλπ) και αναµένεται να ενδυναµώσει την ενηµέρωση που 
προέρχεται από τα ΜΜΕ (κέντρου – περιφέρειας, έντυπα – ηλεκτρονικά, ελληνικά – διεθνή).  

 

ζ) Συνολικές επιχορηγήσεις 

Για την χρηµατοδοτική ενίσχυση των παρεµβάσεων του Άξονα Προτεραιότητας 4 ενδέχεται να γίνει 
χρήση, κατά περίπτωση, των Συνολικών Επιχορηγήσεων (Global Grants). 

 

η) Χρήση της ρήτρας 10% για δράσεις ΕΚΤ 

Το παρόν επιχειρησιακό πρόγραµµα δύναται να χρηµατοδοτήσει, κατά συµπληρωµατικό τρόπο και 
εντός ορίου 10 % της κοινοτικής χρηµατοδότησης του κάθε άξονα προτεραιότητάς του (εφεξής "ρήτρα 
ευελιξίας"), δράσεις που εµπίπτουν στο πεδίο συνδροµής του ΕΚΤ (εφεξής δράσεις ή παρεµβάσεις 
"τύπου ΕΚΤ"), εφόσον απαιτούνται για την ικανοποιητική υλοποίηση µιας πράξης και συνδέονται 
άµεσα µε αυτήν. Στο πλαίσιο του παρόντος Άξονα Προτεραιότητας πρόκειται να γίνει χρήση της 
ρήτρας ευελιξίας για τη χρηµατοδότηση κατηγοριών παρεµβάσεων τύπου ΕΚΤ οι οποίες εµπίπτουν 
στη στρατηγική του Υπουργείου Ανάπτυξης και θα συµβάλουν κατά τρόπο συµπληρωµατικό στην 
υλοποίηση των ενδεικτικών κύριων κατηγοριών παρεµβάσεων του εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας. 
Προβλέπεται να υλοποιηθούν οι ακόλουθες κατηγορίες παρεµβάσεων τύπου ΕΚΤ: 

• Ενέργειες εκπαίδευσης, κατάρτισης, προσέλκυσης ερευνητών, και εξειδίκευσης νέων 
ερευνητών στο πλαίσιο των δράσεων της δηµιουργίας δικτύων έρευνας και πόλων 
καινοτοµίας που χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα. 

• Ειδικά προγράµµατα κατάρτισης επιχειρηµατιών και προσωπικού νέων επιχειρήσεων, των 
οποίων η δηµιουργία χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα. 

• Κατάρτιση επαγγελµατιών, εργοδοτών και εργαζοµένων που ωφελούνται από κύριες 
παρεµβάσεις του Προγράµµατος, όπως τα ολοκληρωµένα επιχειρηµατικά σχέδια, τις 
επιχειρηµατικές δικτυώσεις και συσπειρώσεις, και τις δράσεις αναδιάρθρωσης και διεύρυνσης 
δραστηριοτήτων. 

• Κατάρτιση προσωπικού για ειδικές - εναλλακτικές µορφές τουρισµού και τη σύνδεσή τους µε 
την παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων των οποίων το επιχειρηµατικό σχέδιο 
χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα. 

• ∆ράσεις ενηµέρωσης και κατάρτισης για τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς, την 
προστασία του καταναλωτή, την προώθηση νέας καταναλωτικής κουλτούρας και την 
προστασία του περιβάλλοντος, σε δοµές και εποπτευόµενους φορείς του ΥΠΑΝ και του ΥΤΑΝ 
που χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα. 
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• ∆ράσεις κατάρτισης ερευνητών και άλλων οµάδων εργαζοµένων σε επιχειρηµατικές - 
τεχνολογικές υποδοµές, παρεµβάσεις των οποίων, όπως η µεταφορά τεχνολογίας, 
χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα 

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 4 θα συµβάλλει: 
• Στις θεµατικές προτεραιότητες «Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας», «Κοινωνία 

της γνώσης και καινοτοµία», «Απασχόληση και κοινωνική συνοχή», «Θεσµικό περιβάλλον» και 
«Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των περιφερειών....» και τους γενικούς στόχους 1-3, 5-9, 12, 14 
του ΕΣΠΑ 

• Στις προτεραιότητες «Επιχειρηµατικό περιβάλλον», «Κοινωνία της γνώσης», «Περιφερειακή και 
κοινωνική συνοχή» και «Επανίδρυση της δηµόσιας διοίκησης» του ΕΠΜ (κεφ. 3,4, 7 & 8)  

• Άµεσα, στις ΚΣΚΓ 1.1.3 «Αντιµετώπιση του θέµατος της εντατικής χρησιµοποίησης 
παραδοσιακών πηγών ενέργειας στην Ευρώπη», 1.2.1 «Αύξηση και βελτίωση των επενδύσεων 
στην Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (ΕΤΑ)», 1.2.2 «∆ιευκόλυνση της καινοτοµίας και 
προώθηση της επιχειρηµατικότητας», 1.2.3 «Προώθηση της κοινωνίας των πληροφοριών για 
όλους», 1.2.4 «Βελτίωση της πρόσβασης στη χρηµατοδότηση», 1.3.1 «Προσέλκυση και 
διατήρηση περισσοτέρων ανθρώπων στην αγορά εργασίας και εκσυγχρονισµός των συστηµάτων 
κοινωνικής προστασίας», 1.3.3 «Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο µέσω της 
βελτίωσης της εκπαίδευσης και της ειδίκευσης» και 1.3.4 «∆ιοικητικές ικανότητες» και έµµεσα και 
έµµεσα στις ΚΣΚΓ 1.1.2 «Ενίσχυση των συνεργιών ανάµεσα στην προστασία του περιβάλλοντος 
και στην ανάπτυξη», 1.3.2 «Βελτίωση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των 
επιχειρήσεων και αύξηση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας» και 1.3.5 «Προστασία της υγείας 
των εργαζοµένων» 

• Στις ΟΚΓ 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16  
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ΑΠ5: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ Π∆Μ 

 

α) Συνοπτική περιγραφή και γενικοί στόχοι 

Η ανταγωνιστικότητα της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, εξεταζόµενη υπό το πρίσµα των 
οικονοµικών επιδόσεών της µε τη χρήση των διαφόρων µακροοικονοµικών µεγεθών αναφορικά µε την 
παραγωγική της δοµή, εµφανίζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Παρά τη µεγάλη προσπάθεια διεύρυνσης των ευκαιριών επιχειρηµατικής δράσης µε την 
ίδρυση νέων ή εκσυγχρονισµό υφιστάµενων επιχειρήσεων και τη στήριξη επιχειρηµατικών 
πρωτοβουλιών, το επιχειρηµατικό προφίλ της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας κυριαρχείται 
από τον ενεργειακό τοµέα σε κατάσταση κορεσµού και τον κλάδο της γούνας µε έντονα 
διαρθρωτικά προβλήµατα, έχοντας σαν άµεση επίπτωση τη χαµηλή ανταγωνιστικότητα λόγω 
του προσανατολισµού κύρια σε περιορισµένης κλίµακας και συµβατικού τύπου 
δραστηριότητες. 

• ∆ιαπιστώνεται η χαµηλή, σε σχέση µε το µέγεθος και τη δυναµική, επιχειρηµατική 
αποδοτικότητα του αγροτικού τοµέα. 

• Σηµαντική υστέρηση παρατηρείται στην ανάπτυξη και λειτουργία των προγραµµατιζόµενων 
επιχειρηµατικών υποδοµών, που εστιάζονται κύρια στη δηµιουργία ΒΙΟΠΑ, ΒΙΠΕ, Εκθεσιακών 
κέντρων, οι οποίες λειτουργώντας παράλληλα και συµπληρωµατικά, έχουν ως στόχο τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της καλύτερης χωροταξικής 
οργάνωσης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας.   

• Η ενδιαφέρουσα στροφή προς τον τριτογενή τοµέα δεν κατέστη, τουλάχιστον µέχρι σήµερα, 
ικανή και αναγκαία συνθήκη για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της περιφερειακής 
οικονοµίας, αφού τόσο ο τοµέας του τουρισµού όσο και οι λοιποί τοµείς των υπηρεσιών, δεν 
παρουσιάζουν την απαιτούµενη δυναµική που θα είχε σαν αποτέλεσµα την εξωστρέφεια. 

• Αξίζει να σηµειωθούν επιπρόσθετα οι έντονες ενδοπεριφερειακές διαφοροποιήσεις, οι οποίες 
παρατηρούνται στο πλαίσιο του γεωγραφικού χώρου της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας και 
διαµορφώνουν διαφορετικούς ρυθµούς ανάπτυξης και ευηµερίας.  

• Υπάρχει χαµηλό ενδιαφέρον στον τοµέα της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, το οποίο 
βέβαια οφείλεται στο γενικότερο θεσµικό πλαίσιο που διέπει την επιχειρηµατικότητα στη χώρα.  

• Παρά τις προσπάθειες ένταξης της έρευνας και της καινοτοµίας στην παραγωγή προϊόντων 
και υπηρεσιών στα πλαίσια συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, δεν προέκυψαν τα 
αναµενόµενα αποτελέσµατα ως προς το βαθµό αφοµοίωσής τους στην παραγωγική 
διαδικασία και στην αύξηση της προστιθέµενης αξίας. Η διαφοροποίηση της 
αναποτελεσµατικής και εσωστρεφούς επιχειρηµατικής κουλτούρας και συµπεριφοράς 
αποτελούν µαζί µε τη µεταφορά και διάχυση της καινοτοµίας τα σηµεία κλειδιά που θα 
οδηγήσουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχειρηµατικής δοµής της Περιφέρειας 
∆υτικής Μακεδονίας. 

• Ειδικότερα και σε συνέπεια µε το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Έρευνας, Τεχνολογίας και 
Καινοτοµίας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 προτεραιότητα αποτελούν: 

 Η συµµετοχή σε  εθνικούς τοµεακούς πόλους στην έρευνα και ανάπτυξη  

 Η δηµιουργία ή συµµετοχή σε θεµατικά δίκτυα προηγµένης έρευνας και ανάπτυξης, 
ανταγωνιστικών σε διεθνές επίπεδο και η ενίσχυση των συνεργατικών σχηµατισµών  
επιχειρήσεων µε υποστηρικτικούς οργανισµούς    
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 Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της διεθνοποίησης  των επιχειρήσεων, της  
απασχόλησης και της ποιότητας ζωής µέσω ερευνητικών έργων σε τοµείς και 
δραστηριότητες α) που ενδιαφέρουν τον παραγωγικό ιστό της χώρας και θα 
συµβάλουν στην ανάπτυξη νέων ή βελτιωµένων προϊόντων και υπηρεσιών και β) που 
υποστηρίζουν τις ανάγκες της κοινωνίας και των πολιτικών σε διάφορους τοµείς όπως 
υγεία,  περιβαλλοντική πολιτική κλπ, γ) που παράγουν νέα γνώση που µπορεί να 
αξιοποιηθεί εµπορικά δ) που υποβοηθούν τις  ΜΜΕ και τις νέες επιχειρήσεις στην 
κάλυψη των αναγκών σε έρευνα και τεχνολογία, ε) που ενισχύουν την διεθνή και  
διασυνοριακή συνεργασία  

 Οι δράσεις ενίσχυσης της µετατροπής της γνώσης σε καινοτοµικά προϊόντα, 
διαδικασίες και υπηρεσίες και υποβοήθηση της µεταφοράς τεχνολογίας-τεχνογνωσίας 
προς τις επιχειρήσεις και ειδικότερα τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Ενδεικτικά 
περιλαµβάνονται η δηµιουργία επιχειρήσεων υψηλής έντασης γνώσης (spin off), η 
υποστήριξη της προσφοράς και της ζήτησης υπηρεσιών έρευνας, τεχνολογίας και 
καινοτοµίας κυρίως από τις ΜΜΕ, υποστήριξη θερµοκοιτίδων, ενίσχυση για την 
απόκτηση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας µε προοπτικές εµπορικής εκµετάλλευσης κλπ. 

Ζητούµενο για την Περιφέρεια αποτελεί η διάχυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους πολίτες και η µεγιστοποίηση των 
ωφελειών από τη χρήση των ΤΠΕ, µε την προσαρµογή τους στις εκάστοτε ανάγκες των 
χρηστών. Ο παραπάνω στόχος εξειδικεύεται σε δύο προτεραιότητες: 

 Τη βελτίωση της παραγωγικότητας µε αξιοποίηση των ΤΠΕ, και 

 Τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

Η βελτίωση της παραγωγικότητας της Περιφέρειας µε αξιοποίηση των ΤΠΕ, εκτιµάται ότι θα 
επιτευχθεί µε τους ακόλουθους τρόπους: 

1. Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας, 

2. Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & ανασχεδιασµός διαδικασιών των 
φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, 

3. Ενίσχυση της συµβολής του κλάδου των ΤΠΕ στην οικονοµία της Περιφέρειας, και  

4. Προώθηση της τοπικής επιχειρηµατικότητας σε τοµείς που αξιοποιούν ΤΠE. 

 

Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας 

Κύριο µέσο βελτίωσης της παραγωγικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων της Περιφέρειας 
αποτελεί η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία και ειδικότερα µε 
δράσεις που σχετίζονται µε την ενίσχυση της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών από τις 
ΜΜΕ της Περιφέρειας, τόσο σε ό,τι αφορά νέες επενδύσεις σε ΤΠΕ όσο και σε ό,τι αφορά 
κίνητρα για την τόνωση της χρήσης τους. Επίσης, σηµαντικά οφέλη αναµένεται να προέλθουν 
από δράσεις για την ενίσχυση της επιχειρηµατικής κουλτούρας για νέες τεχνολογίες, διάχυση 
Ευρωπαϊκών και εθνικών καλών πρακτικών σε ΤΠΕ (µέσω παρεµβάσεων ανάπτυξης 
ψηφιακού περιεχοµένου εκπαιδευτικού χαρακτήρα), προγραµµάτων κατάρτισης για στελέχη 
επιχειρήσεων για την απόκτηση εξειδικευµένων γνώσεων που θα συνδυαστεί µε δράσεις 
ψηφιακής διάχυσης. Η ανάπτυξη ευρυζωνικών εφαρµογών και υπηρεσιών θα διευκολύνει τις 
επιχειρήσεις της Περιφέρειας στη διεξαγωγή συναλλαγών µε φυσικά πρόσωπα ή και άλλες 
επιχειρήσεις επιδρώντας θετικά στον χρόνο απόκρισης των επιχειρήσεων στα αιτήµατα των 
φυσικών προσώπων / πελατών τους αλλά και στην ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών 
και προϊόντων τους. Επιπλέον, ιδιαίτερη σηµασία έχει η ανάπτυξη ψηφιακού περιεχοµένου για 
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προγράµµατα κατάρτισης και ∆ια Βίου µάθησης για στελέχη µικρο-µεσαίων επιχειρήσεων, 
φορέων ή οργανισµών ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού τοµέα, για την απόκτηση εξειδικευµένων 
γνώσεων που θα συνδυαστεί µε δράσεις ψηφιακής διάχυσης.  

 

Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & ανασχεδιασµός διαδικασιών των φορέων 
τοπικής αυτοδιοίκησης 

Κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη ολοκληρωµένων εφαρµογών για προσφορά ψηφιακών 
υπηρεσιών φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης προς τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας, ψηφιακές 
υπηρεσίες των οποίων η προσφορά προτείνεται να υποστηριχθεί µε τη µορφή «κόµβων 
συναλλαγών» και δοµών όπως (ηλεκτρονικά κέντρα µιας στάσης, one-stop-shops) για την 
εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων της Περιφέρειας σε λειτουργικά και πληροφοριακά ζητήµατα.  
Όσον αφορά στο πλαίσιο της επίτευξης του στόχου για τον ανασχεδιασµό διαδικασιών του 
∆ηµοσίου τοµέα χρειάζεται να αναπτυχθούν παρεµβάσεις που θα αξιοποιήσουν συνέργιες µε 
το Ε.Π. «Ανθρώπινο ∆υναµικό» και ειδικότερα παρεµβάσεις που αφορούν στη βελτίωση της 
διοικητικής ικανότητας της ∆ηµόσιας διοίκησης. Πρόκειται για  παρεµβάσεις ανάπτυξης 
εφαρµογών και υποδοµών ΤΠΕ που θα συµπληρώνουν και θα υποστηρίζουν τις παρεµβάσεις 
ανασχεδιασµού διαδικασιών ∆ηµοσίου τοµέα που θα συµπεριληφθούν στο Ε.Π. «Ανθρώπινο 
∆υναµικό». Εποµένως, εξίσου απαραίτητες είναι δράσεις που συµβάλλουν στη ρύθµιση 
θεσµικών ζητηµάτων τα οποία καθυστερούν τη διάδοση νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Οι 
δράσεις αυτές θα αντιµετωπίζουν θέµατα ασφάλειας, όπως ψηφιακή υπογραφή, διαχείριση 
και προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων, κανονισµοί για χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές 
µέσω νέων τεχνολογιών κινητών επικοινωνιών κλπ.). 

 

Ενίσχυση της συµβολής του κλάδου των ΤΠΕ στην οικονοµία της Περιφέρειας  

Αφορά στην ανάπτυξη ψηφιακών προωθητικών µηχανισµών για τη συντονισµένη προώθηση 
και προβολή των επιχειρήσεων του κλάδου ΤΠΕ σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο. Στις 
δοµές αυτές αναµένεται να συµµετέχουν φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, εξαγωγικοί φορείς 
αλλά και φορείς του Ιδιωτικού τοµέα. 

 

Προώθηση της τοπικής επιχειρηµατικότητας σε τοµείς που αξιοποιούν ΤΠE 

Πρόκειται για την ανάπτυξη εφαρµογών για την προβολή και προώθηση επιτυχηµένων 
παραδειγµάτων επιχειρηµατικότητας, την ενηµέρωση επιχειρηµατιών για τις διαδικασίες 
έναρξης, λειτουργίας και ανάπτυξης επιχειρήσεων, όπως και ανάπτυξη δοµών ενεργού 
στήριξης της επιχειρηµατικότητας µέσω της αξιοποίησης επιχειρηµατικών ιδεών σε θέµατα 
ΤΠΕ, εξεύρεσης χρηµατοδοτικών εργαλείων, βασικής χρηµατοδότησης, κατευθύνσεων 
επέκτασης των επιχειρηµατικών ιδεών και διοικητικής υποστήριξης (π.χ. δηµιουργία portals, 
ηλεκτρονικά one-stop shops, εφαρµογών διάθεσης ψηφιακού περιεχοµένου και προϊόντων και 
help desks). 

 

Αντίστοιχα, η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών εκτιµάται ότι θα 
επιτευχθεί µε τους ακόλουθους τρόπους: 

 Βελτίωση της καθηµερινής ζωής µέσω ΤΠΕ – Ισότιµη συµµετοχή των πολιτών της 
Περιφέρειας στην Ψηφιακή Ελλάδα, 

 Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών τοπικής αυτοδιοίκησης για τον πολίτη. 
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Βελτίωση της καθηµερινής ζωής µέσω ΤΠΕ – Ισότιµη συµµετοχή των πολιτών της 
Περιφέρειας στην Ψηφιακή Ελλάδα 

Για την επίτευξη της ισότιµης πρόσβασης των πολιτών στις δυνατότητες νέων τεχνολογιών 
είναι αναγκαία η περαιτέρω επέκταση ευρυζωνικών υποδοµών και υπηρεσιών σε όλη την 
Περιφέρεια. Επίσης προτείνεται η ανάπτυξη εξειδικευµένων εφαρµογών που θα υποστηρίξουν 
την ενηµέρωση, θα ενισχύσουν την κατάρτιση και ∆ια Βίου Μάθηση αλλά και θα 
απλουστεύσουν τις συναλλαγές των πολιτών της Περιφέρειας αξιοποιώντας ευρυζωνικές 
υπηρεσίες σε νευραλγικούς τοµείς όπως ενδεικτικά ο τουρισµός, οι µεταφορές, η υγεία, η 
γεωργία κλπ. Παράλληλα χρειάζεται η ανάπτυξη στοχευµένου ψηφιακού εκπαιδευτικού και 
πολιτιστικού περιεχοµένου, καθώς και τεχνολογικών εφαρµογών προσέλκυσης των πολιτών 
και ιδιαίτερα των νέων στον πολιτισµό, µέσω συνδυασµένων παρεµβάσεων παιδείας – 
πολιτισµού. Επίσης έµφαση πρέπει να δοθεί στην υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
µέσω της επέκτασης των περιφερειακών σχολικών δικτυακών υποδοµών και των εξοπλισµών 
που σχετίζονται µε ΤΠΕ, καθώς και µε την ανάπτυξη καινοτοµικών τεχνολογικών δράσεων 
που έχουν εφαρµογή στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών τοπικής αυτοδιοίκησης για τον πολίτη 

Κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη ενιαίων σηµείων πρόσβασης των ψηφιακών υπηρεσιών 
τοπικής αυτοδιοίκησης και του ψηφιακού περιεχοµένου κάθε είδους (µέσω portals, infokiosks), 
η υποστήριξη µε ενιαίο τρόπο εναλλακτικών καναλιών παροχής υπηρεσιών (remote, services, 
digital TV, συστήµατα επαυξηµένης και εικονικής πραγµατικότητας κλπ.) και η παροχή 
προσωποποιηµένων ψηφιακών υπηρεσιών στον πολίτη (π.χ. πληροφόρηση ανάλογα µε την 
επαγγελµατική δραστηριότητα, την οικογενειακή κατάσταση, την µαθητική ή φοιτητική ιδιότητα, 
κ.α.).  Παράλληλα, χρειάζεται έµφαση στην εξασφάλιση της αδιάλειπτης, υψηλής ποιότητας 
και ασφαλούς παροχής ψηφιακών υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς τους πολίτες. 

Επιπλέον, είναι σκόπιµος ο ανασχεδιασµός και η ψηφιακή διάθεση των πιο συχνά 
χρησιµοποιούµενων υπηρεσιών ή / και των υπηρεσιών αυτών που περιλαµβάνονται στο 
Σχέδιο i2010, καθώς και η στοχευµένη ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών της 
περιφέρειας βάσει των τοπικών αναγκών. Παράλληλα, προτείνεται η ανάπτυξη παρεµβάσεων 
για τη βελτίωση της ενηµέρωσης, της προβολής του εθνικού πολιτιστικού αποθέµατος αλλά 
και την αξιοποίηση της µεγάλης διασποράς του Ελληνικού στοιχείου ανά τον κόσµο µέσω της 
ενοποίησης υφιστάµενων διαδικτυακών τόπων, ανάπτυξης ψηφιακού περιεχοµένου και 
συστηµάτων διαχείρισης περιεχοµένου. Η ανάπτυξη των εφαρµογών αυτών στοχεύει όλες τις 
διαστάσεις των πληθυσµιακών οµάδων (γεωγραφικές, ηλικιακές, άτοµα µε αναπηρία, κλπ) και 
αναµένεται να ενδυναµώσει την ενηµέρωση που προέρχεται από τα ΜΜΕ (κέντρου – 
περιφέρειας, έντυπα – ηλεκτρονικά, ελληνικά – διεθνή).  

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω χαρακτηριστικά οι παρεµβάσεις αφορούν στο σύνολο των 
παραγόντων που επηρεάζουν την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηµατικότητα 
µε όρους ψηφιακής σύγκλισης τόσο αναφορικά µε τις επιχειρήσεις, όσο και µε τη βελτίωση της 
διοικητικής ικανότητας αλλά και της ηλεκτρονικής διοίκησης και παροχής υπηρεσιών.   

Συνεπώς, οι γενικοί στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 5 είναι: 

• ∆ηµιουργία συνθηκών για τη διαφοροποίηση της ιδιαίτερα συναρτώµενης µε τον τοµέα της 
ενέργειας παραγωγικής βάσης και προσαρµογή της στις διεθνείς απαιτήσεις. 

• Βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους πολίτες µε παράλληλη αξιοποίηση των 
τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.   
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β) Ειδικοί στόχοι 

• ∆ιαφοροποίηση και εµπλουτισµός της παραγωγικής δοµής µε την υιοθέτηση της καινοτοµίας 
και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.  

• Ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας σε επιχειρηµατικό επίπεδο µε τη συνεργασία 
εκπαιδευτικών και επιχειρηµατικών φορέων και την εισαγωγή νέων µεθόδων και διαδικασιών 
στην παραγωγή. 

• Αύξηση της προστιθέµενης αξίας του τοµέα της ενέργειας βελτιώνοντας τη διασύνδεσή της µε 
το τοπικό παραγωγικό σύστηµα. 

• Ενίσχυση δοµών στήριξης της επιχειρηµατικότητας και των υποδοµών υποδοχής 
επιχειρήσεων. 

• Ανάπτυξη εφαρµογών ΤΠΕ στη δηµόσια διοίκηση και στην αυτοδιοίκηση.  

• Ανάπτυξη δοµών και υποδοµών ΤΠΕ µε ευχέρεια πρόσβασης για τους πολίτες.  

 

γ) Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες 

Α/Α ∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΗΓΗ / ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ 

ΒΑΣΗΣ 
ΤΙΜΗ 

ΣΤΟΧΟΣ 
2013 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

1 

Αριθµός νέων 
επιχειρήσεων από 
επιδοτούµενα 
προγράµµατα  

 
Αριθµός ΕΥ∆ ∆Μ 2000-2006 50 10 

Ως τιµή βάσης λαµβάνονται όλες τις 
υφιστάµενες επιχειρήσεις σε επίπεδο 
Περιφέρειας ή περιοχής προγράµµατος. Η 
τιµή στόχος θα πρέπει να περιλαµβάνει 
όλες τις προβλεπόµενες επιχειρήσεις που 
θα δηµιουργηθούν στο πλαίσιο του 
Προγράµµατος από όλα τα χρηµατοδοτικά 
µέσα (πχ. Αναπτυξιακός Νόµος, Ενίσχυση 
ΜΜΕ, κ.λ.π.) 

2 

Υφιστάµενες 
επιχειρήσεις που 
εκσυγχρονίζονται / 
αναβαθµίζονται 

 
 

Αριθµός  

ΥΠΟΥΡΓΡΙΟ 
ΓΕΩΡΓΙΑΣ – ΕΥ∆ ∆Μ 

2000-2006 
300 163 

Ως τιµή βάσης λαµβάνονται όλες τις 
υφιστάµενες επιχειρήσεις που είναι 
επιλέξιµες να χρηµατοδοτηθούν για 
δράσεις εκσυγχρονισµού / αναβάθµισης  
σε επίπεδο Περιφέρειας ή περιοχής 
προγράµµατος. Η τιµή στόχος θα πρέπει 
να περιλαµβάνει όλες τις προβλεπόµενες 
υφιστάµενες επιχειρήσεις που θα 
εκσυγχρονιστούν / αναβαθµιστούν στο 
πλαίσιο του Προγράµµατος από όλα τα 
χρηµατοδοτικά µέσα (πχ. Αναπτυξιακός 
Νόµος, Ενίσχυση ΜΜΕ, κ.λ.π.) 

3 

Αριθµός 
υποστηριζόµενων 
επιχειρήσεων από 
∆οµές Στήριξης 

Αριθµός   ΕΥ∆ ∆Μ - ΥΠΑΝ / 
ΓΤΒ/2006 1.000 1.256 

Η τιµή βάσης αναφέρεται αποκλειστικά σε 
αποτελέσµατα του ΚΠΣ 2000-2006.  
Ο στόχος θα καλυφθεί από τo ΠΕΠ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ -ΘΡΑΚΗ και αναφέρεται στις 
επιχειρήσεις που  θα υποστηριχθούν κατά 
την περίοδο 2007-13. 

4 

Αριθµός επιχειρήσεων 
που ωφελούνται από 
δράσεις Έρευνας & 
Ανάπτυξης / 
Καινοτοµίας 

Αριθµός ΓΓΕΤ, 2006 0 17 

Η τιµή βάσης προέρχεται από τον αριθµό 
των επιχειρήσεων που ωφελήθηκαν κατά 
τη διάρκεια της περιόδου ΚΠΣ 2000-2006. 
Η τιµή στόχος αναφέρεται στο σύνολο των 
επιχειρήσεων που θα ωφεληθούν από 
υπηρεσίες/ενισχύσεις έρευνας και 
καινοτοµίας την περίοδο 2007-13. 
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5 

Συνολική 
εγκατεστηµένη ισχύς 
από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ 
(MW) 

MW ΥΠΑΝ, 2006 0 25 

Η τιµή βάσης είναι η συνολική 
εγκατεστηµένη ισχύς από ΑΠΕ και 
ΣΗΘΥΑ (ΜW) στο τέλος του ΚΠΣ 2000-
2006 και η τιµή στόχος είναι η επιπλέον 
εγκατεστηµένη ισχύς που θα υπάρχει 
συνολικά µετά την ολοκλήρωση του 
ΕΣΠΑ.  

6 Αριθµός νέων 
τουριστικών κλινών  Αριθµός 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΓΕΩΡΓΙΑΣ – ΕΥ∆ ∆Μ 

2000-2006 
240 300 

Ως τιµή βάσης νοούνται όλες οι κλίνες σε 
επίπεδο Περιφέρειας ή Προγράµµατος 
ενώ στη τιµή στόχου συµπεριλαµβάνονται 
όλες οι νέες κλίνες που δηµιουργούνται 
ανεξάρτητα από κατηγορία.   

7 
Αριθµός επενδυτικών 
σχεδίων εναλλακτικών 
µορφών  τουρισµού 

Αριθµός   ΕΥ∆ ∆Μ – ΥΠΑΝ / 
ΓΤΒ/2006 0 1 

Ο δείκτης αναφέρεται σε µεγάλα 
επενδυτικά σχέδια που αφορούν στον 
εναλλακτικό τουρισµό (π.χ. συνεδριακά 
κέντρα, θαλασσοθεραπεία, χειµερινός 
τουρισµός κ.λ.π.)  Στη τιµή βάσης 
περιλαµβάνεται ο αριθµός των 
επενδυτικών σχεδίων που 
χρηµατοδοτήθηκαν από το ΚΠΣ 2000-
2006 ενώ στη τιµή στόχος προβλέπονται 
τα νέα επενδυτικά σχέδια που θα 
υλοποιηθούν από το ΠΕΠ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ-
ΘΡΑΚΗ. 

8 
Αριθµός τουριστικών 
κλινών που 
εκσυγχρονίζονται  

Αριθµός 
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΓΕΩΡΓΙΑΣ – ΕΥ∆ ∆Μ 
2000-2006 

90 120 

Μετρούνται όλες οι κλίνες για όλες τις  
κατηγορίες τουριστικών καταλυµάτων 
(π.χ. ξενοδοχειακές κλίνες, ενοικιαζόµενα 
δωµάτια, επιπλωµένες κατοικίες) και για 
όλες παρεµβάσεις που θα 
συγχρηµατοδοτηθούν.   

9 

Αριθµός υποδοµών 
εγκατάστασης 
υποδοχής 
επιχειρήσεων που 
γίνονται παρεµβάσεις  

Αριθµός ΥΠΑΝ -2000-2006 3 1 

Ο δείκτης αναφέρεται σε όλες τις 
υποδοµές εγκατάστασης και υποδοχής 
επιχειρήσεων ΒΙΠΕ, ΒΕΠΕ, ΒΙΟΠΑ 
Τεχνολογικά Πάρκα κλ.π.    

10 

Χρηµατοδοτούµενες 
επιχειρήσεις για 
ενσωµάτωση ΤΠΕ 
στην καθηµερινή τους 
λειτουργία 

Αριθµός 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 
ΚτΠ – ΕΥ∆ ∆Μ 2000-

2006 
154 764 

Καταγράφει το πλήθος των 
χρηµατοδοτούµενων επιχειρήσεων της 
Περιφέρειας που µέσω των δράσεων του 
ΠΕΠ χρηµατοδοτήθηκαν για την 
ενσωµάτωση εξοπλισµού ή εφαρµογών 
ΤΠΕ στην καθηµερινή τους λειτουργία. Η 
χρηµατοδότηση θα αφορά διαφορετικούς 
τύπους εφαρµογών και συστηµάτων 
(ERP, CRM, MIS, SCM κ.λπ.) καθώς και 
εξοπλισµού ανάλογα µε τις ανάγκες της 
εκάστοτε επιχείρησης. Στην 
χρηµατοδότηση θα µπορούν να 
συµµετέχουν και επιχειρήσεις οι οποίες 
είχαν χρηµατοδοτηθεί και από ανάλογες 
δράσεις στην τρέχουσα προγραµµατική 
περίοδο (Μετέχω, Επιχειρείτε 
Ηλεκτρονικά, ∆ικτυωθείτε κ.λπ.). 

 11 

∆ηµιουργούµενες & 
Νέες Επιχειρήσεις που 
παράγουν ή 
αξιοποιούν ΤΠΕ και 
χρηµατοδοτούνται από 
venture capital και 
άλλα χρηµατοδοτικά 
εργαλεία 

Αριθµός 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 
ΚτΠ – ΕΥ∆ ∆Μ 2000-

2006 
0 18 

Καταγράφει το πλήθος των 
δηµιουργουµένων και νέων επιχειρήσεων 
σε τοµείς που παράγουν ή αξιοποιούν σε 
σηµαντικό βαθµό ΤΠΕ και 
χρηµατοδοτούνται από venture capital και 
άλλα χρηµατοδοτικά εργαλεία. (startups) 

12 

Χρηµατοδοτούµενοι 
κόµβοι παροχής 
ψηφιακών υπηρεσιών 
προς τις επιχειρήσεις 

Αριθµός 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 
ΚτΠ – ΕΥ∆ ∆Μ 2000-

2006 
0 1 

Καταγράφει το πλήθος των 
χρηµατοδοτούµενων κόµβων παροχής 
ψηφιακών υπηρεσιών, όπου θα είναι 
δυνατή η παροχή ολοκληρωµένων 
υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις που 
παρέχονται µέσω διαφορετικών φορέων. 
Ενδεικτικά τέτοιοι κόµβοι παροχής 
υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις θα 
µπορούσαν να δηµιουργηθούν σε 
επιµελητήρια. 
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13 ICT projects Αριθµός ΕΥ∆ ΕΠ ΚτΠ 0 25 

Καταγράφει το πλήθος των «µεγάλων» 
έργων  και αφορούν σε ‘Βασικές 
Υπηρεσίες ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για 
Πολίτες’ και ‘Υπηρεσίες που εξυπηρετούν 
την καθηµερινή ζωή των Πολιτών’. 
Προκύπτει δηλαδή από το αποτέλεσµα 
των δράσεων του Άξονα που 
περιγράφονται από αντίστοιχους δείκτες 
εξαιρώντας κάθε δράση ενισχύσεων. 

 
 

Α/Α ∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΗΓΗ / ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ 

ΒΑΣΗΣ 
ΤΙΜΗ 

ΣΤΟΧΟΣ 
2013 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

1 Ποσοστό αύξησης 
των επιχειρήσεων  % 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 
∆ΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
1,5 1,2 

Για τον υπολογισµό της τιµής στόχου 
υπολογίζονται το σύνολο των 
προβλεπόµενων νέων επιχειρήσεων δια 
του συνόλου των υφιστάµενων 
επιχειρήσεων  

2 

Ποσοστό 
υφιστάµενων MME 
που εκσυγχρονίζονται 
/ βελτιώνονται  

% 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 

∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

0,5 1,5 

Για τον υπολογισµό της τιµής στόχου 
υπολογίζονται το σύνολο των 
προβλεπόµενων επιχειρήσεων που 
εκσυγχρονίζονται δια του συνόλου των 
υφιστάµενων επιχειρήσεων, αφαιρώντας 
τις επιχειρήσεις που αφορούν σε µη 
επιλέξιµες κατηγορίες (γεωργικά κ.λ.π.) 

3 
Ποσοστό αύξησης 
των τουριστικών 
κλινών  

% 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 

∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

15 17 

Για τον υπολογισµό της τιµής στόχου 
υπολογίζονται το σύνολο των 
προβλεπόµενων νέων κλινών δια του 
συνόλου των υφιστάµενων κλινών  

4 
Ποσοστό τουριστικών 
κλινών που 
εκσυγχρονίζονται  

% 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 

∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

5 17 

Για τον υπολογισµό της τιµής στόχου 
υπολογίζονται το σύνολο των 
προβλεπόµενων κλινών που 
εκσυγχρονίζονται δια του συνόλου των 
υφιστάµενων κλινών  

5 

Ποσοστό  
εγκαταστάσεων 
υποδοχής 
επιχειρήσεων που 
εκσυγχρονίζονται / 
αναβαθµίζονται  

%   ΕΥ∆ ∆Μ 2000-2006 30 10 

Για τον υπολογισµό της τιµής στόχου 
υπολογίζονται το σύνολο της 
προβλεπόµενης δυναµικότητας των νέων 
χώρων δια του συνόλου των υφιστάµενης 
δυναµικότητας  

6 

Νέες θέσεις 
απασχόλησης που 
δηµιουργούνται από 
τις ΜΜΕ   

Αριθµός ΟΠΣ ΠΕΠ 240 350 

Υπολογίζονται οι µεικτές νέες θέσεις 
εργασίας που δηµιουργούνται από την 
ενίσχυση νέων και υφιστάµενων 
επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ΠΕΠ   

7 

Χρηµατοδοτούµενες 
επιχειρήσεις µε 
δυνατότητα αποδοχής 
Ηλεκτρονικών 
Παραγγελιών 

% 

∆είκτης από Ψηφιακή 
Στρατηγική, Συµβατός 

µε i2010 / 
Παρατηρητήριο για την 

ΚτΠ 

11,09 14,62 

Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των 
επιχειρήσεων που µέσω του ΕΠ  
χρηµατοδοτήθηκαν για την ενσωµάτωση 
ΤΠΕ στην καθηµερινή τους λειτουργία και 
ως αποτέλεσµα έχουν τη δυνατότητα 
αποδοχής ηλεκτρονικών παραγγελιών, σε 
σχέση µε τον αριθµό των συνολικά 
χρηµατοδοτούµενων επιχειρήσεων από το 
ΕΠ. 

8 

Χρηµατοδοτούµενες 
επιχειρήσεις µε 
δυνατότητα αποδοχής 
Ηλεκτρονικών 
Πληρωµών για 
Πωλήσεις µέσω 
διαδικτύου 

% 

∆είκτης από Ψηφιακή 
Στρατηγική, Συµβατός 

µε i2010 / 
Παρατηρητήριο για την 

ΚτΠ 

1,02 2,19 

Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των 
χρηµατοδοτούµενων επιχειρήσεων που 
µέσω των δράσεων του ΕΠ ενσωµάτωσαν 
ΤΠΕ στην καθηµερινή τους λειτουργία και 
ως αποτέλεσµα έχουν τη δυνατότητα να 
υποδέχονται ηλεκτρονικές πληρωµές για 
πωλήσεις που πραγµατοποιούν µέσω του 
διαδικτύου, προς τον αριθµό των 
συνολικά χρηµατοδοτούµενων 
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Α/Α ∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΗΓΗ / ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ 

ΒΑΣΗΣ 
ΤΙΜΗ 

ΣΤΟΧΟΣ 
2013 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 
επιχειρήσεων από το ΕΠ. 

9 

Επιχειρήσεις που 
χρησιµοποιούν τις 
∆ηµιουργούµενες 
Υπηρεσίες του 
∆ηµοσίου που είναι 
Πλήρως ∆ιαθέσιµες 
Ηλεκτρονικά 

% επί του 
συνόλου των 
επιχειρήσεων 

της 
Περιφέρειας 

Επεξεργασµένος 
∆είκτης από Ψηφιακή 
Στρατηγική, Συµβατός 

µε i2010 / 
Παρατηρητήριο για την 

ΚτΠ 

82,17 90,85 

Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των 
πολιτών επί του συνολικού πληθυσµού 
της Περιφέρειας που αξιοποιούν τις νέες 
ψηφιακά παρεχόµενες υπηρεσίες της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης που 
χρηµατοδοτούνται µέσω του ΕΠ. 

10 

Επωφελούµενοι 
Πολίτες από 
Χρηµατοδοτούµενους 
Εξοπλισµούς ΤΠΕ  

Αριθµός 

Επεξεργασµένος 
∆είκτης από Ψηφιακή 
Στρατηγική, Συµβατός 

µε i2010 / 
Παρατηρητήριο για την 

ΚτΠ 

0 21.257 
Καταγράφει το πλήθος των πολιττών που 
µέσω των δράσεων του ΕΠ  επιδοτήθηκαν 
για την αγορά εξοπλισµού ΤΠΕ. 

11 

Πολίτες που 
χρησιµοποιούν τις 
∆ηµιουργούµενες 
Υπηρεσίες ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης που είναι 
Πλήρως ∆ιαθέσιµες 
Ηλεκτρονικά 

% επί του 
πληθυσµού 

της 
Περιφέρειας 

∆Μ 

Επεξεργασµένος 
∆είκτης από Ψηφιακή 
Στρατηγική, Συµβατός 

µε i2010 / 
Παρατηρητήριο για την 

ΚτΠ 

9 17 

Καταγράφει το ποσοστό των πολιτών  
που αξιοποιούν στην καθηµερινή τους 
ζωή τις νέες ψηφιακά παρεχόµενες 
υπηρεσίες εκτός ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Ο 
δείκτης εστιάζει στην αποδοχή και χρήση 
µόνο των χρηµατοδοτούµενων από το 
πρόγραµµα υπηρεσιών και ουσιαστικά 
αφορά στο αποτέλεσµα της εκροής: 
«∆ηµιουργούµενες Υπηρεσίες που 
εξυπηρετούν την καθηµερινή ζωή των 
Πολιτών και είναι Πλήρως ∆ιαθέσιµες 
Ηλεκτρονικά» 

12 

Πολίτες που 
χρησιµοποιούν τις 
∆ηµιουργούµενες 
Υπηρεσίες ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης που είναι 
Πλήρως ∆ιαθέσιµες 
Ηλεκτρονικά (εκτός 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης) 

% επί του 
πληθυσµού 

της 
Περιφέρειας 

∆Μ 

Νέος ∆είκτης / 
Παρατηρητήριο για την 

ΚτΠ 
8 17 

Καταγράφει το ποσοστό των πολιτών  
που αξιοποιούν τις νέες ψηφιακά 
παρεχόµενες υπηρεσίες της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης που χρηµατοδοτούνται µέσω 
του ΕΠ  και όχι των συνολικών 
διαθέσιµων ηλεκτρονικά υπηρεσιών. Ο 
δείκτης αφορά αποτέλεσµα της εκροής: 
«∆ηµιουργούµενες Βασικές Υπηρεσίες 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για Πολίτες που είναι 
Πλήρως ∆ιαθέσιµες Ηλεκτρονικά» 

 
δ) Αναµενόµενες επιπτώσεις 

Οι επιπτώσεις από τις παρεµβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας 5 αναµένεται να είναι: 

• Αύξηση των εγκατεστηµένων επιχειρήσεων εντός επιχειρηµατικών υποδοµών  

• ∆ηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης ερευνητών και απασχολούµενων σε Έρευνα και 
Τεχνολογική Ανάπτυξη επί του συνόλου του εργατικού δυναµικού 

• Αύξηση των δαπανών και ενισχύσεων για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη  

• Αύξηση του ποσοστού εκσυγχρονισµένων παραγωγικών µονάδων και υποδοµών επί του 
συνόλου των υφιστάµενων  

• Αύξηση του ποσοστού ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο  

• Αναβάθµιση των υπηρεσιών που παρέχει η δηµόσια διοίκηση προς τους πολίτες µε 
αυξανόµενη ενσωµάτωση της χρήσης ΤΠΕ     

 

ε) Στόχευση 

∆υνητικοί ∆ικαιούχοι του Άξονα Προτεραιότητας είναι οι φορείς που θα κριθούν κατάλληλοι για την 
επάρκειά τους στην υλοποίηση έργων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 4ης Προγραµµατικής Περιόδου 
(Ενότητα 4 – ∆ιατάξεις Εφαρµογής). 
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Τελικοί ωφελούµενοι των παρεµβάσεων του άξονα είναι το σύνολο των κατοίκων της Περιφέρειας 
∆υτικής Μακεδονίας, δεδοµένου ότι λαµβάνουν χώρα σε όλη τη γεωγραφική έκτασή της. 

 

στ) Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων 

Οι δράσεις που ακολουθούν είναι ενδεικτικές. Στο πλαίσιο του του Α.Π. δύνανται επίσης να 
υλοποιούνται και δράσεις οι οποίες εξυπηρετούν τη στρατηγική για την ανταγωνιστικότητα στη 
χώραόπως αυτή αποτυπώνεται στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηµατικότητα». 

Ψηφιακή σύγκλιση 

• Ολοκλήρωση των αστικών ευρυζωνικών υποδοµών, δηµιουργία ευρυζωνικών ή ασύρµατων 
δικτύων µε έµφαση στους τουριστικούς πόλους και ενσωµάτωσή τους στην Περιφερειακή 
οικονοµία. 

• Ανάπτυξη ηλεκτρονικών συναλλαγών και υπηρεσιών ενδυνάµωσης της επιχειρηµατικότητας. 

• Ανάπτυξη καθολικά προσβάσιµων προϊόντων και υπηρεσιών για την ΚτΠ µε προτεραιότητα 
στην αναδυόµενη βιοµηχανία ηλεκτρονικού πληροφοριακού περιεχοµένου (πολιτιστική 
κληρονοµιά, παιδαγωγικά προγράµµατα, ηλεκτρονική ψυχαγωγία κλπ.). 

• Προώθηση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών αναφορικά µε βασικούς 
τοµείς εξυπηρέτησης και παροχής υπηρεσιών του πολίτη (e-government, e-health, e-
business, e-learning, e-inclusion).   

 

Επιχειρηµατικότητα 

Στο πλαίσιο της εξειδίκευσης των δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας θα δοθεί έµφαση σε 
ανταγωνιστικούς κλάδους της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας. 

Οι δράσεις που ακολουθούν είναι ενδεικτικές. Στο πλαίσιο του Ε.Π. υλοποιούνται κυρίως δράσεις οι 
οποίες εξυπηρετούν τη στρατηγική για την ανταγωνιστικότητα όπως αυτή αποτυπώνεται στο Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηµατικότητα»: 

• Προώθηση ΕΤΑ δραστηριοτήτων µε στόχο την παραγωγή νέας γνώσης, κυρίως µέσω της 
συνεργασίας µεταξύ επιχειρήσεων και Ε&Τ φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, της 
δηµιουργίας εθνικών τοµεακών πόλων Ε&Α σε τοµείς υψηλής προτεραιότητας για την εθνική 
οικονοµία, καθώς και της δηµιουργίας φυσικών ή δικτυακών κέντρων αριστείας και τη 
διασύνδεσή τους µε αντίστοιχα κέντρα στο εξωτερικό. 

• Μετατροπή της γνώσης σε καινοτοµικά προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες και υποβοήθηση 
της µεταφοράς τεχνολογίας – τεχνογνωσίας προς τις επιχειρήσεις και ειδικότερα τις ΜΜΕ, 
καθώς και κάλυψη του χάσµατος µεταξύ τεχνολογικής γνώσης και αγοράς. 

• Προώθηση της εξωστρέφειας µέσω της Ευρωπαϊκής και διεθνούς συνεργασίας στην Έρευνα 
και Τεχνολογία για την προβολή και προώθηση προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών των 
επιχειρήσεων. 

• Ολοκλήρωση υποδοµών συγκέντρωσης επιχειρήσεων (π.χ. επιχειρηµατικά πάρκα, υποδοµές 
εφοδιαστικής αλυσίδας κλπ.) και επιχειρηµατικά σχέδια ανάπτυξης των συνεργασιών και των 
δικτυώσεων στο δευτερογενή και τριτογενή τοµέα µε ενίσχυση των δοµών στήριξης της 
επιχειρηµατικότητας για την παροχή αποτελεσµατικών υπηρεσιών προς τον επιχειρηµατία / 
επενδυτή (one stop shop). 

• Προώθηση της χρήσης νέων χρηµατοδοτικών εργαλείων (πρωτοβουλία JEREMIE, Πρότυπα 
Καινοτόµα Σχέδια Ανάπτυξης κλπ.) 
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• Ενίσχυση των ολοκληρωµένων επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων στη µεταποίηση, το 
εµπόριο, τον τουρισµό, τον πολιτισµό και τις υπηρεσίες µε έµφαση στην προώθηση 
καινοτόµων µεθόδων παραγωγής, στη διαφοροποίηση των προϊόντων και σε όλες τις 
πρακτικές βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς τους.  

• Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας οµάδων πληθυσµού και ενίσχυση πρωτοβουλιών της 
ευρύτερης κοινωνικής οικονοµίας. 

• Ενίσχυση των νέων και υφιστάµενων επιχειρήσεων για τη δηµιουργία και τον εκσυγχρονισµό 
τουριστικών καταλυµάτων. 

• Ενίσχυση των επιχειρήσεων για τη δηµιουργία και εκσυγχρονισµό εγκαταστάσεων 
συνοδευτικών προς την ξενοδοχειακή υποδοµή, αλλά εξυπηρετικών των δραστηριοτήτων 
συνεδριακού, µορφωτικού – πολιτιστικού, αθλητικού και λοιπών µορφών θεµατικού 
τουρισµού. 

• Ενίσχυση φορέων ελέγχου ποιότητας - πιστοποίησης προϊόντων και εποπτείας της αγοράς, 
καθώς και των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης 
ποιότητας ή και / τη σηµατοδότηση υπηρεσιών ποιότητας. 

• Ενίσχυση των επιχειρήσεων για την ενσωµάτωση τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον 
και την ανάπτυξη και πιστοποίηση συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

• Ενίσχυση πρωτοβουλιών κοινής δράσης µεταξύ επιχειρήσεων και φορέων του τουριστικού 
τοµέα, αλλά και φορέων και επιχειρήσεων λοιπών δραστηριοτήτων για τη διαµόρφωση και 
διακίνηση στην τουριστική αγορά νέων τουριστικών προτάσεων – «πακέτων» µε χωρική ή 
θεµατική εστίαση. 

• Ανάπτυξη συνδυασµένης επιχειρηµατικότητας στο διαδίκτυο για την προώθηση των 
πωλήσεων των συνδυασµένων τουριστικών υπηρεσιών και υλοποίηση δράσεων για τη 
βελτίωση της διαχείρισης της τουριστικής πληροφορίας. 

• Ανάπτυξη θερµοκοιτίδων επιχειρήσεων. 

• Αξιοποίηση της απελευθέρωσης αγοράς ενέργειας (παραγωγή ενέργειας από Α.Π.Ε.,  
ενεργειακά δίκτυα και βελτίωση του ενεργειακού εφοδιασµού) και επιχειρηµατική ανάπτυξη 
φιλικών προς το περιβάλλον µορφών ενέργειας και καυσίµων, αντιρρυπαντικών τεχνολογιών 
και τεχνικών εξοικονόµησης ενέργειας. 

• Πράσινη επιχειρηµατικότητα και ενίσχυση της περιβαλλοντικής διάστασης των παραγωγικών 
δραστηριοτήτων. 

• Υλοποίηση ολοκληρωµένων καινοτόµων παρεµβάσεων σε επιλεγµένα clusters της 
Περιφέρειας. 

• Πιλοτικές δράσεις αναδιάρθρωσης και διεύρυνσης δραστηριοτήτων ενίσχυσης των 
επιχειρήσεων του εµπορικού τοµέα και των υπηρεσιών, µε έµφαση στην ενίσχυση 
επενδυτικών σχεδίων, µε στόχο τη διαφοροποίηση του προϊόντος και την ενίσχυση της 
παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές. 

• ∆ράσεις για την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή και τη βελτίωση των µηχανισµών 
εποπτείας της αγοράς. 

• Ενίσχυση για την απόκτηση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας που έχουν προοπτικές εµπορικής 
εκµετάλλευσης. 

