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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η πορεία ενσωμάτωσης της Ελλάδας στην Ευρωπσϊκή Ένωση σηματοδοτεί μια

περίοδο που χαρακτηρίζεται από την εισαγωγή νέων παραμέτρων και την ανάmυξη

νέων προοmικών που ενισχύουν το ρόλο της Περιφέρειας.

Τη στιγμή λοιπόν που το τοπικό στοιχείο καλείται να προσαρμοστεί και να

ανταποκριθεί στις νέες διαμορφούμενες συνθήκες παίζοντας έναν ενεργό ρόλο, ο

ελληνικός χώρος διέρχεται από ένα μεταβατικό στάδιο εξαιτίας των διοικητικών και

εδαφικών μεταρρυθμίσεων που λαμβάνουν χώρα σε όλσ τα περιφερειακά επίπεδα

διοίκησης. Έτσι, δημιουργείται ένα κλίμα επαναπροσδιορισμού ρόλων και

αρμοδιοτήτων των υφιστάμενων διοικητικών δομών το οποίο δεν ευνοεί την άμεση

κινητοποίηση και αποτελεσματικότητα τους. Στην περίοδο αυτή όπου τόσο η

Περιφερειακή Διοίκηση όσο και η Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Αυτοδιοίκηση

καλούνται να διαμορφώσουν το νέο τους προφίλ εμφανίζονται κάποιοι νέοι

μηχανισμοί ενίσχυσης του τοπικού χώρου, οι Αναmυξιακές Εταιρίες.

Στη διπλωματική συτή εργασίσ θα επιχειρηθεί να διερευνηθούν οι δυνατότητες

μιας Αναmυξιακής Εταιρίσς νσ συνεισφέρει στην τοπική ανάmυξη. Παράλληλα, ο

ρόλος που μπορεί να παίξει με τη βοήθεισ των διαθέσιμων εργαλείων ενίσχυσης της

αναmυξιακής διαδικασίας (κοινοτικές πρωτοβουλίες, αναmυξιακοί νόμοι, ΤΑΠ), σε

ένα δεδομένο θεσμικό και γεωγραφικό χώρο, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που

είναι δυνατό να αντιμετωπίζει, αποτελεί ένα ακόμα θέμα προς εξέταση.

Τα παραπάνω ζητήματα θεωρήθηκε ότι ήταν δυνατό να προσεγγιστούν μέσσ

από τη μελέτη μιας συγκεκριμένης Αναmυξιακής Εταιρίας. Ο αναmυξιακός φορέας

που τελικά επιλέχθηκε είναι η Αναmυξιακή Καρδίτσας (ΑΝ. ΚΑ) καθώς έχει αναmύξει

επί μια σειρά ετών μια πολυποίκιλη δραστηριότητα αλλά και λόγω των δεσμών

συνεργασίας που έχουν αναmυχθεί με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (συμμετοχή,

παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της).

Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται μια αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο της τοπικής

ανάmυξης προκειμένου να προσδιοριστεί ο θεσμικός χώρος μέσα στον οποίο δρουν

οι Αναmυξιακές Εταιρίες. Το περιεχόμενο του κεφαλαίου αυτού εστιάζεται σε μια

σύντομη παρουσίαση των προστταθειών διοικητικής κι εδαφικής οργάνωσης της

Αυτοδιοίκησης, των Αναmυξιακών νόμων, το πλαίσιο της ευρωπαϊκής περιφερειακής

πολιτικής καταλήγοντας στην "εκ των κάτω" προσέγγιση.
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AVΤIKείμενO του επόμενου κεφαλαίου αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο των

Αναmυξιακών Εταιριών και το πεδiο δραστηριοτήτων τους ενώ ακολουθεΙ μια

προσπάθεια κατανομής τους στον ελληνικό χώρο.

Στη συνέχεια, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην παρουσiαση της

Αναπτυξιακής Καρδiτσας (ΑΝ. ΚΑ) και κυρiως των δραστηριοτήτων της καθώς η

διερεύνηση θεωρήθηκε ότι ήταν απαραiτητο να περάσει μέσα από τη μελέτη των

προγραμμάτων της. ΑντικεΙμενο μελέτης στα πλαΙσια των προγραμμάτων αποτελούν

τόσο ΟΙ επιμέρους δράσεις αυτών όσο και ΟΙ σχέσεις συνεργασίας που αναmύχθηκαν

μεταξύ της ΑΝ.ΚΑ και των τοπικών φορέων.

Στα πλαΙσια αυτά, μελετώνται οι δυνατότητες της ΑΝ.ΚΑ και στο βαθμό που

αυτό εiναι δυνατό κάθε Αναπτυξιακής Εταιρiας να εφαρμόσει μια ολοκληρωμένη

πολυτομεακή στρατηγική και φιλοσοφΙα μέσω των προγραμμάτων και να συνεισφέρει

στην τοπική ανάmυξη (Κεφάλαιο 4). Επομένως, η έμφαση στη μελέτη της δράσης

της ΑΝ.ΚΑ δivεται περισσότερο στη ικανότητα συνεισφοράς και δραστηριοποΙησής

της στον περιβάλλοντα κοινωνικό, οικονομικό και θεσμικό χώρο κι όχι τόσο στην

αξιολόγηση του παραγόμενου έργου.

Στη συνέχεια, δεδομένου ότι στο πεδiο αναφοράς της δράσης μιας

Αναmυξιακής, προΟπάρχουν παραδοσιακές δομές οι οποiες λειτουργούν παράλληλα

επηρεάζοντας περισσότερο ή λιγότερο τα τοπικά πράγματα, θεωρήθηκε ενδιαφέρον

να διερευνηθεΙ η συνεργασΙα της ΑΝ. ΚΑ με τους τοπικούς φορεΙς στα πλαiσια των

προγραμμάτων με έμφαση στα οφέλη που υπήρξαν από αυτή και στις νέες

δυνατότητες που δημιουργήθηκαν, πληροφορiα που προέκυψε κυρΙως μέσα από

επιτόπιες συνεντεύξεις (Κεφάλαιο 5). Παράλληλα, έγινε μια προσττάθεια

παρουσίασης του γενικότερου πλαισίου μέσα στο οποίο λειτουργεί ένας τέτοιος

οργανισμός για τον εντοπισμό των aνΤΙKειμενlKών εμποδίων και περιορισμών που

τiθενται στη δράση του.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ANAΠΤV=HΣ

Ι. Εισαγωγικά

Το θεσμικό πλαίσιο αποτελεί μια βασική, κρίσιμη παράμετρο των δρώμενων σε

τοπικό επίπεδο και κατά συνέπεια δε θα μπορούσε να εξαιρεθεί από τα θέματα που

θα διερευνηθούν σ' αυτή τη διπλωματική εργασία.

Στην κατεύθυνση αυτή, επιχειρείται να αποδοθεί το πλαίσιο που διαμόρφωσε ης

συνθήκες ανάmuξης σε εθνικό και τοπικό επίπεδο στη δεκαετία του '80 ΚΟΙ '90 ώστε

στα επόμενα στάδια της διερεύνησης μας να υπάρχει το απαιτούμενο υπόβαθρο

ένταξης κάθε ερευνητικής προσέγγισης στην κατάλληλη θεσμικιi και αναmυξιακή της

διάσταση. Παράλληλα, θα δοθεί η ευκαιρία μελέτης των θεσμικών δεδομένων που

ευνοούν ή δυσχεραίνουν την εμφάνιση των αvamuξΙQκών φορέων.

Βασική παράμετρο επίδρασης των δρώμενων στο τοπικό επίπεδο αποτελούν οι

ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική και οι κρατικές ρυθμίσεις. Παράλληλα, γίνεται μια

απόπεφα να προσδJOΡΙσΤούν τα στοιχεία που συνιστούν μια ανάmuξη στηριζόμενη

στην αξιοποίηση των τοπικών πόρων και την ενεργοποίηση των τοπικών δομών.

11. Ευρωπαϊκή Περιφεοειακή Πολιτική στη Δεκαετία του '80.

Η δεκαετία του '80, στις αρχές της οποίας η Ελλάδα γίνεται κράτος-μέλος της

Ευρωπαϊκής Κοινότητας, χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση στο διεθνή χώρο νέων

δεδομένων στην άσκηση της περιφερειακής πολιτικής που μέχρι τότε είχε το

χαρακτήρα μιας κεντρικά κατευθυνόμενης παρέμβασης. Η σταδιακή υποχώρηση του

φορντικού μοντέλου ανάmυξης συνετέλεσε στην αδυναμία άσκησης εθνικής

αναmuξΙQκής πολlTlκής ΚΙ επομένως στην κρίση των κροτικών ΠOλΠIKώv.

Ταυτόχρονα δε, εμφανίζονται νέοι τύποι ανάmυξης βασισμένοι στη ευέλικτη

εξειδίκευση και την οργάνωση τοπικών παραγωγικών συστημάτων που επίσης

απαξιώνουν το Ρόλο των κεντρικών περιφερειακών πολιτικών. 1

Κάτω από τις συνθήκες αυτές, εμφανίστηκαν πολιτικές αποκέντρωσης, δηλαδή

τοπικές πολιτικές που έχουν σα στόχο την ανάmυξη του ενδογενούς δυναμικού. Οι

τοπικές αυτές πολιτικές ευνοούνται τόσο από την κατάρρευση των κρατικών

1 Ε. Ανδρικοπούλου, "Οι Περιφέρειες στη Ευρωπαϊκή Ένωση", Θεμέλιο, 1995
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πολιτικών και τα αυααωρευμένα προβλήματα των βιομηχανικών περιοχών όσο και

από τη διάδοση των νέων τεχνολογιών που δημιουργούν νέες προοmlκές για την

ανάmυξη της τοπικής πρωτοβουλίας κι επιχειρηματικότητας. Καθώς λοιπόν η

κεντρική περιφερειακή πολιτική αδυνατεί να ανταποκριθεί στα νέα ζητούμενα, η

μετάθεση της έμφασης στο τοπικό επίπεδο ως επίπεδο λήψης απόφασης από τη

Ευρωπαϊκή πολιτική βασίζεται στο επιχείρημα ότι οι τοπικές πολιτικές μπορούν να- διαχειριστούν καλύτερα τα τοπικά ζητήματα και να προωθήσουν έναν τύπο

ανάmυξης καλύτερα προσαρμοσμένο στο χαρακτήρα της περιοχής. Αναλυτικότερη

αναφορά στην παρουσίαση της τάσης αυτής και την κατάσταση στον ελληνικό χώρο

ακολουθεί στη συνέχεια του κεφαλαίου.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα θέτει σταδιακά ως στόχο της την

Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μέσω της καθιέρωσης μιας ενιαίας αγοράς και μιας

οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Η ενιαία αγορά σημαίνει τη σταδιακή

κατάργηση των δασμών μεταξύ των κρατών-μελών και των προστατευηκών

πολιτικών ενίσχυσης της εγχώριας παραγωγής τους οδηγώντας στη λειτουργία μιας

νέας διευρυμένης αγοράς χωρίς εσωτερικά σύνορα όπου οι χώρες- μέλη εκτίθενται

στον ευρωπαϊκό και διεθνή ανταγωνισμό. Η προοmική αυτή δημιουργεί νέα

δεδομένα για το μέλλον της εγχώριας παραγωγής κι οικονομίας η οποία ενδεχομένως

θα χρειαστεί να αναδιαρθρωθεί και να στηριχθεί σε τοπικά συγκριτικά πλεονεκτήματα

προκειμένου να απαντήσει στη πρόκληση του διεθνούς ανταγωνισμού. Παράλληλα,

η επίτευξη της οικονομικής και νομισματικής ένωσης προϋποθέτει τη σύγκλιση των

οικονομιών των κρατών-μελών γεγονός που ατταιτεί την προσαρμογή όλων των

περιφερειών στους νέους οικονομικούς όρους.

Η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα σήμαινε ακόμη για τη χώρα μας αττοδοχή

και υιοθέτηση του κοινοτικού καθεστώτος για τη γεωργία τη Κοινή Αγροτική Πολιτική

(ΚΑΠ), η οποία στηρίχθηκε στις ακόλουθες αρχές: α) η δημιουργία ενιαίας αγοράς η

οποία στοχεύει στην ελεύθερη διακίνηση αγαθών μεταξύ των κρατών-μελών χωρίς

περιορισμούς, β) η κοινοτική προτίμηση που στοχεύει στην επέμβαση και προστασία

από εισαγωγές σε χαμηλές τιμές γ) η χρηματοδοτική αλληλεγγύη.

Η απελευθέρωση της αγοράς και η κατάργηση των εθνικών συνόρων κρίθηκε

αναγκαίο να συνοδευτεί από δράσεις που θα αυξήσουν την εσωτερική συνοχή του

ευρωπαϊκού και του εθνικού χώρου και θα στηρίξουν ιδιαίτερα τις πιο αδύναμες

περιφέρειες ΟΙ οποίες αναμένετοι να θιγούν και περισσότερο. Στα πλαίσια αυτά και

κάτω από τις συνθήκες υποχώρησης των εθνικά κατευθυνόμενων περιφερειακών

πολιτικών που προαναφέραμε, συγκροτήθηκε η κοινοτική περιφερειακή πολιτική η
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οποΙα στοχεύει στην οργάνωαη των περιφερειών και τη μεΙωοη των περιφερειακών

ανισοτήτων μέσω της άσκησης της πολιτικής "οικονομικής και κοινωνικής συνοχής".

Επίσης, η προοmική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης οδηγεί στην εξέλιξη του

ρόλου των κρατών-μελών αφού προωθείται ταυτόχρονα μεταφορά αρμοδιοτήτων

από τις εθνικές κυβερνήσεις στα κοινοτικά όργανα αλλά και ενίσχυση των τοπικών και

- περιφερειακών αρχών με ανάληψη αποφασιστικών αρμοδιοτήτων.

Μια από τις βασικότερες αρχές της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής είναι

η επικουρικότητα. Πρόκειται για μια αρχή η οποία προβλέπει τη διάρθρωση των

εξουσιών κατά τέτοιο τρόπο ιiJστε η Κοινότητα να αναλαμβάνει μόνο εκεfνες τις

λειτουργίες κι αρμοδιότητες που δε μπορούν να ασκηθούν στιοτελεσματικά σε

χαμηλότερα πολιτικά επίπεδα (κράτη, περιφέρειες). Κατά συνέπεια, στιοτρέπει την

οικοδόμηση υπερσυγκεντρωτικών θεσμών και συμβάλει στη διασφάλιση των

εξουσιών και δικαιωμάτων των κρατών και των περιφερειακών μονάδων στα πλαίσια

της ΕΕ. Το νέο μοντέλο οργάνωσης που υπαγορεύει η αρχή αυτή αφενός δημιουργεί

φόβο στην κεντρική εξουσία ότι η στιοκέντρωση θα λειτουργήσει διαστταστικά κι

αφετέρου αποτελεί για τις περιφέρειες μοναδική ευκαιρία για στιόκτηση

αυτοδυναμίας.2

Κατά την περίοδο αυτή, το βασικότερο μέσο περιφερειακής πολιτικής αποτελεί

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάmυξης (ΕΤΠΑ) το οποίο αρχικά και ως το

1988 συγχρηματοδοτεί μεμονωμένα επενδυτικά σχέδια υπό την προϋπόθεση ότι

αυτά εντάσσονται στις εθνικές περιφερειακές πολιτικές. Παράλληλα επιστρατεύονται

και κάποια άλλα χρηματοδοτικά μέσα που μαζί με το ΕΤΠΑ αποτελούν τα

Διαρθρωτικά Ταμεία. Πρόκειται για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο

Προσανατολισμού κι Εγγυήσεων (ΕΠΠΕ-προσαν) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Ταμείο (ΕΚΤ). Αργότερα προστέθηκε και το Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού

της Αλιείας (ΧΜ ΠΑ).

Αρχικά, τα χρηματοδοτικά αυτά όργανα λειτουργούσαν αυτόνομα το καθένα με

βάση τους δικούς του κανόνες αλλά με τον κανονισμό 2052/88 για τη μεταρρύθμιση

των Διαρθρωτικών Ταμείων προβλέπεται η συνεργασία μεταξύ τους στην επίτευξη

των 5 στόχων που είναι οι εξής:

Στόχος 1: Προώθηση της ανάτπυξης και διαρθρωτικής προσαρμογής των

αναmυξιακά καθυστερημένων περιφερειών.

; Βλέπε υποσημείωση 1
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Στόχος 2: Μετατροπή των περιφερειών παραμεθόριων περιοχών ή τμημάτων αυτών

(περιλαμβανομένων των περιοχών αγοράς εργασίας και των ασTlκών κοινοτήτων)

που πλήπονταl σοβαρά από τη βιομηχανική παρακμή

Στόχος 3: Καταπολέμηση της ανεργίας μακράς διάρκειας

Στόχος 4: Διευκόλυνση της επαγγελμαTlκής ένταξης των νέων

Στόχος 5α: Επιτάχυνση της πρασαρμογής των γεωργικών διαρθρώσεων

Στόχος 5β: Πραώθηση της ανάπτυξης των αγραTlκών περιοχών.

(Ανδρικοπούλου, Κανονισμός (ΕΟΚ) 2052/88, και ΕΕΚ - Γ (1989), 0.14)

Οι βασικές αρχές που θέτει ο κανονισμός-πλαίσιοτου 1988 είναι αναλυTlκά οι

ακόλουθες

ί) Η συγκέντρωση (σε 5 στόχους προτεραιότητας), επιδίωξη της οποίας είναι να θέσει

προτεραιότητες στην κοινΟTlκή παρέμβαση έτσι ώστε να προσαρμόζεται καλύτερα

στις ανάγκες και να είναι πραγμαTlκά ωφέλψη.

i1) Η εταφlκή σχέση, η οποία ρυθμίζει Τις σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των φορέων

που εμπλέκονται στον προγραμμαTlσμό στα 3 βασικά επίπεδα λήψης απόφασης

στην ΕΕ δηλαδή την ΕπιτροΠή, Τις εθνικές αρχές των κρατών-μελών και Τις αρμόδιες

αρχές σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Η λογική της αφετηρία είναι η

συμπληρωμαTlκότητα των δράσεων και ο στόχος της η στενή συνεργασία μεταξύ των

φορέων που εμπλέκονται στην όλη διαδικασία προγραμμαTlσμού. Επίσης, διατρέχει

όλα τα στάδια πραετοιμασίας, χρηματοδότησης, παρακολούθησης κι αξιολόγησης

των δράσεων. Η επικουρικότητα κι η εταφlκή σχέση πραωθούν σαφώς την

αποκέντρωση για την καλύτερη επιτόπια προσαρμογή των δράσεων και τη

συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών στην εφαρμογή των

προγραμμάτων. 3

Ηί)Συνοχή που αναφέρεται στο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών δηλαδή τη

συνεκτικότητα των στρατηγικών που TfeενTαI σε εφαρμογή σε τοπικό, περιφερειακό κι

εθνικό επfπεδο.

ίν)Η καλύτερη διαχείριση των Ταμείων που αφορά τον πολυετή δημοσιονομικό

προγραμμαTlσμό, τον καλύτερο συντονισμό των παρεμβάσεων των Ταμείων ώστε να

αποφεύγονται ΟΙ επικαλύψεις, τη διαφάνεια, τον προσθετικό χαρακτήρα των

κοινΟTlκών κεφολαίων σε σχέση με την εθνική δημόσια συμμετοχή κ.λ. π.

: Βλέπε υποσημείωση 1
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ν)Απλοποίηση, παρακολούθηση, ευελιξία. Η απλοποίηαη επιδιώκεται με την

ενοποίηση των διαδικασιών παρέμβααης των Ταμείων κι εξασφαλίζει την αύξηση της

αποτελεσματικότητας και τη μείωση της πολυπλοκότητας των διατάξεων. Σ' ότι

αφορά τους μηχανισμούς παρακολούθησης είναι απαραίτητοι για να εξασφαλιστεί η

ευελιξία κι η συνεχής προσαρμογή και τροποποίηση των ΚΠΣ, των λειτουργικών

προγραμμάτων και των επιμέρους παρεμβάσεων των οργανισμών δικαιούχων των

επιδοτήσεων.
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ιιι. Διοικητικές και Θεσμικές Μεταρρυθμίσεις στον Ελληνικό Χώρο στη

Δεκαετία του "80

111.1. Περιφέρεια

Ο ρόλος της Περιφέρειας υπήρξε παραδοσιακά υποβαθμισμένος σ' ότι αφορά

τη διοικητική και εδαφική οργάνωση του ελληνικού χώρου. Η περίοδος μέχρι το 1986

χαρακτηρίζεται από απουσία της οντότητας της Περιφέρειας ως διοικητικής και

προγραμματικής βαθμίδας. Είναι φανερό ότι στην Ελλάδα αργούν να υιοθετηθούν και

να εφαρμοστούν ΟΙ νέες εκσυγχρονιστικές αποκεντρωτικές τάσεις.

Ο νόμος 1622/86 θεσμοθετεί την Περιφέρεια ως διοικητική μεταξύ του Κράτους

και του Νομού ενότητα με στόχο το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και το

συντονισμό της περιφερειακήςανάπτυξης.

Η Περιφέρεια στερείται νομικής προσωπικότητας και διοικείται από τον Γενικό

Γραμματέα της Περιφέρειας ή Περιφερειάρχη και από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ο

Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας διορίζεται και παύεται από την Κυβέρνηση. Η

Περιφέρεια είναι οργανωμένη σε αυτόνομες υπηρεσίες που υπάγονται στα αρμόδια

κεντρικά υπουργεία και εποmεύεται από τον Περιφερειάρχη. Με άλλα λόγια,

εκπροσωπεί την κεντρική διοίκηση και ελέγχεται από αυτή.4

Κατά συνέπεια, ατην παρούσα φάση. παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή

Κοινότητα ενισχύει και προάγει την Περιφέρεια, η διοικητική αυτή βαθμίδα στη

Ελλάδα στερείται αποφασιατικώναρμοδιοτήτων για να κάνει προγραμματισμό.

111. 2. Νομαρχιακή Διοίκηση

Ο Νομός αποτελεί ,μέχρι προσφάτως, κυρίαρχη διοικητική και εδαφική βαθμίδα

επικρατώντας σε σχέση με το περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 5

Παρόμοια με την Περιφέρεια, κατά την περίοδα αυτή, η Νομαρχιακή διοίκηση

δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο. Προϊστάμενοι των Νομαρχιών είναι οι Νομάρχες,

υπάλληλοι διορισμένοι από την Κυβέρνηση και άρα εκπρόσωποι της κεντρικής

εξουσίας. Τη Νομαρχία συστήνουν ξεχωριστά τμήματα-διευθύνσεις που υπάγονται σε

κεντρικά υπουργεία με αποτέλεσμα οι Νομαρχίες να λειτουργούν ως

4 n. Χριστοφιλοπσύλου, Σημειώσεις του Μαθήματος "Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση",

Βόλος. 1995.
5 Ηλ, Μπεριάτος, Σημειώσεις του Μαθήματος: Χωροταξικός Σχεδιασμός, Βόλος, Ιανοuάριος 1992
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αποσυγκεντρωμένες υπηρεσίες του κράτους. Μέσω του "κρατικού" Νομάρχη ασκείται

στο διοικητικό αυτό επίπεδο έλεγχος από την κεντρική εξουσία και ΠΡOωθOύVΤOI ΟΙ

κεντρικές πολιτικές επιλογές. Επίσης, ως προς τους Ο. Τ.Α έχει ιεραρχική σχέση και

τους εποmεύεJ ασκώντας ένα μάλλον αυταρχικό ρόλο.

Η Νομαρχιακή διοίκηση αυτού του τύπου, ως θεσμός που εκπροσωπεί την

- κεντρική διοίκηση, παίζει σημαντικό ρόλο στην κατανομή επενδυτικών κονδυλίων. Οι

Νομαρχιακές υπηρεσίες, επιφορτισμένες με την αρμοδιότητα της εφαρμογής των

εθνικών αναπτυξιακών επιλογών, διαχειρίζονται το περιφερειακό ΠΔΕ που αποτελεί

τη βασικότερη πηγή χρηματοδότησης έργων σε κάθε Νομό. Είναι δε εύλογο να

συvιστούν τις ενότητες διοίκησης γύρω από ης οποίες συγκροτούνται ΟΙ πελατειακές

σχέσεις και ταυτόχρονα έναν από τους σημαντικότερους μηχανισμούς για τη

διατήρηση της εξουσίας από το εκάστοτε κυρίαρχο πολιτικό κόμμα'

Είδαμε ως τώρα την ισχυρή παρουσία και παρέμβαση του κυβερνητικών

μηχανισμών στην διοίκηση και οργάνωση του ελληνικού χώρου.

Ειδικότερα, σ' ότι αφορά τον προγραμματισμό και τη διαχείριση αναmυξιακών

προγραμμάτων, οι Νομαρχίες δυσκολεύονται να ανταποκριθούν για τους εξής

λόγους: ί) εξάρτηση από την Κυβέρνηση που δεν επιτρέπει ανάληψη πρωτοβουλιών

από τις Νομαρχίες οι οποίες βρίσκονται πιο κοντά στο πρόβλημα, ίί) ύπαρξη ενός

οργανωτικού σχήματος που σήμαινε κατακερματισμό της Νομαρχίας σε Διευθύνσεις

υπόλογες σε διαφορετικούς κυβερνητικούς φορείς κι άρα έλλειψη συντονισμού,

αντικρουόμενα συμφέροντα κ.λ.π. ίίί) ύπαρξη άλλων αδυναμιών όπως γραφειοκροτία,

ελλείψεις ειδικού προσωπικού, εξοπλισμού, ευελιξίας Κ.λ. π. ίν) το σύστημα των

πελατειακών σχέσεων που συντηρούν μέσα από την αρμοδιότητα της διαχείρισης του

περιφερειακού ΠΔΕ κο! της κατανομής των επενδύσεων κατά το δοκούν

6 Π. Χριστοφιλσπούλου, Σημειώσεις του Μαθήματος: "Δημόσια ΔΙοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση'',

Βόλος, 1995.
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ιιι. 3. Η Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση

Οι ο.Τ.Α αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Διοικούνται από

συμβούλια εκλεγμένα με άμεση. μυστική και καθολική ψηφοφορία και έχουν την

αρμοδιότητα της διοίκησης των τοπικών υποθέσεων.

Το σημερινό ελληνικό σύστημα πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης χαρακτηρίζεται

από ένα μεγάλο πλήθος πολλών μικρών Ο.Τ.Α τόσο από άποψη έκτασης όσο κι από

άποψη πληθυσμού. Το γεγονός αυτό θεωρείται η κυριότερη δομική του αδυναμία

καθώς δυσχεραίνει Τις προσττάθειες των Ο.Τ.Α να ασκήσουν το σύνολο των

αρμοδιοτήτων τους, να εκσυγχρονίσουν Τις δομές και λειτουργίες τους και να

προγραμματίσουν αναπτυξιακές παρεμβάσεις. Ενώ λοιπόν τα όργανα διοίκησής τους

αποτελούν ισχυρά νομικά και πολιτικά πρόσωπα γιατί είναι εξουσιοδοτημένα από το

εκλογικό σώμα διαθέτουν περιορισμένες δυνατότητες ανάmυξης πρωτοβουλιών.

Προκειμένου να ξεπεραστούν ΟΙ οικονομικοί και οργανωτικοί περιορισμοί που

θέτει το μέγεθος των Ο.ΤΑ έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες.

Ο νόμος 1416184 αποτελεί την πρώτη σημαντική προσπάθεια εκσυγχρονισμού

κι ανασυγκρότησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ουσιαστικά, προωθείται η

δlακοlνΟTlκή συνεργασία και η εδαφική αναδιάρθρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο

νόμος προβλέπει στο άρθρο 23 τον προσδιορισμό Γεωγραφικών Ενοτήτων ως

προϊόν εθελοντικής συμμετοχής μεταξύ γειτονικών Ο.ΤΑ Οι ενότητες αυτές είναι

δυνατό να συστήσουν νέους φορείς, τους Αναπτυξιακούς Συνδέσμους οι οποίοι είναι

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με σκοπό τον τοπικό προγραμμστισμό Kαr την

από κοινού άσκηση πολλαπλών δραστηριοτήτων. Ο Αναmυξιακός Σύνδεσμος

μπορεί να συσταθεί από ένα μόνο μέρος των ο.Τ.Α που ανήκουν σε μια Γεωγροφlκή

Ενότητα. Επίσης, η ύπαρξη Δήμων και Κοινοτήτων δε θίγεται αλλά δημιουργείται

ένας ακόμη φορέας, ο Αναmυξιακός Σύνδεσμος ο οποίος έχει ρόλο συντονιστικό.

Προκειμένου να υπάρξει ανταπόκριση, προβλέπονται διάφορα κίνητρα μεταξύ των

οποίων ειδικά κονδύλια χρηματοδότησης για τους Αναmυξιακούς Συνδέσμους στο

περιφερειακό ΠΔΕ. Ωστόσο, η συμμετοχή των ο.Τ.Α στην όλη διαδικασία δεν ήταν η

αναμενόμενη κι ο στόχος του τοπικού προγραμμαTlσμού δεν επιτεύχθηκε.

Βάσει του ίδιου νόμου ΟΙ Ο.Τ.Α αποκτούν το δικαίωμα να επεκτείνουν τις

δροστηριότητες τους και στον επlχεrρημαTlκό τομέα αποκτώντας μεγαλύτερη ευελιξία

με την ίδρυση των δημΟTlκών, δlαδημΟTlκών κ.λ. π. επlxεrρήσεων.
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Ακολούθησε ο νόμος 1622/86 ο οποίος αφορούσε την εθελοντική συνένωση

γειτονικών Ο.ΤΑ Η συνένωση μπορεί να γίνει στη βάση ειδικών προκαθορισμένων

ενιαίων και μικρότερων σε μέγεθος από τις προηγούμενες χωρικών μονάδων που

ονομάζονται Γεωγραφικές Περιοχές. Από τη συνένωση προκύmει ένα νέο όργανο

διοίκησης, ένας νέος Δήμος, ενώ οι παλιοί Ο.Τ.Α καταργούνται κι αντικαθίσταται

σύμφωνα με το άρθρο 3 από ένα νέο θεσμό, τα Τοπικά Συμβούλια. Η σύστσση του-
νέου Δήμου από τη συνένωση γίνεται με όλους τους ο.Τ.Α μιας Γεωγραφικής

Περιοχής ενώ αρκεί να συμφωνήσουν τα 3/5 των Ο.Τ.Α (πάνω από το μισό του

πληθυσμού της Γεωγραφικής Περιοχής) για να είναι αυτή υποχρεωτική για όλους.

Παρά το γεγονός ότι τα κίνητρα είναι ισχυρότερα η αvταπόKριση ήταν περιορισμένη.

Στο σημείο αυτό και κλείνοντας την αναφορά μας στη διάρθρωση της δημόσιας

διοίκησης στη δεκαετία του '80 θα αναφερθούμε σε δυο ακόμη ζητήματα που

προωθεί ο νόμος 1622/86 και τα οποία έχουν σχέση με το θεσμικό χώρο που

εξετάζουμε.

Το πρώτο αφορά στη διαδικασία λήψης απόφασης για τα αναmυξιακά

προγράμματα. Ως βασική αρχή καθορίζεται οι στόχοι κάθε προγράμματος να

αποτελούν δεσμεύσεις για τα προγράμματα του κατώτερου ιεραρχικά επιπέδου

(εθνικό - περιφερειακό - νομαρχιακό - τοπικό επίπεδο). Επίσης στη διαδικασία

έγκρισης, ενώ τα ετήσια αναπτυξιακά προγράμματα κάθε βαθμίδας εγκρίνονται αττό

τα όργανα προγραμματισμού της ίδιας βαθμίδας τα μεσοχρόνια αναπτυξιακά

προγράμματα (στα οποία εντάσσονται τα ετήσια) εγκρίνονται από τα όργανα της

ανώτερης βαθμίδας.

Επίσης" στα πλαίσια του νόμου αυτού, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση παρέχεται η

δυνατότητα να Korαpriaouv και να διαχειριστούν τοπικά αναmuξιακά προγράμματα

μέσω υπηρεσιών κι εταιριών παροχής συμβουλών κι υποστήριξης ( Π.χ.

Αναmυξιακές εταιρίες) καθώς και του ΕΑΠΤΑ (Ειδικού Αναmυξιακού Προγράμματος

Τοπικής Αυτοδιοίκησης)το οποίο αφορά τη χρηματοδότηση έργων μικρής κλίμακας

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με στόχο την ενεργοποίηση του ενδογενούς δυναμικού.

Ωστόσο, η αξιοποίηση ή όχι των δυνατοτήτων αυτών που δημιουργεί το θεσμικό

πλαίσιο εξαρτάτο ι από την πρωτοβουλία και τη δυναμική που είναι σε θέση να

αναmύξει ο κάθε φορέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης' (Ανδρικοπούλου)

Παρατηρούμε ότι η Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση όντας στη βάση της

προγραμματικής πυραμίδας και εξαιτίας των γνωστών προβλημάτων ( έλλειψη

πόρων, αδυναμία άσκησης αρμοδιοτήτων, μικρό πληθυσμιακό μέγεθος κλπ.)

7Π. Γετίμης, Γ. Καυκαλάς, Ν. Μαραβέγlας (Στην επιμέλεια), "Ασπκή και Περιφερειακή
Avάπτuξη".(Άρθρα), Θεμέλιο. Αθήνα, 1993.
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αδυνατεί να στηρίξει αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Ταυτόχρονα, οι προσπάθειες

ανασυγκρότησης των Ο.Τ.Α οι οποίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να προωθήσουν

τέτοιες ενέργειες είχαν μικρή σπήχηση.

Γενικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η δεκαετία του '80 βρίσκει το ελληνικό

κράτος συγκεντρωτικό και την ενδοχώρα του να χαρακτηρlζεται από τις lδιες

διοικητικές δομές με εκείνες των σρχών του αιώνα. ·Ετσι, δείχνει μάλλον

απροετοίμαστο όσον αφορά ης ανάγκες για εφαρμογή περιφερειακών και τοπικών

αναπτυξιακών πολιτικων.

12



1
1

l
1
]

Ί

]

]

Ι

Ι

]

J

-

ιν. Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική στη Δεκαετία του Ι90

Οι μεταρρυθμίσεις της προηγούμενης περιόδου οδηγούν στην καθιέρωση του

πολυετή ολοκληρωμένου προγραμματισμού ως μορφής παρέμβασης. Επίσης σε

σχέση με την πραηγούμενη πολιτική προβλέπεται αφενός ο διπλασιασμός των

διαθέσιμων για διαρθρωτικές παρεμβάσεις πόρων κι αφετέραυ η έμφαση στην

ενίσχυση των περιφερειών του στόχου 1.

Δεδομένου ότι ΟΙ πόροι που διατίθεντο ι σήμερα για υλοποίηση αναπτυξιακών

έργων και πραγραμμάτων στην χώρα μας προέρχονται κυρίως από τα Διαρθρωτικά

Ταμεία, η κοινοτική περιφερειακή πολιτική συνδέεται και προσδιορίζει άμεσα και την

ελληνική περιφερειακή πολιτική. Το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 1989-1993,

πρόγραμμα που αναφέρεται στην ανάmυξη του συνόλου της ελληνικής οικονομίας,

αποτελεί το μοναδικό εθνικό αναmuξιακό πρόγραμμα.

Οι κατευθύνσεις που θα πρέπει να έχουν ΟΙ παρεμβάσεις στις περιφέρειες του

στόχου 1 στον οποίο ανήκει ολόκληρη η Ελλάδα παρουσιάζονται συνοmικά

παρακάτω.8

ί) Προτεραιότητα στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης με την ενθάρρυνση των

παραγωγικών δραστηριοτήτων.

ίσ Αvάmuξη των τοπικών πρωτοβουλιών μέσω των συνολικών επιδοτήσεων. Η

Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να παραχωρήσει σε ενδιάμεσους οργανισμούς και

ιδίως σε οργανισμούς περιφερειακής ανόmυξης που λειτουργούν στις περιοχές και

συνεπώς βρίσκονται κοντά στους επιχειρηματικούς φορείς, τη διαχείριση των

συνολικών επιδοτήσεων που θα χορηγούνται με τη μορφή συνδρομών σε τοπικές

πρωτοβουλίες για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης

ίiί) Διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων ώστε να αποφευχθεί ο

μεγάλος βαθμός εξάρτησης από ένα μικρό αριθμό ασθενών οικονομικών τομέων.

Οι Κοινοτικές πρωτοβουλίες που αποτελούν ένα ακόμη μέσο με το οποίο κατά

τη περίοδο αυτή, η ΕΕ επιχειρεί να ενισχύσει την αναmυξιακή διαδικασία παρέχοντας

ευκαιρίες δράσης σε τομείς προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Στο

σημείο αυτό θα γίνει αναφορά μόνο στα κοινοτικά εκείνα προγράμματα τα οποία

προωθούν άμεσα την τοπική ανάπτυξη.

8 Ε. Αvδρικοπο(ιλου, ''Οι Περιφέρειες στη Ευρωπαϊκή Ένωση", Θεμέλιο, 1995
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i) Envireg: αφορά στην επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων σε υποβαθμισμένες

περιοχές προκειμένου να διατηρήσουν τις δυνατότητες ανάπτυξής τους, ιδίως στον

τουριστικό τομέα.

ii) Interreg: Προωθεί τη συνεργασία μεταξύ παραμεθόριων περιοχών.

ίii) Leader: Ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάmυξης που ενθαρρύνει την

- ανάληψη καινοτόμων ενεργειών από τους τοπικούς φορείς σε όλους τους τομείς

δραστηριοτήτων του αγροτικού χώρου.

ίν) Prisma: Συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό των ΜΜΕ μέσω της βελτίωσης παροχής

υπηρεσιών και ορισμένων υποδομών

ν) Rechar: Αφορά στη διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων σε περιοχές

με ανθρακωρυχεία οι οποίες έχουν πληγεί από την αναδιάρθρωση στον τομέα του

Άνθρακα.

νσ Stride: Αποσκοπεί στην ενίσχυση των ικανοτήτων καινοτομίας και του

τεχνολογικού δυναμικού των μη αναmυγμένων περιφερειών.

Επίσης, το άρθρο 1Ο του ΕΤΠΑ προβλέπει τη χρηματοδότηση καινοτόμων

δράσεων όπως η διασυνοριακή συνεργασία και τα δίκτυα συνεργασίας ανάμεσα σε

πόλεις και περιφέρειες. Οι δράσεις αυτές αφορούν στη συνεργασία με σκοπό την

ανταλλαγή γνώσεων κι εμπειριών πάνω σε κοινά ζητήματα και την ανάmυξη

ευρωπαϊκού πνεύματος μεταξύ όσων συμμετέχουν. Οι ενέργειες για διαπεριφερειακή

συνεργασία έχουν οργανωθεί γύρω από τρία προγράμματα:

i) Pacte: Είχε τη μορφή δύο διαφορετικών υποπρογραμμάτων που επέτρεψαν στους

φορείς τοπικής Αυτοδιοίκησης να συμμετάσχουν στη διεθνική συνεργασία μέσω της

ανταλλαγής εμπειριών.

ίi) Recite: Αφορά στη συγκρότηση δικτύων που στόχος τους είναι ειδικοί τομείς και

οικονομική ανάmυξη

ίii) Ecos/Ouverture: Πρόκειται για δύο τμήματα του ιδίου προγράμματος για την

εξωτερική συνεργασία με Τρίτες χώρες.
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V. Διοικητικές και Θεσμικές Μεταρρυθμίσεις στον Ελληνικό Χώρο στη Δεκαετία

του '90

V. 1. Περιφέρεια

Η σύντομη αναφορά μας στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο έδειξε ότr η

Περιφέρεια τοποθετεlταl στο επίκεντρο της περιφερειακής ΠΟλιτrκής της ΕΕ καθώς οι

περισσότεροι θεσμοί αναφέροντοl σ' αυτό το δlοlκηTlκό επίπεδο. Η Κοινότητα θεωρεί-
την Περιφέρεια βασικό επίπεδο για την εφαρμογή προγραμμάτων στα πλαlσια των

οποίων προβλέπει τη χρηματοδότησή της. Μέσα από την καθιέρωση της σχέσης

Κοινότητα - Κράτος - Περιφέρεια η Περιφέρεια καλείται να παίξει ένα νέο

πρωταγωνιστικό πολιτικό ΚΟΙ οικονομικό ρόλο προκειμένου να ανταποκριθεί στην

πρόκληση της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Οι εξελίξεις αυτές οδηγούν τη χώρα μας

στην δlΟlκητrκή και αναπτυξιακή προσαρμογή σύμφωνα με τους κανονισμούς που

θέτει η ΕΕ.

Σταθμό στην ενίσχυση του ρόλου της Περιφέρειας αποτελεl ο νόμος 2218/94. Η

Περιφέρεια εξακολουθεl να μην έχει νομική προσωπικότητα αλλά θεσμοθετείται η

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Μέσα από μια τέτοια εξέλιξη, οι Περιφέρειες λειτουργούν

ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες του κράτους αντικαθιστώντας τη Νομαρχία στο ρόλο

αυτό και σε συνδυασμό με την έμφαση που δίνεται στο περιφερειακό επίπεδο από

την ΕΕ συγκεντρώνουν σημαντrKές αρμοδιότητες.

Στην Περιφέρεια ανατίθεται η αρμοδιότητα του σχεδιασμού και της εφαρμογής

των ΠΕΠ ενώ μέσω του Περιφερειακού Ταμεlου Ανάπτυξης (ΠΤΑ) ο Γενικός

Γραμματέας της Περιφέρειας διαχεrρlζεταl το σύνολο των χρηματοδοτήσεων τους.

Επlσης, μέσω των ΠΤΑ η Περιφέρεια διαχεrρlζεταl τrς πιστώσεις του ΠΔΕ. Τα ΠΤΑ

ιδρύονται βάσει του άρθρου 53 του νόμου 2218/94 κι εlναl Νομικά Πρόσωπα

ΙδιωτrΚΟύ Δικαίου. Η περιφέρεια αναπτύσσει με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση σχέση

lεραρχlας κι εποmείας. Ο έλεγχος από την κεντρική εξουσlα εξασφαλlζεταl με τον

διορισμό και τη δράση του ΠεριφερειακούΔιευθυντή και τη σύσταση των Υπηρεσιών

Περιφερειακής Διοlκησης σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 2240194. Ο

Περιφερειακός Διευθυντής εκπροσωπεl την κεντρική διοίκηση κι αρμοδιότητά του

αποτελεί η ανάληψη των υποθέσεων που εξαιρούνται από τη δικαιοδοσία των

αrρετών Νομαρχών.

Παρατηρούμε ότr παρά το γεγονός ότr ανατέθηκαν στην Περιφέρεια κάποιες

σημαντικές αρμοδιότητες και συστάθηκαν τα ΠΤΑ ως φορείς που ευνοούν τον

ΠΡOγραμματrσμό, η κεντρική εξουσlα έχει πάλι τον πρώτο λόγο. Εξάλλου, η

διαδικασία αυτή αποτελεl μια νέα πρόκληση για την Περιφέρεια η οποία στερεlταl

παράδοσης και OργανωτrKής υποδομής.
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ν. 2. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

Ο νόμοι 2218/94 και 2240194 συνιστούν μια σημαντική προσττάθεια

αναδιάρθρωσης της διοlκηΤ1κής δομής της χώρος και αποκέντρωσης εξουrnών, αφού

καταργούν την παροδοσιακή Νομαρχιακή Διοίκηση και την αντικαθιστούν με την

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν,Α) ή 20 Βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η Νομαρχιακή

Αυτοδιοίκηση αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και τα όργανα διοίκησής

της, ο Νομάρχης και το Νομαρχιακό Συμβούλιο εκλέγονται με άμεση, μυστική και

καθολική ψηφοφορία. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου 2218/94 οι Ν.Α έχουν

προορισμό την οικονομική, κοlνωV1κή και πολιτιστική ανάπτυξη της περιφέρειάς τους.

Το ίδιο άρθρο καθορίζει την απουσία ιεραρχικής σχέσης μεταξύ Νομαρχιακής

Αυτοδιοίκησης και σΤΑ Όλες οι αρμοδιότητες του Νομάρχη και των Νομαρχιακών

υπηρεσιών περιέρχονται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση που θο χειρίζεται τόσο τις

καθαρά αυτοδlοικηTlκού χαρακτήρα υποθέσεις όσο κοι τις κατά ανάθεση κρατικές

υποθέσεις που διαχειρίζεται ο καταργούμενος Νομάρχης ενώ οι εξαιρούμενες

αρμοδιότητεςπεριέρχονται στον ΠεριφερειακόΔιευθυντή.•

Βέβαια από τη κατάκτηση του ρόλου της ΝομαρχιακήςΑυτοδιοίκησηςμέχρι την

διαμόρφωση σχέσεων ισότιμης και γόνιμης συνεργασίαςμε τη Τοπική Αυτοδιοίκηση

μεσολαβεί κάποια απόσταση η οποία απαιτεί σταθερά βήματα προκειμένου να μην

αγνοηθούνοι πραγματικέςανάγκες των Ο.Τ.Α.

Καθώς η Νομαρχία εποπτεύεται από την Περιφέρεια, η σημασία της στην

κατανομή των επενδύσεων μειώνεται αφού παύει να είναι το μοναδικό ή έστω πιο

σημαντικό κέντρο λήψηςαπόφασηςστο πεδίο αυτό." (Χριστοφιλοπούλου)

ν. 3. Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση

Η εφαρμογή τοmκών πολιτικών ως μέσο περιφερειακής πολιτικής αποτελεί

επιδίωξη της Κοινότητας η οποία απαπεί ισχυρούς από διοικητική, οικονομική και

τεχνική άποψη τοπικούς φορείς και αρχές ικανές να ασκήσουν σημανηκές

αρμοδιότητες. Δεδομένης της ανεπάρκειας του συστήματος διάρθρωσης της

ελληνικής Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης ασκούντσl συνεχείς πιέσεις από την ΕΕ για

ανασύσταση του θεσμού.

8 Χ. KoιπάKDς, Χ. Παπποuτσής, ''Ο ρόλος και ΟΙ πρooπnKές των Συμβουλίων Περιοχής: Το
παράδειγμα πκ Θεσσαλίας" (Διπλωμαπιιή EΡΊΌαiα), Βόλος, 1996
10 π. Χριστοφιλοπούλοu, Σημειώσεις του Μαθήματος: "Δημόο1α Διοίκηση και Τοmκή Αυτοδιοίκηση",
Βόλος, 1995,
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Οι ρυθμίσεις του νόμου 2218/94 προβλέπουν στο άρθρο 48 την εδαφική και

δlοlκηTlκή ανακυπάρωση των σΤΑ με τη σύσταση των Συμβουλίων Περιοχής (Σ.Π).

Ο θεσμός προωθεί την αναγκαστική διακοινοτική συνεργασία με τη δημιουργία

συνδέσμων που συστήνονται σε γεωγραφικές περιοχές. Η ύπαρξη Δήμων και

Κοινοτήτων δε θίγεται ενώ όργανα του Συμβουλίου Περιοχής αποτελούν το διοικητικό

συμβούλιο, η εκτελεστική επιτροπή και ο πρόεδρος.

Στα Συμβούλια Περιοχής παραχωρούνται ορισμένες σημαντικές αρμοδιότητες

όπως ο προγραμμαTlσμός της ανάπτυξης, διαχείριση πόρων από το ΠΔΕ και των

προγραμμάτων της ΕΕ, υλοποίηση πολεοδομικών σχεδίων στα πλαίσια

εγκεκριμένων Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) ή των Ειδικών Χωροταξικών

Μελετών κ.λ. π.

Το πρόγραμμα Καποδίστριας (1996) αποτελεί την πιο πρόσφατη προσττάθεια

ανασυγκρότησης της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης και της ενίσχυσης της

αποκέντρωσης. Προβλέπει την αναγκασηκή συνένωση Κοινοτήτων KOI στοχεύει στη

δημιουργία νέων δlοlκηTlκών μηχανισμών που θα επιτρέψουν την καλύτερη

διαχείριση του χώρου. Η νέα διοlκηTlκή δομή στοχεύει να δημιουργήσει τη χωρική και

πληθυσμιακή βάση για την παροχή υπηρεσιών καλύτερων σε ποιότητα και

ποσότητα. Κατά τη συνένωση δημιουργείτοl ένας νέος Δήμος ενώ ΟΙ οικισμοί που

συμμετέχουν στη συνένωση εκπροσωπούνται από τα τοπικά συμβούλια (κατά

αντιστοιχία προς τα διαμερισμαTlκά συμβούλια στους μεγάλους Δήμους), Ο νέος

Δήμος θα διοικείται από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Δημαρχιακή Επιτροπή και το

Δήμαρχο. Ο αριθμός των μελών του ΔημΟTlκού Συμβουλίου προσδιορίζεται από τον

πληθυσμό του Δήμου και προσαυξάνεται κατά ένα μέλος για κάθε Δημοτικό

Διαμέρισμα (πρώην ΟΤΑ που συνενώνεταΙ) με πληθυσμό άνω των 300 κατοίκων. Τις

επιπλέον έδρες του ΔημΟTlκού Συμβουλίου καταλαμβάνουν οι Πρόεδροι των Τοπικών

Συμβουλίων που συνιστώνται στα Δημοτικά Διαμερίσματα 300 κατοίκων κοι πάνω. Οι

Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων σε ΟΤΑ με λιγότερους από 300 κατοίκους είναι

οι Δημαρχιακοί Πάρεδροι και δεν αποτελούν μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι

Δημαρχιακοί Πάρεδροι συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου στις συνεδριάσεις του

Δημοτικού Συμβουλίου αλλά έχουν δικαίωμα ψήφου μόνο για ζητήματα που

αναφέρονται άμεσα στην περιφέρεια του Τοπικού τους Συμβουλίου." Η ρύθμιση

αυτή αφήνει κάποια ερωτημαTlκά που αφορούν στη εκπροσώπηση στα ΔημΟTlκά

Συμβούλια εκείνων των ΟΤΑ που έχουν λιγότερους από 300 κατοίκους. Οι νέοι Δήμοι

θα επιδιωχθεί να καλύπτουν περιοχές με κοινά οικονομικά, κοινωνικά και

πληθυσμιακά κριτήρια και οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα συγκεντρωθούν κατά κανόνα

11 Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Πρόγραμμα 'ΊΩΆWης

Καποδίστριας", Αθήνα, Φεβροuάριος, 1997.
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στο γεωγρσφικό κέντρο της κάθε περιοχής για να είνσι ευκολότερη η πρόσβαση από

όλους τους οικισμούς. Σ' ότι αφορά τον προσδιορισμό της κρίσιμης πληθυσμισκής

μάζας για κάθε ενότητα αλλά και το όριο αυτής θα γίνει προσπάθεια να αποφευχθούν

κάποια αυστηρά πρότυπα ώστε ΟΙ συνενώσεις να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα

προσαρμοσμένες στα πρσγματικά δεδομένα των υφιστάμενων Ο.ΤΑ 12

Για την οικονομική στήριξη των νέων Δήμων προβλέπεται η προγραμματισμένη

διοχέτευση πόρων ενώ έναν πρόσθετο πόρο προς τους Ο. Τ.Α θα αποτελεί το 20%

από το προϊόν της φορολογίας των καταθέσεων.

Ο νόμος δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί και ένα από τα βασικά ζητήματα στα οποία

θα πρέπει να δοθεί η έμφαση αφορά όχι πλέον τόσο στο διοικητικό μέρος της

μεταρρύθμισης όσο στη βιωσιμότητα, τον εκσυγχρονισμό και τον τρόπο λειτουργίας

των νέων Δήμων.

12 Επενδυτής, 1715/97, Αρ. Φύλλου 341, Συνέντευξη Υπουργού Αλ. Παπαδόπουλου
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νι. Αναmυξιακή πολιτική στην Ελλάδα

νι. 1. Αναmυξιακά κ[νητρα στη δεκαετ[α του '80

Πρόκειται για τον Αναmυξιακόνόμο 1262/82 ο οποίος αφορά την ενίσχυση μη

δημόσιων επενδύσεωνστον Πρωτογενή, Δευτερογενή και Τριτογενή τομέα. Ο νόμος-
διαίρεσε τον ελληνικό χώρο σε τέσσερις περιοχές κινήτρων διαφορετικές για τις

βιομηχανικές δραστηριότητες και για τις τουριστικές δραστηριότητες ενώ οι αγροτικές

αντιμετωπίστηκαν ενιαία σε όλη την επικράτεια. Οι περιοχές-ζώνες κινήτρων ξεκινούν

από την κατηγορία Α με τα χαμηλότερα κίνητρα και κλιμακώνονται σε κατηγορία Β, Γ

και Δ, δηλαδή ζώνη με τα υψηλότερα κίνητρα. Κάθε Νομός ανήκει εξ' ολοκλήρου σε

κάποια από τις ζώνες αυτές με εξαίρεση τις ακριτικές περιοχές (20 χλμ από τα

σύνορα), τις πόλεις Ρόδος, Χαλκίδα και τους Νομούς Απικής, Θεσσαλονίκης,

Κορινθίας και Αχαϊας.

Σ' ότι αφορά τη σημασία του συγκεκριμένου νόμου στη τοπική ανάmυξη, το

γεγονός ότι η έwοια της παραγωγικής επένδυσης διευρύνθηκε σε σχέση με τον

προηγούμενο αναmυξιακό νόμο (1116/81) για να περιλάβει δραστηριότητες του

Πρωτογενή και Τριτογενή τομέα λειτουργεί καταρχήν ενθαρρυντικά για τη στήριξη

δράσεων και πρωτοβουλιών στην περιφέρεια. Ωστόσο, ο νόμος προέβλεπε

μεγαλύτερεςενισχύσεις όταν οι φορείς των επενδύσεων ήταν συνεταιρισμοί, Ο.Τ.Α ή

Έλληνες του εξωτερικού σε σχέση με τους υπόλοιπους επενδυτές γεγονός που

έφερνε σε μειονεκτικότερη θέση τους ντόπιους φορείς της ιδιωτικής οικονομίας."