• Ολοκληρωµένα προγράµµατα ανάπτυξης επιχειρηµατικότητας. 
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• ∆ηµιουργία µόνιµης δοµής Περιφερειακού Πόλου Καινοτοµίας για την Ενέργεια στη ∆υτική 
Μακεδονία. Στον Πόλο τοποθετούνται οι υπηρεσίες έρευνας, µεταφοράς τεχνολογίας και 
ανάπτυξης καινοτοµίας (κοινοπραξίες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε τοµείς 
προτεραιότητας που σχετίζονται µε την ενέργεια, ενίσχυση υποδοµών δηµόσιων ερευνητικών 
και τεχνολογικών φορέων – Κέντρο Ενεργειακών Εξελίξεων ∆υτικής Μακεδονίας - , 
υποστήριξη ερευνητικών µονάδων για την προτυποποίηση και την εµπορική εκµετάλλευση 
ερευνητικών αποτελεσµάτων – Spin off για την παραγωγή και προετοιµασία εναλλακτικών 
καυσίµων -  Περιφερειακή Τεχνολογική Πλατφόρµα ∆. Μακεδονίας). 

 

ζ) Συνολικές επιχορηγήσεις 

Για την χρηµατοδοτική ενίσχυση των παρεµβάσεων του Άξονα Προτεραιότητας 5 ενδέχεται να γίνει 
χρήση, κατά περίπτωση, των Συνολικών Επιχορηγήσεων (Global Grants). 

 

 

 

η) Χρήση της ρήτρας 10% για δράσεις ΕΚΤ 

Το παρόν επιχειρησιακό πρόγραµµα δύναται να χρηµατοδοτήσει, κατά συµπληρωµατικό τρόπο και 
εντός ορίου 10 % της κοινοτικής χρηµατοδότησης του κάθε άξονα προτεραιότητάς του (εφεξής "ρήτρα 
ευελιξίας"), δράσεις που εµπίπτουν στο πεδίο συνδροµής του ΕΚΤ (εφεξής δράσεις ή παρεµβάσεις 
"τύπου ΕΚΤ"), εφόσον απαιτούνται για την ικανοποιητική υλοποίηση µιας πράξης και συνδέονται 
άµεσα µε αυτήν. Στο πλαίσιο του παρόντος Άξονα Προτεραιότητας πρόκειται να γίνει χρήση της 
ρήτρας ευελιξίας για τη χρηµατοδότηση κατηγοριών παρεµβάσεων τύπου ΕΚΤ οι οποίες εµπίπτουν 
στη στρατηγική του Υπουργείου Ανάπτυξης και θα συµβάλουν κατά τρόπο συµπληρωµατικό στην 
υλοποίηση των ενδεικτικών κύριων κατηγοριών παρεµβάσεων του εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας. 
Προβλέπεται να υλοποιηθούν οι ακόλουθες κατηγορίες παρεµβάσεων τύπου ΕΚΤ: 

• Ενέργειες εκπαίδευσης, κατάρτισης, προσέλκυσης ερευνητών, και εξειδίκευσης νέων 
ερευνητών στο πλαίσιο των δράσεων της δηµιουργίας δικτύων έρευνας και πόλων 
καινοτοµίας που χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα. 

• Ειδικά προγράµµατα κατάρτισης επιχειρηµατιών και προσωπικού νέων επιχειρήσεων, των 
οποίων η δηµιουργία χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα. 

• Κατάρτιση επαγγελµατιών, εργοδοτών και εργαζοµένων που ωφελούνται από κύριες 
παρεµβάσεις του Προγράµµατος, όπως τα ολοκληρωµένα επιχειρηµατικά σχέδια, τις 
επιχειρηµατικές δικτυώσεις και συσπειρώσεις, και τις δράσεις αναδιάρθρωσης και διεύρυνσης 
δραστηριοτήτων. 

• Κατάρτιση προσωπικού για ειδικές - εναλλακτικές µορφές τουρισµού και τη σύνδεσή τους µε 
την παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων των οποίων το επιχειρηµατικό σχέδιο 
χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα. 

• ∆ράσεις ενηµέρωσης και κατάρτισης για τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς, την 
προστασία του καταναλωτή, την προώθηση νέας καταναλωτικής κουλτούρας και την 
προστασία του περιβάλλοντος, σε δοµές και εποπτευόµενους φορείς του ΥΠΑΝ και του ΥΤΑΝ 
που χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα. 

• ∆ράσεις κατάρτισης ερευνητών και άλλων οµάδων εργαζοµένων σε επιχειρηµατικές - 
τεχνολογικές υποδοµές, παρεµβάσεις των οποίων, όπως η µεταφορά τεχνολογίας, 
χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα 
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Ο Άξονας Προτεραιότητας 5 θα συµβάλλει: 
• Στις θεµατικές προτεραιότητες «Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας», «Κοινωνία 

της Γνώσης και Καινοτοµία»,  «Απασχόληση και κοινωνική συνοχή», «Θεσµικό περιβάλλον» και 
«Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών ως τόπου επενδύσεων, εργασίας και 
διαβίωσης»  και στους γενικούς στόχους 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 14 και 17 του ΕΣΠΑ  

• Στις προτεραιότητες «Βιωσιµότητα δηµόσιων οικονοµικών», «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στις αγορές 
προϊόντων (Επιχειρηµατικό περιβάλλον, Άνοιγµα των αγορών και ενίσχυση του ανταγωνισµού, 
∆ράσεις για εξωστρέφεια, Εµβάθυνση της εσωτερικής αγοράς)», «Κοινωνία της γνώσης (Έρευνα 
και ανάπτυξη – Καινοτοµία, Επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο, Εκπαίδευση και ΤΠΕ)», «Αγορές 
κεφαλαίου» και  «Απασχόληση – Κατάρτιση – Εκπαίδευση»  του ΕΠΜ (κεφ. 2, 3, 4, 5 & 9) 

• Άµεσα στις ΚΣΚΓ 1.1.3 «Αντιµετώπιση του θέµατος της εντατικής χρησιµοποίησης 
παραδοσιακών πηγών ενέργειας στην Ευρώπη», 1.2.1 «Αύξηση και βελτίωση των επενδύσεων 
στην Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (ΕΤΑ)», 1.2.2 «∆ιευκόλυνση της καινοτοµίας και 
προώθηση της επιχειρηµατικότητας», 1.2.3 «Προώθηση της κοινωνίας των πληροφοριών για 
όλους», 1.2.4 «Βελτίωση της πρόσβασης στη χρηµατοδότηση», 1.3.1 «Προσέλκυση και 
διατήρηση περισσοτέρων ανθρώπων στην αγορά εργασίας και εκσυγχρονισµός των συστηµάτων 
κοινωνικής προστασίας», 1.3.3 «Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο µέσω της 
βελτίωσης της εκπαίδευσης και της ειδίκευσης», 1.3.4 «∆ιοικητικές ικανότητες» και έµµεσα στις 
1.1.2 «Ενίσχυση των συνεργιών ανάµεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και στην 
ανάπτυξη», 1.3.2 «Βελτίωση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων 
και αύξηση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας» 

• Στις ΟΚΓ 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16 
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ΑΠ6: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΜΘ 

 

α) Συνοπτική περιγραφή και γενικοί στόχοι 

Ο ρόλος του Άξονα Προτεραιότητας 6 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα» της Π-ΑΜΘ είναι 
επικουρικός λαµβάνοντας υπόψη ότι οι ανάγκες της Περιφέρειας προβλέπεται να καλυφθούν 
κατεξοχήν µέσω των αντίστοιχων Τοµεακών Προγραµµάτων «Ψηφιακή Σύγκλιση» και 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα». Στο πλαίσιο του Άξονα προβλέπονται άµεσες 
ενισχύσεις για την προώθηση επενδυτικών σχεδίων στους τοµείς της µεταποίησης, του εµπορίου και 
των υπηρεσιών, εστιασµένες σε ειδικά χωρικά σύνολα και ιδιαίτερα σε περιοχές ή τοµείς που 
αντιµετωπίζουν ή ενδέχεται να αντιµετωπίσουν αναδιάρθρωση της οικονοµικής τους δραστηριότητας 
(π.χ. αγροτικές περιοχές, µεθοριακές περιοχές,), σε ειδικές οµάδες πληθυσµού και σε ειδικές µορφές 
τουρισµού (π.χ. αγροτουρισµός) σε συνάφεια µε τις χωρικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ. Επίσης, 
προβλέπεται να υλοποιηθούν δράσεις προστασίας του πλούσιου γεωθερµικού αποθέµατος που 
διαθέτει η Περιφέρεια, συµβάλλοντας έτσι στην ορθολογική διαχείριση των ενεργειακών πόρων και 
στην αξιοποίηση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. 

  

β) Ειδικοί στόχοι 

Ο γενικός στόχος του άξονα προτεραιότητας 6 της ΠΑΜΘ εξειδικεύεται επιχειρησιακά στους 
ακόλουθους ειδικούς στόχους: 

• Εισαγωγή στις ΜΜΕ καινοτόµων υπηρεσιών και εφαρµογών ΤΠΕ, όπως ηλεκτρονικό εµπόριο 

• Προώθηση επενδυτικών και επιχειρηµατικών σχεδίων σε διάφορες παραγωγικές 
δραστηριότητες στους τοµείς της µεταποίησης, του εµπορίου και των υπηρεσιών 

• Ορθολογική διαχείριση ενεργειακών πόρων. 

 

γ) Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες 

Α/Α ∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΗΓΗ / ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ 

ΒΑΣΗΣ 
ΤΙΜΗ 

ΣΤΟΧΟΣ 
2013 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

1 
Επιχειρήσεις που 
εκσυγχρονίζονται / 
αναβαθµίζονται 

Αριθµός ΕΥ∆  ΑΜΘ 2000-2006 710 230 

Υπολογίζεται το σύνολο των 
προβλεπόµενων επιχειρήσεων που 
εκσυγχρονίζονται κατά την ∆' 
Προγραµµατική Περίοδο 

 

 
Α/Α ∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΗΓΗ / ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 

2013 
ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

1 
Ποσοστό ΜΜΕ που 
εκσυγχρονίζονται / 
βελτιώνονται 

% ΕΥ∆  ΑΜΘ 2000-2006 * 25% 

Υπολογίζεται ότι το ποσοστό  των 
προβλεπόµενων επιχειρήσεων που 
εκσυγχρονίζονται κατά την ∆' 
Προγραµµατική Περίοδο από το σύνολο 
των ενδιαφερθησοµένων επιχειρήσεων. 

* Θα συµπληρωθεί µε την ολοκλήρωση του Γ ΚΠΣ. 
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δ) Αναµενόµενες επιπτώσεις 

Οι αναµενόµενες επιπτώσεις στην ΠΑΜΘ από την υλοποίηση των παρεµβάσεων του άξονα 
προτεραιότητας 6 είναι: 

• Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων 

• Επέκταση των δραστηριοτήτων και των πωλήσεων των επιχειρήσεων 

• ∆ηµιουργία νέων επιχειρήσεων και θέσεων απασχόλησης 

• Οικονοµική ενσωµάτωση ειδικών οµάδων πληθυσµού 

• Υποστήριξη οικονοµικού µετασχηµατισµού ειδικών χωρικών συνόλων (π.χ. αγροτικές, 
µεθοριακές περιοχές) 

• Εκσυγχρονισµός τουριστικών υποδοµών και υπηρεσιών 

• Προστασία και ανάδειξη του ενεργειακού αποθέµατος της Περιφέρειας 

 

ε) Στόχευση 

∆υνητικοί δικαιούχοι είναι οι φορείς που θα κριθούν κατάλληλοι για την επάρκειά τους στην υλοποίηση 
έργων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 4ης Προγραµµατικής Περιόδου (Ενότητα 4 – ∆ιατάξεις 
Εφαρµογής). 

Ωφελούµενοι είναι το σύνολο Πληθυσµού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, και 
κυριότερα η επιχειρηµατική κοινότητα. 

 

στ) Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων 

∆ίνονται ανά ειδικό στόχο οι ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων του 6ου Άξονα Προτεραιότητας: 

Υπό τον Ειδικό Στόχο (Εισαγωγή στις ΜΜΕ καινοτόµων υπηρεσιών και εφαρµογών ΤΠΕ): 

• Ενίσχυση µικρών και ευέλικτων επιχειρηµατικών σχεδίων που συντείνουν: 

- στην προώθηση του ηλεκτρονικού εµπορίου 

- στην ηλεκτρονική διασύνδεση επιχειρήσεων 

- στη διαφήµιση µέσω διαδικτύου 

- στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών δικτύων πωλήσεων 

- στην ίδρυση ηλεκτρονικών καταστηµάτων  

- στη µηχανοργάνωση προµηθειών και αποθηκών 

Υπό τον Ειδικό Στόχο (Προώθηση επενδυτικών και επιχειρηµατικών σχεδίων σε διάφορες 
παραγωγικές δραστηριότητες στους τοµείς της µεταποίησης, του εµπορίου και των υπηρεσιών): 

• Υποστήριξη επενδυτικών και επιχειρηµατικών σχεδίων που στοχεύουν άµεσα στην 
καινοτοµία, στην ποιοτική και εξειδικευµένη µεταποίηση και σε ειδικές µορφές τουρισµού 
(π.χ αγροτουρισµού) 

• Ενίσχυση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας ειδικών οµάδων πληθυσµού 

• Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας σε ειδικά χωρικά σύνολα της Περιφέρειας και ιδιαίτερα σε 
περιοχές ή τοµείς σε αναδιάρθρωση της οικονοµικής τους δραστηριότητας (π.χ. αγροτικές 
περιοχές, µεθοριακές περιοχές) 
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Υπό τον Ειδικό Στόχο (Ορθολογική διαχείριση ενεργειακών πόρων): 

• Εφαρµογή ειδικού χωροταξικού σχεδιασµού για την προστασία των γεωθερµικών πόρων 
της Περιφέρειας. 

 

ζ) Συνολικές επιχορηγήσεις 

∆εν προβλέπεται η αξιοποίηση της µεθόδου των Συνολικών Επιχορηγήσεων (Global Grants) στον 
Άξονα Προτεραιότητας 6. 

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 6 θα συµβάλλει: 
• Στις θεµατικές προτεραιότητες «Επένδυση στο παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας» , «Κοινωνία 

της γνώσης και καινοτοµία» και «Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερεικών ως τόπο 
επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης» συµβάλλοντας άµεσα στους γενικούς στόχους 3, 6 και 14 και 
έµµεσα στους γενικούς στόχους 1, 2, 5, 7 και 11 του ΕΣΠΑ. 

• Στις προτεραιότητες «Επιχειρηµατικό περιβάλλον» καθώς και «Εκπαίδευση και ΤΠΕ» του ΕΠΜ 
(κεφ 3.1 και 4.3)  

• Άµεσα στην ΚΣΚΓ 2.2 «∆ιευκόλυνση της καινοτοµίας και προώθηση της επιχειρηµατικότητας» και 
έµµεσα στην ΚΣΚΓ 2.3 «Προώθηση της ΚτΠ για όλους».  

• Στις ΟΚΓ 9 και 15. 
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ΑΠ7: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΚΜ 

 

α) Συνοπτική περιγραφή και γενικοί στόχοι 

Η στρατηγική της βιώσιµης ανάπτυξης αποτελεί τη µόνη κοινωνικά παραδεκτή στρατηγική επιλογή για 
τον σχεδιασµό της πολιτικής στο προσεχές µέλλον. Η τριµερής σύστασή της (περιβάλλον - κοινωνία - 
οικονοµία), µας υποχρεώνει στην ανάπτυξη µίας πολυθεµατικής παρέµβασης, που θα ανταποκρίνεται 
στις παραπάνω δεσµεύσεις. Παράλληλα, η διασφάλιση χωρικής ισορροπίας µεταξύ οµάδων περιοχών 
µε διαφορετικά χαρακτηριστικά προβληµατικότητας και δυναµισµού αποτελεί σηµαντική διάσταση της 
βιώσιµης ανάπτυξης, που πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη κατά τον προγραµµατισµό. Αναλυτικότερα: 

 

Περιβάλλον 

Η υλοποίηση των στρατηγικών στόχων για την αναβάθµιση προστασία και ανάδειξη του φυσικού και 
δοµηµένου περιβάλλοντος, την ανάπτυξη των περιβαλλοντικών υποδοµών και την βιώσιµη διαχείριση 
των φυσικών πόρων, θα επιτευχθεί µε την ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις 
αναπτυξιακές πολιτικές (ενέργεια, βιοµηχανία, γεωργία, τουρισµός, υπηρεσίες, µεταφορές, εµπόριο), 
την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, την πλήρη ανάπτυξη περιβαλλοντικών υποδοµών 
διαχείρισης αποβλήτων, την διαχείριση κινδύνων και την αειφορική διαχείριση του φυσικού και 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 

Όσον αφορά τη διαχείριση των στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων, προβλέπεται η χρηµατοδότηση 
δράσεων κατασκευής ΧΥΤΑ, ΣΜΑ και Κ∆ΑΥ για την επίτευξη της στρατηγικής προτεραιότητας του 
Περιφερειακού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α) Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, που είναι η εξυπηρέτηση του 100% του πληθυσµού ως προς την ασφαλή διάθεση των 
αστικών στερεών αποβλήτων, ενώ παράλληλα θα χρηµατοδοτηθεί η αποκατάσταση των Χώρων 
Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων (ΧΑ∆Α) µε στόχο την επανένταξη τους στο υφιστάµενο 
ευρύτερο τοπικό φυσικό περιβάλλον. 

Στον τοµέα της διαχείρισης και διανοµής ύδατος (πόσιµο νερό), προβλέπεται η χρηµατοδότηση 
δράσεων για την εξυπηρέτηση αστικών κέντρων ή οικισµών που αντιµετωπίζουν οξύτατο πρόβληµα 
ποιότητας ή και ποσότητας ποσίµου ύδατος µε επιπτώσεις στην δηµόσια υγεία, υπό το πρίσµα της 
ορθολογικής διαχείρισης και προστασίας των υδάτινων πόρων. 

 

Υγεία και Κοινωνική Αλληλεγγύη 

Στόχος στον Τοµέα της Υγείας είναι η ανάπτυξη των υποδοµών στις 3 βαθµίδες Ιατρικής περίθαλψης, 
καθώς και των δοµών προστασίας της ∆ηµόσιας Υγείας. 

1. Στην  Πρωτοβάθµια, στόχος είναι η ανάπτυξη του ∆ικτύου ∆οµών πρωτοβάθµιας φροντίδας 
Υγείας, µε την δηµιουργία νέας κτιριακής υποδοµής µε λειτουργική πληρότητα, καθώς και µε τον 
εκσυγχρονισµό και την λειτουργική αναβάθµιση του υφιστάµενου κτιριακού δυναµικού 

Κέντρα Υγείας,  Κέντρα Υγείας Αστικού τύπου ή Πολυδύναµα, Περιφερειακά Ιατρεία, ∆ηµοτικά και 
Νοµαρχιακά Ιατρεία, Ιατρεία Ασφαλιστικών Ταµείων, Κινητές Ιατρικές Μονάδες (ιδιαίτερα σε 
αποµακρυσµένες περιοχές), Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα καθώς και οι ανάλογες υποδοµές για την 
παροχή υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, αποτελούν ένα ενιαίο σύστηµα υποδοµών σε πρωτοβάθµιο 
επίπεδο.    

Όλα τα παραπάνω θα αποτελέσουν ένα πλέγµα δοµών παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθµιας 
φροντίδας και έχουν ως στόχο την αποσυµφόρηση του Νοσοκοµειακού συστήµατος από ασθενείς και 
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περιστατικά που δεν χρήζουν Νοσοκοµειακής αντιµετώπισης αφενός, αλλά και την βελτίωση της 
εγγύτητας και πρόσβασης των πολιτών σε άµεση Ιατρική φροντίδα  αφετέρου.  

2. Στη ∆ευτεροβάθµια και την Τριτοβάθµια, επιδιώκεται η άρση των περιφερειακών ανισοτήτων και 
η ανάπτυξη εξειδικευµένων υπηρεσιών, µέσω της ενίσχυσης των νοσοκοµειακών υποδοµών. Στόχος 
είναι η κατασκευή νέου κτιριακού αποθέµατος των Νοσοκοµειακών Μονάδων (Νέες πτέρυγες), η 
ολοκλήρωση και λειτουργική αναβάθµιση του υφιστάµενου  - και ιδιαίτερα του γηρασµένου -  κτιριακού 
δυναµικού, ο λειτουργικός εκσυγχρονισµός υφιστάµενων µονάδων (τυποποίηση διαδικασιών, 
διασφάλιση ποιότητας, εσωτερικός έλεγχος κλπ.), η ανάπτυξη του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού και 
νέων τεχνολογικών συστηµάτων, καθώς και οι αναδιαρρυθµίσεις των Νοσοκοµειακών χώρων και η 
δηµιουργία Ειδικών Μονάδων Εντατικής και Αυξηµένης φροντίδας.   

Επίσης η ενίσχυση των υποδοµών των Ψυχιατρικών τµηµάτων αποτελεί προτεραιότητα, µε στόχο την 
συνέργεια µε τις δράσεις για την Ψυχιατρική µεταρρύθµιση.   

Τέλος η  ενίσχυση και αναβάθµιση των υποδοµών του Ε.Κ.Α.Β.  καθώς και των Τµηµάτων Επειγόντων 
περιστατικών (Τ.Ε.Π. )  αποτελούν επίσης προτεραιότητα.  

3. Όσον αφορά την ανάπτυξη και προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας, επιδιώκεται η δικτύωση των 
υφιστάµενων υπηρεσιών µέσω της ενίσχυσης και αναβάθµισης των υποδοµών τους, η ανάπτυξη 
συστήµατος παρακολούθησης προσδιοριστικών παραγόντων της υγείας, η ανάπτυξη υπηρεσιών για 
τον έλεγχο των πυλών εισόδου της χώρας (Αεροϋγειονοµίο και Λιµάνι (Επιδηµιολογικού Φραγµού),  η 
προώθηση προγραµµάτων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων,  η δηµιουργία υποδοµών για την 
διαχείριση καταστροφών και παραγόντων κινδύνου και η εφαρµογή προγραµµάτων προαγωγής της 
∆ηµόσιας Υγείας τόσο στον γενικό πληθυσµό όσο και σε ειδικές οµάδες του πληθυσµού.   

4. Οι παρεµβάσεις στον Τοµέα της Κοινωνικής Αλληλεγγύης στοχεύουν στην ανάπτυξη των 
υποδοµών των δοµών Κοινωνικής Φροντίδας και στην ανάπτυξη εναλλακτικών πολιτικών Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης. Αφορούν σε ενίσχυση και αναβάθµιση υποδοµών για δοµές ανοιχτής φροντίδας, 
αυτόνοµης και ηµιαυτόνοµης διαβίωσης, κοινοτικών ή διαδηµοτικών διτκύων υποστήριξης, επέκταση 
και δηµιουργία δοµών βραχείας φιλοξενίας, κέντρα φιλοξενίας για άτοµα µε βαριές κινητικές 
αναπηρίες, νοητική υστέρηση και γερόντων, µονάδες κοινωνικής αποκατάστασης, κέντρα 
αντιµετώπισης κρίσεων από χρήση ναρκωτικών ή αλκοόλ, ξενώνες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, 
οικοτροφεία και προστατευόµενα διαµερίσµατα αποασυλοποίησης καθώς και διαµόρφωση των 
κατάλληλων συνθηκών για την εφαρµογή καινοτόµων υποστηρικτικών υπηρεσιών. 

Οι ως άνω παρεµβάσεις συνεργούν ισχυρά µε παρεµβάσεις στα Τοµεακά Προγράµµατα και των δύο 
∆ιαρθρωτικών Ταµείων. 

Η έµφαση στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας αποτελεί βασική κατεύθυνση για τον τοµέα υγείας 
στο ΕΣΠΑ, µε προτεραιότητα στις υποβαθµισµένες περιοχές και στοχεύει στην αποσυµφόρηση των 
νοσοκοµείων. Στον τοµέα της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ) εκφράζεται µία στρατηγική που 
δίνει µεγαλύτερη έµφαση στον τοµέα του συστήµατος υγείας που αφορά στην πρόληψη, την 
προαγωγή της υγείας, τις βασικές φροντίδες υγείας προς το σύνολο του πληθυσµού.  

Ο γενικός στόχος για την πρωτοβάθµια φροντίδα είναι η διατήρηση ενός υψηλού επίπεδου υγείας που 
θα στηρίζεται στην αναδιάρθρωση των υπηρεσιών αυτών σε τοπικό επίπεδο. Η επιτυχία του 
κοινωνικού και τοπικού προσανατολισµού θα βοηθήσει περιοριστεί στο ελάχιστο η προσφυγή σε 
δευτεροβάθµια νοσοκοµειακή περίθαλψη.  

Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί επίσης στη λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων από τις αρµόδιες αρχές 
(Γενικός Γραµµατέας ΥΥΚΑ  και Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού για τα θέµατα υγείας στο ΕΣΠΑ) για τη 
διασφάλιση της πλήρους λειτουργικότητας των συγχρηµατοδοτούµενων υποδοµών υγείας 
µέχρι το τέλος της προγραµµατικής περιόδου, συµεριλαµβανοµένου και ποσοτικά-ποιοτικά 
επαρκούς στελέχωσής τους. Στο πλαίσιο αυτό οι αρµόδιες υπηρεσίες ανάπτυξης προσωπικού  του 
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ΥΥΚΑ  ενηµερώνονται µετά την σύναψη σύµβασης εργολαβίας  υποδοµών ή προµήθειας εξοπλισµών 
ώστε να ελέγχουν  την επάρκεια του υφιστάµενου προσωπικού και να πραγµατοποιούν την έναρξη και 
προγραµµατισµό των απαιτούµενων ενεργειών µέχρι την πλήρη λειτουργία των νέων υπηρεσιών. 

Οι παρεµβάσεις αυτές θα συµβάλλουν: 

Α. Στην προώθηση του Γενικού Στόχου 10 του ΕΣΠΑ και ειδικότερα των ειδικών του στόχων: 

• Ανάπτυξη του δικτύου της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και της ∆ηµόσιας Υγείας. 

• Προώθηση της Πληροφορικής Τεχνολογίας και των e-υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής 
αλληλεγγύης  - Ολοκλήρωση της πολιτικής εισαγωγής ψηφιακής τεχνολογίας.  

• Μεταρρύθµιση στην ψυχική υγεία και ανάπτυξη πολιτικών επανένταξης. 

Στην προώθηση του Γενικού Στόχου 9 του ΕΣΠΑ και στον ειδικό του στόχο που αφορά στην 
Aποϊδρυµατισµό και την ανάπτυξη πολιτικών επανένταξης των Ατόµων µε Αναπηρία. 

Β. Στην προώθηση των ακόλουθων Γενικών Στόχων της Εθνικής Στρατηγικής Υγείας65: 

• 1.α.: Ανάπτυξη της ∆ηµόσιας Υγείας 

• 1.β.: Ανάπτυξη της Πρωτοβάθµιας περίθαλψης και προληπτικής ιατρικής 

• 2.β: Αναβάθµιση των υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη ∆ευτεροβάθµια και 
Τριτοβάθµια φροντίδα υγείας  

• 4.α: Εδραίωση της Μεταρρύθµισης της Ψυχικής Υγείας 

• 4.β: Αποϊδρυµατισµός ΑµεΑ και Πολιτικές προώθησης στην αυτόνοµη διαβίωση 

• 4.δ.: Κοινωνική Αλληλεγγύη - Προώθηση ισότητας και προστασία ευπαθών οµάδων 

Επισηµαίνεται ότι στο πλαίσιο αυτό έχει υπογραφεί Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ των ΥΠΟΙΟ, 
ΥΠΥΚΑ, ΥΠΑΚΠ για το γενικό πλαίσιο προγραµµατισµού και τις προτεραιότητες υγείας για την 
περίοδο 2007-2013 στο ΕΣΠΑ66. 

 

Εκπαίδευση 

Στον τοµέα της Εκπαίδευσης στόχος είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας ποιοτικής και ποσοτικής 
βελτίωσης των υποδοµών ώστε να καταστεί το εκπαιδευτικό σύστηµα, σε περιφερειακό επίπεδο, 
πρότυπο σε ότι αφορά στην ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και να ανταποκρίνεται στις 
σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις της κοινωνίας και της οικονοµίας.    

Ο στόχος επιτυγχάνεται µε εξειδικευµένα µέτρα όπως η ανάπτυξη επαρκούς κτιριακής υποδοµής, η 
βελτίωση της υποδοµής σε τεχνολογίες και τεχνολογικά συστήµατα, η δικτύωση των εκπαιδευτικών  
µονάδων,  η ανάπτυξη βιβλιοθηκών,  εργαστηρίων  κ.λ.π. 

Ειδικότερα οι παρεµβάσεις στοχεύουν στην ανάπτυξη των υποδοµών στις 3 βαθµίδες µε την 
παρακάτω διάρθρωση:  

                                                 
65 Η Εθνική Στρατηγική για την Υγεία στην περίοδο 2007-2013 αποτυπώνεται στο κείµενο προγραµµατισµού  που 
διαµόρφωσε το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠΥΚΑ) τον Ιανουάριο του 2007:’’ ΕΘΝΙΚΟ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ. ∆’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 2007-2013’’, (διαθέσιµο στην ιστοσελίδα:  
http://www.ygeia-pronoia.gr/4pp.htm). 
66 Memorandum of Understanding of the Ministries of Economy and Finance, Employment and Social Protection, 
Health and Social Solidarity, regarding the Programming framework and priorities for Health at the Hellenic NSRF 
2007-2013. 
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Στην Προσχολική αγωγή και την Πρωτοβάθµια εκπαίδευση ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην 
δηµιουργία νέου κτιριακού αποθέµατος, στην βελτίωση του υφιστάµενου, και στον εξοπλισµό του µε 
σύγχρονα εποπτικά και τεχνολογικά µέσα.  

Στην ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην δηµιουργία νέου κτιριακού 
αποθέµατος, στην λειτουργική αναβάθµιση και προσαρµογή του υφιστάµενου (π.χ. 
Προσπελασιµότητα για µαθητές µε κινητικές δυσκολίες), και στον εξοπλισµό του µε σύγχρονα 
εποπτικά και τεχνολογικά µέσα ιδιαίτερα των εργαστηριακών εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων.  

Βασικοί επιδιωκόµενοι στόχοι είναι η κάλυψη της στατιστικής ανεπάρκειας και η εξάλειψη της διπλής 
βάρδιας.    

Επίσης στα Επαγγελµατικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) και τις Επαγγελµατικές Σχολές (ΕΠΑΣ) προτεραιότητα 
αποτελεί η προµήθεια νέου ή η αναβάθµιση υπάρχοντος εργαστηριακού και τεχνολογικού εξοπλισµού, 
ιδίως σε ΤΠΕ. 

Στην Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση, προτεραιότητα είναι η ανάπτυξη της Εργαστηριακής 
υποδοµής των Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης. 

Στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση, έµφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη του κτιριακού δυναµικού των 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, καθώς και στην προµήθεια σύγχρονου Τεχνολογικού εργαστηριακού 
εξοπλισµού.  

Στην ∆ια βίου εκπαίδευση  επίσης θα ενισχυθούν οι κτιριακές και εργαστηριακές υποδοµές.  

Τέλος, ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην κατά προτεραιότητα χρηµατοδότηση κτιριακών υποδοµών 
εκπαίδευσης σε όλες τις βαθµίδες εφόσον σχετίζονται µε θετικές επιστήµες (MST)67. 

 

Τουρισµός 

Στον τοµέα του τουρισµού στόχο αποτελεί η ανάπτυξη των υποδοµών που θα στηρίζουν τη φέρουσα 
τουριστική ικανότητα τόσο των ανεπτυγµένων όσο και αυτών που είναι σε διαδικασία ανάπτυξης 
τουριστικών περιοχών της Κεντρικής Μακεδονίας.     

 

Πολιτισµός 

Το πολιτιστικό περιβάλλον στην Κεντρική Μακεδονία είναι ιδιαίτερα πλούσιο και ποικιλόµορφο και 
καλύπτει όλες τις φάσεις του Ελλαδικού πολιτισµού από την παλαιολιθική εποχή ως τα σύγχρονα 
χρόνια. Αλλά και το νεότερο οικιστικό και µνηµειακό απόθεµα µπορεί να αναδειχτεί µέσα από την 
ανάπλαση και αναβάθµιση των ιστορικών κέντρων, και  την ένταξη µεµονωµένων ή οµάδων 
παραδοσιακών οικισµών στις ευρύτερες γεωγραφικές ενότητες που συνιστούν οι φυσικοί πόροι της 
Περιφέρειας, οργανωµένοι σε δίκτυα τουρισµού και αναψυχής. 

Η προστασία, αξιοποίηση και ορθολογική διαχείριση των πολιτιστικών πόρων (του µνηµειακού 
αποθέµατος και των νεότερων εκφραστικών πολιτιστικών και καλλιτεχνικών µέσων της πλούσιας 
Ελληνικής παράδοσης) και η ένταξή τους στην περιφερειακή και τοπική αναπτυξιακή στρατηγική, είναι 
η στόχευση των παρεµβάσεων στον Τοµέα του Πολιτισµού.    

 

 

 

 
                                                 
67 Mathematics, Science, Technology 
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Ειδικά θέµατα – χωρική στόχευση 

Η χωρική στόχευση των παρεµβάσεων θα συµβάλλει στην επίτευξη της ισόρροπης ανάπτυξης, 
αποτρέποντας τις χωρικές ανισότητες και καθιστώντας τις Τοµεακές πολιτικές και την Περιφερειακή 
πολιτική περισσότερο συνεκτικές.    

Σε περιφερικό επίπεδο, η πρόκληση είναι η αναδιάρθρωση δραστηριοτήτων στον αστικό χώρο και την 
ύπαιθρο, σύµφωνα µε τα συγκριτικά τους πλεονεκτήµατα και η µείωση και η αποφυγή νέων διαφορών 
και χασµάτων στο αναπτυξιακό επίπεδο.  

 

Βιώσιµη αστική ανάπτυξη 

Κεντρικός στόχος των  παρεµβάσεων ολοκληρωµένης αστικής ανάπτυξης, είναι η ανασυγκρότηση και 
αειφόρος οικονοµική και κοινωνική αναζωογόνηση των αστικών κέντρων της Κεντρικής Μακεδονίας.  

Ο στόχος επιτυγχάνεται µε λήψη µέτρων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της πολυκεντρικότητας σε 
περιφερειακό επίπεδο αλλά και στην  ανάπτυξη σχέσεων των αστικών κέντρων µε τον περιαστικό και 
αγροτικό χώρο, στη λογική της δηµιουργίας περιαστικών συστηµάτων και την ενίσχυση των 
λειτουργικών δεσµών τους µε την άµεση αλλά και ευρύτερη περιφέρεια, ώστε να διασφαλιστεί η 
ισόρροπη σχέση πόλης – υπαίθρου.  

Επίσης επιδιώκεται η σύνδεση του αστικού σχεδιασµού µε την εξειδίκευση του χωροταξικού 
σχεδιασµού της Περιφέρειας και την ενίσχυση του ρόλου των αστικών κέντρων στη βάση του 
σχεδιασµού αυτού.  

Ιδιαίτερο ρόλο και βαρύνουσα σηµασία για την αναπτυξιακή και οικονοµική δυναµική της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, έχει το ευρύτερο Πολεοδοµικό Σύστηµα της Θεσσαλονίκης (Πολεοδοµικό 
Συγκρότηµα και ευρύτερη περιοχή µε αστικές χρήσεις και λειτουργίες).  

Το µέγεθος, αλλά και η οικονοµική, κοινωνική, και πολιτιστική δυναµική της πόλης της Θεσσαλονίκης 
την καθιστούν κέντρο αναπτυξιακού σχεδιασµού σε Εθνική κλίµακα, µε απαιτούµενες παρεµβάσεις 
µεγάλης κλίµακας σε κρίσιµους αναπτυξιακούς τοµείς (οικονοµικής δραστηριότητας, περιβάλλοντος, 
έρευνας και τεχνολογίας, διοικητικής ανάπτυξης κλπ), αλλά και στο επίπεδο της ποιότητας ζωής, του 
πολιτισµού και άλλων τοµέων που αφορούν στην σχέση του πολίτη µε τον αστικό χώρο και τις 
λειτουργίες του.    

 

Ορεινές / Μειονεκτικές περιοχές 

Οι ορεινές περιοχές και ιδιαιτέρως εκείνα τα τµήµατα που χαρακτηρίζονται από µείωση του 
πληθυσµού και συρρίκνωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων αναγνωρίζονται ως οι πλέον 
µειονεκτικές περιοχές του ορεινού χώρου της Περιφέρειας. 

Η στρατηγική ανάπτυξης των περιοχών αυτών επικεντρώνεται: 

• στην ενίσχυση της διαφοροποίησης των οικονοµικών δραστηριοτήτων των περιοχών  αυτών 
και την ενίσχυση ποιοτικών και παραδοσιακών προϊόντων  

• στην παράλληλη προστασία και ανάδειξη του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος και  

• στην ενίσχυση της ελκυστικότητας των οικισµών στις ορεινές περιοχές και στην βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των κατοίκων τους.   

Για τις ορεινές περιοχές της Περιφέρειας που γειτνιάζουν µε µεγάλες πληθυσµιακές συγκεντρώσεις και 
τουριστικές περιοχές θα επιδιωχθεί η παραπάνω στρατηγική να εφαρµοστεί σε συνδυασµό µε τις 
υφιστάµενες δραστηριότητες των περιοχών γειτνίασης. 
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Αγροτικές περιοχές 

Κεντρικός στόχος των παρεµβάσεων για τις αγροτικές περιοχές είναι η ανασυγκρότηση και 
αναγέννησή τους στη βάση της αειφόρου ανάπτυξης.  

Για την επίτευξη του στόχου αυτού οι παρεµβάσεις θα αποσκοπούν: 

• στην ενίσχυση της διαφοροποίησης της οικονοµίας των αγροτικών περιοχών  

• στη δηµιουργία δικτυώσεων µε αστικά κέντρα και στην ενίσχυση της ελκυστικότητάς τους ως 
περιοχές πρώτης και δεύτερη κατοικίας 

• στην ανάδειξη και προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

• στη βελτίωση των προσφερόµενων υπηρεσιών 

 

β) Ειδικοί στόχοι 

• Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και ολοκληρωµένη διαχείριση 
προστατευόµενων περιοχών και σηµαντικών φυσικών οικοσυστηµάτων. 

• Βελτίωση και ορθολογική διαχείριση των υποδοµών περιβάλλοντος. 

• Συντονισµένη, συστηµατική και δυναµική αντιµετώπιση των εστιών ρύπανσης και  έγκαιρη 
λήψη µέτρων µέσω κατάλληλου σχεδιασµού για την πρόληψη νέων µορφών και εστιών. 

• Ενσωµάτωση της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» στο σχεδιασµό των παρεµβάσεων. 

• Προώθηση του βιώσιµου, ποιοτικού και ανταγωνιστικού τουρισµού, µε ανάδειξη των φυσικών, 
πολιτιστικών και τουριστικών πόρων  

• Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς (µνηµείων, ιστορικών κέντρων, 
παραδοσιακών οικισµών και αρχιτεκτονικά ενδιαφέροντων συνόλων).  

• Αναβάθµιση των κοινωνικών δοµών και υπηρεσιών, ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών υγείας, 
κοινωνικής αλληλεγγύης και εκπαίδευσης και εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισµού. 

• Αναβάθµιση του δοµηµένου περιβάλλοντος στα αστικά κέντρα και αντιµετώπιση των 
χωροταξικών, πολεοδοµικών και περιβαλλοντικών προβληµάτων. 

• Ανάπτυξη και επέκταση αστικών µεταφορών, ιδιαίτερα στο µητροπολιτικό κέντρο της 
Θεσσαλονίκης. 

• Αναγέννηση και ανάδειξη του αγροτικού χώρου και της υπαίθρου µε δράσεις ολοκληρωµένου 
χαρακτήρα για την ανάπτυξη νέων προϊόντων-υπηρεσιών και την αναβάθµιση της ποιότητας 
ζωής. 
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γ) Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες 

Α/Α ∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΗΓΗ / ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ 

ΒΑΣΗΣ 
ΤΙΜΗ 

ΣΤΟΧΟΣ 
2013 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

1 
Αριθµός ΧΥΤΑ / 
ΧΥΤΥ που 
δηµιουργούνται  

Αρ. 

ΥΠΕΧΩ∆Ε, 
10/2006,Εθνικό 

Στρατηγικό Σχέδιο 
Ανάπτυξης  

-Τοµέας Περιβάλλον 
και Αειφόρος 
Ανάπτυξη- 

περιόδου 2007-2013 

7 4 
Αφορά τον αριθµό κατασκευασµένων 
ΧΥΤΑ/ ΧΥΤΥ της ΠΚΜ.  

2 Αναβαθµισµένα 
δίκτυα ύδρευσης Χλµ ΕΥ∆ ΚΜ 2000-2006 200,2 378 

Ο δείκτης µετρά το µήκος των αγωγών του 
δικτύου ύδρευσης που αναβαθµίζονται.  

3 
Έργα προστασίας 
από φυσικούς 
κινδύνους 

Αρ. ΕΥ∆ ΚΜ 2000-2006 6 3 
Αφορά τον αριθµό των έργων προστασίας 
από φυσικούς κινδύνους που 
κατασκευάζοντα.ι 

4 

Υποδοµές 
Μονάδων 
πρωτοβάθµιας 
φροντίδας υγείας 

Αρ. 
Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης 

31 9 
Ο δείκτης αναφέρεται σε υποδοµές υγείας 
και κοινωνικής αλληλεγγύης (πχ. Ιατρικά 
κέντρα, αγροτικά ιατρεία). 

5 

Αριθµός 
νοσοκοµειακών 
κλινών που 
δηµιουργούνται / 
αναβαθµίζονται  

Αρ. 
Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης 

5.886 376 
Αναφέρεται στο σύνολο των κλινών 
(γενικών και ειδικών) που δηµιουργούνται / 
αναβαθµίζονται στο πλαίσιο του ΕΠ. 

6 

Υποδοµές 
µονάδων 
κοινωνικής 
φροντίδας 

Αρ. 
Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης 

15 19 

Ο δείκτης αναφέρεται σε υποδοµές υγείας 
και κοινωνικής αλληλεγγύης (πχ. 
προστατευόµενα διαµερίσµατα, κέντρα 
ανοικτής προστασίας κ.λ.π.). 

7 

Αριθµός σχεδίων 
ολοκληρωµένης 
αστικής 
ανάπτυξης  

Αρ. ΕΥ∆ ΚΜ 2000-2006 10 15 
Ο δείκτης αναφέρεται στο σύνολο των 
σχεδίων για την αστική ανάπτυξη. 

8 

Αριθµός µνηµείων 
/ αρχαιολογικών 
χώρων που 
αναδεικνύονται  

Αρ. ΕΥ∆ ΚΜ 2000-2006 44  30 
Αφορά τον αριθµό των µνηµείων / 
αρχαιολογικών χώρων της ΠΚΜ που 
αναδεικνύονται. 

9 

Πλήθος 
τουριστικών 
πολιτιστικών 
υποδοµών που 
υποστηρίζονται 

Αρ. ΥΠΑΝ/ ΓΤΒ 0 4 
Υπολογίζει τον αριθµό των τουριστικών 
πολιτιστικών υποδοµών που ενισχύονται 
από το ΕΠ. 

10 

Υποδοµές 
πολιτισµού που 
δηµιουργήθηκαν ή 
αναβαθµίστηκαν 

Αρ. 

Έκθεση πρώτου 
απολογισµού - 
Σύµβουλος 

Ενηµέρωσης της 
ενδιάµεσης 

αξιολόγησης του ΠΕΠ 
ΚΜ 2000-2006 

5 25 
Αφορά τον αριθµό των δηµιουργούµενων/ 
αναβαθµιζόµενων υποδοµών πολιτισµού.  

11 

Αίθουσες 
διδασκαλίας που 
κατασκευάζονται - 
βελτιώνονται  

Αρ. ΕΥ∆ ΚΜ 2000-2006 7.687 538 
Αφορά τον αριθµό των δηµιουργούµενων/ 
αναβαθµιζόµενων αιθουσών διδασκαλίας 
σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης. 

12 
Εξοπλισµός 
εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων 

Αρ. ΕΠΕΑΕΚ 50 313 
Αφορά την προµήθεια εργαστηριακού και 
τεχνολογικού εξοπλισµού για όλες τις 
βαθµίδες εκπαίδευσης 

13 

Μήκος γραµµών 
µέσων µαζικής 
µεταφοράς  
σταθερής τροχιάς  

Χλµ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 0 9,6 
Ο δείκτης ορίζεται ως το συνολικό µήκος 
(σε χλµ)  των µέσων σταθερής τροχιάς 
που ολοκληρώνεται (Μετρό)   
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Α/Α ∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΗΓΗ / ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ 

ΒΑΣΗΣ 
ΤΙΜΗ 

ΣΤΟΧΟΣ 
2013 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

1 

Ποσοστό των 
παραγόµενων 
αστικών στερεών 
αποβλήτων που 
διατίθεται σε ΧΥΤΑ 
/ ΧΥΤΥ 

% ΠΕΣ∆Α Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας 43,75 25% 

Υπολογίζονται τα αστικά απόβλητα που 
διατίθεται σε ΧΥΤΑ/ ΧΥΤΥ στο σύνολο 
των παραγόµενων αστικών αποβλήτων.  

2 

Εξυπηρετούµενος 
πληθυσµός από 
αναβαθµισµένα 
δίκτυα ύδρευσης 

Αρ. ΕΥ∆ ΚΜ 2000-2006 64.700 100.000 

Υπολογίζεται ο πληθυσµός που θα 
εξυπηρετείται από τα δίκτυα ύδρευσης 
που θα αναβαθµιστούν στο πλαίσιο της 
∆' προγραµµατικής περιόδου. 

3 

Εξυπηρετούµενος 
πληθυσµός από 
έργα προστασίας 
από φυσικούς 
κινδύνους 

Αρ. ΥΠΕΧΩ∆Ε 1.422.524 1.709.148 

Υπολογίζεται ο πληθυσµός που θα 
εξυπηρετείται από τα έργα προστασίας 
από φυσικούς κινδύνους που 
προβλέπεται να κατασκευαστούν στο 
πλαίσιο της ∆' προγραµµατικής 
περιόδου. 

4 

% νοσοκοµειακών 
κλινών που 
αναβαθµίζονται / 
δηµιουργούνται  

% 
Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης 

50,10% 6,39% 

Υπολογίζεται το ποσοστό των 
νοσοκοµειακών κλινών που 
αναβαθµίζονται / δηµιουργούνται στο 
σύνολο των υφιστάµενων 
νοσοκοµειακών κλινών  

5 

Εξυπηρετούµενος 
πληθυσµός από 
παρεµβάσεις 
ολοκληρωµένης 
αστικής 
ανάπτυξης3  

Αρ. ΕΥ∆ ΚΜ 2000-2006 160.000 240.000 
Υπολογίζεται ο πληθυσµός που θα 
εξυπηρετείται από τις ολοκληρωµένες 
παρεµβάσεις αστικής ανάπτυξης. 

6 

Ποσοστό περιοχών 
NATURA 2000 µε 
φορείς και σχέδια 
διαχείρισης 

% ΥΠΕΧΩ∆Ε 0 11% 

Υπολογίζεται το ποσοστό των περιοχών 
NATURA 2000 µε φορείς και σχέδια 
διαχείρισης στο σύνολο των περιοχών 
της ΠΚΜ που υπάγονται στο δίκτυο 
NATURA 2000. 

7 

Ποσοστό αύξησης 
επισκεπτών 
µνηµείων 
αρχαιολογικών 
χώρων και 
µουσείων  

% ΤΑΠΑ 2000-2005, 
Άγιο Όρος 81,12% 90% 

Υπολογίζεται το ποσοστό αύξησης των 
επισκεπτών στα µνηµεία, 
αρχαιολογικούς χώρους και µουσεία της 
ΠΚΜ.  

8 
Σχολεία που 
λειτουργούν σε µία 
βάρδια 

%       
Υπολογίζεται ο αριθµός των σχολείων 
που λειτουργούν σε µία βάρδια στο 
σύνολο των σχολείων της Περιφέρειας. 

  Α'Βαθµια 
εκπαίδευση   ΕΥ∆ ΚΜ 2000-2006 73% 3%  

  Β'Βαθµια 
εκπαίδευση   ΕΥ∆ ΚΜ 2000-2006 60% 6%  

9 

Πρόσθετος 
πληθυσµός µε 
δυνατότητα 
πρόσβασης στα 
µέσα µαζικής 
µεταφοράς  

Αρ. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 0 250.000 

Ο δείκτης ορίζεται ως ο πρόσθετος 
συνολικός πληθυσµός στον οποίο 
παρέχεται η δυνατότητα πεζής πρόσβασης 
στο δίκτυο µέσων σταθερής τροχιάς 
(Μετρό).. 

 

δ) Αναµενόµενες επιπτώσεις 

Οι επιπτώσεις από τις παρεµβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας 7 αναµένεται να είναι: 

• η άµβλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, 

• η ενδυνάµωση της οικονοµικής ευηµερίας των αστικών, ορεινών και αγροτικών περιοχών, 
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• η προστασία, ανάδειξη και ορθολογική διαχείριση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της 
Περιφέρειας, 

• η ενίσχυση της πρόσβασης του πληθυσµού στα µαζικά µέσα µεταφοράς,  

• η αναβάθµιση των υποδοµών υγείας και εκπαίδευσης και η εν γένει βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των κατοίκων.  

 

ε) Στόχευση 

Τελικοί δικαιούχοι είναι οι φορείς που θα κριθούν κατάλληλοι για την επάρκειά τους στην υλοποίηση 
έργων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 4ης Προγραµµατικής Περιόδου (Ενότητα 4 – ∆ιατάξεις 
Εφαρµογής). 

Ωφελούµενοι είναι το σύνολο του πληθυσµού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Οι παρεµβάσεις θα είναι χωρικά εστιασµένες στις αστικές, ορεινές / µειονεκτικές και αγροτικές 
περιοχές. 

 

στ) Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων 

 

Περιβάλλον 

Οι ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων είναι οι εξής:  

• ∆ιαχείριση των στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων 

• Προστασία εδαφών 

• ∆ιαχείριση υδάτινων πόρων 

• Ποιότητα του ατµοσφαιρικού και ακουστικού περιβάλλοντος 

• ∆ιαχείριση φυσικού περιβάλλοντος 

• Αντιµετώπιση των κλιµατικών αλλαγών 

• Πολιτική προστασία και διαχείριση κινδύνου 

• ∆ηµιουργία µηχανισµών και εργαλείων άσκησης περιβαλλοντικής και χωροταξικής πολιτικής 

 

Υγεία και Κοινωνική Αλληλεγγύη 

Οι ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων είναι οι εξής:  

• Κατασκευή νέου κτιριακού αποθέµατος των Νοσοκοµειακών Μονάδων (Πρωτοβάθµιας  και 
∆ευτεροβάθµιας) Φροντίδας καθώς και των δοµών Κοινωνικής Φροντίδας. 

• Ολοκλήρωση και αναβάθµιση του υφιστάµενου κτιριακού αποθέµατος των Νοσοκοµειακών 
Μονάδων και των δοµών Κοινωνικής Φροντίδας. 

• Ανάπτυξη του ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού των Νοσοκοµειακών και άλλων υποδοµών 
υγείας. 

• Ανάπτυξη νέων τεχνολογικών  συστηµάτων. 
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• Ανάπτυξη και λειτουργία υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας µε στόχο την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιφέρειας. 

• Εκσυγχρονισµός του εξοπλισµού παραγωγικών εργαστηρίων σε σωφρονιστικά 
καταστήµατα της Περιφέρειας, σε συνέργεια µε σχετικές δράσεις των τοµεακών ΕΠ µε 
συγχρηµατοδότηση από το ΕΚΤ. 

 

Εκπαίδευση 

Οι ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων είναι οι εξής:  

• Αναβάθµιση της κτιριακής υποδοµής όλων των βαθµίδων και επιπέδων της εκπαίδευσης 

• Προµήθεια σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισµού   

 

Τουρισµός 

Οι ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων είναι οι εξής:  

• Υποστήριξη των υποδοµών (ανάπτυξη, αναβάθµιση) για την ανάπτυξη ειδικών και εναλλακτικών 
µορφών τουρισµού.  

• ∆ηµιουργία εναλλακτικών τουριστικών προϊόντων. 

• Προβολή - προώθηση των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών της Περιφέρειας σε 
παραδοσιακές και νέες προνοµιακές αγορές και ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας. 

 

Πολιτισµός 

Οι ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων είναι οι εξής:  

• Ανάδειξη και απόδοση σε λειτουργική χρήση µνηµειακών χώρων, µε την εξασφάλιση της 
επισκεψιµότητας και την επανάχρηση όπου είναι δυνατόν.  

• ∆ηµιουργία σύγχρονων µουσειακών χώρων για την προβολή του πολιτιστικού και ιστορικού 
πλούτου της Περιφέρειας.  

• ∆ηµιουργία σύγχρονων πολιτιστικών υποδοµών παραγωγής και διάθεσης πολιτιστικού 
προϊόντος.   

• ∆ηµιουργία πολιτιστικών θεσµών και ενίσχυση των επενδύσεων στον πολιτιστικό τοµέα.  

 

Βιώσιµη αστική ανάπτυξη 

Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων στον τοµέα της Αστικής Ανάπτυξης αναφέρονται στη:  

• Βιώσιµη ανάπτυξη µε έµφαση στην προστασία και βελτίωση του αστικού χώρου σε όλες τις 
συνιστώσες του:  

- Στο φυσικό περιβάλλον του αστικού χώρου και πέριξ αυτού: αντιµετώπιση ρύπανσης 
(ατµοσφαιρικής, επιφανειακής, υδάτων, ηχορύπανσης), διαχείριση υδάτων,  ανάπτυξη  
αστικού  πρασίνου. 

- Στο δοµηµένο περιβάλλον: παρέµβαση στα µορφολογικά χαρακτηριστικά του αστικού 
χώρου, διευθετήσεις του δηµόσιου χώρου, οδικό δίκτυο, διαχείριση κτιριακού 
αποθέµατος. 
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- Στις αστικές λειτουργίες: ανελαστικές αστικές υποδοµές (ύδρευσης, διαχείρισης 
αποβλήτων), αστικές µεταφορές, κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων. 

Ιδιαίτερη µνεία γίνεται για την ανάπτυξη του Μετρό Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της 
αστικής λειτουργίας του µητροπολιτικού κέντρου της Θεσσαλονίκης. 

• Ενδυνάµωση της οικονοµικής ευηµερίας και κοινωνικής συνοχής, µε έµφαση στην ολοκληρωµένη 
προσέγγιση προβληµάτων που επηρεάζουν θετικά την οικονοµική µεγέθυνση,  την απασχόληση 
και την τοπική αγορά εργασίας, την ισότητα και την κοινωνική ένταξη µέσα από  

- τη σύµπραξη  µε τοπικές επιχειρήσεις 

- την ανάπτυξη  της επιχειρηµατικότητας  

- τη βελτίωση δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού  

- τη διασφάλιση της ισότητας για όλα τα µέλη των τοπικών κοινωνιών 

Ορεινές / Μειονεκτικές περιοχές 

Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων είναι οι εξής: 

• Ανάπτυξη τοπικών προϊόντων ορεινού χώρου 

• Ανάπτυξη ήπιων και εναλλακτικών µορφών τουρισµού 

• Ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων µικρής κλίµακας και ήπιας µορφής 

• ∆ράσεις προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

 

Αγροτικές περιοχές 

Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων είναι οι εξής: 

• Έργα υποδοµής (περιβάλλον, πολιτισµός, υγεία, εκπαίδευση) 

• ∆ράσεις ενίσχυσης των σχέσεων µεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών 

• Ολοκληρωµένη ανάδειξη και διαχείριση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας µε τη µορφή του δικτύου εναλλακτικών τουριστικών προορισµών. 

 

 

ζ) Συνολικές επιχορηγήσεις 

Για την χρηµατοδοτική ενίσχυση των παρεµβάσεων του Άξονα Προτεραιότητας 7 ενδέχεται να γίνει 
χρήση, κατά περίπτωση, των Συνολικών Επιχορηγήσεων (Global Grants). 

 

η) Χρήση της ρήτρας 10% για δράσεις ΕΚΤ 

Το παρόν περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραµµα δύναται να χρηµατοδοτήσει, κατά συµπληρωµατικό 
τρόπο και εντός ορίου 10 % της κοινοτικής χρηµατοδότησης του κάθε άξονα προτεραιότητάς του 
(εφεξής "ρήτρα ευελιξίας"), δράσεις που εµπίπτουν στο πεδίο συνδροµής του ΕΚΤ (εφεξής δράσεις ή 
παρεµβάσεις "τύπου ΕΚΤ"), εφόσον απαιτούνται για την ικανοποιητική υλοποίηση µιας πράξης και 
συνδέονται άµεσα µε αυτήν. Στο πλαίσιο του παρόντος Άξονα Προτεραιότητας δύναται να γίνει χρήση 
της ρήτρας ευελιξίας για τη χρηµατοδότηση κατηγοριών παρεµβάσεων τύπου ΕΚΤ σχετικών µε την 
παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, όπως "Βοήθεια στο Σπίτι", "Κοινωνική Μέριµνα", "ΚΗΦΗ", 
οι οποίες εµπίπτουν στην πολιτική κοινωνικής συνοχής της Περιφέρειας, ενισχύουν το στόχο του 
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Άξονα Προτεραιότητας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας και το 
γενικό στόχο 9 του ΕΣΠΑ, και θα συµβάλουν κατά τρόπο συµπληρωµατικό στην υλοποίηση των 
ενδεικτικών κύριων κατηγοριών παρεµβάσεων του εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας σχετικών µε τις 
υποδοµές Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας. 

Η χρηµατοδότηση των παραπάνω κατηγοριών παρεµβάσεων τύπου ΕΚΤ µε χρήση της ρήτρας 
ευελιξίας θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους του θεσµικού πλαισίου, το οποίο θα εκπονηθεί από το 
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και το οποίο θα διασφαλίζει την εξατοµικευµένη 
παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στους τελικούς ωφελούµενους. Η εν λόγω χρηµατοδότηση 
θα αφορά µεταβατική περίοδο µε καταληκτική ηµεροµηνία την 31/12/2010, η οποία θα επιτρέψει την 
πλήρη υλοποίηση σχετικής Συστηµικής Παρέµβασης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
"Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού" που στοχεύει στη δηµιουργία και εφαρµογή ενός βιώσιµου 
συστήµατος παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. 

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 7 θα συµβάλλει: 
• Στις θεµατικές προτεραιότητες «Απασχόληση και κοινωνική συνοχή» και «Ελκυστικότητα της 

Ελλάδας και των περιφερειών....» και τους γενικούς στόχους 10, 13, 15-17 του ΕΣΠΑ. 
• Στις προτεραιότητες «Περιβάλλον και βιώσιµη ανάπτυξη» και «Περιφερειακή και κοινωνική 

συνοχή» του ΕΠΜ (κεφ. 6,7). 
• Άµεσα στην ΚΣΚΓ 1.1.2 «Ενίσχυση των συνεργιών ανάµεσα στην προστασία του περιβάλλοντος 

και στην ανάπτυξη» και έµµεσα στις ΚΣΚΓ 1.2.1 «Αύξηση και βελτίωση της στοχοθέτησης  των 
επενδύσεων στην ΕΤΑ», 1.2.2 «∆ιευκόλυνση της καινοτοµίας και προώθηση της 
επιχειρηµατικότητας», 1.2.3 «Προώθηση της κοινωνίας των πληροφοριών για όλους», 1.3.2 
«Βελτίωση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων και αύξηση της 
ευελιξίας της αγοράς εργασίας», 1.3.3 «Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο µέσω 
της βελτίωσης της εκπαίδευσης και της ειδίκευσης». 

• Στις ΟΚΓ 9, 11, 12. 
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ΑΠ8: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ Π∆Μ 

 

α) Συνοπτική περιγραφή και γενικοί στόχοι 

Η στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής χαρακτηρίζεται από την πολλαπλότητα 
παρεµβάσεων σε διαφορετικούς θεµατικούς και χωρικούς τοµείς. Κατά συνέπεια είναι επιβεβληµένη η 
διαµόρφωση επιµέρους θεµατικών προσεγγίσεων αναφορικά µε την υλοποίηση παρεµβάσεων.  

Ειδικότερα η κατηγοριοποίηση αφορά: 

1. Περιβάλλον 

2. Χωρική οργάνωση και ανάπτυξη συνεργασιών 

3. Ανάπτυξη αστικών κέντρων 

4. Ανάπτυξη υπαίθρου 

 

Περιβάλλον 

Τα φαινόµενα περιβαλλοντικής υποβάθµισης της ∆υτικής Μακεδονίας εντοπίζονται κατά κύριο λόγο 
κατά µήκος του άξονα Κοζάνης – Πτολεµαϊδας – Φλώρινας και οφείλονται στη εξορυκτική διαδικασία 
και στη λειτουργία των εργοστασίων ηλεκτροπαραγωγής. Η υποβάθµιση αυτή προκύπτει: 

• Από αέρια ρύπανση λόγω της έκλυσης αέριων ρύπων.  Οι πιέσεις της τοπικής κοινωνίας και 
οι υποχρεώσεις που απορρέουν για τη ∆ΕΗ στα ζητήµατα προστασίας του περιβάλλοντος 
από αιωρούµενους ρύπους, την οδήγησαν στην εφαρµογή προγράµµατος εγκατάστασης 
φίλτρων, έργο το οποίο είναι σε εξέλιξη. Επιπρόσθετα, η διαχείριση των εξορυκτικών 
εγκαταστάσεων είναι ανορθόδοξη µε αποτέλεσµα την συνολική υποβάθµιση του 
περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή.  

• Από καταστροφή των υδροφορέων και αλλοίωσης της ποιότητας των υπόγειων και 
επιφανειακών υδάτων. 

• Από υποβάθµιση των εδαφών, τα οποία επιβαρύνονται περαιτέρω εξαιτίας της απόθεσης 
στείρων και τέφρας. Ζητήµατα όπως η αποκατάσταση του περιβάλλοντος και η απόδοση 
εκτάσεων στην τοπική κοινωνία για αξιοποίηση, δεν προωθήθηκαν στο βαθµό που θα 
έπρεπε. 

• Από τις δραστηριότητες του πρωτογενή τοµέα λόγω της αυξανόµενης χρήσης φυτοφαρµάκων 
και λιπασµάτων, της  αλόγιστης χρήσης νερού, του κορεσµού της εδαφικής ύλης και της 
υπέρµετρης αλλοίωσης των φυσικών ενδιαιτηµάτων.    

Στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας υπάρχει πληθώρα φυσικών οικοσυστηµάτων που 
προστατεύονται από διεθνείς συνθήκες αλλά και την Εθνική νοµοθεσία, καθώς και σηµαντικό απόθεµα 
επιφανειακών υδάτων (λίµνες και ποτάµια). Βασική προτεραιότητα αποτελεί η προστασία τους από τις 
ποικίλες πηγές ρύπανσης αλλά και η ανάδειξή τους µε ιδιαίτερη έµφαση στη λειτουργία των Φορέων 
∆ιαχείρισης των προστατευόµενων περιοχών, οι οποίοι είτε δεν υπάρχουν είτε υπολειτουργούν. 

Παράλληλα, ιδιαίτερα σηµαντικό ζήτηµα προστασίας του περιβάλλοντος αποτελεί η ολοκληρωµένη 
διαχείριση απορριµµάτων για το σύνολο της Περιφέρειας, έργο που είναι σε εξέλιξη, αποτελώντας 
πιλότο για το σύνολο της χώρας. Τέλος, έµφαση δίδεται στην υλοποίηση των µεγάλων έργων 
ύδρευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας των λυµάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη καθώς και στην 
ολοκλήρωση των αντίστοιχων έργων κάλυψης των αναγκών για το σύνολο της ∆υτικής Μακεδονίας, 
στα πλαίσια αντιµετώπισης σηµαντικών ζητηµάτων που άπτονται της ποιότητας ζωής των πολιτών. 
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Επισηµαίνεται ότι στον τοµέα των υγρών αποβλήτων, στο πλαίσιο του ΑΠ, προβλέπονται 
συµπληρωµατικές ή άλλες παρεµβάσεις αποχέτευσης, επεξεργασίας & διάθεσης λυµάτων και σε 
οικισµούς που υπάγονται σε µικρότερη κατηγορία από αυτήν της Γ’ προτεραιότητας. 

Συµπληρωµατικά των παρεµβάσεων του ΑΠ πρόκειται να χρηµατοδοτηθούν δράσεις από το Ε.Π. 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη µέσω του Ταµείου Συνοχής. 

 

Χωρική οργάνωση και ανάπτυξη συνεργασιών 

Η χωρική οργάνωση αποτελεί βασικό εργαλείο σχεδιασµού στρατηγικής και υλοποίησης πολιτικής σε 
κάθε είδος παρεµβάσεων. Η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, µε την Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου 
Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης έχει διαµορφώσει ένα αρχικό πλαίσιο χωροταξικού 
σχεδιασµού βασισµένου στις αρχές της αειφορίας. Βασικό ζητούµενο αποτελεί η ενίσχυση της χωρικής 
οργάνωσης για το σύνολο των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων αλλά και των επιµέρους διοικητικών 
µονάδων της Περιφέρειας. 

Παράλληλα αλλά και συµπληρωµατικά και µε τη στρατηγική της Λισσαβόνας, αναφορικά µε την 
εδαφική συνοχή και συνεργασία, µείζονος σηµασίας προτεραιότητα αποτελεί η ανάπτυξη 
διασυνοριακών, διακρατικών και διαπεριφερειακών συνεργασιών. Μέχρι σήµερα ανάλογες 
πρωτοβουλίες αναλήφθηκαν µεµονωµένα µε έµφαση στη στήριξη της επιχειρηµατικότητας και των 
πολιτιστικών ανταλλαγών, µέσα από την δραστηριότητα φορέων της αυτοδιοίκησης, των 
επιµελητηρίων και των αναπτυξιακών εταιρειών. 

Η σηµαντικότερη επιτυχία των προσπαθειών αυτών αποτυπώθηκε στην εµπέδωση κλίµατος 
αµοιβαίας εµπιστοσύνης και κατανόησης µε τους γειτονικούς λαούς. Η Κοινοτική Πρωτοβουλία 
ΙNTERREG έδωσε διαχρονικά τη δυνατότητα υλοποίησης συµπληρωµατικών δράσεων, που όµως θα 
πρέπει να συνεχιστούν καθόσον τα βόρεια σύνορα της ∆υτικής Μακεδονίας αποτελούν πύλη για 
εξαγωγή της τοπικής παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών από επιχειρήσεις της Περιφέρειας αλλά 
και τόπο γειτονίας και διαχείρισης κοινών φυσικών πόρων. 

 

Ανάπτυξη αστικών κέντρων 

Τα αστικά κέντρα της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, που κατά βάση είναι οι πρωτεύουσες των 
οµώνυµων νοµών και η πόλη της Πτολεµαϊδας, παρουσιάζουν µια τάση συγκέντρωσης του 
πληθυσµού και των δραστηριοτήτων της περιοχής.  

∆εδοµένης της σηµασίας που δίνεται κατά τη νέα προγραµµατική περίοδο για τη συµβολή των 
αστικών κέντρων στην αναπτυξιακή διαδικασία, θα πρέπει οι πόλεις να αναβαθµιστούν σε όλους τους 
τοµείς και να αποτελέσουν πραγµατικά εργαστήρια γνώσης, πολιτισµού, επιχειρηµατικότητας, 
απασχόλησης, παροχής υπηρεσιών και ίσων ευκαιριών. 

Συνθέτοντας ένα συνοπτικό πλάνο της εικόνας των αστικών κέντρων της ∆υτικής Μακεδονίας 
προκύπτει ότι: 

• Κατά τις προηγούµενες περιόδους πραγµατοποιήθηκαν σηµαντικές παρεµβάσεις για τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των πόλεων, µε υποδοµές και δίκτυα που 
καλύπτουν τις βασικές τους ανάγκες. 

• ∆εν έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην αισθητική των πόλεων και στην προστασία και 
διαφύλαξη της αρχιτεκτονικής και της πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

• Οι πόλεις θα πρέπει να βελτιώσουν την ελκυστικότητά τους αναφορικά µε την παροχή 
αναβαθµισµένων υπηρεσιών δηµόσιας διοίκησης και να διευκολύνουν τους πολίτες που 
επιθυµούν  τη διαβίωσή τους σε αυτές εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής. 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 
 

 220

• Τέλος, οι πόλεις θα πρέπει να γίνουν πραγµατικοί πρωταγωνιστές στην ανάπτυξη της 
επιχειρηµατικότητας και της απασχόλησης καθώς και στυλοβάτες της αναπτυξιακής 
προσπάθειας για τη συνολική επικράτεια της Περιφέρειας. 

• Ως προς τις υποδοµές υγείας και πρόνοιας, υλοποιήθηκαν επενδυτικά προγράµµατα τα 
οποία βελτίωσαν ικανοποιητικά την παροχή των αντιστοίχων υπηρεσιών, όµως χρήζουν 
συνεχούς βελτίωσης και συστηµατοποίησης προκειµένου να υπάρξει αναβάθµιση της 
ποιότητας ζωής των κατοίκων. Παρόλα αυτά είναι εµφανής η έλλειψη οργανωµένου 
Περιφερειακού Νοσοκοµείου για τις ανάγκες της ∆υτικής Μακεδονίας και ενδεχοµένως των 
γειτονικών περιοχών της Αλβανίας και της Π.Γ.∆.Μ.  

• Ως προς τις υποδοµές εκπαίδευσης, ενώ υλοποιήθηκαν σηµαντικές παρεµβάσεις στην 
πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να ολοκληρωθεί 
µε την πλήρη ανάπτυξη της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (Πανεπιστήµιο και Τεχνολογικό 
Εκπαιδευτικό Ίδρυµα ∆υτικής Μακεδονίας).   

Ειδικότερα στον τοµέα της εκπαίδευσης στόχος είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία βελτίωσης των 
υποδοµών ποσοτικά και ποιοτικά, ώστε να καταστεί το εκπαιδευτικό σύστηµα σε περιφερειακό 
επίπεδο πρότυπο σε ότι αφορά στην ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και να ανταποκρίνεται 
στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις της κοινωνίας και της οικονοµίας, µε εξειδικευµένα µέτρα 
(ανάπτυξη επαρκούς κτιριακής υποδοµής, βελτίωση της υποδοµής σε τεχνολογίες και τεχνολογικά 
συστήµατα, δικτύωση εκπαιδευτικών µονάδων, ανάπτυξη βιβλιοθηκών και εργαστηρίων). Πιο 
συγκεκριµένα το πλέγµα των παρεµβάσεων για την εκπαίδευση περιλαµβάνει: 

Α) Κτιριακές υποδοµές  

 Προσχολική αγωγή (νηπιαγωγεία), πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση µε 
προτεραιότητα κάλυψης του συνόλου των αναγκών. 

 Κτιριακές παρεµβάσεις αναβάθµισης χώρων σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, στην 
αρχική επαγγελµατική κατάρτιση και στη δια βίου εκπαίδευση, προκειµένου να 
αντιµετωπιστούν ανάγκες λειτουργίας εργαστηρίων, δοµών έρευνας και καινοτοµίας 
καθώς και συστηµάτων δικτύωσης και επικοινωνίας. 

Β) Υποδοµές σε εξοπλισµό 

 Προµήθεια νέου ή αναβάθµιση υπάρχοντος εργαστηριακού και τεχνολογικού εξοπλισµού, 
ιδίως σε ΤΠΕ, σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης, στην αρχική επαγγελµατική κατάρτιση 
και στη δια βίου µάθηση, µε προτεραιότητα κάλυψης στο σύνολο της λειτουργίας:  

• Των ολοήµερων σχολείων 

• Των επαγγελµατικών λυκείων (ΕΠΑΛ) και επαγγελµατικών σχολών (ΕΠΑΣ) 

• Της έρευνας και της καινοτοµίας 

Η έµφαση στη πρωτοβάθµια φροντίδα εκφράζει µία στρατηγική που δίνει την απαιτούµενη βαρύτητα  
στον εξωνοσοκοµειακό τοµέα του συστήµατος υγείας. Οι πρωτοβάθµιες µονάδες λειτουργούν ως το 
επίκεντρο του όλου συστήµατος υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Αυτό το σύστηµα για να 
λειτουργήσει αποτελεσµατικά προαπαιτεί όχι µόνο αναβαθµισµένες και καλά οργανωµένες 
πρωτοβάθµιες υπηρεσίες, αλλά και αµφίδροµη επικοινωνία µε τις νοσοκοµειακές µονάδες.  

Οι παρεµβάσεις για την Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας εστιάζονται τόσο στην δηµιουργία νέων 
υποδοµών όσο και στον εκσυγχρονισµό και την λειτουργική αναβάθµιση της κτιριακής υποδοµής των 
µονάδων παροχής Α’ θµιας φροντίδας υγείας. Επιπλέον θα καλυφθούν αποµακρυσµένες και 
νησιωτικές περιοχές µε κινητές µονάδες ενώ θα συνεχιστεί η ανάπτυξη δοµών ψυχικής υγείας σε 
πρωτοβάθµιο επίπεδο. 
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Όσον αφορά στην Προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας επιδιώκεται η δικτύωση των υφιστάµενων 
υπηρεσιών µέσω της ενίσχυσης και αναβάθµισης των υποδοµών  τους, η ανάπτυξη συστήµατος 
παρακολούθησης προσδιοριστικών παραγόντων της υγείας, η ανάπτυξη υπηρεσιών για τον έλεγχο 
των πυλών εισόδου της χώρας και η προώθηση προγραµµάτων υγιεινής και ασφάλειας των 
εργαζοµένων. Επίσης θα προωθηθούν συντονισµένες δράσεις προγραµµάτων πρόληψης και 
προαγωγής της δηµόσιας υγείας τόσο στον γενικό πληθυσµό όσο και σε ειδικές κατηγορίες 
πληθυσµού.  

Οι παρεµβάσεις σε Β΄θµιες και Γ΄θµιες µονάδες περίθαλψης αφορούν σε δηµιουργία, ενίσχυση και 
αναβάθµιση υποδοµών που έχουν απαξιωθεί, στον λειτουργικό εκσυγχρονισµό υφιστάµενων 
µονάδων (Τυποποίηση διαδικασιών, ∆ιασφάλιση Ποιότητας, Εσωτερικό Έλεγχο κ.ά). Επιδιώκεται 
µέσω της ενίσχυσης των νοσοκοµειακών υποδοµών η άρση των περιφερειακών ανισοτήτων και η 
ανάπτυξη εξειδικευµένων υπηρεσιών. Επιπλέον θα συνεχιστεί η αναγκαία δηµιουργία ή ενίσχυση 
Ψυχιατρικών τµηµάτων σε νοσηλευτικές µονάδες.  

Οι παρεµβάσεις στις κοινωνικές υποδοµές αφορούν σε δηµιουργία, ενίσχυση και αναβάθµιση 
υποδοµών για δοµές ανοικτής φροντίδας, αυτόνοµης και ηµιαυτόνοµης διαβίωσης, κοινοτικών ή 
διαδηµοτικών δικτύων υποστήριξης, επέκταση και δηµιουργία δοµών βραχείας νοσηλείας, µονάδες 
κοινωνικής αποκατάστασης και διαµόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για την εφαρµογή 
καινοτόµων υποστηρικτικών υπηρεσιών.  

Τέλος, ιδιαίτερη  αναφορά πρέπει να γίνει στην ανάγκη ενίσχυσης και δηµιουργίας κοινωνικών 
υποδοµών και υπηρεσιών κοινωνικής µέριµνας συµβάλλοντας στην υποστήριξη της οικογένειας 
καθώς και των γυναικών, ιδιαίτερα δε εκείνων που είναι θύµατα ενδοοικογενειακής βίας, διεθνικής 
εµπορίας αλλά και γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες (µετανάστριες, πρόσφυγες, γυναίκες µε 
πολιτισµικές ιδιαιτερότητες κλπ.). Οι αναγκαίες παρεµβάσεις αφορούν σε λειτουργία συµβουλευτικών 
κέντρων, ξενώνων και στεγών προστασίας και άλλων συστηµάτων αρωγής, όπου θα παρέχεται 
νοµική βοήθεια, νοµική συµβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη καθώς και φιλοξενία των γυναικών.  

Οι ως άνω παρεµβάσεις του άξονα συνεργούν ισχυρά µε παρεµβάσεις στα Τοµεακά Προγράµµατα και 
των δύο ∆ιαρθρωτικών Ταµείων. 

Η έµφαση στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας αποτελεί βασική κατεύθυνση για τον τοµέα υγείας 
στο ΕΣΠΑ, µε προτεραιότητα στις υποβαθµισµένες περιοχές και στοχεύει στην αποσυµφόρηση των 
νοσοκοµείων. Στον τοµέα της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ) εκφράζεται µία στρατηγική που 
δίνει µεγαλύτερη έµφαση στον τοµέα του συστήµατος υγείας που αφορά στην πρόληψη, την 
προαγωγή της υγείας, τις βασικές φροντίδες υγείας προς το σύνολο του πληθυσµού.  

Ο γενικός στόχος για την πρωτοβάθµια φροντίδα είναι η διατήρηση ενός υψηλού επίπεδου υγείας που 
θα στηρίζεται στην αναδιάρθρωση των υπηρεσιών αυτών σε τοπικό επίπεδο. Η επιτυχία του 
κοινωνικού και τοπικού προσανατολισµού θα βοηθήσει περιοριστεί στο ελάχιστο η προσφυγή σε 
δευτεροβάθµια νοσοκοµειακή περίθαλψη.  

Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί επίσης στη λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων από τις αρµόδιες αρχές 
(Γενικός Γραµµατέας ΥΥΚΑ  και Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού για τα θέµατα υγείας στο ΕΣΠΑ) για τη 
διασφάλιση της πλήρους λειτουργικότητας των συγχρηµατοδοτούµενων υποδοµών υγείας 
µέχρι το τέλος της προγραµµατικής περιόδου, συµεριλαµβανοµένου και ποσοτικά-ποιοτικά 
επαρκούς στελέχωσής τους. Στο πλαίσιο αυτό οι αρµόδιες υπηρεσίες ανάπτυξης προσωπικού  του 
ΥΥΚΑ  ενηµερώνονται µετά την σύναψη σύµβασης εργολαβίας  υποδοµών ή προµήθειας εξοπλισµών 
ώστε να ελέγχουν  την επάρκεια του υφιστάµενου προσωπικού και να πραγµατοποιούν την έναρξη και 
προγραµµατισµό των απαιτούµενων ενεργειών µέχρι την πλήρη λειτουργία των νέων υπηρεσιών. 

Οι παρεµβάσεις αυτές θα συµβάλλουν: 
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Α. Στην προώθηση του Γενικού Στόχου 10 του ΕΣΠΑ και ειδικότερα των ειδικών του στόχων: 

• Ανάπτυξη του δικτύου της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και της ∆ηµόσιας Υγείας. 

• Προώθηση της Πληροφορικής Τεχνολογίας και των e-υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής 
αλληλεγγύης  - Ολοκλήρωση της πολιτικής εισαγωγής ψηφιακής τεχνολογίας.  

• Μεταρρύθµιση στην ψυχική υγεία και ανάπτυξη πολιτικών επανένταξης. 

• Στην προώθηση του Γενικού Στόχου 9 του ΕΣΠΑ και στον ειδικό του στόχο που αφορά στην 
Aποϊδρυµατισµό και την ανάπτυξη πολιτικών επανένταξης των Ατόµων µε Αναπηρία. 

Β. Στην προώθηση των ακόλουθων Γενικών Στόχων της Εθνικής Στρατηγικής Υγείας68: 

• 1.α.: Ανάπτυξη της ∆ηµόσιας Υγείας 

• 1.β.: Ανάπτυξη της Πρωτοβάθµιας περίθαλψης και προληπτικής ιατρικής 

• 2.β: Αναβάθµιση των υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη ∆ευτεροβάθµια και 
Τριτοβάθµια φροντίδα υγείας  

• 4.α: Εδραίωση της Μεταρρύθµισης της Ψυχικής Υγείας 

• 4.β: Αποϊδρυµατισµός ΑµεΑ και Πολιτικές προώθησης στην αυτόνοµη διαβίωση 

• 4.δ.: Κοινωνική Αλληλεγγύη - Προώθηση ισότητας και προστασία ευπαθών οµάδων 

Επισηµαίνεται ότι στο πλαίσιο αυτό έχει υπογραφεί Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ των ΥΠΟΙΟ, 
ΥΠΥΚΑ, ΥΠΑΚΠ για το γενικό πλαίσιο προγραµµατισµού και τις προτεραιότητες υγείας για την 
περίοδο 2007-2013 στο ΕΣΠΑ69. 

Στον τοµέα του πολιτισµού, έµφαση αποδίδεται στην αναβάθµιση της κτιριακής και τεχνολογικής 
υποδοµής των ήδη υφιστάµενων µουσείων, αλλά και στη δηµιουργία νέων, στις περιπτώσεις που 
αυτό είναι αναγκαίο. Παράλληλα επιδιώκεται η αναβάθµιση των προσφερόµενων υπηρεσιών των 
µουσείων για την ανάδειξη της εκπαιδευτικής τους διάστασης, την ένταξή τους στην καθηµερινή 
πολιτιστική ζωή, τη βελτίωση της επικοινωνιακής τους πολιτικής και την προώθηση δικτύου 
παραγωγής και διακίνησης πιστοποιηµένων αντιγράφων και πωλητέων ειδών υψηλής ποιότητας. 

Ειδικότερα η τυπολογία των δράσεων αναφορικά µε υφιστάµενα µουσεία περιλαµβάνει έργα – 
ενέργειες µε ενδεικτικό αντικείµενο την ανακαίνιση ή/και επέκταση κτιριακών υποδοµών, 
συµπεριλαµβανοµένης και της διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, την εγκατάσταση ή/και 
αναβάθµιση βασικού εξοπλισµού λειτουργίας καθώς και ειδικού εκθεσιακού, επιστηµονικού, 
εργαστηριακού και λοιπού εξοπλισµού και γενικότερα της υλικοτεχνικής τους υποδοµής. Επίσης έργα 
– ενέργειες που καθιστούν τα µουσεία ελκυστικότερα και πιο προσιτά για το ευρύ κοινό, όπως είναι 
ενδεικτικά η επανέκθεση των µόνιµων συλλογών τους, η διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων και 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων, η παραγωγή και διάθεση πολιτιστικών προϊόντων και πληροφοριακού 
υλικού καθώς και η υλοποίηση παράλληλων εκδηλώσεων. Παράλληλα αναφορικά µε πιθανά νέα 
µουσεία οι ενέργειες αφορούν την κατασκευή και τον εξοπλισµό του κτιρίου καθώς και τη δηµιουργία 
έκθεσης. 

Τέλος πρόκειται να προωθηθούν παρεµβάσεις προστασίας, προβολής και ανάδειξης µνηµείων, 
συνόλων και αρχαιολογικών χώρων (συντήρηση, στερέωση, αναστήλωση) καθώς και ορθολογικής 

                                                 
68 Η Εθνική Στρατηγική για την Υγεία στην περίοδο 2007-2013 αποτυπώνεται στο κείµενο προγραµµατισµού  που 
διαµόρφωσε το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠΥΚΑ) τον Ιανουάριο του 2007:’’ ΕΘΝΙΚΟ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ. ∆’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 2007-2013’’, (διαθέσιµο στην ιστοσελίδα:  
http://www.ygeia-pronoia.gr/4pp.htm). 
69 Memorandum of Understanding of the Ministries of Economy and Finance, Employment and Social Protection, 
Health and Social Solidarity, regarding the Programming framework and priorities for Health at the Hellenic NSRF 
2007-2013. 
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αξιοποίησης (δηµιουργία δικτύων – διαδροµών, ανακαίνιση, εξοπλισµός) και αναβάθµισης των 
παρεχόµενων υπηρεσιών τους (εξυπηρέτηση κοινού, παραγωγή και διάθεση πολιτιστικών προϊόντων 
και πληροφοριακού υλικού, τεχνολογικός εξοπλισµός). 

 

Ανάπτυξη υπαίθρου 

Στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας υλοποιήθηκε σηµαντικό εύρος προγραµµάτων προς όφελος της 
αγροτικής ανάπτυξης – ανάπτυξης της υπαίθρου, έχοντας ως βασικό στοιχείο την αξιοποίηση των 
διαθέσιµων φυσικών πόρων και των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών, µε κύριο στόχο την 
αντιστροφή του κλίµατος ερήµωσης της υπαίθρου. 

Παράλληλα, συνέτειναν στην εγρήγορση του ανθρώπινου δυναµικού της περιφέρειας και την 
προετοιµασία του εν όψει των ανταγωνιστικών συνθηκών του νέου παγκοσµιοποιηµένου οικονοµικού 
περιβάλλοντος, καθώς υλοποιήθηκε σηµαντικός αριθµός επενδύσεων τονώνοντας την απασχόληση 
στις ορεινές και µειονεκτικές περιοχές. Οι συγκεκριµένες πολιτικές πρέπει να συνεχιστούν ενισχύοντας 
την προστιθέµενη αξία τους µε όρους διαφοροποίησης και συµπληρωµατικότητας στα πλαίσια της 
αειφόρου ανάπτυξης και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου. 

 

Οι γενικοί στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 8 είναι οι εξής:  

• Ενίσχυση του ρόλου των αστικών κέντρων στην προώθηση της ανάπτυξης της κοινωνικής 
συνοχής και του επιπέδου ζωής και διαµόρφωση ενός λειτουργικού πλέγµατος επικοινωνίας 
µε τις αγροτικές και ορεινές περιοχές της Περιφέρειας. 

• Βελτίωση της ελκυστικότητας του ανθρωπογενούς και της ποιότητας του φυσικού 
περιβάλλοντος 

• Ενίσχυση της χωρικής οργάνωσης και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας, ιδίως προς τις 
γειτονικές χώρες των Βαλκανίων, µέσω βελτίωσης της προσπελασιµότητας και της 
ανάπτυξης πολυθεµατικών συνεργασιών.   

 

β) Ειδικοί στόχοι 

• Αποκατάσταση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (εδάφους, αέρα και επιφανειακών 
– υπογείων υδάτων) και θωράκιση από φυσικές καταστροφές. 

• Ενίσχυση της ευρύτερης χωρικής οργάνωσης µε την ολοκλήρωση του πολεοδοµικού 
σχεδιασµού όλων των ΟΤΑ της ∆υτικής Μακεδονίας και τον σχεδιασµό και υλοποίηση 
πολιτικών συνεργασιών και δικτυώσεων στους βασικούς τοµείς διαχείρισης πόρων (φυσικών, 
ανθρώπινων) και κοινωνικών δραστηριοτήτων και εξυπηρετήσεων. 

• Αναβάθµιση των βασικών τεχνικών υποδοµών (π.χ. δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, 
βιολογικοί καθαρισµοί) στο σύνολο της Περιφέρειας. 

• Ενίσχυση των δοµών και υπηρεσιών των αστικών κέντρων και των περιοχών της υπαίθρου, 
αναφορικά µε τους βασικούς κοινωνικούς τοµείς. 

• Αποκατάσταση και διαφύλαξη µε ταυτόχρονη ανάδειξη και προβολή της αρχιτεκτονικής και 
πολιτιστικής κληρονοµιάς και αναβάθµιση των τουριστικών υπηρεσιών. 

• Ενίσχυση των πολιτιστικών υποδοµών και ανάπτυξη συµπληρωµατικών υπηρεσιών και 
θεσµών υψηλής ποιότητας, αυξάνοντας την ελκυστικότητα της Περιφέρειας. 
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γ) Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες 

Α/Α ∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΗΓΗ / ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ 

ΒΑΣΗΣ 
ΤΙΜΗ 

ΣΤΟΧΟΣ 
2013 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

1 Αριθµός Νέων ΕΕΛ  Αριθµός ΕΥ∆ ∆Μ 2000-2006 4 2 

Τιµή βάσης ορίζεται ο αριθµός των 
ΕΕΛ σε επίπεδο Περιφέρειας/ 
Προγράµµατος και τιµή στόχος ο 
αριθµός των ΕΕΛ που προβλέπεται να 
κατασκευαστούν  

2 Αριθµός ΕΕΛ που 
αναβαθµίζονται Αριθµός ΕΥ∆ ∆Μ 2000-2006 8 1 

Τιµή βάσης ορίζεται ο αριθµός των 
ΕΕΛ σε επίπεδο Περιφέρειας/ 
Προγράµµατος και τιµή στόχος ο 
αριθµός των ΕΕΛ που αναβαθµίζονται 
σε τριτοβάθµια επεξεργασία  

3 ∆ίκτυο ύδρευσης χλµ ΕΥ∆ ∆Μ 2000-2006 260 48 

Ο δείκτης αφορά το µήκος του νέου 
δικτύου ύδρευσης που θα 
κατασκευασθεί ή θα αντικατασταθεί. Η 
τιµή βάσης αντιστοιχεί στο υφιστάµενο 
δίκτυο ύδρευσης µε την ολοκλήρωση 
των έργων της Γ’ προγραµµατικής 
περιόδου. Η τιµή στόχος για το 2013 
θα είναι η τιµή βάσης συν το νέο δίκτυο 
που εκτιµάται ότι θα έχει δηµιουργηθεί 
µε την ολοκλήρωση των έργων της ∆’ 
προγραµµατικής περιόδου. 

4 ∆ίκτυο 
αποχέτευσης χλµ ΕΥ∆ ∆Μ 2000-2006 85 20 

Ο δείκτης αφορά το µήκος του νέου 
δικτύου αποχέτευσης που θα 
κατασκευασθεί ή θα αντικατασταθεί. Η 
τιµή βάσης αντιστοιχεί στο υφιστάµενο 
δίκτυο αποχέτευσης µε την 
ολοκλήρωση των έργων της Γ’ 
προγραµµατικής περιόδου. Η τιµή 
στόχος για το 2013 θα είναι η τιµή 
βάσης συν το νέο δίκτυο που εκτιµάται 
ότι θα έχει δηµιουργηθεί µε την 
ολοκλήρωση των έργων της ∆’ 
προγραµµατικής περιόδου. 

5 

Αριθµός περιοχών 
NATURA 2000 µε 
φορείς και σχέδια 
διαχείρισης  

Αριθµός ΕΥ∆ ∆Μ 2000-2006 2 1 

Ο δείκτης µετρά µόνο τις περιοχές για 
τις οποίες εκπονούνται σχέδια 
διαχείρισης και συστήνονται οι φορείς 
διαχείρισης είναι σε λειτουργία   

6 

Αίθουσες 
διδασκαλίας που 
κατασκευάζονται - 
βελτιώνονται 

Αριθµός ΕΥ∆ ∆Μ 2000-2006 120 150 

Αφορά τον αριθµό των 
δηµιουργούµενων/ αναβαθµιζόµενων 
αιθουσών διδασκαλίας σε όλες τις 
βαθµίδες εκπαίδευσης 

7 

Υποδοµές 
Μονάδων 
πρωτοβάθµιας 
φροντίδας  

Αριθµός ΕΥ∆ ∆Μ 2000-2006  8 5 

Ο δείκτης αναφέρεται σε υποδοµές 
υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης 
(πχ. Ιατρικά κέντρα, αγροτικά ιατρεία, 
προστατευόµενα διαµερίσµατα κέντρα 
ανοικτής προστασίας κ.λ.π.)  

8 

Αριθµός 
νοσοκοµειακών 
κλινών που 
δηµιουργούνται / 
αναβαθµίζονται  

Αριθµός ΕΥ∆ ∆Μ 2000-2006 148 100 

Τόσο η τιµή βάσης όσο και η τιµή στόχου 
αναφέρονται στο σύνολο των κλινών 
(γενικών και ειδικών) που δηµιουργούνται / 
αναβαθµίζονται στο πλαίσιο του Ε.Π.  

9 
Αριθµός σχεδίων 
ολοκληρωµένης 
αστικής ανάπτυξης  

Αριθµός ΕΥ∆ ∆Μ 2000-2006 5 5 
Ο δείκτης αναφέρεται στο 
σύνολο των σχεδίων για την 
αστική ανάπτυξη  
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Α/Α ∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΗΓΗ / ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ 

ΒΑΣΗΣ 
ΤΙΜΗ 

ΣΤΟΧΟΣ 
2013 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

1 
Πληθυσµός που 
εξυπηρετείται από 
Νέους ΕΕΛ  

Αριθµός  ΕΥ∆ ∆Μ 2000-2006 20.000 10.000 

Υπολογίζεται ο πληθυσµός που θα 
εξυπηρετείται από Νέους ΕΕΛ που θα 
κατασκευαστούν στο πλαίσιο της ∆' 
προγραµµατικής περιόδου 

2 

Εξυπηρετούµενος 
πληθυσµός από 
αναβαθµισµένα 
δίκτυα ύδρευσης και 
αποχέτευσης 

Αριθµός ΕΥ∆ ∆Μ 2000-2006 80.000 20.000 

Υπολογίζεται ο πληθυσµός που θα 
εξυπηρετείται από τα δίκτυα ύδρευσης και 
αποχέτευσης που θα αναβαθµιστούν στο 
πλαίσιο της ∆' προγραµµατικής περιόδου 

3 

Εξυπηρετούµενος 
πληθυσµός από 
µονάδες 
πρωτοβάθµιας 
φροντίδας  

Αριθµός  ΕΥ∆ ∆Μ 2000-2006 40.000 27.000 
Υπολογίζεται ο πληθυσµός που θα 
εξυπηρετείται από µονάδες πρωτοβάθµιας 
φροντίδας 

4 

% νοσοκοµειακών 
κλινών που 
αναβαθµίζονται / 
δηµιουργούνται  

% ΕΥ∆ ∆Μ 2000-2006 16 10 

Υπολογίζεται το ποσοστό των 
νοσοκοµειακών κλινών που 
αναβαθµίζονται / δηµιουργούνται στο 
σύνολο των υφιστάµενων νοσοκοµειακών 
κλινών 

5 

Εξυπηρετούµενος 
πληθυσµός από 
παρεµβάσεις 
ολοκληρωµένης 
αστικής ανάπτυξης  

Αριθµός  ΕΥ∆ ∆Μ 2000-2006 125.000 8.000 
Υπολογίζεται ο πληθυσµός που θα 
εξυπηρετείται από τις ολοκληρωµένες 
παρεµβάσεις αστικής ανάπτυξης 

 

δ) Αναµενόµενες επιπτώσεις 

Οι επιπτώσεις από τις παρεµβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας 8 αναµένεται να είναι: 

• Αύξηση του πληθυσµού εξυπηρετούµενου από ΧΥΤΑ  

• Αύξηση του πληθυσµού εξυπηρετούµενου από ΕΕΛ  

• Αύξηση του πληθυσµού εξυπηρετούµενου από δίκτυο αποχέτευσης  

• Αύξηση του πληθυσµού εξυπηρετούµενου από δίκτυο ύδρευσης  

• Αύξηση του ποσοστού ανακτηµένης ή/και αναπλασµένης γης ως προς το σύνολο της 
χρήζουσας αποκατάσταση έκτασης (%) 

• Αύξηση του συνόλου νοσοκοµειακών κλινών  

• Αύξηση των βασικών και υποστηρικτικών υποδοµών εκπαίδευσης  

• Αύξηση του πληθυσµού καλυπτόµενου σε Α΄βάθµια φροντίδα από Κέντρα Υγείας  

• Αύξηση της δυναµικότητας υποδοχής επισκεπτών από υποδοµές πολιτισµού 

• Αύξηση του ετήσιου αριθµού επισκεπτών σε προστατευόµενους αρχαιολογικούς χώρους και 
µνηµεία καθώς και σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος 

• Αύξηση του αριθµού ολοκληρωµένων σχεδίων οργάνωσης του χώρου, διαχείρισης πόρων 
καθώς και ανάπτυξης διαπεριφερειακών και διακρατικών συνεργασιών  

 

ε) Στόχευση 

∆υνητικοί ∆ικαιούχοι του Άξονα Προτεραιότητας είναι οι φορείς που θα κριθούν κατάλληλοι για την 
επάρκειά τους στην υλοποίηση έργων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 4ης Προγραµµατικής Περιόδου 
(Ενότητα 4 – ∆ιατάξεις Εφαρµογής). 
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Τελικοί ωφελούµενοι των παρεµβάσεων του άξονα είναι το σύνολο των κατοίκων της Περιφέρειας 
∆υτικής Μακεδονίας, δεδοµένου ότι λαµβάνουν χώρα σε όλη τη γεωγραφική έκτασή της.    

 

στ) Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων 

 

Περιβάλλον 

• Υποδοµές ύδρευσης (Βελτίωση, αντικατάσταση, επέκταση και κατασκευή νέων δικτύων 
ύδρευσης, βελτίωση και κατασκευή δεξαµενών αποθήκευσης και διάθεσης πόσιµου ύδατος 
κλπ.) 

• Σχέδια διαχείρισης υδατικών πόρων και λεκανών απορροών των υδάτων καθώς και ορεινών 
δασικών συµπλεγµάτων. 

• Αποχετεύσεις και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων (Βελτίωση, επέκταση και κατασκευή 
νέων δικτύων αποχέτευσης λυµάτων και οµβρίων, βελτίωση και επέκταση υφιστάµενων ΕΕΛ, 
κατασκευή νέων ΕΕΛ, εναλλακτικά συστήµατα διαχείρισης και επανάχρησης υγρών 
αποβλήτων κλπ.).  

• Ολοκληρωµένη διαχείριση των απορριµµάτων (στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων) της 
Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας µε την παράλληλη υιοθέτηση καινοτόµων τεχνολογιών 
επεξεργασίας, αξιοποίησης και επανάχρησής τους των (Ανακύκλωση – Περιφερειακό Κέντρο 
ανακύκλωσης, αποκαταστάσεις και αναπλάσεις ΧΑ∆Α κλπ.). 

• Προστασία εδαφών (διατήρηση τοπίων, µετατροπή αρόσιµων εκτάσεων σε εκτατικούς 
βοσκότοπους, αποκαταστάσεις χώρων απόθεσης και εδαφών πληγέντων από φυσικές 
καταστροφές και ανθρωπογενείς παρεµβάσεις κλπ.). 

• Προώθηση δράσεων βελτίωσης των ποιοτικών περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών (δίκτυα 
τηλεθέρµανσης, βιοκλιµατικός σχεδιασµός κλπ).  

• ∆ιαχείριση προστατευόµενων από εθνικές και διεθνείς συνθήκες προστατευόµενων περιοχών. 

• Μετριασµός των κλιµατικών αλλαγών (ολοκληρωµένη διαχείριση για τη µείωση της 
νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης, δασώσεις – αποκαταστάσεις δασοκοµικού δυναµικού 
κλπ.). 

• Ανάπτυξη και διαχείριση ολοκληρωµένου συστήµατος περιβαλλοντικής και ενεργειακής 
διαχείρισης µε την αξιοποίηση των εφαρµογών των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών 
(συστήµατα τηλεελέγχου & τηλεχειρισµού, ανάπτυξη αυτοµατοποιηµένου δικτύου µέτρησης 
της ποιότητας εδαφών και υδάτων, οργάνωση και βελτιστοποίηση περιφερειακού δικτύου 
µέτρησης αέριας ρύπανσης). 

 

Χωρική οργάνωση και ανάπτυξη συνεργασιών 

• Πολεοδοµική οργάνωση και ανασυγκρότηση.  

• Πολιτική προστασία και διαχείριση κινδύνων.  

• Βελτίωση διασυνοριακών υποδοµών ποιοτικού ελέγχου διακίνησης αγαθών και 
εµπορευµάτων. 

• Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Προγραµµάτων διασυνοριακών διπόλων ανάπτυξης ειδικά στους 
τοµείς τουρισµού, υγείας και εκπαίδευσης (Καστοριά – Κορυτσά, Φλώρινα – Μοναστήρι). 
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• Προώθηση διασυνοριακών ενεργειών περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης των 
διασυνοριακών φυσικών πόρων καθώς και των τουριστικών διαθεσίµων. 

• Οργάνωση και εφαρµογή διαπεριφερειακών πολιτικών για την ανάδειξη και αξιοποίηση της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς (υφιστάµενοι – νέοι θεσµοί) και του τουριστικού προϊόντος. 

 

Ανάπτυξη αστικών κέντρων 

• Εφαρµογή Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων Αστικής Ανάπτυξης. 

• Ανάπτυξη υποδοµών στη δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια περίθαλψη µε την ενίσχυση και 
αναβάθµιση του ΕΚΑΒ, των Τµηµάτων Επειγόντων Περιστατικών, της νοσηλευτικής 
περίθαλψης (ψυχιατρικά τµήµατα, νέες πτέρυγες, ειδικές µονάδες κ.ά.) και των νοσηλευτικών 
µονάδων (τυποποίηση διαδικασιών, διασφάλιση ποιότητας, εσωτερικός έλεγχος κ.ά) καθώς 
και επέκταση του δικτύου δοµών στην κοινότητα (ξενώνες, προστατευόµενα διαµερίσµατα 
κ.ά.). 

• Ανάπτυξη και προστασία της δηµόσιας υγείας µε τη δηµιουργία Επιδηµιολογικού Κέντρου 
Αναφοράς και την ενίσχυση και αναβάθµιση των αντίστοιχων υφιστάµενων υποδοµών. 

• Ενίσχυση των υποδοµών πρωτοβάθµιας ψυχικής υγείας µε τη δηµιουργία Κέντρου Ψυχικής 
Υγείας, Κέντρου Ψυχικής Υγείας µε Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες, Ιατροπαδαγωγικού 
Κέντρου, Κέντρων Ηµέρας και Ψυχιατρικών Τµηµάτων στα Νοσοκοµεία καθώς και Κινητών 
Μονάδων Ψυχικής Υγείας. 

• Ανάπτυξη και εφαρµογή συστηµάτων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας στα Νοσοκοµεία 
και τους εποπτευόµενους από το ΥΚΚΑ Οργανισµούς κατά το ∆ιεθνές Πρότυπο OHSAS 
18001 / ΕΛΟΤ 1801. 

• Υλοποίηση προγραµµάτων πρόληψης και προαγωγής της δηµόσιας υγείας απευθυνόµενων 
σε ειδικές πληθυσµιακές οµάδες αλλά και συνολικά και δηµιουργία συστήµατος εποπτείας 
σχολικού περιβάλλοντος για την τήρηση των κανόνων δηµόσιων υγείας. 

• ∆ηµιουργία υποδοµών φροντίδας παιδιών για προγράµµατα αισθητηριακής αγωγής ειδικών 
σχολείων (ειδικοί βρεφονηπιακοί σταθµοί) και νέων υπηρεσιών (π.χ. επέκταση δικτύου 
υπηρεσιών µε φροντίδα βρεφών κατ’ οίκον), καθώς και ανάπτυξη εργαστηρίων εκπαίδευσης 
µε χρήση ειδικού λογισµικού (π.χ. ΚΕΑΤ). 

• Ανάπτυξη και λειτουργία υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας µε στόχο την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιφέρειας. 

• Ανάπτυξη και αναβάθµιση των κτιριακών υποδοµών και του εξοπλισµού του Πανεπιστηµίου 
και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος ∆υτικής Μακεδονίας. 