Επίσηςευνοούσεενδεχομένωςτη συλλογική δράση αλλά δεν προωθούσεαρκετά την

ατομική πρωτοβουλία κι επιχειρηματικότητα. Πιθανή επιδίωξη του νόμου δείχνει να

είναι η προώθηση επενδύσεων μέσα από τη συνεργασία και συσπείρωση της

τοπικής κοινωνίας, η οποία αποτελεί μεν ζητούμενο για την αξιοποίηση της

δυναμικότητας μιας περιοχής αλλά συναντά εμπόδια στην εφαρμογή με δεδομένη

τόσο την έλλειψη φορέων που να υποστηρίζουντέτοιες προσττάθειεςστο χώρο της

υπαίθρου όσο και την απειρία και ύπαρξη διαφόρωνμικροσυμφερόντων.

Παράλληλα, πίσω από την επιλογή αυτή, φαίνεται μια προτίμηση για ενίσχυση

μεγάλων επενδύσεων εθνικής πιθανόν σημασίας με αποτέλεσμα να αγνοείται η

ανάγκη δημιουργίας ενός πλέγματος δραστηριοτήτων βασισμένων σε πολλές μικρές

και πιο ευέλικτες επιχειρήσεις που θα αναφέρονται στη μεγαλύτερη μερίδα της

τοπικής κοινωνίας και θα δημιουργήσουνένα διαχεόμενο όφελος.

13 Ε. ΛεμοVlά, "ΑνΟmuξΙQκά κίνητρα στην ΕΜάδα και στην ΕΟΚ", ΚΕΠΕ, Αθήνα, 1991.
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Επιπλέον, ο καθοριαμός κινήτρων αε επίπεδο Νομού δε λαμβάνει υπόψη τις

ενδονομαρχιακές διαφορές, τις τοπικές ιδιαιτερότητες και τις επιπλέον ανάγκες

περιοχών μέσα στα όρια των Νομών, με συνέπεια η επίδρασή τους στην τοπική

ανάπτυξη να είναι περιορισμένη. 14

νι 2. Αναmυξ,ακά κΙνητρα στη δεκαετΙα του '90

Ο νόμος 1892/90 ακολούθηαε την ίδια περίπου λογική σ' ότι αφορά τα

αναmυξιακά κίνητρα με μικρές διαφορές. Αποκαθίσταται η αρχή της ίσης

μεταχείρισης μεταξύ των διαφόρων φορέων επενδύσεων αλλά γίνονται αυστηρότερα

τα κριτήρια για ενίσχυση. Η αξιολόγηση των επενδύσεων γίνεται σε εθνικό επίπεδο

εκδηλώνοντας προτίμηση στα μεγάλα επενδυτικά σχέδια εθνικής εμβέλειας με την

έγκριση μικρότερου αριθμού των καλύτερων σχεδίων.

Παρόμοια με τον προηγούμενο νόμο 1262/82 τα συγκεκριμένα κίνητρα δεν ήταν

αρκετά για την ενεργοποίηση των πόρων-συντελεστών της περιφέρειας. Πέρα από το

γεγονός ότι αγνοούσαν τα τοπικά δεδομένα υπήρχε έλλειψη μιας σειράς παραγόντων

που συνθέτουν το υπόβαθρο υποδοχής τέτοιων επενδύσεων. Η οργανωτική

αδυναμία της δημόσιας διοίκησης η οποία αφενός έθετε τεχνικά εμπόδια στην

πραγματοποίηση των επενδύσεων (π.χ. μακρά γραφειοκρατική διαδικασία) κι

αφετέρου δεν ευνοούσε την επιχειρηματική δράση των σΤΑ, η έλλειψη κατάλληλης

υποδομής καθώς και μηχανισμών τεχνικής κι επιστημονικής υποστήριξης των

πρωτοβουλιών αποτελούν ορισμένους από τους παράγοντες αυτούς.

14 Π. Μαρδάκης, "Τοmκή ανάmuξη καΙ ενδογενής δυναμικότητα: Το παρόδειγμα της Επαρχιας

Αλμυρού." (Διπλωμαηκή Εργασία), Βολος, 1995
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νι!. Η "εκ των κάτω" προσέγγιση και η ταυτότητα της τοπικής ανάπτυξης στην

Ελλάδα

Όπως είδαμε, παρά τις μεταρρυθμιστικές προσττάθειες για αποκέντρωση των

εξουσιών και τις Ευρωποϊκές πολιτικές, ο έλεγχος "εκ των άνω" εξσκολουθεί νσ

χαρακτηρίζει την ελληνική δημόσια διοίκηση. Έτσι, ζητήματα που εντοπίζονται στο

τοπικό επίπεδο, σε πολλές περιmωσεις ρυθμίζονται και διευθετούνται με παρέμβαση

από την κεντρική εξουσία.

Η "εκ των κάτω" προσέγγιση (τοπικές πολιτικές) εμφανίζεται στα τέλη της

δεκαετίας του '70 ακολουθώντας, όπως προαναφέρθηκε, την υποχώρηση ενός

μοντέλου ανάmυξης που βασιζόταν στους μηχανισμούς λειτουργίας της ελεύθερης

αγοράς. Νέα δεδομένα προστίθενται στην αντίληψη για την ανάmυξη όπως ο ρόλος

των τοπικών στοιχεfων μιας περιοχής τα οποfα εΙναι δυνατόν να ευθύνονται για τη

διαφορετική εξέλιξη που μπορούν να παρουσιάζουν περιοχές που υπόκεινται στους

ίδιους εξωτερικούς παράγοντες. 15

Στα πλαίσια της νέας τάσης διερευνώνται οι δυνατότητες που έχουν οι περιοχές

να προωθήσουν μια ανάmυξη, στηριζόμενες στα τοπικά συγκριτικά τους

πλεονεκτήματα και στη αξιοποίηση των πόρων τους. Στη βάση της αυτοδύναμης

αυτής πορείας ανάmυξης βρίσκεται η ύπαρξη μιας διάχυτης επιχειρηματικής

δραστηριότητας η οποία αξιοποιεί αποτελεσματικά τα δίκτυα και τους πόρους της

περιοχής και στηρίζει τον οικονομικό και κοινωνικό της ιστό.

Παράλληλα, τα νέα μοντέλα οργάνωσης της παραγωγής και οι νέες

προσεγγίσεις δίνουν για πρώτη φορά το προβάδισμα στις μικρές επιχειρήσεις έναντι

των μεγάλων και περιορίζουν την πόλωση ανάμεσα στον αστικό χώρο και την

περιφέρεια. Αυξάνεται η σημασία της παραγωγής εξειδικευμένων προϊόντων, των

εξωτερικών συνεργατών των επιχειρήσεων, της παροχής υπηρεσιών προς αυτές

καθώς και της ανάπτυξης διεπιχειρησιακών σχέσεων. 16

Κατά συνέπεια, οι πολιτικές της ΕΕ για την ενδυνάμωση της αττοκέντρωσης και

την τοπική ανάπτυξη από τη μια και η ανάδειξη των νέων τεχνολογιών που

καταργούν το κριτήριο της αττόστασης και του μεγέθους μιας επιχείρησης από την

άλλη, προσφέρουν νέες δυνατότητες στις ΜΜΕ της περιφέρειας και την ανάmυξη της

επιχειρηματικότητας.

15 Δ. rούΟJος, Σημειώσεις του Μαθήματος: "Τοmκή Ανάπτυξη και Ανθρώπινοι Πόροι", Βόλος, 1997
16 Α. Λυμπεράκη, "Η πρόκληση της Aνάmυξης σε μικρή κλίμακα: Οικονομική ευελιξΙα και κοινωνικές

δυσκαμψίες", Επιμορφωl1κές Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 1992.
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Μετά την αναλυτική παρουσίαση της δομής και λειτουργίας της δημόσιας

διοίκησης σε όλα τα επίπεδα μπορούμε να επισημάνουμε ότι η Περιφερειακή και

Νομαρχιακή βαθμίδα λειτουργεί ως προέκταση της κεντρικής εξουσίας. Παράλληλα, η

Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση, με τη σημερινή διάρθρωσή της, αδυνατεί να αξιοποιήσει

κοινοτικά προγράμματα και χρηματοδοτήσεις αλλά και να στηρίξει ατομικές δράσεις

με τεχνικές και άλλες υπηρεσίες.

Ένα άλλο στοιχείο αποτελεί η έλλειψη συντονισμού, κενά και επικαλύψεις

αρμοδιοτήτων μεταξύ των τοπικών φορέων και του κεντρικού κράτους, μεταξύ

Νομαρχιακής διοίκησης και Τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και μεταξύ των ίδιων των

υπηρεσιών της Νομαρχιακής και Περιφερειακής διοίκησης. Επίσης, παρατηρείται

έλλειψη ιεράρχησης των αρμοδιοτήτων των τοπικών φορέων που οφείλεται σε

έλλειψη οριοθέτησης της δραστηριότητας που ασκούν. Παράδειγμα αποτελεί το

γεγονός ότι οι τοπικές υποθέσεις δεν ορίζονται με σαφήνεια δυσχεραίνοντας την

άσκηση αρμοδιοτήτων από τους Ο.ΤΑ 11

Με δεδομένη την ανάγκη για διατομεακά σχέδια ανάmυξης και μια

διεπιστημονική κι ολοκληρωμένη προσέγγιση απαιτούνται αφενός η συνεργασία όλων

των ενδιαφερόμενων φορέων με στόχο τη σύσταση μιας αναmυξιακής πρότασης

που να εξασφαλίζει την κοινωνική συναίνεση κι αφετέρου δημιουργία ομάδων

(φορέων) που θα προωθούν έναν προβληματισμό για συνολική αναπτυξιακή

ολοκλήρωση.

Ειδικά το ζήτημα της συνεργασίας θα μπορούσε να αποτελεί μια έwοια-κλειδί

για την επιτυχή έκβαση των πρωτοβουλιών σε τοπικό επίπεδο. Η συνεργασία

δημιουργεί τις προύποθέσεις για μεγαλύτερη συνοχή και συντονισμό των δράσεων

των επιμέρους τοπικών φορέων ή ενδιαφερομένων και ταυτόχρονα εξασφαλίζει την

κοινωνική συναίνεση και διαφάνεια. Η ποιότητα του προϊόντος της συνεργασίας

μπορεί να είναι αρκετά υψηλή όταν οι εμπλεκόμενοι φορείς δραστηριοποιούνται σε

ένα πλαίσιο τοπικής δημοκρατίας με ουσιαστική έκφραση των οργάνων που

συνθέτουν το φορέα (Συνέλευση) και των μελών που αυτός εκπροσωπεί. Ωστόσο, το

στοιχείο της συνεργασίας απουσιάζει σε πολλά επίπεδα στην τοπική και όχι μόνο

κλίμακα. Θα πρέπει επίσης να γίνει διάκριση ανάμεσα στη κάθετη και στην οριζόντια

συνεργασία και να αναφερθούμε στις επιμέρους ελλείψεις.

Όπως ήδη επισημάνθηκε, η δημόσια διοίκηση παρουσιάζει αδυναμίες στον

τομέα αυτό κάθετα, δηλαδή μεταξύ τοπικών φορέων - κεντρικού κράτους και

17 Κ. Ψυχοπαίδης, Π. Γετίμης, "Ρυθμίσεις τοmκών Προβλημάτων", Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών,
Αθήνα, 1989.
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Νομαρχιακής Διοίκησης - Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και οριζόντια μεταξύ των

επrμέρoυς υπηρεσιών της Νομαρχιακής και Περιφερειακής διοίκησης.

Κατεβαίνοντας στην τοπική κλίμακα και στους τοπικούς φορείς παρατηρείτOl

έλλειψη οριζόνTlας συνεργασίας μεταξύ τους καθώς και απουσία (έως προσφάτως)

φορέων όπως οι Αναπτυξιακές Εταιρίες οι οποίες μπορούν να παίξουν ένα τέτοιο

ρόλο.

Η διαδικασία αυτή θα έπρεπε να ξεκινά από τους επίσημους τοπικούς φορείς

και να διαχέεται στο σύνολο της τοπικής κοινωνίας. Συνεχίζοντας όμως προς τα

κάτω. η εικόνα tivαr παρόμοια. Για παράδειγμα, στο επlxεrρησlαKό επίπεδο η

δικτύωση και η συνεργατική πρακτική συνιστούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο ΟΙ ΜΜΕ

μπορούν να επιβιώσουν και να ωφεληθούν δημιουργώντας δίκτυα σχέσεων κοι

κοινωνικό-οικονομικής αλληλεγγύης και ενεργοποιώντας την ενδογενή δυναμικότητα

ενός τόπου. Ωστόσο, τα όποια δίκτυα λειτουργούν σήμερα βασίζοντOl σε άτυπες

σχέσεις ή και πελατειακά συμφέροντα κι επομένως η συμβολή τους είνOl

συγκυριακή. 18

18 Δ. Γούσιος, Σημειώσεις του Μαθήματος: "Τοmκή Ανάmvξη και Ανθρώπινοι Πόροι", Βόλος, 1997
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νll!. Συμπεράσματα

Τόσο η Ευρωπαϊκή περιφερεισκή πολιηκή η οποία ενισχύεr τη μετάθεση

εξουσιών σπό το κράτος στην περlφέρεrσ όσο κσ, οι κρατικές ρυθμίσεrς οι οποlες

προκαλούν ενδεχομένως ένα σκηνικό ρευστότητας σ' όη αφορά το ρόλο κσ, ης- αρμοδιότητες των δlοlκηηκών δομών, οδηγούν τους τοπικούς φορείς στη διέλευση

τους σπό ένα μεταβαηκό στάδιο που επιβάλλεr τη μεσολάβηση μιας περrόδoυ

προσαρμογής στα νέα δεδομένα.

Οι συνθήκες αυτές θα μπορούσε να υποτεθεί όη δημιουργούν ένα αν όχι

ευνοϊκό, τουλάχιστον ένα μη αρνηηκό κλίμα για την εμφάνιση αναmυξιακών φορέων.

Παράλληλα, οι ανεπάΡKεrες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην αξιοποίηση των

παρεχόμενων δυνατοτήτων (εθνικά ΚΟΙ κοινοηκά προγράμματα) αποτελούν την

αφετηρία της αναγνώρισης της αναγκαιότητας ύπαρξης οργανισμών που θα

στηρΙξουν ης ενέργεrές της. Ο νόμος 1416/84 δημιουργεί ης θεσμικές πρoϋπoθέσεrς

διευρύνοντας ης δυνατότητες επιχεφημαηκής δραστηριότηταςτων ΟΤΑ.

Μια ακόμη παράμετρο της εξέλιξης των δρώμενων σε τοπικό επίπεδο σποτελεί

η μεταξύ των φορέων διοίκησης συνεργασία και συσπείρωση γύρω από κοινούς

αναmuξιακούς στόχους σε οριζόΥTlΟ και κάθετο επίπεδο η οποία δε φαίνεται να

προωθείτOl συστημαηκά πέρα από ης σε θεσμικό επίπεδο πρoσπάθεrες

ανασχημαησμού των ΟΤΑ, γεγονός που συμβάλεr ενδεχόμενα στο να μένουν οι

αναmυξlακές πρoσττάθεrες ασυντόνιστες, αποσπασμαηκές και χωρίς ένταξη σε ένα

ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικών στόχων.

Δημιουργείται έτσι ο προβλημαησμός για την σημασία ύπαρξης ισχυρών

τοπικων φορέων που να αποτελούν ενδιάμεσα σώματα άρθΡ(;.)(Jης των τοπικων και

υπερκείμενων φορέων ΟΙ οποίοι θα απαντήσουν τόσο στην ανάγκη στρατηγικού

σχεδιασμού για το τοπικό επ[πεδο, όσο στο ζητούμενο εκσυγχρονισμού των

επιχεφήσεων. Το δεύτερο εγχείρημα, εrδlκότερα, μπορεί να περιλαμβάνεr πρόσβαση

σε νέες τεχνολογίες, υιοθέτηση καινοτομιών, στήριξη στην ανάπτυξη δικτύων κ.λ.π. Ο

βαθμός στον οποίο μπορούν οι Αναmυξlακές Εταφίες να αποτελούν φορείς ικανούς

να αναλάβουν με οργανωμένο τρόπο την υποστήριξη και το συντονισμό

αναmuξrακών πρωτοβοuλιων και αναγκαίων δράσεων που θα προκύψουν, αποτελεί

ζητούμενο προς διερεύνηση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΙ ΑΝΑΠΤΥ=ΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ι. Εισαγωγικά

Η παγκοσμιοποΙηση της οικονομΙας, η εισαγωγή νέων τεχνολογιών στα μοντέλα

οργάνωσης της παραγωγής καθώς και οι νέες πολιτικές αποκέντρωσης με την ένταξη

της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή κοινότητα συνθέτουν τη νέα τάξη πραγμάτων στα

ζητήματα τοπικής ανάmυξης.

Παρά τις ταχύτατες εξελίξεις στο διεθνή χώρο, οι τοπικοί φορεΙς στην Ελλάδα

αδυνατούσαν να υλοποιήσουν προγράμματα και να προωθήσουν ανατπυξlακές

πρωτοβουλίες εξαιτΙας μιας σειράς παραγόντων όπως ο έλεγχος της κεντρικής

διοίκησης, η έλλειψη πόρων, η ασάφεια αρμοδιοτήτων μεταξύ των επιπέδων της

διοΙκησης και η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ τους αλλά και εξαιτίας δομικών

ανεπαρκειών της διοίκησης (μικρό μέγεθος Ο.ΤΑ, έλλειψη ειδικού προσωπικού,

οργάνωσης και εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών της κ.λ.π.)καθιστώντας έτσι

αναγκαία τη σύσταση νέων οργανωτικών δομων και φορέων.

Έκφραση μιας συνειδητής προσττάθειας ενεργοποΙησης και ανάληψης δράσεων

σε τοπικό επίπεδο αποτελεί η εμφάνιση νέων φορέων. Οι Αναmυξιακές ΕταιρΙες

αποτελούν τέτοιους φορείς που μεταξύ άλλων καλούνται να διαδραματίσουν ενεργό

ρόλο στην τοπική σνάτπυξη και τη δομική ανασυγκρότηση μιας περιοχής

λειτουργώντας σε συνεργασΙα ή παράλληλα με τους παραδοσιακούς φορείς της

τοπικής αυτοδιοΙκησης και του κράτους.

Σύμφωνα με το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αναmυξιακών Εταιριών

(EURADA) και το αντΙστοιχο της Ελληνικής Ένωσης Αναmυξιακών Εταιριών

(ΗΕLAΟΑ) μπορούμε να ορΙσουμε τις Αναmυξιακές ΕταιρΙες ως εξής

.. Αναmυξιακή ΕταιρΙα εΙναι η επιχεΙρηση των Ο.Τ.Α όπως αυτή περιγράφεται

στο Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα του Π.Δ.41011995, το πεδίο δράσης της εΙναι

κυρΙως διαδημοτικό-περιφερειακό και όχι εθνικό ή δημοτικό και η δραστηριότητά της

εΙναι πολυδιάστατη με πεδίο σναφοράς ολοκληρωμένες προτάσεις και προγράμματα

αναmυξιακής πολιτικής.'"

1 Κατασταl1κό Ελληνικής Ένωσης Αναηl1Jξιακών Εταιριών (ΗΕΙ.Α.Ο.Α)
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11. Ιστορική παρουσίαση των Αναπτυξιακών Εταιριών

11. 1. Η παρουσία των Αναmuξιaκών Εταιριών στη δεκαετία του 180

Η εμφάνιση των αναmυξιακών φορέων στην Ελλάδα ξεκινά το 1978 με την

ίδρυση του Οργανισμού Ανάmυξης Δυτικής Κρήτης (ΟΑΔΥ.κ.) ο οποίος

λειτουργούσε κυρίως ως μια δημόσια υπηρεσία αποτελώντας έναν κατασκευαστικό κι

- εργοληmικό φορέα που χρηματοδοτείται από το Δημόσιο (ΠΔΕ). Παράλληλα, με

πρωτοβουλία της Α.Τ.Ε και της Ε.Τ.Β.Α ιδρύονται οι AνσmυξιαKές Εταιρίες

Ευρυτανία α.ε., Ηπειρος α.ε., και Μεσσηνία α.ε. εκφράζοντας τη πρόθεση μιας πιο

ευέλικτης μεταφοράς πόρων από το κέντρο προς την περιφέρεια. Την περίοδο αυτή,

η συμμετοχή τοπικών φορέων ήταν περιορισμένη αλλά σταδιακά και σε συνεργασία

με τοπικούς ο.Τ.Α και συνεταιρισμούς άλλαξαν τη σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου

τους.

Το 1984, ο νόμος 1416/84 δημιουργεί το θεσμικό πλαίσιο για σύσταση

αναmυξιακών φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δηλαδή για δημιουργία

Αναmυξιακών Εταιριών ως αποτέλεσμα τοπικών πρωτοβουλιών. Οι επιχειρήσεις

αυτές ενισχύονται από το νόμο 1262/82 με πρόσθετες επιχορηγήσεις κι ελαφρύνσεις

(φορολογικές, δανειακές κ.λ. π). Οι Αναmυξιακές Εταιρίες της περιόδου αυτής

συστάθηκαν με πρωτοβουλία κυρίως των Ο.Τ.Α και των Συνεταιρισμών.

Σε εθνικό επίπεδο, δημιουργήθηκε το 1985 η Ελληνική Εταιρία Τοπικής

Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.ΤΑΑ) με συμμετοχή συλλογικών φορέων της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κεντρικών συνεταιριστικών οργανώσεων, Υπουργείων,

Τραπεζών και του ΤΕΕ στοχεύοντας στη στήριξη της αναmυξιακής δράσης των

ο.ΤΑ

11. 2. Η παρουσία των Αναπτυξιακών Εταιριών στη δεκαετία του 190

Η περίοδος αυτή διακρίνεται από ένα νέο στοιχείο, την εμφάνιση της κοινοτικής

πρωτοβουλίας LEADER Ι (1991-1993). Το πρόγραμμα LEADER Ι αφορούσε στην

προώθηση της αγροτικής ανάmυξης μέσω ενός ολοκληρωμένου ανσmυξιαKoύ

προγράμματος. Δικαιούχοι του προγράμματος ήταν ομάδες τοπικής δράσης δηλαδή

ένα σύνολο δημόσιων και lδιωTlκών εταίρων ΟΙ οποίοι διαμορφώνουν από κοινού μια

στρατηγική και νέα μέτρα για την ανάmυξη μιας αγροτικής περιοχής περιορισμένης

έκτασης. Ουσιαστικά, προΟπέθετε την ύπαρξη ευέλικτων φορέων τοπικής εμβέλειας,

οι οποίοι θα είχαν την ευθύνη της σύνταξης, της διαχείρισης κι εφαρμογής του.

Δεδομένου ότι οι υπάρχοντες φορείς δε μπορούσαν να παίξουν το ρόλο αυτό,

26



1

J
Ι

1

Ι

Ι

Ι

~

Ι

J
J

1

j

J

-

αποτέλεσε την αφορμή για τη σύσταση νέων Ανσmυξιοκών Εταιριών. Στη φάση

συτή, ο ρόλος των Αναmυξιακών Εταιριών αναβαθμίζεται γιατί με τη χρηματοδότηση

των κοινοτικών πρωτοβουλιών αποκτούν πόρους που επιτρέπουν τη δυναμικότερη

παρέμβασή τους και οικονομική στήριξη ενεργειών και δράσεων, δυνατότητα που δεν

υπήρχε πριν.

Το 1991 δημιουργείται η Πληροφόρηση - Επιμόρφωση - Τοπική Aνάmυξη

(ΠΕΤΑ α.ε.) η οποία είναι επίσης Αναmυξιακή Εταιρία με πρωτοβουλία 23

Δημοτικών Επιχειρήσεων και στόχο την υποστήριξη της δραστηριότητας των Ο.ΤΑ

Ένα χρόνο αργότερα, ιδρύεται η Ελληνική Ένωση Αναmυξιακών Εταιριών (HELADA)

για τη συνεργασία και συντονισμό της δράσης των Αναmυξιακών Εταιριών.

Από το 1995,η έναρξη της πρωτοβουλίας lEADER ΙΙ (1994-1999) καθώς και

άλλα κοινοτικά προγράμματα συνετέλεσαν στην αύξηση του αριθμού των

Αναπτυξιακών φορέων.
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111. Νομική μορφή των Αναπτυξιακών Φορέων στην Ελλάδα

Στη βάση του νομικού πλαισίου για την ίδρυση των Αναπτυξιακών Εταιριών

στην Ελλάδα βρίσκεται ο νόμος 1416/84. Προϋπήρχε βέβαια ο νόμος 1065/80 για την

επιχειρηματική δράση των Ο.Τ.Α αλλά με τον 1416 εισήχθηκαν νέοι θεσμοί όπως η

- Ανώνυμη Εταιρία με Συνεταιρισμούς και η Δημοτική Εταιρία Λαϊκής Βάσης. Η

επιχειρηματική δραστηριότητα των ο.Τ.Α ασκείται είτε με αυτοτελή δημιουργία

επιχειρήσεων από έναν ή περισσότερους Δήμους ή Κοινότητες είτε με συμμετοχή των

Ο.Τ.Α σε επιχειρήσεις μαζί με άλλους εταίρους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα έξω από

το χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι Ο.ΤΑ χρησιμοποιώντας το ευέλικτο σχήμα

της επιχείρησης έχουν τη δυνατότητα να παράγουν υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα

και ταυτόχρονα να εξοικονομούν πόρους.

Η ίδρυση και λειτουργία των επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης διέπεται σήμερα

από τις διατάξεις του ΔΚΚ - Π.Δ 41011995 το οποίο έχει αντικαταστήσει το Π.Δ

323/1989 (ΔΚΚ).

Μια πρώτη ταξινόμηση των επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης με κριτήρια τόσο

το σκοπό τους (όπως προκύmει από το καταστατικό τους) όσο κοι την επωνυμία

τους είναι η ακόλουθη:

• Επιχειρήσεις Ο.Τ.Α (με ποικίλα αντικείμενα)

• Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης κι Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ - ΚΕΥΑ)

• Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)

• Αναπτυξιακές Εταιρίες (ΑΝ. ΕΤ)

(Πηγή: ΑΝ.ΚΑ, ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.)

Μια άλλη διάκριση των επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχουν οι Ο.ΤΑ είναι οι

επιχειρήσεις που διέπονται από το ΔΚΚ και οι επιχειρήσεις που δε διέπονται από

αυτόν. Στην πρώτη κατηγορία (111.1) έχουμε τις Αμιγείς Επιχειρήσεις (Δημοτικές και

Διαδημοτικές) και διάφορες μορφές ανωνύμων εταιριών ενώ στη δεύτερη κατηγορία

(111.2) κάποια άλλα είδη εταιριών.
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Στη συνέχεια θα εστιάσουμε την αναφορά μας στις Αναmυξlακές Εταιρίες

(ΑΝ.ΕΤ) της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης και θα παρουσιάσουμε τις νομικές μορφές

τους καθώς και παραδείγματά τους από κάθε μορφή.2

111. 1. Συμμετοχή Ο.Τ.Α σε επιχειρήσεις που διέπονται από το ΔΚΚ

111. 1. 1. Αμιγής Δημοτική/Κοινοτική ή Διαδημοτική/Διακοινοτική Επιχείοηση

Η ίδρυση και λειτουργία των Αμιγών Επιχειρήσεων προβλέπεται στα πλαίσια

του ΔΚΚ-Π.Δ 41011995, άρθρα 277-284 για τη Δημοτική/Κοινοτικήκαι άρθρο 285 για

τη Διαδημοτική/Διακοινοτική Επιχείρηση. Η Αμιγής Δημοτική/Κοινοτική Επιχείρηση

δημιουργείται από ένα Δήμο ή Κοινότητα ενώ η Διαδημοτική/ΔιακοινοτικήΕπιχείρηση

από δύο ή περισσότερουςΔήμους ή Κοινότητες.

Και οι δύο τύποι αμιγούς επιχείρησης έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια

κι αποτελούν ΝΠΙΔ. Για την ίδρυσή τους απαιτείται πλήρης οικονομοτεχνική μελέτη,

απόφαση των αρμοδίων Συμβουλίων των Ο.Τ.Α και πράξη της Περιφερειακής

διοίκησης. Επίσης, τα Συμβούλια των Ο.Τ.Α έχουν την ευθύνη του διορισμού

Διοικητικού Συμβουλίου στην επιχείρηση.

Σ' ότι αφορά την εποmεία των δlοlκήσεών τους, στην περίmιοοη των

Δημοτικών/Κοινοτικών επιχειρήσεων αυτή ασκεlται και πάλι από το

Δημοτικό/Κοινοτικό Συμβούλιο ενώ στην περίmωση της Διαδημοτικής/Διακοινοτικής

Επιχείρησης μπορεί να συσταθεί ένα διαδημοτικό!διακοινοτικόόργανο με αυτήν την

αρμοδιότητα.

Παράδειγμα Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης αποτελεί η Αναmυξιακή Δημοτική

Επιχείρηση Καλαμάτας (Α.Δ.Ε.Κ)'

111. 1.2. ΜορφέcΑνωνύμωνΕταιρlώνΟ.Τ.Α

Στη μορφή αυτή μπορούμε να διακρίνουμε: ί) Ανώνυμες Εταιρίες Δήμων και

Κοινοτήτων με Συνεταιρισμούς, ίί) Δημοτικές Εταιρίες Λαϊκής Βάσης, ίίί) Επιχειρήσεις

του άρθρου 291 του ΔΚΚ. Πιο αναλυτικά:

2Τον τελευταίο καιρό έχουν δημιουργηθεί AναΠΤUξιαKOί φορείς της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που η

διερεύνηση της συνεισφοράς τους δεν θα απασχολήσει τη συγκεκριμένη μελέτη, κυρίως λόγω του

μικρού χρόνου λεlTOυργiας τους που δεν εmτρέπεl την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Έτσι δεν

θα γίνει αναφορά ούτε στο θεσμικό πλαίσιο που ης διέπεΙ.

3Δ. ΦlλlππΙδης, "Οι Αναπτυξιακές ΕταlρΙες στην Ελλάδα", (Διπλωμαηκή Εργασία), ΧCMά, 1996
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ί) Ανώνυυες Εταιρίες Δόμων και Κοινοτήτων με Συνεταιρισμούς (ΔημοσυνεταιρlσTlκή)

Πρόκειται για επιχειρήσεις στις οποίες μετέχουν ο.Τ.Α ή Ικαl Τ.Ε.Δ.Κ καθώς και

Συνεταιρισμοί. Είναι δυνατή και η συμμετοχή φορέων του δημοσίου τομέα σύμφωνα

με την παρ.6 του άρθρου 1 του ν.1256/1982.

Οι εταιρίες αυτές διέπονται βασικά από τη νομοθεσία για τις Ανώνυμες Εταιρίες

(Κ. Ν 2190/1920) σε συνδυασμό με τις ειδικές διατάξεις του Π.Δ 410/1995. Η

αναλυτική ρύθμιση της σύστασης και λειτουργίας τους προβλέπεται από το

Π.Δ.80/1986.

Οι μέτοχοι στο τμήμα του κεφαλαίου των κοινών μετοχών είναι Ο.Τ.Α ή και

ΤΕΔΚ με ποσοστό αθροιστικά 35-65% και Συνεταιρισμοί κατά το υπόλοιπο. Η

συμμετοχή φορέων του δημοσίου δεν ξεπερνά το 20%. Για τις προνομιούχες μετοχές

(χωρίς δικαίωμα ψήφου) δεν υπάρχει περιορισμός.

Το Διοικητικό ΣυμβoύλJo αποτελείται από 9-11 μέλη. Από αυτά, 3 ορίζονται από

τους ο.Τ.Α και τις Τ.Ε.Δ.Κ, 3 από τους Συνεταιρισμούς, 1 από τους εργαζομένους, 1

από το φορέα του δημοσίου τομέα (αν το προβλέπει το καταστατικό) και τα υπόλοιπα

μέλη από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Πρόκειται για μια συνήθη νομική μορφή των Αναmυξιακών Εταιριών με

παραδείγματα τις: AναmυξιαKή Εταιρία Κάμπου Κρύας Βρύσης (Αν. Ετ. Κάμπου

Κρύας Βρύσης α.ε.), Αναmυξιακή Ηλείας (ΑΝ.ΗΛ. α.ε.), AναmυξlαKή Καρδίτσας

(ΑΝ. ΚΑ. α.ε.), Αναmυξιακή Κοζάνης (ΑΝ. κο. ο.ε.), Εταιρία Ανάmυξης Αμβρακικού

(ΕΤ.ΑΝ.ΑΜ. α.ε.)'

ίΟ Δημοτικές Εταιρίες Λαϊκός Βάσης

Στις εταιρίες αυτές συμμετέχουν φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

Συνεταιρισμοί κι άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Διέπονται επίσης από τη

νομοθεσία για τις Ανώνυμες Εταιρίες δηλαδή Κ.Ν 2190/1920 σε συνδυασμό με τις

ειδικές διατάξεις του Π.Δ 410/1995. Με το Π.Δ 80/1986 ρυθμίζονται ζητήματα που

αφορούν στη σύσταση και λειτουργία τους.

Οι φορείς της Τ.Α διατηρούν πάντοτε κοινές (μη προνομιούχες) μετοχές που

αντιπροσωπεύουν αθροιστικά το 35% τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου και μαζί

με τους Συνεταιρισμούς διατηρούν πάντοτε την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου,

4 Βλέπε υποσημείωση 3
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ενώ καθένας από τους υπόλοιπους εταίρους έχει κοινές μετοχές που

αντιπροσωπεύουν το πολύ το 2% του μετοχικού κεφαλαίου.

Αν όμως στην εταιρία συμμετέχουν μόνο ένας Δήμος ή Κοινότητα μαζί με όλλα

φυσικά ή νομικά πρόσωπα τότε θα πρέπει ο Δήμος ή η Κοινότητα να συγκεντρώνει

τουλάχιστον το 35% του μετοχικού κεφαλαfοu και καθένας από τους υπόλοιπους

_ μετόχους να έχει έως 2% του μετοχικού κεφαλαlου. Μια δεύτερη προϋπόθεση που

τlθεταl για τα φυσικά πρόσωπα-μετόχους εlναl να είναι κάτοικοι του Δήμου ή της

Κοινότητας ή του Νομού ή να κατάγονται από το Νομό όπου βρίσκεται ο Δήμος ή η

Κοινότητα.

Η μορφή αυτή δεν έχει βρει μεγάλη ανταπόκριση από τους Ο.ΤΑ Παράδειγμα

σποτελεl το Κέντρο Ανάmυξης Καλαμπάκας-Πύλης (ΚΕΝΑΚΑ.Π α.ε.).'

ίίί) ΕΠΙΧΕιρήσεις του άρθρου 291 του ΔΚΚ

Διακρίνουμε δύο μορφές επιχειρήσεων;

• Διαδημοτική Ανώνυμο Εταιρία ή Αμιγής Ανώνυμο Εταιρία των Ο.Τ.Α

Πρόκειται για Ανώνυμη ETaιpla που δημιουργείται μόνο από φορείς της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 291 του ΔΚκ. Στις εταιρίες

αυτές μπορούν να συμμετέχουν και φορεlς του δημοσlου τομέα με ποσοστό μέχρι

20% του μετοχικού κεφαλαiοu.

Τη νομική αυτή μορφή έχουν οι ακόλουθες Αναmυξιακές Εταιρίες; AνσmυξlαKό

Κέντρο Ορεινού Μυλοποτάμου και Μαλεβυζίου (Α.κ.ο.Μ-Μ α.ε.), AνσmυξιαKή

Δήμων Πειραιά (ΑΝ.ΔΗ.Π. ο.ε.), Αναmυξιακή Δωδεκανήσου (ΑΝ.ΔΩ. α.ε.)καl

Οργανισμός Ανάπτυξης Σητεlας (ο.Α.Σ. α.ε.).'

• Μικτό Επιχείροση Φορέων τος Τοπικός Αυτοδιοίκησης (και Συνεταιρισμών)

Οι επιχειρήσεις αυτές λειτουργούν επίσης ως Ανώνυμες Εταιρίες. Οι Ο.ΤΑ και

οι Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων διατηρούν κοινές μετοχές που

αντιπροσωπεύουν το 35% του μετοχικού κεφαλαίου και μαζί με τους Συνεταιρισμούς

έχουν την πλειοψηφία των μετοχών. Η συμμετοχή των Συνεταιρισμών δεν εlναl

υποχρεωτική. Επίσης, μπορούν να συμμετέχουν οποιαδήποτε νομικά ή φυσικά

5 Βλέπε υποσημείωση 3

6 Βλέπε υποσημείωση 3
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πρόσωπα χωρίς περιορισμό ενώ είναι δυνατή και η έκδοση προνομιούχων μετοχών

με δικαίωμα ψήφου.

Πρόκειται για το πιο δημοφιλές θεσμικό και νομικό πλαίσιο ίδρυσης των

Αναπτυξιακών Εταιριών που δίνει τη δυνατότητα σε πολλούς τοπικούς φορείς που

ανήκουν ή δεν ανήκουν στους ο.Τ.Α να συμμετέχουν στη διαδικασία ανάmυξης της

περιοχής δράσης της εταιρίας. Στη μορφή αυτή ανήκουν οι: Αναmυξιακή Βορείου

Ευβοίας (ΑΝ.Β.Ε. α.ε.), Αναπτυξιακή Εταιρία Χαλκιδικής (ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ ο.ε.), Βοιωτική

Αναmυξιακή, Οργανισμός Ανάmυξης Τεμένους Πεδειάδας (Ο.Α.ΤΕ.Π α.ε.) και η

Πληροφόρηση-Ενημέρωση-Τοπική Ανάmυξη (Π.Ε.Τ.Α. α.ε.).'

ιιι. 2. Συμμετοχή ο.ΤΑ σε επιχειρήσεις που δε διέπονται από το ΔΚΚ

Στην περίmωση αυτή, οι σΤ.Α με βάση το άρθρο 277 του Π.Δ 41011995

μπορούν να συμμετέχουν σε Συνεταιρισμούς, Ανώνυμες Εταιρίες, Εταιρίες μικτής

οικονομίας και Κοινοπραξίες. Για τη συμμετοχή του Δήμου ή της Κοινότητας

anoITεiTQI πλήρης οικονομοτεχνική μελέτη κοι απόφαση του Δημοτικού/Κοινοτικού

Συμβουλίου για τους όρους και προΟποθέσεις συμμετοχής του Δήμου ή της

Κοινότητας στην επιχείρηση.

Παράδειγμα εδώ αποτελεί η Ήπειρος α.ε.(συμμετέχουν ΑΤΕ και Q.TA)'

7 Δ. Φιλιππίδης, "Οι Αναπτυξιακές Εταιρίες σrην Ελλάδα", (Διπλωματική Εργασία), Χανιά, 1996
θ Βλέπε υποσημείωση 7
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ιν. ·ΕΡΥΟ και δραστηριότητες των Αναmuξιακών Εταιριών.

Όπως εlδαμε, η Αναmuξιακή Εταιρία είναι η επιχείρηση των Ο.Τ.Α όπως αυτή

περιγράφεται στα ΔΚΚ του Π.Δ 41011995. Η δράση της εντοπlζεται κυρίως σε τοπικό

(διαδημοτικό) και νομαρχιαΚό επίπεδα χωρlς να αποκλείεται η ανάληψη δράσεων σε

- ευρύτερης κλίμακας χωρικές ενότητες.

Οι στόχοι κάθε Αναmuξιακής Εταιρίας καθορίζονται από το καταστατικό

ίδρυσής της και μπορεl να διαφέρουν από εταιρία σε εταιρlα. Οι ενέργειες όμως και οι

υπηρεσίες που είναι δυνατό να παρέχουν εστιάζονται σε τομείς οι οποίοι θα

παρουσιαστούν (όπως αυτοl διατυπώθηκαν στην εισήγηση του Θ. Ζαχαρόπουλου,

με θέμα " Ο ρόλος των Αναmuξιακών Εταιριών στην Περιφερειακή και Τοπική

Ανάmuξη", στο επιστημονικό συνέδριο "Περιφερειακή Ανάmuξη, Χωροταξία και

Περιβάλλον στο πλαlσιο της Ενωμένης Ευρώπης", Αθήνα, 1995) και θα αναλυθαύν

αμέσως παρακάτω.

1. "Τεχνική υποστήριξη στο προγραμματισμό έργων κι ενεργειών των τοπικών

φορέων". Με δεδομένη την ανάγκη υποβοήθησης της Αuτοδιοlκησης στη αξιοποlηση

προγραμμάτων, οι Αναπτυξιακές Εταιρίες είναι δυνατόν να παρέχουν συμβουλές και

βοήθεια στους αρμόδιους φορείς για την uλοποlηση διαφόρων ανΑΤΠUξιαKών

προγραμμάτων. Η υποστήριξη που δέχονται οι τοπικοl φορείς μπορεί να αφορά σε

όλα τα στάδια της διαδικασίας του προγραμματισμού:

ί) Στην κατάρτιση των Τοπικών, Νομαρχιακών ή Ειδικών Αναmuξιακών

Προγραμμάτων, στην παρακολούθηση, uλοποlηση κι αξιολόγησή τους

ίί) Στην ενημέρωση των τοπικών φορέων για τις τάσεις του τοπικού πληθυσμού και

τις προτάσεις των πολιτών επί του σχεδιασμού

ίίί) Στην επεξεργασlα και παροχή τεκμηριωμένων προτάσεων, δημιουργώντας τις

προϋποθέσεις για την άμεση λήψη απόφασης και υλοποίησης τους αφού έχει ήδη

αποδειχθεί η χρησιμότητα κι εφικτότητά τους.

ίν) Στη διαχεlριση κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων που ανατίθενται στις

Αναmuξιακές Εταιρlες από τους ΟΤΑ.

2. "Μελέτες κι έρευνες προγραμματισμού". Πρόκειται για έρεuνες των Αναmuξιακών

Εταιριών που διεξάγονται για να εντοπιστούν οι δυνατότητες ανάmuξης της υπό

μελέτη περιοχής καθώς και οι ανάγκες της. Περιλαμβάνουν συλλογή και τεκμηρίωση
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στοιχείων για την υπάρχουσα κατάσταση της περιοχής, έρευνες των πιθανών

κατευθύνσεων δράσης Κ.λ. π.

Οι μελέτες που αναλαμβάνουν μπορεί να είναι χωροταξικές, πολεοδομικές,

οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές, κλαδικές, να αφορούν στο σχεδιασμό νέων

παραγωγικών δραστηριοτήτων, στη οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, σε τεχνικά

έργα κλπ.

3. ''Εκπαίδευση και κατάρτιση τόσο των ανέργων σε νέες δεξιότητες όσο και των

στελεχών οργανισμών κι επιχειρήσεων". Αυτός ο τομέας παρέμβασης έχει σαν

αντικείμενο την αξιοποίηση του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού και πιο

συγκεκριμένα:

ί) Την επιμόρφωση του προσωπικού των Ο.ΤΑ ή στελεχών διαφόρων οργανισμών

κι επιχειρήσεων με διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων κλπ

ίί) Την απόκτηση εξειδικεύσεων κι επιμόρφωση των ανέργων ώστε να

προσαρμοσθούν καλύτερα στις ατταιτήσεις των νέων συνθηκών αττασχόλησης

4. "Παροχή υπηρεσιών στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις". Αφορά στη στήριξη των

τοπικών επιχειρηματικών μονάδων μέσω πληροφόρησης για εναλλακτικές

δυνατότητες, παροχής τεχνογνωσίας για την αξιοποίηση νέων τεχνολογικών μέσων

καθώς και για την οργάνωση των μονάδων. βοήθειας για ένταξη σε επιχειρηματικούς

κύκλους και νέες αγορές, χρηματοδότησης για εκσυγχρονισμό και εισαγωγή

καινοτομιών.

5. "Συγκρότηση και συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή δίκτυα συνεργασίας". Οι

Αναmυξlακές Εταιρίες συμμετέχουν σε διάφορα δίκτυα συνεργασίας με σκοπό την

ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας και τη συνεχή ενημέρωση πάνω στα δρώμενα

σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο. Επίσης, επιδιώκουν να γίνουν μέλη σε εταιρίες

που συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων τους καθώς και να εξασφαλίσουν

συνδέσεις με Τράπεζες Πληροφοριών,

6. "Σχεδιασμός και υλοποίηση Τοπικών Ανατπυξιακών Προγραμμάτων (Τ.Α.Π)". Οι

Ανατπυξlακές Εταιρίες στα πλαίσια των Τ.Α.Π που τους ανατίθενται από τους ο.Τ.Α

προωθούν εναλλακτικές λύσεις στα τοπικά προβλήματα με βάση τα τοπικά

χαρακτηριστικά και τις οικονομικές δυνατότητες των πηγών χρηματοδότησης.
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Η συμμετοχή των Ανσmυξιακών Ετσιριών σε Ευρωπαϊκά και Ελληνικά

προγράμματα είναι πολύ σημαντική γισ τη εξασφάλιση της χρηματοδότησης των

δράσεων που θα εκτελεστούν αλλά και για την εξασφάλιση εσόδων. Τα προγράμματσ

στα οποία μετέχουν καλύmουν τους εξής τομείς:

1) Πρωτογενής Τομέας: Αγροτικά Προγράμματα (π.χ. LEADER )

2) Δευτερογενής Τομέας: Στήριξη ΜΜΕ (πχ SPEC, OUVERTURE, FORCE,

PRISMA, LEADER, ΜΟΠ, ΠΕΠ)

3) Τριτογενής Τομέας: Υπηρεσίες και Προγράμματα Αγροτουρισμού (π.χ. YFE, L1FE,

SAPIC, INTERREG, LEADER, ΕΑΠΤΑ)

4) Προγράμματα που αφορούν στο Περιβάλλον και στις Ανανεώσιμες πηγές

ενέργειας (π.χ. TELEMATIQUE, ALTENER, VALOREN, STRIDE, L1FE, ΕΑΠΤΑ)

5) Προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης (π.χ. PETRA, ERGOFORM, NOW,

FORCE, ERASMUS, COMMET , ΠΕΠ)

6) Προγράμματα κοινωνικών πολιτικών (π.χ. HORIZON, ERGO, NOW,np. Φτώχειας)

7) Προγράμματα που αφορούν στις νέες τεχνολογίες (π.χ. STRIDE)

8) Ολοκληρωμένα Προγράμματα (π.χ. INTERREG, Τ.Α.Π)

9) Διάφορα Προγράμματα - Προγράμματα Διακρατικής Συνεργασίας - Μελέτες (π.χ.

OUVERTURE, ECOS, PHARE, Μελέτες)

Από το μεγάλο πεδίο προγραμμάτων που οι Αναmυξιακές Εταιρίες

αναλαμβάνουν θα μπορούσε να υποτεθεί ότι απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα

φορέων και λοιπών οργανωμένων και μη μελών της τοπικής κοινωνίας, αναλυτικά:

Ο.Τ.Α, Συνεταιρισμοί, επαγγελματικοί κλάδοι, σύλλογοι, επιχειρήσεις, ιδιώτες.

Ως αναmυξιακο[ φορείς, εντοπίζουν τις ανάγκες μιας περιοχής αλλά και τις

δυνατότητες της με τη διεξαγωγή μελετών κι ερευνών και στη συνέχεια, παρέχοντας

τα εφόδια (ενημέρωση, κατάρτιση, οικονομική ενίσχυση), ενθαρρύνουν το πληθυσμό

στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

Παράλληλα, συντονίζουν όλες αυτές τις διάστταρτες πρωτοβουλίες και τις

εντάσσουν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ανάmuξης KOI στρατηγικού σχεδιασμού για την

περιοχή διευκολύνοντας το αναmυξιακό έργο της Αυτοδιοίκησης.
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Σήμερα, οι Αναmυξιακές Εταιρίες δεν έχουν θεσμοθετημένες αρμοδιότητες. Δε

λειτουργούν ανεξάρτητα από τους τοπικούς φορείς αλλά σε στενή συνεργασία με

αυτούς και ως επιτελικά όργανα υποστήριξης και προώθησης της ανάmυξης μιας

περιοχής. Η παρέμβασή τους καλείται να εστιαστεί στους τομείς όπου η δράση των

αρμοδίων φορέων και μηχανισμών παρουσιάζει ανεπάρκειες.

- Τονίζεται επίσης ότι δεν αποτελεί συστατικό τους χαρακτηριστικό η διεκδίκηση

εξουσίας σε κανένα επίπεδο και η υποκατάσταση δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων.

Αντίθετα, στοχεύουν στην κατεύθυνση της υποβοήθησής τους για να λειτουργούν

αποτελεσμστlκότερα και να παράγουν καλύτερο έργο. Ενεργώντας με τον τρόπο αυτό

κερδίζουν την εμπιστοσύνη τους και αποφεύγουν τη δημιουργία ενός κλίματος

aντιπαλότητας και ανταγωνισμού.

Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι με στόχο τη δημιουργία όλων

εκείνων των προϋποθέσεων που απαιτούντοι για την ανάmuξη του ενδογενούς

δυναμικού, οι Αναmυξιακές Εταιρίες επιχειρούν να καλύmουν τις αδυναμίες που

διαπιστώνουν και προσπαθούν να ενεργοποιήσουν και να συντονίσουν το υπάρχον

ανθρώπινο και υλικό δυναμικό.

Στην εκτέλεση του σύνθετου έργου τους οι Αναmυξιακές Εταιρίες στηρίζονται

(σύμφωνα με την εισήγηση του Θ. Ζαχαρόπουλου με θέμα ''Ο ρόλος των

Αναmυξιακών Εταιριών στην Περιφερειακή και Τοπική Aνάmυξη" στο επιστημονικό

συνέδριο "Περιφερειακή Ανάmυξη, Χωροταξία και Περιβάλλον στο πλαίσιο της

Ενωμένης Ευρώπης", Αθήνα, 1995)στα ακόλουθα:

• Στην ευέλικτη οργάνωσή τους

• Στη συνεχή εκπαίδευση των στελεχών τους

• Στη συνεργασία με εξειδικευμένους επιστήμονες κατά περίmωση

• Στη διαρκή ενημέρωση και πληροφόρηση των στελεχών για τις εξελίξεις και τις

πολιτικές τόσο της Αυτοδιοίκησης και του κράτους όσο και της ΕΕ

• Στη συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς

• Στη δημιουργία Ευρωπαϊκών και Διεθνών δικτύων συνεργασίας

Βασικό άξονα της δράσης των Αναmυξιακών Εταιριών αποτελεί η δημιουργία

άτυπων δικτύων που λειτουργούν ως δίαυλοι πληροφόρησης με στόχο το

μετασχηματισμό τους σε επίσημα. Για το σκοπό αυτό, επιδιώκεται η συμμετοχή όσο

το δυνατόν περισσότερων φορέων στο διάλογο για τα τοπικά ζητήμστα. Έτσι,

προωθείται μια συντονισμένη και σε σταθερή βάση πορεία διευθέτησης του
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προβλήματος μέαα στα πλαίσJα της οποίας προβάλλονται όλες οι διαστάσεις του

προβλήματος, ακούγονται όλες οι απόψεις και δίνεται η δυνατότητα, παρά τις όποιες

αντιθέσεις, να ληφθούν κάποιες αποφάσεις κοινής αποδοχής που θα προωθηθούν

από το σύνολο της τοπικής κοινωνίας. Χωρίς την ύπαρξη του δικτύου αυτού και τη

συστράτευση του τοπικού κόσμου στη διεκδίκηση κοινών στόχων, ΟΙ όποιες

προαπάθειες έχουν περιορισμένες rnθανότητες εrnτυχίας. Έτσι, οι Αναπτυξιακές

Εταιρίες συμβάλλουν στο "κτiσJμo" διαφόρων εrnπέδων όπου τα διάφορο απήματα

διεκδικούνται από κάτω προς τα πάνω με ισχυρότερο και πισ οργανωμένο τρόπο.

Πέρα όμως από τη σύσταση έχουν και τη φροντίδα της παρακολούθησης των

δικτύων που περιγράψαμε, τα οποία συμβάλλουν θετικά στη δημιουργία των

προϋποθέσεων για την πραλ!θηση της αναπτυξιακής διαδικασίας.

Άλλωστε, στην δημιουργία των δικτύων αυτών οδηγεί και η ίδια η φύση

ορισμένων ζητημάτων (π.χ. περιβαλλοντικά) τα οποία δεν είναι δυνατόν να

διευθετηθούν μεμονωμένα και με σημειακού τύπου παρεμβάσεις.

Η δικτύωση του τύπου αυτού ευνοείται από τη δομή των AναmυξΙOKών

Εταιριών αφού όπως είδαμε από το νομικό καθεστώς που ης διέπει οι τοπικοί φορείς

αποτελούν τους κύριους μετόχους τους.

Η προσπάθεια των Αναmuξιακών Εταιριών εντοπίζεται τόσο στην κάλυψη του

κενού που δημιουργεί η έλλειψη ικανού αριθμού οριζοντίων φορέων και η

περιορισμένη οριζόντια συνεργασία, όσο και της αδυναμίας επεξεργασίας προτάσεων

από τους τοπικούς φορείς ως απόρροια της ανεπαρκούς λειτουργίας τους.

Οι οργανισμοί αυτοί δε βασίζονται επομένως σε επεξεργασμένες "εκ των κάτω"

προτάσεις νομιμοποιημένες από την νομική, ηθική ισχύ των Συνελεύσεων των

φορέων, αλ/ά συχνά ης προκαλούν ΟΙ ίδιοι και ης νομιμοποιούν με την παρουσία

τους σης κατά τόπους συναντήσεις με τμήματα της τοπικής κοινωνίας.

Έναν άλλο άξονα δράσης των Αναπτυξιακών Εταιριών αποτελεί η στήριξη της

καινοτομίας με την παροχή κατάλληλων υπηρεσιών για την υλοποίηση νέων

πρακτικών και ιδεών συντελώντας έτσJ στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των

τοπικών προϊόντων κι υπηρεσιών και ενισχύοντας το ρόλο το τοrnκών επιχειρήσεtι.N

στα πλαίσια του εθνικού και διεθνούς ανταγωνισμού.

Προφονώς, όλες αυτές οι δροστηριότητες που περιγράφτηκαν ασJΚOύνται σε

διαφορετικό βαθμό από φορέα σε φορέα και με διαφορετικές προτεροιότητες.

Υπάρχουν ανατπυξιακοί φορείς που η δράση τους περιορίζεται σε κάττοια από τα

παραπάνω θέματα καθώς και άλλοι που ασχολούνται αποκλειστικά με τη διαχείριση

του προγράμματος LEADER 11.
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V. Κατάλογος Αναπτυξιακών Φορέων στην Ελλάδα

V.1. Παρουσίαση Καταλόγου

Ο Πίνακας 1 (σελ. 40), αποτελεί μια προσπάθεια καταγραφής των

αναmuξrακων φορέων στην Ελλάδα. Πρόκειται, ουσιαστικά, για μια σύνθεση

δεδομένων που λήφθηκαν από δυο επίσημες πηγές, την Ε.Ε.Τ.Α.Α και την

ΗΕι.Α.D.Α. Τα διαθέσιμα, τη δεδομένη στιγμή, στοιχεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α αφορούσαν σε

57 Αναπτυξlακές Εταιρίες ενώ τα αντίστοιχα της HEL.A.D.A σε 50 Ομάδες Τοπικής

Δράσης (LEADER 11) και στους 26 φορείς-μέλη της. Μεταξύ των στοιχείων των δύο

πηγών παρατηρήθηκαν αλληλοεπικαλύψεις αλλά και διαφορές.

Στον κατάλογο που συνετέθη τελικά (Πίνακας 1), παΡOυσlάζOVΤOl αναmυξιακοί

φορείς διαφόρων θεσμικών μορφών. ΣυμπερlλαμβάνοντOl αναmυξιακοί φορείς που

αποτελούν Ομάδες Τοπικής Δράσης για την κοινοτική πρωτοβουλία LEADER 11 κοι

φορείς που δεν αποτελούν τέτοιες ομάδες. Επίσης, εντάχθηκαν φορείς που

αναmύσσουν μια πολύπλευρη δραστηριότητα καθώς και εκείνοι που η δράση τους

εντοπίζεται μόνο στα πλαίσια του LEADER.

Επομένως, στον πίνακα αυτό εμφανίζονται φορείς που απασχολούνται

αποκλειστικά με τη διαχείριση του προγράμματος LEADER 11, φορείς με πεδίο

δράσης έξω από το LEADER ιι και φορείς οι οποίοι έχουν αναλάβει τη διαχείριση του

συγκεκριμένου προγράμματος αλ/ά ταυτόχρονα ανατπύσσουν και μια σειρά άλλων

δραστηριοτήτων στην περιοχή αναφοράς τους.

Ακολουθεί στον Πίνακα 2 (σελ. 43) η κατανομή των αναmυξιακών φορέων ανά

Νομό κοι η απεικόνισή της (σελ. 44)

V.2. Αξιολόγηση ~ Φερεγγυότητα πρωτογενών στοιχείων

Καθώς σε ορισμένες περιmώσεις τα στοιχεία ήταν ελλιπή, χρειάστηκε να

απευθυνθούμε σε κάποιους από τους ίδιους τους αναπτυξιακούς φορείς. Από την

επικοινωνία αυτή, προέκυψε όπ φορείς που εμφανίζονται ξεχωριστοί στο πρωτογενές

υλικό του ίδιου καταλόγου τελικά συμπίmουν μεταξύ τους (δηλ. κάποιοι φορείς

παρουσιάζονται δυο φορές με κάπως διαφορετική ονομασία στον ίδιο κατάλογο).

Το γεγονός αυτό (που ανακαλύφθηκε τυχαία σε τρεις περιπτώσεις αναζητώντας

τον οικισμό στον οποίο εδρεύουν), δημιούργησε ερωτηματικά για την ακρίβεια των

δεδομένων.
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Στις τρεις αυτές περιπτώσεις έγιναν οι απαραfτητες διορθώσεις στον συνθετικό

κατάλογο (Πίνακα 1) αλλά καθώς στόχος μας είναι να δοθεί μια ενδεικτική εικόνα κι

όχι να ακολουθήσει μια λεπτομερής ποσοτική ανάλυση, η συνέχιση του ελέγχου

κρfθηκε άσκοπη.

Μια τρfτη διαθέσιμη γραπτή πηγή9, αναφέρει ότι ο αριθμός των αναmυξιακών

εταιρειών στην Ελλάδα Efvar 58. Η επικοινωνfα με έναν από τους επιστημονικούς

συντάκτες του κειμένου αυτού (και μέλος της Π. Ε. Τ.Α) κατέδειξε πως για την εξαγωγή

του παραπάνω αποτελέσματος απαιτήθηκε μια εξαντλητική διερεύνηση στην οποία

επιστρατεύθηκε η εμπειρfα και η γνώση όλων των συνεργατών που ασχολήθηκαν με

τη σύνταξη του κειμένου αυτού. Ο αναλυτικός κατάλογος των 58 φορέων που

συγκεντρώθηκαν δυστυχώς, στην παρούσα φάση, δεν ήταν διαθέσιμος. Διαφάνηκε,

επίσης, ότι πιθανότατα τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν ήταν σύνθετα και συχνά η

αξιολόγηση για το έργο των παραπάνω φορέων βασίστηκε στην προσωπική εμπειρία

των συμμετεχόντων.

9 Υπουργείο Εσωτερικών Δημόrnας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, "Πρόγραμμα Εκσυγχρονισμού και

Ανάπτυξης των θεσμών υποσΊήρlξης της Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης", Αθήνα, 1997

39



]

1

]

]

Ι

J
J

J
Ι

)

J

J

-

ΠIΝΑΚΑΣ 1: Κατάλογος Αvαmuξιακών Φορέων Ελλάδας κατά αλφαβητική σειρά

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΔΡΑ

1 Ανamuξιακή Ανατολικής Θέρμη

Θεσσαλονίκης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

2 AvomutIOKn Αιτωλοσκσρνσνίσς (ΑΝ.ΑΙΤ) Α.Ε Μεσολόννι

3 AνamuflQKΠ Βοιωτία, ΛιΒαδειά

4 AvαmuξIoKrl Βόρειας Αργος

Πελοποwιiσοu

5 AvamuξIoKrl Βορειοκεντρικής Χαλκίδα

Ευβοίας & Κύμης-Σκύρου

6 Ανamuξιaκή Δημοτικη Επιχείρηση Καλαμάτα

Καλσuάτσc (ΑΔ.Ε.Κ) ΑΕ.

7 Αναmuξιακή Δήμων Πειραιά Κερατσίνι

ΑΝ.ΔΗ.Π) Α.Ε

8 Avamu IaKn Δωδεκανnσου (ΑΝ.ΔΩ) ΑΕ Ρόδοc

9 Avamu IOKn Ελασσόνσς (ΑΝ. ΕΛ.) ΑΕ Ελασσόνα

10 Avamu IOKn Ετσιρία ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΕ. Κόνιτσα

11 Αvαmuξιακή Εταιρία Λιμνίτσα Ναυπακτίας

Αποδοτισς- Οφιονείας (ΑΝ.ΕΤ.ΑΠ.Ο) ΑΕ
12 Αναmuξιακή Επιχείρηση Δήμου Κερκυραίων Κέρκυρα

ΑΝ.Ε.Δ.Κ)

13 AvomutiOKn Εταιρία Βορείου Εύβοιας (ΑΝ.ΒΕ) ΑΕ. lστιαία

14 ΑvαmuΙΙaκn Εταιρία Βορείου Πελοποwnσοu Α.Ε Λεβίδι Αρκαδίας

15 AvamutiOKn Εταιοία Δnuου Αθπναίων (ΑΕ.Δ.Α) Aenvo
16 Αναmυξιακn Εταιρία Δράμας ΑΕ. Δράμα

17 Αναmυειακn ΕταιΡία ·Εβρου (ΑΝ.Ε.Ε.) Α.Ε. Αλεξανδρούπολπ

18 Αvαmuξιακή Εταιρία Επαρχίας Κισσάμου Κίσσαμος

(ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.)
19 Αvamuξιaκή Εταιρία Επαρχίας Νάξου - Νάξος

ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΕ

20 Αναmυξιακn Εταιρία Ημαθίας (ΑΝ.ΗΜΑ) ΑΕ. Βέροια

21 Αvamuξιaκή Εταιρία Θεσπρωτίας Ηγουμενίτσα

(ΑΝ.Ε.Θ.) ΑΕ

22 AvamUCIQKrl Εταlοία Καβάλας Α.Ε. Ελευθεοούπολπ

23 Αvαmuξιακή Εταιρία Κάμπου Κρύας Βρύσης Κρύα Βρύση

Ν.Πέλλ "
24 Avamu ιακή Εταιοία Κιλκίc ΑΝ.ΚΙ) ΑΕ. Κιλκίc

25 Avamu ιακή Εταιρία Κυκλάδων Ερμούπολπ Σύρου

26 Αναmυειακn ΕταιΡία Μυνου ΑΕ ΜυΡίνα Λήυνου

27 Αναmυξιακή Εταιρία Μεγίστης Μεγίστη

Καστελλορίζου Ν.Δωδεκανnσου
28 Avamu IOKn ΕταιΡία Ν.Θεσσαλοvίκπc (ΑΝ.ΘΕΣ) Α.Ε. Θεσσαλονίκη

29 Avamu IOKn Εταιοία Ν.=άνθπc (ΑΝ.-Α) Α.Ε. =άνθπ

30 Avamu ιακή Εταιρία Πάρνωνα Α.Ε Σπάοτη

31 Αναmuξιακή Εταιρία Πιτσιδίων Τυμπάκι
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32 Αναπτυ ιακή Εταιοία Ροδόπηc (ΑΝ.ΡΟ) Α.Ε.

33 Αναπτυ lακή Εταιρία Σερρών

34 Avamu ιακή Εταιρία Τρινώνου Ν.Έβρου

35 Avamu ιακή Εταιοία ΧαλκιδικήcΙΑΝ.ΕΤ.ΧΑ)ΑΕ

36 Avamu ιακή Ηλείας (ΑΝ.ΗΛ) Α.Ε

37 Avamu lακή ΚαΡδίτσαςΙΑΝ.ΚΑ) ΑΕ.

38 ΑναmυΕlακή Καστοοιόc ΙΑΝΚΑΣ\ Α.Ε

39 Αναmuξrακή Κατασκευαστική Σάμου Α.Ε.

40 ΑναmυΕlακή Κο(όνης ΙΑΝ.Κο.) ΑΕ.

41 ΑναmυΕlακή Κυθήοων

42 Αναmυξ,ακή Λασιθίου ΑΕ

43 Avamu lακή Λέσβου ΙΕΤΑΛ)ΑΕ

44 Avamu lακή Μόνηc ΜΑΝΗ Α.Ε

45 Avamu ακή Οθωνών

46 Avamu ιακή Ολυμπίας

47 ΑναmυΕιακή Πέλλαc (ΑΝ.ΠΕ) ΑΕ

48 Αναπτυξιακή Σκιόθου

49 ΑναπτυΕιακή Φλώοινας ΙΑΝ.ΦΛΩ) ΑΕ.

50 Αvαmuξιακό Κέντρο Ορεινού

Μυλοποτόμου & Μαλεβι(ίου Α.Ε. (Ακ.ο.Μ.-Μ.)
51 Αναmuξιακός Οργανισμός Αρχανών

ΑΟ.Α.) Α.Ε.
52 Δημοσυνεταιριστlκή Εταιρία Έβρος Α.Ε.

53 Εθνική ΑναmυΕιακή Εταιοία Β.Ελλόδας

54 Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανόmυξης

Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.ΑΑ) Α.Ε.
55 Εταιρία Ανόmυξης Αμβρακικού

ΕΤ.ΑΝ.ΑΜ.) Α.Ε.
56 Εταιρία Ανάmuξης Βορείων &

Βορειοανατολικών Κοινοτπτων Ν.Λακωνίας

57 Εταιρία Ανάmuξης Κανδάνου

(ΕΤ.Α.Κ) ΑΕ.
58 ΕταιΡία AνάπTυfuc Λάκκων Χανίων

59 Εταιρία Ανάπτυξης Οροπεδίου Λασlθίou~

ΕΤ.ΑΝ.Ο.Λ.

60 Εταιοία Ανόπτυξης Πηλίου

61 Εταlοία Ανάπτufuc Σελίνου Χανίων

62 Εταιρία Έρευνας κι Ανάmuξης

Βοοείου Έβρου Α Ε

63 Εταιρία ΠροστασίαςΑνάmuξης

Ελικώνα ΕΛΙΚΩΝΑΣ Α.Ε

64 Εταιρία Προστασίας Περlβόλλovτoς και

ΔιαΥΕίοlσηc Αποοοιμμότων Νοτίου Πηλioυ

65 Εταιρία Τοπικής Ανόmυξης Σόμου

Σόμος - IKαΡί~) (ΕΤΑΣ) Α.Ε
66 Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου

(ΕΤΑΧ) ΑΕ
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ΕΔΡΑ

Κουοτπνπ

Σέρρες

Δίκαια

Πολύνυοοc

Πύρνος

ΚαΡδίτσα

Καστοοιά

Σόμος

Κο(όνη

Κύθηοα

Ανιος Νικόλαος

Μυτιλήνη

Αοεόπολη

Οθωνοί

Πύονος

Έδεσσα

Σκιόθος

Φλώοινα

Ανώγεια

Αρχόνες Κρήτης

Φέρρες Έβρου

Κομοτηνή

Αθήνα

Πρέβεζα

Σπόρτη

Κάνδανος

Χανιά

Λασίθι

Ζανορό

Ροδοβάνι

Ορεστιάδα

Λιβαδειά Βοιωτίας

Αργαλαστή

Μαλαγαρι Σόμου

Χίος



(Συνέχεια)

Πηγη: Ε.Ε.ΤΑΑ. και ΗΕΙ.ΑαΑ

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΔΡΑ

67 EUDUΤΑVIO Α.Ε Καοπενήσι

68 Ηλειακή ΑΕ. Πύργο(

69 ΉπεIΡΟ( Α.Ε Ιωάννινα

70 Κέντρο Ανάπτυξης Καλαμπάκας-Πύλης Καλαμπάκα

(ΚΕΝ.Α.ΚΑΠ.) ΑΕ.
71 Κέντρο Τοπική( ΑνάmυΕn( Δυτική( Αχαϊα( Κάτω Αχοϊα

72 Κόνιτσα Λαϊκή AvamUCIQKn Α.Ε. Κόνιτσα

73 ΟργανισμάςΑνάmυξηςΑνατολικής Ηράκλειο

Κοήτπ( (Q.AN.A.K.)
74 ΟDνανlσυόc ΑνάπτυΕnc Β.Κ.Χαλκιδlκ"c Γεοοπλάτανοc

75 Οργανισμός Ανάmυξης Δυτικής Κρήτης Χάνια

Ο.Α.ΔΥ.Κ.)

76 Οργανισμός Ανάπτυξης Μαλεβιζίου Τύλισο

IrOP.A.MA.) Α.Ε

77 Οργανισμός Αvάmuξης Σητειας Σητεία

(Ο.Α.Σ.) ΑΕ.

78 Οργανισμός Ανάπτυξης Τεμένους Αρχάνες

Πεδιάδο( (Ο.Α.ΤΕ.Π.) ΑΕ.

79 Ποοvασσόc-Οiτπ AvamUCIQKn ΑΕ. ΑυΦίκλεlα

80 Πιερική AvamUEIOKri Α.Ε Κατερίνπ

81 Πληροφόρηση, Επιμόρφωση, Τοπική Αθήνα

Αυτοδιοίκπσπ (Π.Ε.Τ.Α.)

82 Τριταιο - Καλάβρυτα Καλάβρυτα

Λάδωνας - Αιγιαλεία
.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Ι ΝΟΜΟΙ ΑΝΑΠΤ.ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Ανατολική Μακεδονια 9
και Θράκη

Ν. Δράμα, 1
Ν. Έβρου 4
Ν. Καβάλας 1
Ν. Ροδόπη< 2
Ν. Ξάνθης 1
Κεντοlκή Μακεδονία 10
Ν. Ημαθίας 1
Ν. Θεσσαλονίκη, 2
Ν. Κιλκίς 1
Ν. ΠέλΑας 2
Ν. nιερίαc 1
Ν. Σερρών 1
Ν. Χαλκιδικής 2
ΔUΤιΚrl Μακεδονία 3
Ν. Γρεβενών

Ν. Κασroριάς 1
Ν. Κοίάνπc 1
Ν. Φλώρινας 1
Ήπειρος 5
Ν. Άρτη,

Ν. Θεσποωτίαc 1
Ν. Ιωαννίνων 3
Ν. Πρεβέζης 1
Θεσσαλία 6
Ν. Καρδίτσας 1
Ν. Λααίαης 1
Ν. Μαγνηαlας 3
Ν. Τρικάλων 1
Ιόνια:Ν οιό 2
Ν. Ζακύνθου

Ν. Κέρκυ ας 2
Ν. ΚεφαΜηνίαc

Ν. Λευκάδα<

Δυτική Ελλάδα 7
Ν. Αιτωλοακαρνανίας 2
Ν. Αχαίας 2
Ν. Ηλείας 3
ΣτεΡεά. Ελλάδα 6
Ν. Βοιωτίας 2
Ν. Ευβοίας 2
Ν. Ευρυτανία, 1
Ν. ΦθlώTlδαc 1
Ν. Φωκίδας

Αrnκή ""::./';-. ·5
Ν. Αθηνών 3
Ν. Ανατ.Α"mκήc

Ν. ΔυΤ.Απικήc

Ν. nεφαιά 2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Ι ΝΟΜΟΙ ΑΝΑΠΤ.ΕΤΑΙΡΙΕΣ

nελοπόwησοc 6
Ν. Αρκαδία 1
Ν. Αογολlδας 1
Ν. Κορινθία,

Ν. Λακωνία, 3
Ν. Mεσσnνία 1
Βόρειο Αιγαίο 5
Ν.Λέσβου 2
Ν. Σάμου 2
Ν. Χίου 1
Νότιο Αιναίο 4
Ν. Δωδεκανήσου 2
Ν. Κυκλάδων 2
Κοήm 14
Ν. ΗρακλεΤου 5
Ν. Λασιθίου 3
Ν. Ρεθύμνπ, 1
Ν. Χανίων 5

ΙΣΥΝΟΛΟ
nηγή: Επεξεργασία στοιχείων Ε.Ε.Τ.ΑΑ και

ΗΕΙ.Α.D.Α
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ΧΑΡΤΗΣ 1: Κατανα ή Αναπτυ ιακών Φα έων Ελλάδα ανά Να ό
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
- Όρια Νομών

ΔIΠΛΩΜΑΤιΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ • Αναπτυξιακός Φορέας

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ:

ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 50 Ο 50 100 Κilometers

80ΛΟΣ, ΦΕ8ΡΟΥΑΡΙΟΣ1998
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νι Συμπεράσματα

Όπως φάνηκε, οι Ανοmυξιοκές Εταιρίες είναι επιχειρήσεις των ΟΤΑ οι οποίες

στην πλειοψηφία τους συστήνονται με τη μορφή ανώνυμης εταιρίας του ΔΚΚ ή του

ΚΝΑ. Ωστόσο, το χαρακτηριστικό που τις επιτρέπει να διαφοροποιηθούν από τις-
άλλες επιχειρήσεις της Αυτοδιοίκησης δεν είναι τόσο το νομικό τους σχήμα αλλά

κυρίως οι δραστηριότητες που αυτές μπορούν να αναmύξουν.

Οι Αναmυξlακές Εταιρίες έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται με φορείς τόσο

του Δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Συνεπώς, είναι σε θέση, σε μεγαλύτερο ή

μικρότερο βαθμό, να ασχολούνται με ένα ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων. Πέρα όμως

από τη δυνατότητα αυτή. το αναmuξιακό έργο ενός τέτοιου φορέα προσδιορίζεται

από τη δράση του σε εκείνα τα πεδία που η τοπική κοινωνία δυσκολεύεται να

προσεγγίσει και να δραστηριοποιηθεl' Η υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων,

η αξιοποίηση των ανθρωπίνων πόρων, ο προγραμματισμός για την τοπική ανόmυξη

αποτελούν αντικείμενα που απαιτούν υψηλή τεχνογνωσία, διεπιστημονικότητα,

δικτύωση και καινοτομlκότητα, στοιχεία που δύσκολα συνδυάζονται σε φορείς κι

επιχειρήσεις παραδοσιακού χαρακτήρα της ελληνικής και τοπικής πραγματικότητας.

Ο ιδιαίτερος αυτός χαρακτήρας των Αναmυξιακών Εταιριών τις διακρίνει από

άλλα νομικά πρόσωπα που το θεσμικό πλαίσιο παρέχει τη δυνατότητα να

συστήνονται και νο φέρουν τον τίτλο 'ΆναmυξιαKή Εταιρία" χωρίς να έχουν

αναmυξιακό προσανατολισμό (π.χ. Αναmυξιακή Συνεταιριστική Ξυλοτεχνική).

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το θεσμικό πλαίσιο που τις διέπει δίνει τη

δυνατότητα για ενσωμάτωση μεγάλου αριθμού φορέων στο μετοχικό της κεφάλαιο

γεγονός που συνδέεται τόσο με το χαρακτήρα της δράσης τους όσο και με ευρύ

φάσμα δραστηριοτήτων που καλύmουν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ANAΠΤV:IAKH ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 'ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΟΙ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ

Ι. Εισα ω ικά

Η Αναmυξιακή Καρδίτσας έχει έδρα την πόλη της Καρδίτσας αλλά ο

γεωγραφικός χώρος δράσης της εκτείνεται σ' ολόκληρο το Νομό. Η ύπαρξη μιας

ομάδας επιστημόνων με υψηλή επαγγελματική εμπειρία και κοινή καταγωγή από το

Νομό Καρδίτσας που αποτέλεσε τον πυρήνα προώθησης της ιδέας δημιουργίας της

ΑΝ.ΚΑ σε συνδυασμό με τη θεTlκή ανταπόκριση των τοπικών φορέων οδήγησε στην

ίδρυσή της τον Απρίλη του 1989. Η ΑΝ.ΚΑ ανήκει στην κατηγορία των Ανατττυξιακών

Εταιριών που συστάθηκαν πριν την έναρξη της κοινοτικής πρωτοβουλίας LEADER Ι

(1991-1993).

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔIΠΑΣ
1

: Ο νεων ώρα, δοάσ τ ΑΝ.ΚΑ

ΕγκυκλοπαΙδεlα "Πάπυρος Λαρούς MπρrrάννιKα". Έκδοση 1988. 32ος Τόμος.
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Αποτελεί Δημοσυνεταιριστική Ανώνυμη Εταιρία με ιδρυτές-μετόχους την Τοπική

Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) με ποσοστό 53%, την Ένωση Γεωργικών

Συνεταιρισμών του Νομού Καρδίτσας (ΕΑΣΚ) με ποσοστό 35% και τους Δήμους

Καρδίτσας, Παλαμά, Σοφάδων και Μουζακίου με ποσοστό 3% ο καθένας. Διοικείται

από 10μελές Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν 3 μέλη των ΤΕΔΚ, 3 μέλη από την

Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών και τα υπόλοιπα μέλη εκλέγονται από τη Γενική

Συνέλευση των μετοχών.

11. Έργο και Δραστηριότητες

Η δημιουργία της ΑΝ. ΚΑ ήταν αποτέλεσμα της πρόθεσης να δημιουργηθεί ένας

σύγχρονος ενδιάμεσος φορέας που θα λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των

τοπικών φορέων και που θα διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην ανάmυξη της περιοχής.

Οι στόχοι της εταιρίας είναι ΟΙ ακόλοuθοl: 2

• συντονίζει τις διάσπαρτες αναmυξιαKές πρωτοβουλίες

• τροφοδοτεί με τις απαραίτητες έρευνες και μελέτες προγραμματισμού τους φορείς

του Νομού για να αποκτήσουν ενιαία στρατηγική ολοκληρωμένης ανάπτυξης

• δημιουργεί όρους και δυνατότητες συγκλίσεων και συνεργασιών του δημοσίου,

κοινωνικού και ιδιωτικού τομέα

• συμβάλλει στο μακροχρόνιο προγραμματισμό των επενδύσεων και στον

συντονισμό των επιμέρους προγραμμάτων ανάπτυξης

• προωθεί τον εκσυγχρονισμό των θεσμών της τοπικής κοινωνίας

• Επιμορφώνει και καταρτίζει το τοπικό ανθρώπινο δυναμικό

• συνδυάζει τις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις με πολιτικές που οδηγούν σε βιώσιμες

και αποτελεσματικές επενδύσεις

• αναδεικνύει την τοπική κουλτούρα και τα ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά

• συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος

2 Πηγfι: ΑΝ.ΚΑ
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Η δράση κι ενέργειες της καθορίζονται από τους παρακάτω βασικούς άξονες:'

• Καινοτομικές προσεγγίσεις

• Συλλογική λειτουργία και συνεργασία

• Περιβαλλοντική αντίληψη

• Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών

• Οι άνθρωποι είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντος

11.1. Πεδία δραστηριοτήτων της ΑΝ.ΚΑ

Οι δραστηριότητες της Αναmuξιακής Καρδίτσας μπορούν να ομαδοποιηθούν

στα πεδία που παρουσιάζονται αμέσως παρακάτω:

1. Έρευνες και μελέτες προγραμματισμού

Η εκπόνηση ερευνών και μελετών στοχεύει στον εντοπισμό των συγκριτικών

πλεονεκτημάτων της περιοχής και στη διάγνωση των αναγκών. Το επίπεδο

αναφοράς τους είναι ο Νομός ή τμήματα αυτού αλλά υπάρχει πρόβλεψη να είναι

ενταγμένες και στα δεδομένα της ευρύτερης περιοχής.

Τα στοιχεία που συλλέγονται ή προκύπτουν είναι διαθέσιμα σε Τράπεζα

δεδομένων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμβάλλοντας ουσιαστικά στην

ενσωμάτωση τεχνογνωσίας, πολύτιμης για την τοπική αναmuξιακή διαδικασία.

Παρέχεται έτσι η δυνατότητα στους φορείς να τιρογραμματίσουν έργα κι ενέργειες

που η αναγκαιότητα και η εφικτότητά τους έχει ήδη τεκμηριωθεί και που εντάσσονται

σε ολοκληρωμένα τοπικά αναmuξιακά προγράμματα.

2. Τεχνική υποστήριξη των τοτιικών φορέων

Αφορά στην υποστήριξη και συντονισμό των δράσεων των φορέων σε θέματα

προγραμματισμού και υλοποίησης έργων με στόχο την ανάmuξη, μέσω τεχνικής,

επιστημονικής βοήθειας, πληροφόρησης και συμβουλών. Τόσο με τη άμεση βαήθεια

όσο και με τα προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης επιχειρεί να διοχετεύεται

η τεχvoγνιι..ισία στους φορείς ώστε μελλοντικά να είναι σε θέση να υλοποιούν μόνοι

τους αντίστοιχα προγράμματα.

, Βλέπε υποσημείωση 2
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3. Επιμόρφωση - Κατάρτιση

Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της γενικότερης κρίσης στον τομέα της

απασχόλησης αττοτελεί βασική επιδίωξη και στόχο της ΑΝ. ΚΑ. Μέσω των

προγραμμάτων κατάρτισης επιδιώκετσι η αντιμετώπιση της ελλιπούς εξειδίκευσης κσι

αδυναμίας χειρισμού κι αξιοποίησης νέων τεχνολογιών.

- 4. Υποστήριξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Η ΑΝ.ΚΑ στοχεύει στον εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη των ΜΜΕ της περιοχής ώστε

μέσα από μια διαδικασία πολύπλευρης υποστήριξης τους να είναι σε θέση να

εξασφαλίσουν την επιβίωση και να λειτουργήσουν αποτελεσματικά σε συνθήκες

διαρκώς αυξανόμενου ανταγωνισμού και ταχύτατων αλλαγών.

Η υποστήριξη εντοπίζεται αφενός στην προώθηση των υποδομών βιομηχανικής

χωροθέτησης κι αφετέρου στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης.

5. Δίκτυα Συνεργασίας

Η ΑΝ.ΚΑ προστταθεί να συγκροτεί και να συμμετέχει σε Δίκτυα Συνεργασίας με

στόχο τα προγράμματά της να συντονίζονται όσον αφορά το σχεδιασμό, υλοποίηση

κι αξιολόγηση με εκείνα των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών οργανισμών. Έτσι,

επιτυγχάνεται η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας με έναν ολοκληρωμένο

τρόπο.

11.2. Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Τα προγράμματα' που διεξήχθησαν με επιμέλεια της ΑΝ.ΚΑ μέσα στην

περίοδο 1989 -1997 παρουσιάζονταιαμέσως παρακάτω:'

FORCE: Συνεχής επαγγελματική κατάρτιση (1992)

ΣΤΟΧΟΣ:

α) Η διαττίστωση

- των αναγκών που έχουν οι ΜΜΕ σε επαγγέλματα και δεξιότητες

- των αναγκών κατάρτισης για την απόκτηση δεξιοτήτων

β) Ο προσδιορισμός κατάλληλων και ευέλικτων μεθόδων υλοποίησης

κατάρτισης και επιμόρφωσης

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:

-Έρευνα επιμορφωτικών αναγκών στις ΜΜΕ της Δ. Θεσσαλίας

-Σχεδιασμός και υλοποίηση τριών πειραματικών προγραμμάτων επιμόρφωσης

• Όλα τα προγράμματα που παρουσιάζονται παρακάτω πλην του ΕΠΠΕΡ προκηρύχθηκαν από την
Ευρωπαϊκη Ένωση

5 Πηγή: ΑΝ. ΚΑ
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EUROFORM: Επιμόρφωση επιμορφωτών στην περιβαλλοντική εκπαίδευση (1992)

ΣΤΟΧΟΣ:

Η αναβάθμιση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο Νομό Καρδίτσας και η

δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης στον Τομέα του Περιβάλλοντος.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:

-Επιμόρφωση νέων επιστημόνων και εκπαιδευτών της μέσης εκπαίδευσης του

Νομού στην Περιβαλλοντική παιδεία

-Υλοποίηση πρότυπων προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε σχολεία

του Νομού

-Ανταλλαγές επιμορφωμένων με τα Lancashire College και Escola BeIra AguieIra

NOW 1:(Πρόγραμμα1 στα πλαίσια του NOW Ι) Πρόγραμμα υποστήριξης

επαγγελματικών δραστηριοτήτων γυναικών (1992)

ΣΤΟΧΟΣ:

Η συμβολή στην επίλυση -από τη σκοπιά των γυναικών-αναmυξιακών

προβλημάτωνδομικού χαρακτήραπου παρουσιάζονταιστο Νομό Καρδίτσας

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:

-Σχεδιασμόςκαι υλοποίησηΈρευνας ΕπαγγελματικώνΑναγκών και αγοράς

εργασίαςστο Ν. Καρδίτσας

-ΠρόγραμμαΚατάρτισηςγια τη ίδρυση και λειτουργία ΜικρομεσαίωνΕπιχειρήσεων

από γυναίκες

-Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Γυναικώνπου περιλαμβάνει:

i. Γραφείο ενημέρωσης-υποστήριξης

ίί. Χώρο Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών

ΑΙTENER: Σχέδιο αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηνών Ενέργειας (ΑΠΕ)(1993)

ΣΤΟΧΟΣ:

α) Η παρουσίαση του ενεργειακού προφίλ της περιοχής

β) Η εκτίμηση του δυναμικού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με εστίαση στη

γεωθερμία, τα μικρά υδροηλεκτρικά και τη βιομάζα.

γ) Η τεχνικο-οικονομική διεύρυνση των δυνατοτήτων αξιοποίησης των ανανεώσιμων

πηγών ενέργειας

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:

-Δημιουργία ομάδας εργασίας από τοπικό επιστημονικό δυναμικό και έμπειρους

μελετητές

-Εκπόνηση του πακέτου μελετών που αναφέροντοι στους στόχους

-Έκδοση πληροφοριακού οδηγού

-Οργάνωση, διεξαγωγή συνεδρίων

-Σχεδιασμός ενεργειακής ανάmυξης με τη μέθοδο GOPP ( Goal Qriented ProjecI

Planning)
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NOW 2: (ΠρόνραUΜα 2 στα πλαίσια του NOW Ι) Δημιουργία Γυναικείας Επιχείρησης

στον Τομέα του Αγροτισμού-Οlκοτουρισμού.(1993)

ΣΤΟΧΟΣ:

Στόχος του προγράμματος είναι να αξιοποιήσει τις επιχειρηματικές ικανότητες του

γυναlκεΙου στοιχείου, καταρτίζοντας, εξειδικεύοντας και ενθαρρύνοντας ένσ:v αριθμό

- γυναικών, ώστε να δημιουργήσουν και να διαχειριστούν μικρές μονάδες οικογενειακού

ή !και συνεταιριστικού χαρακτήρα στον τομέα του αγροτουρισμού - οlκοτοuρισμού.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:

-Οικονομοτεχνική μελέτη για τη δημιουργία μικρής Γυναικείας Συνεταιριστικής

Επιχείρησης στον τομέα του Οικοτουρισμού Ι Αγροτουρισμού. Η μελέτη θα αναδείξει

τις προϋποθέσεις, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της προτεινόμενης λύσης, το

κόστος, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης καθώς και πιθανές πηγές χρηματοδότησης.

-Κατάρτιση γυναικών στην ίδρυση και λειτουργία μικρής Γυναικείας Συνεταιριστικής

Επιχείρησης στον τομέα του Αγροτουρισμού Ι Οικοτουρισμού

HORIZON 1: (Πρόγραμμα 1 στα πλαίσια του HORIZON ι) Πρόγραμμα αναβάθμισης

των συνθηκών διαβίωσης στην rcrIWάYIKO κοινότητα Σοφάδων (1993)

ΣΤΟΧΟΣ:

Η επίλυση προβλημάτων δομικού χαρακτήρα που εμφανίζονται, αφ' ενός στο

εσωτερικό του τσιγγάνικου πληθυσμού και αφ' ετέρου στη συνάρθρωσή του με τον

λοιπό κοινωνικό ιστό της πόλης.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:

-Μελέτη για τη διαμόρφωση εναλλακτικών στρατηγικών επίλυσης των προβλημάτων

της τσιγγάνικης κοινότητας των Σοφάδων

-Εκπαίδευση στελεχών για την προώθηση και εφαρμογή των παραπάνω

στρατηγικών

-Πρόγραμμα εκπαίδευσης ομάδας τσιγγάνων

-Γραφείο προσανατολισμού και παροχής συμβουλών

-Δημιουργία πακέτου καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων για τους τσιγγάνικους

πληθυσμούς

HORIZON 2: (Πρόγραμμα 2 στα πλαίσια του HORIZON Ι) Εε αποστάσεως

επαγνελυαTlκό κατάρτισα ατόυων με ειδικές ανάγκες (1993)

ΣΤΟΧΟΣ:

Συμβολή στη διαμόρφωση μιας πολιτικής υποστήριξης και αποπεριθωριοποίησης

των ανθρώπωνμε ειδικές ανάγκεςστο Ν. Καρδίτσας.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:

-Πρόγραμμα κατάρτισης σε Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. (Αφορά την επεξεργασία

κειμένου, το λειτουργικό σύστημα DOS, τους τρόπους μετάδοσης δεδομένων μεταξύ
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απομακρυσμένων Η/Υ μέσω τηλεφωνικών γραμμών και modem). Η καινοτομία του

προγράμματος συνίσταται στο ότι οι Η/Υ δεν θα βρίσκονται σε αίθουσα αλλά ένας σε

κάθε σττίτι ατόμου με ειδικές ανάγκες.

-Δημιουργία γραφείου υποστήριξης των Α.Μ.Ε.Α του Ν. Καρδίτσας

LIFE: Περιοχή Λίμνης Ν. Πλαστήρα: Μια πιλοτική αειφορικό τουριστικό παρέμβαση

(1993)

ΣΤΟΧΟΣ:

Η δημιουργία Ενιαίου Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Έρευνας

(Ε.κ.Π.Ε.Ε) στοχεύει σε πιλοτική αειφορική τουριστική παρέμβαση στην περιοχή της

Λίμνης Ν. Πλαστήρα, η οποία χαρακτηρίζεται τόσο από την έντονη πληθυσμιακή της

συρρίκνωση, όσο και από το σπάνιο κι αναλλοίωτο φυσικό της τοπίο, με την ιδιαίτερη

ορεινή φυσιογνωμία, τις δασικές εκτάσεις και την τεχνητή λίμνη.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:

-Ίδρυση Πανεπιστημιακού Δάσους

-Οικολογικά μονοπάτια

1 -Δημιουργία Υδροβιολογικού Σταθμού

-Αποκατάσταση, επαναχρησιμοποίηση παραδοσιακού κτιρίου

-Δημιουργία Πειραματικού Αγρού Οργανικής Καλλιέργειας

-Οργάνωση αναψυχής (αεραθλητισμός, ορειβασία, κωπηλασία, ιστιοπλοΤα,

ορειβατικό ποδήλατο.)

-Δημιουργία τοπικού Γραφείου Οικοτουρισμού

ΙΝΕΤΑ: Ινστιτούτο Ερευνών Τοπικής Ανάτπυξης (1993)

ΣΤΟΧΟΣ:

Η διαμόρφωση στρατηγικών ανάmυξης στο τοπικό επίπεδο καθώς και την

αξιολόγηση των πολιτικών τοπικής ανάmυξης.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:

Το πρόγραμμα αποτελείται από τρία υποπρογράμματα

-Συμμετοχή των τοπικών φορέων -μέσα από τη συγκρότηση Ομάδων Τοπικής

Δράσης (ΟΤΔ)- για την επεξεργασία των προτάσεων στρατηγικής ανάτπυξης για το

Ν. Καρδίτσας

-Δημιουργία όρων υλοποίησης των στρατηγικών ανάmυξης μέσα από την

αξιολόγηση των τοπικών πολιτικών

-Δημιουργία του Ινστιτούτου Ερευνών Τοπικής Ανάτπυξης (ΙΝΕΤΑ) που θα αναλάβει

τη συνέχιση του προγράμματος και την προώθηση των προτάσεων στρατηγικής

ανάmυξης.
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REVITΑΙΙ OUVERTURE: Ανταλλαγή εμπειρίας μεταξύ Δήμων και μεταφορά

rExvovvwalac σε Δήμους της Ανστολικης Ευρώπης(1994)

ΣΤοχΟΣ:

Το δΙκτυο REVITAL στοχεύει στην ανταλλσγή εμπειριών κσι τεχνογνωσlας στον τομέα

της συντήρησης και της επανάχρησης των KTΙPlWV που συνιστούν και χαρακτηρίζοw

το ιστορικό μιας, μεσαίου μεγέθους, Ευρωπαϊκής πόλης.

- ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:

-Συναντήσεις εργασίας ομάδας Αρχιτεκτόνων και διοικητικών στελεχών σε όλες τις

πόλεις του δικτύου

-Κατάρτιση ομάδας εργασΙας και επεξεργασία πρότασης για την αποκατάσταση ενός

συγκεκριμένου κτιρίου στην Kutna Hora, σττό κάθε μέλος.

-Ημερίδα -με τη λήξη του προγράμματος- και παρουσίαση των σττοτελεσμάτων στην

τελική συνάντηση του Δικτύου

ΕΠΠΕΡ: npoστaala και διαχείριση περιοχής Λίμνης Ν. Πλαστήρα Νομού Καρδίτσας

(1996).

ΣΤοχΟΣ:

Προστασία και ανάδειξη περιοχής λίμνης Πλαστήρα (που σττοτελεί ευρύτερη

περιοχής που είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα NATURA 2000 = Δυτική πλευρά της

Λίμνης Πλαστήρα -κοινότητες Καροπλέσι, Καρβασαράς, ΚαρΙτσα, Πεζούλα, Κερασιά,

Φυλακτή, Κρυονέρι-)

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:

-Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

-Ολοκληρωμένο σύστημα αντιπυρικής προστασίας

-Ολοκληρωμένο σύστημα διαχεΙρισης απορριμμάτων

ί)εργαστηριακός εξοπλισμός του Κέντρου Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και GIS

ίί)Ειδική περιβαλλοντική μελέτη

ίίί)Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση για περιβαλλοντική εκπαίδευση

FAIR: Διαφοροποίηση και αναδιοργάνωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων στην

κτηνοτροφία των μειονεκτικώνπεριοχών (1996)

ΣΤοχΟΣ:

Το σχέδιο το οποίο έχει εγκριθείαπό την Ε.Ε προβλέπεΙ'

α) το "χαρακτηρισμό"των αλλαγών σε επαγγέλματα, πρακτικές και δεξιότητες, τόσο

τεχνικές όσο και διαχειριστικές, που ζητούνται τόσο από τους αρχηγούς των

κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στις ορεινές - μειονεκτικές περιοχές όσο και από

τους συνεταιρισμούς, συλλόγους κ.λπ.

β) τον προσδιορισμό, μαζί με τις ανάλογες Υπηρεσίες (Γεωργικές Εφαρμογές, ΚΕ.Γ.Ε

κ.λπ.) των διαφοροποιήσεων όσον αφορά στα υλικά, τη μεθοδολογία και τη

"λειτουργία" της παροχής συμβουλών και υποστήριξης στον ενεργό πληθυσμό

στόχο. ·Εμφαση θο δοθεί στη διασύνδεση μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων -
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υπηρεσιών (Γεωργικές Εφαρμογές - Συνεταιρισμοl - Ομάδες παραγωγών κ.λπ.) και

τα αποτελέσματα της εφαρμογής του Κανονισμού 2328/91/ΕΟΚ σε επlπεδο

εκμεταλλεύσεων.

γ) την πρόταση θεωρητικών στοιχεlων όπως αυτά θα προκύψουν από τη συγκριτική

ανάλυση των περιοχών κάθε εταlρου, που μπορούν να αξιοποιηθούν προς τη

κατεύθυνση της αειφόρου ανάmυξης στις εν λόγω ζώνες.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:

-Μακροχρόνια συγκριτική ανάλυση των μεταβολών όσον αφορά στον πληθυσμό, τις

δραστηριότητες, τα επαγγέλματα και την απασχόληση στις 12 περιοχές - στόχους
-Αναγνώριση και μελέτη ενός "κρίσιμου παράγοντα" ο οποlος αναφέρεται στην

συμβουλευτική - υποστηρικτική δραστηριότητα και τη σχέση παραγωγΟύ 
υπηρεσίας/φορέα ή τη σχέση παραγωγού - άλλων φορέων στον αγροτικό χώρο

-Επεξεργασία και δοκιμασlα "εργαλεlων" χρήσιμων στις υπηρεσlες που έχουν ως

σκοπό τους τη μεταφορά τεχνογνωσlας και τη εκπαίδευση/ κατάρτιση.

-Ανάπτυξη ενός μεθοδολογικού εργαλεlου που μπορεί να χρησιμοποιηθεl από τις εν

λόγω υπηρεσlες και τους σχεδιαστές αγροτικής πολιτικής/ανάmυξης.

-Προσαρμογή των αποτελεσμάτων σε εθνικό επlπεδο.

LEONARDO ΟΑ VINCI: Σχεδιασμός εκπαιδευτικού πακέτου για τον προγραμματισμό

της τοπικής ανάmυξης (1996)

ΣΤΟΧΟΣ:

Συμβολή στην ανάγκη υψηλόβαθμης κατάρτισης και επανεκπαίδευσης στελεχών

προγραμματισμού και σχεδιασμού της τοπικής ανάmυξης

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:

-Δημιουργία εκπαιδευτικού πακέτου το οποίο θα απευθύνεται σε υψηλά στελέχη

προγραμματισμού και σχεδιασμού διαφόρων επιπέδων της διοlκησης ή άλλων

φορέων που ασχολούνται με ζητήματα της τοπικής ανάmυξης και περιλαμβάνει

ί)Πρόγραμμα σεμιναρίου κατάρτισης

ίί)Επιχειρησιακό οδηγό

-Διάδοση, εμπορευματοποίηση των επιχειρησιακών οδηγών

PERU: Ίδρυση, παρακολούθηση και διασύνδεση Ενεργειακών Κέντρων σε 5
Ευρωπαϊκές πόλεις και περlοχές. Το πρόνραμμα συνυποl3λόθοκε από 5 εταίρους

που aποτελούν το δίκτυο S.E.L.E.N.A στο οποίο ανήκουν τα ενεργειακά κέντρα

(1996).

ΣΤΟΧΟΣ:

Αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και της ορθολογικής χρήσης

της ενέργειας

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:

-Ίδρυση και λειτουργlα του Ενεργειακού Κέντρου Νομού Καρδίτσας

ί)Ερευνητικές δραστηριότητες, μελέτες και συμμετοχή σε προγράμματα
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ίί)Δραστηριότητες ενημέρωσης - πληροφόρησης

ίίί)Κατασκευή οδηγού πληροφόρησης με θέμα "Εξοικονόμηση ενέργειας στα

υφιστάμενα κτίρια" και ''Εξοικονόμηση ενέργειας στις ΜΜΕ",

ίν) Πρόσβαση σε πρωτότυπες εφαρμογές και εισαγωγή αυτων

ν)Δlάφορα έργα

- CARREFOUR RURAL: Λειτουρνία Γραφείου Αγροτικής Πληροφόρησης (1996)

ΣΤΟΧΟΣ:

Η κύρια αποστολή του CARREFOUR είναι η διόδοση των κοινοτικων πληραφοριων

στο πλαίσιο των αγροτικων κοινοτήτων, Οι εττιμέρους στόχοι του CARREFOUR

είναr:

α)πληροφόρηση του συνόλου του ενδιαφερόμενου κοινού (γεωργοί, αγροτικές

κοινότητες, αναmυξιακές εταιρΙες, κλπ,), με τη χρησιμοποίηση ποικίλων μέσων:

δημοσιεύσεις, τεκμηρίωση, βάσεις δεδομένων, κ,λπ,

Το Σταυροδρόμι διαδΙδει συστηματικό πληροφορίες για τις κοινοτικές πολιτικές και

προγρόμματα, κλπ, και απαντούν σε πιο συγκεκριμένες αιτήσεις πληροφοριων,

β)συγκέντρωση των φορέων της αγροτικής ανάmυξης και προωθηση με τον τρόπο

αυτό τω πρωτοβουλιων κυρίως με την παροχή βοήθειας στην σύστασο εταιρικων

σχέσεων και τη θέση σε εφαρμογή σχεδΙων στην Ευρωπα1'κή Επιτροπή

γ)προσέγγιση των αγροτικων περιοχων ενθαρρύνοντας τις ανταλλαγές πληροφοριων

και εμπειριων, τα σχέδια διακρατικής συνεργασίας

δ)μεταφορά των πληροφοριων από τοπικό και περιφερειακό επίπεδο σε ευρωπαϊκό

επίπεδο

ΕΝΕΡΓΕίΕΣ:

-Λειτουργlα του Γραφείου Αγροτικής Πληροφόρησης

ί)Πληροφόρηση ενδιαφερόμενου κοινού

ίί)Έκδοση περιοδικού "Αγροτικό Σταυροδρόμι"

Ιίί)Οργάνωση ημερΙδων

ίν)Υποστήρlξη ενδιαφερόμενου κοινού σε υποβολή προτάσεων σε ευρωπαϊκά

προγράμματα

ν)Συμμετοχή σε υλοποίηση προγρόμματος κατάρτισης κοι άλλων προγραμμάτων

LEADER 11: Πρόγραμμα για την τοπικό ανσοτικό ανάmυiΞη (Λίμνη Ν, Πλαστόρα και

ευσύτεση οσεινό-ημιοσεινό ι:ωνη του Ν, ΚαρδΙτσας) (1996)

ΣΤΟΧΟΣ:

α) Συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού

β) Δημιουργlα θέσεων απασχόλησης

γ) Συμπλήρωση του εισοδήματος

δ) nPOσTacrla του περιβάλλοντος
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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: (Θα αναφερθούν τα υποπρογράμματα)

-Γεωργική Ανάmυξη (Ανάmυξη βιολογικών καλλιεργειών, ενίσχυση επιχειρήσεων για

τυποποίηση και μεταποίηση οικολογικών τοπικών προϊόντων, ίδρυση οινοποιείου,

εκπαίδευση σε παραδοσιακά καταναλωτικά πρότυπα, διακρατική συνεργασία κ.λπ.)

_ -Κτηνοτροφική Ανάmυξη (Πιλοτικό πρόγραμμα παραγωγής μαλλιού κασμίρ,

ενίσχυση επιχειρήσεων για παραγωγή τοπικών προϊόντων κτηνοτροφικής

παραγωγής, εκπαίδευση στο εξαγωγικό μάρκετινγκ κτηνοτροφικών προϊόντων κ.α)

-Δασική παραγωγή (Διάγνωση αναγκών και διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης

στρατηγικής για την αξιοποίηση της δασικής παραγωγής, παρατηρητήρια

πολλαπλών χρήσεων, ίδρυση πρότυπου φυτωρίου γενετικά βελτιωμένων

δασοπονικών ειδών, ενισχύσεις σε επιχειρήσεις κατεργασίας ξύλου, διακρατικό

δίκτυο κ.α.)

-Αειφόρος Τουριστική Aνάmυξη (Διαμόρφωση οικολογικών μονοπατιών,

εναλλακτικές αθλητικές δραστηριότητες, αγροτουριστικά καταλύματα, δημιουργία

γραφείου για την προβολή και διαφήμιση της περιοχής και την εξυπηρέτηση των

οlκοτουριστών, κατάρτιση στην αισθητική καταλυμάτων, χώρων κι υπηρεσιών,

ανάδειξη κι αξιοποίηση ιστορικών και φυσικών μνημείων κ.λπ.)

-Παρατηρητήριο Αγροτικής Ανάmυξης (Προμήθεια εξοπλισμού, εκπαίδευση σε

εφαρμογές G.I.S και Τηλεματικής, χαρτογραφήσεις κλπ)

-Εφαρμογή (Παροχή τεχνικής υποστήριξης στους φορείς αγροτικής ανάmυξης και

στις ΜΜΕ, απόκτηση εξοπλισμού της Ομάδας Τοπικής Δράσης κι έξοδα λειτουργίας,

λειτουργία γραφείου χρηματοοικονομικής μηχανικής κ.λπ.)

(Αναλυτική Παρουσίαση των Ενεργειών της κοινοτικής πρωτοβουλίας lEADER I1

ακολουθεί στο Παράρτημα 1. Για λόγους ομοιομορφίας και δυνατότητας σύγκρισης με

τα άλλα προγράμματα δεν παρουσιάζεται με τη μορφή των επιμέρους ενεργειών του

αλλά με τη μορφή των γενικών του μέτρων-δράσεων)

11.3. Μεμονωμένες Μελέτες

Η ΑΝ.ΚΑ έχει επίσης εκπονήσει τις μελέτες:'

ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝΤιΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

-Εκπόνηση μελετών που αναφέρονται στον τομέα διαχείρισης Απορριμμάτων (1994):
ί. Μελέτη διαχείρισης απορριμμάτων Ν. Καρδίτσας (χωροθέτηση χωματερών)

ίί. Μελέτη οργάνωσης φορέα αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Καρδίτσας

ίίί. Μελέτη σκοπιμότητας για την Ανακύκλωση των Απορριμμάτων Δήμου Καρδίτσας

-Μελέτη καταγραφής πηγών ρύπανσης στο Ν. Καρδίτσας (1994)

( Βλέπε υποσημείωση 5
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-Υδρογεωλογική έρευνα Ν. Καρδlτσας (1994)

ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

-Μελέτες οργόνωσης τοπικών φορέων:

ί. Μελέτη Αναδιάρθρωσης της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών Καρδίτσας (1994)
-Μελέτες οργόνωσης Δημοτικών και Κοινοτικών Επιχειρήσεων:

ι. Μελέτη οργόνωσης ΔΕΤΑΚ (1994)

ίl. Οικονομοτεχνική μελέτη lδρυσης ΔΗ.Α.Μ.Ε.κ. (1995)

ίΗ. Μελέτη σκοπιμότητας lδρυσης Κοινοτικού ξενώνα Μητρόπολης (1995)

-Μελέτες Μηχανοργόνωσης Ο.Τ.Α του Νομού:

ί.Μελέτη μηχανοργάνωσης Δήμου Καρδίτσας (1995)

Η.Μελέτη μηχανοργάνωσης Δήμου Σοφάδων (1995)

ίίl.Μελέτη μηχανοργόνωσης Δήμου Παλαμά (1995)
-Μελέτες σχεδιασμού νέων τοπικών φορέων:

Ι. Μελέτη Δημοτικής Επιχείρησης Σοφάδων (1995)
ίl.Μελέτη Δημοτικής Επιχεlρησης Παλαμά (1995)

ίll.Μελέτη Οργόνωσης Οργανισμού Διαχεlρισης της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.)