• Αναβάθµιση της κτιριακής υποδοµής στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια  εκπαίδευση και 
προµήθεια σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισµού για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών. 

• Ανάπτυξη κέντρων έρευνας – καινοτοµίας και τεχνολογίας των εκπαιδευτικών δοµών. 

• ∆ηµιουργία Κέντρων υποδοχής κακοποιηµένων γυναικών και θυµάτων σωµατεµπορίας για 
συµβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη. 

• Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών όχι µόνο για ιατρικής και νοµικής φύσεως θέµατα αλλά και για 
την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών των γυναικών και των παιδιών τους, καθώς και 
συνεργασία των εµπλεκόµενων υπηρεσιών.  
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• ∆ηµιουργία και λειτουργία ξενώνων για θύµατα βίας, εµπορίας και κακοποίησης µε  
γεωγραφική διασπορά σε περιοχές όπου έχουν διαπιστωθεί τα περισσότερα κρούσµατα σε 
συνεργασία µε την περιφερειακή - τοπική αυτοδιοίκηση και την κοινωνία των πολιτών.  

• Ολοκλήρωση των υποδοµών και περαιτέρω ενίσχυση των δοµών πολιτισµού µε την 
προστασία, προβολή και ανάδειξη µνηµείων, συνόλων και αρχαιολογικών χώρων, την 
ορθολογική αξιοποίηση και την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών τους. 

 

Ανάπτυξη υπαίθρου 

• Ανάπτυξη υποδοµών στην πρωτοβάθµια περίθαλψη µε τη δηµιουργία Κέντρων Υγείας 
Αστικού Τύπου, καθώς και την ενίσχυση και αναβάθµιση υφιστάµενων υποδοµών 
πρωτοβάθµιας περίθαλψης (Πολυδύναµα Κέντρα Υγείας, Κέντρα Υγείας και Κέντρα Ψυχικής 
Υγείας, Περιφερειακά Ιατρείας, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Κινητές Μονάδες, ∆ηµοτικά και 
Νοµαρχιακά Ιατρεία, Ιατρεία Ασφαλιστικών Ταµείων) 

• Ολοκλήρωση των υποδοµών και περαιτέρω ενίσχυση των δοµών και υπηρεσιών των 
περιοχών της υπαίθρου αναφορικά µε τους βασικούς κοινωνικούς τοµείς (εκπαίδευση, 
πρόνοια, πολιτισµός) σε συνέργια και συµπληρωµατικότητα µε τις αντίστοιχες παρεµβάσεις 
των αστικών κέντρων.  

• Ολοκληρωµένη ανάδειξη και διαχείριση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας ∆υτικής 
Μακεδονίας µε τη µορφή του δικτύου εναλλακτικών τουριστικών προορισµών, τη σύναψη 
τοπικών συµφώνων ανάπτυξης και την υλοποίηση προγραµµάτων προβολής για το σύνολο 
της Περιφέρειας ή εστιασµένων σε χωρικές και θεµατικές ενότητες. Ειδικότερα σχεδιασµός, 
κοστολόγηση, διαχείριση, προώθηση και διακίνηση στην αγορά του προϊόντος των θεµατικών 
µορφών τουρισµού µε έµφαση στο µορφωτικό – πολιτιστικό τουρισµό, στον ορεινό, 
περιηγητικό και αθλητικό τουρισµό (χιονοδροµικά κέντρα, βουνοκορφές, ποτάµια, δάση, 
ορεινοί παραδοσιακοί οικισµοί, µονοπάτια Ε.4 & Ε.6) καθώς και στον αγροτουρισµό 
(Εσωτερικές Ζώνες Υπαίθρου, Ζώνες ΟΠΑΠ και ΠΟΠ, παραδοσιακοί οικισµοί, αγροτικά έθιµα 
& δρώµενα). 

• Ενίσχυση του ελέγχου των πρακτικών τουριστικής κατανάλωσης και αναψυχής στη φύση (π.χ. 
υιοθέτηση «Χάρτη Καλής Συµπεριφοράς στη Φύση» από όλους τους εµπλεκόµενους στο 
τουριστικό κύκλωµα, σύνταξη και υιοθέτηση «Κανόνων Ενιαίας ∆ιαχείρισης», θέσπιση 
Βραβείου «Άριστης Πρακτικής» σε επιλεγµένες τουριστικές υπηρεσίες – δραστηριότητες 
κ.λπ.). 

• Ενίσχυση του εκσυγχρονισµού ή / και της συµπλήρωσης των υποδοµών χιονοδροµικών 
κέντρων προς την κατεύθυνση του γενικού χιονοδροµικού τουρισµού τον χειµώνα και του 
προπονητικού τουρισµού το καλοκαίρι. 

 
ζ) Συνολικές επιχορηγήσεις 

Για την χρηµατοδοτική ενίσχυση των παρεµβάσεων του Άξονα Προτεραιότητας 8 ενδέχεται να γίνει 
χρήση, κατά περίπτωση, των Συνολικών Επιχορηγήσεων (Global Grants). 

 

η) Χρήση της ρήτρας 10% για δράσεις ΕΚΤ 

Το παρόν περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραµµα δύναται να χρηµατοδοτήσει, κατά συµπληρωµατικό 
τρόπο και εντός ορίου 10 % της κοινοτικής χρηµατοδότησης του κάθε άξονα προτεραιότητάς του 
(εφεξής "ρήτρα ευελιξίας"), δράσεις που εµπίπτουν στο πεδίο συνδροµής του ΕΚΤ (εφεξής δράσεις ή 
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παρεµβάσεις "τύπου ΕΚΤ"), εφόσον απαιτούνται για την ικανοποιητική υλοποίηση µιας πράξης και 
συνδέονται άµεσα µε αυτήν. Στο πλαίσιο του παρόντος Άξονα Προτεραιότητας δύναται να γίνει χρήση 
της ρήτρας ευελιξίας για τη χρηµατοδότηση κατηγοριών παρεµβάσεων τύπου ΕΚΤ σχετικών µε την 
παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, όπως "Βοήθεια στο Σπίτι", "Κοινωνική Μέριµνα", "ΚΗΦΗ", 
οι οποίες εµπίπτουν στην πολιτική κοινωνικής συνοχής της Περιφέρειας, ενισχύουν το στόχο του 
Άξονα Προτεραιότητας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας και το 
γενικό στόχο 9 του ΕΣΠΑ, και θα συµβάλουν κατά τρόπο συµπληρωµατικό στην υλοποίηση των 
ενδεικτικών κύριων κατηγοριών παρεµβάσεων του εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας σχετικών µε τις 
υποδοµές Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας. 

Η χρηµατοδότηση των παραπάνω κατηγοριών παρεµβάσεων τύπου ΕΚΤ µε χρήση της ρήτρας 
ευελιξίας θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους του θεσµικού πλαισίου, το οποίο θα εκπονηθεί από το 
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και το οποίο θα διασφαλίζει την εξατοµικευµένη 
παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στους τελικούς ωφελούµενους. Η εν λόγω χρηµατοδότηση 
θα αφορά µεταβατική περίοδο µε καταληκτική ηµεροµηνία την 31/12/2010, η οποία θα επιτρέψει την 
πλήρη υλοποίηση σχετικής Συστηµικής Παρέµβασης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
"Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού" που στοχεύει στη δηµιουργία και εφαρµογή ενός βιώσιµου 
συστήµατος παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. 

 
Ο Άξονας Προτεραιότητας 8 θα συµβάλλει: 
• Στις θεµατικές προτεραιότητες «Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας», 

«Απασχόληση και κοινωνική συνοχή», «Θεσµικό περιβάλλον» και «Ελκυστικότητα της Ελλάδας 
και των Περιφερειών ως τόπου επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης» και στους γενικούς 
στόχους 3, 4, 9, 10, 11, 15, 16 και 17 του ΕΣΠΑ. 

• Στις προτεραιότητες «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στις αγορές προϊόντων (Επιχειρηµατικό περιβάλλον, 
Άνοιγµα των αγορών και ενίσχυση του ανταγωνισµού, ∆ράσεις για εξωστρέφεια)», «Περιβάλλον 
και βιώσιµη ανάπτυξη», «Περιφερειακή και κοινωνική συνοχή» και «Απασχόληση – Κατάρτιση – 
Εκπαίδευση» του ΕΠΜ (κεφ. 3, 6, 7 & 9) 

• Άµεσα στις ΚΣΚΓ 1.1.2 «Ενίσχυση των συνεργιών ανάµεσα στην προστασία του περιβάλλοντος 
και στην ανάπτυξη», 1.1.3 «Αντιµετώπιση του θέµατος της εντατικής χρησιµοποίησης 
παραδοσιακών πηγών ενέργειας στην Ευρώπη», 1.3.5 «Προστασία της υγείας των εργαζοµένων» 
και έµµεσα στις ΚΣΚΓ 1.2.1 «Αύξηση και βελτίωση των επενδύσεων στην Έρευνα και 
Τεχνολογική Ανάπτυξη (ΕΤΑ)», 1.2.2. «∆ιευκόλυνση της καινοτοµίας και προώθηση της 
επιχειρηµατικότητας», 1.2.3 «Προώθηση της κοινωνίας των πληροφοριών για όλους», 1.3.2 
«Βελτίωση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων και αύξηση της 
ευελιξίας της αγοράς εργασίας» και 1.3.3 «Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο 
µέσω της βελτίωσης της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων». 

• Στις ΟΚΓ 11, 12 και 16. 
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ΑΠ9: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΜΘ 

 

α) Συνοπτική περιγραφή και γενικοί στόχοι 

Ο 9ος Άξονας Προτεραιότητας συµβάλει στην αυτοτροφοδοτούµενη και ολοκληρωµένη ανάπτυξη της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, στοχεύοντας στην προστασία, αναβάθµιση και 
ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος, στην εξασφάλιση της υγείας και της ευεξίας του συνόλου 
του πληθυσµού της Περιφέρειας, στην αναβάθµιση των συνθηκών ποιότητας του εκπαιδευτικού 
δικτύου, στην ανάδειξη του πολιτισµού ως παράγοντα οικονοµικής ανάπτυξης της Περιφέρειας και 
στην επίτευξη χωρικής συνοχής προς την κατεύθυνση της χωρικής ενσωµάτωσης, της χωρικής 
διάχυσης της ανάπτυξης και της ιδιαίτερης συµβολής χωρικών συνόλων στην ανάπτυξη. 

Ενδεικτικές δράσεις του 9ου Άξονα Προτεραιότητας αφορούν, στον τοµέα του Περιβάλλοντος, στην 
Ορθολογική διαχείριση αποβλήτων, οικοσυστηµάτων και υδατικών πόρων, στην προώθηση µέτρων 
πρόληψης κινδύνων και στην προστασία και ανάπτυξη της φυσικής κληρονοµιάς. 

Στον τοµέα των Υγειονοµικών και Προνοιακών υποδοµών προγραµµατίζονται παρεµβάσεις 
υποδοµών σε όλες τις βαθµίδες περίθαλψης και της Ψυχικής Υγείας. Στην εκπαίδευση 
προγραµµατίζονται δράσεις αναβάθµισης και συµπλήρωσης της κτιριακής υποδοµής όλων των 
βαθµίδων εκπαίδευσης, µε έµφαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και στη βελτίωση της υποδοµής σε 
τεχνολογίες και τεχνολογικά συστήµατα. Η αποκατάσταση µνηµείων και αρχαιολογικών χώρων, η 
ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς, η αξιοποίηση και ένταξη των πολιτιστικών πόρων σε 
πολιτιστικές διαδροµές, αποτελούν ενδεικτικές προτεινόµενες παρεµβάσεις στον τοµέα της 
προστασίας και ανάδειξης του πολιτιστικού περιβάλλοντος. Τέλος, προς την κατεύθυνση της χωρικής 
συνοχής, προτείνονται κύρια παρεµβάσεις που αφορούν στη βιώσιµη αστική ανάπτυξη, µέσω 
«ολοκληρωµένων σχεδίων για την αστική αναγέννηση». Ανάλογες παρεµβάσεις στις ορεινές και 
µειονεκτικές περιοχές και σε νησιωτικές περιοχές της Περιφέρειας αναµένονται από το Πρόγραµµα 
Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Ως διακριτές υποπεριοχές 
επικέντρωσης του προγράµµατος, ενδεικτικά, αναφέρονται οι ορεινές / ηµιορεινές περιοχές των 
Νοµών Ξάνθης και Ροδόπης, η οροσειρά της Ροδόπης µε τη λεκάνη απορροής του Νέστου, 
συµπεριλαµβανοµένου δυτικότερα και του όρους Φαλακρού, ο άξονας της Εγνατίας Οδού και επί του 
οποίου χωροθετούνται ουσιαστικά και τα στρατηγικής σηµασίας για την ανάπτυξη της Περιφέρειας 
λιµάνια και οι παράκτιες περιοχές µεταξύ των εκβολών του Νέστου και του Έβρου ποταµού. 

Σε ότι αφορά την ορθολογική διαχείριση αποβλήτων και για την ολοκλήρωση του ΠΕΣ∆Α προβλέπεται 
η χρηµατοδότηση δράσεων για την αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµάτων 
(Χ.Α.∆.Α.) καθώς και για την κατασκευή Χώρων Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.), 
παράλληλα µε τους Σταθµούς Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ), σε κάθε νοµό της Περιφέρειας 
και στα δύο νησιά, Σαµοθράκη και Θάσο, αφού µε τον τρόπο αυτό θα αποφευχθούν προβλήµατα 
µεταφοράς απορριµµάτων, ιδιαίτερα κατά τους χειµερινούς µήνες. Τέλος, δύναται να 
χρηµατοδοτηθούν δράσεις ολοκλήρωσης του ΠΕΣ∆Α ΑΜΘ π.χ. Χώροι Υγειονοµικής Ταφής 
Υπολειµµάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.). Τέλος θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες είτε από το παρόν ΕΠ είτε από το 
τοµεακό ΕΠ «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» για την χρηµατοδότηση δράσεων ολοκλήρωσης 
του ΠΕΣ∆Α. 

 

β) Ειδικοί στόχοι 

Ο γενικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας 9 της ΠΑΜΘ εξειδικεύεται επιχειρησιακά και ανά τοµέα 
παρέµβασης, στους ακόλουθους ειδικούς στόχους: 
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(Στο Περιβάλλον) 

• Ανάπτυξη περιβαλλοντικών υποδοµών διαχείρισης αποβλήτων 

• Ορθολογική διαχείριση υδατικών πόρων 

• ∆ιαχείριση κινδύνων 

• Αειφορική διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος 

(Στην Υγεία) 

• Ανάπτυξη πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας 

• Ανάπτυξη και προστασία της δηµόσιας υγείας 

• Ολοκληρωµένη ανάπτυξη της Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

• Βελτίωση της ανταποδοτικότητας του υγειονοµικού συστήµατος 

 (Στην Παιδεία) 

• Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στον τοµέα της εκπαίδευσης 

 (Στον Πολιτισµό) 

• Ενίσχυση πολιτιστικών υποδοµών 

• Τόνωση της ζήτησης στον τοµέα του πολιτισµού 

(Στη χωρική διάσταση της ανάπτυξης) 

• Βιώσιµη αστική ανάπτυξη 

• Ενίσχυση ορεινών περιοχών 

• Ενίσχυση µειονεκτικών περιοχών 

• Ενίσχυση νησιωτικών περιοχών 

 

γ) Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες 

Α/Α ∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΗΓΗ / ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ 

ΒΑΣΗΣ 
ΤΙΜΗ 

ΣΤΟΧΟΣ 
2013 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

1 Αριθµός Νέων ΕΕΛ  Αριθµός 

Μ.Ο.∆. (ΜΟΝΑ∆Α 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΕΡΓΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ & 

ΥΓΡΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) 

19 6 
Ο δείκτης µετρά το πλήθος των νέων 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων 
που κατασκευάζονται στην Π-ΑΜΘ 

2 Αναβαθµισµένα 
δίκτυα ύδρευσης Αριθµός ΕΥ∆ ΑΜΘ 2000-2006 / 

∆ΕΥΑ 300 200 
Ο δείκτης µετρά το µήκος των αγωγών του 
δικτύου ύδρευσης που αναβαθµίζονται 

3 
Αριθµός ΧΥΤΑ / 
ΧΥΤΥ που 
δηµιουργούνται  

Αριθµός 
ΥΠΕΧΩ∆Ε, Ε.Υ.∆. 
ΕΠΠΕΡ, Οκτώβριος 

2006 
3 2 

Ο δείκτης µετρά των αριθµό των ΧΥΤΑ 
που κατασκευάζονται στην Π-ΑΜΘ 

4 Αριθµός 
υφιστάµενων ΧΑ∆Α Αριθµός 

ΥΠΕΧΩ∆Ε, Ε.Υ.∆. 
ΕΠΠΕΡ, Οκτώβριος 

2006 
35 0 

Ο δείκτης αυτός αποθέµατος αφορά τον 
αριθµό των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης 
απορριµµάτων που δεν έχουν καθαριστεί 
και εξυγιανθεί. 
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Α/Α ∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΗΓΗ / ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ 

ΒΑΣΗΣ 
ΤΙΜΗ 

ΣΤΟΧΟΣ 
2013 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

5 

Υποδοµές 
Μονάδων 
πρωτοβάθµιας 
φροντίδας υγείας 

Αριθµός  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 14 5 

Ο δείκτης αναφέρεται σε δηµιουργία, 
ενίσχυση και αναβάθµιση υφιστάµενων 
υποδοµών πρωτοβάθµιας περίθαλψης 
(Πολυδύναµα Κέντρα, Κέντρα Υγείας και 
Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Περιφερειακά 
Ιατρεία, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Κινητές 
Μονάδες, ∆ηµοτικά και Νοµαρχιακά 
Ιατρεία, Ιατρεία Ασφαλιστικών Ταµείων) 

6 

Αριθµός 
νοσοκοµειακών 
κλινών που 
δηµιουργούνται / 
αναβαθµίζονται  

Αριθµός ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1.868 434 
Αναφέρεται στο σύνολο των κλινών 
(γενικών και ειδικών) που δηµιουργούνται / 
αναβαθµίζονται 

7 
Αριθµός σχεδίων 
ολοκληρωµένης 
αστικής ανάπτυξης  

Αριθµός  ΕΥ∆ ΑΜΘ 2000-2006 6 6 
Ο δείκτης αναφέρεται στο σύνολο των 
σχεδίων για την αστική ανάπτυξη  

8 
Υποδοµές µονάδων 
κοινωνικής 
φροντίδας 

Αριθµός  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

& ΕΥ∆ ΑΜΘ 2000-
2006 

130 15 

Ο δείκτης αναφέρεται σε υποδοµές 
κοινωνικής αλληλεγγύης. (π.χ. 
βρεφονηπιακοί σταθµοί, Κέντρα 
∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών & 
ΑΜΕΑ, Ανάπτυξη δοµών ανοικτής 
φροντίδας κοινωνικών οµάδων, Επέκταση 
ή/και δηµιουργία δοµών βραχείας 
φιλοξενίας οικογενειών, που συνοδεύουν 
άτοµα που νοσηλεύονται, ∆ηµιουργία 
δοµών ηµιαυτόνοµής διαβίωσης και 
κοινοτικών ή διαδηµοτικών δικτύων 
υποστήριξης φιλοξενίας για άτοµα µε 
βαριές κινητικές αναπηρίες, γέροντες κλπ) 

9 

Αριθµός µνηµείων / 
αρχαιολογικών 
χώρων που 
αναδεικνύονται  

Αριθµός  ΕΥ∆ ΑΜΘ 2000-2006 17 8 
Ο δείκτης µετρά τον αριθµό παρεµβάσεων 
σε µνηµεία / αρχαιολογικούς χώρου της Π-
ΑΜΘ που αναδεικνύονται 

10 

Υποδοµές 
πολιτισµού που 
δηµιουργούνται ή 
αναβαθµίζονται 

Αριθµός  ΕΥ∆ ΑΜΘ 2000-2006 11 9 
Ο δείκτης µετρά τον αριθµό των 
παρεµβάσεων για τη δηµιουργία / 
αναβάθµιση υποδοµών πολιτισµού 

11 

Κατασκευή / 
αναβάθµιση 
κτιριακών 
εγκαταστάσεων ΑΕΙ 
- ΤΕΙ 

τ.µ. ΕΥ∆ ΑΜΘ 2000-2006 22.540 30.000 
Ο δείκτης µετράει το εµβαδό νέων 
κτιριακών εγκαταστάσεων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ 
που θα κατασκευαστούν / αναβαθµιστούν 

 

Α/Α ∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΗΓΗ / ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ 

ΒΑΣΗΣ 
ΤΙΜΗ 

ΣΤΟΧΟΣ 
2013 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

1 
Πληθυσµός που 
εξυπηρετείται από  
ΕΕΛ  

Ισοδύναµος 
πληθυσµός  

Μ.Ο.∆. (ΜΟΝΑ∆Α 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ-

ΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ 
ΣΤΕΡΕΩΝ & ΥΓΡΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) 

300.000 320.000 

Υπολογίζεται ο πληθυσµός που θα 
εξυπηρετείται από εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας λυµάτων, οι οποίες θα 
λειτουργούν στο τέλος  της ∆' 
Προγραµµατικής Περιόδου.  

2 

Εξυπηρετούµενος 
πληθυσµός από 
αναβαθµισµένα 
δίκτυα ύδρευσης 

Ισοδύναµος 
πληθυσµός  ΕΥ∆ ΑΜΘ 2000-2006  420.000 490.000 

Υπολογίζεται ο πληθυσµός που θα 
εξυπηρετείται από τα δίκτυα ύδρευσης 
που θα αναβαθµιστούν στο πλαίσιο της ∆' 
Προγραµµατικής Περιόδου 

3 

% νοσοκοµειακών 
κλινών που 
αναβαθµίζονται / 
δηµιουργούνται  

% ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 39% 23% 

Υπολογίζεται το ποσοστό των 
νοσοκοµειακών κλινών που 
αναβαθµίζονται / δηµιουργούνται στο 
σύνολο των υφιστάµενων νοσοκοµειακών 
κλινών 
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Α/Α ∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΗΓΗ / ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ 

ΒΑΣΗΣ 
ΤΙΜΗ 

ΣΤΟΧΟΣ 
2013 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

4 

Εξυπηρετούµενος 
πληθυσµός από 
παρεµβάσεις 
ολοκληρωµένης 
αστικής ανάπτυξης  

Αριθµός  ΕΥ∆ ΑΜΘ 2000-2006 50.000 60.000 
Υπολογίζεται ο πληθυσµός που θα 
εξυπηρετείται από τις ολοκληρωµένες 
παρεµβάσεις αστικής ανάπτυξης 

 

δ) Αναµενόµενες επιπτώσεις 

Οι αναµενόµενες επιπτώσεις στην ΠΑΜΘ από την υλοποίηση των παρεµβάσεων του άξονα 
προτεραιότητας 9 είναι: 

Γενικά: 

• Άµβλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής 

• Βελτίωση των συνθηκών ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας 

• Μείωση του κοινωνικού αποκλεισµού 

 

Ειδικότερα ανά τοµέα παρέµβασης: 

(Στο Περιβάλλον) 

• Περιορισµός διάθεσης ακατέργαστων αποβλήτων (στερεών / υγρών) 

• Περιορισµός καταστάσεων έκτακτης ανάγκης / καταστροφών από φυσικά φαινόµενα 

• Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοσυστηµάτων και των υδατικών πόρων 

• Ανάσχεση απώλειας και προστασία βιοποικιλότητας 

(Στην Υγεία) 

• Εξασφάλιση µακροχρόνιας υγείας και ευεξίας του πληθυσµού των πολιτών 

(Στην Παιδεία) 

• Προαγωγή του επιπέδου εκπαίδευσης του γενικού πληθυσµού 

(Στον Πολιτισµό) 

• Ισχυροποίηση πολιτιστικής ταυτότητας Περιφέρειας 

(Στην χωρική διάσταση της ανάπτυξης) 

• Ανάπτυξη εξειδίκευσης ή ιδιαίτερου ρόλου αστικών κέντρων και άλλων ειδικών χωρικών 
συνόλων 

 

ε) Στόχευση 

∆υνητικοί ∆ικαιούχοι του Άξονα Προτεραιότητας είναι οι φορείς που θα κριθούν κατάλληλοι για την 
επάρκειά τους στην υλοποίηση έργων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 4ης Προγραµµατικής Περιόδου 
(Ενότητα 4 – ∆ιατάξεις Εφαρµογής). 

Ωφελούµενοι είναι το σύνολο Πληθυσµού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. 
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στ) Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων 

∆ίνονται ανά ειδικό στόχο οι ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων του 9ου Άξονα Προτεραιότητας: 

(Στο Περιβάλλον) 

Υπό τον Ειδικό Στόχο (Πλήρης ανάπτυξη περιβαλλοντικών υποδοµών διαχείρισης αποβλήτων): 

• Ορθολογική διαχείριση αποβλήτων – δράσεις διαχείρισης αποβλήτων. Για την ολοκλήρωση 
του ΠΕΣ∆Α προβλέπονται δράσεις: 

 για την αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµάτων (Χ.Α.∆.Α.)  

 για την κατασκευή Χώρων Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.), παράλληλα 
µε τους Σταθµούς Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ), σε κάθε νοµό της 
Περιφέρειας και στα δύο νησιά, Σαµοθράκη και Θάσο, αφού µε τον τρόπο αυτό θα 
αποφευχθούν προβλήµατα µεταφοράς απορριµµάτων, ιδιαίτερα κατά τους 
χειµερινούς µήνες. 

Τέλος, δύναται να χρηµατοδοτηθούν δράσεις ολοκλήρωσης του ΠΕΣ∆Α ΑΜΘ π.χ. Χώροι 
Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.). 

• Αναβάθµιση και δηµιουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων. Συµπληρωµατικά µε τις 
δράσεις του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» θα καλυφθούν ανάγκες σε µικρούς 
οικισµούς (π.χ. οικισµούς ∆’ Προτεραιότητας) και κατά προτεραιότητα σε παραλιακούς 
τουριστικούς προορισµούς καθώς και σε οικισµούς πλησίον προστατευόµενων περιοχών. 

Υπό τον Ειδικό Στόχο (Ορθολογική διαχείριση υδατικών πόρων): 

• Κατασκευή µικρών / µεσαίων φραγµάτων, προστασία της ποιότητας επιφανειακών υδάτων, 
διαχείριση και διανοµή ύδατος (δίκτυα ύδρευσης). 

Υπό τον Ειδικό Στόχο (∆ιαχείριση κινδύνων): 

• Προώθηση µέτρων πρόληψης κινδύνων (αντιπληµµυρική προστασία, ρύπανση από 
βιοµηχανικά ή άλλα ατυχήµατα). 

Υπό τον Ειδικό Στόχο (Αειφορική διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος): 

• ∆ράσεις προστασίας και ανάδειξης της φυσικής κληρονοµιάς. 

• ∆ράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης σε τοπικό επίπεδο. 

∆ιευκρινίζεται ότι για παρεµβάσεις σε προστατευόµενες περιοχές (Natura 2000 ή εθνικώς 
προστατευόµενες περιοχές) οι οποίες δεν υπόκεινται σε διαχείριση από φορέα διαχείρισης ή άλλο 
οργανωτικό σχήµα διαχείρισης, ή περιοχές ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος θα πρέπει να 
προηγηθεί συνεννόηση και να ληφθεί η σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας Υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

 

(Στην Υγεία) 

Υπό τον Ειδικό Στόχο (Ανάπτυξη πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας): 

Η έµφαση στη πρωτοβάθµια φροντίδα εκφράζει µία στρατηγική που δίνει την απαιτούµενη βαρύτητα  
στον εξωνοσοκοµειακό τοµέα του συστήµατος υγείας. Οι πρωτοβάθµιες µονάδες λειτουργούν ως το 
επίκεντρο του όλου συστήµατος υγείας και κοιν. αλληλεγγύης. Αυτό το σύστηµα για να λειτουργήσει 
αποτελεσµατικά προαπαιτεί όχι µόνο αναβαθµισµένες και καλά οργανωµένες πρωτοβάθµιες 
υπηρεσίες, αλλά και αµφίδροµη επικοινωνία µε τις νοσοκοµειακές µονάδες. Οι παρεµβάσεις για την 
Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας εστιάζονται τόσο στην δηµιουργία νέων υποδοµών όσο και στον 
εκσυγχρονισµό και την λειτουργική αναβάθµιση της κτιριακής υποδοµής των µονάδων παροχής 
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Α’βάθµιας φροντίδας υγείας. Επιπλέον θα καλυφθούν αποµακρυσµένες και νησιωτικές περιοχές µε 
κινητές µονάδες ενώ θα συνεχιστεί η ανάπτυξη δοµών ψυχικής υγείας σε πρωτοβάθµιο επίπεδο. 
Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων αναφέρονται: 

• ∆ηµιουργία νέων δοµών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας 

• Εκσυγχρονισµός και λειτουργική αναβάθµιση της κτιριακής υποδοµής των Κέντρων Υγείας 
(Πολυδύναµα Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία, ∆ηµοτικά και Νοµαρχιακά Ιατρεία, 
Ιατρεία Ασφαλιστικών Ταµείων) 

• Κινητές µονάδας και κινητές µονάδες ψυχικής υγείας 

• Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα 

• Κέντρα ψυχικής υγείας και κέντρα ψυχικής υγείας µε ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες 

Υπό τον Ειδικό Στόχο (Ανάπτυξη και προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας): 

Όσον αφορά στην Προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας επιδιώκεται η δικτύωση των υφιστάµενων 
υπηρεσιών µέσω της ενίσχυσης και αναβάθµισης των υποδοµών τους, η ανάπτυξη συστήµατος 
παρακολούθησης προσδιοριστικών παραγόντων της υγείας, η ανάπτυξη υπηρεσιών για τον έλεγχο 
των πυλών εισόδου της χώρας και η προώθηση προγραµµάτων υγιεινής και ασφάλειας των 
εργαζοµένων. Επίσης θα προωθηθούν συντονισµένες δράσεις προγραµµάτων πρόληψης και 
προαγωγής της δηµόσιας υγείας τόσο στον γενικό πληθυσµό όσο και σε ειδικές κατηγορίες 
πληθυσµού. Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων αναφέρονται: 

• Ενίσχυση και αναβάθµιση υφιστάµενων υποδοµών δηµόσιας υγείας (ΚΕΕΛΠΝΟ, Ε∆ΕΤ, 
ΚΕ∆Υ, ΠΕ∆Υ, 57 ∆ΥΝΑ, ΕΣ∆Υ, Εργαστήρια ∆ηµόσιας Υγείας, ΟΚΑΝΑ). ∆ηµιουργία ενός 
εθνικού Βιοεργαστηρίου Τύπου 4. 

• Αεροϋγειονοµεία - ∆ιαµόρφωση χώρων και εξοπλισµός στα διεθνή αεροδρόµια 

• Λιµάνια - διαµόρφωση χώρων και εξοπλισµός επιδηµιολογικού φραγµού 

• Ανάπτυξη & Εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας στα 
Νοσοκοµεία και του εποπτευόµενους από το ΥΚΚΑ οργανισµούς κατά το ∆ιεθνές Πρότυπο 
OHSAS 18001 / ΕΛΟΤ 1801 

• Προγράµµατα πρόληψης και προαγωγής της δηµόσιας υγείας στον γενικό πληθυσµό και σε 
ειδικούς πληθυσµούς (π.χ. µετανάστες, µαθητές) µε εκστρατείες ενηµέρωσης. ∆ηµιουργία 
συστήµατος εποπτείας σχολικού περιβάλλοντος για την τήρηση των κανόνων δηµόσιας υγείας 

Υπό τον Ειδικό Στόχο (Ολοκληρωµένη ανάπτυξη της Κοινωνικής Αλληλεγγύης): 

Οι παρεµβάσεις στις κοινωνικές υποδοµές αφορούν σε δηµιουργία, ενίσχυση και αναβάθµιση 
υποδοµών για δοµές ανοικτής φροντίδας, αυτόνοµης και ηµιαυτόνοµης διαβίωσης, κοινοτικών ή 
διαδηµοτικών δικτύων υποστήριξης, επέκταση και δηµιουργία δοµών βραχείας νοσηλείας, µονάδες 
κοινωνικής αποκατάστασης και διαµόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για την εφαρµογή 
καινοτόµων υποστηρικτικών υπηρεσιών. Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων αναφέρονται: 

• Ανάπτυξη δοµών ανοικτής φροντίδας κοινωνικών οµάδων 

• Ανάπτυξη και λειτουργία υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας µε στόχο την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιφέρειας. 

• ∆ηµιουργία δοµών ηµιαυτόνοµης διαβίωσης και κοινοτικών ή διαδηµοτικών δικτύων 
υποστήριξης φιλοξενίας για άτοµα µε βαριές κινητικές αναπηρίες, γέροντες κλπ 

• Κέντρα αποκατάστασης ΜΚΕΑ 
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• Επέκταση ή / και δηµιουργία δοµών βραχείας φιλοξενίας οικογενειών, που συνοδεύουν άτοµα 
που νοσηλεύονται 

• Οικοτροφεία 

• Προστατευµένα διαµερίσµατα 

• Ξενώνες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης 

• Βρεφονηπιακοί σταθµοί 

• Κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών και ΑΜΕΑ 

Υπό τον Ειδικό Στόχο (Βελτίωση της ανταποδοτικότητας του υγειονοµικού συστήµατος): 

Στην επίτευξη του ειδικού στόχου «Βελτίωση της ανταποδοτικότητας τους συστήµατος» συµβάλουν 
αθροιστικά όλες οι ανωτέρω περιγραφόµενες παρεµβάσεις, ειδικότερα όµως συµβάλουν οι 
παρεµβάσεις που αφορούν σε ανάπτυξη υποδοµών Β’θµιας και Γ’θµιας µονάδων περίθαλψης. Οι 
παρεµβάσεις αυτές αφορούν σε δηµιουργία, ενίσχυση και αναβάθµιση υποδοµών που έχουν 
απαξιωθεί, στον λειτουργικό εκσυγχρονισµό υφιστάµενων µονάδων (Τυποποίηση διαδικασιών, 
∆ιασφάλιση Ποιότητας, Εσωτερικό Έλεγχο κ.ά). Επιδιώκεται µέσω της ενίσχυσης των νοσοκοµειακών 
υποδοµών η άρση των περιφερειακών ανισοτήτων και η ανάπτυξη εξειδικευµένων υπηρεσιών. 
Επιπλέον θα συνεχιστεί η αναγκαία δηµιουργία ή ενίσχυση Ψυχιατρικών τµηµάτων σε νοσηλευτικές 
µονάδες. Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων αναφέρονται: 

• Ενίσχυση και αναβάθµιση υποδοµών ΕΚΑΒ περιφέρειας και Τµηµάτων Επειγόντων 
Περιστατικών 

• ∆ηµιουργία ενίσχυση και αναβάθµιση υποδοµών νοσηλευτικής περίθαλψης (νέες πτέρυγες, 
ειδικές µονάδες, κ.α.) 

• Λειτουργικός εκσυγχρονισµός υφιστάµενων Νοσηλευτικών Μονάδων (Τυποποίηση 
∆ιαδικασιών, ∆ιασφάλιση Ποιότητας, Εσωτερικός Έλεγχος κ.α.) 

• Κέντρα Ηµέρας - Νοσοκοµεία Ηµέρας 

• Ψυχιατρικά Τµήµατα 

 

Οι ως άνω παρεµβάσεις συνεργούν ισχυρά µε παρεµβάσεις στα Τοµεακά Προγράµµατα και των δύο 
∆ιαρθρωτικών Ταµείων. 

Η έµφαση στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας αποτελεί βασική κατεύθυνση για τον τοµέα υγείας 
στο ΕΣΠΑ, µε προτεραιότητα στις υποβαθµισµένες περιοχές και στοχεύει στην αποσυµφόρηση των 
νοσοκοµείων. Στον τοµέα της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ) εκφράζεται µία στρατηγική που 
δίνει µεγαλύτερη έµφαση στον τοµέα του συστήµατος υγείας που αφορά στην πρόληψη, την 
προαγωγή της υγείας, τις βασικές φροντίδες υγείας προς το σύνολο του πληθυσµού.  

Ο γενικός στόχος για την πρωτοβάθµια φροντίδα είναι η διατήρηση ενός υψηλού επίπεδου υγείας που 
θα στηρίζεται στην αναδιάρθρωση των υπηρεσιών αυτών σε τοπικό επίπεδο. Η επιτυχία του 
κοινωνικού και τοπικού προσανατολισµού θα βοηθήσει περιοριστεί στο ελάχιστο η προσφυγή σε 
δευτεροβάθµια νοσοκοµειακή περίθαλψη.  

Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί επίσης στη λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων από τις αρµόδιες αρχές 
(Γενικός Γραµµατέας ΥΥΚΑ  και Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού για τα θέµατα υγείας στο ΕΣΠΑ) για τη 
διασφάλιση της πλήρους λειτουργικότητας των συγχρηµατοδοτούµενων υποδοµών υγείας 
µέχρι το τέλος της προγραµµατικής περιόδου, συµεριλαµβανοµένου και ποσοτικά-ποιοτικά 
επαρκούς στελέχωσής τους. Στο πλαίσιο αυτό οι αρµόδιες υπηρεσίες ανάπτυξης προσωπικού  του 
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ΥΥΚΑ  ενηµερώνονται µετά την σύναψη σύµβασης εργολαβίας  υποδοµών ή προµήθειας εξοπλισµών 
ώστε να ελέγχουν  την επάρκεια του υφιστάµενου προσωπικού και να πραγµατοποιούν την έναρξη και 
προγραµµατισµό των απαιτούµενων ενεργειών µέχρι την πλήρη λειτουργία των νέων υπηρεσιών. 

Οι παρεµβάσεις αυτές θα συµβάλλουν: 

Α. Στην προώθηση του Γενικού Στόχου 10 του ΕΣΠΑ και ειδικότερα των ειδικών του στόχων: 

• Ανάπτυξη του δικτύου της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και της ∆ηµόσιας Υγείας. 

• Προώθηση της Πληροφορικής Τεχνολογίας και των e-υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής 
αλληλεγγύης  - Ολοκλήρωση της πολιτικής εισαγωγής ψηφιακής τεχνολογίας.  

• Μεταρρύθµιση στην ψυχική υγεία και ανάπτυξη πολιτικών επανένταξης. 

Στην προώθηση του Γενικού Στόχου 9 του ΕΣΠΑ και στον ειδικό του στόχο που αφορά στην 
Aποϊδρυµατισµό και την ανάπτυξη πολιτικών επανένταξης των Ατόµων µε Αναπηρία. 

Β. Στην προώθηση των ακόλουθων Γενικών Στόχων της Εθνικής Στρατηγικής Υγείας70: 

• 1.α.: Ανάπτυξη της ∆ηµόσιας Υγείας 

• 1.β.: Ανάπτυξη της Πρωτοβάθµιας περίθαλψης και προληπτικής ιατρικής 

• 2.β: Αναβάθµιση των υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη ∆ευτεροβάθµια και 
Τριτοβάθµια φροντίδα υγείας  

• 4.α: Εδραίωση της Μεταρρύθµισης της Ψυχικής Υγείας 

• 4.β: Αποϊδρυµατισµός ΑµεΑ και Πολιτικές προώθησης στην αυτόνοµη διαβίωση 

• 4.δ.: Κοινωνική Αλληλεγγύη - Προώθηση ισότητας και προστασία ευπαθών οµάδων 

Επισηµαίνεται ότι στο πλαίσιο αυτό έχει υπογραφεί Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ των ΥΠΟΙΟ, 
ΥΠΥΚΑ, ΥΠΑΚΠ για το γενικό πλαίσιο προγραµµατισµού και τις προτεραιότητες υγείας για την 
περίοδο 2007-2013 στο ΕΣΠΑ71. 

 

(Στην Παιδεία) 

Ως στόχος στον τοµέα της εκπαίδευσης τίθεται η ολοκλήρωση της βελτίωσης των υποδοµών ποσοτικά 
και ποιοτικά, ώστε να καταστεί το Εκπαιδευτικό Σύστηµα σε Περιφερειακό πρότυπο σε ότι αφορά την 
ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις 
της Κοινωνίας της Οικονοµίας. Ο στόχος επιτυγχάνεται µε εξειδικευµένα µέτρα, όπως η ανάπτυξη 
επαρκούς κτιριακής υποδοµής, η βελτίωση της υποδοµής σε τεχνολογίες και τεχνολογικά συστήµατα, 
η δικτύωση των εκπαιδευτικών µονάδων, η ανάπτυξη βιβλιοθηκών, εργαστηρίων κ.λ.π.  

Υπό τον Ειδικό Στόχο (Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στον τοµέα της 
εκπαίδευσης) αναφέρονται οι ακόλουθες ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων: 

Ι. Κτιριακές Υποδοµές 

- Προσχολική αγωγή (νηπιαγωγεία) µε προτεραιότητα κάλυψης του συνόλου των αναγκών 

                                                 
70 Η Εθνική Στρατηγική για την Υγεία στην περίοδο 2007-2013 αποτυπώνεται στο κείµενο προγραµµατισµού  που 
διαµόρφωσε το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠΥΚΑ) τον Ιανουάριο του 2007:’’ ΕΘΝΙΚΟ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ. ∆’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 2007-2013’’, (διαθέσιµο στην ιστοσελίδα:  
http://www.ygeia-pronoia.gr/4pp.htm). 
71 Memorandum of Understanding of the Ministries of Economy and Finance, Employment and Social Protection, 
Health and Social Solidarity, regarding the Programming framework and priorities for Health at the Hellenic NSRF 
2007-2013. 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 
 

 238

- Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση, µε προτεραιότητα κάλυψης ει δυνατόν το σύνολο 
των περιπτώσεων όπου λειτουργούν σχολικές µονάδες µε διπλά ωράρια. 

- Κτιριακές παρεµβάσεις κατασκευής / αναβάθµισης χώρων σε όλες τις βαθµίδες της 
εκπαίδευσης, στην αρχική επαγγελµατική κατάρτιση και στη δια βίου εκπαίδευση, προκειµένου 
να αντιµετωπισθούν ανάγκες λειτουργίας εργαστηρίων, δοµών έρευνας και καινοτοµίας καθώς 
και συστηµάτων δικτύωσης και επικοινωνίας. 

ΙΙ. Υποδοµές σε εξοπλισµό 

- Προµήθεια νέου ή αναβάθµιση υπάρχοντος εργαστηριακού και τεχνολογικού εξοπλισµού, ιδίως 
σε ΤΠΕ, σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης, στην αρχική επαγγελµατική κατάρτιση και στη δια 
βίου µάθηση, µε προτεραιότητα κάλυψης στο σύνολο της λειτουργίας 

α) των ολοήµερων σχολείων 

β) των επαγγελµατικών λυκείων (ΕΠΑΛ) και επαγγελµατικών σχολών (ΕΠΑΣ) 

γ) της έρευνας και της καινοτοµίας 

 

(Στον Πολιτισµό) 

Υπό τον Ειδικό Στόχο (Ενίσχυση πολιτιστικών υποδοµών) ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων είναι: 

• Αποκατάσταση µνηµείων και αρχαιολογικών χώρων και ανάπτυξη νέων υποδοµών 

Υπό τον Ειδικό Στόχο (Τόνωση της ζήτησης στον τοµέα του πολιτισµού) ενδεικτικές κατηγορίες 
πράξεων είναι: 

• Ανάπτυξη υπηρεσιών και νέων θεσµών 

Εν γένει, οι παρεµβάσεις στην ∆’ Προγραµµατική Περίοδο θα κινηθούν στις εξής κατευθύνσεις: 

1. Επεµβάσεις στον πολεοδοµικό ιστό πόλεων (π.χ. Καβάλα, Κοµοτηνή) 

2. Αναβάθµιση περιφερειακών πόλων έλξης επισκεπτών (π.χ. Θάσος, Σαµοθράκη, ∆ιδυµότειχο) 

3. Έργα κατά µήκος της Εγνατίας Οδού και των κάθέτων αξόνων της 

Ειδικότερα, προβλέπεται η συνέχιση έργων από το Γ΄ ΚΠΣ είτε εντός αρχαιολογικών χώρων 
(Μαρώνεια, Μεσηµβρία Ζώνη, Άβδηρα, Σαµοθράκη κ.λ.π) οι οποίοι είναι ιδιαίτερα εκτεταµένοι, είτει η 
προστασία, η συντήρηση και η ανάδειξη ενός σηµαντικού αριθµού Βυζαντινών και µεταβυζαντινών 
µνηµείων που είναι διάσπαρτα σε όλη την Περιφέρεια (Παπίκιον όρος, Κοµοτηνή, Πύθιον, Καβάλα 
κ.τ.λ.). Επίσης, ο εκσυγχρονισµός των εκθέσεων σε σηµαντικά Μουσεία, όπως π.χ. της Κοµοτηνής, 
της Σαµοθράκης κ.α. 

 

(Στη χωρική διάσταση της ανάπτυξης) 

Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων αναφέρονται: 

• Ολοκληρωµένα Σχέδια για την Αστική Αναγέννηση 

 

Επισηµαίνεται ότι για τις παρεµβάσεις στην υγεία και πρόνοια δεσµεύεται ποσό συνολικής δηµόσιας 
δαπάνης 81,75 εκ. Ευρώ (κωδικοί 76 και 79), καλύπτοντας ένα ευρύ φάσµα παρεµβάσεων που 
αποσκοπούν στην ανάπτυξη υποδοµών α’θµιας και β’θµιας περίθαλψης, στην ανάπτυξη και 
προστασία της δηµόσιας υγείας, στην ανάπτυξη υποδοµών πρόνοιας καθώς και στην προώθηση 
ενεργειών που αφορούν στην ψυχική υγεία. Παράλληλα, σε παρεµβάσεις για την εκπαίδευση 
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δεσµεύεται ποσό συνολικής δηµόσιας δαπάνης 92,89 εκ. Ευρώ (κωδικός 75), ενώ στον κωδικό 79 
«άλλες κοινωνικές υποδοµές», συνολικής δηµόσιας δαπάνης 23,87 εκ. Ευρώ, περιλαµβάνονται εν 
δυνάµει παρεµβάσεις που εξυπηρετούν τους στόχους και της υγείας/πρόνοιας και της εκπαίδευσης. 

 

ζ) Συνολικές επιχορηγήσεις 

Για την χρηµατοδοτική ενίσχυση των παρεµβάσεων του Άξονα Προτεραιότητας 9 ενδέχεται να γίνει 
χρήση των Συνολικών Επιχορηγήσεων (Global Grants). 

 

η) Χρήση της ρήτρας 10% για δράσεις ΕΚΤ 

Το παρόν περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραµµα δύναται να χρηµατοδοτήσει, κατά συµπληρωµατικό 
τρόπο και εντός ορίου 10 % της κοινοτικής χρηµατοδότησης του κάθε άξονα προτεραιότητάς του 
(εφεξής "ρήτρα ευελιξίας"), δράσεις που εµπίπτουν στο πεδίο συνδροµής του ΕΚΤ (εφεξής δράσεις ή 
παρεµβάσεις "τύπου ΕΚΤ"), εφόσον απαιτούνται για την ικανοποιητική υλοποίηση µιας πράξης και 
συνδέονται άµεσα µε αυτήν. Στο πλαίσιο του παρόντος Άξονα Προτεραιότητας δύναται να γίνει χρήση 
της ρήτρας ευελιξίας για τη χρηµατοδότηση κατηγοριών παρεµβάσεων τύπου ΕΚΤ σχετικών µε την 
παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, όπως "Βοήθεια στο Σπίτι", "Κοινωνική Μέριµνα", "ΚΗΦΗ", 
οι οποίες εµπίπτουν στην πολιτική κοινωνικής συνοχής της Περιφέρειας, ενισχύουν το στόχο του 
Άξονα Προτεραιότητας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας και το 
γενικό στόχο 9 του ΕΣΠΑ, και θα συµβάλουν κατά τρόπο συµπληρωµατικό στην υλοποίηση των 
ενδεικτικών κύριων κατηγοριών παρεµβάσεων του εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας σχετικών µε τις 
υποδοµές Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας. 

Η χρηµατοδότηση των παραπάνω κατηγοριών παρεµβάσεων τύπου ΕΚΤ µε χρήση της ρήτρας 
ευελιξίας θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους του θεσµικού πλαισίου, το οποίο θα εκπονηθεί από το 
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και το οποίο θα διασφαλίζει την εξατοµικευµένη 
παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στους τελικούς ωφελούµενους. Η εν λόγω χρηµατοδότηση 
θα αφορά µεταβατική περίοδο µε καταληκτική ηµεροµηνία την 31/12/2010, η οποία θα επιτρέψει την 
πλήρη υλοποίηση σχετικής Συστηµικής Παρέµβασης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
"Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού" που στοχεύει στη δηµιουργία και εφαρµογή ενός βιώσιµου 
συστήµατος παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. 

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 9 θα συµβάλλει: 
• Άµεσα στις θεµατικές προτεραιότητες «Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών, ως 

τόπου επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης» και «Απασχόληση και κοινωνική συνοχή» και στους 
γενικούς στόχους 4, 10, 15, 16 και 17 του ΕΣΠΑ ενώ έµµεσα συµβάλλει στις θεµατικές 
προτεραιότητες «Κοινωνία της γνώσης και καινοτοµία» και «Θεσµικό Περιβάλλον», και στους 
γενικούς στόχους 2, 3, 8, 9, 11 και 14 του ΕΣΠΑ. 

• Στις προτεραιότητες «Περιβάλλον και βιώσιµη ανάπτυξη», «Περιφερειακή και Κοινωνική Συνοχή» 
καθώς και «Απασχόληση – Κατάρτιση – Εκπαίδευση» του ΕΠΜ (κεφ. 6, 7, 9) 

• Άµεσα στις ΚΣΚΓ 1.2 «Ενίσχυση των συνεργιών ανάµεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και στην 
ανάπτυξη» και 3.3 «Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο µέσω της εκπαίδευσης και της 
ειδίκευσης», ενώ έµµεσα συµβάλλει στις ΚΣΚΓ 2.2 «∆ιευκόλυνση της καινοτοµίας και προώθηση της 
επιχειρηµατικότητας» και 3.5 «Προστασία της υγείας των εργαζοµένων». 

• Άµεσα στις ΟΚΓ 11 και 23 και έµµεσα στην ΟΚΓ 15. 
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ΑΠ10.1: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΚΜ - Π∆Μ 

 

α) Συνοπτική περιγραφή και γενικοί στόχοι 

Η Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής στις Περιφέρειες Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας, που ανήκουν 
στο στόχο σύγκλισης – phasing out, εµπεριέχει το σύνολο των ενεργειών και δραστηριοτήτων που 
αφορούν στην υλοποίηση των παρεµβάσεων, την παροχή οδηγιών και υποστήριξης προς τους 
εµπλεκόµενους φορείς (δηµόσιους, ιδιωτικούς), την υποστήριξη και υποβοήθηση όλων των 
διοικητικών δοµών και µηχανισµών που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα. 

 

β) Ειδικοί στόχοι 

• Αποτελεσµατική εφαρµογή, διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχος και αξιολόγηση του 
Προγράµµατος. 

• Εξασφάλιση της δηµοσιοποίησης, πληροφόρησης των φορέων και πολιτών. 

• Ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση φορέων και πολιτών για τη συµµετοχή στο σχεδιασµό και 
εφαρµογή τοπικών αναπτυξιακών δράσεων. 

 

γ) Αναµενόµενες επιπτώσεις 

• Ενίσχυση της συνέργειας και αποτελεσµατικότερη συνεργασία µεταξύ φορέων και τελικών 
δικαιούχων 

• Αύξηση της διαχειριστικής ικανότητας της δηµόσιας διοίκησης  

• Αποτελεσµατική προώθηση – προβολή του ΕΠ. 