Ν. Καρδίτσας (1995)

-Αγροτουρισμός Συμβουλlου Περιοχής Λίμνης Πλαστήρα (1997)

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤιΣΜΟΥ

-Μελέτες διάγνωσης των βασικών τομέων του παραγωγικού ιστού της Καρδίτσας και

ανάλυσης των χωρικών προβλημάτων που τίθενται στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης

ανάmυξης του Νομού:(1992)

Ι. Μελέτη Ανάmυξης της Πεδινής Γεωργίας στο Ν. Καρδlτσας

Η.Μικρομεσαlες Μεταποιητικές Επιχειρήσεις και Τοπική Ανάmυξη

ίίί.Μελέτη χωρικών προβλημάτων του Ν. Καρδίτσας

-Αξιολόγηση προγραμμάτων κατάρτισης και αγορά εργασίας στο Ν. Καρδίτσας

(1993)

-Μελέτες διερεύνησης δυνατοτήτων συμμετοχής των τοπικών φορέων στην

αναmuξJοκή διαδικασία:

I.Έρευνα αρμοδιοτήτων των φορέων προγραμματισμού Ν. Καρδίτσας (1993)

-Εκπόνηση μελετών τοπικής ανάmυξης, προσδιορισμένων σε κλίμακα γεωγραφικών

ενοτήτων:

Ι. Τ.Α.Π Δήμου Καρδίτσας (1994)

11. Τ.Α.Π Αναmυξιακού Συνδέσμου Σελλόνων (1993)

Ηί. Τ.Α.Π Α.Σ. Μενελαιδας (1993)

ίν. Τ.Α.Π Α.Σ. Κάμπου (1993)
ν.Μελέτη Βιοτεχνικού Πάρκου Δήμου Καρδίτσας (1994)

ενώ σε διαδικασία εκπόνησης βρίσκονται οι μελέτες:

-Μελέτες Τ.Α.Π Συμβουλίων Περιοχής

30,70,90, 100,110, 120, 130.
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-Μελέτη αναδιοργάνωσης 'Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Καρδίτσας (ΕΑΣΚ)

Από τα προγρόμματα και τις μελέτες που παρουσιάστηκαν, άλ/α έχουν ήδη

ολοκληρωθεί ενώ άλ/α βρίσκονται σε φάση υλοποίησης

11.4. Άλλες δραστηριότητες

Μέσα στις δραστηριότητες της εταιρίας εντάσσονται ακόμη η ίδρυση του

Εmχειρηματικού Κέντρου Θεσσαλίας (Ε.ΚΕ.Θ) και του Εκπαιδευτικού Κέντρου.

Η ΑΝ. ΚΑ έχει αναλάβει μεταξύ άλ/ων την υλοποίηση ενός μεγάλου αριθμού

προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης. Πρόκειται για 20 τέτοια προγράμματα τη

χρονιά 1991, επίσης 20 προγράμματα μέσα στο 1992, 33 προγράμματα κατά τη

διάρκεια του 1993 και 30 προγράμματα κατάρτισης τη χρονιά 1994 τα οποία

ανατέθηκαν στην ΑΝ.ΚΑ για λογαριασμό των Δήμων του Νομού, αρκετών

Κοινοτήτων, Αναmυξιακών Συνδέσμων, του Εμπορικο-Βιομηχovικό-Βιοτεχνικο

Επαγγελματικού Επιμελητηρίου και άλ/ων τοπικών φορέων.

Επίσης, παρείχε τεχνική υποστήριξη στην υποβολή επενδυτικών σχεδίων στα

πλαίΟ1α των Αναmυξιακών νόμων.

Η ΑΝ.ΚΑ μετέχει στους οργανισμούς Π.Ε. Τ.Α, HELADA, EURADA και στα

j διακρατικά δίκτυα NOW, HORIZON, REVITAL, FORCE, EUROFORM.

Τέλος συνδέεται με τις Τράπεζες πληροφοριών INTERNET, ECHO,

HELLASPAC, ΕΡΜΗΣ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Διερεύνηση της δράσης της ΑΝ.ΚΑ στα πλαίσια των

προγραμμάτων της περιόδου 1992 ·1996

I.Εισαγωγικά

Στην ενότητα που OKoAoueEI, θα επιχειρηθεί μια βαθύτερη διερεύνηση στα

προγράμματα και τrς μελέτες με τrς οποlες έχει ασχοληθεί η ΑΝ.ΚΑ μέσα στην

εwιάχρονη πορεlα της και ειδικότερα στο διάστημα 1992-1996.

Μέσα από τη μελέτη όλης αυτής της δραστηριότητας θα γίνει μια προσπάθεια

να προσεγγιστούνmυχές της στρατηγικής και φιλοσοφlας που διέπει τη δράση μιας

Αναmυξιακής Εταιρίας, στην προκειμένη περίmωση της ΑΝ.ΚΑ.

Το γενικότερο ερωτημα που TleETal είναι αν μια Ανστπυξιακή Εταιρία με τη

δράση της σε ένα συγKεKρrμένo χωρο σναφοράς και περιβάλλον επικοινωνίας με την

τοπική Kolvwvla uloeETEI ή όχι μια στρατηγική που την οδηγεί σε ένα διαγνωστικό,

αναγνωριστικό αρχικά στάδιο, αναφορικά με την υπάρχουσα κατάσταση, και στη

δημιουργία ενός υποβάθρου μέσω υπoστηΡ'KτrKων <vεpYElWV, οι οποlες θα

πρoετorμάσoυν για την υποδοχή κι εφαρμογή δραστικότερων μέτρων. Έτσι, η

διαχρονική προσέγγιση του έργου ενός τέτοιου φορέα θα επέτρεπε ενδεχόμενα να

YlVEI ορατή μια τάση μετάβασης από μεμονωμένες για την σνάmυξη ενέργειες σε πιο

ολοκληρωμένες και διατομεακές δράσεις.

Ωστόσο, η χάραξη μιας στρατηγικής η οποlα περνά μέσα από την αξιοποίηση

διαφόρων κοινοτικών πρωτοβουλιών που οι δράσεις τους σχεδιάζονται έτσι ώστε να

αλληλοσυμπληρωνονταl και να συμβάλλουν όλες μαζί στην επίτευξη ενός στόχου,

<lval δυνατό να συναντά εμπόδια στην εφαρμογή της, καθώς, αφού η απόφαση

έγκρισης αποτελεί αρμοδιότητα ανωτερων διοlκητrκων βαθμίδων, υπόKεrταl σε

εξωτερικούς παράγοντες. Εξάλλου, στην στρατηγική ανάmυξης μιας Αναmυξιακής

εταιρίας υπάρχουν άξονες που προσδιορlζεl η ίδια στη δράση της αλλά και άξονες

δράσης στη διαμόρφωση των οποlων συμμετέχουν οι τοπικοί φορείς που τη

συστήνουν εκφράζοντας την πολιτrκή τους βούληση.

Παράλληλα, με την επεξεργασία όλων αυτων των δραστηριοτήτων θα γίνει μια

απόπειρα να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο χρησrμοποιούνταl "εργαλεία" όπως

τα σναmυξιακά προγράμματα αττό μια Αναmυξιακή Εταιρία στα πλαΙσια μιας
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γενικότερης προσπάθεισς αξιοποίησης τοπικών πλεονεκτημάτων και άρσης των

εμποδίων που επιβρσδύνουν την διαδικσσία σνάmυξης.

Θα γίνει, λοιπόν, μια προσπάθεια να αναδειχθούν οι δυνατότητες της ΑΝ.ΚΑ

και, στο βσθμό που είνσι δυνστό, κάθε Αναmυξισκής, να εφσρμόσει μια

ολοκληρωμένη πολυτομεσκή στρστηγική μέσω των προγρσμμάτων και να

_συνεισφέρει στην τοπική σνάπτυξη. Επομένως, η δράση της θα μελετηθεί από τη

άποψη της ικσνότητσς συνεισφοράς κι όχι της αξιολόγησης του παραγόμενου έργου.

Για τους παρσπάνω λόγους κατσσκευάστηκσν οι Πίνακες 3.β και 4.α (σελ. 70 κσι

78)οι οποίοι αντιστοιχούν σε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις για τη μελέτη των

δράσεων των προγραμμάτων που σνέλσβε η ΑΝ.ΚΑ. Η παράμετρος του χρόνου θα

σποτελέσει βασικό συστστικό της ανάλυσης μσς για την εξαγωγή χρήσιμων

συμπερασμάτων σε σχέση με τα ζητήματσ που τέθηκαν παραπόνω.
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11. Παρουσίαση μεθόδου διερεύνησης της δράσης της ΑΝ.ΚΑ στα πλαίσια των

προνραμμάτων της

11.1. Α' Προσέγγιση: Ταξινόμηση προγραμμάτων και μελετών ως προς Τομέα- Δράσης κα, Μέσο Παρέμβασης (Σχεδ,άγραμμα 1)

Στον Πίνακα 3 (αρχική μορφή Πίνακας 3.α στο Παράρτημα 2 και τελική μορφή

Πίνακας 3.β, σελ. 70), που κατασκευάστηκε για τις ανάγκες της προσέγγισης ουτής,

παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά έγκρισης κι έναρξης υλοποίησης οι μελέτες και

τα προγράμματα της ΑΝ.ΚΑ με τις ενέργειές τους. (Προκειμένου να είναι δυνατή η

εισαγωγή της κάθε ενέργειας στους πίνακες γίνεται μια περιληmική περιγραφή της

ενώ πληρέστερη αναφορά προηγείται στην ενότητα 11 του κεφαλαίου 3).

Το υλικό αυτό, ταξινομήθηκε καθέτως με χρονολογική σειρά ώστε να είναι

άμεσα δυνατή η εστίαση στο έργο μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Το ίδιο

υλικό ταξινομήθηκε οριζοντίως σε 6 κατηγορίες που αποτελούν βασικούς Τομείς

Δράσης στους οποίους στοχεύουν τα προγράμματα τοπικής ανάmυξης με τα οποία

ασχολούνται οι AναmυξιαKές Εταιρίες. Αυτοί οι Τομείς Δράσης-Στόχοι είναι οι

ακόλουθοι: Πρωτογενής Τομέας, Δευτερογενής Τομέας, Τριτογενής Τομέας,

Περιβάλλον - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), Κοινωνικές πολιτικές, Άλλα (όπου

κατατάσσονται προγράμματα και μελέτες που δεν εντάσσονται ως προς το σκοπό

τους σε καμιά από τις προηγούμενες κατηγορίες).

Η ταξινόμηση των προγραμμάτων στους παραπάνω Τομείς γίνεται ως προς τις

επιμέρους ενέργειές τους καθεμιά από τις οποίες έχει συνήθως έναν ειδικότερο

σκοπό που μπορεί να ενταχθεί στα πλαίσια ενός ευρύτερου Τομέα Δράσης-Στόχου.

(π.χ. η ενέργεια του προγράμματος EUROFORM που αφορά -κι άρα στοχεύει- στην

περιβαλλοντική παιδεία εντάσσεται/εξυπηρετεί τον ευρύτερο ΤομέαιΣτόχο:

Περιβάλλον - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας).

Κάθε πρόγραμμα ή μελέτη μπορεί να αναφέρεται σε έναν ή περισσότερους αττό

τους παραπάνω Τομείς, γεγονός που μας επιτρέπει να εξετάσουμε αν έχουν τομεακό

ή διατομεακό χαρακτήρα.

Παράλληλα, με βάση το είδος των ενεργειών των προγραμμάτων έγινε διάκριση

στα "μέσα" παρέμβασης που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των ευρύτερων

στόχων που καλύmουν οι Τομείς Δράσης. Από τα διάφορα μέσα, επιλέχθηκαν για

τον πίνακα EKEivα που από τη μελέτη των ενεργειών εμφανίζονταν συχνότερα και
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τοποθετήθηκαν ως μικρότερες κατηγορίες κάτω από κάθε Τομέα Δράσης.

Προέκυψαν έτσι 8 κατηγορίες μέσων που διακρίνουν κάθε Τομέα και οι οποίες είναι οι

ακόλουθες: 1) Σχεδιασμός - 'Ερευνες - Μελέτες, 2) Εκπαίδευση - Επιμόρφωση 

Κατάρτιση, 3) Συναντήσεις - Συνέδρια - Ανταλλαγές, 4) Κέντρα και Γραφεία

Ενημέρωσης - Υποστήριξης, 5)Σύσταση Ομάδων Εργασίας, 6)Έργα υποδομής,

7)Ενίσχυση Επενδι)σεων και 8) Λοιπά.

Έτσι τώρα, κάθε ενέργεια προγράμματος μπορεί να ταξινομηθεί όχι μόνο

χρονικά και ως προς τον Τομέα στον οποίο στοχεύει αλλά και ως προς το

συγκεκριμένο μέσο παρέμβασης κι επίτευξης του στόχου αυτού. Οι 8 κατηγορίες

μέσων είναι αναλυπκότερα:

1) Σχεδιασμός - Έρευνες - Μελέτες Περιλαμβάνει όλες τις μεμονωμένες μελέτες

καθώς και τις μελέτες - έρευνες που διεξάγονται στα πλαίσια κάποιου προγράμματος.

Επίσης. στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται και ενέργειες σχεδιασμού.

2) Εκπαίδευση - Επιμόρφωση - Κατάρτιση: Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα

σχετικά με την κατάρτιση, εκπαίδευση, επιμόρφωση προγράμματα καθώς και

διάφορα σεμινάρια αυτού του χαρακτήρα.

3) Συναντήσεις - Συνέδρια - Ανταλλαγές Στην κατηγορία αυτή θα συμπεριλάβουμε

πέρα από ης συναντήσεις, συνέδρια και ανταλλαγές ατόμων που γίνονται επίσημα

και αποτελούν καταγεγραμμένες ενέργειες προγραμμάτων και τις συναντήσεις

εργασίας που διεξάγονται ατα πλαίσια κάθε ενέργειας αποτελώντας θεμελιώδες

συστατικό για την υλοποίησή τους.

4) Κέντρα & Γραφεία Ενημέρωσης - Υποστήριξης Περιλαμβάνει την ίδρυση ή

σύσταση κάθε λογής γραφείων και κέντρων που στοχεύουν στην ενημέρωση,

πληροφόρηση ή την παροχή υπηρεσιών. Στην ίδια κατηγορία θα εντάξουμε και τα

παρατηρητήρια. Όλα τα παραπάνω κέντρα και γραφεία ενδιαφέρουν στην κατηγορία

αυτή από την πλευρά της παροχής υπηρεσιών και όχι από την άποψη της

στελέχωσής τους, της κατασκευής έργων υποδομής για τη στέγασή τους Κ.λπ.

5)Σύσταση Ομάδων Εργασίας Περιλαμβάνει ενέργειες που αφορούν σε σύσταση

ομάδων εργασίας ως ένα αρχικό στάδιο στα πλαίσια ενός προγράμματος για την

υλοποίηση διαφόρων δράσεων.

6)Έργα υποδομής Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται ενέργειες που αφορούν σε

μικρά ή μεγάλα έργα υποδομής.

7)Ενίσχυση Επενδύσεων: Πρόκειται για οικονομική ενίσχυση επενδύσεων που

μπορεί να αναφέρονται σε οποιοδήποτε παραγωγικό τομέα και να αφορούν σε
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ίδρυση, κατασκευή έργων ή απλά στον εκσυγχρονισμό και ανακαίνιση των

επιχειρήσεων.

8) Λοιπά: Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται οι ενέργειες που δεν μπορούν να

ταξινομηθούν σε κάποια αττό τις προηγούμενες κατηγορίες ως προς το μέσο

επίτευξης του στόχου τους (πχ υλικοτεχνικός εξοπλισμός, εκδόσεις έντυπου υλικού).

Παρατηρούμε ότι οι 5 πρώτες κατηγορίες αναφέρονται σε ήπια μέσα

παρέμβασης και θα μπορούσαν να χαρακτηρίσουν ενέργειες δόμησης ενός

υποβάθρου για την ανάmυξη, όπως είναι η δημιουργία διαγνωστικού υλικού για μια

περιοχή, η ευαισθητοποίηση και κατάρτιση του πληθυσμού, η συγκρότηση ομάδων

που θα αναλάβουν κάποιο έργο κ.λπ. Οι κατηγορίες 6 και 7 αναφέρονται σε πιο

άμεσα μέτρα που δημιουργούν θέσεις αττασχόλησης, αύξηση του εισοδήματος μέσω

οικονομικής ενίσχυσης Κ.λπ.

Στην αρχική μορφή του Πίνακα 3 (Πίνακας 3.α., Παράρτημα 2)

χρησιμοποιούνται δύο ειδών σύμβολα για τη συμπλήρωσή του.

Τα παραττάνω σύμβολα, σε κάθε ενέργεια προγράμματος ή μελέτη,

τοποθετούνται σε εκείνους τους Τομείς Δράσης που εξυπηρετούνται με βάση τον

απώτερο στόχο του προγράμματος ή της μελέτης. Στο σημείο αυτό θα πρέπει ίσως

να διευκρινιστεί ότι τα διάφορα μέσα παρέμβασης που αναγνωρίζονται στις δράσεις

δεν αττοτελούν κριτήριο για την ταξινόμηση των δράσεων στους Τομείς και δεν

ενδιαφέρει ο Τομέας στον οποίο ανήκουν ( π.χ. η δράση που αφορά στην ίδρυση

ενός γραφείου υποστήριξης για άτομα με ειδικές ανάγκες ταξινομείται με βάση τον

απώτερο στόχο της στις Κοινωνικές Πολιτικές και όχι στον Τριτογενή Τομέα mειδή η

ίδρυση γραφείου θεωρείται το μέσο παρέμβασης).

Σ' ότι αφορά την κατάταξη στα "μέσα παρέμβασης" γίνεται με βάση το ορατό

προϊόν της δράσης και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα πιθανά οφέλη αττό τη

ενέργεια ή το έργο που θα επιτελεσθεί στη συνέχεια. Η προσέγγιση αυτή επιλέχθηκε

θεωρώντας ότι θα οδηγήσει σε ασφαλέστερα συμπεράσματα. Η διάκριση δύο

συμβόλων αφορά ακριβώς στην ταξινόμηση των ενεργειών στα "μέσα παρέμβασης".

Το σύμβαλο χ (Times New Roman Greek) αναφέρεται αυστηρά στο μέσο και τον

τρόπο που επιλέχθηκε για να επιτευχθεί ο στόχος κι όχι στη διαδικασία με την οποία

υλοποιήθηκε η δράση και στις επιμέρους δραστηριότητες που απαιτούνται

Επιδιώκεται , έτσι, η ανάδειξη των κύριων εργαλείων-μέσων με τα οποία έδρασε η

ΑΝ.ΚΑ στα πλαίσια των προγραμμάτων της. Στη περίπτωση αυτή, το ενδιαφέρον

εστιάζεται στη μεθaδoλoγΙKή, στρατηγική διάσταση του ζητήματος και στη μελέτη των

"μεθόδων" που μεταχειρίζεται μια ανaτπυξιαKή εταιρία παρά στα στάδια και τις
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εργασίες που προϋποθέτει η υλοποΙηση της κάθε δράσης. Έτσι, με τη λογική αυτή, η

κάθε ενέργεια προγράμμστος ταξινομήθηκε ανάλογα με το μέσο παρέμβασης που

χρησιμοποιήθηκε (πχ μελέτη) και το γενικότερο σκοπό που εξυπηρετούσε (π.χ.

Περιβάλλον)

Καθώς όμως καθένα aπό τα μέσα παρέμβασης που χρησιμοποιείται σε μια

δράση μπορεΙ παράλληλα να υποτεθεΙ ότι αποτελεΙ τελικό στάδιο της διαδΙKασfας

υλοποΙησης της, θεωρήθηκε σκόπιμο να τοποθετηθεί συμπληρωματικά μια δεύτερη

κατηγορΙα συμβόλων χ (Arial Greek) που να αναφέρονται σε κάποια άλλα μέσα όχι ως

εργαλεΙα παρέμβασης αυτή τη φορά αλλά ως πιθανά στάδια εργασιών που

απαιτούνται για να πραγματοποιηθεί η δράση (π.χ. μια μελέτη -εργαλεΙο παρέμβασης

αλλά και τελικό στάδιο στην υλοποίηση μιας δράσης που προβλέπει μελέτη ενός

θέματος- θεωρεΙται ότι απαιτεί τη σύσταση μιας ομάδας εργασίας και κάποιες

συναντήσεις). Η κατάταξη των δράσεων στα διάφορα μέσα παρέμβασης με τα δυο

σύμβολα μαζί δίνει μια ακόμη εικόνα, που διαφέρει από την παραπάνω, αυτή της

διαδικασίας υλοποΙησης κάθε δράσης.

Στη συνέχεια, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε μόνο στην πρώτη κατηγορΙα

συμβόλων χ. Στην επόμενη φάση, παραλεΙφθηκαν από τον κάθε Τομέα Δράσης οι

στήλες εκεΙνων των μέσων παρέμβασης που στο σύνολο των προγραμμάτων δεν

συγκέντρωναν κανένα Χ. Έτσι, ο ΠΙνακας 3 στην τελική του μορφή,(Πίνακας 3.β., σελ.

70 ) διαμορφώνεται κατά τρόπο ώστε κάθε Τομέας Δράσης να περιλαμβάνει μόνο τις

στήλες με τα επικρατέστερα γι αυτόν μέσα.
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ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Παρουαίαση Α' Προσέγγισης

, .

Ι, Α' Προσέγγιση

Ι
"Ταξινόμηση δράσεων των Προγραμμάτων και Μελετών σε Τομείς Δράσης και

,

Μέσα Παρέμβασης με βάση δύο κριτήρια:

α) ανάλογα με τον τομέα στον οποίο β) ανάλογα με τον τρόπο επίτευξης

στοχεύουν τα προγράμματα κι ΟΙ του στόχου (μέσο παρέμβασης) που

μελέτες ανά τομέα χρησιμοποιείται

Οι τομείς Δράσης είναι: Τα μέσα παρέμβασης που

εmλέχθηκαν είναι:

- Πρωτογενής Τομέας - Μελέτες-Έρευνες-Σχεδιασμός

- Δευτερογενής Τομέας - Κατάρτιση-Επιμόρφωση-

· Τριτογενής Τομέας Εκπαίδευση

· Περιβάλλον - Ανανεώσιμες - Συναντήσεις-Συνέδρια-Ανταλλαγές

Πηγές Ενέργειας - Κέντρα & Γραφεία ενημέρωσης-

· Κοινωνικές Πολιτικές υποστήριξης

- ΜΑα - Σύσταση ομάδων εργασίας

- Έργα Υποδομής

- Ενίσχυση Επενδύσεων

- Λοιπά

Τρόπος Συμπλήρωσης Πίνακα Α' ΠPOσέν/1qηC

Ι Ι
Κατάταξη στους Τομείς Δράσης που Σήμανση (Χ) στα μέσα παρέμβασης

εξυπηρετούνται με βάση τον ευρύτερο (των Τομέων που έχουν επιλεχθεί

στόχο του προγράμματος ή της μελέτης παραπάνω) με βάση τον τρόπο που

επιλέχθηκε για την επίτευξη του στόχου

κι όχι τα στάδια υλοποίησης της δράσης

ή ης μετά την υλοποίηση

δραστηριότητες.
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1 11.2. Β' Προσένγιση: Ταξινόμηση των προγραμμάτων και μελετών της ΑΝ.ΚΑ
ως προς συστατικές Έννοιες! Χαρακτηριστικά της τοπικής ανάmυξης

(Σχεδιάγραμμα 2)
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Ακολουθεί ο Πίνακας 4.α (σελ. 78) ο οποίος δlέπετOl από μια διαφορετική

λογική ως προς τη σύνθεσή του. Οι ενέργειες των προγραμμάτων και οι μελέτες

παρουσιάζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μόνο που τώρα αναλύονται και

αξιολογούνται με βάση κάποια άλλα χαρακτηριστικά.

Στην περίmωση αυτή. το ζητούμενο είναι να εξετασθεί κατά πόσον τα διάφορα

προγράμματα συμβάλουν στην τοπική ανάmυξη. Για το λόγο αυτό αναζητήθηκαν

έwοιες/χαρακτηρlστlκά που θα μπορούσαν να αποτελέσουν συστατικά μιας

ανάmυξης βασισμένης στα τοπικά στοιχεία. Οι έwοιες αυτές προέκυψαν από το

θεωρητικό για την τοπική ανάmυξη υπόβαθρο κοι είναι οι ακόλουθες 1)

Συμμετοχικότητα, Ενεργοποίηση πληθυσμού, 2) Αξιοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού,

3) Επιχειρηματικότητα, 4) Δικτύωση, 5) Υπηρεσίες υποστήριξης, 6) Καινοτομία

Εκσυγχρονισμός, 7) Προγραμματισμός - Οργανωτικότητα και 8) Αειφορικότητα.

Όπως είπαμε, πρόκειτOl για έwοιες ανεξάρτητες προς τις συγκεκριμένες

δράσεις της ΑΝ.ΚΑ οι οποίες αυτή τη φορά θα διερευνηθεί αν οδηγούν σε κάποια

από τα παραπάνω συστατικά της τοπικής ανάmυξης. Ο Πίνακας 4 συμπληρώθηκε

τοποθετώντας το σύμβολο χ σε όλες τις έwοιεςl χαρακτηριστικά που επηρεάζονται

από την κάθε δράση.

Αναλυτικότερα για τα χαρακτηριστικά αυτά:

1) Συμμετοχικότητα, Ενεργοποίηση πληθυσμού: Μπορούν να ταξινομηθούν οι

ενέργειες που δεν οδηγούν απλά στην ενεργοποίηση κάποιων φορέων κοι

οργανωμένων ομάδων αλλά απευθύνοντOl σε ευρείες ομάδες του πληθυσμού.

Επίσης, στην ίδια κατηγορία θα ενταχθούν και οι ενέργειες που ενθαρρύνουν τη

συμμετοχή ειδικών (κοινωνικά αποκλεισμένων) ομάδων στα προγράμματα.

2) Αξιοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού: Αναφέρεται στις ενέργειες που στοχεύουν στη

βελτίωση των ανθρώπινων πόρων της περιοχής (π.χ. κατάρτιση, εττιμόρφωση κ.α.).

3) Επιχειρηματικότητα: Στην κατηγορία αυτή κατατάσσοντOl ενέργειες που

αποβλέπουν στην ανάmυξη οικονομικής δραστηριότητας από φυσικά ή νομικά

πρόσωπα.
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4) Δικτύωση: Στην έwοια αυτή, θα συμπεριληφθούν ενέργειες που προωθούν την

κυκλοφορία πληροφορίας, την ενημέρωση, την ανταλλαγή γνώσεων και εμπεφίας.

Πρόκειται επομένως για δράσεις στις οποίες το στοιχείο της επικοινωνίας και

σνάmυξης σχέσεων παρουσιάζεται ισχυρό (π.χ. συναντήσεις, σύσταση ομάδων,

ανταλλαγές κ.λπ.).

5) Υπηρεσίες Υποστήριξης: Περιλαμβάνει ενέργειες που αναφέρονται στην ίδρυση

γρσφείων, κέντρων Κ.λπ. που υποστηρίζουν τη λειτουργία φορέων και επιχεφήσεων,

έχουν συμβουλευTlκό χαρακτήρα κι σποτελούν νέες δομές. Πέρα από την

υποστηΡ,ΚΤική λειτουργία οι υπηρεσίες αυτές είναι δυνατό να ασκούν ΚΟΙ διάφορες

άλλες δραστηριότητες. Τέλος, στην ίδια κστηγορία θα ενταχθούν ΚΟΙ οι δράσεις που

αποσκοπούν γενικά στη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών αυτού του τύπου.

6) Καινοτομία - Εκσυγχρονισμός: Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όλες οι ενέργειες

που έχουν καινοτόμο ή εκσυγχρονιστικό χαρακτήρα.

7) ΠρογραμμαTlσμός - ΟργσνωTlκότητα; Στην κατηγορία αυτή θα συμπεριληφθούν

ενέργειες προγραμμαTlσμού και ενέργειες που στοχεύουν στην οργάνωση φορέων,

υπηρεσιών, επιχειρήσεων Κ.λπ.

8) Αειφορικότητα: Περιλαμβάνει πέρα από Τις ενέργειες που αποσκοπούν στη

διατήρηση και βελτίωση του σνθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος και όλες

εκείνες ης δράσεις που ανεξάρτητα από τον ειδικότερο σκοπό τους ενσωματωνοuν

την περιβαλλοντική διάσταση.

Η κατάταξη των ΕWOlώνΙXαραKτηρlστlKών αυτών επιχεφήθηκε να γίνει ως προς

τα διαδοχικά στάδια της διαδικασίας ενεργοποίησης της ενδογενούς δυναμικότητας

σε μια περιοχή και της σνάληψης πρωτοβουλιών, αλλά και αναφορικά με το εύρος

των ομάδων μιας τοπικής κοινωνίας που μπορεί να αφορούν.

Οι παραπάνω έwοlεςΙχαρακτηρlστlκά δε φιλοδοξούν να καλύψουν τον ορισμό

της έwοιας τοπική ανάmuξη αλλά κάποιες πλευρές αυτού του τόσο σύνθετου

ζητήματος. Επlλέχθηκσν για τη δημιουργία του Πίνακα 4 γιατί θεωρήθηκε ότι

συμβάλλουν στην τοπική σνάmυξη και ταυτόχρονα εμπίmουν μέσα στο πεδίο

αρμοδιοτήτων και δράσης των Αναmυξιακών Εταφιών.
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ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: Παρουσίαση Β' Προσέγγισης

11. Β' Προσέγγιση

Ταξινόμηση Δράσεων των Προγραμμάτων και Μελετών ως προς

Jσυστατικές έννοιες/ χαρακτηριστικά της τοπικής ανάπτυξης

Αναζητήθηκαν έννοιες και χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να αποτελούν συστατικά μιας

ανάπτυξης βασισμένης σε τοπικά στοιχεία και έγινε μια προσπάθεια διερεύνησης της συμβολής των

προγραμμάτων στην τοπική ανάπτυξη

- Συμμετοχικότητα - Ενεργοποίηση πληθυσμού - Υπηρεσίες Υποστήριξης

- Αξιοποίηση Ανθρώmνου Δυναμικού - Καινοτομία - Εκσυγχρονισμός
- Επιχειρηματικότητα - Προγραμματισμός - ΟργανωTlκότητα
- Δικτύωση - Αειφορικότητα

"'\

Τρόπος Συμπλήρωσης Πίνακα Β' Προσέγγισης

Σήμανση (Χ) εκείνων των χαρακτηριστικών που επηρεάζονται από κάθε ενέργεια ή στα οποία κάθε

ενέργεια αναποκρίνεται
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11.3. Παρατηρήσεις .. Αποσαφηνίσειc πρωτονενων στοιχείων και τρόπου

αξιοποίησής τους

Για την πραγματοποίηση της ανάλυσης αυτής, χρησιμοποιήθηκε ένας

πεπερασμένος όγκος δεδομένων καθώς θεωρήθηκε ότι η λήψη των αναλυτικών

προτάσεων των εξεταζομένων προγραμμάτων και η περαιτέρω διερεύνησή τους δε

θα επέτρεπε, στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας, να διερευνηθούν και

άλλα ζητήματα και δε θα ανταποκρίνονταν στους αρχικούς στόχους.

Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ότι τα εξεταζόμενα προγράμματα αποτελούν

μέρος, ίσως το σημαντικότερο, των δραστηριοτήτων της ΑΝ.ΚΑ (παραλείπεται, για

παράδειγμα, η δράση της ΑΝ.ΚΑ στην υποστήριξη των επενδυτών για υποβολή

επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια των Αvαmuξιακών νόμων καθώς και τα

προγράμματα κατάρτισης στα πλαίσια του ΕΚΤ). Έτσι, προφανώς, οι παρατηρήσεις

μας θα αφορούν στο αντίστοιχο μέρος του έργου της, δηλαδή στην αξιοποίηση των

συγκεκριμένων κοινοτικών πρωτοβουλιών και τη συνεισφορά της μέσα από τις

δυνατότητες που αυτές παρέχουν.

Επίσης, θα πρέπει να αναφερθεί ότι και στους δύο Πίνακες το πρόγραμμα

LEADER 11 για λόγους ομοιομορφίας και δυνατότητας σύγκρισης με τα άλλα

προγράμματα δεν παρουσιάζεται με τη μορφή των επιμέρους ενεργειών του, αλλά με

τη μορφή των υποπρογραμμάτων του. Η συμπλήρωση ωστόσο των ττινάκων έγινε με

βάση τις ενέργειες κάθε υποπρογράμματος. Επίσης, στον Πίνακα 3, ενώ είναι δυνατό

ένα μέσο παρέμβασης να χρησιμοποιείται πολλές φορές στα πλαίσια κάθε

υποπρογράμματος(π.χ. να υπάρχουν δυο ή τρεις δράσεις στο ίδιο υποπρόγραμμα

που να αφορούν Κατάρτιση),σημειώνεται μόνο μία φορά.

Παρά τα προβλήματα που δημιουργεί η ένταξη ενός τόσο μεγάλου και σύνθετου

προγράμματος όπως το LEADER στους δύο παραπάνω πίνακες, αυτή κρίθηκε

σκόπιμη προκειμένου να υπάρξει δυνατότητα μιας στοιχειώδους σύγκρισης.

Καθώς ήταν εξαιρετικά δύσκολο να αποδοθούν όλα τα χαρακτηριστικά και

ιδιότητες των δράσεων σε ένα μοναδικό πίνακα, θα πρέπει κανείς να θεωρήσει ότι ΟΙ

Πίνακες 3.β και 4.α αλληλοσυμπληρώνουν ο ένας τον άλλον σε μια πιο

ολοκληρωμένη εικόνα των υπό εξέταση προγραμμάτων και μελετών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.β:Ταξινόμηση προγραμμάτων και μελετών της ΑΝ.ΚΑ ως προς Τομέα Δράσης και Μέσο Παρέμβασης
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1992
FORCΕ:~,ΣweΧi\(;:Επαννελματικ,ΙΚατάρτιση,

-Έρευνα mιμορφωτικών αναγκών Χ Χ

στις ΜΜΕ της Δ. ΘεσσαλΙας

-Σχεδlασμός-υλοποΙηση 3 πειραματικών Χ Χ Χ Χ

προγραμμότων επιμόρφωσης

ΕURΟFΟRΜ:"eπι'μ6ρφωση Επίμορφώτωνατ ν~Περιβαλ/oντικι1 :ΕκπαΙδευση
. ,

-Επιμόρφωση επιστημόνων-εκπαιδευτών Χ

στην περιβαλλοντική παιδεlα

•γλοποlηση πρότυπων προγραμμότων Χ

περιβαλ.εκπαfδεuσης σε Ο)(ολεΙα

·Ανταλλαγές επιμορφωμένων Χ

NOW,·1:n α':YΠόσT~ρlξηι;' Επαγγeλματlκώv"Ανανκών Γυναικών

·Σxεδιασμό~-υλoπolηση Έρευνας ιπαγγελ Χ Χ Χ

μοτικών αναγκών & αγορός εργασlας

-Προγρ,κοταρτιοης για lδρuση & Χ Χ Χ

λειτουργlα ΜΜΕ από γυναικες

-Γραφεlο ενημέρωσης-υποστήριξης Χ Χ Χ

MEMONΩMENE~MEΛETEΣ ι

-Μελέτη ανόπτυξης πεδινής Χ

Γεωργlας Ν.ΚαρδΙτσαι;

-ΜΜΕ & τοmκή ανόπτυξη Χ Χ

-Mελlτη χωρικών προβλημότων Χ Χ Χ Χ Χ

του Ν,Καρδlrσας



(Συνέχεια)

Πρωτογενής Δευτερογενής Τρπογενής ΑΠΕ KoινωVΙKές Άλλα

Τομέας Τομέας Τομέας Περιβόλλον πολιτικές

Μέσο Παρέμβασης
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1993
ΑLΤΕΝΕR::Σ)(tδιο Αfιοποfnσηc των Ανανιώαιμων Πηνών Ενέρ\ tIac

-::- Ο',. .'ί::Ι:-

·Δημιoυργfα ομόδας εργασ{ας από Χ

ΤΟΠ1κό επιστημονικό δυναμικό

-Εκπόνηση πακέτου μελετών που Χ

αναφέρονται στους στόχους

-Έκδοση πληροφοριακού οδηγού Χ

-Οργόνωση, διεξανωγr'ι συνεδρlων Χ

-Σχεδιασμός ενεργεlClJ(ής ανόπτυξης Χ

με τη μέθοδο GOPP

NOW 2: Δημιουργlα ruvaIl<tlac Επιχειρησηςσrov Τομέα του Αν, οτου OΙΣUOO-oΙKOΤOυDI,υού

-OIKσνoμoτεXVΙKήμελέτη για δημlOUργΙα Χ Χ Χ

γUVCI1κεΙαςεmχεΙρησηςαγροτουρισμού

-Κατόρτισηγυνα1κώνστην ίδρυση Χ Χ Χ

& λειτουργ{α της γυνα1κ,επlχεlρησης

HORIZON 1! Πρόνοαμμα ΑνσΒ4θυισηc των Συνθηκών Δια ~rωσr r στην ΤσιγγάVΙK Κοινότητα Σο ~δων

-Μελέτη για διαμόρφωση στρατηγικών Χ

rn(λυσης προβλημότων τσιγγόνων

-ΕκπαΙδευση στελεχών για προώθηση Χ

των παραπόνω στρατηγικών

-Πρόγραμμα εκπαΙδευσης ομόδας Χ

τσrγγόνων

-ΓραφεΙο προσανατολισμού & παροχής Χ

συμβουλών

-Δημιουργία πακέτου καινοτόμων Χ

διδακτικών προσεγγ!σεων για τσιγγόνους



(Συνέχεια)
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Πρωτογενής Δευτερογενής Τριτογενής ΑΠΕ ΚοlνωV1κές Αλ/Ω

Τομίας Τομέας Τομίας Περιβόλλαν πολπlκίς

Μέσο Παρέμβασης
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ΗΟΑΙΖΟΝ 2: Εξ' AπoατόσεωςΈπαyyελ/Jατιισ ΚατάρτισηΆτόμων με ιδιΚΙς Ανόγχει, ..
-Πρόγραμμα καιόρτισης αε ΗΙΥ Χ

-ΔIιlJlOUpνtα γραφΟΟυ υπαατήριξης Χ

των ΑΜΕΑ Ν. ΚαρδΙτσας

LIFE: Περ,σχι1Wμνης-Ν.nλαστ/Ρα:~Μιct Πιλoπxα~Aιιφoρικif Τouρισnxτ Παι έμβασr

-lΔΡUΑΗ ΠανmιστημιaκOύ Δάσους ΙΧ Χ χ Χ

-Οlιι:ολογικά μovoπάπα Χ Χ

-ΔημlOυργ!α γδροβιολογικoU Σ:τaθμoίι ΙΧ Χ

·Απο ατόσταση, επeMJXρηαΙμoπo(η Χ Χ

ση παραδοσΙQl(ou κτιρJou

·Δημιouργ1α Πιιραμcm ου Aγρo(J Χ Χ Χ

OρyaνιKής Καλλιέργειας

-Οργόνωση αναψυΧής Χ

·Δημιουργ1α τοπικού Γραφεloυ Χ Χ

Οικοτουρισμού

ΙΝΕΤΑ.;lvστιΤΟ(Jτο'Ερευνώv'lΌηlκι'\(;Αvάmuξr ~ -. . ~-.• -
-Σ:υμμΙ10χή τοπικών φορέων (ΟΤΔ) Χ Χ

για επεξεργασΙα προτόσεων στρστη

γικής ανόmυξης για το Ν.ΚαΡδΙτσας

·Δημιουργια όρων υλοπΟΙησης των Χ

στρατηγικών ανάπτυξης μέσω αξιολό

νnal1" των τοπικών πολιτικών

-Δημιoυργlα Ινστιτούτου ΕΡΙιΝών Χ

Τοπικής Ανάπτυξης (ΙΝΕΤΑ)



(Συνέχεια)

Πρωτογενής

Τομέας

Δευτερογενής

Τομέας

Τριτογενής

Τομέας

ΑΠΕ

Περιβάλλον

Κοινωνικές

πολιτικές

ΆΜα

Μέσο Παρέμβασης

Δραστηριότητες ανό έτος

1993

REVΙΤAU ΟUVΕRΤURΕ:Άνταλλαγ" Ε πει~!ας Μιταξύ Δή~ων-καl Μεταφορά Τεχνοψ ωσΙας σε Δήμους τη

χ χ

χ χ

χ Χ

Αν.Ευρώπιc
">.

Χ

Χ Χ

Χ

Χ Χ

Χ

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 1!;~;~%'1jt:i

-Αξιολόγηση προγραμμότων κατόρτισης

& αγορό εργασΙας στο Ν.ΚαρδΙτσας

-Έρευνα αρμοδιοτήτων των φορέων

προγραμματισμού Ν, ΚαρδΙτσας

·ΤΑΠ Α.Σ ΣελλΆVων

·ΤΑΠ Α-Σ ΜενελαΙδας

-ΤΑΠ Α-Σ Κόμπου

1994

-Συναντήσεις εργασΙας ομόδας

Αρχιτεκτόνων & διοικ.στελεχών

-Κατόρτιση ομάδαι; εργασΙας &

πρόταση για αποκατάσταση κτιρΙOU

-ΗμερΙδα, παρουσΙαση αποτελεσμότων

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

-ΤΑΠ Δήμου Kαρδlτσας

-Μελέτη BIoTtXV1KoU Πάρκου

Δ.ΚαρδΙτσας

·Μελέτη διαχεΙρισης απορριμμότων

Ν.ΚαρδΙτσας

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

... I,:,l~ '.



(Συνέχεια)
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Πρωτογενής Δευ,ερογενής Τριτογενής ΑΠΕ Κοινωνικές Άλ/α

Τομέας Τομέας Τομέας Περιβάλλον πολιηκές

Μέσο Παρέμβασης
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1994
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣΜΕΛΕΤΕΣ ". ". ο"

-Μελέτη οργάνωσης φορέα αποκο Χ Χ

μιδής απορριμμάτων Δ.Καρδl,σας

-Mελtτη σκοπιμότητας για Ανακύκλωση Χ

Δ. Καρδl,σας

·Mελtτη κα,αγραφής πηγών ρύπανσης Χ

Ν.ΚαρδΙτσας

-Υδρογεωλογική έρευνα Ν.ΚαρδΙτσας Χ Χ

-Mελtτη αναδιάρθρωσης Ε.Α.Σ:.Κ. Χ Χ

-Mελtτη οργάνωσης ΔΕΤΑΚ Χ

1995
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Ii- 'ι,

.-
-Οlκονομο,ιχνική μελtτη Ιδρυσης Χ

Δ.Η.Α.Μ.Ε.Κ

-Mελtτη σκοπιμότητας Ιδρυσης κοιν Χ

ξενώνα Μητρόπολης

-Mελt,η μηχανοργάνωσης Δ.ΚαρδΙ,σας Χ

-Mελt,η μηχανοργάνωσης Δ.Σοφάδων Χ

-Mελt,η μηχανοργάνωσης Δ.Παλαμά Χ

-Mελt,η Δημοηκής ΕπιχεΙρησης Χ

Σοφάδων



(Συνέχεια)

ΠρωτoVM'ις Διυιερογενής Τριτογενής ΑΠΕ ΚoM.MJιΙς JW.ι;J

Toμtας Toμtας Τομίας Περιβάλλον πaλιnuς
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1995
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ -=.,;,,~•."•• ."
-Μελέτη Δημοτικής ΕmχιΙρησης Χ

Πaλαμά

-Mελtτη οργάνωσης Οργανισμού Χ Χ

διαχιΙρισης ΒΙΠΕ

1996
ΕΠΠΕΡ: Πρoστασfα και Δ'CI)(εΙΡιση Περιοχι'ίι; Λlμνη~ Ν.Πλαστllρα Ν.Κ ιρδΙτσα<

-Κέντρο περιβαλ/oVΠKής εκπαΙδιυσης Χ

(κ.Π.Ε.)

-obληρωμένo σίιστημα αvrιπuρικής Χ Χ

πρoστασfας

-Ολοκληρωμένο σύστημα διαχιlρισης !Χ χ

απορριμμότων (εργα.στηρι<2J(.ός ιξoπλJ

σμός κ.Π.E,ιιδιΚi1 περιβαλλovπιυ'ι

μελtτη,ενημέρωση για πιρ.ι.κπα'δLuση)

LEONARDO OA.VINCI: Σχεδιασμός Eκπαιδευπιcoύ Πακέτου για τον Προ ραμ απΟ1ιό ιης TomK \< Ανάπτυξης

-Δημιoυργfα ικπαιδιυιικού πακΙτου α Χ Χ iX

τον πρoγραμμσrισμότ/ς τσιη .ανάmυξης

ΙΠρ6γ/μασεμιναρloυ, επlχειρισιαι<.οδηγ6ς)

-Διαδοση.ιμπορευμ.τωνεπιχειρ.οδηγών Ιχ



(Συνέχεια)

Πρωτογενής

Τομέας

Δευτερογενής

Τομέας

Τριτογενής

Τομέας

ΑΠΕ

Περιβάλλον

ΚοινωV1κές

πολιτικές

Μέσο Παρέμβασης

Δραστηριότητες ανά έτος

1996
CARREFOURRUBAt:':f7I:tIToupyfαFpa( ε!ουΆγΡΟTlκή( Πληιοφόρησης

-Λειτoυργfα ΓραφεΙου Αγροτ.Πληροφόρη Χ

σης (Πληροφόρηση,έκδοση περιοδικού,

οργόνωση ημερΙδων, υποστήριξη σε υπο

βολή προτόσεων σε προγρΙτα,συμμΙ)(ή

σε πρoγρlμα κατόρτισης & άλλα προγρΙτα)

ΡΕRU:/lδρuσηΗΙάΡακολοίjθnσn~και;Δlασύνδεσn;'Εvεργεlακων Κέντρων σε 5 Ευρωπ. Πόλεις και περιο ές (SELENA·

-lδρυση Ενεργειακού Κέντρου (Έρευνες

μελέτες,πληροφόρηση-ενημέρωση,κατα

σκευή "οδηγών" πληροφόρησης,πρόσβα

ση σε πρωτότυπεςεφαρμογές,έργα,

συμμετοχή σε προγρόμματα)

FΑIR;'Διαφοροποlηση-Άναδιaργάνωσητων ΠαραγωγικώνΔραστηριοτπτωνστην Κτηνοτροφlατων Μειονεκτικών Περιοχών

-Ανόλυση των μεταβολώνόσον αφορό στο Χ

πληθυσμό,δραστηριότητες,επαγγέλματα

&απασχόληση στις περιοχές στόχους

χ

.• ι_

-Αναγνωρlση-μελέτη "Kρlσιμoυ παρόγοντα"

που σναφΙρεται στη συμβoυλευΤΙKή-UΠO

στηρικτική δραστ!τητα προς παραγωγούς

·ΕπεξεργασΙα "εργαλεΙων" χρήσιμων

στις υπηρεσΙες μεταφορός τεχνoγνωσlας

-Ανάπτυξη μεθοδολογικ. εργαλεΙου που θα

χρησιμοποιηθεΙ στις παραττόνω uπηρεσΙες

-Προσαρμογή των αποτελεσμότων σε

εθνικό επΙπεδο

χ

χ

χ

χ
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1996
ΙΕΑDΕR-Iι:-,:ολbκλnΡωμένο'Πρόγραμμα Aνάπτuξrι~' του Παραιιωγικού Συστήματοc ΤΓ ς Ορεινής & Ημιο εινή, ζώνης του Ν:ΚαρδΙτσας

-ΑγΡΟflκή Aνάmυξη' Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ χχ Χ

-Κτηιιοτροφlκή Ανάπτυξη' Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΧΧ

·Δασlκή Ανάπτυξη' Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΧΧ

-Αειφόρος Τουριστική Ανάπτυξη' Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΧΧ

-Παρατηρητήριο ΑγΡΟflκής Ανάπτυξης' Χ Χ Χ Χ

-Εφαρμογή' Χ Χ Χ Χ Χ Χ

MEMONΩMENE~MEΛETEΣ ,

·ΤΑΠ 30υ Συμβουλ!ου Περιοχής Χ Χ Χ Χ Χ

-ΤΑΠ Ίου Συμβουλlου Περιοχής Χ Χ Χ Χ Χ

•ΤΑΠ 90υ Συμβουλlου Περιοχής Χ Χ Χ Χ Χ

•ΤΑΠ 100υ ΣυμβouλΙou Περιοχής Χ Χ Χ Χ Χ

-ΤΑΠ 11ου Συμβουλlου Περιοχής Χ Χ Χ Χ Χ

-ΤΑΠ 120υ Συμβουλlου Περιοχής Χ Χ Χ Χ Χ

-ΤΑΠ 130υ ΣυμβouλΙου Περιοχής Χ Χ Χ Χ Χ

Πηγή: Επεξεργασια στοιχεΙων ΑΝ,ΚΑ

.. Το lEADER 11 παρουσιάζεται με τη μορφή των υποπρογραμμάτων του, Η συμπλήρωση του πίνακα έγινε με βάση τις Ενέργειες κάθε υποπρογράμματος,
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FORCE~ Συνεχι'i( ,ΕποννελμαηκήΚατάρησ

-Έρευνα επιμορφωτικώναναγιι:ών Χ

στις Μ Μ Ε της Δ. ΘεσσαλΙας

-Σxεδloσμός~υλoπoίηση3 πειραματικών Χ Χ

προγραμμάτων επιμόρφωση,

EUROFORM: Επιμόρφωση Επιμορφωτών στην ΠεοlΒαλλονπκ' EKπαiδευση

-Επιμόρφωση επιστημόνων-εκπαιδευτών Χ Χ

στην περιβαλλοντική παιδεία

·Υλοποίηση πρότυπων προγραμμάτων Χ Χ Χ Χ

περιβαλ.εκπαίδευσης σε σχολεία

-Ανταλλαγές επιμορφωμένων Χ Χ

NOW 1:Πρόγραμμα Υποστήριξη, Επαwελμσηκών, Αναγκών Γυναικών

-Σχεδιασμός-υλοποΙηση Έρευνας επαγγελ Χ

μστlκών σναγκών & αγοράς εργασίας

-Πρόγραμμα κσταρησης για ίδρυση & Χ Χ Χ

λεlτoυργiα Μ Μ Ε από γυναίκες

-Γραφείο ενημέρωσης-υποστήριξης Χ Χ

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

-Μελέτη ανάmυξης πεδινής Χ Χ

Γεωργiας Ν.Καρδίτσας

-ΜΜΕ & τοmκή ανάmυξη Χ

-Μελέτη χωρικών προβλημάτων Χ Χ

του Ν.ΚαρδΙτσας

1993
ΑΙTENER: Σyέδlo.AE!oπoΙησn' των AvavtώσIUωY'.nn\l{{ Υ.ΕνέΩ ,ac
-Δημιουργία ομάδας εργασίας από Χ

τοπικό επιστημονικό δυναμικό

-Εκπόνηση πακέτου μελετών που Χ Χ

σναφέρονταl στους στόχους

-Έκδοση πληροφοριακού οδηγού Χ Χ

-Οργάνωση, δlεΕαγωγή συνεδρίων Χ Χ

-Σχεδιασμός ενεργειακής ανάmuξης Χ Χ

με τη μέθοδο GOPP
ΝΟW.'2:Δnμιouονία Γιιναlκεία, EΠΙYεioπσης'.σroν·Touέατου·Α DOTQU lσuού..Q,ιι:οτοu ,σuoύ ~,i".;o.

-Οικονομοτεχνική μελέτη για δημιουργία Χ Χ

γυναικείας επιχείρησηc αγροτουρισμού

-Κατάρηση γυναικών στην ίδρυση Χ Χ Χ Χ

& λειτουργία της γυναικείας εmχείρησης
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1993
HORIZON 1: Ποόγο/υα Αναβάθμισης των ΣυνθηKών.ΔIα 3ίωση Τσιγγάνο Κοινότητας Σοφάδων

-Μελέτη για διαμόρφωση στρατηγικών Χ

επίλυσης προβλημάτων τσιγγάνων

-Εκπαίδευση στελεχών για προώθηση Χ

των παραπάνω στρατηγικών

.Πρόγραμμα εκπαίδευσης ομάδας Χ Χ Χ

τσιγγάνων

-Γραφείο προσανστολισμου & παροχής Χ Χ

συμβουλών

-Δημιουργία πακέτου καινοτόμων Χ Χ

διδακτικών προσεγγίσεων γιο τσιγγάνους

HORIZON 2: Εξ' Αποστάσεω< Επαννελμαηκ' Κατάρησ Ατόυων με Εlδlκέ, Ανάνκε

-Πρόγραμμα κατάΡΤισης σε ΗΝ Χ Χ Χ

-Δημιουργία γραφε(ου υποστήριξης Χ Χ

των ΑΜΕΑ Ν. Καρδίτσας

lIFE: Πεoloyή-Λfυνη'N.Πλασmoα: Μια Πιλσπκή ΑεlφΟDlκήΤου lΟ11κή ΠαΡέuΒασπ

-Ίδρυση nανεπιστημιακοuΔάσου Χ Χ Χ

-Οικολογικά μονοπάτια Χ Χ

-ΔημιουργίαΥδροβlολογlκοΙΙΣταθμοΙΙ Χ Χ

-Αποκατάσταση,επαναχρησιμοποίηση Χ Χ Χ

παραδοσιακοΙΙκτιρίου

-Δημιουργία ΠεφαματlκοΙΙΑγροΙΙ Χ Χ

Οργανικής Καλλιέργειας

-Οργάνωσηαναψυχής Χ Χ Χ

-ΔημιουργίαTOmKOU Γραφείου Χ Χ Χ

ΟlκοτουρlσμοΙΙ

ΙΝΕΤΑ: lνσnτούτο Ερευνών TomKIk Ανάπrufnc

-Συμμετοχήτοπικώνφορέων (ΟΤΔ) Χ Χ Χ

για επεξεργασίαπροτάσεωνστρατηγικής

ανάmυξηcγια το Ν.ΚαΡδίτσαc

-Δημιουργίαόρων υλοποΙησηςτων Χ Χ

στρατηγικώνσνάmυξηςμέσω αξιολό

γησης των τοπικών πολιτικών

-Δημιουργία lνσπτοΙΙτου Ερευνών Χ Χ Χ

Τοπικής Ανάπτυξης(ΙΝΕΤΑ)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣΜΕΛΕΤΕΣ .",..
-Αξιολόγηση προγραμμάτων κατάρτισης Χ

& αγορά εργασίαc στο Ν. Καρδίτσαc

-Έρευνα αρμοδιοτήτων των φορέων Χ Χ

προγραμματlσμοΙΙ Ν.ΚαρδΙτσας
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1993
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

-ΤΑΠ Α.Ι Σελ/άνων Χ Χ

-ΤΑΠ Α.Ι ΜενελαΙδας Χ Χ

-ΤΑΠ ΑΣ Κάμπου Χ Χ

1994
REVITAU ΟUVΕRTURΕ:'Διακραπκ Συνεργασία με Δι'ιι. OU( τη Αν.Ευ

.
-Συναντήσεις εργασίας ομάδας Χ

Αρχιτεκτόνων & δlQlκ.στελεχών

-Κατάρτιση ομάδας εργασίας & πρό Χ

ταση για αποκατάσταση κτιρίου

-Ημερίδα, παρουσίαση αποτελεσμάτων Χ Χ

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

-ΤΑΠ Δήμου Καρδίτσας Χ Χ

-Μελέτη Βιοτεχνικού Πάρκου Χ

Δ. Καρδίτσαc

-Μελέτη διαχείρισης απορριμμάτων Χ Χ

Ν.Καρδίτσας

-Μελέτη οργάνωσης φορέα αποκομιδής Χ Χ

απορριμμάτων Δ.Καρδίτσας

-Μελέτη σκοmμότητας για Ανακύκλωση Χ Χ Χ

Δ. Καρδίτσας

-Μελέτη καταγραφής πηγών ρύπανσης Χ Χ

Ν.Καρδίτσας

-γδρογεωλογlκη έρευνα Ν.Καρδίτσας Χ Χ

-Μελέτη, αναδιάρθρωσης Ε.ΑΣΧ Χ Χ

-Μελέτη οργάνωσης ΔΕΤΑΚ Χ Χ

1995
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

-Οικονομοτεχνική μελέτη ίδρuσης Χ Χ

Δ.Η.Α.Μ.Ε.Κ

-Μελέτη σκοπιμότητας iδρuσης ΚΟΙVOTlκού Χ Χ

ξενώνα Μητρόπολης

-Μελέτη μηχανοργάνωσης Δ. Καρδίτσας Χ Χ

-Μελέτη μηχανοργάνωσης Δ.Σοαιάδων Χ Χ

-Μελέτη μηχανοργάνωσης Δ. Παλαμά Χ Χ

-Μελέτη Δημοτικής Επιχείρησης Χ Χ

ΣοΦάδων

-Μελέτη ΔημΟTlκής Επιχείρησης Χ Χ

Παλαμά

-Μελέτη οργάνωσης Οργανισμού Χ

διαχείρισης ΒΙΠΕ

80
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1996
ΕΠΠΕΡ: Προστασία και Δlαχείριση,ΠερlοήςΛίμνης Ν.Πλα<J1'fJΡα Ν.Κα δίτσαc

-Κέντρο περιβαλλοντικήςεκπαίδευσης Χ Χ Χ

(κ.Π.Ε.)