 

δ) Στόχευση 

∆υνητικοί ∆ικαιούχοι του Άξονα Προτεραιότητας είναι οι φορείς που θα κριθούν κατάλληλοι για την 
επάρκειά τους στην υλοποίηση έργων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 4ης Προγραµµατικής Περιόδου 
(Ενότητα 4 – ∆ιατάξεις Εφαρµογής). 

Ωφελούµενοι είναι οι Τελικοί ∆ικαιούχοι των παρεµβάσεων του ΕΠ. 

 

ε) Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων 

• Εφαρµογή – ∆ιαχείριση – Παρακολούθηση – Έλεγχος του προγράµµατος 

• Μελέτες – Αξιολόγηση – Υποστήριξη του Προγράµµατος 

• ∆ηµοσιοποίηση – Πληροφόρηση του Προγράµµατος 

 

στ) Συνολικές επιχορηγήσεις 

∆εν προβλέπεται η αξιοποίηση της µεθόδου των Συνολικών Επιχορηγήσεων (Global Grants) στον 
Άξονα Προτεραιότητας 10.1. 
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Ο Άξονας Προτεραιότητας 10.1 θα συµβάλλει: 
• Στο σύνολο των Θεµατικών Προτεραιοτήτων και των γενικών στόχων  του ΕΣΠΑ 2007-2013 
• Στο σύνολο των προτεραιοτήτων του ΕΠΜ 
• Άµεσα στο σύνολο των ΚΣΚΓ 
• Στο σύνολο των ΟΚΓ 
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ΑΠ10.2: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΜΘ 

 

α) Συνοπτική περιγραφή και γενικοί στόχοι 

Η Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, που αποτελεί 
περιφέρεια αµιγούς στόχου σύγκλισης, εµπεριέχει το σύνολο των ενεργειών και δραστηριοτήτων που 
αφορούν στην υλοποίηση των παρεµβάσεων, την παροχή οδηγιών και υποστήριξης προς τους 
εµπλεκόµενους φορείς (δηµόσιους, ιδιωτικούς), την υποστήριξη και υποβοήθηση όλων των 
διοικητικών δοµών και µηχανισµών που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα 

 

β) Ειδικοί στόχοι 

• Αποτελεσµατική εφαρµογή, διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχος και αξιολόγηση του 
Προγράµµατος. 

• Εξασφάλιση της δηµοσιοποίησης, πληροφόρησης των φορέων και πολιτών. 

• Ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση φορέων και πολιτών για τη συµµετοχή στο σχεδιασµό και 
εφαρµογή τοπικών αναπτυξιακών δράσεων. 

 

γ) Αναµενόµενες επιπτώσεις 

• Συνέργεια και αποτελεσµατική συνεργασία µεταξύ φορέων και τελικών δικαιούχων 

• Αποτελεσµατική προώθηση και προβολή του προγράµµατος 

• ∆ηµιουργία αποτελεσµατικής διαχειριστικής ικανότητας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

 

δ) Στόχευση 

∆υνητικοί ∆ικαιούχοι του Άξονα Προτεραιότητας είναι οι φορείς που θα κριθούν κατάλληλοι για την 
επάρκειά τους στην υλοποίηση έργων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 4ης Προγραµµατικής Περιόδου 
(Ενότητα 4 – ∆ιατάξεις Εφαρµογής). 

 

ε) Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων 

• Υποστήριξη ∆υνητικών ∆ικαιούχων 

• Εκπόνηση µελετών – εµπειρογνωµοσυνών / ενέργειες δηµοσιοποίησης προγραµµάτων 

 

στ) Συνολικές επιχορηγήσεις 

∆εν προβλέπεται η αξιοποίηση της µεθόδου των Συνολικών Επιχορηγήσεων (Global Grants) στον 
Άξονα Προτεραιότητας 10.2. 
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Ο Άξονας Προτεραιότητας 10.2 θα συµβάλλει: 
• Στο σύνολο των Θεµατικών Προτεραιοτήτων και των γενικών στόχων  του ΕΣΠΑ 2007-2013 
• Στο σύνολο των προτεραιοτήτων του ΕΠΜ 
• Άµεσα στο σύνολο των ΚΣΚΓ 
• Στο σύνολο των ΟΚΓ 
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3.2. Ρήτρα ευελιξίας του 10% ΕΚΤ/ΕΤΠΑ  

 

Το παρόν περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραµµα δύναται να χρηµατοδοτήσει, κατά συµπληρωµατικό 
τρόπο και εντός ορίου 10 % της κοινοτικής χρηµατοδότησης του κάθε άξονα προτεραιότητάς του 
(εφεξής "ρήτρα ευελιξίας"), δράσεις που εµπίπτουν στο πεδίο συνδροµής του ΕΚΤ (εφεξής δράσεις ή 
παρεµβάσεις "τύπου ΕΚΤ"), εφόσον απαιτούνται για την ικανοποιητική υλοποίηση µιας πράξης και 
συνδέονται άµεσα µε αυτήν.  

Στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 4 & 5 πρόκειται να γίνει χρήση της ρήτρας ευελιξίας για τη 
χρηµατοδότηση κατηγοριών παρεµβάσεων τύπου ΕΚΤ οι οποίες εµπίπτουν στη στρατηγική του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και θα συµβάλουν κατά τρόπο συµπληρωµατικό στην υλοποίηση των 
ενδεικτικών κύριων κατηγοριών παρεµβάσεων των εν λόγω Αξόνων Προτεραιότητας. Προβλέπεται να 
υλοποιηθούν οι ακόλουθες κατηγορίες παρεµβάσεων τύπου ΕΚΤ: 

• Ενέργειες εκπαίδευσης, κατάρτισης, προσέλκυσης ερευνητών, και εξειδίκευσης νέων 
ερευνητών στο πλαίσιο των δράσεων της δηµιουργίας δικτύων έρευνας και πόλων 
καινοτοµίας που χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα. 

• Ειδικά προγράµµατα κατάρτισης επιχειρηµατιών και προσωπικού νέων επιχειρήσεων, των 
οποίων η δηµιουργία χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα. 

• Κατάρτιση επαγγελµατιών, εργοδοτών και εργαζοµένων που ωφελούνται από κύριες 
παρεµβάσεις του Προγράµµατος, όπως τα ολοκληρωµένα επιχειρηµατικά σχέδια, τις 
επιχειρηµατικές δικτυώσεις και συσπειρώσεις, και τις δράσεις αναδιάρθρωσης και διεύρυνσης 
δραστηριοτήτων. 

• Κατάρτιση προσωπικού για ειδικές - εναλλακτικές µορφές τουρισµού και τη σύνδεσή τους µε 
την παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων των οποίων το επιχειρηµατικό σχέδιο 
χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα. 

• ∆ράσεις ενηµέρωσης και κατάρτισης για τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς, την 
προστασία του καταναλωτή, την προώθηση νέας καταναλωτικής κουλτούρας και την 
προστασία του περιβάλλοντος, σε δοµές και εποπτευόµενους φορείς του ΥΠΑΝ και του ΥΤΑΝ 
που χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα. 

• ∆ράσεις κατάρτισης ερευνητών και άλλων οµάδων εργαζοµένων σε επιχειρηµατικές - 
τεχνολογικές υποδοµές, παρεµβάσεις των οποίων, όπως η µεταφορά τεχνολογίας, 
χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα. 

Στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 7, 8 & 9 πρόκειται να γίνει χρήση της ρήτρας ευελιξίας για τη 
χρηµατοδότηση κατηγοριών παρεµβάσεων τύπου ΕΚΤ σχετικών µε την παροχή υπηρεσιών 
κοινωνικής φροντίδας, όπως "Βοήθεια στο Σπίτι", "Κοινωνική Μέριµνα", "ΚΗΦΗ", οι οποίες εµπίπτουν 
στην πολιτική κοινωνικής συνοχής της Περιφέρειας, ενισχύουν το στόχο των Αξόνων Προτεραιότητας 
για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των Περιφερειών και το γενικό στόχο 9 του ΕΣΠΑ, 
και θα συµβάλουν κατά τρόπο συµπληρωµατικό στην υλοποίηση των ενδεικτικών κύριων κατηγοριών 
παρεµβάσεων του εν λόγω Αξόνων Προτεραιότητας σχετικών µε τις υποδοµές Υγείας και Κοινωνικής 
Φροντίδας. 

Η χρηµατοδότηση των παραπάνω κατηγοριών παρεµβάσεων τύπου ΕΚΤ µε χρήση της ρήτρας 
ευελιξίας θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους του θεσµικού πλαισίου, το οποίο θα εκπονηθεί από το 
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και το οποίο θα διασφαλίζει την εξατοµικευµένη 
παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στους τελικούς ωφελούµενους. Η εν λόγω χρηµατοδότηση 
θα αφορά µεταβατική περίοδο µε καταληκτική ηµεροµηνία την 31/12/2010, η οποία θα επιτρέψει την 
πλήρη υλοποίηση σχετικής Συστηµικής Παρέµβασης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
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"Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού" που στοχεύει στη δηµιουργία και εφαρµογή ενός βιώσιµου 
συστήµατος παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. 

 

 
3.3. Συµπληρωµατικότητα των παρεµβάσεων µε αυτές που χρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης(ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (ΕΤΑ) - Κριτήρια 
∆ιαχωρισµού των Παρεµβάσεων των Ταµείων µε το ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ. 

 

3.3.1. Γενικά 

Ο κύριος όγκος των παρεµβάσεων που αφορούν στη βελτίωση της προσπελασιµότητας των 
αγροτικών περιοχών και τις παρεµβάσεις σε υποδοµές περιβάλλοντος, θα καλυφθεί από το Ταµείο 
Συνοχής (ΤΣ) και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), η ενίσχυση µεγάλης 
κλίµακας επενδυτικών σχεδίων, η προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς, η αναβάθµιση του 
συστήµατος υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, η προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης, καθώς και η 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος θα καλυφθούν από το 
ΕΤΠΑ, ενώ η αναβάθµιση της δηµόσιας διοίκησης, η βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήµατος και οι 
παρεµβάσεις στους ανθρώπινους πόρους, θα καλυφθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 
(ΕΚΤ). 

Η θέσπιση κριτηρίων διαχωρισµού µεταξύ των οµοειδών κατηγοριών πράξεων που δύνανται να 
χρηµατοδοτηθούν από τα διαφορετικά Ταµεία δεν διαπνέεται από  «διαχειριστική» λογική, αλλά 
αντανακλά τις προτεραιότητες των επιµέρους πολιτικών (περιφερειακή πολιτική, πολιτική 
αγροτικής ανάπτυξης, αλιευτική πολιτική) το σύνολο των οποίων βεβαίως επηρεάζεται από τη 
διάσταση του χώρου. 

Η µεγάλη έκταση των αγροτικών περιοχών, το µήκος της ακτογραµµής και το πλήθος των νησιών 
καθιστούν απαγορευτική την υιοθέτηση ως µόνου κριτηρίου διαχωρισµού των πράξεων των Ταµείων 
το «χωρικό – γεωγραφικό» κριτήριο, διότι είναι δεδοµένο ότι οι πόροι του ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΑ δεν 
επαρκούν για να καλύψουν ικανοποιητικά τις ανάγκες στις δυο γενικές οµάδες παρεµβάσεων, µέσω 
των οποίων θα εξυπηρετηθούν ο στόχος της διαφοροποίησης της οικονοµίας των αγροτικών 
περιοχών και των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία και ο στόχος της βελτίωσης της 
ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές. 

 Οι δύο γενικές οµάδες παρεµβάσεων αφορούν: 

• Στις παρεµβάσεις στο παραγωγικό περιβάλλον  

• Στα έργα υποδοµών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αγροτικών 
περιοχών και των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία.  

Αναγκαιότητα θέσπισης κριτηρίων εντοπίζεται, επίσης στους ακόλουθους τοµείς παρεµβάσεων:  

• ∆ράσεις κατάρτισης – Ανθρώπινο δυναµικό  

• Παρεµβάσεις στον τοµέα του Περιβάλλοντος. 

• Παρεµβάσεις µε βάση την προσέγγιση LEADER που χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ  

• Παρεµβάσεις για την ανάπτυξη επιλεγµένων αλιευτικών περιοχών µέσω µιας τοπικής 
στρατηγικής, που χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΑ.  

Με βάση την παραπάνω προσέγγιση, τα κριτήρια διαχωρισµού των πράξεων που παρουσιάζονται στη 
συνέχεια, αποτελούν ένα συγκερασµό χωρικών – γεωγραφικών, οικονοµικών και διοικητικών 
κριτηρίων. 
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Για τις παρεµβάσεις που θα υλοποιηθούν  στις περιοχές  εφαρµογής του  Άξονα Προτεραιότητας 4  
Leader του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007 -2013,  µε νοµική βάση τα άρθρα 61 
- 64 του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συµβουλίου, της 20/9/2005, «για τη στήριξη της Αγροτικής 
Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)» κριτήριο 
διαχωρισµού των παρεµβάσεων αποτελεί αυτή καθ’ εαυτή η προσέγγιση Leader.   

Επίσης, για τις παρεµβάσεις µε στόχο την ανάπτυξη επιλεγµένων αλιευτικών περιοχών στο 
πλαίσιο εφαρµογής του άξονα Προτεραιότητας 4 του Ε.Π Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007 -2013, µε νοµική 
βάση τα άρθρα 43 - 45 του Καν.(ΕΚ) 1198/2006 του Συµβουλίου, της 27/7/2006, για το «Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Αλιείας», κριτήριο διαχωρισµού των παρεµβάσεων αποτελεί αυτή  καθ’ εαυτή η επιλεχθείσα 
τοπική στρατηγική για την κάθε αλιευτική περιοχή. 

Επενδύσεις για τον εκσυγχρονισµό των γεωργικών εκµεταλλεύσεων (κατεύθυνσης φυτικής και 
ζωικής παραγωγής) και δασοκοµικών εκµεταλλεύσεων (άξονας 1 ΠΑΑ), στο πλαίσιο 
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ. 

Επενδύσεις για την αύξηση της προστιθέµενης αξίας των γεωργικών, κτηνοτροφικών και 
δασοκοµικών προϊόντων (άξονας 1 ΠΑΑ), δράσεις επιχειρηµατικότητας και γενικότερα όλες οι 
δράσεις οι οποίες αφορούν στην πρώτη µεταποίηση ή/και εµπορία προϊόντων (δεν αφορά επενδύσεις 
στο λιανικό εµπόριο) που καλύπτονται από το Παράρτηµα Ι της Συνθήκης, καθώς και δασικών 
προϊόντων, χρηµατοδοτούνται κατά αποκλειστικότητα από το ΕΓΤΑΑ. Σύµφωνα µε τον Καν. 
1698/2005, η στήριξη από το ΕΓΤΑΑ περιορίζεται στις πολύ µικρές, τις µικρές και µεσαίες 
επιχειρήσεις, κατά την έννοια της Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής72 καθώς και για τις 
επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών 
µικρότερο των 200 εκ. €. Στην περίπτωση της δασοκοµίας η στήριξη παρέχεται από το ΕΓΤΑΑ στις 
πολύ µικρές επιχειρήσεις, σύµφωνα µε τον Καν. 1698/2005.  

Οι επενδύσεις στον τοµέα της υδατοκαλλιέργειας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων  και της 
θαλάσσιας αλιείας, χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΑ µέχρι εξαντλήσεων των πόρων του ΕΠΑΛ.  

Οι επενδύσεις στην πρώτη µεταποίηση και εµπορία ιχθύων, οστράκων κ.λ.π. χρηµατοδοτούνται 
αποκλειστικά από το ΕΤΑ, µέχρι εξαντλήσεως των πόρων του ΕΠΑΛ. 

Η στήριξη στην υδατοκαλλιέργεια και στη µεταποίηση των προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, από το ΕΤΑ, περιορίζεται στις επιχειρήσεις, όπως αυτές προβλέπονται στον 
Καν. 1198/200573.  

Υδρεύσεις, αποχετεύσεις και βιολογικοί καθαρισµοί χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΤΠΑ. 

Τα κριτήρια διαχωρισµού, που παρουσιάζονται στη συνέχεια και τα οποία εκφράζονται σε 
χρηµατοοικονοµικούς όρους, αφορούν στο συνολικό προϋπολογισµό της παρέµβασης (δηµόσια 
δαπάνη και ιδιωτική συµµετοχή). 

 

                                                 
72 Οι πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις ορίζονται µε βάση τον αριθµό των απασχολουµένων ατόµων 
και τον κύκλο εργασιών τους ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού τους. Ειδικότερα: 

 Ως πολύ µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζόµενους και 
της οποίας ο κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. Ευρώ. 

 Ως µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζόµενους και ο 
κύκλος εργασιών της ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. Ευρώ. 

 Ως µεσαία επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζόµενους και της 
οποίας ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. Ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν 
υπερβαίνει τα 43 εκατ. Ευρώ.  

73 Οι ενισχύσεις επενδύσεων από το ΕΤΑ περιορίζονται σύµφωνα µε τον Καν. 1198/2006 σε πολύ µικρές, µικρές 
και µεσαίες επιχειρήσεις (οµοίως, σύµφωνα µε τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ, της Επιτροπής) καθώς και σε 
επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή των οποίων ο κύκλος εργασιών είναι 
µικρότερος από 200 εκ. Ευρώ.  
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3.3.2. Ειδικά Κριτήρια ∆ιαχωρισµού  

  

3.3.2.1 Έργα υποδοµών που χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ 

Παρεµβάσεις σε υποδοµές υλοποιούνται στο σύνολο των αγροτικών περιοχών εφαρµογής του άξονα 
προτεραιότητας 3 του Προγράµµατος Αγροτική Ανάπτυξη (ΠΑΑ) 2007 -2013 σε ∆ηµοτικά 
∆ιαµερίσµατα έως 3000 κατοίκους και στις περιοχές εφαρµογής του ΕΠΑΛ, ως ακολούθως: 

 

3.3.2.1.1  Υποδοµές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας  και τη διατήρηση και αναβάθµιση της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς  (άξονας 3 ΠΑΑ) 

• Τοπικά κέντρα τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία-περίπτερα ενηµέρωσης και 
πληροφόρησης), σήµανση αξιοθέατων, µνηµείων, κ.λ.π., ποδηλατικές διαδροµές σε περιοχές 
της αγροτικής υπαίθρου, προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των 
περιοχών.  

• Υποδοµές για τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση της πολιτιστικής κληρονοµιάς, 
όπως τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά της αγροτικής υπαίθρου (µνηµεία, γεφύρια, µύλοι, 
λιοτρίβια, πατητήρια, βρύσες κ.λ.π.) και το τοπίο της υπαίθρου (όπως αναβαθµίδες κ.λ.π.). 

Τα ανωτέρω αφορούν σε παρεµβάσεις τοπικής κλίµακας και δεν επιτρέπονται παρεµβάσεις σε 
µνηµεία αρµοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισµού. 

Ως ανώτατο ύψος συνολικού προϋπολογισµού των παρεµβάσεων αυτών είναι τα 300.000€ .  

Ίδιες κατηγορίες παρέµβασης, συνολικού προϋπολογισµού υψηλότερου αυτού του ορίου, θα 
συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ. 

 

3.3.2.1.2 Υποδοµές και Υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές  (άξονας 3 ΠΑΑ) 

Α) Παρεµβάσεις σε  κτίρια για τη µετατροπή τους σε µουσεία - συλλογές - εκθετήρια που σχετίζονται 
µε την λαογραφική / αγροτική πολιτιστική κληρονοµιά, κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, 
βιβλιοθήκες, ωδεία, χώροι άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων (θέατρο, κινηµατογράφος). 

Ως ανώτατο ύψος συνολικού προϋπολογισµού των παρεµβάσεων  αυτών είναι τα 300.000 €. 
Ίδιες κατηγορίες παρέµβασης, συνολικού προϋπολογισµού υψηλότερου αυτού του ορίου, θα 
συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ. 

Β) Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής 
κληρονοµιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για µικρής κλίµακας υποδοµή, προµήθεια εξοπλισµού, 
µουσικών οργάνων, στολών κλπ. 

Ως ανώτατο ύψος συνολικού προϋπολογισµού των παρεµβάσεων αυτών, είναι τα 300.000 €. 
Ίδιες κατηγορίες παρέµβασης, προϋπολογισµού υψηλότερου αυτού του ορίου, θα 
συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ. 

Οι παρεµβάσεις των σηµείων Α, Β, ανωτέρω δεν σχετίζονται µε επιχειρηµατική δραστηριότητα.  

 

3.3.2.1.3  Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών (άξονας 3 ΠΑΑ).  

Για την ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών, θα χρηµατοδοτηθούν δράσεις για τη συνολική αναβάθµιση 
χωριών (∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα έως 3.000 κατοίκων κατά βάση ορεινών και µειονεκτικών στο πλαίσιο 
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εφαρµογής του άξονα 3 του ΠΑΑ) σε εφαρµογή συνολικής µελέτης αναβάθµισης74  του οικισµού. 
Οι επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών αφορούν τα παρακάτω:  

• βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων (διαµόρφωση υπαίθριων χώρων, 
πλακοστρώσεις, πεζοδροµήσεις, φωτισµός κ.λ.π.) 

• αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση 

• αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισµάτων µε ιδιαίτερα στοιχεία αισθητικής και ιστορικής 
αξίας 

Το µέτρο αφορά κυρίως σε δηµόσια έργα και συνολικά για τις ανωτέρω παρεµβάσεις ο συνολικός  
προϋπολογισµός θα ανέρχεται έως 1.000.000 € .  

∆ράσεις για την ανακαίνιση και ανάπτυξη χαρακτηρισµένων «παραδοσιακών οικισµών» θα 
συγχρηµατοδοτηθούν αποκλειστικά από το ΕΤΠΑ. 

 

3.3.2.1.4  Υποδοµές πρόσβασης.  

Μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις συνολικού προϋπολογισµού µέχρι 500.000€, 
χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ. 

 

3.3.2.1.5  Αλιευτικά καταφύγια (Άξονας 3 ΕΠΑΛ). 

Το ΕΤΑ  θα χρηµατοδοτεί: 

(α) Την κατασκευή µόνο µικρών αλιευτικών καταφυγίων (µέχρι 50 θέσεις  ελλιµενισµού και 
προϋπολογισµού  µέχρι 1,5Μ€ στα αποµακρυσµένα Ελληνικά Νησιά, όπως αυτά αναφέρονται στο 
κεφάλαιο 1 του Ε.Π Αλιείας 2007 –2013. 

(β) Τον εκσυγχρονισµό και εξοπλισµό των υφιστάµενων αλιευτικών καταφυγίων.  

 

3.3.2.1.6  Υποδοµές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

Το σύνολο των παρεµβάσεων που άπτονται υποδοµών, ανάπτυξης και εφαρµογών ΤΠΕ για την 
εξυπηρέτηση του πολίτη, χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά και µόνο από το ΕΤΠΑ.  

 

3.3.2.1.7  Λοιπά έργα υποδοµών 

Τα λοιπά έργα υποδοµών, στις αγροτικές και αλιευτικές περιοχές, χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ. 

 

3.3.3. Ανθρώπινο δυναµικό  

 

3.3.3.1.  Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 

Η διαφοροποίηση µεταξύ ΕΓΤΑΑ και ΕΚΤ, για δράσεις επαγγελµατικής κατάρτισης, εξειδικεύεται, 
ως ακολούθως:  
                                                 
74 Ως προς αυτό το µέτρο απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνταξη µελέτης συνολικής θεώρησης αισθητικής και 
λειτουργικής αναβάθµισης και ανάδειξης συνολικά του οικισµού ή σύνταξη σχεδίου αναβάθµισης αυτού. Αυτή η 
κατηγορία παρέµβασης δεν εφαρµόζεται σε εγκαταλελειµµένους οικισµούς. Το περιεχόµενο της µελέτης θα 
προσδιορισθεί σε συνεργασία µε το ΥΠΕΧΩ∆Ε. Κατά προτεραιότητα εντάσσονται περιοχές που έχουν ήδη ολοκληρωθεί 
τα βασικά δίκτυα (ύδρευσης, αποχέτευσης) 
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ΕΓΤΑΑ  
Το ταµείο θα καλύπτει αποκλειστικά κατάρτιση 
που θα αφορά στη θεµατολογία και στους 
δικαιούχους των παρακάτω µέτρων του Αξονα 
2 του ΠΑΑ 2007-2013. 

ΕΚΤ  
Το ταµείο θα καλύπτει αποκλειστικά κατάρτιση που θα αφορά 
στη θεµατολογία και στους δικαιούχους των παρακάτω µέτρων 
του άξονα 1 καθώς και  των µέτρων των αξόνων 3 και 4 του 
ΠΑΑ  2007-2013 

211 
Ενισχύσεις για φυσικά µειονεκτήµατα 
στους γεωργούς ορεινών περιοχών 

112 
Εγκατάσταση Νέων Γεωργών  
 

212 
Ενισχύσεις στους γεωργούς 
περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός 
των ορεινών περιοχών. 

121 
Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων  
 

213 Natura 2000 123 
Αύξηση προστιθέµενης αξίας στα γεωργικά και 
δασοκοµικά προϊόντα 
 

214 Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις 

Κατάρτιση στο πλαίσιο εφαρµογής των αξόνων 3 και 4 του 
ΠΑΑ (Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και 
διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας – Προσέγγιση 
Leader), όπως αυτοί καθορίζονται στον Καν. 1698/05. 

215 
Ενισχύσεις για την καλή διαβίωση 
των ζώων 

 

216 
Στήριξη για µη παραγωγικές 
επενδύσεις (γεωργία) 

 

221 Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών 

 

222 
Πρώτη εγκατάσταση 
γεωργοδασοκοµικών συστηµάτων σε 
γεωργική γή 

 

223 Πρώτη δάσωση µη γεωργικών γαιών 

 

225 ∆ασοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις 

 

226 
Αποκατάσταση του δασοκοµικού 
δυναµικού και εισαγωγή δράσεων 
πρόληψης. 

 

227 
Στήριξη για µη παραγωγικές 
επενδύσεις (δάση) 
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Η διαφοροποίηση µεταξύ ΕΓΤΑΑ και ΕΚΤ, για δράσεις ενηµέρωσης–πληροφόρησης-
εκπαίδευσης, εξειδικεύεται, ως ακολούθως:  

Όσον αφορά δράσεις ενηµέρωσης-εκπαίδευσης, οι οποίες αφορούν όλες τις στρατηγικές, 
πολιτικές και κατευθύνσεις για την Αγροτική Ανάπτυξη στη νέα προγραµµατική περίοδο, 
υλοποιούνται κυρίως στο πλαίσιο χρηµατοδότησης του ΕΓΤΑΑ , µέσω του ΠΑΑ.  

Ειδικότερα: 

 Οι δράσεις ενηµέρωσης για θέµατα αγροτικής ανάπτυξης, τα οποία αφορούν 
Περιβαλλοντικά ζητήµατα (Κοινοτική Στρατηγική Βιοποικιλότητας, ∆ίκτυο Natura 2000, 
Πλαίσιο για τα νερά, Θεµατική στρατηγική για την προστασία του εδάφους, Κοινοτικό 
πρόγραµµα για την κλιµατική αλλαγή, Θεµατική στρατηγική για τη µόλυνση του αέρα, 
Θεµατική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρµάκων), στρατηγική για τα δάση, 
καινοτοµία στις στρατηγικές για την αγροτική ανάπτυξη, βιολογική γεωργία και 
κτηνοτροφία, βιοενέργεια,  θα συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΓΤΑΑ.  

 Oι δράσεις ενηµέρωσης-εκπαίδευσης για θέµατα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης 
Επιχειρήσεων στις αγροτικές περιοχές καθώς και για Τεχνολογίες Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για γεωργική και αγροτική ανάπτυξη, θα συγχρηµατοδοτηθούν 
από το ΕΚΤ. 

 

3.3.3.2.  Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007-2013  

∆εν περιλαµβάνονται δράσεις κατάρτισης στο ΕΠ Αλιείας 2007 – 2013 και οι σχετικές δράσεις θα 
υλοποιηθούν µε συγχρηµατοδότηση του ΕΚΤ.  

 

3.3.4.  Περιβάλλον  

 

3.3.4.1 Κριτήρια διαχωρισµού ανά περιβαλλοντικό τοµέα 

Οι ειδικότερες περιβαλλοντικές δράσεις οµαδοποιήθηκαν ανά περιβαλλοντικό τοµέα (φύση, έδαφος, 
ατµοσφαιρικό περιβάλλον, ακουστικό περιβάλλον, κλιµατική αλλαγή, πολιτική προστασία, µηχανισµοί-
εργαλεία-θεσµοί, υδατικό περιβάλλον, χωροταξία-πολεοδοµία).  

Για τα πεδία που µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από περισσότερα του ενός Ταµείου και για τα οποία 
υπάρχει αναγκαιότητα προσδιορισµού κριτηρίων διαχωρισµού και διασφάλισης συµπληρωµατικότητας 
εφαρµόζονται τα ακόλουθα κριτήρια, τα οποία παρατίθενται ανά τοµέα:  

 

Τοµέας «Φύση»:  

 Η εφαρµογή µέτρων προστασίας των δασικών οικοσυστηµάτων και γενικότερα τα θέµατα 
παρεµβάσεων σε περιοχές ∆ικτύου Natura 2000 αποτελεί από τα σηµαντικότερα πεδία 
εφαρµογής κριτηρίων διαχωρισµού, ιδιαίτερα µεταξύ των προγραµµάτων που 
χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (βλ. ανάλυση 
στον πίνακα 2 που ακολουθεί). 

 Μεταχείριση και παρακολούθηση γενετικά τροποποιηµένων προϊόντων και οργανισµών 
που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή. Οι δράσεις που θα χρηµατοδοτηθούν από κάθε 
Ε.Π. εξειδικεύονται στις αντίστοιχες περιγραφές των προγραµµατικών κειµένων. Γενικό 
κριτήριο διαχωρισµού αποτελεί το Παράρτηµα Ι της Συνθήκης, όπου σχετικές δράσεις είναι 
επιλέξιµες µόνο στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ. 
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 Πυρκαγιές: Το ΠΑΑ θα καλύψει τον τοµέα των δασικών πυρκαγιών και ειδικότερα θα 
χρηµατοδοτήσει δράσεις αντίστοιχες αυτών που χρηµατοδοτήθηκαν από τα ΠΕΠ, µέσω του 
ΕΓΤΠΕ-Π κατά τη Γ’ προγραµµατική περίοδο, όπως έργα πρόληψης και προστασίας των 
δασικών οικοσυστηµάτων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές. (Ο εξοπλισµός 
δασοπυρόσβεσης χρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ (βλ. και  πίνακα 1)). 

 

Τοµέας «Ατµοσφαιρικό περιβάλλον»: 

 Ενίσχυση ασφάλειας προστατευόµενων περιοχών από φυσικούς ή άλλους κινδύνους 
(Μεταφορά, χρήση ή αποθήκευση ουσιών – πυρκαγιές).  

Το ΕΓΤΑΑ συγχρηµατοδοτεί  δράσεις για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, ως ανωτέρω. 

 

Τοµέας «Kλιµατική  Aλλαγή »: 

 Προώθηση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ): Το ΕΓΤΑΑ (µέσω ΠΑΑ), θα 
συγχρηµατοδοτήσει αποκλειστικά µικρής κλίµακας (συνολικού προϋπολογισµού έως 300.000 
€) επενδυτικά σχέδια προώθησης ΑΠΕ που αφορούν σε δικαιούχους γεωργούς και για ίδια 
κατανάλωση,  στο πλαίσιο του Άξονα 3, του ΠΑΑ. 

Επενδύσεις  στο σύνολο της χώρας που αφορούν σε µονάδες  παραγωγής ΑΠΕ για την πώληση 
ενέργειας στην αγορά, ανεξαρτήτως  προϋπολογισµού , θα συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ.  

Οι επενδύσεις σε επίπεδο γεωργικής εκµετάλλευσης για την προώθηση των ενεργειακών αλλιεργειών 
θα χρηµατοδοτηθούν από το ΕΓΤΑΑ (από τον ‘Άξονα Προτεραιότητας 1 του ΠΑΑ 2007 – 2013). 

 

 Ενίσχυση τεχνολογιών και προϊόντων για την προστασία της στοιβάδας του όζοντος:  

Οι παρεµβάσεις του ΠΑΑ στο συγκεκριµένο τοµέα αφορούν αποκλειστικά σε επενδύσεις στις 
γεωργικές εκµεταλλεύσεις (ζωικής και φυτικής παραγωγής) καθώς και των επιχειρήσεων 
σχετιζοµένων µε την πρώτη µεταποίηση των προϊόντων του Παραρτήµατος Ι της Συνθήκης. 

Παρεµβάσεις για την προστασία της στοιβάδας του όζοντος περιλαµβάνονται στο ΠΑΑ, µέσω της 
παροχής στρεµµατικών ενισχύσεων, στο πλαίσιο εφαρµογής γεωργοπεριβαλλοντικών µέτρων. 

 

Τοµέας «Μηχανισµοί, Εργαλεία, Θεσµοί»: 

Αποτελεί αποκλειστική αρµοδιότητα του ΕΤΠΑ 

 

Τοµέας «Χωροταξία – Πολεοδοµία»: 

 Οι παρεµβάσεις χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΤΠΑ. Όσον αφορά παρεµβάσεις 
σχετικές µε την οριοθέτηση, καταγραφή και αποτύπωση δασών και δασικών εκτάσεων, δύναται 
η χρηµατοδότηση να γίνει από το ΕΓΤΑΑ. 

Με βάση τα σηµαντικότερα πεδία δυνητικών επικαλύψεων που εντοπίσθηκαν, διαµορφώθηκε ο 
Πίνακας που ακολουθεί, στον οποίο εξειδικεύονται οι δράσεις του τοµέα περιβάλλοντος που θα 
χρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ, το Ταµείο Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ. 
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Πίνακας 58: Επικαλύψεις τοµέων παρέµβασης µεταξύ ΕΤΠΑ, Τ.Σ. και ΕΓΤΑΑ στον τοµέα του περιβάλλοντος: 
προτεινόµενα κριτήρια διαχωρισµού  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΓΤΑΑ 

Αντιπληµµυρικά έργα ♦ ♦  

Αντιπληµµυρικά έργα, στο πλαίσιο παρεµβάσεων ορεινής 
υδρονοµίας σε δάση 

  ♦ 

Αρδευτικά δίκτυα75   ♦ 

∆ίκτυα ύδρευσης ♦ ♦  

Ταµιευτήρες, Λιµνοδεξαµενές, Φράγµατα για άρδευση    ♦ 

Ταµιευτήρες, Λιµνοδεξαµενές, Φράγµατα για ύδρευση ♦ ♦  

Ταµιευτήρες, Λιµνοδεξαµενές, Φράγµατα στα νησιά ή αγροτικές 
περιοχές υπό όρους (µικτής χρήσης, ύδρευση- άρδευση) 

  ♦ 

Βιοποικιλότητα, παρεµβάσεις σε περιοχές Nαtura 200076 ♦   

Βιοποικιλότητα, παρεµβάσεις σε περιοχές Υψηλής Αισθητικής 
αξίας, µέσω γεωργοπεριβαλλοντικών και δασοπεριβαλλοντικών 
µέτρων, στο πλαίσιο εφαρµογής του Καν. 1698/2005 

  ♦ 

Έρευνα και τεχνολογία σε θέµατα περιβάλλοντος ♦   

∆άση, πρόληψη πυρκαγιών, αναδασώσεις   ♦ 

Μονοπάτια, ποδηλατικές διαδροµές, σήµανση, παρατηρητήρια, 
θέσεις θέας (αγροτικές περιοχές) 

  ♦ 

Μονοπάτια, ποδηλατικές διαδροµές, σήµανση, παρατηρητήρια, 
θέσεις θέας (περιοχές Natura 2000) 

♦   

Ύδρευση / αντικατάσταση δικτύων κλπ. ♦   

Βιολογικοί καθαρισµοί ♦ ♦  

∆ιαχείριση απορριµµάτων ♦ ♦  

                                                 
75 ∆εν υπάρχουν µικτά δίκτυα 
76 Κατηγοριοποίηση των Παρεµβάσεων σύµφωνα µε τον τεχνικό Οδηγό για τη χρηµατοδότηση του ∆ικτύου 

Natura 2000 (2006) 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΓΤΑΑ 

Απειλούµενοι φυτικοί και ζωικοί πόροι (είδη και φυλές)   ♦ 

Άγρια πανίδα και χλωρίδα ♦   

Προστασία άγριας πανίδας και χλωρίδας µέσω εφαρµογής 
γεωργοπεριβαλλοντικών µέτρων στο πλαίσιο εφαρµογής του 
Καν. 1698/2005 

  ♦ 

Έργα υποδοµής σε περιοχές ΝΑΤURA 77 ♦  ♦ 

Μηχανισµοί πιστοποίησης και σήµανσης (προϊόντα του 
παραρτήµατος 1 της συνθήκης) 

  ♦ 

Μηχανισµοί πιστοποίησης και σήµανσης (λοιπά προϊόντα) ♦   

Μηχανισµοί παρακολούθησης της ποιότητας του περιβάλλοντος ♦   

Βιοκαύσιµα µικρής κλίµακας - µονάδες παραγωγής για ίδια 
χρήση 

  ♦ 

Βιοκαύσιµα (µεγάλες µονάδες παραγωγής) ♦   

Αξιοποίηση βιοµάζας γεωργοκτηνοτροφικής και δασικής  
προέλευσης 

  ♦ 

Εξοπλισµός δασοπυρόσβεσης  ♦   

 

3.3.4.2 Κριτήρια διαχωρισµού για παρεµβάσεις στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 

Το ∆ίκτυο Natura 2000 καλύπτει διαφορετικούς τύπους εκτάσεων και εδαφών της χώρας, στους 
οποίους περιλαµβάνονται γεωργικές εκτάσεις, δάση, άλλες χερσαίες εκτάσεις (όπως αλπικές, 
θαµνώδεις, εγκαταλελειµµένες γεωργικές εκτάσεις κλπ), εσωτερικά ύδατα, υγρότοποι, παράκτιες 
ζώνες και θαλάσσιες ζώνες. Ως εκ τούτου, καθίσταται προφανές ότι οι σχετικές δραστηριότητες 
εµπίπτουν στο πεδίο παρέµβασης τόσο των προγραµµάτων του ΕΤΠΑ όσο και των προγραµµάτων 
που χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ και χρήζουν διαχωρισµού. 

∆εδοµένου ότι το µεγαλύτερο µέρος της Κοινοτικής συγχρηµατοδότησης του ∆ικτύου Natura 2000 
παρέχεται µέσω των υφιστάµενων Κοινοτικών πόρων που προορίζονται για την ενίσχυση της 
αγροτικής, περιφερειακής και θαλάσσιας ανάπτυξης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε έναν Τεχνικό 
Οδηγό για την καταγραφή των χρηµατοδοτικών δυνατοτήτων για το ∆ίκτυο Natura 2000 (Τεχνικός 
Οδηγός για τη Χρηµατοδότηση του δικτύου Natura 2000, (Ε.Ε). 2006). Ο συγκεκριµένος Τεχνικός 
Οδηγός αποτέλεσε χρήσιµο εργαλείο για τον προσδιορισµό της συµπληρωµατικότητας και των 
συνεργιών που αναπτύσσονται µεταξύ των διαφορετικών χρηµατοδοτικών µέσων καθώς και την 
αποφυγή πιθανών επικαλύψεων και επαναλήψεων, σε ότι αφορά τη χρηµατοδότηση επιµέρους 
δραστηριοτήτων, που αναπτύσσονται στις περιοχές του δικτύου και χρηµατοδοτούνται από 
διαφορετικά µέσα. 

                                                 
77 Έργα υποδοµών, σε περιοχές Natura 2000 ακολουθούν την κατηγοριοποίηση ανά Ταµείο, όπως 
αποτυπώνονται στους πίνακες 1 και 2. 
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Ως βασικές αρχές για το διαχωρισµό των δραστηριοτήτων σηµειώνονται οι εξής: 

 Οι δραστηριότητες που αφορούν στο καθεστώς προστασίας των περιοχών (φορείς διαχείρισης, 
µελέτες, επιχειρησιακά σχέδια κλπ ) καθώς και στην υλοποίηση πιλοτικών έργων, θα 
χρηµατοδοτηθούν από τα προγράµµατα του ΕΤΠΑ. 

 Οι δράσεις που αφορούν στην εφαρµογή γεωργικών και δασικών πρακτικών µέσω της παροχής 
στρεµµατικών ενισχύσεων, συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ. 

 ∆ράσεις προστασίας και µελέτης συγκεκριµένων ειδών θα χρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ. 

 ∆ράσεις προστασίας ειδών, µέσω της εφαρµογής γεωργοπεριβαλλοντικών και 
δασοπεριβαλλοντικών µέτρων, συγχρηµατοδοτείται αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ, ενώ 

 Υποδοµές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης, την ενθάρρυνση της επισκεψιµότητας, δράσεις για 
την αποκατάσταση οικοτόπων ή ειδών θα συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ. 

Ο διαχωρισµός των δραστηριοτήτων στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 αποτυπώνεται στον 
Πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 59: Κατηγοριοποίηση / διαχωρισµός δραστηριοτήτων ΝΑΤURΑ 2000 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΑΤURΑ 2000 ΕΤΠΑ ΕΓΤΑΑ Παρατηρήσεις 

∆ιαχείριση της διαδικασίας επιλογής +   

Επιστηµονικές Μελέτες/ Κατάλογοι Απογραφής για 
τον προσδιορισµό και την κήρυξη περιοχών 

+   

Προετοιµασία αρχικού Ενηµερωτικού & ∆ιαφηµιστικού Υλικού +   

Πιλοτικά Έργα +   

Προετοιµασία Σχεδίων & Στρατηγικών ∆ιαχείρισης +   

Σύσταση Φορέων ∆ιαχείρισης ή άλλων οργανωτικών 
σχηµάτων διαχείρισης 

+   

∆ιαβούλευση και ∆ικτύωση-∆ηµόσιες Συσκέψεις, 
∆ικτύωση, Σύνδεσµοι µε Γαιοκτήµονες 

+   

Εκπόνηση και Αναθεώρηση Σχεδίων & Στρατηγικών 
∆ιαχείρισης 

+   

Τρέχουσες ∆απάνες Φορέων ∆ιαχείρισης ή άλλων 
οργανωτικών σχηµάτων διαχείρισης 

+   

Συντήρηση Εγκαταστάσεων για το Κοινό - Πρόσβαση και 
Χρήση Περιοχών 

+   

Τρέχουσες ∆απάνες Προσωπικού +   

∆ιαχείριση Προστασίας - Οικότοποι    

Ενισχύσεις για Φυσικά Μειονεκτήµατα στους γεωργούς ορεινών 
περιοχών 

 +  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΑΤURΑ 2000 ΕΤΠΑ ΕΓΤΑΑ Παρατηρήσεις 

Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός 
ορεινών 

 +  

Ενισχύσεις Natura 2000 και ενισχύσεις που συνδέονται µε την 
Οδηγία 2000/60 

 +  

Αγροπεριβαλλοντικές ενισχύσεις  +  

Στήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις (γεωργικές εκτάσεις)  +  

Πρώτη ∆άσωση Γεωργικών Γαιών  +  

Πρώτη εγκατάσταση αγροδασοκοµικών συστηµάτων σε 
γεωργική γη 

 +  

Πρώτη δάσωση µη γεωργικών γαιών  +  

Ενισχύσεις Natura (δάση)  +  

∆ασοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις  +  

Αποκατάσταση δασοκοµικού δυναµικού & δράσεις πρόληψης  +  

Στήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις (δάση)  +  

∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς   +  

∆ιαχείριση Προστασίας - Είδη +   

∆ιαχείριση Προστασίας – Είδη, µέσω γεωργοπεριβαλλοντικών 
και δασοπεριβαλλοντικών µέτρων 

 +  

∆ιαχείριση Προστασίας – Εισβάλλοντα Ξενικά  Είδη +   

Υλοποίηση Σχεδίων και Συµβάσεων ∆ιαχείρισης +   

Παροχή Υπηρεσιών και απώλεια εσόδων από αγροτικές 
δραστηριότητες 

 +  

Παρακολούθηση και επισκόπηση +   

∆ιαχείριση Κινδύνων +   

(Συνεχιζόµενη) Επιτήρηση Περιοχών +   

Παροχή Ενηµερωτικού και ∆ιαφηµιστικού Υλικού Εθνικής και 
Περιφερειακής εµβέλειας 

+   

Παροχή Ενηµερωτικού και ∆ιαφηµιστικού Υλικού Τοπικής 
εµβέλειας  

 +  

Επιµόρφωση και Εκπαίδευση στις περιοχές Natura από τους +   
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΑΤURΑ 2000 ΕΤΠΑ ΕΓΤΑΑ Παρατηρήσεις 

Φορείς ∆ιαχείρισης 

Εγκαταστάσεις για την ενθάρρυνση της χρήσης επισκεπτών και 
την εκτίµηση περιοχών Natura 2000 

+   

Αγορά γαιών, περιλαµβανοµένης της αποζηµίωσης για 
δικαιώµατα ανάπτυξης 

+   

Υποδοµή που απαιτείται για την αποκατάσταση οικοτόπων ή 
ειδών 

+   

Υποδοµή που απαιτείται για την αποκατάσταση οικοτόπων ή 
ειδών µέσω γεωργοπεριβαλλοντικών και δασοπεριβαλλοντικών 
µέτρων  

 +  

Υποδοµή για ∆ηµόσια Πρόσβαση +   

Υποδοµή για ∆ηµόσια Πρόσβαση (αγροτική οδοποιία)   +  

 

Στο πλαίσιο της νέας προγραµµατικής περιόδου, δηµιουργείται Ειδική Υπηρεσία για το συντονισµό 
των δράσεων στον τοµέα του Περιβάλλοντος. Ο ρόλος και οι αρµοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας 
περιγράφονται αναλυτικά στο ΕΣΠΑ. Η σύσταση της Eιδικής Yπηρεσίας αναµένεται ότι όχι µόνο θα 
διασφαλίσει την αποφυγή επικαλύψεων, αλλά θα συµβάλλει στην µέγιστη συνέργεια και 
συµπληρωµατικότατα των πράξεων στον τοµέα του Περιβάλλοντος, ανεξάρτητα πηγής (Ταµείου) 
χρηµατοδότησης.  

 

3.3.4.3  Περιβάλλον στο πλαίσιο της αλιείας 

Στο βαθµό που η αειφόρος διαχείριση των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία και η προστασία 
του περιβάλλοντος αποτελούν βασικούς στρατηγικούς στόχους της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και 
του ΕΣΣΑΑΛ για την ∆’ προγραµµατική περίοδο, σχεδόν το σύνολο των δράσεων που προβλέπονται 
στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος αποτελούν δράσεις για το περιβάλλον. 

Ειδικότερα, οι δράσεις προς την κατεύθυνση του περιβάλλοντος που θα χρηµατοδοτηθούν 
αποκλειστικά από το ΕΠΑΛ, είναι αυτές που προβλέπονται από τον Κανονισµό του ΕΤΑ και 
περιλαµβάνουν: 

 Μεθόδους υδατοκαλλιέργειας που µειώνουν τον αρνητικό αντίκτυπο ή ενισχύουν το θετικό 
αντίχτυπο στο περιβάλλον, σε σχέση µε τη συνήθη πρακτική στον τοµέα τα υδατοκαλλιέργειας. 

 Στήριξη παραδοσιακών µεθόδων υδατοκαλλιέργειας για τη διατήρηση και ανάπτυξη του 
οικονοµικού και κοινωνικού πλέγµατος και του περιβάλλοντος. 

 Μορφές υδατοκαλλιέργειας για τη βελτίωση του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και της 
γενετικής ποικιλίας καθώς και την διαχείριση των χαρακτηριστικών τοπίου και των παραδοσιακών 
χαρακτηριστικών των ζωνών υδατοκαλλιέργειας. 

 Βιώσιµη υδατοκαλλιέργεια συµβατή µε συγκεκριµένους περιβαλλοντικούς περιορισµούς, που 
προκύπτουν από το χαρακτηρισµό των περιοχών Natura 2000, σύµφωνα µε την Οδηγία 
92/43/ΕΟΚ. 

 Βιώσιµη συµβολή στην καλύτερη διαχείριση ή προστασία των αλιευτικών πόρων. 
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 ∆ράσεις που αφορούν άµεσα στις αλιευτικές δραστηριότητες για την προστασία και βελτίωση του 
περιβάλλοντος στο πλαίσιο του ∆ικτύου Natura, εκτός λειτουργικών εξόδων. 

 Προστασία του περιβάλλοντος σε µικρές αλιευτικές περιοχές για τη διατήρηση της ελκυστικότητάς 
τους, ανάπλαση µικρών παράκτιων κωµοπόλεων και χωριών και προστασία και βελτίωση της 
φυσικής και αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς. 

 Για την ανάπτυξη, αναδιάρθρωση ή την βελτίωση ζωνών υδατοκαλλιέργειας, στους φορείς 
διαχείρισης Περιοχών Οργανωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ), (Νόµος 2742/1999 & 
αριθ Η.Π.17239 / 30.8.2002 Υπουργική Απόφαση), χορηγείται στήριξη προκειµένου να υλοποιούν 
ενέργειες συλλογικού χαρακτήρα, ιδίως για την προµήθεια συλλογικού εξοπλισµού για 
παρακολούθηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού στις ΠΟΑΥ και για αντιµετώπιση 
περιστατικών έκτακτης ρύπανσης, διενέργεια σχετικών µελετών κλπ.  

 Στο πλαίσιο την εφαρµογής του Κανονισµού 1967/2006, για τα µέτρα διαχείρισης στη Μεσόγειο, 
χορηγείται ενίσχυση, ιδίως για:  

(i) τη συλλογή επιστηµονικών πληροφοριών προκειµένου να χαρτογραφηθούν οι βιοτόποι που 
θα προστατευθούν (Posidonia oceanica) σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Κανονισµού,  

(ii) τη συλλογή επιστηµονικών πληροφοριών για την επιστηµονική ταυτοποίηση και 
χαρτογράφηση των περιοχών (Εθνικές προστατευόµενες περιοχές), οι οποίες θα 
προστατευθούν στο πλαίσιο του άρθρου 7 του Κανονισµού, και  

(iii) την επιστηµονική παρακολούθηση των σχεδίων διαχείρισης, σύµφωνα µε τα  άρθρα 18 και 
19 του Κανονισµού. 

 

3.3.5. Παρεµβάσεις στο Παραγωγικό περιβάλλον  

Οι παρεµβάσεις στο Παραγωγικό Περιβάλλον, στο πλαίσιο εφαρµογής του άξονα 3 του ΠΑΑ, που 
αφορά στη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις 
αγροτικές περιοχές, συνδέονται µε µέτρα τα οποία περιλαµβάνουν: 

- διαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες 

- στήριξη για τη δηµιουργία και ανάπτυξη πολύ µικρών επιχειρήσεων (όπως αυτές ορίζονται 
στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής) 

- ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων. 

 

Τα κριτήρια διαχωρισµού, οι όροι και οι προϋποθέσεις, για παρεµβάσεις από γεωργούς και µη 
γεωργούς, στις περιοχές εφαρµογής του Άξονα 3 του ΠΑΑ, ορίζονται στα παρακάτω σηµεία.  

 

3.3.5.1  ∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες - Επενδύσεις από γεωργούς  

Οι γεωργοί, όπως η ιδιότητα αυτή προσδιορίζεται από το εκάστοτε Εθνικό θεσµικό πλαίσιο, οι 
ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ και τα µέλη των νοικοκυριών τους,  µπορούν να χρηµατοδοτηθούν µόνο 
από το ΕΓΤΑΑ (σύµφωνα µε τον Καν. 1698/2005) για τη δηµιουργία, τον εκσυγχρονισµό και 
την επέκταση πολύ µικρών επιχειρήσεων, κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της 
Επιτροπής.  