-Ολοκληρωμένοσύστημα αντιπυρικής Χ Χ

προστασίας

-Ολοκληρωμένοσύστημα διαχείρισης Χ Χ

απορριμμάτων

LEONARDO DA'VINCI: Σχεδιασμός Εκπαιδ.Πακέτου για τον ΠρογρΙματισμό πις ΤΟΠ.Ανάπτυξης

-ΔημlουργΙα εκπαιδευτικού πακέτου για Χ Χ Χ

τον προγραμματισμό της ΤΟΠIΚ.ανάmυξης

(ΠρόγΙμα σεμιναρΙου, επιχειρισιακ.οδηγός)

-Διαδοση,εμπορευμ.των επιχειρ.οδηγών Χ Χ

CARREFOUR RURAL: Λειτουργία Γραφείου ΑγΡΟllκής Γιληροφ{>ρηση<

-Λειτουργία rραφείου Αγροτ. Πληροφόρη Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

σης (Πληροφόρηση,έκδοση περιοδικού,

οργάνωση ημερΙδων, υποστήριξη σε υπο

βολή προτάσεων σε προγρΙτα,συμμΙχή

σε προγρΙμα κατάρτισης κι άλλα προγρΙτα)

FAIR: ΑναδΊορvάνωσll των Παραγωγικών ΔραστηΡΙOτ/ΎWν στην Κτηνοτροφία ΜειονεΚΤ.περlοχών

-Ανάλυση των μεταβολών όσον αφορά στο Χ Χ

πληθυσμό,δραστηρlότητες,επαγγέλματα

& απασχόληση στις περιοχές στόχους

-Αναγνώριση-μελέτη "κρίσιμου παράγοντα" Χ Χ Χ

που αναφέρεται στη συμβOυλεUΤική-υπO

στηρικτική δραστΙτητα προς παραγωγούς

-Επεξεργασία "εργαλείων' χρήσιμων Χ Χ Χ

στις υπηρεσίες μεταφοράς τεχνογνωσίας

-Ανάmυξη μεθοδολογlκ. εργαλεΙου που θα Χ Χ

χρησιμοποιηθεί στις παραπάνω υπηρεσΙες

-Προσαρμογή των αποτελεσμάτων σε Χ Χ

εθνικό επίπεδο

ΡΕRU:,1δρυση,~,Παρακολούθηση ,και Διασύνδεση Ενεργειακών,Κέντρω. σε: .Ευρωπ.περιοχές
-Ίδρυση Ενεργειακού Κέντρου (Ερευνες- Χ Χ Χ Χ Χ Χ

μελέτες, πληροφόρηση- ενημέρωση,κοτα

σκευή ''οδηγών'' πληροφόρησης,πρόσβα

ση σε πρωτότυπες εφαρμογές,έργα,

συμμετοχή σε προγράμματα)
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1996
LEADER 11: Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ορεινών & Ημιορεινών περιοχών

-Αγροτική Ανάπτυξη • Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

-Κτηνοτροφική Ανάπτυξη • Χ Χ Χ Χ Χ Χ

-Δασική Ανάmυξη • Χ Χ Χ Χ Χ Χ

-Αειφόρος Τουριστική Ανάπτυξη • Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

-Παρατηρητήριο Αγροτικής Ανάmυξης • Χ Χ Χ Χ Χ Χ

-Εφαρμογή • Χ Χ Χ Χ Χ Χ

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ .. ~. '~ Ξ~<~

-ΤΑΠ 30υ Συμβουλίου Περιοχής Χ Χ

-ΤΑΠ Ίου Συμβουλίου Περιοχής Χ Χ

-ΤΑΠ 90υ Συμβουλίου Περιοχής Χ Χ

-ΤΑΠ 100υ Συμβουλίου Περιοχής Χ Χ

-ΤΑΠ 11ου Συμβουλίου Περιοχής Χ Χ

-ΤΑΠ 120υ Συμβουλίου Περιοχής Χ Χ

-ΤΑΠ 130υ Συμβουλίου Περιοχής Χ Χ

Πηγη: Επεξεργασια στοιχειων ΑΝ.ΚΑ

* Το LEAOER ιι παρουσιάζεται με τη μορφή των υποπρογραμμάτωντου. Η συμπλήρωση του

πίνακα έγινε με βάση ης Ενέργειες κάθε υποπρογράμματος.
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ιιι. Ανάγνωση - ΕπεξεργασΙα Πινάκων

ιιι.1. Ανάγνωση - ΕπεξεργασΙα ΠΙνακα 3.β ίΑ' Προσέγγιση)

Για τη μελέτη του Πίνακα 3.β πραγματοποιήθηκε 1) Μια ανά έτος θεώρηση,

όπου οι παρατηρήσεις μας αφορούν στη δράση της ΑΝ. ΚΑ (μέσω των

προγραμμάτων και μελετών) σε κάθε έτος ξεχωριστά αλλά και μεταβαίνοντας από το

- 1992 στο 1996 και 2) Μια συνολική θεώρηση, όπου οι παρατηρήσεις αναφέρονται

στο σύνολο των προγραμμάτων όλων αυτών των ετών. Την σuvοmlκή εικόνα των

αποτελεσμάτων δίνει ο Πίνακας 3.γ (σελ. 86) καθώς και ο 3.δ (σελ. 87)

111.1.1. Ανά έτος θεώρηση

ο Πίνακας 3. β μελετάται αρχικά λαμβάνοντας υπόψη την παράμετρο του

χρόνου. Έτσι, σε πρώτη φάση, οι παρατηρήσεις μας θα εατιαστούν οτα

προγράμματα και τις μελέτες κάθε έτους. Καθώς οι μεμονωμένες μελέτες διογκώνουν

την ομάδα "Σχεδιασμός - Έρευνες - Μελέτες", αλλοιώνοντας τα αποτελέσματα κάθε

χρονιάς, θα χρειαστεί να εξετασθούν ξεχωριστά σε κάθε έτος, αμέσως μετά τα

προγράμματα.

Το πλήθος των προγραμμάτων που εξυπηρετεί έναν Τομέα Δράσης σε μια

συγκεκριμένη χρονιά, προκύmει, αθροίζοντας κατακόρυφα τα προγράμματα της

χρονιάς που έχουν έστω και μια δράση αναφερόμενη στον Τομέα αυτό,

Ο αριθμός των δράσεων που συγκεντρώνει ένας Τομέας σε κάθε έτος,

προκύmει, αθροίζοντας κατακόρυφα τις δράσεις των προγραμμάτων του κάθε έτους

που αναφέρονται σ' αυτόν.

Ο τομεακός/ διατομεακός χαρακτήρας ενός προγράμματος συνάγεται από την

οριζόντια άθροιση του πλήθους των Τομέων Δράσης που αυτό εξυπηρετεί.

Τα χρησιμοποιούμενα, στα πλαίσια των δράσεων, μέσα παρέμβασης

προκύmουν από την παρουσία συμβόλων χ στις ομώνυμες στήλες. Η συχνότητα

εμφάνισης ενός μέσου παρέμβασης σε μια συγκεκριμένη χρονιά, προκύmει

αθροίζοντας οριζόντια τα κατακόρυφα αθροίσματα των χ που σημειώνονται στο

μέσο αυτό σε όλους τους Τομείς Δράσης, από το σύνολο των δράσεων αυτής της

χρονιάς.

Ανάλογα, για τις μεμονωμένες μελέτες, το πλήθος των μεμονωμένων μελετών

μιας χρονιάς, που αφορούν σε ένα Τομέα Δράσης, προέρχεται από την κατακόρυφη

άθροιση όλων των μελετών που στοχεύουν σ' αυτόν. Το μέσο παρέμβασης που

χρησιμοποιούν οι μεμονωμένες μελέτες θεωρήθηκε ότι είναι σε όλες τις περιmώσεις

το "Σχεδιασμός - Έρευνες - Μελέτες".
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111.1.2. Συνολικ'; θεώροση

Σ' ένα διαφορετικό επίπεδο ανάλυσης του nivaKa 3.β., θα αγνοήσουμε τη

παράμετρο του χρόνου και θα επιχειρήσουμε τη μελέτη του συνόλου των

προγραμμάτων.

Παρόμοια, με την προηγούμενη προσέγγιση, ο συνολικός αριθμός των

προγραμμάτων που συγκεντρώνει ένας Τομέας Δράσης, προέρχεται από την

κατακόρυφη καταμέτρηση όλων των προγραμμάτων όλων των ετών που οι δράσεις

τους στοχεύουν σ' αυτόν.

Επίσης, το πλήθος των ενεργειών που στοχεύουν σ' έναν Τομέα Δράσης για

όλα τα έτη, προκύmει με κατακόρυφη άθροιση των ενεργειών των προγραμμάτων

όλων των ετών ΟΙ οποίες αναφέροντοl σ' αυτόν.

Την ποικιλία των χρησιμοποιούμενων μέσων σε κάθε Τομέα Δράσης, στο

σύνολο και μόνον, των προγραμμάτων, φανερώνουν ΟΙ στήλες κάτω από κάθε

Τομέα, καθεμιά από ης οποίες συγΚΕντρώνει τουλάχιστον ένα χ από το σύνολο των

δράσεων όλων των προγραμμάτων. Η συχνότητα εμφάνισης ενός μέσου

παρέμβασης για όλα τα έτη σ' έναν Τομέα, προκύmει αθροίζοντας κατακόρυφα το

πλήθος των συμβόλων χ που σημειώνονται στη στήλη αυτή.

Η συχνότητα εμφάνισης ενός μέσου παρέμβασης για όλα τα έτη και όλους τους

Τομεiς εiναι το αποτέλεσμα της οριζόντιας άθροισης των κατακόρυφων αθροισμάτων

του μέσου αυτού σε όλους τους Τομεiς Δράσης και σε όλα τα έτη.
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ΙΙI.2. Ανάγνωση· Επεξεργασία Πίνακα 4.α (Β' Προσέγγιση)

Περνωντας στην ανάλυση ταυ Πίνακα 4.α, θσ διαχωρίσουμε και πάλι τα

προγράμματα από τις μελέτες και θα τα εξετάσουμε ξεχωριστά. Ομοίως με την

προηγούμενη προσέγγιση, η διερεύνησή μας θα σκολουθήσει μια ανά έτος και μια

συνολική θεωρηση. Την συναmική εικόνα των απατελεσμάτων δίνει ο Πίνακας 4.β

(σελ. 88)

111.2.1. Ανά έτας θεωρηση

Στον πίνακα αυτό, η ανάδειξη του πλήθους των δράσεων παυ συμβάλλουν σε

ένα χαρακτηρlστικόΙ έννοια της τοπικής ανάmυξης, σε μια συγκεκριμένη χρονιά,

γίνεται με κατακόρυφη άθροιση των δράσεων των προγραμμάτων αυταύ ταυ έτους, αι

οποίες αξιαλογείται ότι συνεισφέρουν λιγότερο ή περισσότερο στα χαρακτηριστικό

αυτό.

Επίσης, τα πλήθας των XαραKτηρlστΙKΩVΙ εννοιων που μπορεί ένα πρόγραμμα να

καλύmεl σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό, προέρχεται από την οριζόντια καταμέτρηση

του αριθμού των χαρακτηριστικων που οι δράσεις του προγράμματος αυτού

καλύητουν. Με τον τρόπο αυτό, είναι δυνατό να διακρίνουμε αν ένα πρόγραμμα

ενσωματωνει μια πιο σφαιρική διάσταση της τοπικής ανάmυξης, χωρίς ωστόσο να

είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε το βαθμό της συνεισφοράς.

111.2.2. Συνολική θεωρηση

Παρόμοια με παραπάνω, το πλήθος των δράσεων που συμβάλλουν σε κάθε

χαρακτηρισTlκόΙ έwοια στο σύνολο των ετών, προκύητεl με κατακόρυφη άθροιση

των δράσεων των προγραμμάτων όλων των ετών που θεωρεfταl ότι συνεισφέρουν

στο χαρακτηριστικό αυτό.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.γ: Συνοmική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Ταξινόμησης προγραμμάτων και μελετών της ΑΝ.ΚΑ

ως προς Τομέα Δράσης και Μέσο Παρέμβασης (Ποσοτικά αποτελέσματα Πίνακα 3.β)

ι

Πρωτογενής Δευτερογενής Τριτογενής ΑΠΕ Κοινωνικές ΆΜα Συχνότητα Χρησιμοποιούμενων Μέσων Πσρέμβασης

Τομέας Τομέας ΤομΙας Περιβάλλον Πολιτικές ανά έτος σε όλους τους τομεlς
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1992 . •. I1 2; 2 5 2 2 5 2 1 3 1 . 1 3 ~ - . - 7 7 1 3 · . . .
1993 2 3 4ί ~ .' - 4 2 9 51 2 11 '- 3 :3 ' 9 3 1 3 : 8 6 2 6 2 12 " . 3

1994 .. ' 2 ; .. ' . 2 .ι A~ .:~~t- "'i?6 1 1 '3 . 1 1 2 ~ 1~ ~,. - - . . - . - - -
1995 :1 Ii!' ,.~ !f ~'~~

..!~ ~~. '.'-.'~ . - ' i!1: .. . . 8 '#'j?- . . . - . . .
~ - . · . . .

. 1998 2Ηι 6+δι -7' ,1~ 3L 'l ~ι 5ι 'l 2+'ι 4+1 ι 1- - . 'l 1 '2 . 6't7L 1:1i'lL' - 3+12ι · 2+Λ 101: 4+10ι

ΣΥΝΟΛΟ 4+1 ι 9+5 ι 15 2+1ι 5+3ι 16 4+1 ι 14+6ι 26 5+1ι 18+1, 17 4 12 12 3 8 1 22+7ι 14+1ι 5 11 +12ι 3 14+7ι 10ι 7+10ι

1992 ΑριθμόςτομΙων 1993 Αριθμός Τομέων 1994 Ap'lθμ~Τoμiων 1996 ΑριθμόςΤομέων

ανά Πρόγραμμα ανό Πρόγραμμα ανά Πρόγραμμα ανά' Πρόγραμμα

FORCE .. ~'" ~f.2~101~ ALTENER 1 REVITALI OUVERTURE ". 1 - ΕΠΠΕΡ 1
EUROFORM ~sl ! '41. 1;:?2~.; ~ NOW2 3 ..,' ,'''.,.' ',' " .' LEONARDO DA VINCI 1
NOW1 '{j:·I', 3Άx~ .~ HORIZON 1 1 1995 ~ CARREFOUR RURAL 1

, ~.\} HORIZON 2 1 - , -.: ~,. ι " PERU 1
.

~~~ LlFE ~3,,:I~t -,: ..~ , -
,.

FAIR 1"
"

~'~;ii ΙΝΕΤΑ 1 ~
". LEADER 11 4

'\ ..ι,:u~~;ο.' ;:'U:''n>!I'ίI!ιr~''''~~;''''~ , ' ~ ..

Πηγή: ΕπεξεργασΙα στοιχεlων ΑΝ.ΚΑ

* Το L ενημερώνει για την συμβολή του προγράμματος Leader στη διαμόρφωση της τελικής εικόνας όσον αφορά

το πλήθος των επιμέρους στοιχείων που παρουσιάζονταιστον Πίνακα
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ΠIΝΑΚΑΣ 3.δ : Συχνότητα εμφάνισης Μέσων Παρέμβασης ανά Τομέα Δράσης

(1992-1996)

Τομέας Μέσο Παρέμβασης 1992 1993 1994 1995 1996 Σύνολο '92·"96
Σχεδιaσμός- "Ερευνες-Μελέτες ο 1 Ο Ο 5 ,

v
.~ Επιμόρφωση-Κατάρτιση-Εκπαίδευση ο 1 Ο Ο Ο 1> V
'!i-o Κέντρα & Γραφεία ενημέρωσης-υποστήριξης ο ο ο Ο 1 1
o~

~ '" Έργα υποδομής ο 1 Ο Ο Ο 1
5.12

Ενίσχυση επενδύσεων ο ο ο ο ο ο

'" Λοιπά ο ο ο ο ο ο

v Σχεδιασμός-Έρευνες-Μελέτες 3 ο Ο ο Ο 3
.~

Επιμόρφωση-Κατάρτιση-Εκπαίδευση 2 ο Ο ο Ο 2
~~
ο ·w Κέντρα & Γραφεία ενημέΡιι.>σης-υποστήριξης 1 ο Ο ο Ο 1
0.'"

Έργα υποδομής ο ο ο ο ο ο
~ιΞ
~ Ενίσχυσηεπενδύσεων ο ο ο ο ο ο
.':j

Λοιπά ο ο ο ο ο ο

Σχεδιασμός-Έρευνες-Μελέτες 3 1 Ο Ο Ο 4
v

Επlμόρφωση-ΚατάΡΤιση-Εκπαίδευση 2 1 Ο Ο Ο 3.~ v
> σ

Κέντρα & Γραφεία ενημέρωσης-υποστηριξης 1 1 Ο Ο Ο 2ω~
>",

[ιΞ Έργα υποδομής ο
,

ο ο ο
,

>-- Ενίσχυση επενδύσεων ο ο ο ο ο ο

Λοιπά ο 1 Ο Ο Ο 1

Σχεδιασμός-Έρευνες-Μελέτες ο 2 Ο Ο Ο 2
ω Επιμόρφωση-Κατάρτιση-Εκπαίδευση 2 ο Ο ο Ο 2

'"« Συναντήσεlς-Συνέδρlα-Ανταλ/αγές 1 1 Ο Ο Ο 2
>

Κέντρα & Γραφεία ενημέρωσης-uποστ/ριξης ο ο Ο 2 3
~

1

'0 Σύσταση ομάδων εργασίας ο 1 Ο Ο Ο 1
"- Έργα υποδομής ο 5 Ο Ο 2 7a.
" Ενίσχυση επενδύσεων ο ο ο ο ο ο'" Λοιπά ο 2 Ο Ο 2 4

,-
·w v

Σχεδιασμός-Έρευνες-Μελέτες 1 3 Ο Ο Ο 4
:.ι ....:
5 ~

3 ~ Επιμόρφωση-Κατάρτιση-Εκπαίδευση 1 4 Ο Ο Ο 5
><_ ο

~'" Κέντρα & Γραφεlα ενημέρωσης-υποστήριξης 1 2 Ο Ο Ο 3

Σχεδιασμός-Έρευνες-Μελέτες ο 1 1 Ο 1 3

Επιμόρφωση-Κατάρτιση-Εκπαlδευση ο ο ο ο
, 1

σ Συναντήσεις-Συνέδρια-Ανταλ/αγές ο 1 2 Ο Ο 3

~ Κέντρα & Γραφεία ενημέρωσης-υποστήριξης ο 1 Ο Ο Ο 1

Σύσταση ομάδων εργασίας ο 1 1 Ο Ο 2

Λοιπά ο ο ο ο ο ο

Πηγή. Επεξεργαmα Στοιχdων ΑΝ.ΚΑ

Σημεlωση: Οι τιμές του '96 και του συνόλου '92-96 δεν περιλαμβάνουντις μετρήσεις που αναφέρονται

στο πρόγραμμα LEADER 11 λόγω τ/ζ ενδεικηκής παρουσίασής του.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.β: Συνοπτική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Ταξινόμησης προγραμμάτων και μελετών της

ΑΝ.ΚΑ ως προς συστατικές έννοιες/χαρακτηριστικά της τοπικής ανάmuξης (Ποσοτικά

αποτελέσματα Πίνακα 4.0)

.,
~

ο
~

~ο

~ [ ο 1ί
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~
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~
φ

Προγράμματα ανά έΤος !i ~ !i !i !i !i !i !i !i !i ~ ~ !i
c c c c c c c c c c

1992 2 · 5 · 1 · 2 · 1 · 2 . 2 3 2 2

1993 3 .. 5 · 2 · 5 · 5 * 14 1 8 5 13 3

1994 1 · 1 · . 1 2 · . · . 2 .,;.- 9 . 5

1995 ~ · . · . 4 . · . · . 3 . 8 . .

1996 2+5ι · 3+4ι · 1+5ι · 3+6ι · 3+5ι · , 11+6ι . 9+5ι 7 5'" 7

ΣΥΝΟΛΟ 8+5ι · 14+4ι · 4'" 5 12+δι · 9+5ι · 21+6 5 19+5ι 32 20+4ι. 18

Πλήβος Πλή<ιος

ΧαΡακτηριοτικιιΝ Xαρaκτ/ρκmKtiιν

που καλύπτονται ΠΟU KαλίιTTTOll'TQl

1992 1994
FORCE 3 REVITAL/OUVERTURE 3
EUROFORM 5
NOW1 6

. 1995
1993 1996

ALTENER 3 ΕΠΠΕΡ 4
NOW2 5

.
LEONAROO ΟΑ VINCI 4

HORIZON 1 5 CARREFOUR RURAL 7
HORIZON2 4 PERU 6
LIFE 6 ' FAIR 4
ΙΝΕΤΑ 4 LEAOER 11 8
Πηγή. Eπεξεργασfα molXtfwv ΑΝ.ΚΑ

~ Το ι ενημερώνειγια την συμβολή του προγρόμματοςLeadθr στη διαμόρφωσητης τελικής εικόνας όσον αφορά

το πλήθοςτων επιμέρουςστοιχείωνπου παρουσιάζονταιστον Πίνακα
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ιν. Παρατηρήσεις .. ΣυμΠΕράσματα

ιν.1. Παρατηρήσεις. Συμπεράσματα Α' Προσέννισης ΙΠΙνακες 3.Β . 3.γ και 3.δ)

IV.1.1. Ανά έτος θεώρηση

'EToc 1992

Ξεκινώντας από τα προγράμματα που άρχισαν να υλοποιούνται το έτος 1992

(FORCE, EUROFORM και NOW 1), παρατηρούμε ότι όλα μαζί αφορούν σε ένα ευρύ

φάσμα Τομέων Δράσης με επlκρατέατερους τον Δευτερογενή και Τριτογενή Τομέα.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το NOW 1 καθώς αναφέρεται σε τρεις από τους έξι Τομείς

του Πίνακα (Δευτερογενή, Τριτογενή και Κοινωνικές Πολlτικές).(Δlάγραμμα 1) Κάθε

πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο-τρεις ενέργειες στις οποίες χρησιμοποιούνται οι

κατηγορίες ήπιων μέσων παρέμβασης, δηλαδή Σχεδιασμός - Έρευνες - Μελέτες,

Κατάρτιση - Επιμόρφωση - Εκπαίδευση και Κέντρα - Γραφεία ενημέρωσης 

υποστήριξης. Από αυτά, εντονότερη παρουσία έχουν οι δύο πρώτες ομάδες

(Σχεδιασμός- Έρευνες - Μελέτες και Κατάρτιση - Επιμόρφωση - Εκπαίδευση).

(Διάγραμμα 2)

Στη φάση αυτή, τα προγράμματα έχουν περισσότερο τομεακό χαρακτήρα και τα

μέσα που χρησιμοποιούνται προωθούν μια προαττάθεια αναγνώρισης της περιοχής

και ένταξης του πληθυσμού σε ένα πρώτο στάδιο ενεργοποίησης.

Οι τρεις μελέτες που εκπονούνται τη χρονιά αυτή. αφορούν το σύνολο του

Νομού και με εξαίρεση τη "Μελέτη χωρικών προβλημάτων του Νομού Καρδίτσας" θα

μπορούσαν να χαρακτηρισθούν περισσότερο κλαδικές. Το μελετητικό έργο της

χρονιάς αυτής κινείται στην κατεύθυνση διάγνωσης των βασικών τομέων του

παραγωγικού ιστού της περιοχής καθώς και στη ανάλυση των προβλημάτων και

παραμέτρων που τίθενται στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης ανάmυξης του Νομού.

'Eroc 1993

Μέσα στο 1993, ξεκινούν ακόμη περισσότερα προγράμματα. Πρόκειται για τα

ALTENER, NOW 2, HORIZON 1, HORIZON 2, L1FE και ΙΝΕΤΑ, τα μισά αττό τα

οποία περιλαμβάνουν τουλάχιστον πέντε ενέργειες το καθένα. Τα παραπάνω

προγράμματα είναι τομεακά καλύmοντας ένα ή δύο Τομείς Δράσης ενώ για τη

διατομεακότητά τους ξεχωρίζουν ανάμεσά τους τα NOW 2 (εξυπηρετεί τους

Δευτερογενή, Τριτογενή Τομέα και Κοινωνικές Πολιτικές) και L1FE (αφορά τους

Δευτερογενή, Τριτογενή Τομέα και Περιβάλλον-ΑΠ Ε). (Διάγραμμα 1)
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Διατομεακότητα προγραμμάτων

1
··..····-····..·-···········-..-··..-·--·-···..·"..··"····._.." _ _._ " _ _-" " - _._ " _ _._ "..".._._.··..·..·-·..-··-..··-·-······-.."··--·..·..1

Ι []Αριθμός Τομέων ανά Πρόγραμμα Ι Ι

Ι
Ι
Ι

ο ..
w :Ε ο:: Ν Ν W

~
W Q. C§ ο:: ::) ο:: =u ο::

~
w ~ Ζ Ζ ιι. -ο:: w ::) ο::

~
ο::

ο:: Ο Ζ Ο Ο
:::;

~ϊ=
ι:: g- g~

W W
Ο w Ο ~ ι:: Q. Qιι. Ζ Ζ Ν Ν
ιι. Ο

....
~ ~ (tffi w o::U

ί5ο:: ~ «~ 0::::)
::) Ο Ο o::~ Ζ> 0::0:: ..J

:r: :r: ()w
Ο Ο

W
..J

2

4

3

1

5
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: Συχνότητα εμφάνισης Μέσων Παρέμβασης σε όλους τους

Τομείς Δράσεις για την περίοδο 1992-1996
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3: Πλήθος Μεμονωμένων Μελετών ανά Τομέα Δράσης για

την περίοδο 1992-1996
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Ο Τομέας Δράσης που εξυπηρετείται περισσότερο από το έργο αυτής της

περιόδου, από άποψη πλήθους προγραμμάτων, είνσl οι Κοινωνικές Πολιτικές με

συτόν του Περιβάλλοντος κσι τον Τριτογενή να σκολουθούν. Ωστόσο, ο Τομέσς στον

οποίο συγκεντρώνεται ο μεγαλύτερος αριθμός δράσεων είναι το Περιβάλ/ον-ΑΠΕ.

Μελετώντσς τις επιμέρους ενέργειες των προγρσμμάτων παρατηρούμε ότι

διευρύνεται η ποικιλία των μέσων/εργαλείων με τα οποία επιχειρείται η διευθέτηση

των προβλημάτων και η επίτευξη των στόχων που τίθενται. Εκτός από τις ομάδες

μελετών, κατάρτισης και σύστασης κέντρων και γραφείων, προστίθενται οι κατηγορίες

"Έργα υποδομής" και σε μικρότερο βαθμό "Συναντήσεις-Συνέδρια-Ανταλλαγές" και

"Λοιπά". Μάλιστα, το συνηθέστερο μέσο παρέμβασης εμφανίζεται για τη χρονιά αυτή

το "Έργα υποδομής". Αυτό σημαίνει ότι ένας σημαντικός αριθμός δράσεων αφορά

στην κατασκευή κάποιας μικρής ή μεγαλύτερης υποδομής η οποία αναμένεται να

δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά οφέλη για τους κατοίκους της περιοχής στους

Τομείς-Στόχους, αναβαθμίζοντας συνολικά την θέση της περlοχής.(Δlάγραμμα 2)

Δεν είναι ίσως τυχαίο το γεγονός όη το συγKEKρrμένo έτος υλοποιείται και το

ΙΝΕΤΑ, το πρόγραμμα που σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς. βάζει τους

κυριότερους άξονες στρατηγικής για τη πορεία που θα ακολουθηθεί στη συνέχεια.

Δεδομένης της ανάγκης μεσολάβησης μιας περιόδου αναγνώρισης της περιοχής και

εδραίωσης σχέσεων συνεργασίας μεταξύ της νεοσύστατης αναmυξιακής εταιρίας και

των παραδοσιακών τοπικών φορέων, δε θα πρέπει να δημιουργεί ερωτηματικά το

γεγονός ότι το ΙΝΕΤΑ ξεκινά να υλοποιείται στο δεύτερο και όχι από το πρώτο κιόλας

έτος εκκίνησης των προγραμμάτων.

Μεγαλύτερος είναι και ο αριθμός των εκπονούμενων μεμονωμένων μελετών. Η

σύνταξη των πρώτων ΤΑΠ τη χρονιά αυτή φανερώνει μια αττόπειρα σφαιρικής

προσέγγισης συγκεκριμένων γεωγραφικών ενοτήτων του Νομού. Το ενδιαφέρον

σημείο στην ταξινόμηση των ΤΑΠ είναι ότι χρησιμοποιούν ένα μόνο μέσο/εργαλείο

(μελέτες), αλλά αττευθύνονται σε όλους τους βασικούς Τομείς Δράσης του Πίνακα 1.

Τα ΤΑΠ που εκπονούνται το έτος αυτό καθώς και εκείνα που θα ακολουθήσουν

αποτελούν τις μελέτες με τη μεγαλύτερη διατομεακότητα που θα πραγματοποιηθούν

μέσα στην πενταετία.

Έτος 1994

Κατά το 1994, προωθούνται τα προγράμματα διακρατικής συνεργασίας και

ξεκινά η υλοποίηση του REVITALIOUVERTURE. Στις επιμέρους ενέργειες του

προγράμματος, όπως είναι αναμενόμενο, κυριαρχεί η πραγματοποίηση

"Συναντήσεων-Συνεδρίων-Ανταλλαγών".
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Παράλληλα, εκπονείται ένας μεγάλος αριθμός κλαδικών μελετών σε όλους τους

Τομείς Δράσης οι περισσότερες από τις οποίες αφορούν στο Περιβάλλον.

( Διάγραμμα 3)

Έτος 1995

Την επόμενη χρανιά, 1995, διατηρείται η ίδια τάση εκπόνησης πολλών μελετών,

μόνο που τώρα, στόχος είναι η οργάνωση και βελτίωση των παρεχόμενων από τους

Δήμους του Νομού υπηρεσιών, η ίδρυση δημοτικών επιχειρήσεων κ.λπ. Έτσι το

μελετητικό έργο της περιόδου αυτής επικεντρώνεται κύρια στον Τριτογενή Τομέα.

(Διάγραμμα 3)

Παρατηρούμε ότι μέσα στη διετία 1994 - 1995, ο αριθμός των προγραμμάτων

που αναλαμβάνονται, συγκριτικά με τις άλλες χρονιές είναι πολύ χαμηλός, γεγονός

που είναι δυνατό να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες όπως ότι: α) η ενδεχόμενη

ατυχής έκβαση προτάσεων που υποβλήθηκαν, κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης

διετίας, β) η ύπαρξη αυξημένων υποχρεώσεων απέναντι στα υπό εξέλιξη

πραγράμματα πραηγούμενων ετών οι οποίες δεν επέτρεπαν την ανάληψη νέων

πρωτοβουλιών.

Έτος 1996

Το 1996, διακρίνουμε την ανάληψη πολλών νέων προγραμμάτων (ΕΠΠΕΡ,

LEONAROO ΟΑ VINCI, CARREFOUR RURAL, FAIR, PERU και LEAOER 11) τα

οποία περιλαμβάνουν διάφορες σύνθετες ενέργειες με κυριότερο εκπρόσωπο την

κοινοτική πρωτοβουλία LEAOER ιι.

Τα παραπάνω πραγράμματα, εκτός του LEAOER 11, παραυσιάζουν το καθένα

ένα μάλλον τομεακό χαρακτήρα και κεντρική θέση στα μέσα παρέμβασης από τη

μελέτη των ενεργειών τους κατέχει και πάλι η ομάδα "Σχεδlασμός-Έρευνες-Μελέτες".

(Διάγραμμα 2) Αξιοσημείωτη είναι η παραυσία εργαλείων που δεν ανήκουν σε κάποια

από τις συνήθεις κατηγορίες και κατατάσσονται στην στήλη "Λοιπά" καθώς και η

ίδρυση "Κέντρων-Γραφείων" που πέρα από τη συμβουλευτική - υποστηρικτική τους

λειτουργία πραωθαύν πολλές άλλες δραστηριότητες. Οι Τομείς Δράσης που

συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό πραγραμμάτων είναι ο Πρωτογενής και το

Περιβάλλον - ΑΠΕ.(Πίνακας 3.γ)

Ο συνυπολογισμός του LEAOER 11 στα αποτελέσματα που δίνουν τα υπόλοιπα

πραγράμματα της ίδιας χρανιάς, σ' ότι αφορά ειδικά τα μέσα παρέμβασης, θα

διαφοροποιούσε σημαντικά την πραηγούμενη εικόνα.
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Το πρόγραμμα LEADER ΙΙ καλύmει από μόνο του όλους τους παραγωγικούς

τομείς και τον τομέα Περιβάλλον-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ενώ το μεγαλύτερο

αριθμό δράσεων συγκεντρώνουν οι Πρωτογενής και Τριτογενής Τομείς.

Σε κάθε Τομέα Δράσης στον οποίο στοχεύει το πρόγραμμα, χρησιμοποιούνται

είτε όλα τα γνωστά μέσα κι εργαλεία είτε τα περισσότερα από αυτά. Αισθητή είναι η

παρουσία διαφόρων άλλων μέαων (πχ υλικοτεχνικός εξοπλισμός, έκδοση έντυπου

υλικού) όπως φαίνεται από τη στήλη "Λοιπά", Το νέο στοιχείο σε αντίθεση με τα

περισσότερα προηγούμενα προγράμματα είναι η υποχώρηση της παρουσίας των

μελετών και η επικράτηση άλλων δραστικότερων από αυτή μέσων, όπως ίδρυση

Κέντρων και Γραφείων ενημέρωσης-υποστήριξης, η ενίσχυση επενδύσεων, και η

σημαντική σε σχέση με άλλα προγράμματα πραώθηση έργων υποδομής.

Οι συγκεκριμένες επιλογές μέσων θα μπορούσε να υποτεθεί ότι στοχεύουν στην

υποβοήθηση με όλους τους τρόπους της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας του τοπικού

πληθυσμού. Η υποστήριξη αυτή μεταφράζεται σε απευθείας οικονομική βοήθεια για

τις επενδύσεις καθώς και σε ενίσχυση της ποιότητας και ποσότητας των υπηρεσιών

που παρέχονται σε τοπικούς φορείς κι επενδυτές μέσα από τη λε1Τοuργία

κατάλληλων γραφείων και κέντρων. Το έργο των κέντρων-γραφείων αυτών είναι σε

πολλές περιmώσεις σύνθετο, καθώς εκτός από τα παραπάνω, αναλαμβάνουν κοι

την οργάνωση δραστηριοτήτων που λειτουργούν συμπληρωματικά στην προώθηση

των ατομικών πρωτοβουλιών.

Όσο για τις μεμονωμένες μελέτες της χρονιάς αυτής, εκπονούνται πλήθος ΤΑΠ

σ' επίπεδο Συμβουλίων Περιοχής συμβάλλοντας στην αναγνώριση της αναπτυξιακής

δυναμικής για όλους τους Τομείς σε κάθε χωρική ενότητα του Νομού.

Στη διαχρονική προσέγγιση όλης αυτής της δραστηριότητας, το ενδιαφέρον

στοιχείο που προκύπτει είναι ότι ενώ στο σύνολο των προγραμμάτων που

αναλαμβάνονται ανά έτος η αναλογία "διατομεακά προγράμματαl τομεακά

προγράμματα" φθίνει (1992: 1/3, 1993: 2/6, 1996: 1/6), το πλήθος των μέσων που

χρησιμοποιείται στα διατομεακά προγράμματα έχει αντίστροφη τάση (από το NOW

1:1992 στο LEADER 11:1996)

Ακόμη, από έτος σε έτος, το επικρατέστερο μέσο παρέμβασης μπορεί να είναι

διαφορετικό, γεγονός που οφείλεται εν μέρει στη φύση του κάθε προγράμματος αλλά

παράλληλα αποτελεί και ένδειξη μιας πολύπλευρης δραστηριότητας, με αφορμή την

αξιοποίηση των κοινοτικών προγραμμάτων, η οποία εκτυλίσσεται στην περιοχή.

Όπως έχουμε ήδη εξηγήσει, η μέθοδος που επιλέχθηκε για την επεξεργασία

των προγραμμάτων και των δράσεών τους, εστιάζει στην ανάδειξη των Τομέων
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Δράσης που καλύmουν και των μέσων παρέμβασης που χρησιμοποιούνται στα

πλσίσια των δράσεων. Έτσι, προφσνώς, στοιχεία όπως ο βαθμός συνέργlας και

συμπληρωματικότητσς των δράσεων μετσξύ τους δεν προκύmουν άμεσα.

Ελέγχοντας την αρχική μας υπόθεση, στο βαθμό που η συγκεκριμένη

μεθοδολογία μας επιτρέπει, θα μπορούσαμε να διακρίνουμε, σε μια διαχρονική

θεώρηση του έργου στα πλαίσια των προγραμμάτων, μια τάση μετάβασης όχι σε

- μεγαλύτερο πλήθος διατομεακών προγρομμάτων αλλά σε διατομεακά προγράμματα

με πιο ολοκληρωμένες (ως προς τα εργαλεία παρέμβασης) και πιο δραστικές

ενέργειες. Στο αποτέλεσμα αυτό συμβάλλει καθοριστικά η παρουσία του LEADER 11,

όπως φαίνεται και παραπάνω.

ιν.1.2. Συνολική θεώρηση

Εξαιτίας των προβλημάτων που δημιουργεί η τόσο συνοmlκή παΡOυσiαση του

LEADER 11 για λόγους που έχουν αναφερθεί στην προηγούμενη ενότητα, σ' αυτή τη

φάση της ανάλυσης θα εξαιρεθεί προκειμένου να οδηγηθούμε σε ασφαλέστερα

συμπεράσματα.

Όπως φαίνεται, από τη μελέτη του Πίνακα 3.γ., ο Τομέας Δράσης ο οποίος

εξυπηρετείται περισσότερο από τα προγράμματα είτε επειδή αποτελεΙ στόχο είτε γιατί

απλά λαμβάνεται υπόψη είναι το Περιβάλλον-ΑΠΕ. Ακολουθούν με διαφορά ενός

προγράμματος ο Πρωτογενής, Τριτογενής Τομέας και Κοινωνικές Πολιτικές.

(Διάγραμμα 5) Το γεγονός αυτό αποτελεί ένδειξη ότι το συνολικό έργο στα πλαίσια

των προγραμμάτων μοιράζεται σχεδόν ανάλογα σε όλους τους Τομείς Δράσης

μπορεί να τίθενται κάποιες προτεροιότητες αλλά δεν ακολουθείται μια τακτική

επιλογής ανάmυξης ορισμένων μόνο από αυτούς. Το μικρότερο αριθμό

προγραμμάτων συγκέντρωσαν η κατηγορία Άλλα, όπου εντάχθηκαν τρία

προγράμματα με διαφορετικά μεταξύ τους και με τους άλλους τομείς αντικείμενα και

ακολούθως ο Δευτερογενής Τομέας. Εξάλλου, θα πρέπει να ληφθεί υπόψην ότι λόγω

της έλλειψης τοπικής ή εθνικής χρηματοδότησης προς τις Αναmυξlακές Εταιρίες η

εφαρμογή από μέρους τους μιας τοπικής αναmυξιακής στρατηγικής επηρεάζεται από

εξωτερικούς παράγοντες (την ένταξη της ή όχι σε πρωτοβουλίες της ΕΕ).

Η εμφάνιση του Περιβάλλοντος-ΑΠ Ε ως τον επικρατέστερο Τομέα Δράσης είναι

δυνατό να αντανακλά δύο τάσεις α) την καλλιέργεια μιας περιβαλλοντικής

συνείδησης στους πολίτες και, β) την αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου ο

οποίος έχει άμεση επίδραση στην ανάmυξη νέων για την περιοχή δροστηριοτήτων

(π.χ. νέες μορφές τουρισμού) του Τριτογενούς τομέα.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4: Συχνότηταχρήσης Μέσων Παρέμβασηςανά ΤομέαΔρόσηςτων προγραμμάτωντης ΑΝΚΑ για την περΙοδο 1992-1996
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Κοινωνικές
Άλλα

Τομέας Πολιτικές

Σημεkιιση: Το έτος 1995 παραλdπαφ διότι δεν αναλήφθηκαν νΙα προγράμματα.

ΕπΙσης οι τιμΙς του 1996 που αΠ~Koνfζoντφ δεν πφιλαμβόνουν τις μετρήσιις που αναφΙρονται στο πρόγραμμα LEADER " λόγω της ενδιικτικής παρouσfασης που ίχιι γινιι σι αυτό.
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Δεδομένου ότι κάθε πρόγρομμα έχει διαφορετικό αριθμό δράσεων, εξετάζοντας

τον αριθμό των ενεργειών που αφορούν σε κάθε Τομέα, προκύmεl και πάλι ότι την

πλειοψηφία συγκεντρώνει ο Τομέας Περιβάλλον-ΑΠΕ. Μικρότερος αριθμός δράσεων

αναφέρεται στον Τριτογενή Τομέα και ακολουθούν κατά σειρά ο Τομέας Κοινωνικών

Πολιτικών και ο Πρωτογενής. Στο Δευτερογενή Τομέα αναλογεί ο μικρότερος αριθμός

δράσεων των προαναφερθέντων προγρομμάτων.

Ο μεγάλος, σε σχέση με τους υπόλοιπους, αριθμός δράσεων στον Τριτογενή

τομέα, θα μπορούσε ενδεχόμενα να σημαίνει την προσπάθεια ανάmυξης ενός

παραγωγικού τομέα που θα λειτουργήσει εναλλακτικά αλλά και υποστηρικτικά ως

προς τον Πρωτογενή ο οποίος παραδοσιακά στηρίζει την οικονομία της περιοχής.

Απώτερος στόχος του εγχειρήματος αυτού είναι αφενός η ανάmυξη μιας

πολυδραστηριότητας η οποία είναι δυνατό να αποφέρει συμπληρωματικά εισοδήματα

και αφετέρου η εξασφάλιση παροχής μιας σειράς σύγχρονων και χρήσιμων

υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών του Νομού.

Αντίθετα, ο Δευτερογενής Τομέας συγκεντρώνει μικρότερο αριθμό ενεργειών,

γεγονός που μπορεί να ερμηνεύσουν μια σειρά παράγοντες όπως: α) η έλλειψη

συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Νομού για την ανάπτυξη κλάδων αυτού του τομέα

τα οποία συνδέονται με τη γεωγραφική του θέση, τις υποδομές του, τη νοοτροπία

των κατοίκων κ.λ. π. β) το υψηλό κόστος επένδυσης και οι ανάγκες τεχνογνωσίας που

απαιτούνται για την παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων, γ) η γενικότερη κρίση

που υπάρχει στον Δευτερογενή τομέα και η τάση για τριτογενοποίηση.

Αντίστοιχα, ως προς τις μεμονωμένες μελέτες ο Τομέας που συγκεντρώνει την

πλειοψηφία τους είναι με μεγάλη διαφορά από τους άλλους, ο Τριτογενής.

Ακολουθούν κατά σειρά με διαφορά μιας μελέτης ο ένας από τον άλλο οι Περιβάλλον

ΑΠΕ, Δευτερογενής και Πρωτογενής Τομέας.(Διάγραμμα 3)

Σ' ότι αφορά τη χρήση των διαφόρων μέσων παρέμβασης η παρουσία του

LEADER " είναι καταλυτική.

Έτσι, λαμβάνοντάς το υπόψη και παρατηρώντας τις στήλες των μέσων

παρέμβασης όπως έχουν κάτω από κάθε Τομέα Δράσης, προκύmει ότι στον Τομέα

Περιβάλλον-ΑΠΕ χρησιμοποιήθηκαν όλα τα μέσα παρέμβασης τουλάχιστον μια

φορά. Στους τρεις παραγωγικούς τομείς χρησιμοποιούνται τουλάχιστον μια φορά

ακριβώς οι ίδιες κατηγορίες μέσων, με διαφορετική βέβαια συχνότητα, με εξαίρεση τις

ομάδες "Συναντήσεις-Συνέδρια-Ανταλλαγές" και "Σύσταση ομάδων εργασίας" που

δεν εμφανίζονται καθόλου. Κατά συνέπεια, υπάρχει μια ισορροπία στην επιλογή
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5:Πλήθος Προγραμμάτων ανά Τομέα Δρόσης

για την περίοδο 1992-1996
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6: Ποικιλότητα χρησιμοποιούμενων Μέσων Παρέμβασης ανά

Τομέα Δράσης για την περίοδο 1992-1996
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ήπιων και πιο δραστικών παρεμβάσεων. Στον Τομέα Κοινωνικές Πολιτικές

επικράτησαν τελικά μόνο τρεις ομάδες μέσων, η ομάδα των μελετών, της κατάρτισης

και αυτή της δημιουργίας κέντρων και γραφείων υποστήριξης - ενημέρωσης,

(Διάγραμμα 6)

Αντίθετα, η εξαίρεση του LEADER 11 από τα υπό μελέτη προγράμματα

διαφοροποιεί αρκετά την παραπάνω εικόνα.

Η ποικιλία των μέσων με τα οποία γίνονται ΟΙ παρεμβάσεις μειώνεται γεγονός

που γίνεται αισθητό στους τρεις παραγωγικούς τομείς και το Περιβάλ/ον-ΑΠΕ, Οι

μικρότερες απώλειες που αφορούν την απουσία μιας μόνο κατηγορίας μέσου

εντοπίζονται στον Τριτογενή Τομέα και το Περιβάλ/ον-ΑΠΕ ενώ οι μεγαλύτερες

(απουσία συμβόλων Χ σε δύο και τρεις κατηγορίες μέσων παρέμβασης)

παρατηρούνται στον Πρωτογενή και Δευτερογενή Τομέα αντίστοιχα. Το γεγονός αυτό

φανερώνει τη σημαντικότητα του LEADER στην προσέγγιση των ζητημάτων των δύο

αυτών τομέων με ένα πιο ολοκληρωμένο κοι σφαιρικό τρόπο. Θα πρέπει να τονισθεί

ότι μεταξύ των μέσων που απουσιάζουν, εκείνο που απουσιάζει από όλους τους

Τομείς είναι η "Ενίσχυση επενδύσεων" που σημαίνει ότι το LEADER 11 είναι το

μοναδικό πρόγραμμα το οποίο προωθεί με άμεση οικονομική ενίσχυση τις ατομικές

πρωτοβουλίες σε όλα αυτά τα πεδία δράσης.

Συνεχίζοντας χωρίς το LEADER 11 θα επιχειρηθεί η ανάδειξη των μέσων που

χρησιμοποιούντοι περισσότερο στα συγκεκριμένα προγράμματα μέσα στην ΠΕνταετία

1992-1996, Για το σκοπό αυτό, προφανώς θα χρειαστεί να αγνοηθούν προσωρινά

και ΟΙ μεμονωμένες μελέτες ΟΙ οποίες αλλοιώνουν τα αποτελέσματα διογκώνοντας την

ομάδα των μελετων σε όλους τους Τομείς.

Έτσι, στο σύνολο των προγραμμάτων το μέσο που χρησιμοποιείται

περισσότερο στον Πρωτογενή και Δευτερογενή Τομέα είναι "Σχεδιασμός-Έρευνες

Μελέτες" ενώ στον Τριτογενή Τομέα και στο Περιβάλ/ον-ΑΠΕ επικρατέστερα

εμφανίζονται τα "Έργα Υποδομής". Στον Τομέα Κοινωνικών Πολιτικών

χρησιμοποιείται κυρίως η ομάδα "Κατάρτιση-Επιμόρφωση-Εκπαίδευση". (Διάγραμμα

4)

Στο σύνολο των προγραμμάτων και των Τομέων Δράσης η συχνότητα χρήσης

των μέσων ξεκινώντας από το συχνότερα εμφανιζόμενο προς το λιγότερο

συνηθισμένο είναι η ακόλουθη: "Σχεδlασμός-Έρευνες-Μελέτες", "Κατάρτιση

Επιμόρφωση-Εκπαίδευση" και "Έργα Υποδομής" μαζί στη δεύτερη θέση, "Κέντρα

και Γραφεία ενημέρωσης-υποστήρlξης", "Λοιπά", "Συναντήσεlς-Συνέδρlα-

99



j

1

j

1
]

Ι

ι

J

Ανταλλαγές" και τέλος "Σύσταση ομάδων εργασίας". Το μέσο παρέμβασης

''Ενίσχυση Επενδύσεων" δε συγκεντρώνει καμιά ενέργεια σε κανένα Τομέα Δράσης

αφού η παρουσία του συνδέεται αποκλειστικά με τις ενέργειες του LEADER Ι!.

(Διάγραμμα 2)

Όπως είδαμε παραπάνω, ανεξάρτητα από το πλήθος των τομέων που καλύπτει

κάθε πρόγραμμα, το συνολικό έργο που διεξάγεται στα πλαίσια των προγραμμάτων

- αφορά σε όλους τους Τομείς Δράσης (μάλιστα στους τρεις από αυτούς αντιστοιχεί

ίδιος αριθμός προγραμμάτων). Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να υποτεθεί ότι

αποτελεί μια εναλλακτική τακτική στην ανάγκη επίτευξης μιας διατομεακής

προσέγγισης τη στιγμή που, μέσα από μεμονωμένα προγρόμματα χαμηλού

προϋπολογισμού, η επέκταση σε πολλά πεδία δράσης είναι δύσκολη. Κατά

συνέπεια, η έλλειψη μεγάλων διατομεακών προγραμμάτων αντιμετωπίζεται

ενδεχόμενα με την ανάληψη μικρότερων τομεακών προγραμμάτων τα οποία

διαπνέονται από μια φιλοσοφία κάλυψης των αναγκών σε όλους τους Τομείς και

σύνδεσης των ενεργειών και των στόχων τους παρά το γεγονός ότι είναι μεμονωμένα.

Ο ρόλος των ενδιάμεσων σωμάτων στην κατεύθυνση αυτή είναι καθοριστικός

καθώς υπάρχει ανάγκη αξιοποίησης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο των εργαλείων

και μέσων που είναι διαθέσιμα ώστε να προωθούνται σφαιρικές και σύνθετες δράσεις

όταν ΟΙ δυνατότητες μέσα από τα προγράμματα είναι περιορισμένες.

Συνοψίζοντας για κάθε Τομέα Δράσης θα μπορούσαμε να διακρίνουμε μια τάση

ενίσχυσης του Τριτογενούς τομέα ως εναλλακτικής μορφής ανάπτυξης, διαφύλαξης

του Περιβάλλοντος για οικολογικούς και οικονομικούς λόγους και φυσικά διατήρησης

της δυναμικής του Πρωτογενή τομέα. Οι Κοινωνικές Πολιτικές αποτελούν μια ακόμη

σημαντική διάσταση των δραστηριοτήτων της ΑΝ. ΚΑ για την αξιοποίηση του

έμψυχου δυναμικού του Νομού ενώ ο Δευτερογενής τομέας ενισχύεται μεν αλλά

δείχνει να αποτελεί δευτερεύουσα προτεραιότητα.

Σ' ότι αφορά τα χρησιμοποιούμενα μέσα παρέμβασης στον Δευτερογενή τομέα,

υπάρχει μια τάση περισσότερο στήριξης των υφιστάμενων επιχειρήσεων και λιγότερο

ώθησης στην ανάπτυξη νέων.

Διαφορετική εΙναl η εικόνα των μέσων που χρησιμοποιούνται στον Τριτογενή

τομέα και το Περιβάλλον-ΑΠ Ε, οι οποίοι ενισχύονται με πιο δραστικά μέσα (π.χ.

υποδομές). Συνδυαζόμενο το γεγονός αυτό με τον υψηλό, συγκριτικά, αριθμό

δράσεων που ΟΙ δύο αυτοί ΤομεΙς συγκεντρώνουν, θα μπορούσε να υποτεθεί ότι

υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την παράλληλη κι αλληλοσυμπληρούμενη ανάπτυξή

τους, το οποίο είναι δυνατό να οφείλεται είτε στις αυξημένες δυνατότητες που τα δύο

αυτά πεδία παρουσιάζουν είτε στην ως προσφάτως παραμέληση τους.
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Τα ήπια μέσα παρέμβασης έχουν μια καθοριστική παρουσία στις μεθόδους

επίτευξης στόχων. Το γεγονός αυτό είναι δυνατό να αντανακλό μια αυξημένη σημασία

σε μέσα που συμβόλ/ουν στην ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και στη

διαμόρφωση ενός κατόλ/ηλου κοινωνικού και πολιτιστικού περιβόλ/οντος και δεν

είναι συνδεδεμένα με την παραδοσιακή αντίληψη της εκτέλεσης! υλοποίησης έργων.

·Ενα ακόμη ενδιαφέρον σημείο αποτελεί, τέλος, το γεγονός ότι κανένα

- πρόγραμμα εκτός του LEADER 11 δεν προβλέπει ενίσχυση της επενδυτικής

δραστηριότητας. Επομένως, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι, στα πλαίσια των όλ/ων

προγραμμότων, οι προσττόθειες ενίσχυσης δραστηριοτήτων τέτοιου τύπου

επιχειρούνται με μέσα που έχουν υποστηρικτικό χαρακτήρα ώστε να δημιουργηθεl

ένα καλύτερο κλίμα για τη διεξαγωγή τους.

Ι ΟΙ
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IV.2. Παρατηρήσεις .. Συμπεράσματα Β' Πρoσένvισης (Πίνακες 4.0 και 4.β)

ΙΥ.2.1. Ανά έτος θεώρηση

·Ετος 1992

Μέσα στο 1992, οι δράσεις των προγραμμάτων συμβάλλουν κυρίως στην

Αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού κσθώς αφορούν σε προγράμματα

επιμόρφωσης Kαr Kατάρτrσης. Μεταξύ των τριών προγραμμάτων του έτους αυτού, το

NOW 1 εμφανίζεται να επηρεάζει τα περισσότερα από τα υπό μελέτη χαρακτηριστικά

της τοπικής ανάmυξης.(Διάγραμμα 7)

Οι μεμονωμένεςμελέτες οι οποίες εκπονούνται ενισχύουν όπως είναι φυσικό το

χαρακτηριστικό"ΠΡOγραμματrσμός-OργανωτrKότητα".(Διάγραμμα8)

·Ετος 1993

Κατά το 1993, όπου εKπoνείταr σχεδόν ο διπλάσιος αριθμός μελετών Kαr

προγραμμάτων, τα οφέλη για την τοπική ανάπτυξη είναι μεγαλύτερα.

Το χαρακτηριστικό "Καινοτομlα-Εκσυγχρονισμός" παρουσιάζεται από τη μελέτη

των προγραμμάτων ως το ισχυρότερο, ενώ ακολουθεί πολύ κοντά η tWOlD

"Αειφορικότητα". Η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης Kαr ο KαrνOτόμoς

χαρακτήρας υπήρξαν βασικές παράμετροι στις περισσότερες ενέργειες ενώ η

συσσώρευση πολλών ενεργειών στη στήλη "Καινοτομία-Εκσυγχρονισμός" είναr

δυνατό να οφείλεται και στην προσπάθεια αναβάθμισης των υλικών πόρων και των

δομών (παραγωγικών, υπoστηΡIKτrKών και δlOIKητrKών) του Νομού. Ανάμεσα στα

προγράμματα των οποίων η υλοποίηση ξεκινά αυτή τη χρονιά, το σημαντικότερο για

την προώθηση της τοπικής ανάmυξης, έτσι όπως αυτή προσδιορίζεται με βάση τrς

έwοιες που τέθηκαν, εμφανίζεται να είναι το lIFE καλύmοντας έξι σε σύνολο οκτώ

μεταξύ αυτών. (Διάγραμμα7)

·Ετος 1994

Το 1994, με την εκπόνηση ενός μεγάλου αριθμού μελετών, το βάρος μετατίθεται

στον "Πρoγραμματrσμό-OργανωτrKότητα", ενώ το στοιχείο της 'Άειφορικότητας"

εξακολουθεl να είναι αρκετά έντονο στο έργο και αυτής της περιόδου. (Διάγραμμα 8)

Έτος 1995

Παρόμοια είναι η εικόνα την επόμενη χρονιά σ' ότr αφορά το επικρατέστερο

χαρακτηριστικό (είναr Kαr πάλι ο "ΠΡOγραμματrσμός-OργανωτrKότητα") με τη

διαφορά ότr μέσω ενός αριθμού μελετών προβλέπεται η ανάmυξη της

"EπlxειρηματrKότητας" από τους Δήμους και τrς Κοινότητες του Νομού. (Διάγραμμα 8)

Ι02



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7: Πλήθος Δράσεων ανά ΣuσταTlκή Έννοια της Τοπικής

Ανάmuξης για την περίοδο 1992-1996
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Έτος 1996

Το 1996 ξεκινά η υλοποίηση κάποιων πολύ σημαντικών σε σχέση με τις έwοιες

που εξετάζονται, προγραμμάτων. Η περίmωση του LEADER 11 και πάλι παρουσιάζει

ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα εξετασθεί χωριστά.

Έτσι, σ' άτι αφορά τα υπάλοιπα προγράμματα, το lσχυράτερο χαρακτηριστικό

είναι εκείνο της " "Καινοτομίας-Εκσυγχρονισμού" εκφράζοντας μια τάση ανάδειξης

νέων τύπων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων. (Διάγραμμα 7) Το πρόγραμμα

CARREFOUR RURAL με την ενέργεια "Λειτουργία Γραφείου Αγροτικής

Πληροφόρησης" δείχνει να προωθεί με το συγκεκριμένο έργο μια πολύ οργανωμένη

προσττάθεια ενεργοποίησης κι αξιοποίησης των πόρων του Πρωτογενή τομέα

συντελώντας περισσότερο ή λιγότερο σε όλες σχεδόν τις έwοιες που τιαρουσιάζονταl

στον Πίνακα 4.0. Ανάλογη συνεισφορά εμφανίζει και η ενέργεια "Δημιουργία

Ενεργειακού Κέντρου" στα πλαίσια του προγράμματος PERU.

Αναφορικά με το LEADER ΙΙ, καλύmεταl το σύνολο των χαρακτηριστικών του

Πίνακα 4.α και μάλιστα σχεδόν από κάθε υποπρόγραμμα, αποτέλεσμα της

συμπληρωματικότητας και συνοχής των επιμέρους ενεργειών του.

ιν.2.2. Συνολικό θεώοοσο

Στο σύνολο των προγραμμάτων μέσα στην πενταετία (χωρίς το LEADER ΙΙ) το

συχνότερα εμφανιζόμενο χαρακτηρlστικόΙέwοlα αποτελεί η "Καινοτομία

Εκσυγχρονισμός" ενώ ακολουθούν τα ''Αειφορικότητα'' και "Προγραμματισμός

Οργανωτικότητα". Μικρότερο αριθμό ενεργειών συγκεντρώνουν οι ''Αξιοποίηση

Ανθρώπινου Δυναμικού", η "Δικτύωση", ΟΙ "Υπηρεσίες Υποστήριξης", η

"Συμμετοχικότητα-Ενεργοποίηση Πληθυσμού" και τέλος η ''Επιχειρηματικότητα''.

(Διάγραμμα 7)

Προφανώς, προσθέτοντας το μελετητικό έργο όλων των ετών η ισχυρότερη

κατηγορία γίνεται αυτή του "Προγραμματισμού-Οργανωτικότητας". Έτσι

παρατηρούμε ότι ο σχεδιασμός αποτελεί τη μεγαλύτερη συνεισφορά της ΑΝ.ΚΑ και

ενδεχομένως κάθε Αναmυξιακής Εταιρίας που δρα σε μια περιοχή, τη στιγμή που οι

τοπικοί φαρείς ακόμη κι αν διαθέτουν τη δομή να χαράξουν μια αναmυξιακή

στρατηγική στον κλάδο με τον οποΙο ασχολούνται, η δυνατότητά τους να καταρτίσουν

από μόνοι τους ολοκληρωμένα αναmυξιακά προγράμματα προώθησης των

στρατηγικών αυτών είναι περιορισμένη.
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Με τη βοήθεια του πίνακα αυτού, μπορούμε να διακρίνουμε ότι, σε μικρότερο ή

μεγαλύτερο βαθμό, θίγονται έwοιες και ζητήματα, ορlαμένες από τις οποίες,

προωθούνται αυστηματικά από κάποιο φορέα για πρώτη, ίσως, φορά. Από την

άποψη αυτή, το έργο της ΑΝ. ΚΑ, στα πλαίσια των προγραμμάτων, συνεισφέρει στην

ανάmυξη μιας σφαιρικής προβληματικής και αντιμετώπισης των ζητημάτων της

τοπικής ανάmυξης στο Νομό. (Διάγρομμα 8)

- Μέσα από όλη αυτή τη δραστηριότητα, εισάγονται και τίθενται σε εφαρμογή μια

σειρά στοιχείων που η ενεργοποίησή της ενδογενούς δυναμικότητας απαιτεί και που

ΟΙ παραδοσιακοί φορείς αδυνατούν είτε να παρέχουν είτε να προωθήσουν στο βαθμό

και με τον τρόπο που χρειάζεταΙ. Τέτοια στοιχεία αποτελούν ΟΙ καινοτομίες, η

δικτύωση, η ενεργοποίηση του πληθυσμού.

Μια αναmυξιακή εταιρία, όπως είναι η ΑΝ. ΚΑ, με τη συμμετοχή της σε διεθνή

δίκτυα συνεργασίας κι ανταλλαγών παρακολουθεί τις εξελίξεις και μπορεί να παίξει

σημαντικό ρόλο στην κατεύθυνση αυτή βγάζοντας την περιοχή από την απομόνωση

και διαμορφώνοντας ένα ευνοlκό κλίμα για την ανάληψη πρωτοβουλιών.

Όπως φάνηκε, στο ζήτημα της καινοτομίας, η δυνατότητα συνεισφοράς της

ΑΝ.ΚΑ είναι υψηλή. Στα διάφορο επίπεδα καινοτομίας (από τον ορισμό της

καινοτόμου δράσης όπως αυτή γίνεται αντιληmή από την τοπική κοινωνία μέχρι την

καινοτομία η οποία διαφοροποιεί μια παραγωγική! οργανωτική διαδικασία, ένα

προlόν ή μια υπηρεσία) μια Αναmυξιακή Εταιρία έχει δυνατότητα όχι μόνο να εισάγει

τη καινοτομία και να παρέχει το εξωτερικό ερέθισμα άλλα και να αναλάβει την

εφαρμογή καινοτομιών που κανένας άλλος φορέας ή τοπική ομάδα δεν έχει τη

δυνατότητα να υλοποιήσει.

Θα πρέπει, επίσης, να τονισθεί η σημασία του έργου αυτού σ' ότι αφορά την

ενσωμάτωση του κάθε πολίτη στην αναmυξιακή διαδικασία η οποία μεθοδεύεται με

τρόπο που μπορεί να οδηγήσει βήμα - βήμα στην ανάληψη πρωτοβουλιών

(ενθάρρυνση της κινητοποίησης του πληθυσμού, αξιοποίηση των δυνατοτήτων του

μέσα από ειδικά προγράμματα επιμόρφωσης). Οι δράσεις που οδηγούν στη

ενεργοποίηση του πληθυσμού αποτελούν ένδειξη μιας φιλοσοφίας για μια ανάmυξη

"εκ των κάτω" που προϋποθέτει την εμπλοκή του τοπικού πληθυσμού όταν ο ιδεατός

ρόλος μιας Αναmυξιακής Εταιρίας είναι να δίνει τα κατάλληλα ερεθίσματα και να

παρέχει τεχνική υποστήριξη και συμβουλές.

Τέλος, μπορούμε να διακρίνουμε τη σημαντική συνεισφορά στη ίδρυση

υπηρεσιών υποστήριξης, δηλαδή στην δημιουργία καινούργιων, ευέλικτων

θυγατρικών πολλές φορές μηχανισμών που λειτουργούν, ωστόσο, ξεχωριστά από

τους υπάρχοντες τοπικούς φορείς. Το γεγονός αυτό μας επιτρέπει να διακρίνουμε μια

105



]

Ί

1
ι

j

l
j

]

J
Ι

-

άλλη διάσταση της στρατηγικής δράσης που μπορεί να προωθεί με επιτυχία μια

Αναmυξιακή Εταιρία την οποία αποτελεί η δημιουργία νέων δομών οι οποίες θα

λειτουργούν πλάι στους τοπικούς φορείς υλοποιώντας εξειδικευμένες αναmυξlακές

πολιτικές χωρίς να καταργούν τις υπάρχουσες παραδοσιακές δομές και χωρίς να τις

ανταγωνίζονται.
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ν. Χωρική κατανομή προγραμμάτων και μελετών στο Νομό Καρδίτσας

Προκειμένου να προσεγγιστεl η χωρική διάσταση του έργου της ΑΝ.ΚΑ και να

δημιαυργηθεl μια αρτιότερη εικόνα για τη δράση της θεωρήθηκε σκόπιμη η

χαρτογραφική απεικόνιση της καταναμής των προγραμμάτων και μελετών της στο

Νομό (Χάρτης 2 και 3).

Με τη βοήθεια αυτών των χαρτών θα επιχειρηθεl η απόδοση των χωρικών

ενοτήτων που διαμορφώνονται ανάλογα με το πλήθος των μελετών και

προγραμμάτων που έχουν εφαρμοστεl στις επιμέρους εδαφικές ενότητες του Νομού.

Θα χρειαστεl να διευκρινιστεl ότι ο μεγαλύτερος αριθμός τόσο προγραμμάτων

όσο και μελετών αφορά στο σύνολο του Νομού ενώ παράλληλα υπάρχουν

προγράμματα και μελέτες που αναφέρονται σε επιμέρους εδαφικές ενότητες (π.χ.

Ο. Τ.Α, Αναmυξιακοl Σύνδεσμοι, Συμβούλια Περιοχής).

Η κατανομή των προγραμμάτων ή μελετών ανά εδαφική ενότητα βασlζεται στην

παραδοχή ότι το πλήθος των προγραμμάτων ή μελετών που προκύmουν για μια

εδαφική ενότητα εlναι το άθροισμα των επιμέρους προγραμμάτων ή μελετών που

αναφέρονται αποκλειστικά σ' αυτήν και εκεΙνων που αναφέροντοι σε οποιαδήποτε

χωρική ενότητα που την περικλεlει. (π.χ. στο Δήμο Σοφάδων αναφέρεται το

πρόγραμμα HORIZON 1. Παράλληλα η αμέσως ευρύτερη χωρική ενότητα που

περικλεlει το Δήμο αυτό και στην οποlα έχουν εφαρμοστεl προγράμματα εlναι ο

Νομός Καρδlτσας με 8 προγράμματα. Άρα ο συνολικός αριθμός προγραμμάτων για

το Δήμο Σοφάδων εlναι 9).

Επlσης, οι διαμορφούμενες εδαφικές ενότητες που ανήκουν μετά την

ταξινόμηση στην lδια κατηγορlα δεν χαρακτηρlζονται κατ' ανάγκη από την εφαρμογή

σ' αυτές των lδιων προγραμμάτων. Ο λόγος που ανήκουν στην lδια κατηγορlα εlναι

ότι αναφέρεται σ' αυτές lδιο πλήθος προγρομμάτων.
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ΠΙΝΑΚΑΣ5: Χωρική κατανομή προγραμμάτων με τα οποία έχει ασχοληθεί η ΑΝ.ΚΑ

στο Νομό Καρδίτσας

Πρόγραμμα Περιοχή Αναφοράς

FORCE Νομός Καρδίτσας

EUROFORM Δήμος Καρδίτσας

NOW 1 Νομός Καρδίτσας

ALTENER Νομός Καρδίτσας

NOW2 ΑναπτυξιακόςΣύνδεσμοςΛίμνης Ν. Πλαστήρα

HORIZON 1 Δήμος Σοφάδων

HORJZON 2 Νομός Καρδίτσας

LlFE Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λίμνης Ν. Πλαστήρα

ΙΝΕΤΑ Νομός Καρδίτσας

REVITAU OUVERTURE Δήμος Καρδίτσας

ΕΠΠΕΡ σΤΑ Δυτικής πλευράς Λίμνης Ν. Πλαστήρα

(Καροπλέσι, Καρβασαράς, Καρίτσα,

Πεζούλα, Κερασιά, Φυλακτή, Κρυονέρι)

LEONAROO ΟΑ VINCI Νομός Καρδίτσας

CARREFOUR RURAL Νομός ΚαΡδίτσας

PERU Νομός Καρδίτσας

FAIR Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λίμνης Ν. Πλαστήρα

LEAOER 11 σΤΑ 30υ, 4ου, 8ου, 90υ, 10ου, 11ου,

120υ και 130υ Συμβουλίου Περιοχής

Πηγή: ΑΝ.ΚΑ



ΧΑΡΤΗΣ 2: Κατανομή προγραμμάτων με τα οποία έχει ασχοληθεί η ΑΝΚΑ στο Νομό Καρδίτσας ΥΠΟΜΝΗΜΑ

12 Προγράμματα

13 Προγράμματα

~ Όριο Νομού

• Το πλ~θoς των προγραμμάτων κάθε

εδαφlK~ς ενότητας εΙναl το άθροισμα

των προγραμμάτων που αναφέρονται σε

ΣUτ~ν και εκε(νων που αναφέρονται σε

κάθε ευρύτερη χωρική ενότητα που

την περικλεΙεl

• Έδρα σΤ.Α

5 Ο 5 10 Kilometers
~Ι~~__~~~I

D 8 Προγράμματα

D 9 Προγράμματα

1Ο Προγράμματα
L..-_~

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔIΠΛΩΜΑΤιΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΒΟΛΟΣ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1998

Ν. Φθιώτιδας

Ν. Ευρυτανίας

Ν

Α
Ν. Τρικάλων

Ν.Αlτωλο

ακαρνανίας

Ν. Αρτας



ι

1

]

l
]

1
1
]

1
Ι

!

J

]

J

J
ι

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Χωρική κατανομή μεμονομένων μελετών που εκπονήθηκαν από την ΑΝ.ΚΑ

στο Νομό Καρδίτσας

Μελέτη Περιοχή Αναφοράς

-Μελέτη ανάπτυξης πεδινής Νομός Καρδίτσας

Γεωργίας Ν.Καρδίτσας

-ΜΜΕ & τοπική ανάπτυεπ Νομός Καρδίτσας

-Μελέτ/ χωρικών προβλημάτων Νομός Καρδίτσας

του Ν.ΚΟΩδίτσοc
-Αξιολόγηση προγραμμάτων κατάρτισης Νομός Καρδίτσας

& ανορά ερνασίας στο Ν. Καρδίτσας

-Έρευνα αρμοδιοτήτων των φορέων Νομός Καρδίτσας

ΠDογραμυατισυού Ν.Καοδίτσac

-Μελέτη Βιοτεχνικού Πάρκου Δήμος Καρδίτσας

Δ. Καοδίτσαc

-Μελέτη διαχείρισης απορριμμάτων Νομός Καρδίτσας

Ν.Καρδίτσας

-Μελέτ/ οργάνωσης φορέα αποκομιδής Δήμος Καρδίτσας

απορριμμάτων Δ. Καρδίτσας

-Μελέτη σκοπιμότητας για Ανακύκλωση Δήμος Καρδίτσας

Δ. ΚαΡδΙτααc

-Μελέτη καταγραφής πηγών ρύπανσης Νομός Καρδίτσας

Ν. ΚαΡδίτσας

-γδρογεωλοVlκή έοευνα Ν.Καοδlτσαc Νομός Καρδίτσαc

-Μελέτη, αναδιάρθρωσης Ε.Α.Σ.Κ Νομός Καρδlτσας

-Μελέτη ορνάνωσηc ΔΕΤΑΚ Δήμος Καρδίτσας

-Οικονομοτεχνική μελέτη ίδρυσης Δήμος Καρδίτσας

Δ.Η.Α.Μ.Ε.Κ

-Mελtτη σκοmμότητας ίδρυσης κοινοτικού Κοινότητα Μητρόπολης

ξενώνα Μητρόπαλικ
-Μελέm υπχανοργάνωσης Δ. Καοδlτσας Δπυος Καρδίτσας

-Μελέτη μηχανορvάνωσnc Δ.Σοαιάδων Δήμος Σοαιάδων

·Μελέτη μπχανορνάνωση Δ.nαλαuά Δπμος nαλαμά

-Μελέτη Δημοτικής Επιχείρησης Δήμος Σοφάδων

Σοοάδων

-Μελέτη Δημοτικής Επιχείρησης Δήμος nαλαμά

nαλαμά

-Μελέτη οργάνωσης Οργανισμού Νομός Καρδίτσας

διαχείρισης BInE
•ΤAn Α.Σ Σελ/άνων Α.Σ Σα.λάνων

-TAn Α.Σ Μενελαϊδας Α. Σ Mεvελαϊδας

-TAn Α.Σ Κάμπου Α.Σ Κάμπου

-ΤΑΠ Δήμου ΚαΡδΙτσαc
.

Καρδίτσας

-TAn 3ου ΣυυΒουλίου nεΡlοχήc 30 ΣυυΒούλιο nεΡIΟΧΠC

-TAn 70υ Συμβουλίου nεΡlοχήc 70 Συμβούλιο nεΡlοχήc

-TAn 90υ ΣυμΒουλίου nεΡIΟΧΠC 90 ΣυυΒούλιο nεΡIΟΧΠC

-TAn 100υ Συμβουλίου nεΡιοχή 100 Συμβούλιο nεΡιοχής

-TAn 110υ ΣυυΒουλίου nεοΙΟΧήc 110 ΣυμΒούλιο nεΡlοχπς

-TAn 120υ Συμβουλίου nεΡιοχπς 120 ΣυμΒούλιο nεΡΙΟΧΠC

-TAn 130υ Συμβουλίου nεριοχής 130 Συμβούλιο Περιοχής

ΠπνιΊ: ΑΝ.ΚΑ
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• Το πλήθος των μελετών κάθε

εδαφικής ενότητας tlval το άθροισμα

των μελετών που αναφέρονταισε

αυτήν και εκεΙνων που αναφέρονταισε

κάθε tUPUTtpn χωρική ενότητα που

την περικλεfεl

5

13 Μελέτες

17 Μελέτες

ο

~ Όριο Νομού

• Έδρα Ο.Τ.Α

D 10 Μελέτες

D 11 Μελέτες

12 Μελέτες

5
j

ΠΑΝΕΠ Ι ΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔIΠΛΩΜΑΤιΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ:

ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΒΟΛΟΣ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1998

Ν

Α

Ν. Τρικάλων

Ν. Ευρυτανίας

ΧΑΡΤΗΣ 3: Κατανομή μελετών που έχει εκπονήσει η ΑΝΚΑ στο Ν(::ψό Καρδίτσας

Ν.Αlτωλο

ακαρνανίας

Ν. Άρτας
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νι Παρατηρήσεις~Συμπεράσματα χωρικης κατανομης προγραμματων και

μΕλΕτών (Χάρτης 2 και 3)

Όπως αναφέρθηΚΕ μΕ τους χάΡΤΕς αυτούς ΕΠΙΧΕιρήθηΚΕ να αποδοθούν ΟΙ

χωρικές ενότητες που διαμορφώνονται ανάλογα με το πλήθος των μελετών και

προγραμμάτων που έχουν εφαρμοστεl στις επιμέρους εδαφικές ενότητες του Νομού

(π.χ. ο.Τ.Α, Αναmυξιακοl Σύνδεσμοι, Συμβούλια Περιοχής).

Παρατηρώντας το Χάρτη 2 προκύmει ότι πέρα από τα προγράμματα σ'

επίπεδο Νομού έχει αναπτυχθεί κόποια επιπλέον δραστηριότητα στο νοτιοδυτικό

(ορεινό-ημιορεινό) τμήμα του Νομού κυρlως εξαιτίας της κοινοτικής πρωτοβουλίας

LEADER 11. Ο Αναmυξιακός Σύνδεσμος Λίμνης Ν. Πλαστήρα δείχνει να ευνοείται σε

εφαρμογή προγρομμάτων με τρlα επιπλέον προγράμματα εκτός του LEADER 1I και

των οκτώ προγραμμότων που αφορούν στο σύνολο του Νομού. Την πλειοψηφία

ωστόσο συγκεντρώνουν ειδικότερα οι Κοινότητες της Δυτικής Πλευράς της Λίμνης. Το

γεγονός αυτό είναι δυνατό να οφείλεται στα ιδιαίτερα φυσικό χαρακτηριστικό αυτού

του τμήματος του Νομού που επιτρέπουν την αξιοπο[ηση πόρων με την ταυτόχρονη

ανόπτυξη καινοτομιών, όπως συνήθως απαιτείται στα ευρωπαϊκό προγρόμματα.

Παρόλ/ηλα, οι ανόγκες των ορεινών περιοχών σε έργα, ενίσχυση επενδύσεων και

συγκράτηση του πληθυσμού προκαλούν το αυξημένο ενδιαφέρον της ΑΝ.ΚΑ προς

αυτή την κατεύθυνση. Μια ακόμη παρόμετρος που μπορεί να ερμηνεύσει αυτή την

κατανομή προγρομμάτων αποτελεl το γεγονός ότι το πεδινό τμήμα του Νομού έχει

ήδη αξιοποιηθεί εντατικά, πλαισιωθεl με διάφορους μηχανισμούς (Γεωργικοl

Συνεταιρισμοί, Οργανισμός Βάμβακος, Οργανισμός Καπνού, Υπουργεlα κ.λΠ.) και η

ανάmυξη νέων δραστηριοτήτων που θα σήμαινε την ανατροπή υφιστάμενων

καταστάσεων θα συνοδεύονταν από παρεμβάσεις αυξημένου κόστους. Επομένως το

ορεινό τμήμα θα μπορούσε να χαροκτηριστεί πιο πρόσφορο για νέου τύπου

παρεμβάσεις.

Μεταξύ των τεσσάρων Δήμων του Νομού το μεγαλύτερο αριθμό προγρομμάτων

συγκεντρώνει ο Δήμος Καρδlτσας ενδεχόμενα λόγω των δυνατοτήτων που έχει ένας

μεγάλος ΟΤΑ για να αναmύξει πρωτοβουλlες (πόρους, κρlσιμο μέγεθος κ.λπ.) και να

συμμετέχει σε σχήματα συνεργασlας που δεν εlναι εύκολο για όλους τους ΟΤΑ να

ενταχθούν.

Αναφορικά με τις μελέτες (Χάρτης 3), και πάλι ο μεγαλύτερος αριθμός αυτών

αναφέρεται στο σύνολο του Νομού. Η πλειοψηφία των επιπλέον μελετών που

εκπονήθηκαν αφορούν στο Δήμο Καρδlτσας ενώ με λιγότερες μελέτες ακολουθούν
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κατά σειρά οι Δήμοι Σοφάδων και Παλαμά. Παρόμοια, η κοινότητα Μητρόπολης

εμφανlζεταl ως η πιο ευνοημένη μεταξύ των Κοινοτήτων του Νομού.

Η συγκέντρωση μελετών κυρlως στους Δήμους οφεlλεταl πιθανότατα στην

ανάmuξη νέων οργανωτικών σχημάτων και υπηρεσιών που η σύσταση και

λειτουργία τους απαιτούσε τη σύνταξη ειδικών μελετών.

Παρά τις προσπάθειες που είναι δυνατό να διακρίνει κανείς από πλευράς

ΑΝ. ΚΑ για ένταξη κοι συμμετοχή Κοινοτήτων στις διάφορες πρωτοβουλlες που

αναλαμβάνονται, οι Δήμοι δεlχvoυν πιο ενεργοl και πιο δ,εκδ,κητικοl παρακάμmοντας

lσως τις δυσκολlες των μικρότερων στΑ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΔΙΕρεύνηση των σχέσεων της ΑΝ.ΚΑ με τους τοπικούς φορεΙς

στα πλαΙσια των προγραμμάτων της περιόδου 1992·1996

Ι. Εισαγωγικά

Μετά τη μελέτη των δυνατοτήτωνμιας ΑναmυξιακήςΕταιρlας να εφαρμόσει μια

ολοκληρωμένηπολυτομεακήστρατηγική μέσω των δράσεων των προγραμμάτωνκαι

να συνεισφέρει στην τοπική ανάmuξη, το ενδιαφέρον μας θα εστιαστεί σε ένα άλλο

ζήτημα, στενά συνδεδεμένομε το προηγούμενο.

Πρόκειται για το ρόλο των τοπικώνφορέωνστη δράση της ΑΝ.ΚΑ και ειδικότερα

στα πλαίσια των προγραμμάτωνπου εξετάσθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. Οι

σχέσεις των τοπικών φορέων με την ΑΝ.ΚΑ στα πλαίσια της δράσης αυτής

θεωρήθηκεότι έχει ενδιαφέροννα μελετηθούνγια τους παροκάτωλόγους

α) Ο βαθμός συμμετοχής των τοπικών φορέων στο έργο της ΑΝ.ΚΑ προσδlOρlζει,

μέχρις ενός σημεlου, την ποιότητα των προτάσεων και του σχεδιασμού. Επομένως,

αποτελεl ένδειξη του κατά πόσον ο τελευταίος προσαρμόζεται στα ιδιαίτερα

χαρακτηριστικάτης περιοχής

β) Η συνεργασία των τοπικών φορέων με τη ΑΝ.ΚΑ στα πλαίσια των προγραμμάτων

που υλοποιούνται, συμβάλλει στην επιμόρφωση κι αναβάθμιση του ανθρώπινου

στελεχιακούδυναμικούτων εμπλεκόμενωνφορέων.

·Ετσι, προκειμένου να εκτιμηθεί η προστιθέμενη αξία που η δράση μιας

ΑναmυξιακήςΕταιρίας αποδίδει σε μια περιοχή, θεωρήθηκε ότι η διερεύνηση μας δε