Ενδεικτικές δράσεις είναι οι εξής: 

• Μικρής δυναµικότητας υποδοµές διανυκτέρευσης, έως 40 κλίνες 
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• Χώροι εστίασης και αναψυχής  

• Επισκέψιµα αγροκτήµατα 

• Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου (π.χ. 
εναλλακτικές µορφές τουρισµού, ειδικές µορφές τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι 
γευσιγνωσίας κλπ.). 

• Οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικές µονάδες  

• Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών  

• Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση  

• Βελτίωση επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση προστασίας του περιβάλλοντος, εκτός των 
όσων προβλέπονται από τη νοµοθεσία (π.χ. φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιοµάζας µε σκοπό 
την ίδια κατανάλωση ΑΠΕ, γεωθερµίας κλπ.). 

Θα συγχρηµατοδοτηθούν επίσης ενέργειες για την εγκατάσταση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας 
και απόκτηση ποιοτικών σηµάτων. 

Όσον αφορά τις επενδύσεις από γεωργούς στον τουρισµό, αυτές χρηµατοδοτούνται 
αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ, µέχρι ύψους συνολικού προϋπολογισµού 600.000 ευρώ. 
Μεγαλύτερου συνολικού προϋπολογισµού επενδύσεις στον τοµέα του τουρισµού, θα 
συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ. 

Επίσης, οι παρεµβάσεις από γεωργούς στη µεταποίηση και τις υπηρεσίες χρηµατοδοτούνται 
αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ, µέχρι ύψους συνολικού προϋπολογισµού 300.000 ευρώ. Μεγαλύτερου 
συνολικού προϋπολογισµού επενδύσεις στους τοµείς της µεταποίησης και των υπηρεσιών, θα 
συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ. 

 

3.3.5.2 ∆ιαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας / Επενδύσεις από µη γεωργούς  

Βασικές αρχές που θα διέπουν τα κριτήρια διαχωρισµού για επενδύσεις από µη γεωργούς, όπως 
ορίσθηκαν ανωτέρω, στους τοµείς της µεταποίησης, εµπορίας, υπηρεσιών και τουρισµού είναι οι 
παρακάτω: 

 Γεωγραφικό κριτήριο. Για τις περιοχές εφαρµογής των Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων 
Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ), που θα είναι ορεινές και µειονεκτικές, κατά την έννοια 
του Καν.1698/05 και που θα προσδιοριστούν µετά την συνεξέταση µιας σειράς παραµέτρων, 
η χρηµατοδότηση αντίστοιχων επενδύσεων θα γίνει από το ΕΓΤΑΑ. Η χρηµατοδότηση από το 
ΕΓΤΑΑ δεν θα αφορά σε ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα άνω των 3.000 κατοίκων. 

 Ύψος Προϋπολογισµού. Στις παραπάνω περιοχές, οι παρεµβάσεις στη  µεταποίηση και 
τις υπηρεσίες από το ΕΓΤΑΑ δεν θα υπερβαίνουν τις 300.000 € (συνολικός 
προϋπολογισµός). Οι επενδύσεις στον τουρισµό για ίδρυση και εκσυγχρονισµό µε 
αύξηση δυναµικότητας (µε προσθήκη καθ’ ύψος και κατ’ επέκταση) χρηµατοδοτούνται, για 
τις ίδιες περιοχές, αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ και µέχρι ύψους συνολικού 
προϋπολογισµού 600.000€.  

 Κλαδικό κριτήριο. Η εξειδίκευση του κριτηρίου αυτού, στους κλάδους της µεταποίησης, 
εµπορίου και υπηρεσιών, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος αφορά στους 
κλάδους/παρεµβάσεις που θα συγχρηµατοδοτηθούν αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ. .  
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Πίνακας 60: Κλάδοι που θα συγχρηµατοδοτηθούν αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ 

Κωδικός 
ΣΤΑΚΟ∆78 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑ∆ΟΥ 

153.3 Παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων από φρούτα και λαχανικά 

158.1 Αρτοποιία, παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής 

158.2 Παραγωγή φρυγανιών, µπισκότων, παραγωγή διατηρούµενων ειδών ζαχαροπλαστικής  

158.4 Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών 

158.5 Παραγωγή µακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόµοιων αλευρωδών προϊόντων 

158.6 Επεξεργασία τσαγιού και καφέ 

158.9 Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής µ.α.κ. 

159.1 Παραγωγή αποσταγµένων αλκοολούχων ποτών 

172 Υφαντήρια  

175.1 Ταπητουργία 

182.1 Κατασκευή ενδυµάτων εργασίας 

192.0 Κατασκευή ειδών ταξιδίου, τσαντών και παρόµοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και σαγµατοποιίας 

201.0 Πριόνισµα, πλάνισµα και εµποτισµός ξύλου 

203.0 Κατασκευή ξυλουργικών προϊόντων για την οικοδοµική 

205.2 Κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτική 

212.1 Κατασκευή κυµατοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και ειδών συσκευασίας από χαρτί και χαρτόνι. 

241.4 Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χηµικών ουσιών (παραγωγή ξυλάνθρακα) 

245.1 Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισµού και στίλβωσης  

246.3 Παραγωγή αιθέριων ελαίων 

261.3 Κατασκευή κοίλου γυαλιού 

262.1 Κατασκευή κεραµικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραµικών διακοσµητικών ειδών 

262.5 Κατασκευή άλλων κεραµικών προϊόντων 

286.1 Κατασκευή ειδών µαχαιροποιίας 

286.2 Κατασκευή εργαλείων 

                                                 
78 Στατιστική Ταξινόµηση των Κλάδων Οικονοµικής ∆ραστηριότητας, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας.  
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Κωδικός 
ΣΤΑΚΟ∆78 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑ∆ΟΥ 

293.9 Κατασκευή άλλων γεωργικών και δασοκοµικών µηχανηµάτων 

361.1 Κατασκευή καρεκλών και καθισµάτων 

361.2 Κατασκευή άλλων επίπλων για γραφεία και καταστήµατα 

361.3 Κατασκευή άλλων επίπλων κουζίνας 

361.4 Κατασκευή άλλων επίπλων 

362.9 Κατασκευή κοσµηµάτων και συναφών ειδών 

363.0 Κατασκευή µουσικών οργάνων 

521.2 Παντοπωλεία 

522.5 Λιανικό εµπόριο οινοπνευµατωδών και λοιπών ποτών 

525.5 Λιανικό εµπόριο αναµνηστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης 

528.1 Επισκευή υποδηµάτων κάθε είδους και άλλων δερµάτινων ειδών 

923.1 Καλλιτεχνική και λογοτεχνική δηµιουργία και ερµηνεία 

923.2 Εκµετάλλευση αιθουσών θεαµάτων και συναφείς δραστηριότητες 

923.3 Υπαίθριες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και πάρκα αναψυχής 

930.1 Πλύσιµο και στεγνό καθάρισµα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων  

930.2 ∆ραστηριότητες κοµµωτηρίων, κουρείων 

930.4 ∆ραστηριότητες σχετικές µε τη φυσική ευεξία 
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3.3.6. Κριτήρια διαχωρισµού δράσεων, που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) και του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013 (ΕΠΑΛ). 

 

Παρεµβάσεις, οι οποίες στοχεύουν στην οικονοµική διαφοροποίηση των αγροτικών περιοχών και των 
αλιευτικών περιοχών θα υλοποιηθούν µέσω του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 
και ειδικότερα µέσω των Αξόνων Προτεραιότητας 3 και 4 αλλά και µέσω του Ε.Π Αλιεία 2007-
2013, Άξονας Προτεραιότητας 4: «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών». 

Για την αποφυγή επικαλύψεων αλλά και την διασφάλιση της συµπληρωµατικότητας µεταξύ των 
Ταµείων θα χρησιµοποιηθούν τα ακόλουθα κριτήρια διαχωρισµού των δράσεων που θα υλοποιηθούν 
στο πλαίσιο των δύο Προγραµµάτων. 

Άξονας Προτεραιότητας 4 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Προσέγγιση 
LEADER» και Άξονας Προτεραιότητας 4: «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» του Ε.Π. 
Αλιεία 2007 – 2013  

Οι δύο Άξονες Προτεραιότητας υλοποιούνται µέσω Τοπικών Στρατηγικών Ανάπτυξης που 
υποβάλλονται από Οµάδες Τοπικής ∆ράσης, στη βάση της εκ των κάτω προς τα άνω προσέγγισης 
(bottom up). 

Οι περιοχές, οι οποίες θα ενταχθούν στον Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΠΑΑ και στον Άξονα 
Προτεραιότητα 4 του ΕΠΑΛ, θα διαφοροποιούνται γεωγραφικά. 

Άξονας Προτεραιότητας 3 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Ποιότητα 
Ζωής στις Αγροτικές Περιοχές και ∆ιαφοροποίηση της Αγροτικής Οικονοµίας» και Άξονας 
Προτεραιότητας 4: «Aειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» του Ε.Π Αλιεία 2007 – 2013. 

Παρεµβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας 3 του ΠΑΑ είναι δυνατόν να υλοποιούνται σε περιοχές, οι 
οποίες εντάσσονται παράλληλα και στον Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛ. Στις περιπτώσεις αυτές 
η χρηµατοδότηση πράξεων ακολουθεί τα παρακάτω κριτήρια διαχωρισµού: 

 Προκειµένου για δηµόσια έργα, ο Άξονας Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛ χρηµατοδοτεί 
αποκλειστικά και µόνο τα έργα, τα οποία αναφέρονται ονοµαστικά και κατά προτεραιότητα 
στα Τοπικά Προγράµµατα που θα υποβληθούν από τις Οµάδες Τοπικής ∆ράσης Αλιευτικών 
Περιοχών, για την ένταξή τους στον Άξονα Προτεραιότητας. Λοιπά δηµόσια έργα στις ίδιες 
περιοχές είναι δυνατόν να χρηµατοδοτηθούν από τον Άξονα Προτεραιότητας 3 του ΠΑΑ 
«Ποιότητα Ζωής στις Αγροτικές Περιοχές και ∆ιαφοροποίηση της Αγροτικής Οικονοµίας» 

 Οι ιδιωτικές επενδύσεις στις περιοχές αυτές χρηµατοδοτούνται από τον Άξονα 
Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛ και µέχρι την εξάντληση του προϋπολογισµού του για κάθε 
περιοχή παρέµβασης.  

 

3.3.7.  Οριζόντια ∆ιάταξη 

Ο όρος εφαρµογής των κριτηρίων µέχρι την εξάντληση του διαθέσιµου προϋπολογισµού (µε βάση την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο των σχετικών προκηρύξεων) ισχύει 
για όλα τα κριτήρια που παρατίθενται στο παρόν κεφάλαιο του προγράµµατος. Στην περίπτωση 
εξάντλησης του προϋπολογισµού, η αρµόδια ∆ιαχειριστική Αρχή ενηµερώνει σχετικά το µηχανισµό 
συντονισµού, ο οποίος µε τη σειρά του µεριµνά για τη σχετική κατά περίπτωση άρση των κριτηρίων. 

Τέλος, λαµβάνοντας υπόψη ότι η υλοποίηση των προγραµµάτων είναι µια δυναµική διαδικασία, η 
οποία καλύπτει χρονική περίοδο τουλάχιστον 7 ετών, τα κριτήρια διαχωρισµού µπορούν να 
συµπληρωθούν ή/και να αναθεωρηθούν, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.  
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3.4. Συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων.   

 

Στο ΕΠ Μακεδονίας – Θράκης και συγκεκριµένα στους Άξονες Προτεραιότητας 4 ως 9 υπάρχει η 
δυνατότητα χρήσης του χρηµατοδοτικού µέσου της ΕΕ «Joint European Resources for Micro to 
Medium Size Enterprises» (JEREMIE) για την αποτελεσµατικότερη κινητοποίηση πόρων και 
δραστηριοποίηση στην ανάπτυξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και στην αστική ανάπτυξη. 
Ενδέχεται επίσης να χρησιµοποιηθεί και το νέο χρηµατοδοτικό µέσο διευκόλυνσης επιµερισµού του 
κινδύνου (RISK SHARING FINANCE FACILITY-RSFF) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. 

Τέλος, σηµειώνεται ότι στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9 υπάρχει η δυνατότητα χρήσης του 
χρηµατοδοτικού µέσου της ΕΕ «Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas» 
(JESSICA) για την αποτελεσµατικότερη κινητοποίηση πόρων και δραστηριοποίηση στην αστική 
ανάπτυξη. 

 

3.5. Συνάφεια -συµπληρωµατικότητα µε Προγράµµατα Στόχου 3 «Ευρωπαϊκής Χωρικής Συνεργασίας» 

 

Η περιοχή εφαρµογής του Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013 θεωρείται επιλέξιµη κατά την 4η 
Προγραµµατική Περίοδο στα πλαίσια τριών (3) Προγραµµάτων ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας µε τη 
συµµετοχή της ελληνικής πλευράς. Ειδικότερα: 

• οι νοµοί Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, ∆ράµας, Σερρών και Θεσσαλονίκης είναι 
επιλέξιµοι στο Πρόγραµµα Ελλάδα – Βουλγαρία INTERREG IV(A),  

• οι νοµοί Θεσσαλονίκης, Σερρών, Κιλκίς, Πέλλας και Φλώρινας στο Πρόγραµµα Ελλάδα - 
π.Γ.∆.Μ., και 

• οι νοµοί Καστοριάς, Γρεβενών και Φλώρινας στο Πρόγραµµα Ελλάδα – Αλβανία 

∆ιευκρινίζεται ότι τα Προγράµµατα Ελλάδα – π.Γ.∆.Μ. και Ελλάδα - Αλβανία εντάσσονται στο 
Εργαλείο Προ-Ενταξιακής Βοήθειας που αποτελεί τη συνέχεια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 
INTERREG σε σχέση µε τα υποψήφια κράτη-µέλη.  

Τα Προγράµµατα ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας αποσκοπούν στην υλοποίηση κοινών αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων εκατέρωθεν των γεωγραφικών συνόρων µε γνώµονα την προώθηση των βασικών 
αρχών που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ανάπτυξη σχέσεων καλής γειτονίας µεταξύ των 
εµπλεκοµένων µερών. Στα πλαίσια αυτά, οι διασυνοριακές παρεµβάσεις αφορούν την προώθηση της 
περιφερειακής ανάπτυξης και της χωρικής συνοχής στις επιλέξιµες περιοχές, µε αποτέλεσµα τα 
ανωτέρω Προγράµµατα να παρουσιάζουν εγγενώς µεγάλη συνάφεια και συµπληρωµατικότητα µε το 
Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013. 

Η συνάφεια και συµπληρωµατικότητα µε το Ε.Π. αντανακλάται στο πλέγµα των στρατηγικών στόχων 
έκαστου εκ των Προγραµµάτων ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας. 

Ειδικότερα, το Πρόγραµµα Ελλάδα - Βουλγαρία έχει ως κεντρικό, στρατηγικό στόχο την: 

«Προώθηση της ∆ιασυνοριακής Περιοχής µε την Εξασφάλιση της Περιφερειακής 
Συνοχής και την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας» 

που εξειδικεύεται σε δύο ειδικούς στόχους, ως εξής: 
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• Ειδικός Στόχος A: Ενίσχυση της Ελκυστικότητας της ∆ιασυνοριακής Περιοχής µε την 
Αναβάθµιση της Ποιότητας Ζωής και τη Βελτίωση των Υποδοµών Προσπελασιµότητας 

• Ειδικός Στόχος B: Αύξηση της Ανταγωνιστικότητας µέσω της Επιχειρηµατικότητας, των 
∆ικτύων Συνεργασίας και των Ανθρώπινων Πόρων 

Οι παραπάνω στόχοι παρουσιάζουν άµεση συνάφεια και συµπληρωµατικότητα και µε τους τρεις 
Άξονες προτεραιότητας του Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης και συγκεκριµένα ο Ειδικός Στόχος Α µε τους 
Άξονες Προτεραιότητας 1 «Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας» και 3 «Αειφόρος Ανάπτυξη 
και Ποιότητα Ζωής» και ο Ειδικός Στόχος Β κυρίως µε τον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Ψηφιακή 
Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα» και δευτερευόντως µε τους άλλους δύο Άξονες Προτεραιότητας. 

Οι Ειδικοί Στόχοι Α και Β του ∆ιασυνοριακού Προγράµµατος Ελλάδα – Βουλγαρία 2007–2013 
εξυπηρετούνται από τους παρακάτω τέσσερις Άξονες Προτεραιότητας: 

• ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ  

• ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

• ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 

• ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

ενώ η προκαταρκτική ποσοστιαία κατανοµή της κοινοτικής χρηµατοδότησης από ΕΤΠΑ (110,7 εκ. 
ευρώ) είναι 46% στον 1ο Άξονα Προτεραιότητας και από 24% στους 2ο και 3ο και 6% στον 4ο Άξονα.  

Βασικές ενέργειες, όπως κοινές προσεγγίσεις στο διασυνοριακό χώρο για δράσεις διαχείρισης υδάτων 
- δεδοµένου ότι η Μακεδονία – Θράκη και, ειδικότερα, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 
προσλαµβάνει το 75% - 80% του υδατικού της δυναµικού από επιφανειακά ύδατα µεγάλων 
διακρατικών ποταµών, της πρόληψης κινδύνων από φυσικές καταστροφές και πληµµύρες, καθώς και 
σύστασης µεθοριακών σταθµών παρουσιάζουν µεγάλη συνάφεια και συµπληρωµατικότητα µε 
παρεµβάσεις που προβλέπονται και στο Ε.Π. Ενδείκνυται δε η χρηµατοδότηση κοινών σχεδίων 
δράσεων – µελετών για την από κοινού αντιµετώπιση ζητηµάτων που άπτονται των παραπάνω 
παρεµβάσεων να γίνει στο πλαίσιο των προγραµµάτων του Στόχου 3 και η υλοποίηση αυτών από τα 
αντίστοιχα Περιφερειακά ή / και τοµεακά επιχειρησιακά προγράµµατα των εµπλεκόµενων χωρών. 

Τα δύο Προγράµµατα που εντάσσονται στο Εργαλείο Προ-Ενταξιακής Βοήθειας έχουν συγκριτικά 
µικρότερο προϋπολογισµό, ωστόσο παρουσιάζουν επίσης µεγάλη συνάφεια µε το περιεχόµενο του 
Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης. 

Το Πρόγραµµα Ελλάδα – π.Γ.∆.Μ. 2007–2013 στοχεύει στρατηγικά στην: 

«Ενίσχυση της σύγκλισης στις επιλέξιµες συνοριακές περιοχές µε τη προώθηση της αειφόρου 
τοπικής ανάπτυξης» 

Ο στρατηγικός στόχος του Προγράµµατος εξειδικεύεται περαιτέρω σε τρεις (3) Άξονες 
Προτεραιότητας, ως εξής: 

• ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ 
∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΧΩΡΟ  

• ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΤΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

• ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

Η συνολική χρηµατοδότηση του Προγράµµατος Ελλάδα – π.Γ.∆.Μ. ανέρχεται σε 29,5 εκ. Ευρώ 
(κοινοτική συνδροµή και εθνική συµµετοχή) και κατανέµεται σε ποσοστό 50% στον Άξονα 1, 40% στον 
Άξονα 2 και 10% στον Άξονα 3. 
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Σε επίπεδο προγραµµατισµού, µεγάλη συνάφεια και συµπληρωµατικότητα µε το Ε.Π. Μακεδονίας – 
Θράκης εντοπίζονται στις διασυνοριακές δράσεις ενθάρρυνσης της τοπικής επιχειρηµατικότητας και 
της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο, αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας για τη 
βελτίωση του επιπέδου υγείας του πληθυσµού στις συνοριακές περιοχές, ανάπτυξης κοινών 
συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης ευαίσθητων οικοσυστηµάτων και προστασίας και ανάδειξης 
των πολιτισµικών και φυσικών πόρων της επιλέξιµης ζώνης. 

Ανάλογου είδους συνάφεια προκύπτει και µε τις παρεµβάσεις του Προγράµµατος Ελλάδα – Αλβανία 
2007–2013, το οποίο στοχεύει στρατηγικά στην: 

«Βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης του πληθυσµού µε τη προώθηση της αειφόρου τοπικής 
ανάπτυξης στις επιλέξιµες συνοριακές περιοχές» 

Ο στρατηγικός στόχος του Προγράµµατος εξειδικεύεται περαιτέρω σε τρεις (3) Άξονες 
Προτεραιότητας, ως εξής: 

• ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ 
∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΧΩΡΟ  

• ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  

• ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

Η συνολική χρηµατοδότηση του Προγράµµατος Ελλάδα – Αλβανία ανέρχεται σε 27,8 εκ. Ευρώ 
(κοινοτική συνδροµή και εθνική συµµετοχή) και κατανέµεται σε ποσοστό 45% στον Άξονα 1, 45% στον 
Άξονα 2 και 10% στον Άξονα 3. 

 
3.6. Ειδικά θέµατα    

 

α) Κατάλογος των πόλεων που επελέγησαν για τα θέµατα ανάπτυξης των αστικών περιοχών 

Οι παρεµβάσεις – δράσεις αστικής ανάπτυξης στο ΕΠ Μακεδονίας – Θράκης θα κατευθυνθούν αφενός 
προς τους πόλους αστικής ανάπτυξης, όπως προσδιορίζονται στο ΕΣΠΑ και αναλυτικά αναφέρονται 
στην ενότητα 2.10.1, και αφετέρου προς λοιπά αστικά κέντρα περιφερειακού επιπέδου, που έχουν 
ρόλο δευτερευόντων αναπτυξιακών πόλων και είτε συνδέονται µεταξύ τους µε στοιχεία δικτυώσεως 
που θα πρέπει να ενδυναµωθούν, είτε πληρούν τις προϋποθέσεις ώστε να αναπτύξουν ακτινοβολία 
και πέρα των συνόρων καθώς σε αυτά συγκεντρώνονται σηµαντικές λειτουργίες. Ενδεικτικά 
αναφέρονται: Βέροια, Νάουσα, Κιλκίς, Έδεσσα, Κατερίνη, Σέρρες, Καστοριά, Φλώρινα, Γρεβενά. 

Στη συγκεκριµένη διαδικασία, σηµαντικός είναι ο ρόλος, εκτός από τις κεντρικές και περιφερειακές 
αρµόδιες υπηρεσίες, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των κοινωνικών εταίρων, ενώ πρέπει να 
αξιοποιηθούν τα νέα πρόσφορα µέσα JESSICA και JEREMIE. 

  

β) Ενδεικτικός κατάλογος µεγάλων έργων 

Τα σηµαντικότερα µεγάλα έργα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του ΕΠ Μακεδονίας – Θράκης είναι  
τα εξής: 

 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

• Μετρό Θεσσαλονίκης 
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• Β΄ και Γ΄ Φάση της ηλεκτροκίνητης σιδηροδροµικής γραµµής στο τµήµα Πολύκαστρο – 
Ειδοµένη 

• Φυσικό αέριο Κεντρικής Μακεδονίας 

 

Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας 

• Εθνική Οδός Κοζάνη - όρια Νοµού προς Λάρισα   

• Επαρχιακή Οδός Καστοριάς – Πτολεµαϊδας : Τµήµα ρέµα Κωτούρη – Ορια Νοµού Κοζάνης µε 
σήραγγα Κλεισούρας 

• ∆ιαχείριση αστικών λυµάτων λεκάνης Φλώρινας 

• ∆ιαχείριση αστικών λυµάτων λεκάνης ποταµού Σουλού στο Νοµό Κοζάνης 

• ∆ιαχείριση αστικών λυµάτων λεκάνης ποταµού Αλιάκµονα στο Νοµό Κοζάνης για οικισµούς µε 
περισσότερους από 2.000 κατοίκους 

• Βελτίωση και επέκταση εξωτερικού υδραγωγείου οικισµών Νοµού Γρεβενών 

 

 

 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 
 

 266 

γ) Έργα γέφυρες 

 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 

ΕΠ ΑΞΟ
ΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ MIS 

Π/Υ Γ΄ ΚΑΙ ∆΄ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-

ΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 

% ΚΣ 
Π/Υ ΠΡΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΤΟ ∆΄ ΚΠΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ 
∆ΑΠΑΝΕΣ ΕΩΣ 

31.12.08 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ 
ΜΕΣΟ 

12 3 1 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 
ΕΓΝΑΤΙΑΣ «ΑΡ∆ΑΝΙΟ – ΟΡΜΕΝΙΟ» 
ΤΜΗΜΑ : «ΜΑΝ∆ΡΑ – ΨΑΘΑ∆ΕΣ» 

89138 50.919.265 80% 8.000.000 42.919.265 ΕΤΠΑ 

12 3 1 
ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ : ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ – 
ΒΑΝΙΑΝΟ (ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ 
ΓΕΦΥΡΑΣ ΝΕΣΤΟΥ) 

102886 56.050.000 55% 3.000.000 53.050.000 ΕΤΠΑ 

12 3 1 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΟΡΜΕΝΙΟΥ 
ΜΕΤΑΞΥ Σ.Σ. ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ – Σ.Σ. 
ΜΑΡΑΣΙΩΝ 

91805 22.404.132 80% 8.000.000 14.404.132 ΕΤΠΑ 

12 3 1 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
Ο∆ΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΟ 
ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ - ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ 

105354 21.500.000 80% 3.000.000 18.500.000 ΕΤΠΑ 

12 3 1 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. Νο 2 ΤΜΗΜΑ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ – ΛΟΥΤΡΟΣ 

57292 16.140.866 80% 12.000.000 4.140.866 ΕΤΠΑ 

12 3 1 ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ 97008 24.600.000 80% 22.600.000 2.000.000 ΕΤΠΑ 

12 5 2 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ* 

76125 45.000.000 78,47% 40.000.000 5.000.000 ΕΤΠΑ 

12 1 10 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

106499 5.116.905 79,03% 3.000.000 2.116.905 ΕΤΠΑ 
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ΕΠ ΑΞΟ
ΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ MIS 

Π/Υ Γ΄ ΚΑΙ ∆΄ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-

ΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 

% ΚΣ 
Π/Υ ΠΡΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΤΟ ∆΄ ΚΠΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ 
∆ΑΠΑΝΕΣ ΕΩΣ 

31.12.08 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ 
ΜΕΣΟ 

12 3 1 

ΣΥΝ∆ΕΣΗ Ε.Ο. Νο 57 ∆ΡΑΜΑΣ – 
ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΩΝ  
ΣΥΝΟΡΩΝ ΜΕ ΕΠ.Ο. ∆ΡΑΜΑΣ – 
ΚΟΥ∆ΟΥΝΙΩΝ – ΟΡΙΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ 

74956 8.005.171 80% 2.000.000 6.005.171 ΕΤΠΑ 

12 3 1 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. Νο 2- ΕΞΟ∆ΟΣ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

66035 7.900.000 80% 3.000.000 4.900.000 ΕΤΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ   10 257.636.339   104.600.000 153.036.339   

 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ (Εκτίµηση) 
MIS ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ 

ΕΡΓΟΥ (∆.∆.) 
Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ Γ' 

ΚΠΣ (∆.∆.) 
Π/Υ Ν.∆. Γ' 

ΚΠΣ 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ 

ΜΕΧΡΙ 31/12/08 

103517 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 
ΕΙ∆ΟΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ - ΕΙ∆ΟΜΕΝΗ, ΦΑΣΗ Α'  

64.100.000,00 54.600.000,00 40.481.766,98* 25.000.000,00 

90054 
Ο∆ΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑ - ΝΑΟΥΣΑ - ΣΚΥ∆ΡΑ (ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΙ∆Α - 
ΝΑΟΥΣΑ) 

43.500.000,00 43.500.000,00 30.624.397,93* 26.000.000,00 

86584 
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΑΠΟ ΚΟΜΒΟ "Ε∆ΕΣΣΑ 1" ΜΕΧΡΙ ΚΟΜΒΟ 
"Ε∆ΕΣΣΑ 2" 

36.850.000,00 36.850.000,00 28.171.061,00* 20.000.000,00 

102073 ΕΘΝΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Ε∆ΕΣΣΑ, ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΛΙΜΝΗΣ 18.800.000,00 18.800.000,00 13.233.757,00* 4.000.000,00 

103390 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ – Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
– ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟΥ       ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

20.003.851,27 20.003.851,27 19.328.851,00 9.000.000,00 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ: 183.253.851,27 173.753.851,27 131.839.833,91 84.000.000,00 

* Η στήλη Π/Υ Ν.∆. Γ' ΚΠΣ αντιστοιχεί στην Καρτέλα Έργου του ΟΠΣ, στήλη Τρέχων Π/Υ Υποέργου 
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Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας 

MIS ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ (Εκτίµηση) 

  ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ 
ΕΡΓΟΥ (∆.∆.) 

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ Γ' 
ΚΠΣ (∆.∆.) Π/Υ Ν.∆. Γ' ΚΠΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ 

ΜΕΧΡΙ 31/12/08 

112170 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

13.350.000,00 13.350.000,00 8.368.854,18 5.000.000,00 

113357 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο∆ΟΥ ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ-ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ-∆ΟΤΣΙΚΟΥ 18.700.000,00 12.000.000,00 9.266.831,87 5.000.000,00 

108812 
ΧΑΡΑΞΗ Ο∆ΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ - ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗ 
ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΕΤΟ ΑΞΟΝΑ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

10.061.999,97 9.600.000,00 9.311.999,97 4.000.000,00 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4. ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

4.1.  Αρχές και φορείς συντονισµού, διαχείρισης και ελέγχου  

 

Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και ειδικότερα τα όσα προβλέπονται στα άρθρα 
58 έως 62 και του Καν. (ΕΚ) 1828/2006, άρθρα 12 έως 26, για κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα (ΕΠ) 
ορίζονται η διαχειριστική αρχή, η αρχή πιστοποίησης και η αρχή ελέγχου και προσδιορίζονται οι 
ενδιάµεσοι φορείς που θα οριστούν για τη διαχείρισή του. Στο κοινό σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου 
των ΕΠ του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, εφεξής ΕΣΠΑ, ορίζεται εθνική αρχή 
συντονισµού για τη διασφάλιση του απαραίτητου συντονισµού της εφαρµογής των ΕΠ και την επίτευξη 
των στόχων του ΕΣΠΑ. Η εθνική αρχή συντονισµού συνεργάζεται µε την ειδική υπηρεσία συντονισµού 
και παρακολούθησης δράσεων ΕΚΤ του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για 
θέµατα που άπτονται του ΕΚΤ. Η εξειδίκευση των αρµοδιοτήτων, η απαραίτητη διάκριση καθηκόντων 
και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας αυτών των αρχών και φορέων καθορίζονται µε νόµο και 
όπου απαιτείται θα εκδοθούν επί µέρους κανονιστικές πράξεις. Οι αρµοδιότητες διαχείρισης, 
πιστοποίησης και ελέγχου ασκούνται µέσω διακριτών υπηρεσιών προκειµένου να διασφαλίζεται η 
απαιτούµενη διάκριση καθηκόντων µεταξύ των αρχών αυτών. 

Η εθνική αρχή συντονισµού, η ειδική υπηρεσία συντονισµού και παρακολούθησης δράσεων ΕΚΤ και 
οι διαχειριστικές αρχές των ΕΠ συνιστούν δίκτυο µε στόχο τη στενή συνεργασία, την άµεση 
ενηµέρωση και τη µεταφορά των καλών πρακτικών που αναπτύσσονται. 

Αναλυτική περιγραφή του τρόπου άσκησης των αρµοδιοτήτων κάθε αρχής και φορέα στην διαχείριση 
και τον έλεγχο του ΕΠ θα γίνει στην περιγραφή του κοινού Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου των 
ΕΠ που θα κοινοποιηθεί στην Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 71 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. 

Tο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών εκπροσωπεί τις ελληνικές αρχές έναντι της ΕΕ για θέµατα 
που άπτονται του ΕΣΠΑ. Για θέµατα που άπτονται των ΕΠ εκπροσωπεί τις ελληνικές αρχές σε 
συνεργασία µε τα κατά περίπτωση αρµόδια Υπουργεία.  Η διαχειριστική αρχή έχει την ευθύνη έναντι 
της Επιτροπής για θέµατα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 

 

4.1.1. Εθνική αρχή συντονισµού αναπτυξιακών προγραµµάτων 2007-2013 

Η εθνική αρχή συντονισµού έχει την ευθύνη του συντονισµού του προγραµµατισµού και της 
εφαρµογής των ΕΠ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και της καθοδήγησης των διαχειριστικών αρχών, µε στόχο 
την εξασφάλιση της αποτελεσµατικότητας της διαχείρισης και της εφαρµογής τους. Στο πλαίσιο αυτό η 
εθνική αρχή συντονισµού: 

(i) παρακολουθεί και συντονίζει τον προγραµµατισµό και την εφαρµογή του ΕΣΠΑ και των ΕΠ 
του ΕΣΠΑ, παρέχοντας κατευθύνσεις για τη συµβατότητά τους µε τις εθνικές πολιτικές και τις 
πολιτικές και προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

(ii) έχει την ευθύνη για το σχεδιασµό του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου, την κοινοποίησή 
του στην Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Καν. (ΕΚ) 1828/06, συνοδευόµενο από τη 
γνώµη συµµόρφωσης του άρθρου 71 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, την εποπτεία της 
αποτελεσµατικής εφαρµογής του και την προσαρµογή του ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη 
των στόχων του, 

(iii) συντονίζει τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ του ΕΣΠΑ και εκδίδει οδηγίες και παρέχει 
κατευθύνσεις σχετικές µε τον προγραµµατισµό, τη διαχείριση, την εξειδίκευση των ΕΠ, την 
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αξιολόγηση, τις επαληθεύσεις και κάθε δραστηριότητα που υπάγεται στην αποστολή των 
διαχειριστικών αρχών των ΕΠ, 

(iv) παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση προς τη ∆ιυπουργική Επιτροπή κοινοτικών 
προγραµµάτων που συστάθηκε µε το άρθρο 20 του Ν.3483/2006 και την διάσκεψη των 
Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ και µεριµνά για την εφαρµογή των 
αποφάσεων τους, 

(v) συνεργάζεται µε τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ του ΕΣΠΑ, την αρχή πιστοποίησης, την αρχή 
ελέγχου και τον αρµόδιο για τη λειτουργία του ΟΠΣ φορέα, προκειµένου το Ολοκληρωµένο 
Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ) να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις διαχείρισης, 
παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ, καθώς και ενηµέρωσης της 
Επιτροπής, 

(vi) παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για τη διενέργεια των αξιολογήσεων που συνδέονται µε την 
παρακολούθηση ΕΠ, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 47 και 48 του Καν. (ΕΚ) 
1083/2006 και στο υποκεφάλαιο 3 του παρόντος, επεξεργάζεται τα πορίσµατα των 
αξιολογήσεων και παρέχει κατευθύνσεις στις διαχειριστικές αρχές σχετικά µε την αναθεώρηση 
των ΕΠ, 

(vii) ενηµερώνει τις διαχειριστικές αρχές σχετικά µε το κοινοτικό και εθνικό δίκαιο, παρακολουθεί 
και ενηµερώνεται για τις σχετικές ενέργειες των διαχειριστικών αρχών για τη διασφάλιση της 
συµβατότητας των παρεµβάσεων µε το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο, ιδίως σε ό,τι αφορά την 
τήρηση των διατάξεων για τον ανταγωνισµό, τις δηµόσιες συµβάσεις, την προστασία του 
περιβάλλοντος, την εξάλειψη των ανισοτήτων, την προώθηση της ισότητας µεταξύ ανδρών και 
γυναικών και της αρχής της µη διάκρισης εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνικής 
καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του 
γενετήσιου προσανατολισµού και εισηγείται στη ∆ιυπουργική Επιτροπή τη λήψη των 
κατάλληλων µέτρων για την αποτελεσµατική εφαρµογή αυτών, 

(viii) διαµορφώνει προτάσεις για τον προγραµµατισµό και τη διαχείριση του εθνικού αποθεµατικού 
απροβλέπτων, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, 

(ix) διαµορφώνει το πλαίσιο αρχών δηµοσιότητας και πληροφόρησης για τα ΕΠ που 
συγχρηµατοδοτούνται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής, προκειµένου να 
εξασφαλίζεται η οµοιογένεια, η συνοχή και ο συντονισµός των µέτρων δηµοσιότητας και 
πληροφόρησης των ΕΠ και του ΕΣΠΑ και µεριµνά για την παρακολούθηση και τήρηση του 
πλαισίου αυτού, 

(x) συµµετέχει στις ετήσιες συναντήσεις των διαχειριστικών αρχών των ΕΠ και της Επιτροπής 
που προβλέπονται στο άρθρο 68 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, 

(xi) παρακολουθεί την τήρηση των δεσµεύσεων για την προσθετικότητα και παρέχει στην 
Επιτροπή τις απαιτούµενες πληροφορίες για την επαλήθευσή της, κατά τα προβλεπόµενα στο 
άρθρο 15 του Κανονισµού, 

(xii) µεριµνά για το συντονισµό του ΕΣΠΑ µε τις πολιτικές του Εθνικού Προγράµµατος 
Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ) και υποβάλλει τα αναγκαία στοιχεία σχετικά µε τη συµβολή των ΕΠ 
που συγχρηµατοδοτούνται από τα Ταµεία στην εφαρµογή του ΕΠΜ, προκειµένου να 
συµπεριληφθούν στην ετήσια έκθεση υλοποίησής του κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 29 
παρ 1 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, 

(xiii) συντάσσει τις εκθέσεις στρατηγικής παρακολούθησης του ΕΣΠΑ που προβλέπονται στις 
παρ.2 και 3 του άρθρου 29 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, σχετικά µε τη συµβολή των ΕΠ που 
συγχρηµατοδοτούνται από τα Ταµεία στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής για τη συνοχή 
όπως ορίζεται στη Συνθήκη, των στόχων των Ταµείων όπως ορίζονται στον Κανονισµό, των 
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προτεραιοτήτων που διατυπώνονται στις στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές για τη συνοχή 
όπως προσδιορίζονται στο ΕΣΠΑ και του στόχου προώθησης της ανταγωνιστικότητας και της 
απασχόλησης,  

(xiv) διασφαλίζει από κοινού µε τις διαχειριστικές αρχές του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 
και του ΕΠ Αλιείας, το συντονισµό µεταξύ της συνδροµής των διαφόρων Ταµείων, του 
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), του Ευρωπαϊκού Ταµείου 
Αλιείας (EΤΑ) και το συντονισµό µεταξύ των Ταµείων και των παρεµβάσεων της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και άλλων χρηµατοδοτικών µέσων, 

(xv) έχει την ευθύνη για την τήρηση της κατανοµής των πόρων των Ταµείων κατά τύπο 
Περιφερειών (Περιφέρειες αµιγούς στόχου 1, στατιστικής σύγκλισης, σταδιακής εισόδου) 

(xvi) µεριµνά για την υλοποίηση των αποφάσεων και κατευθύνσεων της ειδικής επιτροπής της παρ. 
4.1.2.6 για τον προγραµµατισµό και την εφαρµογή των συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων 
κρατικών ενισχύσεων και για την τήρηση του κοινοτικού θεσµικού πλαισίου σε ότι αφορά τη 
χορήγηση κρατικών ενισχύσεων,  

(xvii) διαµορφώνει το σύστηµα επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων 
εξαιρουµένων αυτών που λαµβάνουν κρατική ενίσχυση κατά τα άρθρα 87 και 88 της 
συνθήκης, παρέχει οδηγίες και εποπτεύει την ορθή και ενιαία εφαρµογή του, 

(xviii) διαµορφώνει σε συνεργασία µε την αρχή πιστοποίησης τους κανόνες για την επιλεξιµότητα 
των δαπανών και εκδίδει οδηγίες για την υποστήριξη των διαχειριστικών αρχών και των 
δικαιούχων, 

(xix) συγκροτεί και λειτουργεί θεµατικές δικτυώσεις µε στόχο τη διερεύνηση και διάχυση καλών 
πρακτικών και προτάσεων απλούστευσης και µείωσης της γραφειοκρατίας, 

(xx) οργανώνει και λειτουργεί την ηλεκτρονική δικτύωση όλων των διαχειριστικών αρχών, καθώς 
και των ειδικών υπηρεσιών συντονισµού, µε στόχο την καλύτερη και ταχύτερη ενηµέρωση και 
την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών στην αντιµετώπιση και επίλυση κοινών θεµάτων, 

(xxi) υποστηρίζει την αποστολή και τις εργασίες της διάσκεψης των Προέδρων των επιτροπών 
παρακολούθησης των ΕΠ, 

(xxii) µεριµνά για την παρακολούθηση της προόδου / εφαρµογής των κωδικών παρέµβασης που 
συνδέονται µε τη Στρατηγική της Λισσαβόνας (earmarking) σύµφωνα µε το άρθρο 9.3 του 
Καν. (ΕΚ) 1083/2006, 

(xxiii)  παρακολουθεί την εφαρµογή των πολιτικών που σχετίζονται µε τους πόλους ανάπτυξης, 
όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στο ΕΣΠΑ και τα ΕΠ 2007-2013.  

Η εθνική αρχή συντονισµού έχει την ευθύνη του συντονισµού και της καθοδήγησης των διαχειριστικών 
αρχών των ΕΠ του ΕΣΠΑ και δεν τις υποκαθιστά στην άσκηση των αρµοδιοτήτων τους. 

Η άσκηση των αρµοδιοτήτων που περιγράφονται ανωτέρω γίνεται µέσω ειδικών υπηρεσιών που 
υπάγονται στη Γενική ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιφερειακής Πολιτικής και 
∆ηµοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραµµατείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου 
Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

 

4.1.2. Βασικοί µηχανισµοί συντονισµού  

Πέραν της εθνικής αρχής συντονισµού, η οποία συντονίζει το σύνολο των διαχειριστικών αρχών για 
θέµατα εφαρµογής του ΕΣΠΑ και των ΕΠ του ΕΣΠΑ, όπως ορίζεται στο υποκεφάλαιο 1.1, 
προσδιορίζονται µηχανισµοί συντονισµού των δράσεων σε συγκεκριµένους τοµείς, µε στόχο τη 
διασφάλιση της συνάφειας των συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων µε τις εθνικές πολιτικές κάθε τοµέα, 
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καθώς και µεταξύ των παρεµβάσεων του ΕΓΤΑΑ, του ΕAT, της ΕΤΕπ και άλλων υφιστάµενων 
χρηµατοδοτικών µέσων.  

Για το σκοπό αυτό οι µηχανισµοί συντονισµού: 

(i) Καθορίζουν, σε συνεργασία µε την εθνική αρχή συντονισµού, προτεραιότητες και παρέχουν 
κατευθύνσεις για την υλοποίηση των εθνικών τοµεακών πολιτικών, 

(ii) συνεργάζονται µε τις αρµόδιες διαχειριστικές αρχές και την εθνική αρχή συντονισµού για την 
ενσωµάτωση στα ΕΠ των κατευθύνσεων άσκησης πολιτικής στο τοµέα αρµοδιότητάς τους, 

(iii) παρακολουθούν την πρόοδο και αποτελεσµατικότητα των δράσεων και τη συµβολή τους στην 
επίτευξη των τεθέντων στόχων, 

(iv) προβαίνουν στις απαιτούµενες προτάσεις αναθεώρησης των κατευθύνσεων εφόσον 
απαιτείται. 

 

4.1.2.1. Συντονισµός δράσεων ΕΚΤ 

Ο συντονισµός των δράσεων που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ ασκείται από την Ειδική 
Υπηρεσία Συντονισµού και Παρακολούθησης ∆ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) του Υπουργείου 
Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας σε συνεργασία µε την εθνική αρχή συντονισµού και τις 
αρµόδιες εθνικές αρχές. 

Ειδικότερα η ΕΥΣΕΚΤ: 

(i) Ασκεί καθήκοντα συντονισµού και παρακολούθησης των δράσεων που συγχρηµατοδοτούνται 
από το ΕΚΤ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, 
εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες τής υπηρεσίας καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 

(ii) Παρακολουθεί τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις και πολιτικές στα θέµατα που 
σχετίζονται µε την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη, τη δια βίου µάθηση, την προώθηση της 
ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών καθώς και τις επιπτώσεις άλλων πολιτικών 
(εθνικών, Ε.Ε., διεθνών) και συµµετέχει στις σχετικές επιτροπές της Ε.Ε. Παρακολουθεί την 
εφαρµογή των πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης και συµβάλλει στο σχεδιασµό 
τους.  

(iii) Παρακολουθεί την τήρηση της περιφερειακής κατανοµής των πόρων του ΕΚΤ ανά ΕΠ/δράση 
και τύπο Περιφερειών (Περιφέρειες αµιγούς στόχου 1, στατιστικής σύγκλισης, σταδιακής 
εισόδου).  

(iv) Εκπονεί το αναγκαίο θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση δράσεων 
συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ, όπου αυτό απαιτείται, σε συνεργασία µε την εθνική 
αρχή συντονισµού, τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ και τα συναρµόδια Υπουργεία, 
προκειµένου να διασφαλίζεται η ενιαία υλοποίηση δράσεων ίδιου τύπου. Στο πλαίσιο αυτό, 
εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευθύνσεις σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς.  

(v) Παρακολουθεί και επεξεργάζεται τις χρηµατοδοτικές ροές και τις συνολικές δεσµεύσεις των 
επιχειρησιακών προγραµµάτων ΕΚΤ για τον έγκαιρο εντοπισµό τυχόν προβληµάτων και σε 
συνεργασία µε την εθνική αρχή συντονισµού εισηγείται κατάλληλα διορθωτικά µέτρα στις 
οικείες επιτροπές παρακολούθησης, για την αποφυγή εφαρµογής του κανόνα αυτόµατης 
αποδέσµευσης ν+3/ν+2. 

(vi) Είναι αρµόδια για την παροχή κατευθύνσεων και την παρακολούθηση δράσεων τύπου ΕΚΤ 
που συγχρηµατοδοτούνται µέσω της χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του 10% (ή 15%) σε όλα τα 
εµπλεκόµενα ΕΠ, µε στόχο την αποφυγή επικαλύψεων και την επίτευξη συνεργιών. 
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(vii) Εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευθύνσεις για το σχεδιασµό και τις τροποποιήσεις των δεικτών 
και για τα θέµατα αξιολόγησης γενικά, που αφορούν σε παρεµβάσεις ΕΚΤ στο επίπεδο του 
ΕΣΠΑ και των ΕΠ, σε συνεργασία µε την εθνική αρχή συντονισµού και τους συναρµόδιους 
φορείς. Μεριµνά για τη συµβατότητα των παραπάνω µε τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής 
Στρατηγικής για την Απασχόληση και τους συναφείς στόχους της Κοινότητας στους τοµείς της 
Κοινωνικής Ένταξης, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της ισότητας. 

(viii) Παρακολουθεί και συντονίζει την εκ των προτέρων αξιολόγηση και τις αξιολογήσεις που 
πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραµµατισµού σε επίπεδο ΕΣΠΑ και 
ΕΠ που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ, σε συνεργασία µε τους συναρµόδιους φορείς. 

(ix) Συντονίζει τους αρµόδιους εθνικούς φορείς και συνεργάζεται µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 
την εκπόνηση των αξιολογήσεων σε θέµατα Ανθρωπίνων Πόρων,  που πραγµατοποιούνται µε 
ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύµφωνα µε το Άρθρο 49 του Γεν. Κανονισµού 
1083/2006. 

(x) Συµµετέχει στη διαµόρφωση του σχεδίου των αξιολογήσεων της περιόδου 2007-2013 σε ό,τι 
αφορά θέµατα ανθρωπίνων πόρων, σε συνεργασία µε τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ του 
ΕΚΤ και την εθνική αρχή συντονισµού.  

(xi) Οργανώνει, συντονίζει και παρακολουθεί τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας για την 
προβολή των πολιτικών και των παρεµβάσεων του ΕΚΤ στην Ελλάδα, προκειµένου να 
εξασφαλίζεται η συνέργια των δράσεων επικοινωνίας µεταξύ των ΕΠ, καθώς και τη 
συµπληρωµατικότητα αυτών µε τις δράσεις επικοινωνίας του ΕΣΠΑ. Συνεργάζεται προς 
τούτο, κυρίως µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της Γεν. ∆/νσης Απασχόλησης της Ε.Ε., την εθνική 
αρχή συντονισµού, τις αρµόδιες εθνικές αρχές και τις διαχειριστικές αρχές για όλα τα ζητήµατα 
που αφορούν σε δράσεις επικοινωνίας για το ΕΚΤ. 

(xii) Αναπτύσσει υποβοηθητικά εργαλεία σε συνεργασία µε τις αρµόδιες εθνικές αρχές για την 
υποστήριξη των φορέων διαχείρισης και υλοποίησης και µεριµνά για την εκπόνηση µελετών, 
ερευνών, εµπειρογνωµοσυνών και αξιολογήσεων σχετικά µε ζητήµατα ανθρώπινων πόρων 
για την εκτέλεση του έργου της.  

Για την αποτελεσµατικότερη άσκηση των καθηκόντων της ΕΥΣΕΚΤ, διασφαλίζεται η επαρκής 
στελέχωσή της. Επίσης, στις διαχειριστικές αρχές των Περιφερειακών ΕΠ, καθώς και των ΕΠ τα οποία 
θα υλοποιήσουν δράσεις τύπου ΕΚΤ µέσω χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του 10% (ή 15%), ορίζονται 
στέλεχος /στελέχη µε αποκλειστικό καθήκον τη διαχείριση πράξεων ΕΚΤ και τη συνεργασία τους µε 
την ΕΥΣΕΚΤ και µε τις διαχειριστικές αρχές των αρµοδίων υπουργείων για θέµατα που άπτονται των 
αρµοδιοτήτων τους. 

Η ενσωµάτωση των αρχών της EQUAL κάθετα και οριζόντια (horizontal and vertical mainstreaming) 
θα διασφαλιστεί µέσω ειδικής υπηρεσίας, η οποία θα αποτελεί µετεξέλιξη της ειδικής υπηρεσίας 
διαχείρισης του Προγράµµατος της Κ.Π. EQUAL του ΚΠΣ 2000-2006. Η ειδική αυτή υπηρεσία αφενός 
θα εντοπίζει ευκαιρίες για την ενσωµάτωση των αρχών της EQUAL στις δράσεις των ΕΠ, αφετέρου θα 
παρέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία προς την κατεύθυνση αυτή µε ενδεδειγµένες 
εµπειρογνωµοσύνες. Επίσης θα παρακολουθεί και θα παρέχει συµβουλευτική για την ορθή εφαρµογή 
των αρχών της EQUAL. 

Οι υφιστάµενες Ειδικές Υπηρεσίες Εφαρµογής που λειτουργούν στο πλαίσιο του Γ΄ΚΠΣ στα 
Υπουργεία Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων και 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης συνεχίζουν τη λειτουργία τους και την 
προγραµµατική περίοδο 2007-2013.  

Για την υποστήριξη της αποτελεσµατικής εφαρµογής του ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση», προωθείται 
ο µετασχηµατισµός  της ανώνυµης µη κερδοσκοπικής εταιρίας του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα 
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«Κοινωνία της Πληροφορίας» σε «∆ιοικητική Αναδιοργάνωση Α.Ε.», µε κύριο αντικείµενο τον 
περιορισµό της πολυνοµίας, την αξιολόγηση και αναβάθµιση της διοικητικής ικανότητας των δηµόσιων 
οργανισµών, τον οργανωτικό και λειτουργικό ανασχεδιασµό και την ανασυγκρότησή τους.  

Για την υποστήριξη της αποτελεσµατικής εφαρµογής του άξονα «Συστηµικές Προτεραιότητες» του ΕΠ 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», συνιστάται στο Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής 
Προστασίας, στη Γενική Γραµµατεία ∆ιαχείρισης Κοινοτικών & άλλων Πόρων, αρµόδια δοµή για το 
σχεδιασµό, την οργάνωση και την παρακολούθηση της εφαρµογής και αξιολόγησης των δράσεων του 
εν λόγω άξονα. 