θα πρέπει να περιοριστεί στις προβλεπόμενες στα πλαίσια των κοινοτικών

πρωτοβουλιών ενέργειες επί του πεδίου, αλλά και σε μια άλλη, λιγότερο ορατή

διάσταση αυτής, την αξιολόγηση των ωφελειών που οι τοπικοl φορείς αποκομίζουν

εμπλεκόμενοι σε μια διαδικασία συνεργασlας και συμμετοχής στις δραστηριότητες

που αναλαμβάνονταιαπό ένα τέτοιο οργανισμό.

Στο χώρο στον οποίο εμφανίζονται οι Αναπτυξιακές Εταιρίες προϋπάρχουνκαι

λειτουργούν οι παραδοσιακές δομές με μικρό βαθμό επικοινωνίας μεταξύ τους,

ασαφείς αρμοδιότητες, αντιφατική δράση και χαρακτηριστικά που έχουν ήδη

περιγραφεί(Κεφάλαιο 1), ειδικά σ· ότι αφορά τη δημόσια διοίκηση και Αυτοδιοίκηση.
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Στα πλαΙσια αυτά, ΟΙ νέοι αναmuξιaκοί φορείς καλούνται να παίξουν ένα

μεσολαβητικό ρόλο και χρησιμοποιώντας την ευέλικτη δομή και την τεχνογνωσία τους

να φέρουν κοντά τους φορείς κάτω από ένα κοινό αναmuξιακό όραμα.

Έτσι, θα επιχειρηθεί η διερεύνηση της συνεργασίας της ΑΝ.ΚΑ με τους τοπικούς

φορεlς του Νομού Καρδlτσας και του γενικότερου πλαισίου μέσα στο οποίο η ΑΝ.ΚΑ,

και ενδεχομένως κάθε Αvαmuξιακή Εταιρία, λειτοuργεΙ Στην ενότητα, λοιπόν, αυτή,

στόχος είναι η ανάδειξη των δυνατοτήτων συνεισφοράς κοι οφελών που η

συνεργασία μιας Αναπτυξιακής Εταιρίας που δρα σε μια περιοχή και των φορέων της

δημιούργησε μέσα από το έργο κάποιων ετών.

Ένας ακόμη λόγος για τον οποlο θεωρήθηκε ότι το ζήτημα αυτό έχει ενδιαφέρον

είναι το γεγονός ότι όλες αυτές ΟΙ συνεργασίες που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια των

προγραμμάτων αρθρώνονται γύρω από την ΑΝ.ΚΑ καθιστώντας την ικανή να αποκτά

εμπειρία αλλά και να διαχέει τα αποτελέσματα των δράσεών της προς όλες τις

κατευθύνσεις, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως "πομπός και ως δέκτης"

Μέσα από τη διαδικασία αυτή, θα επιχειρηθεl να εξετασθεl η υπόθεση ότι η

ΑΝ.ΚΑ, μέσα στα οκτώ χρόνια λειτουργlας της, με τη δράση της παράγει

αποτελέσματα από τα οποία αποκτά εμπειρΙα και παράλληλα δημιουργεί διαύλους

επικοινωνίας με τους τοπικούς φορείς ΟΙ οποίοι με τη σειρά τους διδάσκουν και

διδάσκονται στα πλαίσια των προγραμμάτων και σε μια συνεχή,

αλ/ηλοτροφοδοτούμενη διαδικασlα.
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11. Παρουσίαση μεθόδου διερεύνησης της συνεργασίας της ΑΝ.ΚΑ με τους

τοπικούς φορείς και των προοπτικών της στα πλαίσια των προγραμμάτων

της περιόδου 1992·1996.

Προκειμένου να μελετηθεί η συνεργασία της ΑΝ. ΚΑ με τους τοπικούς φορείς στα

πλαίσια των προγραμμάτων, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των ημlκατευθυνόμενων

συνεντεύξεων. Μεταξύ των διαφόρων μέσων επιλέχθηκε η συνέντευξη τόσο γιατί

θεωρήθηκε ότι στην διερεύνηση του συγκεκριμένου ζητήματος η αμεσότητα θα έπαιζε

ένα καθοριστικό ρόλο όσο και εξαιτίας του χαρακτήρα των διερευνούμενων

παραμέτρων που δεν επιτρέπει την αναδρομή σε καταγεγραμμένες πηγές. Επίσης,

προτιμήθηκε η συνέντευξη να είναι ημlκατευθυνόμενη ούτως ώστε να είναι άμεσα

προσαρμόσιμη στις απαντήσεις και παράλληλα να αποφευχθεί η εκτροπή της

συζήτησης σε πεδία μη άμεσου ενδιαφέροντος. Οι ερωτήσεις ήταν ανοικτές καθώς

αναμένονταν μεγάλο εύρος απαντήσεων.

Για το σκοπό αυτό, συντάχθηκαν δύο συνεντεύξεις (Παράρτημα 3). Η πρώτη

συνέντευξη απευθύνθηκε σε στελέχη της ΑΝ. ΚΑ και η δεύτερη προς εκπροσώπους

διαφόρων τοπικών φορέων του Νομού. Την ανάγκη σύνταξης δύο διαφορετικών

συνεντεύξεων υπαγόρευσε ή ίδια η φύση του διερευνούμενου ζητήματος. Έτσι, στη

δεύτερη συνέντευξη διατηρήθηκαν όσες από τις ερωτήσεις που είχαν τεθεί στον

εκπρόσωπο της ΑΝ.ΚΑ είχε νόημα να απευθυνθούν και προς τους άλλους φορείς.

Προφανώς επίσης, χρειάστηκε κάποια ερωτήματα να τροποποιηθούν λίγο ή να

προστεθούν κάποια άλλα.

Οι ερωτήσεις και των δύο συνεντεύξεων συνέθεταν τέσσερις θεμαTlκές ενότητες.

Η πρώτη θεματική ενότητα αφορά σε μια αξιολόγηση της συνεργασίας που είχε

η ΑΝ.ΚΑ με τους διάφορους τοπικούς φορείς του Νομού. Στα πλαίσια αυτά, ζητείται

από τον εκπρόσωπο της ΑΝ.ΚΑ να αξιολογήσει τους διάφορους συνεργάτες- φορείς

είτε αντίστοιχα, από τον εκπρόσωπο του συγκεκριμένου φορέα να αξιολογήσει τις

σχέσεις συνεργασίας του με την ΑΝ. ΚΑ. Στη συνέχεια τίθενται διάφορα ερωτήματα με

βάση τα οποία θα επιχειρήσουμε εμείς να αξιολογήσουμε ως ένα βαθμό τη

] συνεργασία αυτή.

Η δεύτερη θεματική ενότητα επιδιώκει να αναδείξει τα οφέλη που απέδωσε τόσο

στους φορείς όσο και στην ίδια την ΑΝ. ΚΑ η συνεργασία αυτή.
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Η Τρίτη ενότητα επιχειρεί να αναδείξει και να εντοπίσει τις προοmlκές που

δημιουργεί η μέχρι τώρα συνεργασία και τη διαφοροποίηση των σχέσεων σε

συνάρτηση με το παρελθόν.
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Η τέταρτη ενότητα της συνέντευξης είναι διαφορετική για την ΑΝ. ΚΑ και για τους

άλλους φορείς. Τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν προς την ΑΝ.ΚΑ αφορούσαν

ειδικότερα στο LEADER ενώ τα ερωτήματα προς τους άλλους φορείς που

συμμετείχαν στην έρευνά μας είχαν να κάνουν με τη γενικότερη εικόνα τους για την

ΑΝ.ΚΑ και τη δράση της, πέρα από τη συγκεκριμένη, μικρή ή μεγάλη συνεργασία που

ανέmυξαν μαζί της.

Εκτός από την ΑΝ.ΚΑ, οι φορείς που επιλέχθηκαν να ερωτηθούν είναι: η

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας, ο Δήμος Παλαμά και το Εμπορικό

Βιομηχανικό-Βιοτεχνικό-Επαγγελματικό Επιμελητήριο Καρδίτσας.

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας και ο Δήμος Παλαμά επιλέχθηκαν για

να αντιπροσωπεύσουν τους φορείς διοίκησης του Νομού. Το Εμπορικό-Βιομηχανlκό

Βιοτεχνικό-Επαγγελματικό Επιμελητήριο επιλέχθηκε από την πλευρά των μεγάλων

κλαδικών φορέων.

Επίσης, ο Δήμος Παλαμά επιλέχθηκε να εκφράσει την άποψή του ως αρχικός

μέτοχος της ΑΝ. ΚΑ, το Επιμελητήριο ως άμεσα ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει ενώ

η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ως φορέας που προς το παρόν, τουλάχιστον, δε

συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΝ.ΚΑ.

Ένα τρίτο κριτήριο για την επιλογή των ερωτηθέντων φορέων αποτέλεσε η

συνέντευξή μας προς την ΑΝ. ΚΑ η οποία προηγήθηκε των συνεντεύξεων προς τους

φορείς και παρείχε ενδείξεις για το διαφορετικό βαθμό και ποιότητα της συνεργασίας

με καθένα από τους φορείς.

Τέλος, η προτίμηση στο Δήμο του Παλαμά (του οποίου ο εκπρόσωπος έχει στο

παρελθόν διατελέσει πρόεδρος ΤΕΔΚ) μεταξύ των Δήμων του Νομού οφείλεται στη

μικρή σχετικά συνεργασία που διαφάνηκε ότι είχε με την ΑΝ.ΚΑ, στο γεγονός ότι

αποτελεί φορέα μιας αγροτικής περιοχής καθώς και στο ότι αποτελεί ένα

απομακρυσμένο σχετικά Δήμο.

Παράλληλα, προκειμένου να δοθεί μια πιο συγκεκριμένη εικόνα των φορέων

που συμμετείχαν στα διάφορα προγράμματα, κατασκευάστηκαν οι Πίνακες 7.α και

7.β (σελ. 119και 122 αντίστοιχα) οι οποίοι παρουσιάζονται αμέσως παρακάτω.
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111. Διερεύνηση της συμμειοχής των τοπικών φορέων στο σχεδιασμό των

προγραμμάτων

Στα πλαΙσια της μελέτης των σχέσεων της ΑΝ.ΚΑ με τους τοπικούς φορεΙς,

θεωρήθηκε ότι, πέρα από την ποσοτική συμμετοχή των φορέων η οποΙα διερευνάται

μέσω των συνεντεύξεων, στην αξιολόγηση της συνεργασίας τους παίζει ρόλο και το-
πλήθος όσων συμμετεΙχαν στα διάφορα στάδια του σχεδιασμού των προγραμμάτων

με τα οποία έχει ασχοληθεί ή ΑΝ. ΚΑ αποτελώντας ένδειξη της ποιότητας και του

βαθμού προσαρμογής του στις ιδιαΙτερες ανάγκες και χαρακτηριστικά της περιοχής.

Έτσι, οι ΠΙνακες 7.α (σελ 119) και 7.β (σελ.122), παρουσιάζουν τους

κυριότερους τοπικούς φορεΙς κι ομάδες οι οποΙοι συνεργάστηκαν με την ΑΝ.ΚΑ στα

πλαίσια των κοινοτικών προγραμμάτων και συμμετείχαν σε στάδια του σχεδιασμού

και υλοποίησης τους. Πρόκειται για στοιχεία που λήφθηκαν προφορικά από στελέχη

της ΑΝ. ΚΑ.

Στους πίνακες παρουσιάζονται μόνο ΟΙ τοπικοί φορείς κι ομάδες που

συμμετείχαν στα προγράμματα και παραλεΙπονται τόσο οι διακρατικοΙ εταΙροι όσο και

οι φορεΙς εκτός Νομού.

Επίσης, σε ορισμένα προγράμματα (ΕΠΠΕΡ, PERU, LEADER ιι ) καθορΙστηκαν
επιτροπές παρακολούθησης οι οποίες δεν έλαβαν μέρος στην υλοποίηση

συγκεκριμένων δράσεων. Προκειμένου να προκύψει μια ενιαία, ξεκάθαρη εικόνα

προτιμήθηκε να μην συμπεριληφθούν. Ακόμη, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι

συμμετέχοντες φορείς και ομάδες αναφέρονται μέχρι και του σταδΙου υλοποίησης του

κάθε προγράμματος και όχι των μετέπειτα δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.0: Κατάλογος τοπικών φορέωνl ομόδων που συμμετείχαν στα προγράμματα που έχουν διεξαχθεί από τ/ν ΑΝΚΑ

Προγράμματα Συνεργαζόμενοι Τοπικοί Φορείς/Ομάδες

Σχεδιασμός Υλοποίηση

1992 -".,....."'~"',"""""~'" ~ ~.,___ .J:~;.:<"'~<!"·~"'.;"~1i!H' ..."l~i!':'~""·~--_··- ..
FORCE -ΑΝ.ΚΑ - ΑΝ.ΚΑ

- Έμπορο-βlομηχανlκό-βlοτεχνlκΜπαγγελματικό Επιμελητήριο - Έμπορο-βlομηχσνlκό-βlοτεχνlκό-ιπσγγελμΟTlκό Επιμελητήριο

Καρδίτσας - Τρικάλων Καρδίτσας - Τρικάλων
- Ιδιωτικές επιχειρήσεις - Ιδιωτικές επιχειρήσεις

EUROFORM - ΑΝ.ΚΑ -ΑΝ.ΚΑ

- Δήμος Καρδίτσας - Δήμος Καρδίτσας

- Τ.Ε.Δ.Κ Καρδίτσας - Τοπική Επιστημονική Ομόδα

NOW1 -ΑΝ.ΚΑ -ΑΝ.ΚΑ

- Δήμος Καρδίτσας - Δήμος Καρδίτσας

- Οργανώσεις Γυναικών - Οργανώσεις Γυναικών

1993 . .,.. "
.. . _:,,,~:;i'-'''''''(::<'

ALTENER -ΑΝ.ΚΑ ·ΑΝ.ΚΑ

- Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Καρδίτσας (ΕΑΣΚ) - Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Καρδίτσας (Ε.Α.Σ.Κ)

- Έμπορο-βιομηχανlκό-βιοτεχνlκό-επαγγελματικό - Έμπορο-βιομηχσνlκό-βιοτεχνlκό-επαγγελματικό
Εmμελητήριο ΚαρδΙτσας Επιμελητήριο Καρδίτσας

- Ιδιωτική Εταιρία SPEED - Ιδιωτική Εταιρία SPEED
- Νομαρχία ΚαρδΙτσας (Διευθύνσεις Προγραμματισμού, - Νομαρχία Καρδίτσας (Διεύθυνση Προγραμματισμού,

Δασών, Τεχνικών Υπηρεσιών, Γραφείο Βιομηχανίας) Δασών, Τεχνικών Υπηρεσlών,Βιομηχανίας)

- Τ.Ε.Δ.Κ Καρδίτσας - Τ.Ε.Δ.Κ Καρδίτσας

- Τ.Ε.Ε - Τ.Ε.Ε
- Τοπική Επιστημονική Ομάδα - Τοπική Επιστημονική Ομάδα

NOW2 - ΑΝ.ΚΑ - Μέλη του Συνεταιρισμού Γυναικών

- Αναmuξιακός Σύνδεσμος Λίμνης Ν. Πλαστήρα

HORIZON 1 - ΑΝ.ΚΑ -ΑΝ.ΚΑ

- Δήμος Σοφάδων - Δήμος Σcχpόδων

- Noμαρχiα Καρδίτσας (Διεύθυνση Πρόνοιας) - Ομάδες Τσιγγάνων

- Κέντρο Υγείας Σοιη6δων
HORIZON 11 - ΑΝ.ΚΑ - Δήμος Καρδίτσας

- Δήμος Καρδίτσας - Σύλλογοι Α.Μ.Ε.Α Ν. Καρδίτσας

- Σύλλογοι Α.Μ.Ε.Α Ν. Καρδίτσας

- Τ.Ε.Δ.Κ Καρδίτσας
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(Συνέχεια)

Προγράμματα Συνεργαζόμενοι Τοπικοι ΦoρεΙςlOμάδες

Σχεδιασμός ΥλοποΙηση

1993 - ~ - ~,-----,--_._-~- _..-- ._.
LIFE -ΑΝ.ΚΑ -ΑΝ.ΚΑ

- Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λίμνης Ν. ΠΛαστήρα - Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λίμνης Ν.ΠΛαστήρα

- Τ.Ε.Δ.Κ Καρδίτσας - Τ.Ε.Δ.Κ Καρδίτσας

ΙΝΕΤΑ -ΑΝ.ΚΑ -Α .ΚΑ

-ΑΤ.Ε - Α.Τ.Ε

- Γενικό ΚρσnKό Νοσοκομε.ίο Καρδίτσας - Γενικό Κρ ό οσοκομείΌ Καρδίτσας

-Δασσρχείο - Δασαρχείο
- Δ.Ε.ΤΑΚ - Δ.Ε.ΤΑΚ
-Δ.Ε.Υ.ΑΚ - Δ.Ε.ΥΑΚ

- Εκπρόσωποι Ειδι ων σχολείων - Εκπρόσωποι ΕΙδι ων σχολείων

- Εκπρόσωποι Μέσης Εκπαίδευσης - Εκπρόσωποι Μέσης Εκπαίδευσης

- Ένωση Αγροτικών Σwεταιρισμων Καρδίτσας (Ε.ΑΣ.Κ) - Ένωση Αγροτικών Σwεταιρισμών Καρδίτσας (Ε.Α.Σ.Κ)

- Έμπορο-βιομηχανικό-βιοτεχνι ό-επαγγελμαηκό - Έμπορο-βιο ηxανΙKό-βloτεχvlKό-επαγγελμσnKό

Εmμελητήριο Καρδίτσας Εmμελητήριο Καρδίτσας

- Νομαρχία (Διευθύνσεις Εγγείων ΒελTlωσεων. - Νομαρχία (Διευθύνσεις Εγγείων Βελτιωσεων.

ΤεχvlKων Υπηρεσιων, Προγραμματισμού) TEXV1KWV Υπηρεσιών, Πρoγραμμσnσμoύ)

- αΑ.Ε.Δ - ΟΑΕ.Δ
- Ομάδα μελετητων - Ομάδα μελετητών

- OργανJσμός Βάμβακος - Οργανισμός Βάμβακος

- Oργανtσμός Καπνού - Οργανισμός Καπνού

- ο.Τ.Ε - ο.Τ.Ε.

- Περιφέρεια Θεσσαλίας (Υ.Ε.Ε, Δ.Ε.Κ Ε, Τ.Υ.Δ.Κ) - Περιφέρεια Θεσσαλίας (Υ.Ε.Ε, Δ.Ε.κ.Ε, Τ.Υ.Δ.Κ)

- ΣταTlστlκή Υπηρεσία Καρδίτσας - Στατιστική Yπηρεσfα ΚαρδΙτσας

- Τ.Ε.1. ΚαρδΙτσας - Τ.Ε.Ι. Καρδίτσας

1994 ~
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REVITAU - ΑΝ.ΚΑ -ΑΝ.ΚΑ

OUVERTURE - Δήμος Καρδίτσας - Δήμος Καρδίτσας

- Επιχειρηματίες



-

(Συνέχεια)

Πηγη. Προφορική συνεντευξη με στελέχη της ΑΝ. ΚΑ

Προγράμματα Συνεργαζόμενοι Τοπικοί Φορείς/Ομάδες

Σχεδιασμός Vλοποfηση

1996 .....
ΕΠΠΕΡ -ΑΝ.ΚΑ -ΑΝ.ΚΑ

- Δήμος Καρδίτσας - Muoc Καρδiroας
LEONARDQ -ΑΝ.ΚΑ -ΑΝ.ΚΑ

ΟΑ VINCI
CARREFOUR -ΑΝ.ΚΑ -ΑΝ.ΚΑ

RURAL
FAIR -ΑΝ.ΚΑ -ΑΝ.ΚΑ

- QjJMtc; Κτηνοτρόφων
- 110 Συμβούλιο Περιo'tήc

PERU - ΑΝ.ΚΑ - ΑΝ.ΚΑ

LEADER 11 -ΑΝ.ΚΑ -ΑΝ.ΚΑ

- Αναπτυξιακοί Σύνδεσμοι περιοχής αναφοράς προγράμματος: - Aναmuξιαιι:oί Σύνδεσμοι περιοχής αναφοράς προγράμματος:

(Αγράφων, Λίμνης Ν. Πλαστήρα, Mενελαiδaς, Κστάχλωρου, Ιθώμης. (Αγράφων, Λίμνης Ν. Πλαστήρα, Mενtλσ'iδo:ς, KoroχλωΡOU, lθώμης,

Παναγιός Σπηλιώπσσας, Δuτ. Aργlθίας, Γόμφων, Καρδίτσας) Πaναγιάς ΣπηλιώTlσσας, Δυτ. Αργιθέας, Γόμφων, Καρδίτσας)

- Δήμος Καρδίτσας - Δασαρχειο
- Ένωση Αγροτιl<ών Συνεταιρισμών Καρδίτσας (Ε-ΆΣ.Κ) - Ιδιώτες - EΠIXεφηματiες

- Έμπορο-βιομηχανικό-βιοτεχνικό-επαγγελμαTlκό - Κοινότητα Μεσενικόλα

Επιμελητήρ!ο Καρδίτσας - ΚοlνΟΤ1κή Εmχείρηση Καστανιάς

- Νομαρχιοκη Αυτοδιοίκηση - Πιστωτικός Αναπτυξιακός Συνεταιρισμός

- Ο.Τ.Α περιοχής αναφοράς προγράμματος - Συνεταιρισμός Παραγωγών

- Ιδιώτες - Εmχειρηματ(ες - Σιινεταιρισμός Γυναικών Νμνης Ν. Πλαστήρα

• Περιφέρεια Θεσσαλίας - Τ.Ε.Δ.Κ Καρδίτσας

- Τ.Ε.Δ.Κ Καρδίτσας - Υπό σύσταση Σuνεταιρισμοί.



ΠIΝΑΚΑΣ 7.β:Συχνότητα συμμετοχής τοπικών φορέωνl ομάδων στα προγράμματα που έχουν

δlεξαχθεΙ από την ΑΝΚΑ

Πηγή. Επεξεργασια στοιχειων ΑΝ.ΚΑ

Συμμετέχοντες τοπικοr Αριθμός Συμμετοχών

φορεfςl ομόδες Σχεδιασμός ΥλοποΙηση

Δήμος Καρδίτσας 6 5
Τ.Ε.Δ.Κ Καρδίτσας 5 3
Εμπορικό-Βιομηχανικό-Βιοτεχνικό-Επαγγελμοτικό Εmμελητήριο Καρδίτσας 4 3
Νομαρχία (ή Νομαρχιαιι:ή Αυτοδιοίκηση) 4 2
Ομάδες ιδιωτών - Επιχειρηματιών 3 4

ΈYUJση Αγροτικών Συνεταιρισμών Καρδίτσας (Ε.Α.Σ.Κ) 3 2
Περιφέρεια Θεσσαλίας 2 1

Δασαρχείο 1 2

ΑΤ.Ε 1 1

Δ.Ε,Υ.Α.Κ 1 1
Δήμος Σοφόδων 1 1
σΤΑ περιοχής αναφοράς LEADER 11 1 1
Ο.Α.Ε.Δ 1 1
Οργανισμός Βάμβακος 1 1
Οργανισμός Καπνού 1 1
Οργανώσεις Γυναικών 1 1
Ο.Τ,Ε 1 1

Στατιστική Yπη~σία Καρδίτσας 1 1
Σύλ/ογοl ΑΜ.Ε.Α Καρδίτσας 1 1
1. Ε. Ε Καρδίτσας 1 1
ΑνοπτυξΙΟΚΟ! Σύνδεσμοι , :.1'·····

- Αναmuξιακός Σύνδεσμος Λίμνης Ν.Πλαστήρα (110 Σ.Περιοχής.) 3 3
- Αναmuξιακός Σίινδεσμος Αγράφων 1 1
- Αναmuξιακός Σίινδεσμος ΓόμφuJν 1 1
- Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δuτ. ΑΡγιθέας 1 1
- Αναπτυξιακός Σίινδεσμος IθιίJμης 1 1
- Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Καρδίτσας 1 1
- AναπτuξιαKός Σύνδεσμος Καταχλώροu 1 1

- Αναmuξιακός Σύνδεσμος Μενελοίδας 1 1
- Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Παναγία Σπηλιώπσσα 1 1

Δημοπκέc/ KOIVOTIKtc Επιχειρήσεις ••
- Δ.Ε.Τ.Α.Κ 1 1
- Κοινοτική Επιχείρπση Καστανιάς Ο 1
Ομάδες ενδιαφέροντο ....- ,,:.... Ψ

- Τοπική Επιστημονική Ομάδα 2 3
- Ομάδα Kτηνoτpόφ(.oJν Ο 1
- Ομάδα Τσιγγάνων Ο 1
Σuνεταφισμοl

- Σuνεταφισμός Γuναικών Νμνης Ν.Πλαστήρα Ο 2
- ΠιστωΤ1κός Αναπτυξιακός Σuνεταφισμός Ο 1
- ΣιΝεταιρισμός Παραγωγών Ο 1
- Υπό σύσταση Σuνεταφισμοί Ο 1
Φορεiς'Εκπαtδεuσης

-, ..
- Ειδικά Σxoλεlα 1 1
- Μέση Εκπαίδεuση 1 1
- Τ.Ε.! Καρδίτσας 1 1
Φορείς Υγείας

- Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Καρδίτσας 1 1
- Κέντρο Υγείας Σοφάδων 1 Ο.
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ιν. Παρατηρήσεις σuuuεΤΟΥής των τοπικών φορέων στο σνεδιασμό των

προγραμμάτων (Πίνακες 7.0 και 7.β)

Όπως φαίνεται, η ΑΝ.ΚΑ, στο σύνολο των προγραμμάτων με τα οποία έχει

ασχοληθεί έχει οδηγήσει στην ενεργοποίηση και συμμετοχή ενός πολύ μεγάλου

- αριθμού και ποικιλίας τοπικών φορέων και ομάδων του Νομού Καρδίτσας.

Από τον Πίνακα 7,α προκύmει ότι τα προγράμματα που συγκεντρώνουν τη

συμμετοχή του μεγαλύτερου πλήθους φορέων είναι το ΙΝΕΤΑ και το LEAOER 11 ενώ

σημαντικός είναι ο αριθμός των φορέων και ομάδων που συνεργάστηκαν στο

ALTENER,

Το ΙΝΕΤΑ, καθώς ήταν το πρόγραμμα το οποίο θα έβαζε τους κύριους άξονες

στρατηγικής για την πορεία που θα ακολουθήσει η ΑΝ, ΚΑ με τη δράση της, ήταν

αναμενόμενο να προκαλέσει και να απαιτήσει τη συμμετοχή όλων των φορέων για την

εξαγωγή συμπερασμάτων κοινής αποδοχής, Από την άλλη το πρόγραμμα LEAOER I1

εξαιτίας του πολυτομεακού, ολοκληρωμένου χαρακτήρα του οδήγησε επίσης σε

αυξημένη σε πλήθος συμμετοχή των ενδιαφερόμενων ομάδων και φορέων,

Παράλληλα, υπάρχουν κάποια προγράμματα (LEONAROO ΟΑ VINCI,

CARREFOUR RURAL, FAIR, PERU), στα οποία δε σημειώνεται η συμμετοχή

κανενός φορέα σε στάδια του σχεδιασμού τους πλην της ίδιας της ΑΝ,ΚΑ, Βέβαια η

παρατήρηση αυτή αναφέρεται μέχρι και στο στάδιο της υλοποίησης τους αφού η

διερεύνηση μας δεν προχωρά στις δραστηριότητες που αναmύσσονται στη συνέχεια,

Θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι το γεγονός αυτό οφείλεται σε μια σειρά

παραγόντων όπως: α) το αντικείμενο και η φύση των προγραμμάτων που μπορεί να

μην ευνοούν τη συμμετοχή άλλων φορέων ή ειδικότερα τοπικών φορέων, β) η έλλειψη

τοπικών φορέων ή ομάδων που να ασχολούνται με κάποια πιο προωθημένα

ζητήματα, όπως Π,χ, εξοικονόμηση ενέργειας ή που να μπορούν να ανταποκριθούν

στον καινοτόμο χαρακτήρα που έχουν συχνά οι δράσεις των προγραμμάτων γ) η

έλλειψη κινητοποΙησης των φορέων είτε λόγω δισταγμού απέναντι στο νεωτερισμό

είτε λόγω αδυναμίας να εξασφαλίσουν την ίδια συμμετοχή, δ) ο χαμηλός

προϋπολογισμός που προβλέπει το πρόγραμμα και που ίσως αποθαρρύνει την

εμπλοκή περισσότερων εταίρων.

Οι τοπικοί φορείς και ομάδες με τους οποίους η ΑΝ,ΚΑ φαίνεται να

συνεργάζεται συχνότερα τόσο στο σχεδιασμό όσο και την υλοποίηση των

προγραμμάτων είναι με βάση τον Πίνακα 7,β κατά σειρά οι ακόλουθοι: Δήμος

Καρδίτσας, Τ.Ε.Δ,Κ Καρδίτσας, Εμπορικο Βιομηχανικο Βιοτεχνικο
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Επαγγελματικό Επιμελητήριο Καρδίτσας, Ομόδες ιδιωτών - επιχειρηματιών ενώ

ακολουθούν η Νομαρχία ( με τσ διόφορα τμήμστό της), Αναmυξισκός Σύνδεσμος

Λίμνης Ν. Πλαστήρα και η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Καρδίτσας (Ε.Α.Σ.Κ).

Σ' ότι αφορό το χσρακτήρα των φορέων κσl ομόδων του Νομού που

παρουσιόζονταl στους δυο Πίνακες, μπορούμε να διακρίνουμε έναν σνόλογο αριθμό

συμμετοχής κλαδικών και χωρικών φορέων, γεγονός που αποτελεί όλ/η μια διόσταση

της δυνατότητας συνεισφορός της ΑΝ.ΚΑ και αντιατοίχως των Αναmυξιακών

Εταιριων καθώς εξασφολίζονται διόφορα πλεονεκτήματα όπως α) ο γόνιμος

διόλογος που οδηγεί στις βέλτιστες λύσεις, β) η αυναίνεση κι αποδοχή όλων των

εμπλεκόμενων φορέων, γ) η υποστήριξη των προτόσεων και η δέσμευση της

υλοποίησής τους.

Προέκταση της παραπόνω επιδιωκόμενης φιλοσοφίας θα μπορούσε να

θεωρηθεί η αντιστοιχίσ η οποία παρστηρείταl ως προς το πλήθος εμφόνισης του

φορέα/ ομόδας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση. Καθώς ο φορέας/ομόδα

εμπλέκεται στη διαδικασία από την αρχή ως το τέλος συμβόλ/εl στη διαμόρφωση της

πρότασης, εκφρόζεl τις τοπικές σνόγκες και ορόματα και δέχεται βοήθεια στην

υλοποίηση μισς ιδέας ή στη συμμετοχή σε μισ πρωτοβουλία έστω κι αν αυτή δεν

υποκινείται από τον ίδιο. Από την όλ/η πλευρό, βέβαια, την εικόνα αυτή είναι δυνατό

νσ εξηγεί το γεγονός ότι οι φορείς δεσμεύοντσl μέσω συμβόσεων νσ πόρουν μέρος

στην υλοποίηση κάποιων δράσεων.

Ένα άλλο σημείο στο οποίο θα μπορούσαμε να σταθούμε είναι ότι όπως

προκύmει από τους πίνακες, τους συχνότερους συνεργάτες της ΑΝ.ΚΑ στα πλαίσια

των προγραμμότων αποτελούν οι ισχυρότεροι (χωρικό, διοικητικό και κλαδικό)

τοπικοί φορείς.

Οι συγκεκριμένοι φορείς δlσθέτουν, σε σχέση με τους μικρότερους, αρτιότερη

στελέχωση, περισσότερους πόρους για να εξασφαλίσουν ίδια συμμετοχή στα

προγρόμματα και ταυτόχρονα εκπροσωπούν μεγαλύτερες μερίδες του τοπικού

πληθυσμού. Το πληθυσμιακό μέγεθος που καλύmεl ο φορέας αποτελεί μια

σημαντική παράμετρο τόσο για τη δυνατότητα υλοποίησης σχεδίων όσο και στο

στόδιο της αξιολόγησης της κατατιθέμενης πρότασης. Εξόλ/ου, η πολιτική ισχύς ενός

φορέα που συνδέεται με την πληθυσμιακή του βάση, είναι δυνατό να παρέχει

μεγσλύτερες εγγυήσεις για την επιτυχή έκβαση της πρότασης γιατί συνεπόγεται

ισχυρότερες πιέσεις στσ κέντρα λήψης αποφόσεων.

Ι 24
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V. ΕπεξερνασΙα των συνεντεύξεων κατά θεματικές ενότητες

V.1 Ενότητα 1:Διερεύνησπ της συνεΡΥασΙας της ΑΝ.ΚΑ με τους τοπικούς

φορεΙς του Νομού

ν.1.1. Απόψεις των φορέων

Οι παρατηρήσεις μας για τη συνεργααlα της ΑΝ.ΚΑ με τους τοπικούς φορεlς

προέρχονται από συνεντεύξεις εκπροσώπων φορέων με τους οποίους η ΑΝ.ΚΑ δεν

εlχε αναπτύξει συνεργασlα στον ίδιο βαθμό. Ανεξόρτητα από τη συχνότητα της

συνεργασίας, ωστόσο, οι δύο στους τρεις φορεlς εκφράστηκαν ανεπιφύλακτα για την

υψηλή ποιότητα αυτής. Εξάλλου, πέρα από την ανησυχία για τις προοmικές ή την

έλλειψη αντικειμένου συνεργασlας που εκφράστηκε σε μια περlmωση, γενικά δε

φάνηκε να υπάρχει κάποιο παράπονο από τις έως εκείνη τη στιγμή σχέσεις τους.

Οι φορείς δεν έδειξαν να περιμένουν από το εξειδικευμένο έμψυχο δυναμικό της

ΑΝ.ΚΑ κάτι διαφορετικό από αυτό που ήδη παραδέχτηκαν ότι προσφέρει, δηλαδή,

πληροφόρηση, ιδέες και τεχνική υποστήριξη των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα.

Στο ζήτημα του σχεδιασμού, η συμμετοχή των φορέων ήταν μικρή, γεγονός που

κυρίως αποδόθηκε στα προβλήματα δομής κι έλλειψης στελέχωσης των ίδιων των

φορέων. Διαφάνηκε επlσης, ότι ενώ ο Δήμος και το Επιμελητήριο σε διάφορες

περιmώσεις ενέπλεξαν στην επίλυση προβλημάτων τους την ΑΝ.ΚΑ (με παροχή

ιδεών, υποστήριξη στην υλοποίηση κ.λπ.), η Νομαρχία λειτουργεl κάπως ανεξάρτητα,

χωρίς περιθώρια μεγάλης παρέμβασης από την πλευρά της ΑΝ.ΚΑ αναγνωρίζοντας

ωστόσο τη δυνατότητα συνεισφοράς της.

Το γεγονός αυτό, της αδυναμίας των τοπικών φορέων να διαθέτουν

μηχανισμούς που θα υποστηρίξουν τη συμμετοχή τους (πέρα από την έκφραση της

γνώμης τους) στο σχεδιασμό και τη στρατηγική που επιθυμεl να χαραχθεl η ΑΝ. ΚΑ,

για το Νομό, αποδεικνύει την ανάγκη της δράσης της αλλά περιορlζει και τις

δυνατότητες συνεργασίας, καθώς η ύπαρξη στελεχιακού δυναμικού με ικανότητα

αντίδρασης στα ερεθίσματα της ΑΝ.ΚΑ θα οδηγούσε σε μια διαδικασία εύρεσης

βέλτιστων λύσεων για τα τοπικά ζητήματα.
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ν.1.2. Απόψεις της ΑΝ.ΚΑ

Παρόμοια σχεδόν, την ποιότητα της συνεργασίας της με τους διάφορους

τοπικούς φορείς αποδίδει η ΑΝ. ΚΑ στη διαρθρωτική δομή των ίδιων των φορέων

(δημοσιοϋπαλληλική δομή, έλλειψη εξειδικευμένου στελεχιακού δυναμικού) καθώς και

την έλλειψη βούλησης χάραξης στρατηγικής, στις περιmώσεις που αυτή

παρατηρείτοι

Σ' ότι αφορά τη λειτουργία κι αποτελεσματικότητα των τοπικών φορέων

(δημοσίων και μη) το κύριο χαρακτηριστικό θεωρήθηκε ότι είναι η ανεπάρκεια

ανθρώπινου δυναμικού, γεγονός που περιόριζε την αποδοτικότητα των φορέων, αλλά

και την ποιότητα της συμμετοχής τους στα πλαlσlα της συνεργασlας τους με την

ΑΝ.ΚΑ μέσα στα προγράμματα. Εξαlρεση αποτελεl η συνεργασία με το Επιμελητήριο.

Έτσι, ανεξάρτητα σττό το πλήθος των φορέων που συμμετείχαν στα διάφορα στάδια

του σχεδιασμού και που για ορισμένα προγράμματα ήταν πολύ μεγάλο, όπως φάνηκε

από τους Πlνακες, η συμμεlΟχή των φορέων ήταν γενικά ποσοτικά μικρή εκτός

ελαχίστων εξαιρέσεων όπου υπήρξε συσχεδιασμός (π.χ. πρόγραμμα NOW 1 με τις

Οργανώσεις Γυναικών).

Το γεγονός αυτό, πέρα από την ποιότητα της συνεργασίας. ενέχει τον κίνδυνο

της ακούσιας υποκατάστασης των φορέων από την ΑΝ. ΚΑ, τη στιγμή που μπροστά

στην παθητικότητα κι έλλειψη σαφών στόχων τους, εκείνη αναλαμβάνει

πρωτοβουλlες για λογαριασμό τους συμμετέχοντας ενεργά στη διαμόρφωση των

δράσεων και την υλσποΙησή τους. Οι ενέργειες αυτές παρακολουθούνται από

επιτροπές των φορέων αλλά φέρουν σε σημαντικό ενδεχομένως βαθμό τη

"σφραγίδα" της φlλοσοφlας του ίδιου του αναmυξιακού φορέα.

Η δυνατότητα που έχει η ΑΝ. ΚΑ να προτείνει ιδέες και λύσεις που αξιολογούν οι

φορείς, τους δlνεl για πρώτη φορά τη ευκαιρία να ρυθμίσουν τοπικά ζητήματα αλλά

ταυτόχρονα δεlχvεl και πόσο άμεσα επηρεάζει τις εξελlξεlς η φlλοσοφlα και η

αντίληψη για την ανάmυξη της ίδιας της Αναmυξιακής.
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V.2. Ενότητα 2: Διερεύνηση των ωφελΕιων από τη συνεργασία της ΑΝ.ΚΑ με

τους τοπικούς φορείς.

V.2.1 ΑπόΨΕις των φορέων

Οι ερωτηθέντες εκπρόσωποι φορέων, θεωρούν, στο σύνολό τους, ότι έχουν

- ωφεληθεί από τη συνεργασία τους με την ΑΝ,ΚΑ και κυρίως σε διεξαγωγή μελετών

και προγραμμάτων, δραστηριοτήτων που οι ίδιοι δεν είχαν δυνατότητες να διεξόγουν

καθώς και σε μεταφορά γνώσης, Θεωρούν επίσης ότι η ΑΝ, ΚΑ είναι ο φορέας από

τον οποίο δέχθηκαν τη μέγιστη βοήθεια και ωφέλεια,

Το ζήτημα του ποιος φορέας μπορεί να ωφεληθεί περισσότερο από τη δράση

της ΑΝ,ΚΑ η οποία διαχέεται προς πολλές κατευθύνσεις, θεώρησαν ότι εξαρτάται

από διάφορους παράγοντες όπως η φύση του ίδιου του φορέα (π.χ. δομή) εφόσον

πρόκειται για φορείς διαφορετικού τύπου, ενώ μεταξύ φορέων με την ίδια περίπου

δομή, (π,χ. Δήμων),οl ωφέλειες είναι δυνατό να εξαρτώνται από στοιχεία όπως η

εμβέλεια του φορέα, οι διαθέσιμοι πόροι, ο χωροδlοlκητικός ρόλος του και άλλες

αντικειμενικές ευκολίες ή δυσκολίες όπως επίσης και το είδος των αναγκών. Τέλος, ο

βαθμός στον οποίο μπορεί να ωφεληθεί κάποιος φορέας αποδόθηκε και στο

προσωπικό στοιχείο (π.χ. ενδιαφέρον, κινητοποίηση των εκπροσώπων του).

ν.2.2 Απόψεις της ΑΝ.ΚΑ

Τα οφέλη που αποκόμισαν οι φορείς στα πλαίσια της συνεργασίας τους στα

προγράμματα με την ΑΝ.ΚΑ, θεωρείται ότι αφορούν κυρίως σε ζητήματα σχεδιασμού,

σε μεταφορά τεχνογνωσίας και σε δημιουργία νέων, θυγατρικών δομών των φορέων,

Στο ζήτημα που τέθηκε παραπάνω για τη διερεύνηση του ποιος φορέας

ωφελείται περισσότερο, προστίθεται μια ακόμη διάσταση η οποία αναφέρεται στην

ποιότητα της συνεργασίας που έχει ο κάθε φορέας με την Αναmυξιακή Εταιρία.

Συνεπώς, για να μπορούν να ωφεληθούν οι φορείς από τη συνεργασία θα

πρέπει να συγκεντρώνουν κάποια ελάχιστα χαρακτηριστικά, τα οποlα να

εξασφαλίζουν μια καλή συνεργασία (βούληση για χάραξη στρατηγικής, κατάλληλη

δομή και στελεχιακό δυναμικό),

Έτσι, τίθεται το ερώτημα αν τελικά μια Αναmυξιακή Εταιρία είναι σε θέση να

βοηθήσει τους φορείς που δε συγκεντρώνουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά.

Το Επιμελητήριο, όπως συμφώνησε τόσο ο εκπρόσωπος του που μας

παραχώρησε τη συνέντευξη όσο και η ΑΝ. ΚΑ, αποκόμισε τα μεγαλύτερα ίσως οφέλη,
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κατά την άποψη του εκπρόσωπου του επειδή υπήρχε άμεση δυνατότητα ωφέλειας

των μελών του ενώ κοτά τη γνώμη της ΑΝ.ΚΑ γιοτί είχε στο μεγαλύτερο βοθμό τσ

χαρακτηριστικά καλής συνεργασίας όπως η ίδια τα θεωρούσε (π.χ. σαφής στόχους,

στελεχιακό δυναμικό υψηλής στάθμης).

V.3. Ενότητα 3: Διερεύνηση αποτελεσμάτων συνεΡΥασίας και προοmlκών

V.3. 1. Απόψεις των φορέων

Η αναβάθμιση της συνεργασίας με την ΑΝ. ΚΑ και τα πιθανά εμπόδια που οι

τοπικοί φορείς εντοπίζουν σ' αυτή έχουν να κάνουν με ζητήματα έξω από τη δράση

της ίδιας της ΑΝ.ΚΑ. Το ένα από αυτά τα εμπόδια είναι η εξασφάλιση αντικειμένου

μελλοντικής συνεργασίας ενώ το άλλο αναφέρεται στην αναβάθμιση των υπηρεσιών

του ίδιου του ερωτηθέντος φορέα.

Το γεγονός αυτό δείχνει ότι ενδεχόμενα ΟΙ τοπικοί φορείς δεν είναι αρκετά ικανοί

να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της συνεργασΙας αυτής και κατά συνέπεια να

ωφεληθούν στο μέγιστο βαθμό. Παράλληλα, διαφαίνεται ότι στη διαμόρφωση των

σχέσεων αυτων επιδρούν παράγοντες που χαρακτηρίζουν τον ελληνικό χώρο στο

σύνολό του και που η ΑΝ.ΚΑ από μόνη της δε μπορεί να επηρεάσει παρά μόνο στο

βαθμό που της επιτρέπει η δράση της.

Ακόμη, οι φορείς συμφώνησαν στο σύνολό τους ότι η ΑΝ.ΚΑ με τη δράση της

κάλυψε ανάγκες που κανένας άλλος φορέας δεν είχε ως τότε αναλάβει να διευθετήσει

Η διαπίστωση ότι η ΑΝ. ΚΑ δεν υποκατέστησε κανένα φορέα στην άσκηση

δροστηριοτήτων που μπορούσε ο ίδιος να εκτελέσει, αποτελεί θετική ένδειξη για τη

συνέχιση της παρουσίας και δράσης της. Καθώς το έργο της εντοπίζεται σε νέα για

την τοπική ανάmυξη πεδία και πεδία δροστηριοτήτων τις οποίες οι παροδοσιακοί

φορείς αδυνατούν να ασκήσουν, αποφεύγεται η ανάmuξη ανταγωνιστικού και

εχθρικού κλίματος ενώ παράλληλα προσδιορίζεται ο ρόλος της και η χρησιμότητά

του. Ήδη, η ΑΝ.ΚΑ θεωρείται ο μοναδικός φορέας εισαγωγής καινοτομίας και

πληροφόρησης στο Νομό.

Η εντύπωση που δημιουργήθηκε για τη βοήθεια που αποκόμισαν οι φορείς στο

σχεδιασμό και τη στρατηγική τους είναι ότι σε όσες περιmώσεις υπήρξε, δεν

προήλθε τόσο μέσα από τα προγράμματα αλλά περισσότερο έξω από αυτά. Το

Επιμελητήριο και η Νομαρχία πιθανότατα βοηθήθηκαν στην κατεύθυνση αυτή κυρίως

με ειδικότερες μελέτες, προτάσεις ή εναλλακτικές σε διάφορα ζητήματα που τους

παρείχε η ΑΝ. ΚΑ όταν της ζητήθηκε.
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Φόνηκε ότι, γενικότερα, η ΑΝ.ΚΑ είναι σε θέση να συνεισφέρει στο σχεδιασμό

και τη στρατηγική των φορέων με μέσα πέρα από τα προγρόμμστα, μεταξύ των

οποίων και τα ΤΑΠ. Στο σημείο αυτό θα χρειαστεί να διευκρινιστε! ότι η βοήθεια αυτή

δείχνει να φθόνεl μέχρι το επίπεδο της ομόδας κοινοτήτων, δηλαδή Αναmυξιακών

Συνδέσμων, ΣυμβουΝων Περιοχής ή στην ακραία περΙπτωση μεγόλων Δήμων (π.χ.

Δήμος Καρδίτσας) αλλό όχι σε μικρότερους μεμονωμένους Ο.ΤΑ Η πρακτική αυτή

αντανακλά τη φιλοσοφία της ΑΝ.ΚΑ ότι ΤΟ πρώτο επΙπεδο σχεδιασμού της

ανάmυξης μπορεί να είναι μια ομάδα Δήμων ή Κοινοτήτων αλ/ό όχι ένας

μεμονωμένος ΟΤΑ ο οποΙος δε διαθέτει το κρίσιμο μέγεθος και πληθυσμό.

V.3. 2. Απόψεις της ΑΝ.ΚΑ

Σε σχέση με το παρελθόν, η ΑΝ.ΚΑ φαίνεται σήμερα να έχει εδραιώσει σχέσεις

με κόποιους από τους φορεΙς του Νομού με τους οποίους έχει αναmύξεl συνεργασία

από το παρελθόν. Η καχυποψΙα του πρώτου καφού δεΙχνεl να έχει δώσει τη θέση της

στην εμπιστοσύνη και εκτίμηση,

Η ΑΝ.ΚΑ προσδακά τη συνέχιση της συνεργασίας της με τους φορείς αυτούς

παρά το γεγονός ότι μ' εξαίρεση τη ΝομαρχΙα, δεν έχουν αποκτήσει εφόδια να

διαδραματίσουν ένα πιο αναβαθμισμένο ρόλο και δεν έχουν αναπτύξει μηχανισμούς

εκπόνησης προγραμμάτων και σχεδίων.

Ενώ λοιπόν η ΑΝ.ΚΑ εντοπΙζεl τη μεγαλύτερη συνεισφορό της προς τους φορείς

σε θέματα σχεδιασμού, φαίνεται ότι πρόκειται περισσότερα για μια δραστηριότητα σε

επίπεδο διεκπεραίωσης αφού δε υπήρξε σημαντική αττόδοση σε επίπεδο μεταφοράς

γνώσης. Θα πρέπει βέβαια ν' αναφερθεί ότι στην κατεύθυνση αυτή, η ΑΝ.ΚΑ

προωθεί τα εξωτερικά θυγατρικά σχήματα στα οποία είναι ευκολότερο να μεταφερθεΙ

η τεχνογνωσία και να αποκτηθούν σταδιακά κάποια εφόδια.

Οι φορεΙς τους οποΙους η ΑΝ. ΚΑ θα μπορούσε να θεωρήσει μελλοντικούς

συνεργότες συμπfmουν με εκείνους από τους οποΙους έχει περισσότερο ωφεληθεί.
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VA. Ενότητα 4: Γενική εικόνα των τοπικών φορέων για τη ΑΝ.ΚΑ

Η γενική εικόνα που έχουν οι φορείς για την ΑΝ.ΚΑ και τη αυμβολή της στο

Νομό είναι πολύ θετική. Αποδέχονται κι αναγνωρίζουν στο σύνολό τους το ρόλο της

ΑΝ.ΚΑ και θεωρούν ότι το έργο και η δράση της πρέπει να συνεχιστεί και να

ενlσχυθεΙ Μεταξύ άλλων, την ευνοϊκή τους τοποθέτηση απέδωσαν και στο άριστο

κλίμα συνεργασίας και την υψηλή ποιότητα διαπροσωπικών σχέσεων που είχαν

επιτύχει με τα ίδια τα στελέχη της Αναmυξιακής.

Δύο από τους τρεις ερωτηθέντες υποστηρίζουν ότι η συμμετοχή περισσότερων

τοπικών φορέων στην ΑΝ.ΚΑ θα συμβάλει στην αναβάθμιση του ρόλου της αφού θα

εκπροσωπεΙ το μεγαλύτερο μέρος αυτών. Με τον τρόπο αυτό, ΟΙ διάφοροι φορείς θα

αποκτήσουν ένα πιο ενεργό ρόλο στις δραστηριότητες της ενώ παράλληλα θα

βγαίνουν με κοινό λόγο σ· ότι αφορό τα τοπικά θέματα.

Στην κατεύθυνση αυτή θεωρήθηκε από το σύνολο των φορέων ότι θα συμβάλλει

η ένταξη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στους μετόχους ώστε να επιδιωχθεί

συστηματικότερα η κοινή πορεία των δύο φορέων. Ιδιαίτερα η άποψη της

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ήταν ότι η συμμετοχή αυτή θα πρέπει να

πραγματοποιηθεί με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ο ανεξάρτητος χαρακτήρας του

φορέα και η ακεραιότητα των ακολουθούμενων στρατηγικών στόχων.

Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότr καθώς τόσο η ΑΝ.ΚΑ όσο και η

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση έχουν κοινό πεδίο δράσης, το Νομό, η ανάγκη να υπάρχει

μια συμβατή αναmυξιακή πορεία καθίσταται ακόμη επιτακτικότερη. Ωστόσο η ένταξη

αυτή θα αλλάξει τη σημερινή δομή της εταιρίας και πιθανότατα να δημιουργήσει

πιέσεις για επιλογές που εξυπηρετούν πολlτικές σκοπιμότητες. "Ετσι, αν αυτή δεν

συνοδευτεί από όραυς υπάρχει κίνδυνος να χάσει τον αναmυξιακό της χαρακτήρα

και να υποχωρεί στις επιδιώξεις του εκάστοτε Νομάρχη.

·Ενα δεύτερο ζήτημα που εκφρόστηκε στην κατεύθυνση της αναβάθμισης του

ρόλου της ήταν η εξασφάλιση χρηματοδοτικών πηγών οι οποίες θα της προσδώσουν

μεγαλύτερη ευχέρεια δράσης.
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V.5 Ενότητα 4: Διερεύνηση των σχέσεων συνερνασίας της ΑΝ.ΚΑ με τους

τοπικούς φορείς μέσα από το LEADER 11

Στην ενότητα αυτή επιχειρήθηκε να διερευνηθεί η διαφοροποίηση των σχέσεων

της ΑΝ.ΚΑ με τους τοπικούς φορείς και η γενικότερη εικόνα του πλαισίου που

περιέβαλε τη δράση της ΑΝ.ΚΑ όπως αυτή διαμορφώθηκε κάποια χρόνια μετά κι

ιδιαίτερο στα πλαίσια του LEADER 11. Οι ερωτήσεις της τελευταίας ενότητας

επιλέχθηκε να αφορούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δεδομένων των υψηλών

απαιτήσεών του σε συμμετοχή αλλά και της χρονικής του παρουσίας, θεωρώντας ότι

θα αναδείξει τις κυριότερες δυσκολίες αλλά και τις διαφορές στις σχέσεις σε σύγκριση

με το παρελθόν.

Η συνεργασία της ΑΝ. ΚΑ με τους όλους τους τοπικούς φορείς στα πλαίσια της

πρωτοβουλίας LEADER 11 περιγράφεται πολύ καλή. Σε ολόκληρη τη διαδικασία

υλοποίησης της πρότασης δε σημειώθηκαν προβλήματα. Στο aποτέλεσμα αυτό,

μάθαμε, ότι συνέβαλλε καθοριστικά η εμπειρία που αποκτήθηκε από την ατυχή

έκβαση της πρότασης LEADER Ι.

Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετώπισε η ΑΝ.ΚΑ στα πλαΙσια του

LEADER Ι εντοπίστηκαν σε ζητήματα διασύνδεσης τόσο με Πανεπιστημιακά

Ιδρύματα τα οποΙα θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη προετοιμασία της πρότασης

όσο και με τους τοπικούς φορείς ΟΙ οποίοι θα μπορούσαν να συσπειρωθούν γύρω

από μια δυναμικότερη διεκδίκηση της ανάληψης του προγράμματος.

Το γεγονός αυτό φανερώνει τη σημασία που έχει η συνεργασία και η συναίνεση

της τοπικής κοlνωνΙας και των φορέων της στη δράση ενός Αναmυξιακού Φορέα και

στην επίτευξη των στόχων του.

Εξετάζοντας το βαθμό παρέμβασης στη διαμόρφωση των προτάσεων φάνηκε

ότι οι ιδέες ήταν προϊόν μιας διάδροσης ανάμεσα στην ΑΝ.ΚΑ και τους

ενδιαφερόμενους αλλά επίσης ότι χρειάστηκε να βοηθήσει το μεγαλύτερο μέρος των

επενδυτών όπως και να παρέμβει αρκετά ενθαρρύνοντας, αποθαρρύνοντας ή

τροποποιώντας τις ιδέες τους προκείμενου να συνταχθεί μια πρόταση υψηλής

ποιότητας που θα μπορούσε να ενσωματώσει στις τοπικές ασχολίες την καινοτομία

και να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία στα τοπικά προϊόντα.
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Ενώ στο προηγούμενο κεφάλαιο διαπιστώθηκε, μέσω της μελέτης της δράσης

της ΑΝ. ΚΑ, ότι οι Αναmυξιακές Εταιρίες έχουν δυνατότητες υψηλής συνεισφοράς

στην τοπική ανάmυξη, φαίνεται ωστόσο ότι στην πράξη η προσφορά αυτή

μεγιστοποιεiται μόνο μέσα σ' ένα πλαίσιο συνεργασίας με τους τοπικούς φορείς ενώ η

μεμονωμένη δράση της θα περιόριζε τις πολλαπλασιαστικές θετικές επιmώσεις για

την τοπική ανάmυξη τιου μτιορεί να δημιουργήσει το έργο της.

Η ευρύτητα της συμμετοχής και συνεργασίας στις πρωτοβουλlες που

αναλαμβάνονται από μια Αναmυξιακή Εταιρία αποτελεί αναγκαία συνθήκη για μια

σειρά λόγους:

α) προκύmεl μια καλύτερα τεκμηριωμένη και προσαρμοσμένη στα τοπικά

χαρακτηριστικά πρόταση

β) η πρωτοβουλία είναι κοινά αποδεκτή και υποστηρίζεται από φορείς 

εκπροσώπους μεγάλης μερίδας του τοτιικού πληθυσμού

γ) εξασφαλίζονται προϋποθέσεις για την έγκριση του προγράμματος, μέσω της

σύστασης ενός συνεκτικού τοπικού εταιρικού σχήματος που φέρει την ικανότητα μιας

δυναμικής διεκδίκησης

δ) η εμπλοκή των φορέων δημιουργεί δέσμευση για τη υλοτιοίηση και πιθανώς

συνέχιση των προτάσεων.

Στην κατεύθυνση αυτή υπήρξε χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η αποτυχία του

LEADER Ι αποδόθηκε στην έλλειψη διασυνδέσεων και υποστήριξης από τους

τοπικούς φορείς του Νομού. Συνεπώς, πέρα από την ποιότητα της πρότασης

καθοριστικό ρόλο παίζει η υποστήριξη από την τοτιική εξουσία ως μέσο άσκησης

πιέσεων.

Μια Αναmuξιακή Εταιρία, από μόνη της, είναl ίσως σε θέση να φέρει σε πέρας

με τον καλύτερο δυνατό τρόπο εκεΙνα τα στάδια του προγραμματισμού τα οποία

σχετίζονται με την κατάθεση μιας επαρκώς τεκμηριωμένης πρότασης που μπορεί να

συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση τοπικών ζητημάτων. Από κει και πέρα όμως,

καθώς ο προγραμματισμός εκτός από τεχνοκρατική είναι ταυτόχρονα και μια πολιτική

διαδικασία, η έκβαση του όποιου εγχειρήματος εξαρτάται από την πολιτική αποδοχή

που αυτό θα επιτύχει Έχοντας λοιπόν εξασφαλίσει μια μεγάλη συμμετοχή και

συναίνεση έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί σα μια μεγάλη ομάδα πίεσης πρας τους

λαμβάνοντες τιολιτική απόφοση.
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Έτσι, το έργο μιας Αναmυξιακής Εταιρίας δεν είναι ανεξάρτητο από πολιτικές

επιλογές, έστω κι αν η Ιδια λειτουργεί - και πιστεύουμε ότι πρέπει να λεlτοuργεΙ - σε

μια ανεξάρτητη βάση. Οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται έχουν σοβαρές

πιθανότητες υλοποίησης υπό την προϋπόθεση ότι θα αντιμετωπιστούν ευνοϊκά από

τους τοπικούς πολιτικούς ηγέτες.

Συνεπώς, πέρα από την πολυποίκιλη και ολοκληρωμένη δραστηριότητα που

μπορεί μια Ανamυξιακή όπως η ΑΝ.ΚΑ να avamύσσει σε μια περιοχή και τη

δυνατότητα που έχει να λειτουργεί έξω από το τοπικό πολιτικό παιχνίδι, η προώθηση

του έργου της δείχνει να ε[ναl άμεσα συσχετισμένη με μια σειρά πολιτικών

διαδικασιών (διασυνδέσεων κι επιλογών).

Μέσα από τη διερεύνηση που προηγήθηκε επιχειρήθηκε η ανάδειξη και μελέτη

των χαρακτηριστικών που διακρίνουν τη συνεργασία της ΑΝ.ΚΑ με τους τοπικούς

φορείς. Διαφάνηκε ότι πρόκειται για μια συνεργασία την οποία δυσχεραίνουν οι

αδυναμίες των ίδιων των φορέων γεγονός που επηρεάζει όχι μόνο την ποιότητα αλλά

και τα οφέλη που μπορεί να αποφέρει.

Τα κυριότερα προβλήματα αυτής εντοπίζονταΙ. α) Σε δομικές αδυναμίες και

έλλειψη κατάλληλου στελεχιακού δυναμικού των φορέων (επαρκή αριθμό και

εξειδίκευση), β) σε έλλειψη σαφούς, σταθερής στρατηγικής από πλευράς των

φορέων, αποτέλεσμα της πολιτικής (κομματικής) τους φυσιογνωμίας η οποία μπορεί

να οδηγεί σε εναλλαγές προσώπων και πολιτικών στην τοπική εξουσία και γ) σε μια

μεταβατική περίοδο που διανύει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση λόγω θεσμικών

μεταρρυθμίσεων

Οι εναλλαγές πολιτικών προσώπων στη τοπική εξουσία τις περισσότερες φορές

συνοδεύονται από αλλαγές στην στρατηγική ανάmυξης τη στιγμή που επιδίωξη της

ΑΝ.ΚΑ είναι, σε αντίθεση, η υποβολή κάποιων σταθερών αναmuξιακών στόχων.

·Ετσι, θα μπορούσε να υποτεθεί ότι ένα ζήτημα της τοπικής ανάmυξης το οποίο

j αντανακλάται στις συνεργασίες είναι η έλλειψη στρατηγικής από πλευράς φορέων οι
οποίοι έχουν μια πολιτική (κομματική) υπόσταση, με κίνδυνο να εκκρεμεί η συνέχεια

των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται

·Ενα άλλο θέμα, προέκταση του προηγούμενου αποτελεί το γεγονός ότι οι

τοπικοί φορείς έχοντας τις αδυναμίες που περιγράφηκαν παραπάνω δεν κατάφεραν

σε ικανοποιητικό βαθμό να δεχθούν την τεχνογνωσία που μπορούσε να τους

προσφέρει η ΑΝ. ΚΑ.
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Έτσι, σκόμη κσι μετά σπό οχτώ χρόνισ δράσης της ΑΝ.ΚΑ και συνεργασίας μαζ!

τους, οι φορείς δεν έχουν αναβαθμιστεί σημαντικά και γενικά συνεχίζουν να μην

αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες να κινητοποιήσουν ΟΙ ίδιοι κάποιες διαδικασίες

ανάmυξης. Αντίθετα, εξακολουθούν να περιμένουν από την ΑΝ.ΚΑ να τους

ενσωματώσει σε μια τέτοια διαδικασία και να τους κατευθύνει Μάλιστα αν ΟΙ φορείς

στη συνεργασία τους με την ΑΝ. ΚΑ ήταν πιο αποδοτικοί τότε αυτή θα είχε την

ευχέρεια να στραφεί περισσότερο σε θέματα συντονισμού πρωτοβουλιων χωρίς να

αναλώνεται σε εργασίες χαμηλής προστιθέμενης αξίας. Προκύπτει όμως ότι συχνά

αναγκάζεται να διεκπεραιώνει σημαVΤIKό μέρος των εργασιών τους.

Το θέμα της χρηματοδότησης των Αναmυξιακών Εταιριών τέθηκε από το

σύνολο των ερωτηθέντων και δείχνει να αποτελεί ένα από τα βασικότερα ζητήματα

στη λειτουργία των Αναmυξιακών Εταιριών που θα διευκολύνουν τη βιωσιμότητα και

ευχέρεια δράσης τους. Η ενίσχυση τους θα διευρύνει τις δυνατότητες τους να

ασχοληθούν ακόμη περισσότερο με τους φορείς που έχουν αυξημένες ανάγκες και να

προσαρμόσουν τη δράση τους στην κατεύθυνση αυτή.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, η διαπίστωση ότι το Επιμελητήριο ωφελήθηκε

αρκετά από τη συνεργασία με την ΑΝ.ΚΑ σε σχέση με άλλους φορείς του Δημοσίου.

Στο αποτέλεσμα αυτό συντελεί ο δυναμισμός και το έντονο προσωπικό ενδιαφέρον

των εκπροσώπων του Επιμελητηρίου ΟΙ οποίοι όντας εκπρόσωποι ιδιωτών

αντιδρούν άμεσα στις προκλήσεις της ΑΝ.ΚΑ αντιλαμβανόμενοι την διάχυση των

ωφελειών προς τη κατεύθυνσή τους. Το γεγονός αυτό αποτελεί πιθανώς μια ένδειξη

της απόστασης που δυστυχώς υφίσταται ακόμη και σε επίπεδο χαμηλής κλίμακας

μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Καθώς λοιπόν οι μηχανισμοί

ανάπτυξης κινούνται επίσημα κυρίως μέσω φορέων του δημοσίου, τίθεται το ερώτημα

του βαθμού και του ρυθμού ανταπόκρισης στις προκλήσεις της τοπικής ανάmυξης

που μπορούν να επιτευχθούν. Κάτω από τις συνθήκες αυτές, ο ρόλος των

αναπτυξιακών φορέων που σήμερα λειτουργούν μεταξύ του δημοσίου και του

ιδιωτικού τομέα γίνεται περισσότερο επίκαιρος και ουσιώδης.

Μεταξύ των φορέων που μας παροχώρησαν συνέντευξη εκφράστηκε, σε σχέση

με τις προοmικές συνεργασίας, η ανησυχία για εξασφάλιση μελλοντικού αντικειμένου

συνεργασίας. Ένα τέτοιο όμως ζήτημα εΙναι δυνατόν να συναρτάται από παράγοντες

όπως: α) η έλλειψη προσωπικού ενδιαφέροντος που είναι δυνατό να χαροκτηρίζει

τους εκπροσώπους των φορέων για την κατάθεση ιδεών που θα αποτελούσαν

αφορμή γισ την ανάmυξη δροστηριοτήτων β) το γεγονός ότι η εφαρμογή

προγραμμάτων ήπιων δράσεων δεν υπεισέρχεται στα πρώτης προτεροιότητας
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ενδιαφέροντα των φορέων που ενδέχεται να αξιολογούν ότι οι ανάγκες τους

εντοπίζονται σε δραστικότερες παρεμβάσεις (έργα υποδομής, ενίσχυση επενδύσεων

κ.λπ)

Επlσης, δεδομένων των επιmώσεων που έχουν οι δομικές αδυναμίες των

φορέων σε τοπικό επlπεδο στις εταιρικές σχέσεις που δημιουργούν και στα

αποτελέσματά τους, διαφαίνεται η ανάγκη αναβάθμισής κι εκσυγχρονισμού τους ώστε

να είναι σε θέση να ανταποκρlνονταl τουλάχιστον με μεγαλύτερη ευχέρεια στις

πρωτοβουλlες που αναλαμβάνει και προωθεl η ΑΝ. ΚΑ. Ένα από τα ουσιαστικότερα

σημεία συνεισφοράς της ΑΝ.ΚΑ ακριβώς για την αντιμετώπιση των ελλείψεων των

υφιστάμενων φορέων και της δημόσιας δlοlκησης αποτελεί ίσως η προώθηση

εξωτερικών θυγατρικών σχημάτων (πχ Δημοτικές Επιχειρήσεις). Το ζητούμενο

ωστόσο είναι ΟΙ νέες αυτές δομές να μην αντικαταστήσουν τις υπόρχοuσες αλλά να

τις υποστηρίξουν σε επιμέρους λειτουργίες και να συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό

τους.

Η φιλοσοφία της ΑΝ.ΚΑ ότι οι ΟΤΑ δε μπορούν να συστήνουν το χαμηλότερο

επίπεδο σχεδιασμού και η εφαρμογή αυτής μέσω των ΤΑΠ σε επίπεδο ευρύτερων

χωρικών ενοτήτων (διακοινοτικό), φανερώνει ότι ένας αναπτυξιακός φορέας είναι σε

θέση να προωθεl σύγχρονες αντιλήψεις για το σχεδιασμό και να προετοιμάζει ένα

χώρο για εκσυγχρονιστικές ρυθμlσεlς.

Οι απόψεις των φορέων για συμμετοχή ενός σημαντικού αριθμού τοπικών

φορέων στο μετοχικό κεφάλαιο μιας Αναmυξιακής Εταιρίας μπορεί να κριθεί αρχικά

ως θετική πρσσmlκή αφού θα γεφυρώσει τις προσπάθειες τους κάτω από ένα κοινό

αναmυξιακό όρομα. Με αφορμή όμως την επlκεlμενη ένταξη της Νομαρχιακής

Αυτοδιοlκησης Καρδlτσας στο μετοχικό σχήμα της ΑΝ.ΚΑ απαιτεlται ένας

γενικότερος προβληματισμός για τη διαμόρφωση του ρόλου της που κυρlως πηγάζει

από το ερώτημα ποιος και πως θα διαμορφώνει τους στρατηγικούς στόχους μιας

Αναmυξιακής Εταιρlας.

Αν υποθέσουμε ότι ένας τέτοιος αναmυξιακός φορέας έχει τη δυνατότητα να

διατηρήσει τον ανεξάρτητο χαρακτήρα του, η αλλαγή του μετοχικού του σχήματος και

η ένταξη ενός φορέα όπως αυτού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ίσως να -
διαφοροποιήσει αυτή την κατάσταση.

Καθώς το πεδlο αναφοράς μιας Αναmυξιακής Εταιρlας και της Δευτεροβάθμιας

Αυτοδlοlκησης εlναl κοινό (ο Νομός), lσως εlναl πιο δύσκολο να διασφαλιστεί ο

αμερόληmος χαροκτήρας της λειτουργίας της AναmυξlαKής ώστε να οδηγεl σε

επιλογές ουσιαστικές για την τοπική ανάmυξη κι όχι ενδεχόμενης εξυπηρέτησης

πελατειακών συμφερόντων.
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Αν η συμμετοχή της Δευτεροβάθμισς Αυτοδιοίκησης σε μισ Ανσητυξιακή Εταιρία

συνοδευτεί και από παροχή πόρων θα είναι ακόμη δυσκολότερο να αντισταθεί σε

πιέσεις που μπορεί να αναφέρονται σε επιλογές προσώπων ή πραγμάτων. Ακόμα

όμως και σε αντίθετη περίπτωση, η πολιτική επιρροή της Νομαρχιακής

Αυτοδιοίκησης όντας ισχυρή σε σχέση με άλλους τοπικούς φορείς, αναμένεται να

ασκεί μεγαλύτερες πιέσεις στον καθορισμό στόχων και στη διαμόρφωση στρατηγικής.

Περνώντας σε ένα διαφορετικό ζήτημα παρατηρούμε ότι μεταξύ των τακτικών

συνεργατών της ΑΝ.ΚΑ (όπως αυτοί προκύmουν με βάση τον Πίνακα 7.β)

εμφανίζονται φορείς που από τη συνέντευξη με στέλεχός της, προέκυψε ότι δεν

συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά που θα εξασφάλιζαν μια καλή συνεργασία

(βούληση για χάραξη στρατηγικής, ευέλικτη δαμή και κατάλληλη στελέχωση).

Κατά συνέπεια, αφού μέρος της συνεργασίας της με τους φορείς αναφέρεται σε

φορείς με δυσκολίες συνεργασίας, το γενικό επίπεδα των συνεργασιών δε θα

μπορούσε να χαρακτηριστεί πολύ υψηλό εξαιτίας των διαφόρων αδυναμιών των

φορέων.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, ενώ αναγνωρίζονται τα προβλήματα που κάποιοι

φορείς παρουσιάζουν στη συνεργασία τους διατηρείται μια θετική μη απορριmέα

στάση σπέναντί τους από μέρους της ΑΝ.ΚΑ που αποτελεί ένδειξη των θετικών

προθέσεων και της σημασίας που η ίδια αποδίδει στη συμμετοχή τους παρά τις

όποιες δυσκολίες.

Εξάλλου, ορισμένοι από τους φορείς αυτούς αποτελούν σημαντικές από

κλαδική ή χωρική άποψη δομές εκπροσωπώντας μεγάλη μερίδα των κατοίκων του

Νομού ώστε παρά τα προβλήματα, η συμμετοχή τους να καθίσταται αναγκαία για τη

διεξαγωγή των προγρομμάτων (π.χ. Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών).

Τελειώνοντας, θα μπορούσαμε να επισημάνουμε ότι οι φορείς έχουν μια

μεγαλύτερη ευχέρεια επικοινωνίας και γόνιμης συνεργασίας με την ΑΝ.ΚΑ γεγονός

που δεν ισχύει σε τόσο μεγάλο βαθμό στις σχέσεις τους με την Νομαρχία παρόλο

που το πεδίο δράσης και των δύο φορέων είναι κοινό και η Νομαρχία αποτελεί έναν

καθιερωμένο φορέα. Αυτό είναι δυνατό να οφείλεται, ως ένα βαθμό, στις οριζόντιες

σχέσεις επικοινωνίας που έχει αναmύξει η ΑΝ.ΚΑ με τους φορείς αντιμετωπίζοντας

τους σαν ισότιμους εταίρους στα διάφορα σχήματα συνεργασίας σε αντίθεση με μια

μορφή κάθετης επικοινωνίας που διακρίνει τη Νομαρχία και που παρά τη μετατροπή

της σε Αυτοδιοίκηση δεν έχει ακόμα καταφέρει να ξεπεράσει αντιλήψεις που

συνδέονται με τις σχέσεις ιερορχίας ανάμεσα στην κεντρική διοίκηση και τους

αποκεντρωμένους φορείς.
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Συμπεράσματα - Προτάσεις

Η διερεύνηση τόσο των δραστηριοτήτων που αναmύσσει μια Αναmυξιακή

Εταιρlα όσο και των δεσμών με τους τοπικούς φορεlς που πλαισιώνουν τις ενέργειές

της, δεlχνουν ότι οι οργανισμοl αυτοl έχουν τη δυνατότητα να παlξουν ένα κεντρικό

ρόλο στην προώθηση πρωτοβουλιών και ενεργοποlησης σε τοπικό επlπεδο. Οι

Αναmυξlακές Εταιρlες φαlνεται να αποτελούν, προς το παρόν, τους μοναδικούς

φορείς σι οποίοι είναι σε θέση να ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες που

προκύmουν για την αναβάθμιση της λειτουργlας των φορέων και της αξlοποlησης

των πόρων μιας περιοχής. Παράλληλα, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση η οποία θα

μπορούσε να διαδραματίσει ένα αντίστοιχο ρόλο δεlχνει να μην διαθέτει τους

μηχανισμούς, το ειδικευμένο προσωπικό αλλά και την ευελlξlα να δράσει προς αυτή

την κατεύθυνση. Έτσι, η αντιμετώπιση των θεμάτων σε τοπικό επίπεδο δε μπορεί

παρά να εμπλέκει και να ενσωματώνει τους αναmυξιακούς φορεlς στη δlαδlκασlα

διευθέτησης ως ένα αναπόστταστο λειτουργικό μέλος της τοπικής κοινωνίας και του

κοινωνικού ιστού της περιοχής.

Από την ανάλυση της δράσης της ΑΝ.ΚΑ, προκύπτει ότι οι Αναπτυξιακές

Εταιρίες έχουν μια πολύ υψηλή δυνατότητα προώθησης θεμάτων εκσυγχρονισμού

και καινοτομlκότητας.

Παράλληλα, εlναl γνωστό ότι τα τοπικά παραγωγικά συστήματα, προκειμένου

να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις της αγοράς, έχουν ανάγκη

αναδιάρθρωσης και ενσωμάτωσης στην παραγωγική διαδικασία νέων μεθόδων και

πρακτικών που θα διαφοροποιήσουν το τοπικό προϊόν.

Δεδομένου ότι η ΑΝ.ΚΑ έχει επιδείξει έργο στην κατεύθυνση αυτή, θεωρεlται ότι

οι Αναmυξlακές Εταιρίες έχουν τη δυνατότητα και οφεlλουν να συνεισφέρουν στην

κατεύθυνση ανασχηματισμού και εκσυγχρονισμού των παραδοσιακών παραγωγικών

συστημάτων τόσο μέσα από την εισαγωγή καινοτομίας η οποlα θα εlναl

προσαρμοσμένη στις παραδοσιακές μεθόδους, τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα

αξιοποίησης και εμπορίας των τοπικών προϊόντων, την υποστήριξη σε πρόσβαση

νέων αγορών, δημιοuργiα δικτύων Κ.λπ. όσα και σε επlπεδο σχεδιασμού που να

εξασφαλίζει τη συνέργια και την αλληλοτροφοδότηση των παραγωγικών τομέων της

περιοχής.

Επ[σης, η ιδιότητα των Αναmυξιακών Εταιριών να αποτελούν τομές δικτύων θα

μπορούσε να τις επιτρέψει να συμβάλουν στη δημιουργία τοπικών κλαδικών ομάδων

(ενώσεων παραγωγών, επιχειρηματιών κλπ), οι οποlες θα δραστηριοποιούνται στην
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ανάληψη πρωτοβουλιών από κοινού και ατην οργάνωση παροχής ποιοτικότερων

προϊόντων και υπηρεσιών.

Όπως φάνηκε, οι Αναπτυξιακές Εταιρίες, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα

να λειτουργούν με καθαρά αναmuξιακά κριτήρια, απαιτείται να διατηρούν τον

ανεξάρτητο τους χαρακτήρα και να λειτουργούν αποστασιοποιημένα από τα τοπικά

πολιτικά δρώμενα. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη διαπίατωση ότι η

_ σημαντικότερη προσφορά τους ατο τοπικό επίπεδο είναι ο σχεδιασμός, θα μπορούσε

να επιτρέψει τους νέους αυτούς φορείς να αναλάβουν μια συντονισμένη πρωτοβουλία

για τη συατηματική προώθηση σχεδίου ατρατηγlκής ανάmυξης ατην περιοχή

δράσης τους (παρόμοιο με το ΙΝΕΤΑ της ΑΝ. ΚΑ), το οποίο θα καλύmεl ένα ορισμένο

χρονικό ορίζοντα και θα αναπροσαρμόζεται περιοδικά ανάλογα με τις τρέχουσες

εξελίξεις.

Καθώς μια Αναmυξιακή Εταιρία δείχνει σήμερα να ατιοτελεί τον πλέον ικανό και

κατάλληλο φορέα να προσεγγίσει το σύνολο των τοπικών φορέων μιας περιοχής και

να τους οδηγήσει σε ένα κοινό διάλογο, θα δοθεί η δυνατότητα να προκύψει ένα

σχέδιο ατροτηγlκής το οποίο θα συγκεντρώνει τη συναίνεση όλων των τοπικών

φορέων και θα αποτελεί πέρα από ης άλλες προσπάθειες στρατηγικού σχεδιασμού,

το σχέδιο ανάmuξης για την περιοχή όπως αυτό γίνεται αντιληπτό "εκ των κάτω".

Ορισμένες φορές, οι διαδικασίες σχεδιασμού γίνονται με ταχείς ρυθμούς που για

λόγους αποτελεσματικότητας δε μπορεί να εξασφαλιατεί ένα ευρύ σχήμα

εκτιροσώπησης των άμεσα ενδιαφερόμενων. Έτσι, μια εναλλακτική που θα

μπορούσε ενδεχόμενα να αξιοποιηθεί τόσο από την ΑΝ.ΚΑ όσο και από άλλες

Αναmυξlακές Εταιρίες είναι η σύαταση μιας μόνιμης ομάδος εκπροσώτιων 

ατελεχών των κυριότερων φορέων του Νομού, έργο της οποίας θα αποτελεί η

συμμετοχή τόσο ατο σχεδιασμό προγραμμάτων όσο και σε διαδικασίες κατάρτισης

τιροτάσεων για την ανάληψη διαφόρων πρωτοβουλιών μαζί με τους κατά περίmωση

συμμετέχοντες. Στόχος είναι η εξασφάλιση μιας συνεχούς επικοινωνίας της

Αναmυξιακής Εταιρίας με τους τοπικούς φορείς και μιας δυνατότητας άμεσης

ανταπόκρισης των τελευταίων στις εκάστοτε ανάγκες συνεργασίας.

Ένα από τα χαρακτηριστικά των τοπικών φορέων φάνηκε να αποτελεί η

αδυναμία τους να ανταποκριθούν στη συνεργασία με μια Αναmυξιακή Εταιρία,

γεγονός που ατιοδόθηκε σε ζητήματα δομικού χαροκτήρο των φορέων, έλλειψη

κατάλληλου ατελεχιακού δυναμικού Κ.λπ.

Καθώς, λοιπόν, η εσωτερική αναδιάρθρωση των τοπικών φορέων είναι ένα

μάλλον δύσκολο εγχείρημα, εκείνο το οποίο μοιάζει να αποτελεί εναλλακτική και οι

Αναπτυξιακές Εταιρίες μπορούν να τιροωθήσουν, είναι η σύαταση νέων, θυγατρικών,
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προς τους υπάρχοντες φορείς, δομών, τα οποία θα είναι σε θέση να υλοποιούν

επιμέρους εργασίες και να υποστηρίζουν τη λειτουργία των παραδοσιακών φορέων.

Οι οργανισμοΙ αυτοί, λόγω της ευέλικτης δομής τους, έχουν τη δυνατότητα να

ενσωματώσουν ευκολότερα την τεχνογνωσία, την καινοτομία και τον εκσυγχρονισμό

που παρέχεται από μια Αναmυξιακή ΕταιρΙα με αποτέλεαμα να σποκομΙζουν στοιχεΙα

που στη μετέπειτα συνεργααΙα τους θα αποτελέσουν προΟποθέσεις για την

παραγωγή έργου υψηλότερης ποιότητας.

Η επικεΙμενη θεσμική μεταρρύθμιση για την ανασυγκρότηση της Πρωτοβάθμιας

Τοπικής ΑυτοδιοΙκηαης "!ωΆWης ΚαποδΙστριας", αναμένεται να προσδώαει

αυξημένες δυνατότητες στους νέους Δήμους για τη δημιουργία τέτοιων σχηματισμών,

δημιουργώντας ένα πεδΙο ευρεΙας ενεργοποΙησης των Αναmυξιακών Εταιριών.

Πέρα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά των φορέων, την ποιότητα της

αυνεργασΙας τους με μια Αναmυξιακή Εταιρία και τα αποκομιζόμενα οφέλη έδειξαν

να επηρεάζουν η πληθυσμιακή βάαη του φορέα και η οικονομική του επιφάνεια.

Ειδικότερα σ' ότι αφορά τους ΟΤΑ, οι Δήμοι εμφΣVIζoνταl να βρΙσκονται σε

πλεονεκτικότερη θέση σε σχέση με τις Κοινότητες ως πρας τη συμμετοχή τους σε

διάφορες πρωτοβουλΙες.

Θεωρείται, κατά συνέπεια, ότι η ανασυγκρότηση της Πρωτοβάθμιας

ΑυτοδιοΙκησης σε μεγαλύτερα σχήματα θα μπορούσε να απαντήαει, σε ένα βαθμό

στο ζητούμενο αυτό, κυρίως παρέχοντας τις "τεχνικές" προΟποθέσεις (πόρους και

πληθυσμιακό μέγεθος) για την δυναμικότερη συμμετοχή τους σε πρωτοβουλΙες.

Η διαφαινόμενη αυτή ανάγκη, φοΙνεται αρχικά να βρίακεται σε συμφωνΙα με την

τρέχουσα πολιτική τάση για συνένωση των ΟΤΑ σε εθνικό επΙπεδο η οποΙα

προωθείται αυστηματικά μέσα από το πρόγραμμα 'Ίωόwης ΚαποδΙστριας".

Ωστόσο, προκειμένου μια τέτοια προσττάθεια να οδηγήαει σε ουσιαστική

αναβάθμιαη του θεσμού και σε νέους Δήμους οι οποίοι θα εΙναι σε θέση να

δραστηριοποιούνται δυναμικά σε τοπικό επίπεδο και να συμμετέχουν ενεργά,

απαιτούνται μια σειρά προϋποθέσεων ΟΙ οποίες μπορούν να συνοψιστούν στα εξής

α) Εξοπλισμός των νέων Δήμων με το κατάλληλο στελεχιακό δυναμικό (τόσο σε

πλήθος όσο και σε εξειδίκευση), εξασφάλιση διεπιστημονικότητας και δυνατότητα

συνεχούς κατάρτισης του προσωπικού.

β) Η εξασφάλιση ενός ευνοϊκού κλΙματος μεταξύ της υφιστάμενων τοπικών

αρχών και των αρχών των νέων οργάνων καθώς και η ανάγκη ύπαρξης μεταξύ των

πληθυσμών των υπό συνένωση σΤΑ κοινών στοιχείων και χαρακτηριστικών.
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Ιδιαίτερα, η επίτευξη ενός κλίματας αποδοχής και αυνεργασίας μεταξύ των

τοπικιί.ιν κοινωνιών θεωρεΙται ότι παίζει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη ενός τέτοιου

θεσμού, πέρα από οποιεσδήποτε άλλες κεντρικά παρεχόμενες δυνατότητες για να

λειτουργήοεl.

σ νέος Δήμος θα παρέχει ενδεχόμενα στις Αναπτυξιακές Εταιρίες τη δυνατότητα

να συνεργαστούν με ένα πιο εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό αλλά ταυτόχρονα

πιθανώς θα συρρικνώσει τη δυνατότητα εκπροσώπησης των επιμέρους ενοτήτων

(πρώην σΤΑ) των οποίων οι διαφορές αναμένεται, τον πρώτο τουλάχιστον καιρό, να

είναι αρκετά διακριτές.

Στην κατεύθυνση αυτή θεωρείται ότι μια Αναπτυξιακή Εταιρία θα μπορούσε να

διατηρήσει την επαφή και τη συνεργασία της με τα Τοπικά Συμβούλια τα οποία

προβλέπεται να θεσπιστούν στη θέση των σημερινων ΟΤΑ μετά τη σύσταση των

νέων Δήμων, προκειμένου να λαμβόνει τα μηνύματα στο κατώτατο δυνατό επίπεδο.

Η αναγκαιότητα μιας τέτοιας προσέγγισης δείχνει να ενισχύεται για την περίmωση

των σΤΑ οι οποίοι έχουν λιγότερους από 300 κατοίκους και που οι Πρόεδροι των

Τοπικών Συμβουλlων τους δεν θα αποτελούν μέλη του Διοικητικών Συμβουλίων των

νέων Δήμων. Με τον τρόπο αυτό ενδέχεται να συμβάλει στην επίτευξη ενός

καλύτερου τοπικού κλίματος λειτουργώντας ως ο φορέας ο οποίος θα ακούσει και θα

προβάλλει όπου αυτό κριθεΙ σκόπιμο ης γνώμες των τοπικών κοινωνιών.

Μια δεύτερη παράλληλη κατεύθυνση δρόσης των Αναπτυξιακών Εταιριών είναι

δυνατό να αποτελέσει η υποστήριξη προς τους νέους Δήμους σε θέματα

αναγνώρισης των νέων τάσεων ανάmυξης και χάραξης στρατηγικών με βάση τα νέα

δεδομένα.

Παρά το γεγονός ότι οι Αναmυξιακές Εταιρίες αποτελούν φορείς προώθησης

της καινοτομίας και δικτύωσης σε μια περιοχή, φαίνεται ότι η μεταξύ τους συνεργασία

δεν έχει έως σήμερα προωθηθεί αρκετά για μια από κοινού συντονισμένη

προσττάθεια χάραξης αναmυξιακής στρατηγικής σε ευρύτερα από την περιοχή

εμβέλειας τους χωρικά επίπεδα. Ένα τέτοιο εγχεlρημα θα μπορούσε να βασιστεί ατην

εξεύρεση κι οργάνωση της διαχείρισης πόρων που διαθέτουν οι περιοχές αυτές ή

στην αξιοποίηση συμπληρωματικών στοιχείων για την επίτευξη ενός στόχου με βάση

τα συγκριτικό πλεονεκτήματα κάθε περιοχής κατά τρόπο που να ενσωματώνονται σε

μια κοινή παραγωγική διαδικασία (να αποτελούν στάδια μιας κοινής γραμμής

παραγωγής). Η ένταξη διοικητικά κατακερματισμένων περιοχών που ενδέχεται να

έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά σε μια τέτοια διαδικασία, αναμένεται να συμβάλλει

στη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, τη διεύρυνση των αγορών των τοπικών

προϊόντων, την εξάλειψη ανταγωνιστικών μηχανισμών εμπορίας και την ανάπτυξη της
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ευέλικτης εξειδίκευσης δημιουργώντας κάποιες ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για την

αξιοποίηση των τοπικών πόρων.

Ωστόσο, η ανομοιομορφία στο βαθμό ανάπτυξης και δραστηριοποίησης των

Αναπτυξιακών Εταιριών σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο δυσκολεύει τη μεταξύ

τους συνεργασΙα σε διανσμαρχιακό ή διαπεριφερειακό επίπεδο. Οι δυναμικότερες και

πλέον πεπειραμένες εταφΙες αποτελούν συνήθως την κινητήρια δύναμη τέτοιων

προσπαθειών γεγονός που μεταφράζεται σε σημαντικό κόστος σε χρόνο και

απορρόφηση στελεχιακού δυναμικού.

Από την άλλη πλευρά, οι ωφέλειες που προκύmουν από τις πρωτοβουλίες

αυτές ειδικά για τις εταιρίες που βρίσκονται στα πρώτα τους βήματα είναι σημαντικές.

Στην κατεύθυνση λοιπόν αυτή, η λειτουργία τέτοιων δικτύων θα μπορούσε ίσως να

ενθαρρύνεται με παροχή οικονομικών κινήτρων προς τις Αναmυξιακές Εταιρίες που

θα συνιστούν αυτά τα δίκτυα κοΘως και προς εκείνες που παΙζοuν ένα

πρωταγωνιστικό ρόλο d αυτές τις προσπάθειες.

Μέσα από τη μελέτη του παραδείγματος της ΑΝ.ΚΑ, φάνηκε ότι ενώ μια

Αναmυξιακή Εταιρία έχει υψηλές δυνατότητες συνεισφοράς στην τοπική ανάmυξη, η

προσφορά αυτή μεγιστοποιείται μόνο μέσα ο' ένα πλαίσιο συνεργασΙας με τους

τοπικούς φορείς ενώ η μεμονωμένη δράση της περιορίζει τις πολλαπλές θετικές

επιmώσεις που μπορεί να δημιουργήσει το έργο της. Όσο καλύτερη είναι η

συνεργασία τόσο ευκολότερη δείχνει να είναι η διάχυση των ωφελειών που μπορούν

να αποκομίσουν οι φορείς - αποδέκτες των δραστηριοτήτων της. Εξάλλου, η

προώθηση του έργου της φαίνεται να σχετίζεται με τον βαθμό σuναΙνεσης που

εξασφαλίζεται από τους τοπικούς φορείς. Έτσι, η δυνατότητα μιας Αναπτυξιακής

Εταιρίας να εκφράζει όσο το δυνατόν περισσότερους τοπικούς φορείς αποτελεί μια

βασική παρόμετρο γισ την επιτυχή έκβαση των αναλαμβανόμενων από αυτήν

πρωτοβουλιών.

Στην κατεύθυνση αυτή, θα μπορούσε να επιδιώκεται η συσπείρωση στο

μετοχικό της κεφάλαιο του μέγιστου δυνατού αριθμού φορέων της περιοχής, με στόχο

την ενσωμάτωση στη στρατηγική και φιλοσοφία της ενός πολυδιάστατου

πολυτομεακού χαρακτήρα. Ωστόσο, απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία μιας

Αναπτυξιακής θεωρείται η εξασφάλιση τέτοιων ισορροπιών, όσον αφορό την

εκπροσώπηση των φορέων, ώστε το εταιρικό της σχήμα να είναι ευέλικτο και

ευπροσάρμοστο στην αντιμετώπιση των τρεχόντων ζητημάτων. Κατά συνέπεια, παρά

το γεγονός ότι το θεσμικό πλαίσιο σύστασης των Αναπτυξιακών Εταιριών παρέχει

μεγάλη ευελιξία στο θέμα της ένταξης πολλών φορέων στο μετοχικό κεφάλαιο μιας

τέτοιας εταιρίας, θα πρέπει η συμμετοχή να είναι τέτοια ώστε να μην παρεμποδίζεται
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η λειτουργία των αυλλογικών της οργάνων (π.χ. αύγκλιαη της Γενικής Συνέλευσης

των μετόχων λόγω διογκωμένου αριθμού μελών) οδηγώντας στην αδυναμία λήψης

απάρασης.

Όπως προέκυψε από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις Αναmυξιακές

Εταιρίες, αυτές συστήνονται με διάφορες μορφές επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης.

Ωστόσο, το στοιχείο που διαφοροποιεί έναν τέτοιο φορέα από άλλες επιχειρήσεις της

Αυτοδιοίκησης δεν είναι τόσο το νομικό της σχήμα αλλά κυρίως οι δραστηριότητες

που αυτός αναmύσσει. Σήμερα υπάρχει μια μάλλον συγκεχυμένη κατάσταση στον

πρασδιορισμό των Αναmυξιακών Εταιριών την οποία δυσχεραίνει η εμφάνιση

οργανισμών ΟΙ οποίοι φέρουν την ονομασία Αναmuξιακή Εταιρία χωρίς να αποτελούν

αναmυξιακούς φορείς όπως τους έχουμε προσδιορίσει μέσα από το έργο και τη

δράση τους και χωρίς βέβαια να αποκλείεται να δρουν προς κάποια αναmυξιακή

κατεύθυνση. Παράλληλα, η έλλειψη θεσμικού προσδιορισμού των οργανισμών αυτών

είναι δυνατόν να δημιουργεί αφορμές για ανάmυξη τριβών σ' ότι αφορά τη δράση

τους από ομάδες επαγγελματικών συμφερόντων.

Θεωρείται, λοιπόν, ότι είναι χρήσιμο να προσδιοριστεί θεσμικά ότι το πεδίο

δράσης μιας Αναπτυξιακής Εταιρίας προσανατολίζεται σε θέματα όπως ο σχεδιασμός

της τοπικής ανάmυξης, η αξιοποίηση των ανθρώπινων και φυσικών πόρων, η

εισαγωγή καινοτομίας, η αειφορικότητα, η ενεργοποίηση του πληθυσμού καθώς και

όλα εΚΕίνα τα χαρακτηριστικά που καθορίζουν την αναmuξιακό τους χαρακτήρα.

Τελειώνοντας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι στα πλαίσια των γενικότερων

εξελίξεων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και των μεταρρυθμίσεων που συντελούνται στον

Ελληνικό χώρο, με δεδομένες τις ανάγκες για κινητοποίηση των τοπικών δομών και

των κοινωνιών για τοπική πρόοδο, οι Αναmυξιακές Εταιρίες φαίνεται να αποτελούν

ένα από τα βασικότερα εργαλεία άσκησης πολιτικής για την ενίσχυση, άρθρωση και

ανάmυξη του τοπικού χώρου.
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• Δ. Γούσιος, Σημειώσεις του Μαθήματος "Τοπική Ανάmυξη ΚΟΙ Ανθρώπινοι

ΠόροΙ", Βόλος, 1997.

• Επενδυτής (Εφημερίδα), Αρ. Φύλλου 341, Συνέντευξη Υπουργού Αλ.

Παπαδόπουλου, 17/5/97

• Θ. Ζαχαρόπουλος, ''Ο ρόλος των Αναmυξιακών Εταιριών στην Περιφερειακή και

Τοπική Ανάmυξη" (Εισήγηση), Επιστημονικό Συνέδριο, Αθήνα, Δεκέμβριος 1995

• Χ. Κουτάκος, Χ. Παπττουτσής, "Ο ρόλος και οι προοmlκές των Συμβουλίων

Περιοχής Το παράδειγμα της Θεσσαλίας"(Δlπλωματlκή Εργασία), Πανεπιστήμιο

Θεσσαλ~ς, Βόλος, 1996

• Ε. Λεμονιά, "Αναmυξιακά κίνητρα στη Ελλάδα και στην ΕΟΚ", ΚΕΠΕ, Αθήνα,

] 1991

• Α. Λυμπεράκη, 'Ή πρόκληση της Ανάmυξης σε μικρή κλίμακα: Οικονομική ευελιξία

ΚΟΙ κοινωνικές δυσκαμψίες", Επιμορφωτικές Εκδόσεις Παπαζήση ΕΠΕ, Αθήνα,

1992

J
J

Ι

]

• LEADER MagazIne, "Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές",

Φθινόπωρο 1996, αρlθμ.12, Βρυξέλλες

• Π. Μαρδάκης, "Τοπική Ανάmυξη κι ενδογενής δυναμικότητα: Το παράδειγμα της

Επαρχίας Αλμυρού" (Διπλωματική Εργασία), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος,

1995

• Η. Μπεριάτος, Σημειώσεις του Μαθήματος: Χωροταξικός Σχεδιασμός (Δομή κι

οργάνωση του Ελληνικού Χώρου), Βόλος, ΙΣVOυάΡIOς 1992

• Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εργασία Φοιτητών 40υ έτους, "Μελέτη Ανάπτυξης

Περιοχής Λίμνης Ν. Πλαστήρα", Βόλος, 1996
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• Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εργασία Φοιτητών 30υ έτους, "Χωροταξική Μελέτη

Νομού Καρδίτσας", Βόλος, 1995

• Τ. Σαπουνάκης, 'Ή επιχειρηματική δραστηριότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης"

(Διδακτικό βοήθημα), Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΤΕΙ

Καλαμάτας, 1997

• Υπουργεlο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, "Πρόγραμμα-
Εκσυγχρονισμού και Ανάmυξης των Θεσμών Υποστήριξης της Περιφερειακής και

Τοπικής Ανάmυξης", Αθήνα, Μάιος, 1997

• Υπουργεlο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, "Πρόγραμμα

(ωάwης Καποδίστριας", Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα, Φεβρουάριος, 1997

• Φάκελοl LEADER, ''Εφαρμογή Προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης: Η εμπειρία του

LEADER 1", Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

• Δ. Φ,λlππlδης, "Οι Αναmυξlακές Εταιρίες στην Ελλάδα" (Διπλωματική Εργασία),

Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, 1996

• Φ.Ε.Κ Α' 231,Π.Δ. 410195 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), Μέρος Πέμmο:

Επιχειρήσεις, Αθήνα, 1995

• Π. Χριστοφιλοπούλου, Σημειώσεις του Μαθήματος: "Δημόσια Διοίκηση και Τοπική

Αυτοδιοίκηση (Βασικές έwοιες κρατικής οργάνωσης)", Βόλος, 1995

• Κ. Ψυχοπαίδης, Π. Γετίμης, "Ρυθμlσεlς Τοπικών Προβλημάτων", Ίδρυμα

Μεσογειακών Μελετών, Αθήνα, 1989



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Παρουσίαση κοινοηκής Πρωτοβουλίας lEADER 11 κατό Υποπρόγραμμα και

Ενέργεια.
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ΣΥΝΟΠΤιΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ
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ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ"

,
1,ΤΕΩerIΚΗ)ΑΝΑΠΤΥΞΗ .
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2.,ΚΤΗΝΟΙΡΟΦΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

3..ΔΑΣIΚΗ"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ~~'!'iB-,i'.",~: '~~I>-'!f ','"
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5. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΓΡΟTlΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

6. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1:ΓΕΩΡΓιΚΗΑΝΑΠΤΥΕΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
,

ι

1. ΑΝΑΠΤΥ=Η BΙOΛOΓlKΩN ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΡΕΙΝΕΣ & ΗΜΙΟΡΕΙΝΕΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

2. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

OΙKOΛOΓlKΩN ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

3. ΙΔΡΥΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟIΝΟΥ VQPRO

4. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ MARKETING, ΓΙΑ OIKOΛOΓlΚA ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΤΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

5. ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΤΑΝΜΩΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥπο.

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ.

6. ΔΙΑΚΡΑ τι ΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΥΠΟΠΡοr,ΡΑΜΜΑ'2:'ΚΤΗΝ.ΟΤΡΟΦIΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Iji

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ . ι''

1, ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΛΛΙΟΥ ΚΑΣΜΙΡ (CASHMERE)

2. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ Ε;::ΑΓΩΓιΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

4, ΟΡΕΙΝΗ ΜΙΕΙΑ

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.3: tiAEIKHANAnTYEH

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
,

i, '

1. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓιΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

2. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

3. ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ

ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

4, ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ

5. ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
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1, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞlοnΟIΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ

nlΝΔΟΥ

2, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ OIKOΛOΓlKΩN MONOnATION

3, ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

4, ΜΙΚΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ nΕΡIΦΕΡΕIΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

5, ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

6, ΔΗΜIΟΥΡΓιΑ ΥnΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑnΤΥΞΗ ΑΜnΕΛΟ - ΟIΝIΚΟΥ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

7, ΔΗΜIΟΥΡΓιΑ ΟIΚΟΜΟΥΣΕIΟΥ

8, ΔΗΜIΟΥΡΓιΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ

9, ΔΗΜIΟΥΡΓιΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ nΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΣ

nΕΡIΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥnΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟIΚΟΤΟΥΡIΣΤΩΝ

10, ΕΥΑIΣΘΗτοnΟIΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ, ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ

ΥnΗΡΕΣIΩΝ
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1, nAPOXH ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥnΟΣΤΗΡIΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑnΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ Μ,Μ,Ε,

2, ΔΗΜIΟΥΡΓιΑ ΘΥΡΙΔΩΝ nΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

3, ΕΞΟΔΑ ΛΕIΤΟΥΡΓιΑΣ & ΑnΟΚΤΗΣΗ ΕΞοnΛIΣΜΟΥ ΤΗΣ ο.ΤΔ,

4, ΛΕIΤΟΥΡΓιΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Πηγή: ΑΝ,ΚΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ2

- Πίνακας 3.α: Ταξινόμηαη προγραμμάτων και μελετών ως προς Τομέα Δρόσης και

Μέσο Παρέμβασης (Αρχική Μορφή ΠΙνακα 3)



ΠΙΝΑΚΑΣ 3.α:Ταξινόμηση προγραμμάτων και μελετών της ΑΝ.ΚΑ ως προς Τομέα Δράσης και ~/έσo Παρέμβασης

Πρωτογενής

Τομέας

Μέσο Παρέμβασης

Δευτερογενής

Τομέας

ϊριτογενής

Τομέας

ΑΠΕ

Περιβάλλον

Κοινωνικές

πολιτικές

Wa

EUROFORM: Επιμόρφωση-ΕπιμορφωτώνστΓν ΠεριβαλλOVΗKή Εκπαίδευση

NOW 1:Πρόγραμμα Υποστήριξης t:παγγελμαηκών Αναγκών Γυναικών

-Σχεδιασμός-υλοποίηση Έρευνας επαγγελ Χ

υαTlκών αναγκών & αγοράς εργασίας

FORCE:, Συνεχής Επαγγελμαηκή Κατόρηση

-Έρευνα επιμορφωτικών αναγκών

στις ΜΜΕ της Δ. Θεσσαλίας

-Σχεδιασμός-υλοποίηση 3 πειραματικών

προγραμμάτων επιμόρφωσης

-Επιμόρφωση επιστημόνων-εκπαιδευτών

στην περιβαλ.παιδεία

-Υλοποίηση πρότuπων προγραμμάτων

περιβαλ.εκπαίδευσης σε σχολεία

-Ανταλλαγές επιμορφωμένων

-Προγρ.καταρτισης για ίδρυση &

λειτουργία ΜΜΕ από γυναίκες

-Γραφείο ενημέρωσης-uπoστήριξης

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΜΕΛι:.ΤΕΣ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ χ

χ

χ χ

χ

χ

χ

χ

χ

Ι

Χ

Χ

Χ Χ χ χ

χ χ χ χ

χ χ

χ χ χ χ

χ χ Χ χ χ

χ Χ χ

-Μελέτη ανάπτυξης πεδινής Χ χ χ

Γεωργίcς Ν.Καρδίτσας

-ΜΜΕ & τοπική ανάΤ1Τυξη Χ Χ Χ Χ χ χ

-Μελέτη χωρικών προβλημάτων Χ χ χ Χ χ χ Χ χ χ Χ χ χ Χ χ χ

του Ν,Καρδίτσας

1993

ALTENER: Σχέδιο Αξιοποίησης των Ανανεώσι ων Πηγών Ενέ γεια

-Δημιουργία ομά6ας εργασfας από

τοπικό επιστημονικό δυναμικό

-Εκπόνηση πακέτου μελετών που

αναφέρονται στους στόχους

-Έκδοση πληροφοριακού οδηγού

-Οργάνωση, διεξαγωγή συνεδρίων

-Σχεδιασμός ενεργειακής ανάπτυξης

με τη μέθοδο GOPP

NOW 2: Δημιουργία Γυναικείας Επlχε[)ησΓ ς στον Τομέα του ΑγροτουρισμούωΟlκοτου )ισμού

-OΙKoνoμoτεΧVΙKή μελέτη για δημιουργία Χ χ χ

γυναικείας επιχείρησης αγροτουρισμού

-Κατάρτιση γυναικών στην ίδρυση χ Χ χ χ

& λεπουργία της γυναικ,επιχείρησης

χ χ

χ Χ χ

χ

χ

χ

χ

χ Χ

χ χ

Χ

Χ χ

χ χ

Χ χ χ

χ Χ χ χ



(Συνέχεια)

Πρωτογενής

Τομέας

Δευτερογενής

Τομέας

Τριτογενής

Τομέας

ΑΠΕ

Περιβάλλον

Κοινωνικές

πολιτικές

ιι'λλα

Μέσο Παρέμβασης

Δραστηριότητες ανά έτος

1993
HORIZON 1:. Πρόγραμμα Αναβάθμισπς των Συνθπκών Διαβίωσπς στην Τσιγγάνικη Κοινότητα Σο< άδων

-Μελέτη γtα διαμόρφωση στρατηγικών

επίλυσης προβλημάτων τσιγγάνων

-Εκπαίδευση στελεχών για προώθηση

των παραπάνω στρατηγικών

-Πρόγραμμα εκπαίδευσης ομάδας

τσιγγάνων

-Γραφεfo προσανατολισμού & παροχής

συμβουλών

-Δημιουργία πακέτου καινοτόμων

διδακτικών προσεγγίσεων για τσιγγάνους

HORIZON 2: Εξ' Αποστάσεως EπαγγελμαϊlKή Κατάρτιση Ατόμων με Ειδικές Ανά κες

-Πρόγραμμα κατάρτισης σε ΗΝ

-Δημιουργία γpαφεloυ υποστήριξης

των ΑΜΕΑ Ν. Καρδίτσας

LlFE: Περιοχή· Λfμνπς Ν. Πλαστήρα; -Μια ΠιλοτικιΊ Αειφορική Τουριστική Παρέ Jβαση

-Ίδρυση Πανεπιστημιακού Δάσους

-Οικολογικά μονοπάτια

-Δημιουργία Υδροβιολογικού Σταθμού

-Αποκατάσταση, επανσχρησιμοποίη

ση παραδοσιακού κτιρίου

.Δημιουργία Πειραματικού Αγρού Χ χ

Οργανικής Καλλιέργε1ας

-Οργάνωση αναψυχής

-Δημιoυpγfα τοπικού Γραφείου

Οικοτουρισμού

χ

χ

χ

χ

χ

χ

v
Λ

χ

χ

χ

χ χ χ

χ χ χ χ

χ χ χ χ

χ

.
χ χ χ

χ χ χ χ

χ

χ χ χ χ χ χ χ χ

χ χ χ χ χ χ

χ χ χ χ χ χ

χ χ χ χ χ Χ Ι
ι

Ι

Χ χ Χ χ
Ι

ι

Ι
Ι

Χ Χ

Χ χ Χ χ

χ

χ

χ

ΙΝΕΤΑ: Ινστιτούτο Ερευνών Τοπικής Aνάmυξης

-Συμμετοχή τοπικών φορέων (ΟΤΔ)

για επεξεργασία προτάσεων στρατη

γlκής ανάπτυξης για το Ν. Καρδίτσας

-Δημιoυpγfα όρων υλοποίησης των

στρατηγικών ανάπτυξης μέσω αξιολό

γησης των τοπικών πολιτικών

-Δημιουργία Ινστιτούτου Ερωνών

Τοπικής Ανάπτυξης (ΙΝΕΤΑ)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

!
t

χ χ χ

χ χ χ

Χ χ

Ι

-Αξιολόγηση προγραμμάτων κατάρτισης Χ χ χ Χ χ χ Χ χ χ

& αγορά εργασίας στο Ν.Καρδίτσας

-Έρευνα αρμοδιοτήτων των φορέων Χ χ χ

προγραμματισμού Ν.Καρδίτσας ι
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(Συνέχεια)

~ Μέσο Παρέμβασης

Δραστηριότητες ανά έτος

1993
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Δευτερογενής

Τομέας

ΤριτογΕ'ιής

Τoμέc;ς

ΑΠΕ

Περιβάλλον

Κοινωνικές

πολιτικές

Άλλα

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣΜΕΛΕΤΕΣ

-ΤΑΠ Α.Σ Σελ/άνων

-ΤΑΠ Α.Σ Μενελα1δας

-ΤΑΠ Α.Σ Κάμπου

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

ι χ

χ

χ

χ
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χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

REVITAU OUVERTURE: Ανταλλαγή Εμπειρίας Μεταξύ Δήμων και Μεταφορά Τε (Yoγvωσίας σε Δήμους της Aν.ElI~ ώπης

-Συναντήσεις εργασίας ομάδας Ι

Αρχιτεκτόνων &διοικ.στελεχών ι

-Κατάρτιση ομάδας εργασfας & Ι

πρόταση για αποκατάσταση κτιρίου

-Ημερίδα. παρουσίαση αποτελεσμάτων

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ χ

χ χ

-
χ χ

Χ χ

Χ χ

Χ χ

Χ χ

Χ χ

Χ χ

Χ χ χ Χ χ

1

J

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

-ΤΑΠ Δήμου Καρδίτσας

-Μελέτη Βιοτεχνικού Πάρκου

Δ-Καρδίτσας

-Μελέτη διαχείρισης απορριμμάτων

Ν.Καρδίτσας

·Μελέτη οργάνωσης φορέα αποκο

μlδής απορριμμάτων Δ.Καρδίτσας

-Μελέτη σκοπιμότητας για Ανακύκλωση

Δ.Καοδίτσας

-Μελέτη καταγραφής πηγών ρύπανσης

Ν.Καρδίτσας

-Υδρογεωλογική έρευνα Ν.Καρδίτσας

-Μελέτη αναδιάρθρωσης ΕΑ.Σ.κ.

-Μελέτη οργάνωσης ΔΕΤΑΚ

1995
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣΜΕΛΕΤΕΣ

-Οικονομοτεχνικήμελέτη [δρυσης

Δ.ΗΑΜ.Ε.Κ

-Μελέτη σκοπιμότηταςίδρυσης κοιν

ξενώνα Μητρόπολης

-Μελέτη μηχανοργάνωσηςΔ.Καρδ(τσας

-Μελέτη μηχανοργάνωσηςΔ.Σοφάδων

-Μελέτη μηχανοργάνωσηςΔ.Παλαμά

-Μελέτη Δημοτικής Επιχείρησης

ΣαΡάδων

-Μελέτη Δημοτικής Επιχείρησης

Παλαμά

-Μελέτη οργάνωσηςΟργανισμού

διαχείρισηςΒΙΠΕ

χ

χ
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χ

χ

χ

χ

χ

χ
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1996

χ

ΕΠΠΕΡ: Προστασία και Διαχείριση Περιοχής Λίμνης Ν.Πλαστήρα Ν.Καρδίτσας

-Κέντροπεριβαλλοντικήςεκπαίδευσης

(Κ.Π.Ε.)

-ΟλοΚληρωμένοσύστημααντmυρικής

πpoστασiας

-Ολοκληρωμένοσύστημαδιαχείρισης

aπoρριμμάτων(εργαστηριακόςεξοπλι

ομός κ.Π.Ε,ειδlκήπεριβαλλοντική

μελέτη,ενημέρωσηγια περ.εκπαίδευση)

χ

χ

χ

χ

χ

χ χ χ

χ χ Ιχ

LEONARDO ΟΑ VINCI: Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Πακέτου για τον Προγραμματισμό της TOΠIKπςAνάmυξης

-Δημιουργία εκπαιδευτικού πακέτου για

τον προγραμματισμότης τοπικ.ανάπτυξης

(ΠρόγΙμα σεμιναρίου, mιχειρισιακ.οδηγός)

-Διαδοση,εμπορευμ.των επιχειρ.οδηγών

CARREFOUR RURAL: Λειτουργία Γραφείου Α ΡΟΤ1κής Πληρο

-Λειτουργία Γραφείου Αγροτ.Πληροφόρη Χ

σης (Πληροφόρηση,έκδοσηπεριοδικού,

οργάνωση ημεΡί&.ι.!ν, υποστήριξη σε υπο

βολή προτάσεων σε ΠΡOγρΙτα,συμμlxή

σε προγρΙμα κατάρτισπς & άλλα ΠΡογρΙτα)

όρησης

χ

χ χ χ χ χ

χ

PERU: Ίδρυσπ, Παρακολούθπση και Διασύνδεση Ενεργειακών Κέντρων.σε 5 Ευρωπ.. Πόλεις και περιοχές (SELENA)
:Ιδρυση Ενεργειακού Κέντρου (Ερευνες

μελέτες,πληροφόρηση-ενημέρωση,κατα

σκευή "οδηγών" πληροφόρησης,πρόσβα

ση σε πρωτότυπεςεφαρμογές.έργα,

συμμετοχή σε προγράμματα)

χ χ

FAI R: Διαφοροποίπσπ-Αναδιοργάνωση των· Παραγωγικών ΔραστηρlοΤΙ;των στην Κτηνοτροφlα των Μι;;lοl/ε!',;.:.l.:.;.ιΚ;.;;:ώ;;;;ν;....;..:Π.;.ερ!;;I:.;;Ο.qχ;;:.ώ:;.ν--+-ι-_+-~f---+_+-~--+--+-+_+--ι_--1-_+- --+--+-+-1--+---+--1--+---+-+-+-1

-Ανάλυση των μεταβολών όσον αφορά στο Χ χ χ -ι:
πληθυσμό, δραστηριότητες,mαγγέλματα

& απασχόληση στις περιοχές στόχους

-Αναγνώριση-μελέτη "κρίσιμου παράγοντα"

που αναφέρεται στη συμβoυλεuτική-υπo

στηρικτική δραστ/τητα προς παραγωγούς

-Επεξεργασία "εργαλείων" χρήσιμων

στις υπηρεσίες μεταφοράς τεχνογνωσίας

-Ανάπτυξη μεθοδολογικ. εργαλείου που θα

χρησιμοποιηθεί στις παραπάνω υπηρεσίες

-Προσαρμογή των αποτελεσμάτων σε

εθνικό επίπεδο

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ
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LEADER 11:' Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Παραγωγικού Συστήματος τη Ορεινής & Ημιορεινής ζώνη< του Ν.Καρδίτσας ..
-Αγροηκή Aνόmυξη' Χ Χ χ χ χ χ χχ χχ .χ Χ χ Χ χ χχ Χ

-Κτηνοτροφική Ανάπτυξη' χ Χ χ Χ χ χχ χ χ χ χ χ χ ΧΧ

-Δασική Ανάmυξη' Χ χ Χ χ Χ χχ Χ χ Χ χ ΧΧ Χ

-Αειφόρος Τουριστική Ανάπτυξη' Χ Χ χ Χ χ Χ Χχ Χ Χ χ Χ χ Χ Χ χ

-Παρατηρητήριο Αγροηκής Aνόmυξης" Χ Χ χ Χ χ ΙΧ

-Εφαρμογή' Χ Χ Χ Χ Χ Χ

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

-ΤΑΠ 3QU ΣυμβouλΙoυ Περιοχής Χ χ χ Χ χ χ χ χ χ χ χ χ Χ χ :ιι:

-ΤΑΠ 5ου Συμβουλίου Περιοχής Χ χ χ Χ χ χ Χ χ χ Χ χ χ Χ χ χ

-ΤΑΠ 70υ ΣυpβouλJoυ Περιοχής Χ χ χ Χ χ χ Χ ~ χ χ χ χ Χ χ χ

·ΤΑΠ 9ου Συ)Jβoυλίoυ Πεpιoxιiς Χ χ χ Χ χ χ Χ )( χ Χ χ χ Χ χ v
Λ

-ΤΑΠ 100u ΣυμβouλfoυΠφιoxιiς Χ χ χ Χ χ χ Χ χ χ Χ χ χ Χ χ χ

-ΤΑΠ 120υ ΣυμβoυλiouΠφιοχής Χ χ χ Χ χ χ Χ χ χ Χ χ χ Χ χ Χ

-ΤΑΠ 130υ IUIJβouAfou Περιοχής Χ χ χ Χ χ χ χ χ χ Χ χ χ Χ χ χ

Π v': Επε ε ασiα στοl είων ΑΝ.ΚΑ

Το LEADER 11 παρουσιάζεται με τη μορφή των υποπρογραμμάτων του. Η συμπλήρωση του πίνακα έγrνε με βάση ης Ενέργειες κάθε υποπρογράμματος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ3

1. Ερωτήσεις ημικστευθυνόμενης συνέντευξης προς την ΑΝ. ΚΑ-
2. Ερωτήσεις ημικστευθυνόμενης συνέντευξης προς τους τοπικούς φορείς
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1. Ερωτήσεις Ημlκατευθυνόμενης Συνέντευξης προς τ ν ΑΝ.ΚΑ

Ενότητα 1: Αξιολόγηση Συνεργασίας

1. Ποιοι είναι για σας οι παράγοντες που προσδιορίζουν τη καλή ή κακή συνεργασία όπως

προκύmουν από τις έως σήμερα επαφές σας με τους φορείς και πως βαραίνει ο καθένας

στη διαμόρφωση της τελικής σας εικόνας;

2. Ποιοι ήταν οι φορείς με τους οποίους η ποιότητα της συνεργασίας σας ήταν υψηλή και

που οφείλεται αυτό; Με ποιους δεν ήταν και γιατί;

3. Υπάρχουν κάποιοι φορείς στο Νομό με τους οποίους δεν έχετε συνεργαστεί ως σήμερα;

Γιατί;

4. Πως θα χαρακτηρίζατε το επίπεδο του έμψυχου δυναμικού που εκπροσωπούσε τους

τοπικούς φορείς με τους οποίους συνεργαστήκατε; Π.χ. καταρτισμένοι, πεπειραμένοι, με

ενδιαφέρον (Διάκριση σε φορείς δημόσιας διοίκησης και άλλους)

5. Στα πλαίσια της συνεργασίας σας με τους φορείς δημόσιας διοίκησης και τις υπηρεσίες

της (Περιφέρεια, Νομαρχία και Ο.Τ.Α) πως θα χαρακτηρίζατε την αποτελεσματικότητα και

λειτουργία τους; Ποιες οι αιτίες της κατάστασης αυτής;

6. Πως αξιολογείται την απόδοσή των τοπικών φορέων (εκτός δημόσιας διοίκησης) σε όσα

τους ζητήσατε; Ποιοι ήταν πιο αποδοτικοί και σε ποιους τομείς;

7. Έχετε εντοπίσει μέσα σ' αυτά τα 8 χρόνια λειτουργίας σας κάποια προβλήματα που κατά

τη γνώμη σας οφείλονται σε σας κι έχουν εμποδίσει την ανάmυξη συνεργασίας; Σας έχει

αναφερθεί κάτι;

8. Πριν την προκήρυξη των δράσεων:

είχατε ορίσει κάποιες γενικές κατευθύνσεις δράσεων που αξιολογούσατε ότι ήταν

απαραίτητο να αναmυχθούν και δεχόσαστε προτάσεις ενδιαφερομένων για αυτές ή αυτές οι

κατευθύνσεις προέρχονταν καθαρά από τα μηνύματα και τις τάσεις που έρχονταν από κάτω;

Τι ίσχυσε στη περίmωση του LEADER 11; Π.χ. Πιστεύατε ότι στα πλαίσια του Μέτρου:

Αγροτουρισμός, πρέπει να αναmυχθούν οι εναλλακτικές αθλητικές δραστηριότητες κι άρα

ψάξατε τους ενδιαφερόμενους που είχαν κάτι τέτοιο στο μυαλό τους ή απευθυνθήκατε

γενικά και οι ίδιοι οι επενδυτές με τις ιδέες τους σας οδήγησαν στην επιλογή αυτή; Αν ναι

στην πρώτη περίmωση υπήρξαν κάποιες εντελώς ανεξάρτητες ιδέες από κάτω; Αν ναι στη

δεύτερη περίmωση πως αυτές προσαρμόστηκαν σε σχέση με τους άξονες που είχατε βάλει

στα πλαίσια του ΙΝΕΤΑ;
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Ενότητα 2: Αξιολόγηση Ωφελειών

Ι. Τοπικοί Φορε!ς

1. Σε ποιους τομείς (οικονομικά, μεταφορά τεχνογνωσίας ή άλλο προσδιορίστε)

ωφελήθηκαν από τη συνεργασία σας ΟΙ διάφοροι τοπικοί φορείς; Μπορείτε να σταθμίσετε τα

διάφορο οφέλη;

2. Ποιοι τοπlκοl φορείς με τους οποίους συνεργαστήκατε ωφελήθηκαν περισσότερο και γιατl;

Σε ποιους τομείς;

3. Υπήρχαν κάποιοι τοπικοί φορείς ΟΙ οποlοl ωφελήθηκαν πολύ Μγο από τη συνεργασία σας

και ποια τα αίτια;

ΙΙ.ΑΝ.ΚΑ

1. Από ποιους τοπικούς φορείς με τους οποίους σuvεργαστήκατε ωφεληθήκατε

περισσότερο και γιατl; (Αντίστοιχα και για τους εξωτερικούς φορείς)

2. Ποιο ήταν το όφελος αυτό; Σε ποιο τομέα ωφεληθήκατε περισσότερο; (Αντίστοιχα για

τους εξωτερικούς φορεlς)

3. Υπήρχαν κάποιοι φορείς που από τη συνεργασία σας δεν προέκυψε όφελος σύμφωνα με

τα αναμενόμενα και ποια τα αίτια;

Ενότητα 3:Αποτελέσματα Συνεργασίας

1. Από την έως τώρα συνεργασlα σας υπάρχουν κάποιοι φορείς με τους οποίους έχετε

εδραιώσει σχέσεις και θα τους θεωρούσατε συνεργάτες σας σε ένα μελλοντικό project

εφόσον το ανTlκεlμενό του ήταν στη σφαίρα των ενδιαφερόντωντους;

2. Σε ένα αυριανό project με ανάγκες ευρείας συμμετοχής φορέων πως θα οργανώνατε το

σχήμα συνεργασίας; Είναι σε θέση να αναλάβουν οι φορείς και ποιοι πρωτοβουλίες και

αρμοδιότητες; Έχουν αποκτήσει αρκετά εφόδια; Μέχρι που φτάνουν οι δυνατότητές που

έχουν αποκτήσει; (π.χ. μπορούν να καταρτίσουν εξ' ολοκλήρου ένα πρόγραμμα ή με την

υποστήριξή σας και σε ποιο βαθμό;) Ποιοι είναι και που οφείλεται η βελτίωση του επιπέδου

τους;

3. Πιστεύετε ότι είναι δυνατό να υπάρξει ένας φορέας που να παίξει τον ίδιο ρόλο όπως

εσείς από τους υφιστάμενους; Ποιος και γιατί;

4. Σ' όTl αφορά τη συνεργασία σας ποια εμπόδια έχουν ξεπεραστεί και ποια όχι; Ποιοι είναι

οι φορείς με τους οποίους έχουν βελTlωθεί οι σχέσεις σας και με ποιο τρόπο;

5.Μετά από οκτώ χρόνια, πιστεύετε ότι ο χώρος όπου εργάζεται η ΑΝ.ΚΑ έχει αλλάξει,

βελτιωθεί και σε ποιους τομείς;
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Ενότητα 4: LEADER 11

1. Με το LEADER 11 ποια διαδικασία ακολουθήσατε και με τι αποτελέσματα σ' ότι αφορά τη

συμμετοχή των φορέων σχετικά με το σχεδιασμό, τη υλοποίηση και την αξιολόγηση της

πρότασης του LEADER 11; Ήταν η ίδια διαδlκασία με τα άλλα προγράμματα ή διαφορετική

και με ποιο τρόπο; Υπήρξαν φορείς με ποιο ενεργό ρόλο;

2. Ποιοι ήταν ΟΙ φορείς με τους οποίους η ποιότητα της συνεργασίας σας ήταν υψηλή στα

πλαίσια του LEADER 11;

3. Πως αξιολογείτε την απόδοση των τοπικών φορέων(φορείς δημόσιας διοίκησης και

άλλοι); Που νομ:ζετε όTl οφείλονται τυχόν δυσκολίες στη απόδοσή τους;

4. Εντοπίζετε δυσκολίες στην πραγματοποίηση της πρότασης του LEADER 11 που

οφείλονται στη συνεργασία σας με τους φορείς; Ποιες είναι αυτές και γιατί; Από ποιους και

γιατί απ' αυτούς;

5. Από ποια πεδία προέρχονταν κυρίως οι δυσκολίες σας για την προετοιμασία

(επινόηση/επεξεργασία δρόσεων) της πρότασης του LEADER 11; (π.χ. θεσμικά, οικονομικό

ζητήματα) Ποιες ήταν οι δυσκολίες αυτές που περιόριζαν τη δρόση σας;

6. Ποιοι παράγοντες θεωρείται ότι ήταν καθοριστικοί για την έγκριση της πρότασης LEADER

11; Τι πιστεύετε ότι σας διευκόλυνε, αν υπήρχε κότι τέτοιο;

7.Πως σας βοήθησε όλη η πρότερη εμπειρία σας στην επιτυχή έκβαση της πρότασης

LEADER 11;

8. Πόσο και με ποιο τρόπο σας βοήθησε το LEAOER Ι στην έγκριση του LEAOER 11;

9. Προϋπήρχαν ομάδες δράσης-πρωτοβουλίας ή τις δημιουργήσατε εσείς και με ποιον

τρόπο;

10. Τι μέρος από τις ομάδες που είχαν μια ιδέα (προς ένταξη στο LEADER 11) χρειαζόταν να

τις βοηθήσετε να τη διαμορφώσουν και σε ποιο βαθμό χρειόστηκε να βοηθήσετε για την

ολοκλήρωση της ιδέας αυτής;
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2. Ερωτήσεις ΗΥικατευθυν6υενηc Συνέντευξης προς τους τοπικούς φορείς του Νομού

Καρδίτσας.

Ενότητα 1: Αξιολόγηση Συνερνασίας

1. Ποιοι εlναl για σας ΟΙ παράγοντες που προσδιορίζουν τη καλή ή κακή συνεργασία όπως

προκύmοuν από τις έως σήμερα επαφές σας με κάποιον φορέα συμπεριλαμβανομένης και

την ΑΝ.ΚΑ; Πως χαρακτηρίζετε, μεταξύ των συνεργασιών σας με διάφορους φορείς, το

επίπεδο της συνεργασίας σας με την ΑΝ. ΚΑ;

2. Τι θα περιμένατε να σας προσφέρει η ΑΝ.ΚΑ με τις δυνατότητες έμψυχου δυναμικού που

έχει;

3. Στα πλαίσια των διαφόρων προγραμμάτων, σε ποιο βαθμό συμμετείχατε στη διαδικασία

του σχεδιασμού;

4. Για την επίτευξη κάποιου σκοπού (δικού σας στρατηγικού). πως και που εμπλέκεται η

ΑΝ.ΚΑ;

5. Έχετε εντοπΙσεl μέσα σ' αυτά τα 8 χρόνια λειτουργίας της ΑΝ.ΚΑ κάποιο ζήτημα που

οφείλεται στην ΑΝ.ΚΑ κι έχει εμποδfσεl τη συνεργασία σας; Έχει, πιστεύετε, η

ΝομαρχΙα/Επlμελητήρlο/Δήμος κάποιο παράπονο από τη συνεργασία αυτή;

Ενότητα 2: Αξιολόγηση Ωφελειών

Ι. ΑΝ.ΚΑ

1. Σε ποιους τομείς μπορεί να ωφελήθηκε η ΑΝ.ΚΑ από τη συνεργασία σας;

11. ΦοΡέας

1. Ωφελήθηκε η Νομαρχία/το Επιμελητήριο/ο Δήμος από την συνεργασία με την ΑΝ.ΚΑ (ή

γενικότερα από την ύπαρξή της);

2. Ποιο ήταν το όφελος αυτό; Σε ποιο τομέα ωφεληθήκατε περισσότερο; Υπήρχε κάτι στο

οποίο θα θελε η Νομαρχία/το Επιμελητήριο/ο Δήμος να τη/το/τον βοηθήσει η ΑΝ.ΚΑ και δεν

το έκανε; (π.χ. γιατί δεν είχε τη δυνατότητα)

3. Πιστεύετε ότι όλοι οι φορείς που συνεργάστηκαν με την ΑΝ.ΚΑ ωφελούνται εξΙσου; Αν όχι,

ποιο το διαφοροποιό στοιχείο που κάνει ένα φορέα να ωφελεΙταl περισσότερο από έναν

άλλο;

4. Υπήρχαν κάποιοι φορείς που από τη συνεργασία σας ωφεληθήκατε περισσότερο από ότι

από την ΑΝ.ΚΑ; Ποιος και γιατί;



Ενότητα 3:Αποτελέσματα Συνεργασίας

1. Υποτίθεται ότι η ΑΝ.ΚΑ παρέχει τεχνική υποστήριξη στους τοπικούς φορείς στο

σχεδιασμό και τη χάραξη στρατηγlκής. Η Νομαρχία/Επιμελητήριο/ο Δήμος πιστεύετε ότι

βοηθήθηκε σ' αυτή την κατεύθυνση;

2. Σ' ότι αφορά τη συνεργασία σας, σε σχέση με το παρελθόν, ποια εμπόδια έχουν

ξεπεραστεί και ποια όχι; Έχουν βελτιωθεί οι σχέσεις σας και με ποιο τρόπο; Με ποιο τρόπο

θα μπορούσε να υπάρξει μια σημαντική αναβάθμιση στη συνεργασία σας;

3. Πιστεύετε ότι η ίδρυση της ΑΝ.ΚΑ σήμαινε την ανάληψη κάποιων δραστηριοτήτων που

μέχρι πρότινος διεξάγονταν από κάποιους άλλους τοπικούς φορείς; Ποιες είναι αυτές και

ποιοι οι φορείς; Κέρδισε ο τόπος; Υπήρξαν δυσλειτουργίες;

4. Για ζητήματα που απαιτούν την ευρεία συμμετοχή των τοπικών φορέων για το Νομό, από

ποιους φορείς και με ποια διάρθρωση μεταξύ τους, πιστεύετε ότι θα μπορούσε να

δημιουργηθεί το καλύτερο σύστημα για τη διεξαγωγή των εργασιών;

5. (Νομαρχία) Πως επέδρασε η μετάβαση από Νομαρχιακή Διοίκηση σε Νομαρχιακή

Αυτοδιοίκηση στη συνεργασία σας με την ΑΝ.ΚΑ; Υπήρξε κάποια διαφοροποίηση στις

σχέσεις σας;

Ενότητα 4: Γενική αξιολόγηση

1.Πως χαρακτηρίζετε το ρόλο και τη συνεισφορά της ΑΝ.ΚΑ στο Νομό; (Πιστεύετε ότι είναι

χρήσιμη;) Θεωρείτε πως υπάρχουν κάποια εμπόδια που η υπέρβασή τους θα μπορούσε να

αναβαθμίσει το ρόλο της; Ποια είναι αυτά; Υπάρχουν κάποια πεδία για την ανάπτυξη στα

οποία θα μπορούσε να συνεισφέρει η ΑΝ.ΚΑ και δεν το έχει κάνει ως τώρα; Ποια είναι αυτά;

2. Ποια θετικά και ποια αρνητικά στοιχεία ξεχωρίζουν τη ΑΝ.ΚΑ από τους υπόλοιπους

τοπικούς φορείς;

3. Πως θα χαρακτηρίζατε την ΑΝ.ΚΑ σα φορέα από την άποψη της διαρθρωτικής της

δομής;(π.χ. τ' ότι είναι δημοσυνεταιριστική) Τι πλεονεκτήματα και τι μειονεκτήματα

αναγνωρίζετε στη δομή αυτή;

4.Μετά από οκτώ χρόνια, πιστεύετε ότι ο χώρος όπου εργάζεται η ΑΝ.ΚΑ έχει αλλάξει,

βελτιωθεί και σε ποιους τομείς χάρη στην ΑΝ.ΚΑ;