 

4.1.2.2. Συντονισµός δράσεων στον τοµέα του περιβάλλοντος  

Ο συντονισµός των δράσεων στον τοµέα του περιβάλλοντος ασκείται µέσω Ειδικής Υπηρεσίας στο 
ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία θα συντονίζει, θα καθορίζει προτεραιότητες και θα παρακολουθεί σε συνεργασία 
µε την εθνική αρχή συντονισµού, το σύνολο των περιβαλλοντικών έργων και δράσεων ανεξάρτητα 
από την πηγή χρηµατοδότησής τους, ώστε να διασφαλιστεί η αναγκαία συνέργια και 
συµπληρωµατικότητα των παρεµβάσεων στον τοµέα του περιβάλλοντος. Επιπλέον θα συνεργάζεται 
µε την εθνική αρχή συντονισµού για την ενσωµάτωση των κατευθύνσεων άσκησης περιβαλλοντικής 
πολιτικής στα περιφερειακά ΕΠ.  

Η ειδική αυτή υπηρεσία θα υποστηρίζει και θα συντονίζει τη λειτουργία περιβαλλοντικού δικτύου 
(Environmental Network) σε συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης 
(ΕΚΠΑΑ) και τις λοιπές Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε και τις συναρµόδιες Κεντρικές & Περιφερειακές 
Αρχές, θα συντάσσει ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις για την πρόοδο των έργων και δράσεων 
περιβάλλοντος τις οποίες θα αποστέλλει και προς την εθνική αρχή συντονισµού και τις αρµόδιες 
υπηρεσίες της ΕΕ, θα υποστηρίζει µε επεξεργασµένα στοιχεία και αναφορές την Επιτροπή 
Παρακολούθησης του ΕΠ «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» και την Ετήσια ∆ιάσκεψη των 
Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης (Ε∆ΙΠ), θα συµµετέχει στις Επιτροπές Παρακολούθησης 
των ΕΠ και θα υποστηρίζει το ΥΠΕΧΩ∆Ε και τις λοιπές δηµόσιες αρχές στην αναγκαία διαρκή δηµόσια 
διαβούλευση µε τους Κοινωνικούς Εταίρους και τις Περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 
(ΜΚΟ) για συναφή ζητήµατα.    

Στην ειδική αυτή υπηρεσία υποβάλλονται επίσης οι εκθέσεις που προβλέπονται στην κοινή υπουργική 
απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΕΠ και αφορούν στην 
παρακολούθηση των σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρµογή του ΕΠ. 

 

4.1.2.3 Συντονισµός δράσεων στον τοµέα της υγείας και καινωνικής αλληλεγγύης 

Ο συντονισµός των δράσεων του τοµέα της υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης ασκείται από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µέσω: 

(α)  ∆ιυπουργικού Οργάνου, όπως αυτό θα οριστεί από κοινή υπουργική απόφαση των 
εµπλεκόµενων εθνικών αρχών και υπό την προεδρία του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου 
Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο θα καθορίζει σε στρατηγικό, επιτελικό επίπεδο, τις 
αναγκαίες παρεµβάσεις στα τοµεακά και περιφερειακά ΕΠ και τις προτεραιότητες του συνόλου 
των έργων και δράσεων ανεξάρτητα από την πηγή χρηµατοδότησής τους, ώστε να διασφαλιστεί 
η αναγκαία συνέργια και συµπληρωµατικότητα των παρεµβάσεων,  

(β)   ειδικής δοµής που θα οριστεί µε Κοινή Υπουργική Απόφαση και η οποία θα αποτελεί µετεξέλιξη 
της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του ΕΠ «Υγεία – Πρόνοια» της προγραµµατικής περιόδου 
2000 – 2006. Η δοµή αυτή θα υποστηρίζει αφενός το διυπουργικό όργανο για θέµατα κατάρτισης 
της στρατηγικής και θα συντονίζει αφετέρου την εφαρµογή των δράσεων του τοµέα υγείας – 
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κοινωνικής αλληλεγγύης που θα υλοποιούνται από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ. Στο πλαίσιο του 
συντονισµού θα παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για το σχεδιασµό και τις τροποποιήσεις των 
παρεµβάσεων των ΕΠ µε την σύµφωνη γνώµη της εθνικής αρχής συντονισµού και των 
εµπλεκόµενων συναρµόδιων αρχών.   

Στο πλαίσιο της ειδικής αυτής δοµής θα αναληφθούν επίσης καθήκοντα ενδιάµεσου φορέα 
διαχείρισης, ο οποίος θα οριστεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο υποκεφάλαιο 4.1.4. 

 

4.1.2.4. Συντονισµός δράσεων ΕΤΠΑ στον τοµέα της εκπαίδευσης 

Ο συντονισµός των δράσεων ΕΤΠΑ στον τοµέα της εκπαίδευσης θα διασφαλιστεί από την αντίστοιχη 
µονάδα της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», η οποία θα αναλάβει 
και αρµοδιότητες συντονισµού της εφαρµογής των δράσεων ΕΤΠΑ του τοµέα της εκπαίδευσης που 
υλοποιούνται από τα περιφερειακά ΕΠ του ΕΣΠΑ και από το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση». 

 

4.1.2.5. Συντονισµός των ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση» 

Για το συντονισµό της εφαρµογής των ΕΠ: «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση»  του 
ΕΣΠΑ 2007-2013, συνιστάται διυπουργική επιτροπή στην οποία µετέχουν ο Γενικός Γραµµατέας 
Εσωτερικών και ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του 
Υπουργείου Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, ο Ειδικός Γραµµατέας Ψηφιακού 
Σχεδιασµού του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, ο προϊστάµενος της εθνικής αρχής 
συντονισµού και οι προϊστάµενοι των οικείων ειδικών υπηρεσιών. Αποστολή της επιτροπής είναι ο 
συντονισµός των δύο ΕΠ στον προγραµµατισµό των προσκλήσεων για τις δράσεις και την εφαρµογή 
των αλληλοσυµπληρούµενων παρεµβάσεων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και 
Οικονοµικών και Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζονται η συγκρότηση 
και οι ειδικότερες αρµοδιότητες της επιτροπής. 

 

4.1.2.6. Συντονισµός συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων κρατικών ενισχύσεων, µέσω χρηµατοοικονοµικής 
τεχνικής και δανείων ΕΤΕπ 

Για το συντονισµό του προγραµµατισµού και της εφαρµογής των συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων 
κρατικών ενισχύσεων, συµπεριλαµβανοµένων των κανόνων για τη σώρευση ενισχύσεων και την 
αποφυγή της διπλής χρηµατοδότησης της δαπάνης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηµατοδοτικά µέσα 
ή από άλλη προγραµµατική περίοδο, συνιστάται επιτροπή στην οποία µετέχουν οι προϊστάµενοι της 
εθνικής αρχής συντονισµού, της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα», της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», της διαχειριστικής αρχής 
του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» και της διαχειριστικής αρχής των ΠΕΠ. Στις συνεδριάσεις 
της επιτροπής δύναται να µετέχουν κατά περίπτωση και εκπρόσωποι άλλων φορέων. 

Η ανωτέρω επιτροπή υποστηρίζει επίσης την εθνική αρχή συντονισµού στην εποπτεία της οργάνωσης 
και διαχείρισης των ταµείων που ιδρύονται και οργανώνονται και λειτουργούν σύµφωνα µε το άρθρο 
44 του Κανονισµού. 

Ο συντονισµός των δανείων που χορηγούνται από την ΕΤΕπ για τη χρηµατοδότηση µεγάλων έργων 
που εντάσσονται στα ΕΠ (συµπεριλαµβανοµένων και των µεγάλων έργων που προωθούνται µε 
συγχρηµατοδότηση του ιδιωτικού τοµέα) ή άλλων επενδύσεων µικρότερου µεγέθους, ασκείται από τις 
αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών, σε συνεργασία µε την ανωτέρω 
επιτροπή και τις αρµόδιες διαχειριστικές αρχές. 
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4.1.2.7. Συντονισµός και προώθηση της Έρευνας και Τεχνολογίας 

Ο συντονισµός των δράσεων και παρεµβάσεων Έρευνας και Τεχνολογίας ασκείται µέσω της Γενικής 
Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας η οποία αποτελεί τον αρµόδιο φορέα για τη χάραξη και άσκηση 
πολιτικής στους τοµείς αυτούς. 

 

4.1.2.8. Συντονισµός δράσεων στον τοµέα του πολιτισµού  

Ο συντονισµός των δράσεων στον τοµέα του πολιτισµού θα διασφαλιστεί από την ειδική υπηρεσία του 
ΕΠ «Πολιτισµός» η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο του ΚΠΣ 2000-2006 στο Υπουργείο Πολιτισµού, η 
οποία θα αναλάβει και αρµοδιότητες συντονισµού της εφαρµογής των δράσεων του τοµέα πολιτισµού 
που υλοποιούνται από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ. 

 

4.1.2.9. Συντονισµός ΕΠ του ΕΣΠΑ µε ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ 

Ο συντονισµός µεταξύ των ΕΠ του ΕΣΠΑ και των προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από το 
ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ, ασκείται από την εθνική αρχή συντονισµού και τις ειδικές υπηρεσίες διαχείρισης 
του προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του ΕΠ Αλιείας (ΕΠΑ), σε συνεργασία µε αρµόδιες 
εθνικές αρχές, κατά τον προγραµµατισµό και την παρακολούθηση της υλοποίησης των αντίστοιχων 
δράσεων. 

Ο συντονισµός αυτός ασκείται µέσω µηχανισµού προώθησης της συµπληρωµατικότητας των 
δράσεων, χωρικά (περιοχή παρέµβασης) και θεµατικά (τοµέας παρέµβασης), που λειτουργεί σε 
επίπεδο α) προγραµµατισµού, β) παρακολούθησης υλοποίησης (διαχειριστικές αρχές), και γ) 
επανεξέτασης στρατηγικής (εθνική αρχή συντονισµού και διαχειριστικές αρχές του ΠΑΑ και του ΕΠΑ). 

Στο πρώτο επίπεδο, ο µηχανισµός αυτός εξειδικεύει κατευθύνσεις για τη διασφάλιση της 
συµπληρωµατικότητας και του διαχωρισµού των δράσεων και συντονίζει το πλαίσιο εφαρµογής τους, 
θεµατικά και γεωγραφικά.  

Στο δεύτερο επίπεδο, οι διαχειριστικές αρχές των ΕΠ του ΕΣΠΑ, του ΠΑΑ και του ΕΠΑ τηρούν τις 
κατευθύνσεις κατά τη διαδικασία επιλογής των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων. Σε ετήσια βάση, 
συντάσσουν ειδική αναφορά για την πρόοδο και αποτελεσµατικότητα των δράσεων µε χρήση των 
κωδικών θεµατικής και εδαφικής διάστασης και τις γνωστοποιούν στον µηχανισµό αυτό. 

Στο τρίτο επίπεδο και στο πλαίσιο της ανωτέρω ειδικής αναφοράς, ο µηχανισµός, εξετάζει την πρόοδο 
και αποτελεσµατικότητα των δράσεων, προσδιορίζει ενδεχόµενη ανάγκη αναθεώρησης των 
κατευθύνσεων και της κατανοµής των Κοινοτικών πόρων, συνεπεία αλλαγών στις προτεραιότητες 
(κοινοτικές, εθνικές, περιφερειακές) ή στις συνθήκες υλοποίησής τους και εισηγείται µέτρα στην Ετήσια 
∆ιάσκεψη των προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης. 

 

4.1.3. ∆ιαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράµµατος 

Ως διαχειριστική αρχή του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μακεδονίας – Θράκης, 
σύµφωνα µε το άρθρο 59, παράγραφος 1 στοιχείο (α) του Καν. (EK) 1083/06, ορίζεται Ειδική 
Υπηρεσία η οποία υπάγεται στη Γενική ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιφερειακής 
Πολιτικής και ∆ηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών.  

H διαχειριστική αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 60 του Καν. (EK) 1083/06, είναι υπεύθυνη για τη 
διαχείριση και την υλοποίηση του ΕΠ σύµφωνα µε την αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης 
και ασκεί τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 
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(i) συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση των αρµοδιοτήτων των ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης 
της ενότητας 4.1.4 του παρόντος κεφαλαίου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του συστήµατος 
διαχείρισης και ελέγχου και έχει την τελική ευθύνη έναντι της Επιτροπής για το ΕΠ. Στο 
πλαίσιο αυτό: 

 µεριµνά για την ύπαρξη και πλήρη εφαρµογή συστήµατος αναφοράς και 
παρακολούθησης των δράσεων, η διαχείριση των οποίων έχει εκχωρηθεί σε ενδιάµεσους 
φορείς διαχείρισης,  

 παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη ενηµέρωση του ΟΠΣ µε τα απαραίτητα δεδοµένα και 
έγγραφα από τους ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης,  

 παρέχει στην Επιτροπή, κατόπιν γραπτού σχετικού αιτήµατός της, τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο Παράρτηµα III του Καν. (ΕΚ) 1828/06 εντός δεκαπέντε εργάσιµων 
ηµερών από την παραλαβή του αιτήµατος ή εντός οποιασδήποτε άλλης συµφωνηµένης 
περιόδου, µε σκοπό τον έλεγχο εγγράφων και τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων. 

(ii) διασφαλίζει ότι οι αξιολογήσεις του ΕΠ που αναφέρονται στο άρθρο 48(3) του Καν. (ΕΚ) 
1083/2006 εκτελούνται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 47 του ίδιου Κανονισµού. 
Στο πλαίσιο αυτό: 

 προετοιµάζει και οργανώνει τις αξιολογήσεις που προβλέπονται στο υποκεφάλαιο 4 του 
παρόντος κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου, µεριµνώντας 
ιδιαίτερα για τη διεξαγωγή των αξιολογήσεων σύµφωνα µε οδηγίες και κατευθύνσεις της 
εθνικής αρχής συντονισµού 

 κοινοποιεί τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων στην εθνική αρχή συντονισµού, και στην 
ΕΥΣΕΚΤ εφόσον το ΠΕΠ υλοποιεί δράσεις τύπου ΕΚΤ µέσω χρήσης της ρήτρας 
ευελιξίας του 10% (ή 15%), στην επιτροπή παρακολούθησης και την Επιτροπή, 

 εξασφαλίζει την κατάλληλη δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων των αξιολογήσεων, µε 
βάση τους κανόνες που αφορούν στην πρόσβαση στα έγγραφα, 

 συνεργάζεται µε τους ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης του υποκεφαλαίου 1.4. για την 
αξιοποίηση των συµπερασµάτων τους 

(iii) διασφαλίζει ότι η αρχή πιστοποίησης λαµβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά µε τις 
διαδικασίες και τις επαληθεύσεις για σκοπούς πιστοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό εποπτεύει και 
συντονίζει πριν από κάθε αίτηµα πληρωµής την πληρότητα των πληροφοριών που 
παρέχονται στην αρχή πιστοποίησης, 

(iv) συντονίζει την εξειδίκευση των περιφερειακών ΕΠ και παρακολουθεί την πορεία εφαρµογής 
τους συµπεριλαµβανοµένου του κανόνα ν+3/ν+2. Στο πλαίσιο αυτό: 

 παρέχει κατευθύνσεις για την εξειδίκευση του ΕΠ, 

 συντάσσει περιοδικές αναφορές για την πορεία εφαρµογής του ΕΠ, 

 παρέχει κατευθύνσεις για προτάσεις αναθεώρησης του προγράµµατος τις οποίες 
συνθέτει, επεξεργάζεται και τις υποβάλλει στην οικεία επιτροπή παρακολούθησης,  

(v) συνθέτει και επεξεργάζεται τις αναφορές των ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης του 
υποκεφαλαίου 4.1.4 που αφορούν στις ετήσιες και τελικές εκθέσεις των προγραµµάτων και 
µετά την έγκριση της οικείας επιτροπής παρακολούθησης τις υποβάλλει στην Επιτροπή, 

(vi) διασφαλίζει τη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις ενηµέρωσης και δηµοσιότητας που ορίζονται 
στο άρθρο 69 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. Στο πλαίσιο αυτό εκπονεί το επικοινωνιακό σχέδιο 
του ΕΠ σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 και το πλαίσιο αρχών 
δηµοσιότητας και πληροφόρησης που διαµορφώνει η εθνική αρχή συντονισµού σε 
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συνεργασία µε την ΕΥΣΕΚΤ εφόσον το ΠΕΠ υλοποιεί δράσεις τύπου ΕΚΤ µέσω της χρήσης 
της ρήτρας ευελιξίας του 10% (ή 15%), ενηµερώνει σχετικά την επιτροπή παρακολούθησης 
του ΕΠ και την Επιτροπή και αξιολογεί την αποτελεσµατικότητά του σύµφωνα µε το άρθρο 4 
του Καν. (ΕΚ) 1828/2006. 

 

4.1.4 Ενδιάµεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης 

Στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μακεδονίας - Θράκης ορίζονται οι 
ακόλουθοι ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 6 και το άρθρο 59 
παράγραφος 2 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006: 

 

4.1.4.1. Ειδικές Υπηρεσίες Περιφερειών 

(α) Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2000-2006 ορίζεται 
ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης για κατηγορίες πράξεων περιφερειακής εµβέλειας που 
υλοποιούνται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.  

(β) Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006 ορίζεται 
ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης για κατηγορίες πράξεων περιφερειακής εµβέλειας που 
υλοποιούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 

(γ) Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΠΕΠ ∆υτικής Μακεδονίας 2000-2006 ορίζεται ενδιάµεσος 
φορέας διαχείρισης για κατηγορίες πράξεων περιφερειακής εµβέλειας που υλοποιούνται στην 
Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας.  

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του Υπουργού Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης, προσδιορίζονται: 

 οι πράξεις ή κατηγορίες πράξεων των οποίων αναλαµβάνεται η διαχείριση και ο 
συνολικός προϋπολογισµός αυτών 

 οι υποχρεώσεις του ενδιάµεσου φορέα και της διαχειριστικής αρχής. 

Κάθε ένας από τους ανωτέρω ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης αναλαµβάνει σύµφωνα µε το 
υφιστάµενο κανονιστικό πλαίσιο, τις ακόλουθες αρµοδιότητες διαχείρισης:  

(i) επιλέγει τις προς χρηµατοδότηση πράξεις σύµφωνα µε τα κριτήρια που εφαρµόζονται στο ΕΠ 
και διασφαλίζει τη συµµόρφωση των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων µε τους ισχύοντες 
κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες, καθ' όλη την περίοδο υλοποίησής τους, 

Στο πλαίσιο αυτό κάθε ενδιάµεσος φορέας: 

• Μεριµνά, µέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτοµερών 
πληροφοριών σχετικά µε: 

− τους όρους επιλεξιµότητας τους οποίους πρέπει να πληρούν οι προτεινόµενες 
πράξεις προκειµένου να ενταχθούν για χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του ΕΠ, 

− τα τυποποιηµένα έντυπα που θα χρησιµοποιηθούν για την υποβολή αιτήσεων 
χρηµατοδότησης, 

− τις διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων χρηµατοδότησης και των σχετικών 
χρονικών περιόδων, 

− τα κριτήρια για την ένταξη των προς χρηµατοδότηση πράξεων, 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 
 

 279

− τους αρµόδιους σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, οι οποίοι µπορούν να 
παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε το ΕΠ, 

− τη δηµοσιοποίηση καταλόγου στον οποίο παρατίθενται ο τίτλος των πράξεων, οι 
δικαιούχοι και το ποσό της δηµόσιας χρηµατοδότησης που χορηγείται. 

• Εφαρµόζει διαδικασίες αξιολόγησης των πράξεων µε βάση τα κριτήρια ένταξης που 
εγκρίνονται από την επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ. Οι προτάσεις που δεν έχουν 
αξιολογηθεί ή δεν έχουν λάβει θετική αξιολόγηση δεν δύνανται να ενταχθούν στο ΕΠ. Ως 
οµάδες κριτηρίων δύναται να χρησιµοποιεί τη σκοπιµότητα της πράξης, τη συµβατότητα 
της πράξης µε τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές, τη συµβολή της πράξης στους στόχους 
του ΕΠ, τη φύση και το είδος της πράξης στο πλαίσιο της διενεργούµενης πρόσκλησης, 
την πληρότητα και την ωριµότητα της πράξης. Εξετάζει τη διαχειριστική επάρκεια των 
δικαιούχων εξαιρουµένων αυτών που λαµβάνουν κρατική ενίσχυση κατά τα άρθρα 87 και 
88 της συνθήκης, σύµφωνα µε το σύστηµα που προσδιορίζεται στην παράγραφο (xvii) 
του υποκεφαλαίου 1.1, πριν ληφθεί η απόφαση ένταξης της πράξης στο ΕΠ. Στις 
περιπτώσεις πράξεων για τις οποίες κατά τη χρονική στιγµή υποβολής τους στο ΕΠ έχουν 
αναληφθεί νοµικές δεσµεύσεις ή βρίσκονται σε εκτέλεση ή περατώθηκαν µετά την 
ηµεροµηνία έναρξης της επιλεξιµότητας, συνεκτιµά τυχόν αξιολογήσεις που έχουν 
διενεργηθεί από αρµόδιες αρχές και διασφαλίζει ότι η επιλογή των πράξεων ικανοποιεί τα 
κριτήρια που εφαρµόζονται για το ΕΠ.  

• Γνωστοποιεί τις προς ένταξη πράξεις προϋπολογισµού άνω των πέντε εκατ. (5.000.000) 
ευρώ στην εθνική αρχή συντονισµού προκειµένου να διατυπώσει γνώµη εντός δέκα πέντε 
ηµερών. Οι συγχρηµατοδοτούµενες από το ΕΚΤ προτεινόµενες προς ένταξη πράξεις, 
γνωστοποιούνται στην ΕΥΣΕΚΤ για διατύπωση γνώµης, όταν είναι προϋπολογισµού άνω 
των δύο εκατ. (2.000.000) ευρώ. Η απόφαση ένταξης εκδίδεται µε ευθύνη του ενδιάµεσου 
φορέα διαχείρισης µετά την παρέλευση της προθεσµίας αυτής. Για τα δηµόσια έργα 
προϋπολογισµού άνω των είκοσι πέντε εκατ. (25.000.000) ευρώ στον τοµέα του 
περιβάλλοντος και άνω των πενήντα εκατ. (50.000.000) ευρώ σε άλλους τοµείς, η 
απόφαση ένταξης εκδίδεται µόνο µετά από σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Οικονοµίας 
και Οικονοµικών. 

• Εκδίδει την απόφαση ένταξης πράξεων στο ΕΠ και ενηµερώνει γραπτώς τον δικαιούχο για 
όλες τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνει. Ενηµερώνει επίσης γραπτώς µε επαρκή 
αιτιολόγηση τους φορείς των οποίων οι προτάσεις δεν έγιναν αποδεκτές, προκειµένου να 
καταστεί δυνατή η βελτίωση τους σε µεταγενέστερη υποβολή τους. 

• Προβαίνει σε εξέταση των σταδίων εξέλιξης δηµοσίων συµβάσεων και ιδίως κατά τη 
διαδικασία διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης σύµβασης. Ο ενδιάµεσος φορέας 
διαχείρισης εκφράζει τη σύµφωνη γνώµη του εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών ή εντός 
δέκα πέντε (15) εργασίµων ηµερών σε περιπτώσεις συµβάσεων άνω των είκοσι πέντε 
εκατοµµυρίων ευρώ η οποία και αποτελεί όρο για τη χρηµατοδότηση της πράξης. 

• Συνεργάζεται µε τη διαχειριστική αρχή του προγράµµατος, την εθνική αρχή συντονισµού, 
την καθ’ ύλην αρµόδια υπηρεσία συντονισµού και την Επιτροπή και παρέχει σε αυτές 
κάθε πληροφορία που ζητείται. 

(ii) επαληθεύει την παράδοση των συγχρηµατοδοτούµενων προϊόντων και υπηρεσιών και την 
πραγµατοποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι για τις διάφορες πράξεις, καθώς 
και της συµµόρφωσής τους προς τους κοινοτικούς και τους εθνικούς κανόνες. 

Στο πλαίσιο αυτό κάθε ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης: 
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• διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις, οι οποίες καλύπτουν κατάλληλα τις 
διοικητικές, δηµοσιονοµικές, τεχνικές και φυσικές πτυχές των υλοποιούµενων πράξεων. 
Ειδικότερα διενεργεί: 

(α) διοικητικές επαληθεύσεις για κάθε δήλωση δαπανών που υποβάλλεται από τους 
δικαιούχους, κατά τις οποίες επιβεβαιώνονται µε τα κατάλληλα έγγραφα, ότι: 

 η δηλωθείσα δαπάνη είναι πραγµατική, 

 τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν παραδοθεί σύµφωνα µε την απόφαση 
ένταξης,  

 οι δηλώσεις δαπανών από τους δικαιούχους είναι ακριβείς, 

 η πράξη και η δαπάνη είναι σύµφωνες µε το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο  

 τηρήθηκαν οι κατάλληλες διαδικασίες για την αποφυγή διπλής 
χρηµατοδότησης της δαπάνης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηµατοδοτικά 
µέσα ή από άλλη προγραµµατική περίοδο. 

Στην περίπτωση µεγάλου πλήθους δικαιολογητικών εγγράφων είναι δυνατόν να 
πραγµατοποιούνται δειγµατοληπτικές επαληθεύσεις βάσει µεθόδου δειγµατοληψίας.  

Το αργότερο κατά την πρώτη δήλωση δαπάνης του δικαιούχου, ο ενδιάµεσος 
φορέας διαχείρισης επιβεβαιώνει την εφαρµογή των όρων και προϋποθέσεων που 
ενδεχοµένως έχει θέσει κατά την εξέταση της διαδικασίας ανάθεσης των δηµοσίων 
συµβάσεων. Ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης παρακολουθεί τη συµµόρφωση της 
σύµβασης µε την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία καθ΄όλη τη διάρκεια υλοποίησής 
της. 

(β)  επιτόπιες επαληθεύσεις επιµέρους πράξεων κατά τις οποίες επαληθεύεται ότι οι 
πράξεις όντως εκτελούνται και τα παραδιδόµενα προϊόντα ή/και παρεχόµενες 
υπηρεσίες συµµορφώνονται προς τους όρους της αντίστοιχης σύµβασης ή 
απόφασης χορήγησης ενίσχυσης, η φυσική πρόοδος της πράξης, η τήρηση των 
κοινοτικών κανόνων όσον αφορά τη δηµοσιότητα και η ακρίβεια των πληροφοριών 
που παρέχει ο δικαιούχος όσον αφορά τη φυσική και οικονοµική πρόοδο της 
πράξης.  

Για τις πράξεις που η επαλήθευσή τους επιτοπίως, γίνεται δειγµατοληπτικά, ο 
ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης τηρεί αρχεία που περιγράφουν και δικαιολογούν τη 
δειγµατοληπτική µέθοδο που καθορίζει τις πράξεις ή τις συναλλαγές που επιλέγονται 
προς επαλήθευση. Ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης καθορίζει το µέγεθος του 
δείγµατος, προκειµένου να αποκτήσει εύλογη βεβαιότητα ως προς τη νοµιµότητα και 
κανονικότητα των σχετικών πράξεων, όσον αφορά το επίπεδο κινδύνου που 
διαπιστώνεται (από τον ενδιάµεσο φορέα διαχείρισης) για τον τύπο των σχετικών 
δικαιούχων και πράξεων. Ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης επανεξετάζει τη µέθοδο 
δειγµατοληψίας σε ετήσια βάση σύµφωνα µε τους κανόνες του Σ∆Ε. 

Σε ότι αφορά στα δηµόσια έργα ο έλεγχος που διενεργείται από τον Ειδικό Σύµβουλο 
Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΣΠΕΛ) µπορεί να αντικαταστήσει επιτόπιες επαληθεύσεις του 
ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης και συνυπολογίζεται σε ότι αφορά στην εκτίµηση του 
δείγµατος. 

• Τηρεί αρχείο των διενεργούµενων επαληθεύσεων στο ΟΠΣ, όπου για κάθε επαλήθευση 
αναφέρονται οι εργασίες που υλοποιήθηκαν για την επαλήθευση, η ηµεροµηνία και τα 
αποτελέσµατα της επαλήθευσης και τα µέτρα που ελήφθησαν στις περιπτώσεις 
ανεύρεσης παρατυπιών. Τα πορίσµατα των επιτόπιων επαληθεύσεων καταχωρούνται στο 
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ΟΠΣ και κοινοποιούνται στο δικαιούχο και στο φορέα που είναι αρµόδιος για τη χορήγηση 
ενισχύσεων στην περίπτωση κρατικών ενισχύσεων. 

• Στην περίπτωση που η διαχειριστική αρχή ή ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης είναι και 
δικαιούχος στο πλαίσιο του ίδιου ΕΠ, η υλοποίηση της πράξης θα γίνεται από µονάδα 
διαφορετική από τη µονάδα που είναι αρµόδια για τη διενέργεια των επαληθεύσεων, ώστε 
να διασφαλίζεται η απαιτούµενη διάκριση καθηκόντων. 

Στις περιπτώσεις πράξεων κρατικών ενισχύσεων ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης: 

• διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις, οι οποίες καλύπτουν κατάλληλα τις 
διοικητικές, δηµοσιονοµικές, τεχνικές και φυσικές πτυχές των υλοποιούµενων πράξεων. 
Ειδικότερα διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις για κάθε δήλωση δαπανών 
που υποβάλλεται από τους δικαιούχους, κατά τις οποίες επιβεβαιώνονται µε τα κατάλληλα 
έγγραφα, ότι: 

 η δηλωθείσα δαπάνη είναι πραγµατική, 

 τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν παραδοθεί σύµφωνα µε την απόφαση 
ένταξης,  

 οι δηλώσεις δαπανών από τους δικαιούχους είναι ακριβείς, 

 η πράξη και η δαπάνη είναι σύµφωνες µε το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο  

 τηρήθηκαν οι κατάλληλες διαδικασίες για την αποφυγή διπλής 
χρηµατοδότησης της δαπάνης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηµατοδοτικά 
µέσα ή από άλλη προγραµµατική περίοδο. 

Στην περίπτωση µεγάλου πλήθους δικαιολογητικών εγγράφων είναι δυνατόν να 
πραγµατοποιούνται δειγµατοληπτικές επαληθεύσεις βάσει µεθόδου δειγµατοληψίας.  

Για τις πράξεις που η επαλήθευσή τους επιτοπίως, γίνεται δειγµατοληπτικά, ο 
ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης τηρεί αρχεία που περιγράφουν και δικαιολογούν τη 
δειγµατοληπτική µέθοδο που καθορίζει τις πράξεις ή τις συναλλαγές που επιλέγονται 
προς επαλήθευση. Ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης καθορίζει το µέγεθος του 
δείγµατος, προκειµένου να αποκτήσει εύλογη βεβαιότητα ως προς τη νοµιµότητα και 
κανονικότητα των σχετικών πράξεων όσον αφορά το επίπεδο κινδύνου που 
διαπιστώνεται για τον τύπο των σχετικών δικαιούχων και πράξεων. Ο ενδιάµεσος 
φορέας διαχείρισης επανεξετάζει τη µέθοδο δειγµατοληψίας σε ετήσια βάση 
σύµφωνα µε τους κανόνες του Σ∆Ε. 

• Τηρεί αρχείο των διενεργούµενων επαληθεύσεων, όπου για κάθε επαλήθευση 
αναφέρονται οι εργασίες που υλοποιήθηκαν για την επαλήθευση, η ηµεροµηνία και τα 
αποτελέσµατα της επαλήθευσης και τα µέτρα που ελήφθησαν στις περιπτώσεις 
ανεύρεσης παρατυπιών. Τα πορίσµατα των επιτόπιων επαληθεύσεων κοινοποιούνται στο 
δικαιούχο και στο φορέα που είναι αρµόδιος για τη χορήγηση των ενισχύσεων. 

(iii) διασφαλίζει τη συλλογή, καταχώρηση και αποθήκευση στο ΟΠΣ λογιστικών εγγραφών για 
κάθε πράξη στο πλαίσιο του ΕΠ καθώς και τη συλλογή και καταχώρηση στο ΟΠΣ των 
δεδοµένων υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηµατοοικονοµική διαχείριση, την 
παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους και την αξιολόγηση, 
συµπεριλαµβανοµένων των στοιχείων που ορίζονται στο Παράρτηµα III του Καν. (ΕΚ) 
1828/2006. Μεριµνά για την πληρότητα και επάρκεια των στοιχείων που καταχωρούνται στο  
ΟΠΣ.  

Στο πλαίσιο αυτό κάθε ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης: 
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• Συλλέγει µέσω περιοδικών αναφορών βάσει τυποποιηµένων εντύπων και τηρεί στο ΟΠΣ 
και στο φάκελο της πράξης, λογιστικές εγγραφές για κάθε πράξη, καθώς και δεδοµένα 
υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηµατοοικονοµική διαχείριση, την παρακολούθηση, 
τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους και την αξιολόγηση. Στις περιπτώσεις πράξεων κρατικών 
ενισχύσεων τα δεδοµένα υλοποίησης που απαιτούνται για την παρακολούθηση και τις 
επαληθεύσεις τηρούνται σε αρχεία. 

• Παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων των δικαιούχων για την υποβολή όλων των 
δεδοµένων υλοποίησης των πράξεων που απαιτούνται για τη χρηµατοοικονοµική 
διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους και την αξιολόγηση των 
δράσεων, 

• Έχει την ευθύνη της ποιότητας και πληρότητας των στοιχείων που καταχωρούνται στο 
ΟΠΣ. 

• ∆ιασφαλίζει την πρόσβαση της αρχής πιστοποίησης και της αρχής ελέγχου στα εν λόγω 
στοιχεία. 

(iv) διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι και οι άλλοι φορείς που εµπλέκονται στην υλοποίηση πράξεων 
τηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστηµα, είτε επαρκή λογιστική κωδικοποίηση για όλες τις 
συναλλαγές που έχουν σχέση µε την πράξη, µε την επιφύλαξη των εθνικών λογιστικών 
κανόνων,  

Στο πλαίσιο αυτό ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα ώστε: 

• οι δικαιούχοι που υποχρεούνται από την ελληνική νοµοθεσία να τηρούν ενιαίο λογιστικό 
σύστηµα (το Γενικό ή τα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια) να δηµιουργήσουν ειδική λογιστική 
µερίδα για το συγχρηµατοδοτούµενο έργο, 

• οι δικαιούχοι που δεν είναι υποχρεωµένοι από την ελληνική νοµοθεσία στην τήρηση του 
Γενικού ή των Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων, να εφαρµόζουν κατάλληλη λογιστική 
κωδικοποίηση για το συγχρηµατοδοτούµενο έργο, όπως αυτή θα οριστεί από τη 
διαχειριστική αρχή κατά την έναρξη υλοποίησής του,  

(v) συνεργάζεται µε τη διαχειριστική αρχή του ΕΠ για τη διενέργεια των αξιολογήσεων που 
προβλέπονται στο υποκεφάλαιο 4 του παρόντος κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της 
προγραµµατικής περιόδου,  

Στο πλαίσιο αυτό ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης: 

• οργανώνει την παραγωγή και τη συλλογή των απαραίτητων δεδοµένων για την διεξαγωγή 
των αξιολογήσεων, συµπεριλαµβανοµένων των διαφόρων τύπων πληροφοριών που 
παρέχονται από το σύστηµα παρακολούθησης, 

• λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για την αξιοποίηση των συµπερασµάτων των 
αξιολογήσεων, 

• εισηγείται στη διαχειριστική αρχή πρόταση προς την οικεία επιτροπή παρακολούθησης για 
τη διεξαγωγή αξιολογήσεων ιδιαιτέρως στις περιπτώσεις που η παρακολούθηση 
αναδεικνύει σηµαντικές αποκλίσεις από τους στόχους που έχουν τεθεί σύµφωνα µε τις 
κατευθύνσεις της εθνικής αρχής συντονισµού 

(vi) καθορίζει διαδικασίες σύµφωνα µε τους κανόνες του συστήµατος διαχείρισης & ελέγχου για τη 
διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά µε τις δαπάνες και τους λογιστικούς 
ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς διαδροµής ελέγχου. Οι διαδικασίες 
αυτές πρέπει να διασφαλίζουν ότι: 
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• τηρούνται όλα τα απαραίτητα έγγραφα (πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα) στο 
κατάλληλο επίπεδο (διαχειριστική αρχή, ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης, δικαιούχος) για 
την εξασφάλιση επαρκούς διαδροµής ελέγχου όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 15 του Καν. 
(ΕΚ) 1828/2006, 

• στην περίπτωση τήρησης εγγράφων σε ηλεκτρονική µορφή, τα ηλεκτρονικά συστήµατα 
τήρησης των εγγράφων συµµορφώνονται µε αποδεκτά πρότυπα ασφάλειας ώστε να 
διασφαλίζεται ότι τα ηλεκτρονικά έγγραφα πληρούν τους εθνικούς κανόνες και είναι 
αξιόπιστα, 

• όλα τα έγγραφα τηρούνται για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών ετών από τη 
γνωστοποίηση της γνώµης της Επιτροπής σχετικά µε το περιεχόµενο της δήλωσης 
κλεισίµατος του ΕΠ ή µερικού κλεισίµατος, µε την επιφύλαξη των κανόνων που διέπουν 
τις κρατικές ενισχύσεις, 

• ο δικαιούχος παρέχει πρόσβαση στα τηρούµενα από αυτόν έγγραφα που σχετίζονται µε 
την υλοποίηση της συγχρηµατοδοτούµενης πράξης αλλά και  αντίγραφα ή αποσπάσµατα 
αυτών σε εξουσιοδοτηµένα για το σκοπό αυτό άτοµα της διαχειριστικής αρχής, του 
ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης, της αρχής πιστοποίησης, της αρχής ελέγχου, της 
Επιτροπής και των εξουσιοδοτηµένων αυτής εκπροσώπων, 

• τα ονόµατα των φορέων που διαθέτουν τα πρωτογενή έγγραφα που απαιτούνται για την 
εξασφάλιση επαρκούς διαδροµής ελέγχου, και η τοποθεσία που βρίσκονται οι έδρες των 
φορέων αυτών είναι γνωστά στη διαχειριστική αρχή και τηρούνται στο ΟΠΣ. 

(vii) παρέχει στην  αρχή πιστοποίησης όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά µε τις διαδικασίες 
και τις επαληθεύσεις που πραγµατοποιούνται σε σχέση µε κάθε δαπάνη για σκοπούς 
πιστοποίησης. 

Στο πλαίσιο αυτό ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης : 

• µεριµνά για την έγκαιρη ενηµέρωση του ΟΠΣ µε όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
προκειµένου η αρχή πιστοποίησης να εκτελέσει τους απαραίτητους ελέγχους για την 
πιστοποίηση των δαπανών, 

• συνεργάζεται µε την αρχή πιστοποίησης προκειµένου να αποσαφηνιστεί οποιοδήποτε 
θέµα ανακύπτει σχετικά µε την πιστοποίηση εγκεκριµένων δαπανών, 

(viii) υποστηρίζει τις εργασίες της επιτροπής παρακολούθησης και τον εφοδιασµό της µε τα 
απαιτούµενα έγγραφα τα οποία καθιστούν δυνατή την παρακολούθηση της ποιότητας 
υλοποίησης του ΕΠ σε σχέση µε τους στόχους του. 

Στο πλαίσιο αυτό  ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης 

• µεριµνά για τη συλλογή και επεξεργασία όλων των στοιχείων που απαιτούνται για την 
παρακολούθηση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας της υλοποίησης του ΕΠ από 
την επιτροπή παρακολούθησης και τη λήψη αποφάσεων από αυτήν,  

• µεριµνά για την οργάνωση και προετοιµασία της επιτροπής παρακολούθησης στην οποία 
προεδρεύει ο Γενικός Γραµµατέας της οικείας Περιφέρειας, 

• µεριµνά για την υλοποίηση των αποφάσεων της επιτροπής παρακολούθησης, 

(ix) συντάσσει και υποβάλλει στη διαχειριστική αρχή του ΕΠ την ετήσια και τελική έκθεση 
εκτέλεσης που αφορά τους άξονες προτεραιότητας της οικείας Περιφέρειας σχετικά µε την 
υλοποίηση, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 67 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, µε βάση τα 
στοιχεία του ΟΠΣ και τις οδηγίες της εθνικής αρχής συντονισµού, 
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(x) διασφαλίζει τη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις ενηµέρωσης και δηµοσιότητας που ορίζονται 
στο άρθρο 69 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. 

Στο πλαίσιο αυτό ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης: 

• υλοποιεί τις προβλεπόµενες στο εγκεκριµένο σχέδιο επικοινωνίας δράσεις,  

• ενηµερώνει τους δικαιούχους για τις ενέργειες δηµοσιότητας που αναλαµβάνουν στο 
πλαίσιο εκτέλεσης πράξεων και παρακολουθεί την ορθή τήρηση των υποχρεώσεων 
αυτών, 

(xi) υποβάλλει στην Επιτροπή, τις αναγκαίες πληροφορίες προκειµένου να αξιολογήσει τα µεγάλα 
έργα και να προσδιορίσει τη συνδροµή των Ταµείων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 
1828/2006,  

(xii) παρακολουθεί την ποιότητα και την αποτελεσµατικότητα της υλοποίησης των αξόνων 
προτεραιότητας του ΕΠ, συµπεριλαµβανοµένου του κανόνα ν+2/ν+3, 

(xiii) συντάσσει και υποβάλλει στη διαχειριστική αρχή προτάσεις για αναθεώρηση σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 33 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και τις κατευθύνσεις της εθνικής αρχής 
συντονισµού, 

(xiv) παρακολουθεί τα έσοδα  που προκύπτουν από έργα που παράγουν έσοδα και ενηµερώνει 
σχετικά τη διαχειριστική αρχή του ΠΕΠ και την αρχή πιστοποίησης, ιδίως για τα έργα των 
οποίων τα έσοδα δεν είναι δυνατό να εκτιµηθούν εκ των προτέρων, 

(xv) συµµετέχει στην από κοινού µε την Επιτροπή ετήσια εξέταση της υλοποίησης του ΕΠ, 
ενηµερώνει την επιτροπή παρακολούθησης για τα αποτελέσµατά της και παρακολουθεί τη 
συνέχεια που δίδεται στα σχόλιά της, 

(xvi) προβαίνει σε  ακύρωση µέρους ή του συνόλου της κοινοτικής συνεισφοράς της πράξης η 
οποία επιβάλλεται βάσει πορίσµατος επαλήθευσης ή πορίσµατος ελέγχου της αρχής ελέγχου,  

(xvii) εισηγείται στον αρµόδιο υπουργό για την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών τα οποία διαπιστώνονται βάσει των επαληθεύσεων που διενεργεί.  

(xviii) µεριµνά για την εφαρµογή και εξειδίκευση των οριζόµενων στην κοινή υπουργική απόφαση 
έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΕΠ στο πλαίσιο της 
υλοποίησης του ΕΠ. 

(xix) δεσµεύεται να λάβει τα κατάλληλα µέτρα για την υποστήριξη καινοτόµων δράσεων 
διασυνοριακού / διακρατικού χαρακτήρα που είναι αποτέλεσµα των δικτύων - στην  
περίπτωση που Περιφέρειες στην περιοχή του προγράµµατος εµπλέκονται στην πρωτοβουλία 
«Περιφέρειες για την Οικονοµική Αλλαγή» - στο βαθµό που οι δράσεις αυτές συνάδουν µε τη 
στοχοθεσία του προγράµµατος και τηρώντας τις διατάξεις εφαρµογής του. 

 

4.1.4.2. Ειδικές Υπηρεσίες / Υπηρεσίες Υπουργείων 

(α) Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας» 2007-2013, 
ορίζεται ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης για πράξεις συγκοινωνιακών υποδοµών µεγάλης 
κλίµακας (µετρό Θεσ/νίκης) και για πράξεις συγκοινωνιακών υποδοµών αρµοδιότητας 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, που αφορούν στις 
Περιφέρειες Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας. 

(β) Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ «Σιδηρόδροµοι-Αεροδρόµια-Αστικές Συγκοινωνίες» 
2000-2006, ορίζεται ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης για πράξεις υποδοµών, προµηθειών και 
υπηρεσιών αρµοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών και των 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 
 

 285

εποπτευόµενων από αυτό Οργανισµών, που αφορούν στις Περιφέρειες Κεντρικής και ∆υτικής 
Μακεδονίας. 

(γ) Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» 2007-
2013, ορίζεται ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης για πράξεις ενεργειακής υποδοµής 
αρµοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης που υλοποιούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, για πράξεις εθνικής εµβέλειας αρµοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και πράξεις 
ανταγωνιστικότητας και επιχειρηµατικότητας που πρόκειται να προκηρυχτούν οριζόντια και 
αφορούν στις Περιφέρειες Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας. 

(δ) Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» 2007-2013, ορίζεται ενδιάµεσος 
φορέας διαχείρισης για πράξεις ψηφιακής σύγκλισης εθνικής εµβέλειας και για πράξεις 
ψηφιακής σύγκλισης που πρόκειται να προκηρυχτούν οριζόντια και αφορούν στις Περιφέρειες 
Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας. 

(ε)  Η Γενική ∆ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, 
ορίζεται ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης δράσεων κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται 
µέσω του επενδυτικού νόµου, αρµοδιότητάς της. 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού 
προσδιορίζονται: 

 οι πράξεις ή κατηγορίες πράξεων των οποίων αναλαµβάνεται η διαχείριση και ο 
αντίστοιχος προϋπολογισµός αυτών. Ως πράξεις εθνικής εµβέλειας νοούνται πράξεις 
που υλοποιούνται σε µία ή περισσότερες Περιφέρειες και τα αποτελέσµατα των οποίων, 
λόγω της οριζόντιας φύσης τους, ωφελούν το σύνολο της χώρας. 

 οι υποχρεώσεις του ενδιάµεσου φορέα και της διαχειριστικής αρχής. 

Κάθε ένας από τους ανωτέρω ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης αναλαµβάνει τις αρµοδιότητες 
διαχείρισης (i), (ii), (iii), (iv), (vi), (vii), (x), (xi), (xiii), (xiv), (xv), (xvi)  και (xvii) όπως έχουν οριστεί στην 
ενότητα 4.1.4.1. του παρόντος κεφαλαίου.  

 
4.1.4.3. Άλλοι Ενδιάµεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του εκάστοτε αρµόδιου Υπουργού, 
µετά από εισήγηση της διαχειριστικής αρχής, δύναται να ορίζονται άλλοι ενδιάµεσοι φορείς 
διαχείρισης, οι οποίοι αναλαµβάνουν την άσκηση µέρους των αρµοδιοτήτων της διαχειριστικής αρχής 
του ΕΠ, ενεργώντας σε σχέση µε δικαιούχους που εκτελούν πράξεις για λογαριασµό και υπό την 
ευθύνη της διαχειριστικής αρχής. Στην ως άνω απόφαση καθορίζονται: 

(α) ο φορέας ο οποίος αναλαµβάνει τη διαχείριση πράξεων του οικείου ΕΠ 

(β) οι πράξεις που αναλαµβάνονται, το χρονοδιάγραµµα υλοποίησής τους και ο αντίστοιχος 
προϋπολογισµός αυτών 

(γ) οι αρµοδιότητες διαχείρισης που ανατίθενται µε την αναγκαία εξειδίκευση ανάλογα µε το 
είδος των δράσεων 

(δ) οι υποχρεώσεις του ενδιάµεσου φορέα και της διαχειριστικής αρχής 

(ε) το αρµόδιο για την ένταξη των πράξεων όργανο. 

Με την ίδια απόφαση ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε την άσκηση των αρµοδιοτήτων 
που αναλαµβάνει ο φορέας ανάλογα µε τον τύπο και το είδος των δράσεων. 
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Ως ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης δύναται να οριστεί δηµόσια υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου 
δικαίου ή άλλο κρατικό νοµικό πρόσωπο, το οποίο ασκεί αρµοδιότητες διαχείρισης βάσει δικαιώµατος 
που του παρέχεται δυνάµει νοµοθετικής ή κανονιστικής ρυθµίσεως.  

Ως ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης πράξεων κρατικών ενισχύσεων δύναται να οριστούν µέσω σύναψης 
σύµβασης παραχώρησης υπηρεσιών του άρθρου 14 του Π∆ 60/2007 (ΦΕΚ Α 64) όλα τα 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που εκδηλώνουν ενδιαφέρον µετά από σχετική πρόσκληση του αρµόδιου 
Υπουργού. 

Σε κάθε άλλη περίπτωση ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης επιλέγεται µετά από ανοικτή ή κλειστή 
διαγωνιστική διαδικασία. Στην περίπτωση που ο ενδιάµεσος φορέας επιλέγεται µετά από διαγωνιστική 
διαδικασία απαιτείται σύναψη σύµβασης ανάθεσης. Η σύµβαση ανάθεσης υπογράφεται µεταξύ της 
οικείας διαχειριστικής αρχής και του ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης. 

Ενδεχόµενες αλλαγές στο κοινοποιηθέν Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου συµπεριλαµβανοµένου και 
του ορισµού νέων ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης, αποτυπώνονται στην ετήσια έκθεση ελέγχου του 
ΕΠ, σύµφωνα µε το άρθρο 18, παρ.2 του  Καν. (ΕΚ) 1828/2006. 

 

4.1.4.4. Ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισηςκαι υλοποίησης συνολικών επιχορηγήσεων 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του εκάστοτε αρµόδιου Υπουργού, 
η διαχειριστική αρχή δύναται να αναθέτει σε ενδιάµεσους φορείς αρµοδιότητες διαχείρισης και 
υλοποίησης συνολικών επιχορηγήσεων, κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 42 και 43 του Καν. (ΕΚ) 
1083/2006. Στην ως άνω απόφαση καθορίζονται: 

(α) τα είδη των πράξεων που πρόκειται να καλυφθούν από τη συνολική επιχορήγηση 

(β) τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων  

(γ)  τα ποσοστά συνδροµής από τα Ταµεία και οι κανόνες που διέπουν τη συνδροµή αυτή 

(δ) οι ρυθµίσεις για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την εξασφάλιση του 
δηµοσιονοµικού ελέγχου της συνολικής επιχορήγησης έναντι της διαχειριστικής αρχής, 
συµπεριλαµβανοµένων των διευθετήσεων για την ανάκτηση αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών και την παρουσίαση των λογαριασµών 

(ε) τυχόν χρήση οικονοµικής εγγύησης ή ισοδύναµου µέτρου. 

Ο ενδιάµεσος φορέας πρέπει να παρέχει εγγυήσεις για τη φερεγγυότητά του, την ικανότητα 
διαχείρισης στο σχετικό αντικείµενο, καθώς επίσης και για την επάρκειά του όσον αφορά τη διοικητική 
και την οικονοµική διαχείριση. Ο φορέας αυτός, κατά κανόνα, εδρεύει ή εκπροσωπείται στην ή στις 
περιφέρειες που καλύπτονται από το ΕΠ. 

Ο ορισµός ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης ή/και διαχείρισης και υλοποίησης συνολικών 
επιχορηγήσεων σε ένα ΕΠ, συνεπάγεται την παροχή στην Επιτροπή των πληροφοριών που 
απαιτούνται σύµφωνα µε το άρθρο 71 του Καν. (ΕΚ) 1083/06 και τα άρθρα 21 και 22 του Καν. (ΕΚ) 
1828/2006. 

 

4.1.5. Αρχή πιστοποίησης 

Η αρχή πιστοποίησης είναι υπεύθυνη για την πιστοποίηση των καταστάσεων δαπανών και αιτήσεων 
πληρωµών πριν αυτές διαβιβαστούν στην Επιτροπή. Στο πλαίσιο αυτό η αρχή πιστοποίησης εκτελεί 
τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 61 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. Ειδικότερα: 
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(i) καταρτίζει και υποβάλλει ηλεκτρονικά πιστοποιηµένες δηλώσεις δαπανών και αιτήσεις 
πληρωµών στην Επιτροπή σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος X του Καν. (ΕΚ) 
1828/06 και κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 78 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. 

(ii) πιστοποιεί ότι:  

• η δήλωση δαπανών είναι ακριβής, ότι είναι προϊόν αξιόπιστων λογιστικών συστηµάτων 
και ότι στηρίζεται σε επαληθεύσιµα δικαιολογητικά,  

• οι δηλωθείσες δαπάνες συµµορφώνονται προς τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς 
κανόνες και ότι διενεργήθηκαν για πράξεις που επελέγησαν για χρηµατοδότηση σύµφωνα 
µε τα κριτήρια που εφαρµόζονται στο πρόγραµµα και πληρούν τους ισχύοντες κοινοτικούς 
και εθνικούς κανόνες, 

στο πλαίσιο αυτό δύναται: 

- να εξαιρεί προσωρινά από τις δηλώσεις δαπανών τις δαπάνες που παρουσιάζουν 
προβλήµατα σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες και ενηµερώνει γραπτώς τη 
διαχειριστική αρχή σχετικά µε τα ποσά αυτά. Για την προσωρινή εξαίρεση πληρωµών 
από την πιστοποίηση της Αρχής Πιστοποίησης λαµβάνεται υπόψη και αξιολογείται η 
ενδεχόµενη δηµοσιονοµική επίπτωση ή το εύρος του κινδύνου για τις κοινοτικές 
χρηµατοδοτήσεις που συνεπάγονται τα παρακάτω:  

i. τα ευρήµατα των επιθεωρήσεων για το επίπεδο λειτουργίας της διαχειριστικής 
αρχής ή/και των ενδιάµεσων φορέων που λειτουργούν εξ΄ ονόµατος ή για 
λογαριασµό της, 

ii. τα αποτελέσµατα των διοικητικών ελέγχων της Αρχής Πιστοποίησης,   

iii. τα ευρήµατα των ελέγχων της Αρχής Ελέγχου, 

iv. τα ευρήµατα των επιτόπου επαληθεύσεων της διαχειριστικής αρχής, 

v. τα ευρήµατα από ελέγχους ποιότητας του ΕΣΠΕΛ, 

vi. τα ευρήµατα από ελέγχους των ελεγκτικών οργάνων της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, 

vii. τα ευρήµατα από άλλα ελεγκτικά όργανα (Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων, 
Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Ελεγκτικό Συνέδριο),   

viii. κάθε άλλη τεκµηριωµένη πληροφορία που έρχεται σε γνώση της Αρχής 
Πιστοποίησης. (καταγγελίες, δηµοσιεύσεις κλπ),  

- να διενεργεί επιτόπιες επιθεωρήσεις στις διαχειριστικές αρχές, τους ενδιάµεσους 
φορείς και στους δικαιούχους, 

(iii) διασφαλίζει για σκοπούς πιστοποίησης, ότι έχει λάβει επαρκείς πληροφορίες από τη 
διαχειριστική αρχή σχετικά µε τις διαδικασίες που εφαρµόστηκαν, τα διαθέσιµα στο ΟΠΣ και 
στο φάκελο πράξης στοιχεία και λογιστικές εγγραφές και τις επαληθεύσεις που 
πραγµατοποιήθηκαν όσον αφορά τις δαπάνες που περιλαµβάνονται στις δηλώσεις δαπανών,  

(iv) συνυπολογίζει για σκοπούς πιστοποίησης, τα αποτελέσµατα όλων των ελέγχων που 
διενεργήθηκαν υπό την ευθύνη της αρχής ελέγχου,  

(v) τηρεί σε ηλεκτρονική µορφή, λογιστικά µητρώα για τις δαπάνες που υποβάλλονται στην 
Επιτροπή,  

(vi) τηρεί µητρώο των ποσών που µπορούν να ανακτηθούν και των ποσών που αποσύρονται 
µετά από ακύρωση του συνόλου ή µέρους της συνεισφοράς για µια πράξη. Τα ανακτηθέντα 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 
 

 288

ποσά επιστρέφονται στον γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από το 
κλείσιµο του ΕΠ, µε αφαίρεσή τους από την επόµενη κατάσταση δαπανών. 

(vii) υποβάλλει στην Επιτροπή προσωρινές προβλέψεις για τις µελλοντικές αιτήσεις πληρωµών 
σύµφωνα µε το άρθρο 76, παρ.3 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. 

(viii) αποστέλλει στην Επιτροπή, έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους αρχής γενοµένης από το 2008, 
δήλωση, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παρ. ΧΙ του Καν. (ΕΚ) 1828/06, στην οποία 
αναφέρονται, για κάθε άξονα προτεραιότητας των ΕΠ, τα εξής: 

• Τα ποσά τα οποία αποσύρθηκαν από δηλώσεις δαπανών που υποβλήθηκαν κατά το 
προηγούµενο έτος µετά την ακύρωση του συνόλου ή µέρους της δηµόσιας συνεισφοράς 
για µια πράξη, 

• Τα ανακτηθέντα ποσά που αφαιρέθηκαν από αυτές τις δηλώσεις δαπανών, 

• ∆ήλωση των ποσών που πρέπει να ανακτηθούν στις 31 ∆εκεµβρίου του προηγούµενου 
έτους, ταξινοµηµένων κατά το έτος έκδοσης των ενταλµάτων είσπραξης, 

(ix) αποστέλλει στην Επιτροπή την κατάσταση δαπανών που αναφέρεται στο άρθρο 88 του Καν. 
(ΕΚ) 1083/06, µε βάση το υπόδειγµα του Παρ. XIV του Καν. (ΕΚ) 1828/06, προκειµένου να 
προβεί στο µερικό κλείσιµο ενός ΕΠ, 

(x) συνεργάζεται µε τους αρµόδιους φορείς και υπηρεσίες για τον καθορισµό των κανόνων 
λειτουργίας του ΟΠΣ ως προς την επεξεργασία των πληροφοριών τις οποίες χρησιµοποιεί 
κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της. 

Ως αρχή πιστοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ, σύµφωνα µε το άρθρο 61 του Καν.1083/2006 ορίζεται η 
Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωµής του ΚΠΣ, των κοινοτικών πρωτοβουλιών και του Ταµείου Συνοχής 
του ΚΠΣ 2000-2006, η οποία υπάγεται στο Γενικό Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης του 
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών και µετονοµάζεται σε αρχή πιστοποίησης. 

 

4.1.6. Αρχή ελέγχου 

Η αρχή ελέγχου έχει την ευθύνη για την επαλήθευση της αποτελεσµατικής λειτουργίας του 
συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό η αρχή ελέγχου αναλαµβάνει τα 
καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 62 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. Ειδικότερα: 

(i) ∆ιασφαλίζει την εκτέλεση των ελέγχων για την επαλήθευση της ουσιαστικής λειτουργίας του 
συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ,  

(ii) ∆ιασφαλίζει ότι οι έλεγχοι των πράξεων πραγµατοποιούνται σε κατάλληλο δείγµα για την 
επαλήθευση των δηλωνόµενων στην Επιτροπή δαπανών, για το σκοπό αυτό διαµορφώνει 
µεθοδολογία δειγµατοληψίας πράξεων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1828/2006, 

(iii) Υποβάλλει στην Επιτροπή, εντός εννέα µηνών από την έγκριση του ΕΠ, στρατηγική ελέγχου, 
η οποία καλύπτει τους φορείς που θα εκτελέσουν τους ελέγχους, τη µέθοδο ελέγχου που θα 
χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ελέγχου, τη µέθοδο 
δειγµατοληψίας για τους ελέγχους των πράξεων, καθώς και ενδεικτικό προγραµµατισµό των 
ελέγχων προκειµένου να διασφαλίζεται ο έλεγχος των κυριότερων φορέων καθώς και η 
οµοιόµορφη κατανοµή των ελέγχων καθ’ όλη την περίοδο προγραµµατισµού. 

Στην περίπτωση που εφαρµόζεται κοινό σύστηµα σε περισσότερα του ενός επιχειρησιακά 
προγράµµατα, είναι δυνατόν να υποβάλλεται, ενιαία στρατηγική ελέγχου. 
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(iv) Μέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου κάθε έτους από το 2008 έως το 2015 υποβάλλει στην Επιτροπή: 

• ετήσια έκθεση ελέγχου στην οποία παρατίθενται τα πορίσµατα των ελέγχων (συστηµάτων 
και πράξεων) που πραγµατοποιήθηκαν κατά το προηγούµενο δωδεκάµηνο που λήγει στις 
30 Ιουνίου του συγκεκριµένου έτους σύµφωνα µε την στρατηγική ελέγχου του ΕΠ, και 
αναφέρονται οι τυχόν ελλείψεις που διαπιστώθηκαν στα συστήµατα διαχείρισης και 
ελέγχου του προγράµµατος.  Η πρώτη έκθεση, που θα υποβληθεί στις 31 ∆εκεµβρίου 
2008 το αργότερο, καλύπτει την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007 µέχρι τις 30 Ιουνίου 
2008. Οι πληροφορίες που αφορούν τους ελέγχους που διεξάγονται µετά την 1η Ιουλίου 
2015 περιλαµβάνονται στην τελική έκθεση ελέγχου η οποία υποστηρίζει τη δήλωση 
κλεισίµατος, 

• γνωµοδότηση, βάσει των ελέγχων που έχουν πραγµατοποιηθεί υπό την ευθύνη της και 
άλλων ελέγχων, ως προς το κατά πόσον το σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου λειτουργεί 
ουσιαστικά ώστε να διασφαλίζει επαρκώς το γεγονός ότι οι καταστάσεις δαπανών που 
υποβάλλονται στην Επιτροπή είναι ορθές και, συνεπώς, ότι οι σχετικές συναλλαγές είναι 
νόµιµες και κανονικές, 

• δήλωση µερικού κλεισίµατος, ανάλογα µε την περίπτωση δυνάµει του άρθρου 88, παρ.2, 
σηµείο(β) του Καν.1083/2006, η οποία αξιολογεί τη νοµιµότητα και κανονικότητα των 
σχετικών δαπανών.  

(v) Υποβάλλει στην Επιτροπή, το αργότερο έως την 31η Μαρτίου 2017, δήλωση κλεισίµατος του 
προγράµµατος, στην οποία αξιολογείται η εγκυρότητα της αίτησης πληρωµής του τελικού 
υπολοίπου καθώς και η νοµιµότητα και κανονικότητα των σχετικών συναλλαγών που 
καλύπτονται από την τελική κατάσταση δαπανών η οποία υποστηρίζεται από τελική έκθεση 
ελέγχου,  

(vi) Μεριµνά για την ηλεκτρονική διαβίβαση στην Επιτροπή των παρατυπιών, οι οποίες 
αποτέλεσαν αντικείµενο διοικητικών και δικαστικών προσφυγών σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στα άρθρα 27 έως 36 του Καν. (ΕΚ) 1828/2006. 

Η αρχή ελέγχου διασφαλίζει ότι το έργο του ελέγχου ασκείται λαµβάνοντας υπόψη διεθνώς αποδεκτά 
πρότυπα ελέγχου.  

Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της η αρχή ελέγχου διασφαλίζει τη διαφύλαξη δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα και εµπιστευτικών πληροφοριών, για τα οποία λαµβάνουν γνώση αυτή ή/και 
τα όργανα ελέγχου που λειτουργούν υπό την ευθύνη της. 

Ως αρχή ελέγχου, κοινή για όλα τα ΕΠ του ΕΣΠΑ, ορίζεται η Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου 
(Ε∆ΕΛ), η οποία συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών στο Υπουργείο 
Οικονοµίας και Οικονοµικών - Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής (Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους). Η Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου είναι επταµελής και είναι ανεξάρτητη από τις 
διαχειριστικές αρχές των ΕΠ, τους ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης  και την αρχή πιστοποίησης. 

 

4.1.6.1. Έλεγχοι υπό την ευθύνη της αρχής ελέγχου 

Για τις ανάγκες της εκτέλεσης των ελέγχων και τη λειτουργία της Επιτροπής ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου, 
συνιστώνται στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών – Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσιονοµικής 
Πολιτικής (ΓΛΚ) οι ∆ιευθύνσεις: 

(i) ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και έργων που 
συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταµείο 
Συνοχής, αρµόδια για τον προγραµµατισµό και τη διενέργεια ελέγχων Προγραµµάτων και 
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έργων που συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το 
Ταµείο Συνοχής, 

(ii) ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Ελέγχων Προγραµµάτων και έργων που 
συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Αλιείας και επιχειρησιακών προγραµµάτων που εντάσσονται στο στόχο Ευρωπαϊκή Εδαφική 
Συνεργασία, αρµόδια για τον προγραµµατισµό και τη διενέργεια ελέγχων Προγραµµάτων και 
έργων που συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, από το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Αλιείας και επιχειρησιακών προγραµµάτων που εντάσσονται στο στόχο Ευρωπαϊκή 
Εδαφική Συνεργασία, 

(iii) ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Ελέγχων, αρµόδια για την ανάπτυξη µεθοδολογίας 
επιλογής δείγµατος, την διαχείριση της έκθεσης ελέγχου, την παροχή γνωµοδοτήσεων, την 
παρακολούθηση των προτεινόµενων διορθωτικών µέτρων, καθώς και για την αξιολόγηση των 
ελέγχων και τη δήλωση κλεισίµατος ΕΠ. 

Η αξιοπιστία των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου εκτιµάται µε βάση κριτήρια που καθορίζονται 
από την αρχή ελέγχου για τους ελέγχους των συστηµάτων. Περιλαµβάνει επίσης ποσοτική αξιολόγηση 
όλων των καίριων στοιχείων των συστηµάτων και καλύπτει τις βασικές αρχές και τους ενδιάµεσους 
φορείς που συµµετέχουν στη διαχείριση και τον έλεγχο του επιχειρησιακού προγράµµατος. Στο 
φάκελο ελέγχου τηρείται αρχείο των αξιολογήσεων που διενεργήθηκαν.  

Οι έλεγχοι των πράξεων πραγµατοποιούνται επιτόπου, βάσει εγγράφων και αρχείων που τηρούνται 
από το δικαιούχο. Οι έλεγχοι επαληθεύουν ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

(α) η πράξη ικανοποιεί τα κριτήρια επιλογής για το ΕΠ, υλοποιήθηκε σύµφωνα µε την 
απόφαση ένταξης και πληροί οποιονδήποτε ισχύοντα όρο ως προς τη λειτουργικότητα και 
τη χρήση της ή σχετικά µε τους επιδιωκόµενους στόχους· 

(β) οι δηλωθείσες στην Επιτροπή δαπάνες αντιστοιχούν στα λογιστικά έγγραφα και τα 
δικαιολογητικά που τηρούνται από το δικαιούχο· 

(γ) οι δηλωθείσες στην Επιτροπή δαπάνες συνάδουν προς τους κοινοτικούς και τους 
εθνικούς κανόνες 

(δ) η δηµόσια συνεισφορά έχει καταβληθεί στο δικαιούχο σύµφωνα µε το άρθρο 80 του 
Κανονισµού. 

Οι έλεγχοι διενεργούνται βάσει ετήσιου προγραµµατισµού που εγκρίνεται από την Επιτροπή 
∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου στο πλαίσιο της στρατηγικής ελέγχου, ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας 
∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και Ελέγχων. Επίσης διενεργούνται έκτακτοι έλεγχοι εκτός 
προγραµµατισµού, όταν αυτό απαιτείται. 

Όταν τα προβλήµατα που διαπιστώνονται εντοπίζονται στη λειτουργία των συστηµάτων διαχείρισης 
και ελέγχου και ως εκ τούτου συνεπάγονται κίνδυνο για άλλες πράξεις στο πλαίσιο του ΕΠ, η 
Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου εξασφαλίζει τη διενέργεια περαιτέρω εξέτασης, 
συµπεριλαµβανοµένων πρόσθετων ελέγχων όπου κρίνεται απαραίτητο, προκειµένου να 
προσδιοριστεί το µέγεθος αυτών των προβληµάτων.  

 

4.1.6.2. Όργανα ελέγχου 

Οι έλεγχοι διενεργούνται από ελεγκτικές οµάδες που συγκροτούνται από υπαλλήλους των τριών 
∆ιευθύνσεων της παραγράφου 1.6.1 και υπαλλήλους των λοιπών υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας 
∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής. Οι ανωτέρω ελεγκτικές οµάδες δύναται να συνεπικουρούνται στο έργο 
τους από εµπειρογνώµονες. Οι εµπειρογνώµονες µπορεί να είναι δηµόσιοι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ 
ή ΤΕ και ιδιώτες. Οι ιδιώτες εµπειρογνώµονες είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο εµπειρογνωµόνων.  



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 
 

 291

Στο µητρώο εµπειρογνωµόνων, που καταρτίζεται και τηρείται από την Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης και 
Ελέγχου συγχρηµατοδοτούµενων από την ΕΕ προγραµµάτων, εγγράφονται µε απόφαση του 
προϊσταµένου αυτής, ύστερα από δηµόσια πρόσκληση και αξιολόγηση από την Επιτροπή 
∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου, πρόσωπα, τα οποία έχουν ειδικές γνώσεις και εµπειρία σχετική µε τους 
διενεργούµενους υπό την ευθύνη της ελέγχους. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και 
Οικονοµικών ορίζονται επιµέρους θέµατα για την κατάρτιση του µητρώου εµπειρογνωµόνων. 

Με απόφαση της Επιτροπής ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου µετά από εισήγηση του αρµόδιου 
προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και Ελέγχων, οι έλεγχοι δύναται να ανατίθενται σε 
ελεγκτικές εταιρείες.  

Στην περίπτωση που οι έλεγχοι διενεργούνται από φορείς διαφορετικούς από την αρχή ελέγχου, η 
αρχή ελέγχου διασφαλίζει ότι οι φορείς αυτοί διαθέτουν την αναγκαία λειτουργική ανεξαρτησία από τις 
διαχειριστικές αρχές των ΕΠ, τους ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης και την αρχή πιστοποίησης. 

 

4.1.7. Φορέας Υπεύθυνος για την έκθεση και παροχή γνώµης του άρθρου 71(3) 

Σύµφωνα µε το άρθρο 71(2) του Καν. (ΕΚ) 1083/06 η κοινοποίηση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και 
Ελέγχου του ΕΠ στην Επιτροπή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση στην οποία να αποτυπώνονται τα 
αποτελέσµατα της αξιολόγησης του συστήµατος και διατύπωση γνώµης σχετικά µε τη συµµόρφωσή 
του συστήµατος µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 58-62 του ίδιου κανονισµού.  

Η έκθεση και η γνώµη σχετικά µε τα παραπάνω θα συνταχθούν είτε από την αρχή ελέγχου είτε από 
ιδιωτικό φορέα αποδεδειγµένης εµπειρίας, µετά από αξιολόγηση του συστήµατος διαχείρισης και 
ελέγχου του προγράµµατος, κατά την οποία θα έχουν ληφθεί υπόψη διεθνώς αποδεκτά πρότυπα 
ελέγχου. Στην περίπτωση ιδιωτικού φορέα, αυτός θα επιλεγεί µετά από διαγωνισµό που θα γίνει µε 
βάση τις κείµενες διατάξεις. Αναθέτουσα αρχή θα είναι η Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου. 

 

4.1.8. Φορέας υπεύθυνος για την είσπραξη των πληρωµών από την Επιτροπή 

Φορέας υπεύθυνος  για την είσπραξη των πληρωµών από την Επιτροπή είναι η αρχή πιστοποίησης 
των ΕΠ του ΕΣΠΑ, η οποία προσδιορίστηκε στο υποκεφάλαιο 4.1.5 του παρόντος. Η Επιτροπή 
παραλαµβάνοντας τις αιτήσεις, βεβαιώσεις και πιστοποιήσεις από την αρχή πιστοποίησης, 
ανταποκρινόµενη βάσει των εσωτερικών της διαδικασιών, καταθέτει την αιτηθείσα συµµετοχή της στην 
Τράπεζα της Ελλάδος, στους ειδικούς λογαριασµούς που έχει ανοίξει για το σκοπό αυτό η αρχή 
πιστοποίησης. Η αρχή πιστοποίησης: 

(i) είναι αποδέκτης των εγκρίσεων πληρωµών των Ταµείων που πραγµατοποιούνται από την 
Επιτροπή 

(ii) ενηµερώνει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τη διάθεση των πιστώσεων που 
εισπράχθηκαν ανά ΕΠ και Ταµείο,  

(iii) παρακολουθεί τη διαδικασία µεταφοράς των σχετικών πιστώσεων στους δικαιούχους και 
µεριµνά ώστε αυτή να πραγµατοποιείται το συντοµότερο δυνατό και χωρίς καµία κράτηση  

 

4.1.9. Φορέας/είς Υπεύθυνος/οι για τη διενέργεια πληρωµών στους δικαιούχους  

Η εθνική και κοινοτική συµµετοχή για όλες τις πράξεις που εντάσσονται στο ΕΠ αποτελούν δηµόσιες 
επενδύσεις και χρηµατοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό µέσω του Προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε). Φορείς υπεύθυνοι για τη διενέργεια πληρωµών στους δικαιούχους 
(φορείς χρηµατοδότησης) είναι κατά περίπτωση τα Υπουργεία, οι Περιφέρειες και οι Νοµαρχιακές 
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Αυτοδιοικήσεις, οι οποίοι είναι αρµόδιοι για την υποβολή πρότασης κατάρτισης του Προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων.  

Η πληρωµή στους δικαιούχους γίνεται τµηµατικά µε αποφάσεις χρηµατοδότησης που εκδίδονται από 
τη ∆/νση ∆ηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών και έγκριση του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ύστερα από αίτηµα των φορέων χρηµατοδότησης. 

Η απόδοση στους δικαιούχους γίνεται σε κάθε περίπτωση χωρίς καµία µείωση ή κράτηση ή 
µεταγενέστερη ειδική επιβάρυνση που επιφέρει µείωση των ποσών αυτών. 

 

 

4.2. Παρακολούθηση  

 

4.2.1. ∆ιυπουργική Επιτροπή κοινοτικών προγραµµάτων (∆ΕΠ) 

Για την επίτευξη της πολιτικής για τη συνοχή και των στρατηγικών στόχων που περιγράφονται στο 
ΕΣΠΑ, έχει συσταθεί ∆ιυπουργική Επιτροπή κοινοτικών προγραµµάτων (Νόµος 3483/2006, άρθρο 
20), έργο της οποίας είναι ο συντονισµός και η παρακολούθηση της εφαρµογής των 
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων µε στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας των 
παρεµβάσεων και τη µεγιστοποίηση της απορροφητικότητας των κοινοτικών κονδυλίων. 

Η ∆ΕΠ αποτελεί στο πλαίσιο της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ένα ολιγοµελές σχήµα 
διοίκησης του ΕΣΠΑ και των προγραµµάτων, το οποίο εξασφαλίζει την απαραίτητη ευελιξία και 
επιτάχυνση της διαδικασίας λήψης πολιτικών αποφάσεων σε στρατηγικό, διαχειριστικό και 
επιχειρησιακό επίπεδο, σε συνέργεια µε τις πολιτικές του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων 
(ΕΠΜ). Η ∆ΕΠ εκφράζει γνώµη επί των εκθέσεων στρατηγικής παρακολούθησης του ΕΣΠΑ που 
υποβάλλονται στην Επιτροπή δυνάµει του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και δίνει κατευθύνσεις στην ετήσια 
διάσκεψη των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης ΕΠ. 

Στην Επιτροπή συµµετέχουν ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών ως πρόεδρος και οι υπουργοί 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος-Χωροταξίας & 
∆ηµοσίων Έργων, Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, ως µέλη. Ως εισηγητής συµµετέχει 
επιπλέον ο υφυπουργός Οικονοµίας & Οικονοµικών, αρµόδιος για θέµατα κοινοτικών προγραµµάτων. 

Τη διοικητική υποστήριξη της ∆ιυπουργικής Επιτροπής και την παρακολούθηση της υλοποίησης των 
αποφάσεών της αναλαµβάνει η Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπ.Οι.Ο. µέσω 
της εθνικής αρχής συντονισµού. 

 

4.2.2. Ετήσια διάσκεψη Προέδρων επιτροπών παρακολούθησης επιχειρησιακών προγραµµάτων (Ε∆ΙΠ) 

Η παρακολούθηση της εκπλήρωσης των στόχων των Ταµείων και των ΕΠ στο σύνολό τους γίνεται 
από την ετήσια διάσκεψη των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ.  

Η διάσκεψη των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης συγκροτείται εντός 3 µηνών από τη 
συγκρότηση των επιτροπών παρακολούθησης του συνόλου των ΕΠ. Της διάσκεψης των Προέδρων 
των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ προεδρεύει ο υπουργός Οικονοµίας & Οικονοµικών. 

Η διάσκεψη θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό µετά από εισήγηση της εθνικής αρχής 
συντονισµού. Συνέρχεται ετησίως µετά από πρόσκληση του προέδρου της µε αντικείµενο την 
παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των στρατηγικών στόχων του ΕΣΠΑ και της συµβολής κάθε 
ΕΠ στους στόχους αυτούς. 
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Ως µέλη συµµετέχουν 

• Οι Πρόεδροι των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ (συµπεριλαµβανοµένων 
όλων των Γενικών Γραµµατέων των Περιφερειών), του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 
και του ΕΠ Αλιεία 

• Εκπρόσωποι της εθνικής αρχής συντονισµού και της ΕΥΣΕΚΤ 

• Εκπρόσωπος της αρχής πιστοποίησης  

• Εκπρόσωπος της αρχής ελέγχου (µε ρόλο παρατηρητή) 

• Εκπρόσωποι των ειδικών υπηρεσιών συντονισµού δράσεων (π.χ. Υπουργείο Πολιτισµού, 
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κλπ) 

• Εκπρόσωπος της Ένωσης Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος 

• Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων 

• Εκπρόσωποι των οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων 

• Εκπρόσωπος της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας 

• Εκπρόσωποι αντιπροσωπευτικών µη κυβερνητικών οργανώσεων (εκπρόσωπος της Εθνικής 
Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία, κλπ) 

• Αντιπροσωπεία της Επιτροπής µε ρόλο παρατηρητή.  

Στη ∆ιάσκεψη των προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ µπορούν να προσκληθούν µη 
µόνιµα µέλη π.χ. ειδικοί επιστήµονες ή εµπειρογνώµονες σε οικονοµικά, τεχνικά, κοινωνικά, 
επιστηµονικά και λοιπά θέµατα ανάλογα µε την ηµερήσια διάταξη της διάσκεψης. 

Η διάσκεψη των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ:  

• Παρακολουθεί τα αποτελέσµατα της εφαρµογής των προγραµµάτων και τη συµβολή τους 
στους στρατηγικούς στόχους που περιλαµβάνονται στο ΕΣΠΑ και υποβάλλει σχετική έκθεση 
στη ∆ιυπουργική Επιτροπή Κοινοτικών Προγραµµάτων. 

• Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των εφαρµοζόµενων πολιτικών και διαµορφώνει 
προτάσεις για το συντονισµό τους και την ευρεία εφαρµογή τους.  

• Παρακολουθεί την αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών για τη διασφάλιση του συντονισµού 
και της συµπληρωµατικότητας των δράσεων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων µε το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας. 

Η Ε∆ΙΠ δεν υποκαθιστά τις Επιτροπές Παρακολούθησης των ΕΠ στην άσκηση των αρµοδιοτήτων 
τους. 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών είναι δυνατή η συγκρότηση επιτροπών 
συµβουλευτικού χαρακτήρα για το συντονισµό των παρεµβάσεων σε ειδικούς τοµείς, στις οποίες 
προεδρεύουν µέλη της ∆ιάσκεψης. 

Για την υποβοήθηση του έργου της Ε∆ΙΠ, η παρακολούθηση της εκπλήρωσης των στόχων του ΕΚΤ 
γίνεται από την ετήσια διάσκεψη των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ 
αρµοδιότητας ΕΚΤ και των ΕΠ τα οποία υλοποιούν δράσεις τύπου ΕΚΤ µέσω της χρήσης της ρήτρας 
ευελιξίας του 10% (ή 15%) (Ε∆ΙΠΕΚΤ). Η Ε∆ΙΠΕΚΤ συνέρχεται ετησίως πριν από την Ε∆ΙΠ και έχει 
συµβουλευτικό χαρακτήρα. 

Για την υποβοήθηση του έργου της Ε∆ΙΠ, συνιστάται τεχνική επιτροπή συµβουλευτικού χαρακτήρα 
στην οποία µετέχουν εκπρόσωποι των Υπουργείων που εµπλέκονται στο σχεδιασµό και υλοποίηση 
των ΕΠ του ΕΣΠΑ και εκπρόσωποι της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία (ΕΣΑµεΑ). Η 
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επιτροπή εισηγείται στην Ε∆ΙΠ προτάσεις αναφορικά µε την οριζόντια ενσωµάτωση και εφαρµογή των 
αρχών της προσβασιµότητας και µη διάκρισης των Ατόµων µε Αναπηρία στα ΕΠ του ΕΣΠΑ. 

Τη γραµµατειακή υποστήριξη της διάσκεψης αναλαµβάνει η εθνική αρχή συντονισµού, η οποία 
επιφορτίζεται µε την προετοιµασία της σχετικής τεκµηρίωσης για τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων 
καθώς και της ηµερήσιας διάταξης και των πρακτικών που τηρούνται. 

 

4.2.3. Επιτροπή παρακολούθησης επιχειρησιακού προγράµµατος 

Σύµφωνα µε το άρθρο 63 του Καν. (ΕΚ) 1083/06 για κάθε ΕΠ συστήνεται επιτροπή παρακολούθησης 
του ΕΠ µε αποστολή την παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας και της ποιότητας υλοποίησης του 
ΕΠ.  

Η επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ συστήνεται εντός 3 µηνών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης 
από την Επιτροπή της απόφασης έγκρισης του ΕΠ. 

Η σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης του ΕΠ ορίζεται µε τη σύµφωνη γνώµη της διαχειριστικής 
αρχής, λαµβάνοντας υπόψη την αρχή της εταιρικής σχέσης στη διαχείριση, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των παρεµβάσεων σε όλα τα στάδια υλοποίησης του προγράµµατος. 

Στην επιτροπή παρακολούθησης του ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, προεδρεύουν εκ περιτροπής οι 
Γενικοί Γραµµατείς των Περιφερειών που καλύπτει γεωγραφικά το ΠΕΠ. Πρόεδρος της πρώτης 
συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ είναι ο γενικός γραµµατέας της µικρότερης 
πληθυσµιακά Περιφέρειας. Σε κάθε συνεδρίαση της επιτροπής παρακολούθησης ορίζεται ο πρόεδρος 
της επόµενης συνεδρίασης.  

Ως µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης συµµετέχουν: 

• Ο προϊστάµενος της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ 

• Εκπρόσωπος της εθνικής αρχής συντονισµού  

• Εκπρόσωπος της ΕΥΣΕΚΤ, εφόσον το ΠΕΠ υλοποιεί δράσεις τύπου ΕΚΤ µέσω της χρήσης 
της ρήτρας ευελιξίας του 10% (ή 15%) 

• Εκπρόσωπος της αρχής πιστοποίησης 

• Εκπρόσωπος της αρχής ελέγχου (µε ρόλο παρατηρητή)  

• Εκπρόσωποι των ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης του ΕΠ,  

• Εκπρόσωποι Υπουργείων ή άλλων κρατικών αρχών 

• Εκπρόσωποι δηµόσιων αρχών και ειδικών υπηρεσιών συντονισµού που είναι αρµόδιες για 
θέµατα κρατικών ενισχύσεων, απασχόλησης, περιβάλλοντος, υγείας– κοινωνικής 
αλληλεγγύης, έρευνας και τεχνολογίας, δηµόσιας διοίκησης, πολιτισµού κλπ. 

• Εκπρόσωπος των Νοµαρχιών της κάθε Περιφέρειας που αφορά το ΠΕΠ 

• Εκπρόσωπος των Τοπικών Ενώσεων ∆ήµων και Κοινοτήτων κάθε Περιφέρειας που αφορά το 
ΠΕΠ 

• Εκπρόσωποι των Οικονοµικών και Κοινωνικών Εταίρων. Ενδεικτικά: Σύνδεσµος Ελληνικών 
Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.), Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών, Εµπόρων Ελλάδος 
(Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), Γενική 
Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), Ανώτατη ∆ιοίκηση Ενώσεων ∆ηµοσίων 
Υπαλλήλων (Α.∆.Ε.∆.Υ.), Συνοµοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών 
(ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.) κλπ. 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 
 

 295

• Εκπρόσωπος της Επιτροπής ή και των ΕΤΕ ή ΕΤΕπ στην περίπτωση που οι τελευταίες 
συνεισφέρουν στο ΕΠ (µε συµβουλευτικό ρόλο). 

• Εκπρόσωποι αντιπροσωπευτικών µη κυβερνητικών οργανώσεων (Εθνική Συνοµοσπονδία 
Ατόµων µε Αναπηρία, περιβαλλοντικές οργανώσεις κλπ.). 

Στη σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης διασφαλίζεται, κατά το δυνατόν, η ισόρροπη συµµετοχή 
ανδρών και γυναικών. 

Κατά τις συνεδριάσεις της επιτροπής παρακολούθησης µπορούν να προσκληθούν µη µόνιµα µέλη 
π.χ. ειδικοί επιστήµονες ή εµπειρογνώµονες σε οικονοµικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστηµονικά και λοιπά 
θέµατα ανάλογα µε την ηµερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Κατά τις συνεδριάσεις δύναται επίσης να 
συµµετάσχει ως παρατηρητής, αντιπρόσωπος των δικτύων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της νέας 
πρωτοβουλίας «Περιφέρειες για την Οικονοµική Αλλαγή», στην περίπτωση που το ΠΕΠ εµπλέκεται 
στην εν λόγω πρωτοβουλία, προκειµένου να δίδει αναφορά της προόδου των δραστηριοτήτων των 
δικτύων. Επίσης, στην περίπτωση εµπλοκής του ΠΕΠ στην πρωτοβουλία αυτή, θα προβλέπεται 
σχετικό θέµα στην ηµερήσια διάταξη της Επιτροπής Παρακολούθησης, τουλάχιστον µία φορά το 
χρόνο, για τη συζήτηση σχετικών προτάσεων για το ΠΕΠ. 

Την υποστήριξη των εργασιών της επιτροπής παρακολούθησης αναλαµβάνει ο ενδιάµεσος φορέας 
διαχείρισης, του οποίου ο Γενικός Γραµµατέας ασκεί την προεδρία και ο οποίος επιφορτίζεται µε την 
προετοιµασία της σχετικής τεκµηρίωσης για τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων καθώς και της ηµερήσιας 
διάταξης και των πρακτικών που τηρούνται. 

Η επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ λειτουργεί µε βάση εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας στο 
πλαίσιο της εθνικής έννοµης τάξης. Ο κανονισµός λειτουργίας καθορίζεται σε συνεργασία µε τη 
διαχειριστική αρχή του ΕΠ, ώστε να εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των καθηκόντων της επιτροπής που 
απορρέουν από τον Κανονισµό (ΕΚ) 1083/2006. Στην πρώτη συνεδρίασή της η Επιτροπή εγκρίνει τον 
εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της. 

Η επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ έχει τις αρµοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 65 του Καν. (ΕΚ) 
1083/2006. Ειδικότερα : 

• εξετάζει και εγκρίνει τα κριτήρια για την επιλογή των προς χρηµατοδότηση πράξεων εντός έξι 
µηνών από την έγκριση του ΕΠ και εγκρίνει τις τυχόν αναθεωρήσεις των κριτηρίων αυτών 
σύµφωνα µε τις ανάγκες του προγραµµατισµού, 

• επανεξετάζει σε περιοδική βάση την πρόοδο που σηµειώθηκε στην επίτευξη των ειδικών 
στόχων του ΕΠ µε βάση τα έγγραφα που υποβάλλει η διαχειριστική αρχή,  

• εξετάζει τα αποτελέσµατα της υλοποίησης, ιδίως δε την επίτευξη των στόχων που 
καθορίζονται για κάθε άξονα προτεραιότητας και τη συµβολή στους στόχους της στρατηγικής 
της Λισσαβόνας και παρέχει κατευθύνσεις στην οικεία διαχειριστική αρχή για την επίτευξή 
τους, καθώς και τις αξιολογήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 48, παράγραφος 3, του 
Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006 και στο  υποκεφάλαιο 3, 

• εξετάζει και εγκρίνει τις ετήσιες και την τελική έκθεση υλοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 
67 του Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006,  

• ενηµερώνεται σχετικά µε την ετήσια έκθεση ελέγχου ή µε το τµήµα της έκθεσης που αφορά το 
οικείο ΕΠ, καθώς και για τυχόν σχετικά σχόλια τα οποία µπορεί να διατυπώσει η Επιτροπή 
µετά την εξέταση της εν λόγω έκθεσης ή του σχετικού τµήµατός της,  

• προτείνει στη διαχειριστική αρχή οποιαδήποτε αναθεώρηση ή εξέταση του ΕΠ η οποία 
ενδεχοµένως µπορεί να συµβάλει στην επίτευξη των στόχων του ή στη βελτίωση της 
διαχείρισής τους, συµπεριλαµβανοµένης της χρηµατοοικονοµικής διαχείρισής του,  
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• εξετάζει και εγκρίνει οποιαδήποτε πρόταση για την τροποποίηση του περιεχοµένου της 
απόφασης της Επιτροπής σχετικά µε τη συνεισφορά των Ταµείων, 

• προτείνει στην ετήσια διάσκεψη των προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης 
τροποποιήσεις που επιφέρουν αλλαγή στη συνολική και την ετήσια συµµετοχή των Ταµείων. 

 

4.2.4. ∆είκτες παρακολούθησης 

Σύµφωνα µε το άρθρο 66 παρ.2 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, η παρακολούθηση του ΕΠ διενεργείται από 
τη διαχειριστική αρχή και την επιτροπή παρακολούθησης του προγράµµατος, κυρίως µε βάση τους 
δείκτες (χρηµατοοικονοµικούς και δείκτες εκροών και αποτελεσµάτων) που έχουν καθορισθεί για κάθε 
άξονα προτεραιότητας του ΕΠ σύµφωνα µε το άρθρο 37 παρ. 1, περ. (γ) του ίδιου κανονισµού. 

Οι δείκτες του ΕΠ έχουν αναπτυχθεί και µε βάση την προτεινόµενη από την Επιτροπή µεθοδολογία 
που αναπτύσσεται στο σχετικό έγγραφο εργασίας για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013, 
«∆είκτες για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση: Οδηγός Εφαρµογής»  

Οι δείκτες που επιλέχθηκαν για την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων του ΕΠ 
ανταποκρίνονται στον ιδιαίτερο χαρακτήρα του ΕΠ, στους στόχους του καθώς και στις 
κοινωνικοοικονοµικές και περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στο γεωγραφικό πεδίο 
εφαρµογής του. Η παρακολούθηση των δεικτών εκροών και αποτελεσµάτων πράξεων ψηφιακής 
σύγκλισης, θα γίνεται µε την υποστήριξη του  Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας. 

Τα δεδοµένα που απαιτούνται για τον υπολογισµό των τιµών των δεικτών κατά την υλοποίηση του 
προγράµµατος συλλέγονται σε επίπεδο έργου και συναθροίζονται σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας 
και τέλος σε επίπεδο προγράµµατος.  

Στο πλαίσιο της τακτικής αξιολόγησης της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας της υλοποίησης του 
ΕΠ, η διαχειριστική αρχή διαβιβάζει στην επιτροπή παρακολούθησης τα δεδοµένα που προκύπτουν 
από το σύστηµα παρακολούθησης και αφορούν κυρίως σε συγκεντρωτικά οικονοµικά στοιχεία και 
πληροφορίες σχετικά µε τους δείκτες κυρίως εκροών και αποτελεσµάτων. 

Για τη συλλογή αξιόπιστων χρηµατοοικονοµικών και στατιστικών δεδοµένων σχετικών µε την 
υλοποίηση του προγράµµατος θα χρησιµοποιηθεί το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα στο 
οποίο θα τηρούνται πληροφορίες για όλες τις πράξεις που χρηµατοδοτούνται από το πρόγραµµα.  

 

4.2.5. Ετήσια έκθεση  

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης του ΕΠ η διαχειριστική αρχή συντάσσει ετήσια έκθεση υλοποίησης 
του προγράµµατος την οποία αποστέλλει στην Επιτροπή µετά την έγκρισή της από την επιτροπή 
παρακολούθησης (άρθρο 67 παρ. 1 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006). Η έκθεση περιλαµβάνει όλα τα 
στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου και συντάσσεται σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 και τις οδηγίες της εθνικής αρχής συντονισµού. Επιπλέον, στην 
ετήσια έκθεση γίνεται αναφορά για την υλοποίηση περιφερειακών δράσεων που περιλαµβάνονται 
στην πρωτοβουλία «Περιφέρειες για την οικονοµική αλλαγή», στην περίπτωση που το ΠΕΠ 
εµπλέκεται στην εν λόγω πρωτοβουλία. 

Στο παραπάνω πλαίσιο η διαχειριστική αρχή µεριµνά σε συνεργασία µε την εθνική αρχή συντονισµού 
και την ΕΥΣΕΚΤ εφόσον το ΠΕΠ υλοποιεί δράσεις τύπου ΕΚΤ µέσω χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του 
10% (ή 15%), για τη συνεχή παρακολούθηση και βελτίωση των δεικτών που θα χρησιµοποιηθούν για 
την παρακολούθηση και αξιολόγηση του ΕΠ. 
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4.2.6. Ετήσια εξέταση ΕΠ 

Σύµφωνα µε το άρθρο 68 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, κάθε χρόνο µετά την υποβολή της ετήσιας 
έκθεσης, η διαχειριστική αρχή του ΕΠ και η Επιτροπή εξετάζουν από κοινού την πρόοδο υλοποίησης 
του ΕΠ, τα κύρια αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν κατά το προηγούµενο έτος, τη χρηµατοοικονοµική 
υλοποίηση καθώς και οποιοδήποτε παράγοντα µπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της υλοποίησης 
προκειµένου να επιτευχθούν τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Είναι δυνατόν επίσης να εξετάζονται 
θέµατα λειτουργίας του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου που επισηµαίνονται στην τελευταία ετήσια 
έκθεση ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 62 παρ.1 περ. δ-i του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. 

Για οποιοδήποτε σχόλιο διατυπώσει η Επιτροπή µετά την ετήσια εξέταση του προγράµµατος, η 
διαχειριστική αρχή σε συνεργασία µε την εθνική αρχή συντονισµού ενηµερώνει την επιτροπή 
παρακολούθησης και την Επιτροπή για τα µέτρα που ελήφθησαν αναφορικά µε τα σχόλια αυτά.  

 

4.2.7. Παρακολούθηση των πιστώσεων των Περιφερειών µεταβατικής στήριξης 

Για τις πέντε περιφέρειες που εµπίπτουν στο άρθρο 8 του Κανονισµού 1083/06 επιβάλλονται 
υποχρεωτικές πιστώσεις και διακριτή παρακολούθησή των πιστώσεων αυτών στα ΕΠ (πόροι που 
προέρχονται από το ΕΤΠΑ και ΕΚΤ). Οι Περιφέρειες αυτές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: στις 
Περιφέρειες στατιστικής σύγκλισης (Κεντρική Μακεδονία, ∆υτική Μακεδονία, Αττική) και στις 
Περιφέρειες σταδιακής εισόδου (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο).  

Οι συγχρηµατοδοτούµενες αναπτυξιακές παρεµβάσεις στις Περιφέρειες αυτές (εκτός του Ταµείου 
Συνοχής) θα υλοποιηθούν µέσω: 

• των αντίστοιχων περιφερειακών ΕΠ (συγχρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΤΠΑ) και  

• των τριών (3) τοµεακών ΕΠ που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ.  

Επισηµαίνεται ότι οι ανάγκες των οκτώ Περιφερειών αµιγούς Στόχου Σύγκλισης θα καλυφθούν από 
όλα τα τοµεακά ΕΠ όσο και από τα περιφερειακά ΕΠ µε απόλυτα διακριτές πιστώσεις. 

Η τήρηση των πιστώσεων για τις περιφέρειες µεταβατικής στήριξης διασφαλίζεται πλήρως σε 
προγραµµατικό επίπεδο µε την ύπαρξη διακριτών αξόνων προτεραιότητας για κάθε τύπο 
Περιφερειών, ως εξής:  

• Τα περιφερειακά ΕΠ έχουν διακριτούς Άξονες Προτεραιότητας για κάθε Περιφέρεια που 
περιλαµβάνουν.  

• Τα τρία (3) τοµεακά ΕΠ που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ και καλύπτουν και τους τρεις 
τύπους Περιφερειών (αµιγής στόχος 1, στατιστική σύγκλιση, σταδιακή είσοδος) έχουν 
διακριτούς θεµατικούς Άξονες Προτεραιότητας που επαναλαµβάνονται για κάθε έναν από 
τους τρεις τύπους Περιφερειών.  

Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνονται κατά την υλοποίηση, µε τη σύνθεση και παρακολούθηση των 
σχετικών πληροφοριών στο ΟΠΣ. 

 
 
4.3. Αξιολόγηση 

 

4.3.1. Γενικά  

Για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας των κοινοτικών και εθνικών πόρων που συνδράµουν την 
πολιτική για τη συνοχή, προβλέπεται η διεξαγωγή αξιολογήσεων πριν, κατά τη διάρκεια και µετά την 
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υλοποίηση του ΕΠ (άρθρα 47-49 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006). Οι αξιολογήσεις αυτές, στρατηγικής ή 
επιχειρησιακής φύσης, λαµβάνουν υπόψη το στόχο της  βιώσιµης ανάπτυξης και τη σχετική κοινοτική 
νοµοθεσία όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τη στρατηγική περιβαλλοντική αξιολόγηση. 
Πραγµατοποιούνται µε ευθύνη του κράτους µέλους ή της Επιτροπής και διεξάγονται από 
εµπειρογνώµονες ή φορείς λειτουργικά ανεξάρτητους από την αρχή πιστοποίησης και την αρχή 
ελέγχου που έχουν οριστεί στο πλαίσιο του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου του προγράµµατος. 
Τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων δηµοσιοποιούνται µε βάση τους εφαρµοστέους κανόνες για την 
πρόσβαση στα έγγραφα. 

 

4.3.2. Αξιολογήσεις επιχειρησιακής φύσης 

Σύµφωνα µε το άρθρο 48 παρ.3 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 τα κράτη µέλη πραγµατοποιούν 
αξιολογήσεις που συνδέονται µε την παρακολούθηση ΕΠ, ιδίως όταν, κατά την εν λόγω 
παρακολούθηση διαπιστωθεί σηµαντική απόκλιση από τους στόχους που τέθηκαν αρχικά ή όταν 
υποβάλλονται προτάσεις για την αναθεώρηση των προγραµµάτων αυτών (αξιολογήσεις 
επιχειρησιακής φύσης). 

Επιπλέον σύµφωνα µε τον προαναφερόµενο Κανονισµό, τα κράτη µέλη µπορούν για τα ΕΠ του 
στόχου «Σύγκλιση» και σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, να συντάσσουν σχέδιο 
αξιολόγησης που περιλαµβάνει τις ενδεικτικές δραστηριότητες αξιολόγησης που σκοπεύει να 
πραγµατοποιήσει το κράτος µέλος κατά τις διάφορες φάσεις της υλοποίησης.  

Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα αξιοποιώντας και τις οδηγίες της Επιτροπής για την αξιολόγηση των ΕΠ 
και του ΕΣΠΑ κατά την διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου (Draft Working Paper No 5: Evaluation 
during the programming period: on going evaluation –An integrated management tool) διαµόρφωσε 
ενδεικτικό  σχέδιο αξιολογήσεων της περιόδου  2007-2013, όπου αποτυπώνεται ο προγραµµατισµός 
των αξιολογήσεων σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο στο πλαίσιο των στόχων της 
«Σύγκλισης» και της «Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας και Απασχόλησης».  

Οι αξιολογήσεις που συνδέονται µε την παρακολούθηση του ΕΠ πραγµατοποιούνται µε ευθύνη της 
διαχειριστικής αρχής και σύµφωνα µε τις γενικές αρχές που καθορίζονται από την εθνική αρχή 
συντονισµού για την αξιολόγηση όλων των ΕΠ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και σε συνεργασία µε την  
ΕΥΣΕΚΤ, εφόσον το ΕΠ συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ ή υλοποιεί δράσεις τύπου ΕΚΤ µέσω της 
χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του 10% (ή 15%). 

Εκτός από τις προτεινόµενες στο σχέδιο, αξιολογήσεις, είναι δυνατόν να  πραγµατοποιηθούν, κατά τη 
διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου και άλλες αξιολογήσεις, σε περιπτώσεις που θα κριθεί αυτό 
αναγκαίο, λόγω τροποποιήσεων των επιχειρησιακών προγραµµάτων ή του ΕΣΠΑ. Τροποποιήσεις του 
ΕΠ που θα απαιτήσουν πιθανά αξιολόγηση αφορούν τροποποιήσεις στη χρηµατοδοτική κατανοµή 
των διατιθέµενων πόρων µεταξύ των Αξόνων προτεραιότητας, τροποποιήσεις στους στόχους ή/και το 
περιεχόµενο των Αξόνων του ΕΠ, και τέλος τροποποιήσεις στις ∆ιατάξεις Εφαρµογής. Οι παραπάνω 
αξιολογήσεις δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν χρονικά στην παρούσα φάση σχεδιασµού.  

Για τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων αυτών η διαχειριστική αρχή ενηµερώνει την επιτροπή 
παρακολούθησης του ΕΠ, την Επιτροπή, την εθνική αρχή συντονισµού και την ΕΥΣΕΚΤ, εφόσον το 
ΕΠ συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ ή υλοποιεί δράσεις τύπου ΕΚΤ µέσω της χρήσης της ρήτρας 
ευελιξίας του 10% (ή 15%). 

Το ενδεικτικό σχέδιο των αξιολογήσεων µε τον προγραµµατισµό της περιόδου 2007-2013 
παρουσιάζεται στον πίνακα  που ακολουθεί. 
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4.3.3. Εκ των υστέρων αξιολόγηση  

Σύµφωνα µε το άρθρο 49 παρ.3 του Καν. (ΕΚ) 1083/06, η εκ των υστέρων αξιολόγηση αποτελεί 
ευθύνη της Επιτροπής. Κατά την εκ των υστέρων αξιολόγηση εξετάζονται ζητήµατα όπως η έκταση 
χρήσης των πόρων, η αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα του προγραµµατισµού των Ταµείων και 
οι κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις από την εφαρµογή του προγράµµατος µε στόχο την εξαγωγή 
συµπερασµάτων για την πολιτική στους τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής. Τέλος 
προσδιορίζονται οι παράγοντες που συνέβαλαν στην επιτυχία ή την αποτυχία της υλοποίησης των ΕΠ 
και εντοπίζονται οι ορθές πρακτικές. 

Η εκ των υστέρων αξιολόγηση είναι στρατηγικής φύσης, διεξάγεται από ανεξάρτητους αξιολογητές και 
ολοκληρώνεται το αργότερο µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2015. Η διαχειριστική αρχή και η εθνική αρχή 
συντονισµού συνεργάζονται µε την Επιτροπή για τη διενέργεια της αξιολόγησης παρέχοντας τα 


